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 مقدمة

أن  -تحديًدا-، وتحاول عموًماتحاول هذه الدراسة نقد منطق تفكير املعارضة السياسية في سورية 

تتلمس ما نرى أنه أحد أنماط التفكير العام املهيمن في مقاربات املعارضة، وهو النمط االستقرائي. تطرح 

الدراسة باالستناد إلى املالحظة املكثفة والربط والتحليل أن غلبة النمط االستقرائي في فكر املعارضة 

قبع خلف ممارساتها وخطابها السياس ي، وتطرح أن هذا السياسية السورية هي من أهم العوامل التي ت

النمط كان_ومازال_من أهم العوامل املسهمة في كثير من اإلخفاق والفشل السياس ي في ست سنوات 

منصرمة. ولكي نبدأ بمناقشة هذا الطرح نجد من الضروري تثبيت املوضوعات اآلتية التي نقبل بها قضايا 

 ب تقديراتنا الشخصية:صحيحة مرتبة بدًءا بأهمها بحس

: تواجه املعارضة نظاًما عصبوي البنية، ال قيمة تذكر للجانب األخالقي أو اإلنساني في تحديد وسائله 
ً

أوال

وغاياته. وهذا ما يحتم على الناقد الحذر في نقده ملن تقدم ملمارسة العمل السياس ي املعارض، هو الحذر 

عارضة( في سورية التي أراد لها النظام لها أن تكون )سورية األسد( الذي تمليه املحموالت األخالقية لكلمة )م

إلى األبد. وبتقديرنا ليس من الصواب الفصل في الحال السورية اليوم بين هذه القيمة األخالقية والقيمة 

ا مع أسئل
ً
ة العلمية والفكرية والسياسية. ففي هذه اللحظات من التاريخ يجب أن يبقى سؤال األخالق مترادف

العقل واملنطق والفكر اإلنساني، ملا تملك هذه اللحظات من أهمية تاريخية في إعادة صوغ املفهومات 

األخالقية، ورد القيمة ألهميتها، بعد أن شهدت البالد _واإلنسانية جمعاء_نتائج نقصها. ولكن هذا الحذر 

قلن النقَد، فهو يبقي غايته األساس الضروري في النقد ال يلغي النقد أو يقلل من أهميته؛ بل إن الحذَر يع

 ومضمونها التطوير والبناء ال الشماتة أو التعالي أو الهدم. نصب العينين طوال الوقت؛

طريق الثورة السورية طويلة وشاقة، وخصوًصا في شقه السياس ي، والجزء الذي قطعه السوريون  ثانًيا:

 أن يقطعوا. هذا ما
ً

يضع البناء الفكري واالستراتيجي في أولويات العدة  فيه ليس أطول مّما عليهم مستقبال

الالزمة للمض ّي قدًما في مشروع الثورة التحرري، ويتطلب ذلك بالضرورة جهًدا كبيًرا، لتحديد املثالب 

 واألخطاء الفكرية التي تتسبب في أخطاء سياسية يمكن تفاديها، وتداركها.

ا:
ً
سيين للمعارضة السورية قد تميز بغياب االتساق، يمكن أن نحكم أن الخطاب والسلوك السيا ثالث

وغياب االتساق كان سمة مالزمة له منذ بداية الثورة حتى تاريخ كتابة هذه السطور. ويمكن أيًضا أن نتوقع 

ٌر بنيوي في نمط الفكر الناظم للعملية السياسية، يعكس  ال إذا طرأ تغيُّ
ّ
 في غياب االتساق، إ

ً
استمرارية

ونجاعته في صوغ املواقف والخطابات واألداء السياس ي عموًما. ليس هذا الحكم في ماهيته ومضمونه 

ا أو استنتاجًيا بقدر ما هو حكم توصيفي ال أكثر.  تقديرنا حكًما تحليليًّ
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درج استخدام مفهوم املعارضة السورية للتعبير عن األفراد، والهيئات، والتجمعات، واألحزاب،  رابًعا:

كافة التي اتخذت موقًفا معارًضا للنظام السوري، وكانت في صف الثورة. لذلك من  واملجتمعات الفرعية

ا متنوعة تنتمي إلى مشارب فكرية عدة. 
ً
 الضروري القول بأن املعارضة كلمة فضفاضة تتضّمن أطياف

بعد الثورة أصبح من املمكن _واملنطقي_ أن يصدر عن هذه األطياف سلوك وخطاب سياس ي مشترك. 

ها الثورة تكوين ائتالفات وتحالفات وهيئات وتجمعات تضم أكثر من طيف سياس ي وفكري، وأتاحت ل

تشترك في مجموعة من األهداف أو بهدٍف واحد على األقل هو إسقاط النظام. لذلك من البدهي أن تتضمن 

تى تتصارع. هذه التحالفات أنماط تفكير مختلفة، تتفق أحياًنا، وتصطدم أحياًنا، أو يمكن أن تتنافر أو ح

ولكن أيًضا يمكن أن نجد مشتركات كثيرة، وخصوًصا تلك التي تتعلق بمنهجية التفكير واملقاربة، وطريقة 

 تكوين الفهم العام للوضع الراهن، ومن ثّم طريقة التعامل معه.

 استهداف مستقبل أفضل منه، وتفادي تكرار الوقوع في  خامًسا:
ّ

ليس الغرض من تقويم املاض ي إال

كالت التي تحمل الطابع نفسه. ولكي يستقيم هذا الهدف يجب التركيز على تغيير نمط التفكير وتطويره املش

في استمرار، وخصوًصا أن املعارضة اليوم عليها أن تستعد لعمٍل كبير في األيام املقبلة، وعليها تشكيل 

 ر الذي نشهده اليوم.الخطاب، واملهارة الالئمة للتعامل مع اللحظة الحساسة في التاريخ املعاص

 

ننظر إلى النقاط السابقة بوصفها قضايا صحيحة، وذلك اعتماًدا على منطق املالحظة والربط والتحليل 

ما املشترك في )نمط التفكير املعارض( الذي يجعل  والتوصيف املوضوعي. ونطرح التساؤالت األولية اآلتية:

يجب أن يتغير في منهجية التفكير لكي تقترب املعارضة  املعارضة ضعيفة وهزيلة باملعنى السياس ي؟ ما الذي

من فهٍم أعمق _ومن ثّم توقع أدق وأشمل_ للسيناريوهات واالحتماالت املستقبلية بالصورة التي تنعكس 

 إيجاًبا في أدائها السياس ي والتفاوض ي؟.

 

:
ا

 اإلطار املنهجي للدراسة أوًل

 

 شكلة الدراسةم -1

تحاول الدراسة تقديم مساهمة عام وأولي في مشروع ضروري، وهو مشروع نقد خطاب املعارضة 

السياسة السورية، وأدائها منذ بداية الثورة. وتتوجه املقاربة في هذه الدراسة إلى اختيار العمل ضمن إطاٍر 

تقودنا  اآلتي، وتناقشه: عام وُمحدد في نمط التفكير املشترك نسبًيا، ومثالبه. وفي سبيل ذلك تقدم الطرح

مجموعة من التساؤالت املنطقية عن نمط التفكير الغالب في املعارضة السورية إلى وضع الفرضية 

ا سائًدا في فكر املعارضة عموًما، وقد أدى هذا النمط إلى  اآلتية:
ً
كان _ومازال_ االستناد إلى االستقراء نمط
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ى حساب االحتماالت والسيناريوهات املستقبلية. وتطرح ضعف في الرؤية االستشرافية، وضعف املقدرة عل

من أهم العوامل املسهمة في اإلخفاق والفشل السياس ي والتقهقر  -ومازال-الدراسة أن هذا النمط كان 

حتى تاريخ كتابة هذه السطور. سنحاول في  2011الذي رافق املعارضة السورية منذ بداية الثورة في آذار 

 اول هذا الطرح، ومناقشة مدى صحته، وإضاءة مكامن الحقيقة فيه.سياق هذه الدراسة تن

  

 أهداف الدراسة -2

ا سائًدا، وتوضيح األثر السلبي الذي تركه في 
ً
توصيف نمط التفكير االستقرائي في املعارضة بوصفه نمط

اإلسهام في مؤسسات املعارضة ومخرجات عملها السياس ي. وتحفيز والدة نمط جديد من التفكير، ومحاولة 

 تحديد بعض مالمحه وأسسه العامة.

 

 أهمية الدراسة -3

أهمية سياسية عملية، تتمثل في اإلسهام في تطوير نمط التفكير السياس ي السوري املعارض، وتهيئة 

الوضع العام ملواجهة االستحقاقات السياسية املقبلة، ورسم الخطط واألهداف املرحلية. وأهمية 

إدراك الدور املهّم الذي يمكن أن يلعبه الفكر في السياسة، وأهمية تطوير املنهجية  تسهم في تعزيز نظرية،

 السليمة واملالئمة في العمل السياس ي التي يمكن لها أن تنعكس في مخرجات العمل، ونجاعته في املجمل.  

 

 منهجية الدراسة -4

 املالحظة العامة وإجراء التقاطعات .أ

 التوصيف والتحليل .ب

ظرية لتكون أداة في فهم املوضوع املدروس، ثم ربط االستنتاج النظري بالواقع تكوين مادة ن .ج

 العملي امللموس، والبحث عن مواطن اقتران.

تلجأ الدراسة إلى املنهج االستقرائي في بعض املواضع، على الرغم من أنها تقوم إلثبات بطالنه بصفته 

اعتراض منهجي، أو أن ُيفهم بأنه تناقض أو وقوع منهجية تفكير لدى املعارضة. ويمكن أن يكون هذا موقع 

ا في اللجوء إلى االستقراء في موضوع دراستنا، في   منهجيًّ
ً
في ما ترفضه الدراسة وتفنده. ولكن لم نجد خطأ

، )وهي مواقع يمكن أن نعدها أساًسا في هذا «توصيف لنمط التفكير املهيمن»املواقع التي كان الغرض فيها 

وخصوًصا أن الدراسة ال تّدعي التعميم املطلق، وال تتوجه إلطالق أحكام قطعية على  املسار البحثي(،

 استقراء تام. بنيت علىاملعارضة السورية بكلّيتها؛ فال تدعي أنها 



 
 5 

 

 الدراسة األساس هوماتمف -5

األفراد والقوى واألحزاب والتكتالت التي مارست  (:Syrian oppositionاملعارضة السورية ) -أ

، مروًرا بمرحلتي حكم حافظ األسد وبشار 1963العمل السياس ي في الصف املعارض لحكم البعث منذ عام 

األسد. ونستخدم املصطلح في الدراسة للداللة على األفراد والقوى واألحزاب والتكتالت التي مارست العمل 

سد، في صف الثورة السورية بصورة محسومة وواضحة، ومن دون مواربة، السياس ي ضد حكم بشار األ 

 .2011منذ بداية الثورة السورية في آذار 

استتباع قضايا خاصة توّصف أرصاًدا وتجارب، بقضايا عامة توّصف  (:Inductionاًلستقراء ) -ب

 فرضيات ونظريات. هو االستدالل الذي ينتقل من الجزئي إلى الكلي.

 انتظام األفكار وترابطها، وانسجام املقدمات والنتائج. (:Consistencyاًلتساق ) -ج

 

ا:  منهج اًلستقراء )القوة والضعف( ثانيا

البد من منهجية سليمة ومالئمة ليستقيم التفكير الالزم لفهم وضٍع معين، وخصوًصا عندما ُيراد لهذا 

 لبناء سلوك وخطط وتكتيكات سياسية لها طاب
ً
ع مصيري، كما هي الحال مع املعارضة الفهم أن يكون قاعدة

السورية. ولكي تكون املنهجية سليمة يجب أن تكون موافقة للموضوع، وهذا دور العقل الرصين وكذلك 

ق.
ّ

 دور الحدس الفردي الخال

يعّد االستقراء إحدى املنهجيات التي طّورها العقل البشري لفهم الطبيعة والعالم من حوله، وينبني 

، بقضايا عامة توّصف االستتباع االس
ً

تقرائي على استتباع قضايا خاصة، توّصف أرصاًدا وتجارب مثال

. أي أننا نستخلص قضايا عامة، من قوانين وأحكام باالستناد إلى رصد مجموعة من (1)فرضيات ونظريات

 القضايا الخاصة. نورد على ذلك مثالين مختلفين:

املثال األول: لوضع قانون يحدد لون البجع، نراقب لون البجع في العالم، فنسجل أن لون البجع الذي 

رآه اإلنسان أينما كان هو أبيض؛ فنستنتج نظرية علمية تقول: إن لون البجع أبيض. في هذا املثال، املوضوع 

راد هو توصيف عّينة تعدادها كبير، وانتشارها واسع، وتحديدها هذه
ُ
العينة، وال يمكن لنا أن نتأكد أن  امل

اإلنسان قد رأى بجع العالم جميعها، وإذا تأكدنا أنه رآها جميعها ال يمكن أن نتأكد أن تغيًرا ما في منظومة 

ا، نحن هنا اكتفينا بالتجربة لوضع قانون أو نظرية.
ً
 البجع الوراثية قد يطرأ ليغير لونها. إذ

                                                           
(، 2006 للترجمة، شباط/فبراير )بيروت، املنظمة، 1البغدادي )مترجًما(، ط العلمي، محمدكارل بوبر، منطق البحث   (1)

 .63ص
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ة محددة متجانسة من الناس تتجمع في حّيز جغرافي محدد املثال الثاني: لتوصيف سلوك مجموع

وصغير نسبًيا، إزاء قضية تهدد وجود املجموعة، نقوم بتحديد القضايا كافة التي استشعرت فيها هذه 

املجموعة تهديًدا لوجودها، وندرس سلوكها عند كل قضية على حدة، ونخلص في النهاية إلى توصيف 

 إّن 
ً

النظام السوري كان دموًيا وعنيًفا في أحداث حماة، وفي أحداث مدرسة املدفعية سلوكها. كأن نقول مثال

في حلب، وفي أحداث القامشلي، وفي قمع الثورة في درعا، ثم حمص، ثم على امتداد سورية... إلى آخر ما 

يٌّ هناك من أحداث؛ فنستنتج أن النظام السوري )ما لم يطرأ أي تغيير على بنيته الحالية( نظاٌم دمو 

عنيف، ونبني على هذا االستنتاج طريقة التعامل والتعاطي معه ومع الثورة على حكمه. في هذا املثال يمكن 

ا أننا أحطنا باملحطات التي استشعر فيها النظام تهديًدا لوجوده، ودرسناها  أن نتأكّد إلى حٍدّ كبير جدًّ

 ف سلوك النظام. جميعها، ونكون قد استعّنا بالتجربة إلغناء قدرتنا على توصي

في املثالين كليهما، استطعنا تكوين نوع من اإلدراك للظاهرة التي نتعامل معها، للهدف من التفكير. ولكن 

امتاز إدراكنا في الحالين بأنه إدراك تجريبي؛ ارتكز هذا اإلدراك على أساس اختباري، واستطعنا باالستناد 

لى أي حٍد تصلح التجربة لتكوين اإلدراك السليم؟. في إليه تكوين إدراك ما للموضوع املطروح. ولكن إ

غير  -وإن كان مازال صالًحا ملقاربة كثير من القضايا مقاربة توصيفية-الحقيقة إن هذا املنهج االستقرائي 

مالئم للمعرفة التي تستهدف التطور واالكتشاف واإلبداع واالبتكار والفهم العميق. على الرغم من أنه 

يف املدروس بين لحظة البحث وماٍض قريب، إال أنه يفشل في توصيف الظواهر يناسب هدف توص

املتشعبة واملتسعة واملنتشرة. فمهما بلغ عدد البجع األبيض التي رآها اإلنسان فإن هذا ال يسمح لنا أن 

دف هو نقول: إن كل البجع أبيض. ولكن في العينة املحدودة جًدا يصبح االستقراء أكثر مالءمة إذا كان اله

التوصيف. إذن علينا دائًما أن نضع الهدف وموضوع املعرفة نصب أعيننا، فمبدأ االستقراء قضية 

ا من حيز knowledgeتركيبية، وال يمكن أن يكون قضية تحليلية. وبالدخول في حيز املعرفة)
ً
( انطالق

ليل على التركيب، )فكل ( ندخل في الحاجة إلى تغليب التحInformation and Dataاملعلومات والبيانات )

. (2)العلم( قد يخطئ، لذا فال طائلة من إدخال مبدأ استقراء ألنه ال محالة يقود إلى تناقضات منطقية

 .(3)ويصطدم اإلدراك التجريبي ملبدأ االستقراء بكونه يقود إلى تقهقرات ال نهاية لها ويفشل

ال تتعلق بالسياسة، وبالعمل السياس ي، هذه مقاربات فكرية علمية محض، ولكن من الخطأ الظن بأنها 

وبناء املواقف والخطابات والسلوكيات السياسية في لحظٍة ما من التاريخ، بل إن الفكر يتداخل ويتشابك 

ويفعل وينفعل في السياسة وفي الواقع. وليس هناك في تقديرنا خطأ سببه الوهم أكبر من خطأ تحييد الفكر 

مية الفرد الذي يعمل في السياسية، ومقدار الضرورة في جعله موضع تركيز عن السياسة. وهذا ما ُيبِرز أه

وتقويٍم مستمرين. فالفرد هو النواة التي تشكل املجموعات والقوى والتكتالت. وفي لحظة الثورة، بما تحمله 

الوقت كافًيا من ضرورات كبيرة التخاذ القرارات املصيرية الجسام التي يكون فيها للزمن تأثيٌر كبير، لن يكون 

                                                           
 .64كارل بوبر، منطق البحث العلمي، ص  (2)
 كارل بوبر، منطق البحث العلمي. (3)
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لتمكين الفرد، بل يجب اختيار األفراد وتقديمهم للسياسة بعناية وموضوعية وعقالنية )نظرًيا على أقل 

 تقدير(.

( لتوصيف النظام، والعمل على توضيح بنيته، 2011لقد كانت الحاجة كبيرة في سورية قبل الثورة )آذار 

 ومن ثّم خطورة بقائه في الحكم على سورية والسوريين
ً

ا معقوال
ً
. فكان النمط االستقرائي في التفكير نمط

ويخدم الهدف إلى حٍد كبير. وفي تقديرنا، فقد انتهت )الجدوى من التوصيف(، والصواب أّن أهمّيته 

تضاءلت، ومن ثّم، فقد كان من الضروري تغيير املنهجية االستقرائية املعتادة، واالنتقال إلى منهجية 

ل والفعل، أي إن تغيير املنهجية يصبح أمًرا ال مندوحة منه، إذا أردنا االنتقال تناسب االستنتاج والتحلي

من هدف )تحفيز بداية التغيير( إلى سيرورة التغيير، وتفصيالته، وآليات عمله، واستراتيجياته بعد أن بدأ؛ 

تشريح بنية النظام، فعلى سبيل املثال: لقد كان من املفهوم واملبرر أن يعنى الخطاب اإلعالمي في أغلبيته ب

وفضح ممارساته، وتوضيح خطره قبل الثورة، أما أن تبقى الحال على ما هي عليها بعد الثورة؛ فإن ذلك في 

 تقديرنا ال يندرج إال في إطار الخطأ املنهجي.

هنا ال نقول أن يختفي الخطاب التوصيفي للنظام، ولكن نقول أال يجري تكراره على حساب قضايا  

راتيجية مهّمة ملستقبل الثورة ولسورية والسوريين، فال يمكن للخطاب اإلعالمي أن يكون وطنية واست

 عن الهدف الكبير املرسوم
ً

 .(4)مفصوال

عموًما، ال يمكن قطًعا التعامل مع النتائج التي نحصل عليها باالستناد إلى منهج استقرائي بوصفها 

ها بوصفها قضايا تمتلك االحتمال األكبر في الوقوع، حقائق، إنما علينا التعامل مع النتائج الصحيحة من

. ولكن إذا ازدادت االحتماالت 
ً

 ضئيال
ً

وهذا ما -وهذا بالتأكيد ال ينفي احتمال أال تقع، حتى لو كان احتماال

سيقودنا  -مثل صور االستقراء األخريات جميعها-فإن منطق االحتماالت  -يحدث غالًبا في القضايا الشائكة

. وهذان املصيران هما اللذان انقادت إليهما املعارضة السورية (5)قهقرات ال نهاية لها أو إلى القبليةإما إلى ت

 السياسية بعد الثورة، فكانت دائًما تواجه التقهقر أو كانت تسقط في فخ القبلية، أو تلقى كليهما في آن مًعا.

 

                                                           
يمكن للمتابع ألداء املعارضة اإلعالمي أن يالحظ هذه الظاهرة منذ بدء الثورة حتى تاريخ كتابة هذه السطور، ليجد أنها   (4)

ام ما زال هو األولوية في الخطاب اإلعالمي. وهنا نميل إلى اعتقاد شخص ي )ضمن لم تحمل أي تغيير، وأن توصيف النظ

املعلومات التي أتيح لنا معاينتها شخصًيا( أن املعارضة لم تطور أي أسس أو ضوابط أو خطط إعالمية في أي مرحلة من 

ئية في أغلب األحيان وشخصية وتخضع عها. لقد كانت العملية تلقامياملراحل. وهذا ينطبق على هيئات وتكتالت املعارضة ج

للمزاج الفردي. حتى إن الهيئة العليا للتفاوض لم تكن راضية عن كثير من تصريحات الناطقين اإلعالميين الرسميين 

 باسمها.
 .66كارل بوبر، منطق البحث العلمي، ص  (5)
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ا:
ا
 هم()الربيع العربي( وسقوط أحجار الدومينو )خلل في الف ثالث

ة إرهاصات الثورة وبداياتها. اندلعت مرحلمن الجيد لتكوين صورة أكثر قرًبا من واقع اليوم العودة إلى 

كانون  14، أّدت إلى سقوط بن علي الدراماتيكي في 2010كانون األول/ ديسمبر  17ثورة شعبية في تونس 

، وكان مشهد ميدان التحرير مهيًبأ 2011كانون الثاني/ يناير  25، ثم الثورة املصرية في 2011الثاني/ يناير

 11، ثم انتقال الثورة إلى اليمن في 2011 شباط/ فبراير 11مبارك في ومحفًزا، وأدت إلى سقوط حسني 

. عندئٍذ، كان من الطبيعي أن يطرح السؤال في 2011في شباط/ فبراير 17، وليبيا 2011شباط/ فبراير

هل ستندلع  هل ستؤثر هذه الثورات ومساراتها في وضع النظام السياس ي في سورية؟ وبوضوح أكثر: سورية:

ظام بشار األسد على غرار الثورة التونسية واملصرية والليبية واليمنية؟ في الحقيقة ومن خالل ثورة ضد ن

متابعتنا إلجابات املعارضين السوريين على هذا السؤال، وآرائهم حول ذلك في تلك املدة، نجد أن أغلب 

مدون على تحليل الوضع املعارضين لم يتوقعوا امتداد موجة الحراك الشعبي إلى سورية. كانوا في ذلك يعت

أن يكونوا  -معظمهم-السوري، ومقارنة النظام السوري باألنظمة الساقطة في الجوار. بالتأكيد رفضوا 

استقرائيين أو تركيبيين، لكن تحليلهم فشل، وتوقعاتهم خابت. لهذا كانت الثورة السورية مفاجئة 

يرها، في ضوء عدد من املؤشرات السياسية للمعارضة، وتمثل عنصر املفاجأة بأن هذه املعارضة بنت تقد

واألمنية، على أساس تأخر سورية عن اللحاق بركب الثورات التي بدأت في تونس ومصر وليبيا بسبب درجة 

. حتى إّن بعض القوى السياسية، بمثل األحزاب (6)قمعية النظام، ووجود فئات اجتماعية مرتبطة به

رها من املشاركة في تظاهرات دعا إليها بعض الناشطين قبل الثورة، الكردية، دأبت على منع محازبيها وأنصا

لحساب جاء معظمه من خبرتها في جوالتها مع سياسات النظام القمعية في السنوات املاضية. وتحفظت 

ا؛ فقد استغنت املعارضة عن املنهج (7)جماعة اإلخوان املسلمين على التعاطي إيجاًبا مع هذه الدعوات
ً
. إذ

ائي في توقع حدوث الثورة في سورية، ولكن منهجها التحليلي فشل، وربما يعود ذلك إلى ضعف االستقر 

 وبصورٍة سرّيةإمكاناتها التحليلية في ضوء الوضع الصعب واملعقد، فكان توصيف سلوك النظام استقرائًيا 

وحسب، بل يمكن له  أكثر ما يمكنها القيام به. وهذا الضعف ال يفّسر فشل محاوالتها التحليلية العقلية

أن يفسر عودتها إلى املنهج االستقرائي بعد أن اندلعت الثورة، وفاجأتها؛ فتوّصلت إلى االستنتاج االستقرائي 

نت الثورتان التونسية واملصرية من إسقاط  اآلتي بعد أن قامت الثورة، وفشل تحليلها في توقعها:
ّ
كما تمك

ل ذلك استمراًرا لتساقط نظامي بن علي ومبارك وبزمن قصير، ستتمكن 
ّ
الثورة السورية من ذلك، وسيشك

أحجار الدومينو. في الحقيقة كان االستقراء في هذا املوضع منهًجا غير مالئم، وقد أعطى نتائج مغلوطة، 

ما بوصفها حقائق. وكان من أهم آثار السقوط 
ّ
وخصوًصا أن نتائجه لم تجِر مقاربتها بوصفها احتماالت، إن

 االستقرائي ما يأتي:في هذا الفخ 

                                                           
ي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت، آب/ ، )بيروت، املركز العرب1عزمي بشارة، سورية درب اآلالم نحو الحرية، ط  (6)

 .395(، ص 2013أغسطس، 
 .396-395املصدر نفسه، ص  (7)
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 استعجال في تقييم الحدث، ودفعه إلى أقصاه من دون تخطيط وتدبير مالئمين. .1

تسرع في توقع نتائج الحادث، وعّد سقوط النظام مسألة وقت قصير على الصعيدين العسكري  .2

 .(8)والسياس ي على حٍد سواء

أّدى إلى زيادة  توريط الشباب وتعزيز االندفاع غير املضبوط بمخطط سياس ي واضح، ما .3

 الخسائر في األرواح.

خلل تنظيمي وبدء التدافع لتحقيق مصالح شخصية، والصراع على التقاسم قبل أن تأتي  .4

الغنيمة. مثال ذلك الواضح هو النظام األساس ي للمجلس الوطني السوري الذي حّدد مدة 

أن أبسط أنواع رئاسة املكتب التنفيذي بثالثة أشهر فقط قابلة للتمديد، على الرغم من 

املنطق يفيد بأن هذه املدة غير كافية أبًدا ملثل مهمة كهذه، وال تمنح الرئيس أكثر من الوقت 

 .(9)التحضيري الالزم للبدء في العمل الفعلي

صدمة وإحباط نتيجة للوقت الذي يمر من دون أن تتحقق نبوءة السياسيين في سقوط  .5

يستمر في وتيرة متصاعدة. أدت الصدمة إلى االرتباك النظام، وازدياد حجم القتل والدمار الذي 

 . (10)وإطالق صيحات االستجداء من أجل تدخل عسكري خارجي

 غياب بناء استراتيجيات طويلة األمد. .6

 

وال تكمن أهمية هذه القراءة في توصيف املاض ي وحسب، ولكن تكمن األهمية األساس في التخطيط 

من مهّمات كبيرة تحتاج إلى جهٍد عقلي متواصل وعميق ودقيق. ويبدو  لتدارك ذلك في املستقبل، وما يتطلبه

إلى اآلن أنه ال ش يء قد تغير في هذا التفكير. وليست التصريحات اإلعالمية غير الدقيقة وغير املضبوطة 

 على استمرار وجود هذه 
ً

بخطة معينة التي تصدر عن ناطقين باسم هيئة التفاوض واالئتالف، إال مثاال

 رة من دون تغيير.الظاه

                                                           
. وكذلك قادة عسكريين 2012و 2011حدد أكثر من معارض سوري سقوط النظام بعد أيام أو أشهر قليلة خالل عامي  (8)

 في 
ً

في صفحة الجيش السوري الحر بموقع التواصل أكد أحد القادة العسكريين في تصريح نشر  2012تموز/يوليو، 22مثال

 أمام 
ً
االجتماعي )فيس بوك( أنه في غضون أيام سُيقبض علي بشار حًيا وسيتمكن السوريون كلهم من محاكمته علنا

 . العالم، مطالًبا األمة اإلسالمية بالدعاء لنصرة الجيش السوري الحر في معركته األخيرة والحاسمة

. 22/07/2012سعد: الجيش الحر حدد مكان بشار االسد وسيقبض عليه خالل أيام، رياض األ املوجز،  أنظر:

http://almogaz.com/politics/news/2012/07/22/341776 
سة املكتب التنفيذي تداولية، مدتها ثالثة أشهر، رئا من النظام األساس ي للمجلس الوطني على مايأتي: 36تنص املادة   (9)

 . قابلة للتجديد
إن املجلس الوطني في األحوال الراهنة، وفي ظل  ما يأتي: 2012آذار/مارس  13جاء في بيان للمجلس الوطني بتاريخ   (10)

دولي عاجل؛ من اجل تدخل عسكري عربي و  الحرب التي أعلنتها العصابة الحاكمة على الشعب السوري، يطالب بما يلي:

 إنقاذ املدنيين يضرب آلة القتل والتدمير التي تستهدف املواطنين دون تمييز".

http://almogaz.com/politics/news/2012/07/22/341776
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لذلك يجب العمل على تفعيل القدرة العقلية التحليلية االستشرافية التي من شأنها تطوير الخطاب  

واألداء والسلوك السياس ي. ونرى هنا أن األجدى هو تبديل وجوه جديدة بالوجوه الحالية، تكون قادرة على 

 من غلبة التجريب على أنماط الفه
ً

م العقلية االستنتاجية التحليلية. بالتأكيد هذا التحليل والتفكير بدال

يحتاج إلى فريق من ذوي امللكات البحثية الرصينة، وأصحاب الحدس املنهجي الذيين يرشدهم حدسهم إلى 

 طرائق املقاربة املالئمة ملوضوع الدراسة والفهم. ما ينعكس في تطوير األداء، والخروج من حال االستعصاء.

 

ا: بهة محاولة النسخ واللصق(الحال اللي رابعا
ُ

 بية )ش

من مواضع الخطأ االستقرائي الذي وقعت فيه املعارضة السياسية السورية كان محاولة قراءة املشهد 

السوري على غرار املشهد الليبي، ويمكن التدليل على ذلك في مواقف املعارضة ُبعيد سقوط القذافي 

األمريكية. ولقد التقى املجلس الوطني السوري واملجلس  بمساعدة قوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة

أي بعد ستة عشر يوًما من تأليف املجلس  2011تشرين األول/ أكتوبر  18الوطني االنتقالي في ليبيا في 

م السفارة السورية في 
ّ
ا ووحيًدا للشعب السوري، وتسل  شرعيًّ

ً
ِرف به ممثال

ُ
الوطني السوري، حيث اعت

لفت 
ُ
تناول أيًضا الطرائق واآلليات والخطوات التى يحتاج إليها املجلس الوطني أن اللقاء طرابلس. واملممم

دًما نحو االعتراف به دولًيا، على غرار ما حصل في املجلس الوطني االنتقالي 
ُ
السوري، من أجل املض ي ق

 الليبي. 

ائي للمعارضة السورية، وكان من املمكن أن نقرأ هذه الخطوة في سياق تعاون طبيعي، لوال الفهم االستقر 

التي ترى أن السيناريو الليبي ممكن الحدوث في سورية. وهذا ما جاء في التصريح اإلعالمي يوم اإلعالن عن 

تأسيس املجلس حيث طلب املجلس الحماية الدولية بالسبل كلها، على الرغم من أن البيان نفسه قد جاء 

. ونرجح أن هذا التناقض نتج عن التباين بين ما (11)فيه رفض للتدخل الخارجي مما يدل على تناقض فيه

 . (12)يمليه االستنتاج العقلي التحليلي، وبين التركيب االستقرائي املسيطر استناًدا إلى الحالة الليبية

هل سيكون هذا امليل لطلب التدخل الخارجي )وخصوًصا األمريكي( على  والسؤال الذي يمكن طرحه:

هذه الصورة، لوال التدخل الذي حصل لحماية الثوار في ليبيا؟ في رؤيتنا، إن جواب هذا السؤال هو ال، 

 أن يكون على مثال العراق أو ليبيا 
ً
وذلك ألن املزاج العام كان مضاًدا للتدخل األمريكي في املنطقة، خشية

                                                           
(، 2013راسة السياسات، آب/أغسطس د)بيروت، املركز العربي لألبحاث و ، 1مجموعة مؤلفين، خلفيات الثورة، ط  (11)

 .293ص
( السابق لتأليف املجلس الذي دعا 2011أيلول/ سبتمبر  4كان لهذا النمط من التفكير حضور في اجتماع الدوحة ) (12)

إليه املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، وضم طيًفا واسًعا من املعارضة السورية، وخرج ببيان افتراض ي استند 

 اقًضا.إليه جزء من بيان املجلس الوطني التأسيس ي، ولكن أضيفت إليه بعض النقاط التي ال تنسجم مع األصل فبدا متن

 . 98(، ص2013، )تونس، الدار املتوسطية للنشر، 1انظر: حازم نهار ولؤي صافي، املعارضة السورية، ط
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، وثانًيا ألن املنطق البسيط يقودنا إلى أن بناء (13)من حيث الفوض ى والدمار الذي يمكن أن يسببه
ً

، هذا أوال

ا إن املسار 
ً
الخطاب السياس ي السليم ال يمكن أن يتورط في طلب تدخل خارجي بهذه الصراحة، وثالث

 مريكا بالتدخل العسكري في سورية. التحليلي العقالني واملوضوعي والهادئ في التفكير يفيد بأنه ال نية أل 

 بوحي من النموذج الليبي
ً

. ومن الجدير بالذكر (14)ولكن يبدو أن الرهان على التدخل األجنبي كان فعال

أن محاوالت سابقة قد حصلت لتأسيس مجالس وطنية، منها اإلعالن عن تأسيس )املجلس الوطني 

. 2011أيلول/ سبتمبر  15لذي أعلن عن تأسيسه في ، وكذلك املجلس ا2011آب/ أغسطس  29االنتقالي( في 

وكان من الواضح أن مغزى تسمية املجلس )انتقالي( تعني أن املجتمع الدولي سوف يعترف به، وسوف ينتهي 

 .(15)األمر بتدخل دولي كما في ليبيا

لكن يبدو أنه كان يكفي القليل من التحليل العقلي إلدراك خطأ هذا املنهج االستقرائي في هذا املوضع. و 

 لم يحدث، وإن حدث فقد كان عبارة عن حاالت فردية لم تتمكن من تكوين حال تؤثر في املسار العام.

 

ا:  هيئة التنسيق واملجلس الوطني )رفض حدوث ما لن يحدث( خامسا

يؤدي املنطق االستقرائي بحكم طابعه العام التجريبي إلى تصدير سيناريوهات، وتحديد مواقف من 

ال يمكن أن تكون واقًعا. وذلك ألن العقل التجريبي يمكن أن يغرق في متعة التجريب املحض املنفصل قضايا 

ا بحد ذاته؛ فيختار مواّد مخبره الداخلي كما يشاء بعيًدا  -في هذه الحال-عن أي هدف، ويغدو التجريب 
ً
هدف

 املعارضة السورية وخطابها:عن الواقع والجدوى من التجربة. ونورد على ذلك مثالين واضحين من سلوك 

 

 املثال األول 

ال للتدخل الخارجي. لقد تفننت  شعار هيئة التنسيق واملبالغة في تسويقه، وهو أحد )الءاتها( الثالث: 

الهيئة في رفض التدخل الخارجي، والتشديد على هذه الم )ال( في أكثر من موقع، وفي مناسبة، ومن دون 

بأن التدخل الخارجي )وخصوًصا األمريكي الذي تعنيه الهيئة ضمنًيا( لم يكن مناسبة. في حين تفيد الحقيقة 

َعلته هنا هو استحضار العراق 
َ
 للحدوث. هذا ما يمكن الوصول إليه بعد تحليل عقالني. ما ف

ً
قابال

استقرائًيا، والعيش في وحي فرضية من هذا القبيل، بالطريقة نفسها التي تصرف بها املجلس من وحي 

 ة الليبية.التجرب

                                                           
 .551ص الثورة،مجموعة مؤلفين، خلفيات  أنظر: (13)
 .396عزمي بشارة، ص  (14)
 .339عزمي بشارة، ص  (15)
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واملنهجان كالهما معتكف في املختبر، ُيجري تجارب واستنتاجات ال تفيد الواقع بش يء، وال تقدم أي 

جديد. كانت الدالئل في الخارج تؤكد أنه ليس ثمة نية في اتجاه حدوث تدخل عسكري، ومن ثّم، يجب عدم 

ياس ي، ومن ثّم تمركز الخطاب االنجرار لتصبح الزمة )التدخل الخارجي( هي األساس في الخطاب الس

 .(16)السياس ي حول أمر يمكن أن يبقى في عداد الوهم السياس ي

 

 املثال الثاني

ز املجلس الوطني على رفض الحوار مع النظام، ونرى أن اإلصرار على هذا الرفض كان أيًضا  
ّ
لقد رك

قف أو خطئه، فإنه استقراء بوحي من التجارب الليبية والتونسية واملصرية. بغض النظر عن صحة هذا املو 

يؤدي إلى مضيعة للوقت حيث إن من يعرف النظام السوري يدرك أنه لم ولن يحاور املجلس الوطني على 

اإلطالق. فيأتي هذا املوقف في السياق املخبري نفسه الذي يجري التجربة ألجل التجريب. يكفي أن نقرأ في 

فيه من أن )دمشق ستتخذ إجراءاٍت مشددة ضد أي تصريح وليد املعلم عند تأسيس املجلس الذي حذر 

 للتدليل على ذلك. (17)دولة تعترف باملجلس الال شرعي(

جدي إجراء 
ُ
ويبدو اليوم أن سيناريوهات كثيرة تندرج تحت نمط التفكير نفسه، لذلك ربما يكون من امل

والتوقف عن ممارسة تقييم عقلي واستنتاج الجدوى من كل تصريح أو سلوك أو أداء في لحظة معينة. 

  السياسة ألجل ممارستها وحسب.

 

ا:  الحال اليمنية )استجداء املبادرة( سادسا

لقد أدت الوساطة الخليجية في اليمن إلى تقديم مبادرة وقعت عليها األطراف اليمنية، وكان من املأمول 

هللا صالح. وقد نّصت أن تبدأ بعدها مرحلة جديدة نحو األفضل في تاريخ اليمن، تكون من دون علي عبد

 املبادرة الخليجية في اليمن على النقاط الرئيسة اآلتية املرتبة بحسب الجدول الزمني املتفق عليه حينئذ:

: يكلف رئيس الجمهورية املعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني في سبعة أيام بنسبة 
ً

في املئة لكل  50أوال

 .طرف

                                                           
 .292سياس ي خالل الثورة، صمجموعة مؤلفين، خلفيات الثورة، حازم نهار، نقد خطاب املعارضة ال (16)
 .9/10/2011املعلم يحذر من يعترف باملجلس الوطني، الجزيرة نت،  :انظر (17)

 https://goo.gl/r6mSxo على الرابط االلكتروني: 

 

https://goo.gl/r6mSxo
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لة في توفير
ّ
األجواء املالئمة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر  ثانًيا: تبدأ الحكومة املشك

ا ا وأمنيًّ  .سياسيًّ

ا: يقر مجلس النواب القوانين التي تمنح الحصانة ضد املالحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن 
ً
ثالث

 .عملوا معه

و الرئيس الشرعي رابًعا: يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس النواب، ويصبح نائب الرئيس ه

 .باإلنابة بعد مصادقة مجلس النواب على االستقالة

 .يوًما بموجب الدستور  60خامًسا: يدعو الرئيس باإلنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون 

 .سادًسا: يشكل الرئيس الجديد )املنتخب( لجنة دستورية لإلشراف على إعداد دستور جديد

 .جديد يتم عرضه على استفتاء شعبيسابًعا: في عقب اكتمال الدستور ال

ثامًنا: في حال إجازة الدستور في االستفتاء يتم وضع جدول زمني النتخابات برملانية جديدة بموجب 

 .أحكام الدستور الجديد

تاسًعا: في عقب االنتخابات، يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من األصوات تشكيل 

 .الحكومة

ل مجلس التعاون والواليات املتحدة واالتحاد األوروبي شهوًدا على تنفيذ هذا عاشًرا: تكون دو 

 (18).االتفاق

يمكن فهم هذا االتفاق في تلك املرحلة، على أنه طوق نجاة إلنهاء معاناة اليمنيين وبدء مرحلة جديدة في 

 .(19)تاريخ البالد. وذلك من وجهة نظر بعض اليمنيين ودول الجوار

 

كان السوريون يراقبون األحداث ويتابعون التطورات في املنطقة، وهذا ش يء محمود. ولكن بعد أن 

وخشيته قطعت املعارضة مع فكر املجلس الوطني املستوحى من الحال الليبية، ومع فكر هيئة التنسيق، 

عض املعارضين رأى في الحال العراقية، رأى بعض املعارضين أن التجربة اليمنية مناسبة، بل إن ب الوقوع

في الحل على الطريقة اليمنية أنه )الحل الوحيد( املتاح للسوريين. ما يدّل على أن املعارضة وإن كانت قد 

اقتنعت بعدم جدوى الطرح من وحي النموذجين الليبي أو العراقي؛ فإنها لم تكن قادرة على تغيير منطق 

التقهقر الذي سببه هذا املنهج لها وللسوريين عموًما. قال التفكير االستقرائي أو منهجه، ولم تهتِد إلى مدى 

                                                           
 https://goo.gl/g44dfb :اإللكترونياملبادرة الخليجية املعدلة، على الرابط  أنظر:  (18)

 
في منح الحصانة للرئيس السابق، وبقائه داخل البالد. ولكن لن  اوخصوصً يوجد كثير من الفهم الخاطئ في ذلك   (19)

 نتوسع في هذا املوضوع ألنه خارج موضوع بحثنا.

https://goo.gl/g44dfb
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هي » مالمح املرحلة التي تعيشها سورية:أحد أبرز املعارضين السوريين في رّده على سؤال أحد الصحفيين عن 

إن الرئيس  ومبادرة الجامعة العربية قالت: -كما قال الفروف-مرحلة انتقالية، نحتاج فيها إلى حل يمني 

ن جزء من صالحياته إلى نائبه، الذي يشكل حكومة وطنية برئاسة معارض، وهذه الحكومة تجلس يتخلى ع

وتقرر تأسيس جمعية وطنية ودستور جديد وانتخابات، ألخذ سوريا من النظام الحالي إلى نظام ديمقراطي، 

مضمونة داخلًيا وعربًيا بناًء على جدول ومراحل زمنية متوافق عليها. هذه املرحلة االنتقالية نتائجها ستكون 

 هذا الحل األمثل في ظل(20)اودوليً 
ً

 . وأضاف في رّده على سؤاٍل الحق في املقابلة نفسها، حول ما إذا كان فعال

"أعتقد أنه ال يوجد حل غير هذا، فهو ليس الحل األمثل لكن  ارتباط عربي ودولي في معالجة األزمة:

 .(21)«الوحيد...

ا في التجريب، على غرار )قبول/ أو رفض ما لن  -أيًضا-عالوة على أن هذا النمط في التفكير يعّد 
ً
إفراط

من األنسب  يحدث(؛ فإنه كذلك تغيير في الشكل وإصراٌر على املحافظة على املضمون. بمعنى آخر:

فإنه يحدث بعد والضروري مراجعة نمط وطريقة التفكير عند الفشل، وهذا لم يحدث، ولكن إن حدث، 

 أن أرهقنا التجريب وجعلنا ندفع من دماء األبرياء كثير. 

أي إننا إذا توصلنا استقرائًيا في العلوم الطبيعية إلى أن لون البجع أبيض، ثم وجدت بجعة سوداء؛ فهذا 

بشرية يجعلنا نعيد النظر بجدوى منهج تفكيرنا االستقرائي في هدوء، ونتعلم من أخطائنا من دون خسائر 

فإن ثمن التجربة باهظ جًدا، فكيف باإلصرار على  -وخصوًصا في الوضع السوري-كبيرة. ولكن في السياسة 

التجريبية ورفض التعلم من إخفاقها املتكرر. ألم يكن في مقدور الجهد التحليلي االستنتاجي العقلي التوصل 

 لإلنسان السوري؟إلى أن هذا الحل لن يكون ممكًنا في سورية، وأنه هدر للوقت و 

 

ا:  خلط اًلحتمال باليقين سابعا

 الصراع، وعلى 
ُ
عاف

َ
قسو على القلوب التي ت

َ
 ت
َ
َمن يتأمل في عمق الصراع السوري يتأكد أن السياسة

ل في شعٍب تحرر من خوفه 
ّ
ب الراهن، ذاك البسيط الذي تمث

ّ
القلوب التي تبحث عن بسيطها األول في املرك

كرامة، لكن أغلب الساسة )الذين يمثلون حراكه(، أو الذين من املفترض أنهم املزمن فأراد حرية، وطلب 

 في السياسة هو غير الخوف املزمن الذي سقط جداره، ألن الخوف في هذا 
َ
يمثلونه، لم يدركوا أن الخوف

املوضع هو حساٌب نظري لالحتماالت، ال يجب التحرر منه، بل يجب التمسك به على مستوى السياسة 

ا عند التحرر منه على مستوى املجتمع، ويجب التمسك بهذا الخوف أكثر عند املواجهة مع وخصوصً 

األنظمة منزوعة األخالق، فهو يحفز العقَل على َحكَمَنة القرارات، ومن ثّم على حساٍب دقيٍق لالحتماالت 

                                                           
. على الرابط 22/2/2012الحل اليمني هو األنسب لسورية، جريدة األهرام،  املعارض السوري ميشيل كيلو: انظر: (20)

 http://gate.ahram.org.eg/NewsContentPrint/1/111/175581.aspx :اإللكتروني
 صدر نفسه.امل (21)

http://gate.ahram.org.eg/NewsContentPrint/1/111/175581.aspx
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لى اإلطالق، فهي ممارسة لعبة السياسة من دون إتقان حساباتها، وهذه مسألة ليست سهلة ع التي ال يمكن

تتطلب جهًدا معرفًيا عميًقا لفهم إمكانات الخصم، ورّدات فعله، والتحالفات التي يمكن أن يعتمد عليها، 

الًعا على املناخ السياس ي املحيط به في الداخل 
ّ
ا إلمكانات الالعب الذاتية، واط فتِرُض تقديًرا ذاتيًّ

َ
بمثل ما ت

يمكن اللجوء إليها عند انحراف اللعبة عن مسارها املتوقع، ففي والخارج، ومعرفة مسبقة بالبدائل التي 

 هذا املوضع يكون الخوف عقلنة.

إن ضعف السياسة السورية عموًما في هذا الصدد جعلها دائًما غير قادرة على تحديد العالقة النسبية  

(، والتمييز بين الهجوم بين الرهان واملجازفة، وغاب عندها الحقل النظري الذي يختص في )املعارك املمكنة

 صفر، بحساِب أّن ما يخسره طرف معين يربحه طرف 
ً
والدفاع، ومن ثّم غاب عنها أن نتيجة املعركة دائما

 أن آخر؛ فكم ربح النظام ليس ألمٍر إال ألن املعارضة قد خسرت. 
ً
ويتأكد املتأمل في املشهد السوري أيضا

ب املثاليَّ على الواقع، ال  دِرّ
ُ
 ت
َ
 الحقيقِة التي ال السياسة

َ
 ملن ال يتلّمس األسباب، وهي تمتلك صهوة

ً
تقيم وزنا

عتلى إال من الذي ُيسّرُِج لها الِفكَر ممزوًجا بخبرته. ذاك الفكر الذي يستطيُع أن يواجه الوهم، الوهم الذي 
ُ
ت

 سدي.كان ضرورًيا الصطياد يأٍس مترّبٍص بمن كان يحاول التفكير تحت نير االستبداد البعثي األ 

ت، ويجعل 
ّ
 املوق

َ
ُيلِجُم الفكُر الوهَم حين يغزو األخيُر الخياَل السياس ي، وحين َينزُع عن اليقين صفة

ن الالمرئي ِمن أن ُيرى وُيسمع؛ فال يعود خروج اإلنسانّي 
ّ
الواقَع محض شجاٍر بين جهالتين، وحين ُيمك

 سراٍب يلهثون؛ ويبدو لل .املحجوب من قيلولته كافًيا لعودة الجنون إلى غمده
َ
 أن كثيرين خلف

ً
متأمل أيضا

سراُب املتطرفين، والتقسيم سراُب  «الدعوشة»إجهاُض الثورة سراُب األسد وامليليشيات الشيعية، و

 املاِء ال تذهب، ال 
ُ
خوِم السراب لكن الِورَد ال ُيدَرك وصفحة

ُ
 على ت

ٌ
املنتفعين من حصوله...إلخ. الكلُّ مرابط

 وهِمه، وال أحد يتوقف عن سعيه حتى يهلك.  أحد يصل إلى يقيِنه/

لم يهتِد العقل السياس ي السوري إلى مقاربة السياسة من زاوية الثنائية القائمة على مفهومي الحاجة و 

نة لوجود السلطة، وهي ثنائية األمر والطاعة، ولم يستطع  واإلمكان، وظل متوقًفا عند الثنائية القديمة املكّوِ

 
َّ
ن من التعاطي بصورة مباشرة مع القضايا التي يطرحها التطور العام، ويتطلبها التقدم تجاوزها؛ فلم يتمك

االجتماعي الحاصل بعد الثورة إال ضمن معاني السراب، في هذا املعنى، فإن النظام الذي لم يستطع/ ولم 

 مع ظِله أو مع صورِته في املرآة، ومازال يالحق ذاك ال
ّ

نه، وهم يحتمل، املض ي في أّي حوار إال
َّ
وهم الذي تمك

السيطرة السابقة وإجهاض الحراك، شأنه شأن املعارضة التي لم تستطع أيًضا إخراج مفهوم السلطة في 

سورية من عزلته التاريخية، وفشلت في قيادة حوار مع املجتمع الذي ُيفترض أنها تمثله وتدعمه وتطلب 

 من أن دعمه؛ فكانت خلفه: تردد في ميدان السياسة ما ُيقال ف
ً
ي ميادين التظاهر وميدان البنادق، بدال

ا   سياسيًّ
ً

تترجم لغات الشارع والسالح إلى لغٍة سياسيٍة مفهومٍة للعالم، لكن تلك الترجمة كانت تتطلب عقال

ة السياس ي املوهوب الذي بحث خلف املعرفة وصقلته الخبرة، وهو غير الذي ينطلق  فناًنا مبدًعا، وحرفيَّ

التدخل الدولي »، «مسألة أيام»، «شهور »، «خالل أسابيع»من مناسبة أن النظام سيسقط  ليخبرنا في أكثر
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ًضا لكل أنواع األخماج والجراثيم، وَمعَرًضا لتجار إلخ. ....«قريب جًدا كل هذا جعل البالَد جرًحا مفتوًحا ُمعرَّ

مكن.
ُ
 الدماء، وجعل االحتمال ينقلُب على نصِفه امل

اإلدراك الناتج عن النمط االستقرائي في التفكير هو في الحقيقة إدراك لالحتماالت املختلفة للحقيقة 

-، أو إنه «أداة القرار االحتمالي للعلم»املبحوث عنها، ولكنه بالتأكيد ليس الحقيقة، فمبدأ االستقراء هو 

. أما أن نتبع املنطق االستقرائي ونعامل االحتمال على (22) االحتمالييفيد في اتخاذ القرار  -على نحو أكثر دقة

 أنه يقين ناتج عن هذه املمارسة، فهذا مطب كبير ال محالة سائر بأصحابه إلى التقهقر والفشل. 

 

ا:
ا
 (23) السرنمة وغياب اًلتساق ثامن

 )حركة نحو املجهول(

ُيذكر( على الحركة والعمل،  يستطيع املتابع تلمس إصرار املعارضة )األشخاص نفسهم من دون تغيير

ويدل هذا اإلصرار على نزاهٍة وصالبٍة في العموم. ولكن النوايا بالتأكيد ال تكفي من دون تنمية املقدرات. 

 في الشكل الصحيح املرسوم، ليس 
ً

فإن عدم تحديد الهدف من كل خطوة، وعدم تقويم اتجاهها ليكون فعال

انت هذه السرنمة نتيجة طبيعية لالعتماد على املنطق االستقرائي، إال حال سير في أثناء النوم )سرنمة(. ك

وتحييد النشاط العقلي التحليلي، وتجلت بوضوح في تكوين الهيئات الجديدة )االئتالف، الحكومة املؤقتة، 

الهيئة العليا للتفاوض(، واستمرار النهج نفسه تقريًبا. واليوم هناك دعوات مستمرة لتكوين تشكيل جديد 

ع، ولم تنجز إلى اآلن عملية تغيير املنهجية بأخرى أكثر نجاعة، أو تغيير األفراد بأفراد يمتلكون منهجية جام

ما الذي تسبب وأسهَم في دفع  سليمة مالئمة سلًفا. هنا نجد أّن من الضروري اإلجابة عن السؤال اآلتي:

يمكن أن تشكل النقاط اآلتية مجتمعة  املعارضة السورية العتماد االستقراء منطًقا شبه وحيد في التفكير؟

 جزًءا من اإلجابة عن هذا السؤال، وهي: -في تقديرنا-

شخصيات ثورية أكثر من كونها سياسية،  -أغلبيتهم-فسياسّيو املعارضة  ثوريون ال سياسيون: -1

الدفق  بمعنى أنهم يميلون إلى االنفعال السريع غير املدروس على حساب التحليل الهادئ املدروس. ويكثر

العاطفي في توجيه سلوكهم فيما املطلوب في مرحلة من املراحل هو التفكير العلمي الدقيق. من ثّم، يشكل 

 إلى التعب واملجهود  -من دون دراية به منطًقا في التفكير-االستقراء 
ً
 ألنه أقل الطرائق حاجة

ً
ملجأ سهال

 ي على املعلومات املتناقلة شفوًيا.والسعي والبحث خلف املعرفة، وخصوًصا بشكله املبتذل املبن

يتميز نمط التفكير الدوغمائي عموًما، بالتقليل من قيمة األسئلة العقلية والنشاط  الدوغما: -2

العقلي االستنتاجي التحليلي. وال تقيم الدوغما وزًنا كبيًرا للصرامة املنطقية، وذلك بسبب إيمان 

                                                           
 .65بوبر، ص (22)
 يطلق مصطلح السرنمة في الطب اختصاًرا ملرض )السير في أثناء النوم(.  (23)
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مكتملة، وقد اكتشفت دفعة واحدة في مرحلة ما من الدوغمائيين بحقيقة معينة تكون بالنسبة إليهم 

التاريخ. ويبدو أن السياسة اليوم في حاجة ماسة إلى تغيير املنهج وتطوير الوعي، في حاجة إلى التغلب على 

)عّجل نصرك يا هللا( بصورتها التواكلية القائمة. في حاجة إلى إدراك دقيق للواقع،  ثقافة الكسل وعلى ثقافة

أي أنها ال بد أن تستبدل بمنهجية )الشلف التأويلي( منهج التدقيق  الفصل بين الرغبة والواقع؛ والقدرة على

(، على حد تعبيرات ياسين الحافظ، أي االنتقال من التقليد والببغائية إلى 
ّ
العقالني و)التقاط الطف

 من عنا
ً
صر الواقع وعالقته الجدلية العقالنية ومراكمة املعرفة، وبذل الجهد في التنقيب والتحليل، انطالقا

 مع الفكر.

في -وهذا التحييد يحمل مخاطر ال حصر لها، ولعلَّ أهمها تحييد الفكر عن العمل السياس ي: -3

هو تحول املعارضة من فاعل في املشهد إلى مفعول به. فبذلك يكون إخفاقها كبيًرا وكثيًرا، وإن  -العموم

 نجحت يكون نجاحها في إخفاق اآلخرين.

سميات  ر بالحال و)إغراء املناصب(:االنبها -4
ُ
ال يخفى على أحد أن بعض أصحاب املناصب وامل

الرسمية في املعارضة السورية اليوم، لم يكن قبل الثورة قادًرا على تأسيس وضع اجتماعي جيد يؤهله 

لسبب -لتحقيق ذواته، وذلك بسبب عيوب تعتري شخصيته وطريقة تفكيره. وجد بعٌض من هؤالء نفسه 

من دون علٍم -في مواقع قيادية ومناصب فخرية، فلم يكن أفضل من االستقراء  -آلخر أو محض صدفةأو 

 للتفكير. -بمسماه
ً
 طريقة

ربما أخذ اإلعالم في حالة الثورة السورية دوًرا أكبر من دوره العادي والطبيعي، وفي أغلب  اإلعالم: -5

على التحليل، واملعلومات على حساب املعرفة، ما األحيان كان املطلوب في اإلعالم أن يغلب فيه التركيب 

 ساهم في تعزيز استمرار هذا النمط من التفكير.

ق: -6
ّ

أّن االكتشافات والقرارات  -في علم السياسة تحديًدا-في الحقيقة ال يبدو  ضعف الحدس الخال

ليها في )لحظة والحقائق جميعها تأتي بصورة عقالنية، بل إن بعض الحقائق والقرارات يمكن أن نتوصل إ

ق( من الضروري أن يكون السياس ي قد 
ّ

ال عقالنية(، تلك اللحظة بالذات هي ما يتدخل فيها )حدٌس خال

طّوره، هو الذكاء ودقة املالحظة ممزوجين بالخبرة واتساع األفق واملعرفة. من دون هذا الحدس يصبح 

ويصبح من السهل عليه أن يجرب كثيًرا  السياس ي أقل مناعة في مواجهة غزوات الوهم املتكررة واملستمرة.

)لعلها هذه املرة  من دون التفكير في عواقب التجربة، بل الوقوع قبل كل تجربة في مطب التفكير األول:

 تصيب(.

لع على أوساط الشباب السوري املعارض  تحييد الشباب عن ممارسة العمل السياس ي: -7
ّ
يمكن للُمط

قات في نمط التفكير، فتفكير بعض الشباب حداثي، وينظر إلى وأوساط املعارضة الهرمة، أن يجد فرو 

املاض ي القريب بطريقة أقرب للتحليل املوضوعي العقالني، منها إلى الطريقة التوصيفية التي تحمل الكثير 

 من الشخصنة التي تصبغ نمط تفكير الجيل األكبر سًنا من املعارضين.
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الستمرار النمط االستقرائي  -أو أسباًبا غير تفسيرية-تكّون تفسيًرا وبناًء على هذه النقاط التي وجدنا أنها 

يمكن أن ينبري بعض -وغلبته في نمط تفكير املعارضة، نجد من الضروري أن يضع أي تجمع جديد 

هذه النقاط في الحسبان، ويتفادى الوقوع فيها. وربما أهم تفاٍد لذلك يكمن  -(24)املعارضين إلى تشكيله

في اختيار وجوٍه جديدة لتنهض بهذه املهمة، ويكون للشباب دوٌر أساٌس  -درجة األولى في األولويةوبال-ببساطة 

 فيها.     

      

ا:  العقل مكان التجريب  تاسعا

من عمر الثورة السورية، ولن  نرى أن مطب التجريب كان حاضًرا على مدار السنوات الست املاضيات

م( التي تتطلب أن يهتدي العمل 
ّ
 هو )الضرورة امللحة للتعل

ً
ندخل أكثر في توصيفه، ولكن ما يهم اآلن فعال

 السياس ي السوري املعارض إلى الفكر الرصين، وتغيير املنهجية بالصورة املالئمة لتدارك ما يمكن تدراكه.

جية هذا الفكر الرصين وشكله العام، ال بد من تحديد، وضبط من أجل مقاربة سليمة ملنه ونرى أنه

مجموعة من املفهومات والسلوكيات التي تبدأ من معرفة دقيقة بعمق املسؤولية التي يحملها من يتطوع 

لتقديم الفكر في هذه اللحظات الحساسة والتاريخية في سورية واملنطقة. ذلك ألن الفكر الذي سيقّدم 

 
ً

من التجريبية في السياسة، وهذا الفكر ليس صفة فطرية إال باألهلية له، وإن لم تخضع  الحل سيكون بديال

هذه األهلية للتطوير والتثقيف بدافع املسؤولية تحولت إلى )فوقية( ال سبيل لصاحبها إال التعالي واملزاودة 

 املفيد عن معرفٍة دقيقٍة وتضخيم األنا، واألمثلة على ذلك كثيرة في املشهد السوري الراهن، وَينُتج الفكُر 

بالواقع، وهي معرفة ال تتكون عن طريق كشف مباشر لبنية هذا الواقع فحسب، بل يجب تحديدها وفهمها 

 وأخيًرا، من حيث هي رابطة خاصة بين الذات واملوضوع، يتداخالن وينفصالن في 
ً
بأنها نشاط إنساني أوال

 مجالها. 

ويغّير الواقع، وفي الوقت ذاته ُيحّول ويغير الناس واملفكرين أنفسهم، هذا يعني أن النشاط املعرفي ُيحّوِل 

وكذلك هو ُيشتق من الواقع. وتلك ثاني املفاهيم التي تحتاج إلى فهم وتحديد، وهي جدلية العالقة التي تربط 

ست مفيدة بين الفكر والواقع وتاريخية املعرفة. ومن هذا املنطق تصبح مسألة تاريخ الحراك السوري اآلن لي

للحل بقدر الفائدة من تاريخ فهمنا لهذا الحراك وتاريخ وعينا الذي تشكل بسبب هذا الحراك، ومن ثّم 

 تحديد منهجية نقدية تاريخية لخلق الفكر السوري الجديد. 

ومن هذا املنطق أيًضا يصبح من الضروري أن ينكبَّ الفكر السياس ي السوري على فهم ظاهرة تعايش 

العقل الثوري السوري منذ بداية الحراك، من الغناء للحرية إلى التغني بالقتل، ومن ألحان األضداد ضمن 

 القاشوش إلى أزيز الرصاص.

                                                           
تداول بعض الدعوات لتكوين جسم سياس ي جديد.  (24)

ُ
 وخصوًصا هذه األيام حيث ت
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وإن من أهم ما سيقتضيه هذا املنهج هو إنجاز فهٍم دقيٍق ملسألة الوطنية والدولة الوطنية، ووضعها 

، أم مقدسة، أم ذات هاجس ماورائي قبل أي مصلحة فوق وطنية سواء كانت هذه املصلحة أيديولوجية

يبحث في ما يتعالى على سنن التطور والتاريخ والواقع. ويصبح من البديهي أن ينكبَّ الفكُر على إنشاء دولة 

وطنية حديثة تكون لسورية كالفيزياء بالنسبة إلى الطبيعة؛ فنزداد معرفة بسوريتنا بقدر اهتمامنا بتطوير 

ر في خدمِتنا، مفهوم دولتها الوطنية الحدي سخَّ
ُ
ثة، والتشبع بها، وبناء أسسها، وتكون سورية كالطبيعة ت

ر أنفسنا في املحافظة عليها من مبدأ االستدامة. 
ّ
سِخ

ُ
 وتعلمنا أن ن

واألمر املهم اآلخر يتعلق بضرورة التمسك بنسبية املعرفية، وبمبدأ القابلية للمراجعة، وبإنجاز االنتقال 

د األوهام وتبعدنا عن الحياة أكثر مما الضروري من العمل على ا ِ
ّ
ول

ُ
لكشف عن الحقيقة املطلقة، التي ت

ا، منهج التفكير 
ً
تقربنا منها، إلى العمل على الكشف عن جوانب النقص والخطأ والفشل. املطلوب إذ

ن أحد النقدي( أو ما يسّمى )الديالكتيك العلمي( الذي يتحرر من األنساق جميعها، وال يستغني ع -)التاريخي

منها. والواقع، إن الدراسة النقدية للثورة السورية أصبحت خياًرا وطنًيا أكثر من أي وقت مض ى، فالثورة 

جّبت ما قبلها، وهي تعيش اآلن مع فوض ى املفهومات والدالالت وانفتاح البالد على أسوأ االحتماالت 

تعود إلى ماض ي الثورة وتدرسه، ال والتدخالت، ولكي تكون هذه الدراسة النقدية دقيقة وشاملة يجب أن 

لذاته بمثل ما يفعل املؤرخون، بل من أجل فهم املشكالت املطروحة في الحاضر، وتفادي تفاقمها في 

 املستقبل. 

ومن أجل تكوين االنسجام في الخطاب الثوري الوطني، وتكوين الفهم السياس ي العميق للتعامل مع 

عقد الدراسة النقدية مقارنات بين الظرف اإلقليمي والدولي املحيط ضمن ال
َ
حاجة واإلمكانات. وكذلك ت

األسس واملفهومات القديمة واألسس واملفهومات الجديدة، فتحّدد مواطن التطور والنكوص. وضمن هذا 

 للوعي األيديولوجي تصبح مفهومات الدولة الوطنية الحديثة 
ً

املنطق الذي ينطلق من الوعي املقارب بديال

واملجتمع املدني والديمقراطية وغيرها؛ مفهومات غير مكتملة، وفي حال تطور وتجديد  واألمة والشعب

مستمّرين. وهذا ما يثّبت على اليقين صفة املوقت، وما يثّبت على املعرفة صفة النقص، وهذا الذي يبقي 

أهداف الثورة الباَب مفتوًحا أمام الكرامة والحرية والسعادة والرفاهية لتزداد أكثر، وتلك كانت أسمى 

 في البداية.السورية 
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ا:  خاتمة عاشرا

ما الذي نطرح إعادة بنائه؟ في الحقيقة ال نطرح مما سبق إعادة بناء كيفية انبثاق فهمنا للواقع الراهن، 

ومن ثّم تحديد اآلليات ورسم االستراتيجيات -وكيفية تكوين األفكار والقرارات واملواقف والخطاب 

من األفكار، وهذا أيًضا وحسب؛ بل نطرح أيًضا بناء سيرورة التحقق  -والخطط والتكتيكات والسياسات

مجهوٌد عقلي رصين ال يجب أن يعتمد على التجربة أو ينتظر نتائجها. هو نوع من التحفيز الذي يتيح لنا أن 

نعرف بوضوح وتناغم أن األفكار واملفهومات هي عن اكتشافات وابتكارات علينا أن نتعّرفها ونقاربها بوصفها 

ى عن مكانه -اره نظرة نقدية، وبقدر ما يعّدلها أو يتخلى عنها فبقدر ما ينظر السياس ي إلى أفك معرفة؛
ّ
أو يتخل

بقدر ما  -التي غالًبا ما تكون بعد هزيمة واضحة-في اللحظة الالئمة  -السياس ي ملن هو أكثر فهًما وجدارة منه

  يمكن أن نصف تحليله املنهجي بأنه )إعادة البناء العقالني( للسيرورات السياسية واالجتماعية.

أكثر ما يهمنا في وصف ما يحدث هو من أجل فهم الصقالة املنطقية للنهج الذي حدث بموجبه. ولعل 

 أهم ما يجب إنجازه اليوم هو إعادة البناء العقالني لسيرورة السياسة، ولسيرورة املعرفة السياسية.

الئمة إلنجاز التمييز نعتقد بعد هذا العرض أيًضا، أن املعارضة مطالبة منطقًيا بأن تطور املقدرة امل

د األفكار وطرق ونتائج تفحصها املنطقي. فبالتأكيد ليس التجربة هي الحل املالئم لتفحص 
ّ
الدقيق بين تول

األفكار الوليدة في حالنا هذه. بل يجب خلق خلية تفكير عقالنية ال تضع األفكار موضع تحليل وفحص 

ي يجب أن تخضع لها األفكار التي نريد لها أن تدخل وحسب، بل أيًضا تفحص طرائق املراقبة النسقية الت

 حيز السياسية العملي.

هل تقوم قضية ما على أساس معين؟ وكيف لنا التأكد من ذلك؟ هل هي قابلة للتحقق؟ هل ترتبط 

بقضايا أخرى؟ أم إنها تتعارض معها؟ هذه نماذج من أسئلة منطقية فاحصة لنمط التفكير ولألفكار 

بقى خلق األفكار وصوغها وإخضاعها للمناقشة املنطقية سابًقا على الفحص املنطقي لها. الوليدة، ولكن ي

إن من يخلق ويصوغ ويناقش هو الفرد، ولذلك وجب انتقاء أفراٍد سياسيين بعناية وبروية، ووفق منطق 

 التقويم املوضوعي للقدرات العقلية، ومقدرات الحدس الخالق لديهم.
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، )بيروت: املركز العربي لألبحاث ودراسة 1عزمي، سورية درب اآلالم نحو الحرية، طبشارة.  •

 (.2013السياسات، بيروت، آب/أغسطس، 

)بيروت: املنظمة للترجمة، ، 1بوبر. كارل، منطق البحث العلمي، محمد البغدادي )مترجًما(، ط •

 (.2006فبراير شباط/

راسة السياسات، داملركز العربي لألبحاث و )بيروت: ، 1مجموعة مؤلفين، خلفيات الثورة، ط •

 (.2013آب/أغسطس 

 (.2013، )تونس: الدار املتوسطية للنشر، 1نهار. حازم، ولؤي صافي، املعارضة السورية، ط •
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