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 السياسي النفس علم في الزعامة حب
 السورية المعارضة عند الالوعي بنية

 

  اللبواني كمال د.
 

 نزاعات في وتتسبب ، السوريين السياسيين على والسلطة( )الزعامة حب ظاهرة الفت وبشكل تطغى
 التفوق رغبة  تحركهم الناشطين فأغلبية ، الصغيرة والمجموعات الواحد الحزب داخل حتى ، بينهم فيما دائمة

 في فقط وليس ، علم أو عمل أو أمر أي في عليهم يتقدم أن يمكنه من كل يحطمون ، اآلخرين فوق والصعود
 غاية أي يخدم  عام جهد أي وتحطيم ، جماعي عمل كل لتخريب الظاهرة تلك تؤدي  ، والمنصب المرتبة

  ، ديموقراطية حتى أو … قومية دينية علمانية جيتهاأيديولو طبيعة عن النظر بغض كانت مهما سياسية
 الغرائز واشباع والجشع األنانية في مغرقة  ترهيبية قمعية سلطوية ممارسات الشمول لدرجة تشيع كما

 المدنية المؤسسات حتى ، المسجد و بالمدرسة مرورا المنزل من بدءا للسلطة مستوى أي في الحيوانية
  . الشعب لعموم كبير وسجن شخصية لمزرعة تدريجيا تحولت التي ، للدولة وصوال والسياسية والعسكرية

 االجتماعية الديناميكية سلسلة وتقطع منها، مرجوة غاية وكل ، السياسة مفهوم كامل تدمر الظاهرة تلك
 يةاالجتماع التشكيلة تتخلف ، للسياسة مضادة الثقافة فتصبح والسياسة والثقافة االقتصاد بين تربط التي

 الجميع حرب تندلع ، أحيان في والحارة أحيانا الباردة األهلية الحرب من دائمة حالة في وتعيش ، الدولة وتنهار
 السياسي االجتماع بفشل لتنتهي ، وفرد فرد كل بين ، ذاتها المنظمات وداخل المنظمات بين ، الجميع ضد
   . يةاألهل والحرب السياسية والهمجية التخلف حالة مكرسة ، كله

 عن فقط بل ، المواهب وال ، الموارد نقص عن ناجما ليس ( الشام بالد أو ) سورية مثل دولة فتخلف
 الثقافة تلك تغير أن فيها يفترض السياسية النظم ضد تقوم التي والثورات ،  فيها السائدة السياسية الثقافة

 بانتظار ، جديدة بشخوص النظم تجديدب ينتهي هياج سوى تكون فلن فشلت فإذا ، النظم تلك أنتجت التي
  . جديد انقالب
 بنية تناقض و ، ذاتها السياسة مع السياسي العمل وتناقض ، السائدة السياسية الثقافة عطب إن

 ، بينهما صراع لساحة اآلخر مع توحده أيديولوجيا كل وتحول مسيس، فرد كل داخل الوعي مع الالوعي
 مستبد لمشروع الزعامة نحو متجه سياسي كل يحول  ، دوافع من يحركه ما مع نفسه عن يدعيه ما وتناقض

 عن تعجز السياسية الحركات فكل ، للسلطة يصل أن قبل تحطيمه النفس عن الدفاع واجب يقتضي لذلك ،
 كل أصبح حتى ، زعيم حول تتحلق لعصابات وتنتهي ، وتتشرذم تنقسم ما سرعان بل ، عام لتيار التحول
 الثورة بعد سورية في السياسية والمنظمات األحزاب عدد وأصبح ، لوحده سياسي زبح مشروع مواطن

 ، جمعية كشراكة السياسة تنهار وهكذا ، أشخاص العشرة يتجاوز ال منها واحدة كل اعضاء ، المئاتب يقدر
 حولتت لذلك  ، أنانية ومصالح وقهر وفساد استبداد هي سلطة كل وتصبح ، سلطة انتاج على عام وتوافق

 الثقافة هذه من للخروج طريقة ادارك وعن ، السياسة انتاج عن لعجزها ، عارمة لفوضى والكرامة الحرية ثورة
  . ذاتها للسياسة المضادة
 : سؤالين يبرز وهنا
 أم ، والزينة التضخم في مفرطة أيديولوجيا في صاغها التي قناعاته هي السياسي يحرك ما هل : األول

 عمل أي في االنخراط وراء كامنة مشتركة كدوافع نلمسها التي  الشخصية والنزوات النفسية العقد هي
 والزعامة التسلط هي واحدة بأيديولوجيا محكوم بأنه السياسي النشاط كل وصف لدرجة ، كان أيا سياسي

   والجنسي؟ واالقتصادي االجتماعي الكبت عقد وتنفيس والظهور الذات وحب
 توليد في السبب هي وهل ؟ مكتسبة ثقافة هي أم الشعب جينات في وراثية ةالظاهر هذه هل : الثاني

 الحلقة هذه كسر يمكن كيف وبالتالي  ؟ لها نتيجة هي أم ، والفساد واالستبداد التسلط ظاهرة وتجديد
 ودولة كمجتمع السياسية حياتنا وتدمر ، جميعا تشوهنا و ثقافتنا في عميقا المغروسة ، المعيبة المفرغة
  ضمائرنا. مع وتوافقنا أنفسنا مع وانسجامنا الداخلية وحدتنا تحطم بل  ومعارضة( )سلطة

 كلها بالسياسة بدك شو ابني يا لي تقول والدتي كانت ، السياسية الثقافة لهذه العفوي بحسها إلدراكها
 واآلخرة الدنيا بتخسر ضمير وبال أخالق بال السياسة ، سجين يا سجان يا ، مقتول يا قاتل يا ، ونجاسة  وسخ

.  
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 : التسلط ثقافة
 قهرية دول في ، شخص كل حياة في تتحكم جعلتها الحديثة الدولة ووظائف بنية في هائل تطور حدث
 األهم نموذجها الحديثة الدولة تلك وقدمت ، منها البشر ومعاناة ، وجبروتها وطأتها من زادت تاريخية سلطانية

 وبالعمل بالسياسة مهتما الشعب يكن لم قبلها  . قلدها ومن  الستالينية( و ية)الناز الشمولية الدول في
 تلك ألن ، األمر هذا يهمهم فقط قلة حيث  الديموقراطية الدول في اآلن الشعوب حال وكذلك ، السياسي

 ساكاإلم لكن  ، وظيفتها عن انحرافها ومنع الدولة هذه لتدجين الديموقراطية النظم سريعا طورت الدول
 وابتالع ومؤسساتها الدولة وظيفة وتسرطن ، شمولية مستبدة طغم بيد المتخلفة الدول في بالسلطة
 الطاعة وفرض ، المتسلط لنزوات كليا واخضاعه ، والمدنية األهلية لمؤسساته وتدميرها ، للمجتمع السلطة

 ، السياسة في االنخراط ىعل تقريبا شخص كل حرّض ما هذا ، الطفولة منذ مباشرة فرد كل على والوالء
  لمفهومها. مشوها وعيا عنده شكلت أن بعد حياته، في األهم العامل صارت التي

 الدين يفتقر حيث ، التجارب تلك من التراث وخلو ، الديموقراطية السلطة لثقافة التاريخي الغياب ومع
 وهي ، العادل التقي المستبد مبدأ على اقتصرت التي ، به أمر الذي الرشيد الحكم نظام آلليات اإلسالمي

 ، العام( للشأن إدارة )كنظام الحقيقية السياسية لممارسة التام الغياب ومع ، التاريخ في حدوثها يندر حالة
 الشعب فئات كل بين شاع الذي السياسي النشاط أصبح ، وتشبيح وارتزاق وتسلط قهر ألداة دوما وتحولها

 مفهوم فتحول ، والثروة السلطة على وتسابق ، دائم وصراع تناحر ةساح أيضا هو ، الدولة تحديث بعد
 المطلقة والسلطة الزعامة هي السياسة وصارت ، التسلط لمفهوم مطابقا ليصبح ، محتواه عن السياسة

 ، االستقالل بعد سورية في خاص بشكل برز ما وهذا . المتسلط لنزوات وتخضعهم باآلخرين تتحكم التي
 الشمولية العصبوية الواحد الحزب دولة فيه سيطرت شمولي نظام ذات مستبدة سلطة قبل من ُحكمت التي
 سلطة طالب لسياسيين الشعب كل فتحول  وثقافيا، واجتماعيا واقتصاديا سياسيا الحياة مفاصل كل على

 نعو ، العام( للصالح وخدمة )كإدارة السياسة مفهوم عن البعد كل بعيدين لكنهم سياسيين . وزعامة
 سوى النهاية في تحصّل وال خدمته، وفي الشعب رقابة تحت المتخصصة القلة بها تقوم كوظيفة السياسة

 الزعامة وراء الالهثين السياسيين من العدد هائل جيشا وأنتجت . يقل وال يزيد ال الموظفين من كغيرها راتبها،
 يتجمعون والقهر، والكبت للطغيان خضوعهم ظروف ولدتها التي الخاصة النزوات لهم تحقق التي والتسلط

 ، األمة ضد القومية ) وفعليا. عمليا أجلها من يعملون ال لكنهم لهم، هدفا يّدعونها رنانة شعارات تحت
 يعملون األيديولوجيين كل . ( الشعب ضد والديموقراطية ، اإلسالم ضد االسالمية ، المجتمع ضد االجتماعية

  . السياسية الحياة في عامة اهرةكظ ، شعاراتهم يناقض بشكل فعليا
 
 الحقيقية الدوافع يدركون ال ، المعروفين السياسيين أو  السياسيين الناشطين من الكثير أن فالظاهر 

 يسميه كما ) وعيهم ال في تتجمع التي ودوافعهم  فميولهم ، الشخصية ونزعاتهم وتصرفاتهم لسلوكهم
 من يدعونه ما وليس ، سلوكهم يوجه الذي الحقيقي محركال الدوافع( )ليبدو تشكل التي هي ( فرويد

 بقضايا دنيئة أعمال من به يقومون ما دوما يبررون بحيث لالنحراف، منطقهم يدفع من ذاته وهو  ، شعارات
 فالمحرك ، عندهم متجذرة وكبت واضطهاد نقص ومركبات نفسية عقد يخدم سلوكهم أن مع ، ونبيلة كبيرة

 ( متخلف ومجتمع قهرية فاسدة بسلطة محكوم بلد في ) تقريبا الجميع عند  سيالسيا للعمل األساسي
 ليصبح السياسة في للعمل يندفع من لها يتعرض التي والضغوط والكبت العقد تراكم عن تعبر ميول هي

 المصابين المضطهدين المواطنين ألغلب المحرك الهدف هو للسلطة والوصول فالزعامة ، بالسلطة يرتع حاكما
 ، إليها الوصول في  يمكن بطشها من والهروب ، ذاتها السلطة قبل من والترهيب والخوف الكبت بعقد

 الذين السياسيين المعارضين سلوك على يطغى و ، بنفسها نفسها والفساد االستبداد سلطة تجدد وهكذا
 فعال يمارسونه ما وبين شعار من يرفعونه ما بين التناقض من كبيرة درجة والفساد االستبداد معادات يدعون

 البعث سلطة بين الكبير التشابه ذلك على مثالنا ) …  المفترض عدوهم سلوك كبير حد إلى يشبه  والذي ،
  ( واالئتالف  الوطني كالمجلس المعارضة ومؤسسات ، األسدية
 ملون شمنفو ريش مجرد فهو ، أهدافهم عن السياسيون به يعبر الذي السياسي بالخطاب يعتد ال لذلك

 تكوّنهم التي الحقيقية الالشعورية دوافعهم يناقض( )وغالبا يخفي ، والزركشة والمبالغة التضخيم في مفرط
 معظم في أقوالهم تناقض التي بأفعالهم الحقيقي المتحكم هي لكنها يعونها، ال وغالبا يعونها قد ، وتحركهم

 وكذبهم ، للحقائق وتزويرهم وانكارهم واألسماء فاظباألل بتالعبهم يبررها، ما دوما يجدون والتي ، األحوال
  ، حقيقتهم على يرونهم وال يصدقونهم، اآلخرين أن توهم ثم ، أوال أنفسهم على

  العبارات بتلك ويتكلم الشاشات على يظهر الذي الشخص ذلك تعايش عندما بالصدمة تصاب غالبا
 وفاسد وجائع وجشع أناني هو كم تدرك وعندما ، مياليو الفعلي سلوكه تعايش عندما ، الثورجية والشعارات

 واالضطهاد والفقر والقمع القهر ظروف في تربوا الذين المكبوتين المضطهدين ككل ونفسيا جنسيا ومنحرف
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 والفقر والتخلف واالستبداد بالفساد المحكوم المجتمع ثقافة تكون التي … والجهل العقلي والتشوه والخوف
 يعارضه وبمن  النظام يوالي بمن تتحكم والتي ، ( االقتصادي ،  الثقافي ، السياسي ) عاداألب الثالثي والكبت

 هو ، شيء انكار على الناس يحرض ال ألنه ، التناقض عليه يظهر ال يوالي من أن الفارق لكن ، السواء على
 هم من اليوم يفعل كما مضحك ساخر بشكل فسيظهر  ، السلطة بانتقاد وباشر حدث إذا أما . به يقوم ذاته
   ( مخلوف رامي نموذج ) … النظام حول

 فهي ، خيمتها تحت المنضوين سلوك لتقييم األيديولوجيات مستوى في النقدي البحث صحيحا ليس لذلك
 غير بشكل تحركهم التي الالشعورية الدوافع في البحث هو الصحيح بل  ، مناقضا مضمونا يخفي ريش مجرد

 تحت )ما  تسميته واألصح ، فرويد يسميه كما الالوعي بنية إن  ، أفعالهم على فعليا ستظهر والتي واعي،
 ضمن جيدا نفسها تموه التي ، السلوك أهداف النهاية في يحدد ما هو ، الدوافع فيه تتكون الذي  الوعي(

 الوسط يخدع ، عظيم و نبيل قيمي قالب ضمن لآلخر تظهر مجملة أيديولوجية خيم تحت عامة اصطفافات
 من بأنفسهم يضحون وفرسان مناضلون أنهم يدعون السياسيين فمعظم الفرد، به يعيش الذي االجتماعي

 للبهيمية أقرب وغريزية أنانية غالبا هي شعورية ال دوافع يخدمون الواقع في أنهم مع ، أهدافهم أجل
 . الغريزة تحكم التي القيمية بالضوابط يتميز الذي اإلنساني السلوك عن كثيرا وتبتعد ، المتوحشة

 جوعه يخفي مفترس وحش هو والسياسي ، تحتها تختفي تكوينية لوحشية قناع مجرد هي فاأليديولوجيا
 أنيابه عن ويكشر النائم الحاكم عنده ظقييست حيث ، للمنصب وصوله عند فورا يظهر الذي واإلجرام للتسلط

.  
 لكنها ، لها المتحمسين تحتها المنضوين من عدد أكبر جميعلت حماسية عامة شعارات ترفع أيديولوجيا كل

 مناضل فرد كل يشبع ، فردية مصالح شكل على تظهر ، للسلطة وتصل ، حزبا تصبح أن وبعد النهاية في
 تنكشف أي ، عنده الدوافع ليبدو في األساسي المحرك وكانت الخيمة تلك تحت تلطت التي الدفينة دوافعه
 ويصبح ، خديعة مجرد شعاراتية أيديولوجيا أي تصبح هنا … ةوحشالمت بهيميةلل كممارسة  النضال هذا حقيقة
 السيرك هذا من المخرج هو ، صارمة بنظم وتقييدهم السياسيين كل ولجم ، أيديولوجي عمل أي اسقاط

 نحو ريقفالط . الديموقراطية ثقافة تسويد نستطيع ال أننا طالما ، السياسية الحياة في المستمر الوحشي
 وكل ، للسلطة يصل عندما والسياسي الفرد نزوات وكبت قمع عبر يمر التسلط ثقافة ظل في الديموقراطية

 . وحش مستبد بل ، عادل مستبد هناك يكون فلن . أذنيه من ربطه يجب ذئب هو سياسي
 

 ( الزعامة <— الخوف ) مركب
 والتسلط الظهور حب ) متكاملين أساسيين بدافعين محكوم سورية في السياسيين عند الالشعور أن قلنا

 السياسي النظام أن ذلك في والسبب  (  مكبوتة بهيمية غرائز الشباع والزعامة السلطة تلك استخدام ثم ،
 الذي والتعسف االستبداد هو واحد مبدأ على يقوم نفسه انتاج يعيد يزال وما سورية ساد الذي االجتماعي

 ، والقانونية والضميرية الخلقية الضوابط كل من متحرر ومتسلط ومتزعم ومتفوق قوي فكل ، العدل يدعي
 أي لتفوق حساسين ويصبحون ، التسلط بعقدة اآلخرين كل فيصاب ، واستعباده اآلخر الخضاع تفوقه ويمارس

 ةمرحل وفي ، المستبد من للخالص نضالهم أثناء حتى فيتصارعون ، للسلطة يصل أن قبل حتى عليهم فرد
 لمقاومة ، والمنظر الجمال رائعة حماسية أيديولوجيا يهندسون حين ففي ، عليه وثورتهم تمردهم من مبكرة

 السياسة وتحكم ، والطغاة المستبدين وتحرك تحكم من ذاتها هي دوافع تحتها يخفون ، والتعسف االستبداد
 نصرهم قبل يتصارعون ألنهم ليس ، فأهدا من يدعونه ما تحقيق في يفشلون أنهم والنتيجة ، عقود منذ كلها

 يحصلون عندما التسلط من النوع ذات سيمارسون ألنهم بل ، فقط إليها الثوري الطريق وفي للسلطة ووصولهم
 نظام ويبقى الشخوص تتغير ، انقالب لمجرد وتمرد ثورة كل فتتحول ، السلطة من نوع أو مستوى أي على

 دافعي نفسي مركب تكوين عبر نفسه انتاج يعيد ، السياسية الحياة للك حاكما والفساد والطغيان االستبداد
 كانت إن ) مريعا سقوطا السلطة امتحان في أيديولوجيا كل تسقط وهكذا … الطريقة بذات األفراد كل يحرك
 تسلطية بهيمية دوافع على محمولة النهاية في فكلها ، ديموقراطية( حتى أو اشتراكية أو دينية أو قومية

 وهي . وعبودية كذل والمواطنة ، وتشبيح استعباد كأداة السلطة تفهم ، واالهانة والجوع الكبت عقد سهاأسا
 في سياسية سلطة كانت إن الطريقة بتلك تمارس كانت وأينما كانت مهما سورية في سلطة فكل ، كذلك
 أعلى ضابط فكل ، أكبر خأ أو أم أو أسرة رب أو ، مسجد في إمام أو ، مدرسة في معلم سلطة أو ، الدولة

 لعدوان ساحة هو الدفاع جيش يصبح وهكذا ، النظام باسم واهانته دونه من وتزحيف بتركيع يستمتع رتبة
 … والتخريب التدمير على العدو قدرة يفوق بما هو يقوم بل ، مهمته أداء في ويفشل ، األدنى على األعلى

  . عليه الثورة بعد النظام ةسيطر عن الخارجة المناطق في أيضا يشيع ما وهذا
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  ( العنف <— الكبت ) مركب
 لعبيد وتحويلهم بتقييدهم مرهون فوجودها ، الرعايا على الكبت ممارسة القهرية السلطات معظم تتعمد

 ثم ومن ، الليبيدو في العنف دوافع من المزيد لتوليد الكبت هذا تستثمر أيضا المعارضة المنظمات لكن ،
 ( اإلرهابية ) المتطرفة كالمنظمات ، العدو ارهاب يتقصد الذي جدا العنيف خاصة الثوري شاطالن في توظيفه

 دوافع نصف يكوّن فالجنس ، الترهيبي السياسي العنف توليد في األهم العامل الجنسي الكبت يلعب وهنا ،
 وبين ، الجنسي لتحريموا للكبت  صارم كنظام اإلسالم استخدام بين تالقي يحدث وهنا ( الليبدو ) الالوعي

 الجنسي الكبت عالقة عن يعبر توظيفي وظيفي بينهما فالرابط ، كأيديولوجيا تستخدمه التي المنظمات
 اجتماعية حياة نمط توظيف في بل اإلرهاب، تولد كقيم ذاتها  اإلسالم قيم في يكمن ال الترابط هذا ، بالعنف
 كعنف سياسيا يوظفه من فيأتي … للعقيدة أساسيا مكونا هويعتبر ، الدين باسم الجنسي الكبت توليد يتعمد

 متناسبة به المتعلقة النفسية العقد كباتروم الجنسي الكبت سوية اعتبار يمكن وهنا . ارهابي سياسي
   . اإلسالمي اإلرهاب لمنظمات الترهيبي العنف سوية مع

 دوافع أن كما ، وحرمانهم كبتهم ةدرج عن تعبر جنسية ممارسات الثوار سلوك وفي الثورة في شاعت لقد
 باإلساءة يتهمونني وسوف ذلك ينكرون وهم ، والفتيات الشباب من الكثير حركت االختالط رغبة و الجنس
 الحقيقية بدوافعها أو ، الذات بتناقض االعتراف ترفض التي ذاتها اإلنكار آلية ضمن … الدافع لهذا لتطرقي  للثورة

.   
 

  ( سادالف <— البؤس ) مركب
 فيها بما الغايات كل لتحقيق المال استخدام وامكانية ، السوريون به عاش الذي المحدود والدخل الفقر

 ، السلطة عن وبديال رديفا صارت التي الثروة حب  لتضخم أدى ، الخوات ودفع بالرشوة السلطة بطش اتقاء
 للثروة األهم المصدر أيضا هي السلطة أن كما ، الفساد بسبب أيضا وأمنية سياسية سلطة هو عندنا فالمال

 الفرد عند الدوافع لمنولوج الداخلية الحلقة هي عليه للحصول واستخدامها ، المال أجل من السلطة فطلب …
 ودفعات بمرتبات والئهم شراء الدول واستطاعت ، المال أو السلطة امتحان في المناضلين أغلب سقط وهكذا ،
 أن …لدرجة اإلعالمية األضواء وبعض ، والسياحية الفندقية االمتيازات بعضو ، صغيرة بخرجيات حتى بل ،

 الدوالر رزم شاهدوا عندما السورية المذبحة رؤية عن عيونهم وعميت  الثورة شعارات كل أدمغتهم من طارت
 حتى يدعونه ما كليا واونس . نضالهم وراء الحقيقي الدافع عندهم تفجر لقد ، ستار الفايف فنادق وسكنوا

 بينما ، فاخر فندق لوبي في أو  طائرة في مقعد عند رحاله وحط الثورة قطار توقف لقد ، اليه وصلوا لما وصلوا
  … األشجار وتحت الخيم في الماليين تشرد
 

  ( العمالة <—  )التناقض مركب
 يحل كان فالجبان ، أيضا معارضته طريقة حكمت النظام ليعارض الفرد حركت التي السابقة الدوافع كل

 من يتخلص ذلك ومع ، دوافعه الشباع المعارضة في يستمر فهو ، لألمن العمالة بواسطة الخوف مشكلة
 التي الخدمات هذه قدم لما ، للنظام معارض فعال كان ولو ، لهم الخدمات وتقديم سرا األمن بزيارة الخوف
 بخيانة تحقيقها يمكن ، أخرى غايات لتحقيق وسيلة مجرد هي  معارضته لكن ، البقاء على النظام تساعد

 اكتشف فقد ، الداخل في كنا عندما المعارضين من ٪ ٨٠ على انطبق وهذا ، المفترضين دربه ورفاق المعارضة
 المعارضة النشاطات أصبحت حتى ، لفروعه كمندوبين الناشطين توظيف ثم ومن تخويف سهولة مدى األمن

 في الثورة بعد فيما مندوبيه يستخدم وسوف ، النظام لها يرسمها تيال الخطوط ضمن مؤطرة الداخل في
 الذين المعارضين عبر النظام مخابرات بيد لتصبح كليا بنيتها تحولت التي التفاوض وهيئات المعارضة مؤسسات

 قةسر من النظام تمكن وهكذا . أيضا المالية الخدمات لهم ويقدم  لخدمته ويعملون القهوة شرب معهم يتبادل
 قرار على بل فقط المحررة المناطق على السيطرة ديستع لم وهو ، الظاهرة هذه باستخدام الثورة قرار

  . تثبيته عبر يمر أن بد ال  كان مهما حل أي صار حتى ، أيضا المعارضة هيئات
 لىع ولكنني ، أكثرهم وما ملفاتهم فضح يخافون الذين هؤالء كل من شديد لهجوم أيضا هنا أتعرض سوف

 رفاقهم بأقرب كتبوها التي التقارير كل أريهم بأن ، هللا إنشاء قريبا النظام سيسقط عندما وبينهم بيني وعد
 يدعون الذين المعارضة رموز من ٪ ٨٠ عن هنا أتحدث وأنا ، ويزاودون والمعارضة الثورة يدعون كانوا عندما
 في عنها نسخة وهناك ، األمن فروع في ةمحفوظ وهي ، أيضا السجون دخل من ومنهم ، النضالي التاريخ
 وليس ، القادمة واألجيال الشعب وعي على حرصا اتالفها وعدم حفظها على وسنعمل ، الجمهوري القصر
 سساتؤم في واالختالس الفساد سيمارسون من ذاتهم وهم … الثقافة هذه استمرار لمنع بل منهم انتقاما
 على الدامغ الدليل يقدموا وبذلك . بهم خدعوا الذين الشعب أبناء ماءلد (خيانة فوق خيانة) ليضيفوا ، الثورة

  . والتسلط التزعم ثقافة يحملون من عند ، والسلوك األيديولوجيا ، والالوعي الوعي تناقض
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  المعيبة الحلقة كسر

  
  حياة روفوظ ، تاريخ في والتدقيق البحث عن التغاضي هو السوري الشعب بها وقع التي األخطاء أكبر من
 أنهم لمجرد ومؤتمنون جيدون نعتبرهم أن أبدا كافيا يك فلم ، وراءه وتلطوا الثورة علم رفعوا الذين أولئك ودوافع
 وشر خير  / وباطل حق / وثوار  لنظام  : الدوافع حيث من ينقسمون ال فالبشر ، علمها ورفعوا للثورة انضموا

 تكون التي الدوافع بين النسب في فوارق مع لجبهةا طرفي على دوافعهم في متشابهون هم بل ، /
 / خاصة مصلحة ، انضباط / تشبيح ، نزاهة فساد/ ، ديموقراطية استبداد/ )  نسبة بحسب أي ، شخصيتهم

 ، وطنيين أنبياء أنفسهم يعتبرون أشخاص بين ، أيديولوجيات بين ينقسمون ال أبدا ( …. عامة مصلحة
  ، ارهابيين أو مجرمين وخصومهم

 به تعمل ، القديم النظام مع مواجهتها في المعارضة تعتمده بديال نظاما الثورة تنتج أن المفروض من كان
 ذلك تجاهلت لكنها ، والفساد االستبداد نظام قواعد تناقض التي لقواعده تبعا أفرادها سلوك وتضبط وضمنه

 باسم والمعارضون الثوار هؤالء فعل اذافم ، مكانهم ثوار وقدوم أشخاص اسقاط مجرد هي الثورة واعتبرت ،
  ؟ الثورة

 أموال اختلسوا ، واالستبداد الفساد نظام محاربة شعارات برفع اشتهروا الذين السياسيون المعارضون
 ، لصوص عصابة كأي بينهم فيما تخاطفوها و  النظام( ذلك على )للثورة وردت التي اإلنسانية المساعدات

 لم و ، النظام مجالس كثيرا فاق بشكل و الثورية مجالسهم في والرشوة التزويرو االستبداد ذات ومارسوا
 باعتمادها النظام طالبوا التي والقيم المبادئ وفق الثورة تمثيل عملية وال العام، والشأن  العام المال ينظموا

 من ذاتهم هم بل …( ، ةالمحاسب ، السلطة تداول ، المالية المراقبة ، للشعب االحتكام ، الحرة االنتخابات )
 شرعية تعطيها كشعارات ترفعها أنها مع ذاتها، المعارضة على المبادئ تلك لتطبيق محاولة أي عمدا عطلوا

 المبادئ ذات تطبيق كليا وتجاهلوا ، السقاطه وجهه في السالح حمل شرعية بل ، النظام باسقاط المطالبة
 ، عنه رديئة أخرى كنسخة ، السقاطه السالح حمل يجب من أوال هي أصبحت حتى نفسها المعارضة على

 مسارات عبر ، ذاتها الفاسدة المستبدة السلطة على لشراكته وسعت معه تشابهها اكتشفت ما سرعان
 . الطرفين كال في المجرمين بين الشراكة وتحالف النظام بتكريس إال تنتهي لن التي والمصالحات التفاوض

 تعرضت التي الهزائم كل من بالرغم عسكريا وال سياسيا ال تجديد، وال تداول وال استقاالت عن نسمع لم
 المناطق من المهزومون القادة يخرج كيف نرى بالعكس بل ، والعسكري السياسي بشقيها المعارضة لها

 غسيل دول عواصم في المشاريع لينشئوا الدوالرات من الماليين عشرات معهم يحملون والجائعة المحاصرة
 في  دفنوها التي الدوالرات على ينامون السياحي البزخ مظاهر المعارضون يعيش كيف ونرى . موالاأل

   . نضالهم أيام في يوما بمشاهدتها يحلموا  لم والتي ، وسائدهم
 يطالبون لمن يمكن كيف ، مالي مبلغ مقابل صوته يبيع أن ثوري مجلس في لقيادي يمكن كيف

 على وخدمتها النافذة للدول الوالء تقديم  بواسطة للكراسي يتسابقوا أن الشعب وسيادة بالديموقراطية
 تعلق عندما ، االقتراع صندوق تماما تجاهلوا ولماذا ، نفسه على الشعب سلطة هي وأين ؟ شعبهم حساب

 ؟ اللجنة أو المجلس أو االئتالف في مقعد على الحصول عبر للسلطة للصعود أمامهم حقيقية بفرصة األمر
 لالئتالف أو الوطني للمجلس بالنسبة ذلك ونتجاهل الشعب مجلس ألعضاء دورية حرة بانتخابات نطالب اذالم
 له سيكتب من انتخاب الثائر بالشعب األحرى أليس ، الدستورية اللجنة عن ناهيك ، التفاوض لهيئة حتى أو

  ؟؟؟ والدماء بوالحر هذه كل لماذاو إذن ثورته معنى ما ، له سيكتبونه ما على بناء ينتخب أن قبل الدستور
 لمتسولين يتحولوا أن ،  ( شعاراتيا أجلها من للموت )المستعدين والكرامة الحرية لطالب أمكن كيف
 نظام على لثائر  يمكن كيف  ، عمليات أفالم تصوير ومتعهدي وتقسيطا نقدا واإليجار للبيع وبندقية ومرتزقة
 يصبح أن الطائفية، على المحتج وكذلك ، الثورة باسم الشيء ذات مارسي أن ، واإلعدام والتعذيب االعتقال

 …   السكين بحد المسلمين يذبح أن اإلسالم وناصر ، يشبح أن والتشبيح … يعفش أن والتعفيش ،  طائفيا
 لماذا  ، الحرب شوهته الذي رفيقه عالج وثمن ، وأيتامه الشهيد رفيقه أرملة قوت يسرق أن لثائر يمكن كيف

  ؟ ذلك حصل وكيف . يعارضونه من فعليا قلدوا ولماذا ، شعاراتهم بعكس والثوار نيالمعارض من الكثير سلك
 لكي ،  الضمير ناقصي من فقط( )البعض تعمم ال ويقولون ، القول هذا علي الكثيرون ينكر سوف أيضا هنا
 نرى ال وأ ، قضائية محكمة يف وكأننا ، دليل وجود وعدم االحترام باسم والتدليس الكذب في وايستمر

 القلة وليس الغالبية تشمل وعامة طاغية ظواهر من نرى بما الرأي ابداء حق لنا وليس ، ونراقبه المشهد
 ارتباطاته كل عن والكشف المالية ذمته بعرض ، براءته يثبت حتى متهم معارض كل نعتبر أن لدرجة . النادرة

  . الشعب رقابة عن ويختبئ اسياسي يكون أن يمكن ال أنه لقناعتنا . وسلوكه وقراراته
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 يزال ما  االنسانية العلوم من فرع هو ، السياسي النفس بعلم المتعلقة الدراسة هذه في اليه نتطرق ما
 نفس وعلم ، المقهور االنسان سيكولوجيا كتاب مثل ، موضوعاته طرق من الكتاب من قلة ، التكون طور في

 ) السياسية المعارضة عند الالوعي بنية عن الباب ذات في نتحدث نحن وها ، ( الجمعي الهيجان ) ةالجمهر
 اليوم وحتى ١٩٧٥ عام منذ شخوصها معظم ومع بها الطويلة خبرتنا خالل من (. السورية الخصوصية ضوء في

 تحليل هو بل ، تأريخا وال مااتها ليس أكتبه ما ألن ، محددة وأحداث أسماء ذكر أتعمد لم الدراسة هذه في .
 الكثير الكثير أعرف أنني مع ، األشخاص ألحاكم محكمة ضمن ولست المعطوبة، الثقافة لعالج يهدف معرفي

 شائع فالمرض ، المشهد يغير لن استبدالهم حتى أو األشخاص محاكمة لكن . المعارضة شخوص أغلب عن
  . نحن كما سنستمر السياسي تضبط التي المؤسسة وقيام ، والثقافة الوعي اصالح دون ومن
 

 لمبدأ ، باريس معاهد في ودرّسها واالجتماعية السياسية العلوم درس الذي غليون برهان د. ينتبه لم
 بشكل مفسدة المطلقة والسلطة ، مفسدة السلطة ) قال عندما أكتون اللورد ذكره السياسة في بسيط
 المستبد النظام مقارعة المطلوب أن النخبة مجتمع كتاب احبص برهان الدكتور يفهم أن من وبدال ( مطلق

 واغاثيا سياسيا الثورة لمأسسة عملية أي تماما تجاهل ، المعارضة تصنعه ثوري ديموقراطي بنظام الفاسد
 فيه واستبشرنا المعارضة رأس في كان عندما وعمليا فعليا اهتماماته خارج كله ذلك وجعل ، وعسكريا وماليا
 بل ذلك، على قادرا كان عندما خصوصا ، االجتماع وعلوم السياسة في مختص أكاديمي معارض فكركم الخير
 مما ، تونس في المعارضين من مجموعة مع شخصيا قبلي من به مواجهته رغم وصراحة علنا ذلك رفض
 ضيعه ، رةالثو تاريخ في الحاسم هو عام من ألكثر رأسه الذي الوطني المجلس من يومها لالستقالة دفعنا
 ويتهمها الثورة وينتقد  الذات عطب كتابه في اآلن علينا ليعود ، العواصم في الثورية السياحة ممارسة في
 وراء وانجرف معارفه يطبق لم لماذا لكن يومها يعرفه كان اليوم يقوله ما ، الذاتي بالعطب هو وليس هي

 كانت من هي والتي ، للجميع ظهورها من بالرغم ، بها يعترف أن يريد وال يعرفها لم التي الالوعية دوافعه
 التناقض لحد االفتراق هذا لماذا ، كشعار رفعه أو كتبه حرف أو كلمة أو سطر أي وليس ، األساسي محركه

 نستطيع وال أنفسنا نعرف ال أننا أم ، اآلخر على نكذب هل  ؟؟ نريده أننا لآلخرين نصور ما وبين فعال نريد ما بين
 النفسية بالعقد بل والدعاية بالفكر لها عالقة ال الحقيقية واألهداف الدوافع كانت وإذا وموضوعية. تجردب تقييمها

 فكيف ، به يتكلم أو يكتبه ما أبدا وليس ، المختلفة الكبت عقد وتصريف والمال السلطة وحب الظهور كحب
 به ماوصف كل ، األهداف تلك تحقق للعمل ناظمة مؤسسات وجود دون من يدعيه ما ضمن سلوكه نضبط
 نطبقت المثقفين المعارضين غالبية بل معظم عند عامة صفة هي ( الذات عطب ) كتاب في المعارضة برهان
 ، للوعي مناقضا السلوك يجعل الذي المرض هذا يشخص أن وأكاديمي كمفكر عليه يجب كان . أوال عليه
 الجميع سلوك على وطغت تضخمت التي المكبوتة األنا عنواز أطلق الذي و ، غيره وعند عنده ،  لالوعي وتابعا

 الدوافع تلك بسبب لكنه . واإلفساد الظهور من تمنعها مؤسسات ضمن ضبطها عبر  لها العالج يقدم أنو ،
  . المؤسسات تلك لبناء تكون ما أحوج كانت فترة في الثورة قيادة فوضناه عندما ذلك أهمل تحركه التي
 

 له يصح فكتابه نفسه ليبرئ هم واتهامهم ، اآلخرين فوق بنفسه االرتفاع برهان كتورالد يحاول أخرى مرة
 على والتعمية والتزوير التجهيل سياسة ولتستمر ، الزعامة في ذاتها دوافعه ليشبع ، الذات تبرئة اسم

 في حدوثها ريند ثورات قيادة فرصة لهم اتيحيت الذين المعارضين المفكرين وأهم أكبر قبل من حتى الحقائق
 يمكن وال ، مدوية فضيحة بها االعتراف يشكل التي الداخلية الدوافع بذات أيضا مدفوع ذلك وكل ، التاريخ
 انتاج باعادة ستستمر والتي ، وملون منفوش أيديولوجي بريش عليها التغطية فقط بل ، الداخل من ضبطها

 كطريقة وضوابطها بمعاييرها للديموقراطية مؤسسات بناء عن والتغاضي الجهل استمر طالما النظام ذات
  ، الحاكم قبل من تمارس أن من ومنعها ولجمها الدوافع تلك لكبت وحيدة

 معرفة وعن ، تعيشه الذي المرضي الواقع ادراك عن عاجزة تزال ما وقديدها بقدها السياسية المعارضة
 كامل جنون حالة تعيش بل ، الباطن عن والظاهر ، الفعل عن القول تناقض من حالة وتعيش ، وعطبها نفسها

 بين صراعها وتحصر ، ودوره والنظام ، ودورها المؤسسة لضرورة بعد تنتبه لم لكونها ، منها الخروج يمكنها ال
  . ونذير رامي … ورياض ماهر ، وبرهان بشار . سيء وشخص جيد شخص
 دون من الداخل من السلوك لجم على قادرة النفسي الضبط من مرحلة تصل البشر من جدا قليلة قلة
 صدقوا رجال المؤمنين ومن ) تعالى قوله عنهم عبر من وهم ، واقي حصن األقل على أو خارجي لرادع الحاجة

 ، يسرق أال نفسه يعاهد فمن تبديال( بدلوا وما ينتظر من ومنهم نحبه قضى من فمنهم عليه هللا عاهدوا ما
 ، محمد دعوة نصر من هم  نادرة قلة هم ، ذلك ويطبق … ويتراجع يجبن وال ، األمانة يخون وال ، يكذب وأال

 اجتاحتها التي … مؤسساتها عن بعيدا منبوذين أنفسهم وجدوا أو ، الثورة بداية منذ استشهدوا من وهم
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 ، األنانية الخسيسة دوافعهم يردع فيها نظام وجود عدم اكتشفوا الذين والمنتفعين المتسلقين من الكثرة
  … وعليها الثورة باسم  والتشبيح والتسلط والجنس والمال الظهور كحب

 أكثر ومعرفة سابقة وتجارب تنظيمية خبرة له قسم ، قسمين بين السياسية المعارضة انقسمت
 وينكر يكذب وقسم ، اآلخرين وتضبط تضبطه ضوابط ويريد األمارة النفس من يخاف وهو ، ودوافعهم باألشخاص

 وتحطم الوعي وتشوه بالطيب الخبيث تخلط خبيثة بطريقة ويبررها نفسه على يحتال بل ، الدوافع هذه تماما
 عملية ومارس ، المنافق االنتهازي التيار انتصر وهكذا ، وتنظيماتها المعارضة مؤسسات كل قاد من وهم العقل

 خاصة ليه،إ وصلت الم الثورة وأوصل ، تماما واستبعده األول القسم وطرد الثورة مؤسسات كل في االفساد
 الثورة وتخريب له الوالءات شراء بهدف العربية والدول الدولي المجتمع مساعدة تلقى قد السبب لذات وأنه

   . معا االستعمارية الدول ومصالح المستبدين عروش هددت التي
 نستمر  سوف ونحن ، وشامل هائل دمار بحالة اليوم فسورية ، النظام بقاء يعني ال ، الثورة تخريب لكن

 أهم هنا نهدم نحن ، ونظاما معارضة واالستبداد للفساد المعيبة الحلقة يجدد الذي المتكامل البناء كل بهدم
 لتجاوزه الوحيد الطريق بكشف ونقوم ، تجديده أداة هي التي المعارضة بفضح واالستبداد الفساد لثقافة عامود

 وقواعد ، القانون وسيادة ، الديموقراطية نظام أي ، عليها ةالشعبي والرقابة ، للفرد الضابطة المؤسسة وهو ،
  … أخرى أيديولوجيا أي وليست ، دولة أي وتقدم ، سياسي اجتماع أي نجاح عوامل وهي ، الصارمة النزاهة

  . الثقافة في المزروعة والشخصنة الفساد على المؤسساتية الثورة طريق في لنسير
 
 

  : بنفسك إبدأ
 لقد ، جيدا أعرفها أصبحت قد نعم أقول ؟ نفسك تعرف هل ، منهم ألست سائل يسأل أن يجب هنا

 السلطات وحاربت ، السجون وتحمل السلطات وتحدي والشجاعة بالقراءة التفوق دوافع كغيري طويال حركتني
 فسادال من والقرف ، الكذب من القرف ، الكبت القهر ذاتها هي دوافعي كانت ، أستطيع ما بكل وعارضتها

 يومها األمن مع التواصل عن نفسي فحصنت ، هللا لقضاء واالطمئنان بالتوكل الخوف على وتغلبت ، والظلم
 كثيرا تغيرت الظروف لكن ، األمن ضباط البتزاز الرضوخ على ذلك مفضال طويال فيها وبقيت السجون ودخلت

 شكل ألي المناضلين رفاقي من أي لوصو بمجرد أنه فالحظت ، السجن من حررتني التي الثورة انطالق بعد
 حتى معه وأختلف  لمعارضته فأتحول ، أعرفه ال وكأنني تماما آخر لشخص ينقلب كان السلطة أشكال من
 الوهمية السلطات تقاسموا عندما ، رفاقي على االنقالب في مشهورا وأصبحت ، رفيق وال صديق لي يعد لم

 المعارضة ألعارض االستقالة قررت عندها ، النظام ممارسات ذات ومارسوا واالئتالف الوطني المجلس في
 بالعمل قناعة وعن طوعا امتنعت قدف عليه وبناء ، وعينا ال في النائم الوحش لذلك أخيرا ادراكي بسبب ، أيضا
 ، ودوافعي نفسي من لخوفي سلطة أو منصب بأي التفكير وال السعي بعدم نفسي وألزمت ، الخلف من

  ، أحاربهم عمري وعشت كرهتهم من بصورة فاسدا غيةطا أصبح أن ومن
 يتقدم من كل وتحطيم لتحدي ، عمرا عليها وتعبت وطورتها جيدا أعرفها التي قدراتي أمارس اليوم نعم

 منضبطة وسلطات مؤسسات نضوج بانتظار ، تجديده من منعا بل للنظام خدمة ليس ، التسلط سلم في
 دوافعه وقمع واخفاء ، ادعاه الذي الدور تمثيل في االستمرار على لمسؤولا وتجبر الدوافع هذه تلجم مراقبة

 أوال، الذات على ثورة هي الحقيقية الثورة بأن العتقادي ، غيره وليس األمارة نفسه على القمع فيمارس ،
 ثم ، فائهاواخ لتزيينها الرامي األيديولوجي الكذب على ثم ، الكبت بسبب فينا المدفونة الحقيرة الدوافع على
 بناء في يكمن الوحيد فالحل ، للسلطة نصل عندما لها المناقض سلوكنا يبرر الذي التبريري الكذب على

 ليستبد ملهما فذا وبطال قائدا وليس ، الشعب من ومأمور محكوم ، خادم حاكم يارتواخ مراقبة، سلطات
 والتسلط الزعامة مفهوم على تكون نأ يجب الثورة . يشاء بما يشاء من ويرزق ويميت يحيي إلله ويتحول
  ، النظام أفسدها التي والثقافة الفاسدة الذات على ثورة ، لتحقيقه وليست
 عن ويبحثون ، الالشعورية بدوافعهم السياسيون يحاربك ، ومراقب منضبط برنامج أي تطرح عندما لذلك

 بينما ، تحقيقها فرصة اقتربت عندما للغاية الوصول من تمنعهم فأنت ، والتشويش العرقلة وسائل كل
 لركب مشروعا يريد الكل ، بها لتزني تتقاسمها للسلطة قلة لوصول يؤدي نخبوي عمل أي على يتسابقون
 ضد اليوم نضالي يتركز هنا ، السلطة وضبط مراقبة في للجماهير دورا يريد وال ، للسلطة يوصله الجماهير

 انتاج ونعيد والفساد االستبداد نظم كمعارضة نحن نجدد ال كي ، ودوافعهم رفاقي وضد ودوافعي نفسي
 حرب ، الجميع ضد الجميع حرب والمدنية األهلية الحرب حالة دونؤبّ  ونديم ، والتسلط الزعامة وعقد الكبت

 من ألبنائنا العقد تلك نورث ال كي ، ويزيدها التخلف حالة يكرس ما وكل ، وكذبه وتناقضه نفسه مع االنسان
  . جبهتين على فمعركتنا . األسباب لذات النظام فيه نحارب الذي الوقت بذات  . بعدنا
 



8 

 

  :نصيحة
 التي الوحشية على تتغلبوا لكي المنضبطة بالمؤسسات وقيدوه ، فينا حافظ زرعه الذي الوحش من خافوا

 ومراقبته المسؤول الختيار ديموقراطية بمعايير الزعامة نزوة تكبحوا عندما ، السياسية الحياة على تطغى
 في اسقاطه من اتتمكنو سوف المعارضة في والفساد واألنانية التسلط نظام تسقطوا عندما ، ومحاسبته

  . العربي الربيع عموم في حصل كما . بعبث عبث ذلك وغير ، دمشق


