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سواء في الجوانب  ،ن تدرس سيرته بمزيد من التأني والتدقيقأو ،ن يكتب عنه الكثيرأيستحق المفكر السوري حسين العودات 
ما تنطوي عليه تلك السيرة من تطورات وحيثيات ال تتعلق  إلىفي الممارسة التي جسدها في حياته العملية، بالنظر  وأالفكرية منها 

في أواخر  تونشط تعاش التي ةسوريالنخب النما بوصفها نموذًجا لحياة وسيرة فئة من إلشخصية فقط، بحياته وسيرته من الناحية ا
الخيبات وفشل السياسات  ان تصدمهأجل تقدمه وتطوره، قبل أمن  ة، وعاملاوبلده اهموم مجتمعه ةً حامل ،اتيات وبداية الستينيالخمسين

ات من (حزب يدكتاتوري اتخذ مع أوائل الستين يقبل نظام بوليس منيطر عليها المسوالتي تابعتها الحكومات السورية المتعاقبة 
 إلى هاكل مكاناتهإلى دولة يحكمها شخص سعى بإلت الدولة السورية األمنية أداة حوّ  -البعث) واجهة له، ومن المؤسسة العسكرية

قتًال واعتقاًال  ،لى حرب مدمرةإخر فصولها في السنوات األخيرة آ فيانتهت ف، »األسد ةسوري«دولة العائلة المكرسة باسم  جعلها
  مكانات الفردية واالجتماعية.وتهجيًرا وتدميًرا للقدرات واإل

 هاهم في، وكان األهاعلى حواف همبعضن لى مدارس واتجاهات عدة كاإبينهم  منلقد توزع دعاة التغيير الذين كان العودات 
لى (الحزب الشيوعي إبشقيه البعثي والناصري وما تفرع عنهما، ومثلهم كان اليساريون المنتمون  ،لى التيار القوميإالمنتمون 

تقاربها.  بسببتشكيالت التي نشأت المثل الحلقات الماركسية و ،قام على هوامشه ومابسبب انقساماته  عنه تفرعالسوري) وما 
إذ  أحيانًا،خلطت بينهما و ،هماتغييريين السوريين تكونت على هامشن مجموعة من الإلى االتجاهين السابقين، فإوبخالف المنتمين 

م في عملية سهاإلا إلىيسعون مع غيرهم  افرادً أظلوا  ونبعضها خلق تجاربًا حزبية، وآخرفخلقت خيارات المزاوجة الفكرية بينهما، 
  االجتماعي والثقافي. -التغيير السياسي واالقتصادي

 ،السياسات فيليه من خيبات وفشل إبما صار  ،فئة التغييريين بمجريات الواقع السوري وتحوالتهن تصطدم أوكان من الطبيعي 
لى ثالثة اتجاهات: االتجاه األول إثره عليهم، فيوزعهم أن يترك ذلك أكان من الطبيعي فلى عهد االستبداد والدكتاتورية، إوصوًال 

، واتجاه ذهب هقافية، ليلعب دوًرا في تثبيت نظام االستبداد والدكتاتورية وتعزيزلى النظام، ثم انخرط في بنيته السياسية والثإانحاز 
منتظًما في جماعات سياسية رفضت االنضواء تحت جناح النظام وفضلت العيش وحامًال رؤيته ومشاريعه المستقبلية  ،لى المعارضةإ

عرضة للقمع  ادائمً  تنظام لها بجماعاتها ورموزها التي كانلى السرية غالبًا، وسط متابعة أجهزة الإقرب أخارجه في حياة سرية أو 
سياسي متعدد األصول والرؤى التي تركت  -ما الفئة الثالثة، فكانت ذات طيف ثقافيأعدم توافقها مع سياسات النظام، لواالعتقال، 

  .معًاما وتوافقاتهما في آن تناقضاتهب ،لحراكها هامًشا ما بين السلطة والمعارضة، مما جعلها في موقع متابعة الطرفين

  

الثالثة في تجربته الحياتية. فقد بدأ حياته السياسية بعثيًا محسوبًا  االتجاهات في انحرطستاذ حسين العودات ن األإيصح القول 
مراض أن يغادره، وكان قريبًا من (الحزب الشيوعي السوري)، لكنه لمس بعمق أعلى الجناح اليساري في (حزب البعث)، قبل 

لمشاركة ا إلى 2000 سنةن يذهب في أواخر أ، قبل همالى ناقد لسياسات الطرفين وممارساتإتحول فالطرفين في السياسة والممارسة، 
ـ سسوا ما صار معروفًا بأفي حراك ثقافي اجتماعي سياسي مع طيف تعددي من المثقفين والشخصيات السياسية واالجتماعية الذين 

، ثم (إعالن دمشق للتغيير الوطني 2001 في سنةحياء المجتمع المدني) إتأسيس (لجان  من(ربيع دمشق) وما تمخض عنه 
بينها  من، 2011مت بعد ثورة آذار اتشكيالت معارضة ق مهنم ،، وما تاله من تجارب صنعها سوريون2005 في سنةالديمقراطي) 

، وقد كان 2015 سنةالقاهرة  فيمر المعارضة السورية) ، و(مؤت2011 في سنة) هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي(
  الرجل بين الفاعلين الرئيسين فيهما.

محافظة درعا، ومثل كثيرين من أبناء جيله، كان التعليم مخرًجا  فيم المياذن أسرة فالحية فقيرة في قرية ولد حسين العودات أل
جل تعزيز فرصته في أجامعة دمشق. ومن  فيعلى شهادة  هحصول إلى فانخرط في التعليم العام، وصوالً  ،له باتجاه مستقبل مختلف

وبعض  ،لى قوافل العاملين لتوفير فرصة إتمام تعليمه من جهةإن يدمج بين التعليم والعمل، فانضم أبد  كان ال ،الحصول على التعليم
لى إياته. وبعد انتهاء دراسته الجامعية، انتقل ح ميزتثر كبير في همومه االجتماعية التي أكان لهذه الوقائع فاحتياجات عائلته، 

. لم يكن اعندما انخرط فيها، مختلفة عما صارت إليه الحقً  أي ،اتيفي الخمسين كانت التيالتدريس  مهنة مارسةملمدارس درعا 
يحصل عليها المدرس عند بدء عمله، وعليه الحقًا أن  وقيمة مرتبة اجتماعية بل ،مهنة لكسب الرزق فقط حضم ئذالتدريس حين

المجال وفراد المحيطين به األ فيلتعلو مرتبته في السلم االجتماعي، فيصير له تأثير عميق ومؤثر  ،هابيطور هذه المرتبة ويرتقي 
والمزيد من التواصل مع المجتمع  من خالل القراءة وتوسيع دوائر المعرفة ،العام، وهذا اليمكن أن يتم إال عبر عبر تطوير القدرات

  والمشاركة في معالجتها. تهاوفهم قضاياه ومتابع

لقد وضعت مهنة التدريس حسين العودات على القاعدة التي ستجعل منه شخصية اجتماعية فاعلة، ثم جاء دأبه وقدرته على 
 ،بما حملته من ود وقدرة على التواصل مع اآلخرين ،هالتي صار إليها، وأجزم أن أساسها بدأ من شخصيت نزلةالمتابعة، ليجعاله في الم

الوصول إليها  من حياته، مفتًشا ثم مديًرا للتربية في درعا، وهي مهمة لم يكن سهًال  الحقةواجتهاد ودأب ميزا المراحل والنقالت ال
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 تاة، وال سيما في الجانب اإلداري، كانياشك أن القدرة والكف ة والقدرة. واليمن الكفا متقدمة ياتمستو لديه توفرتفي حينه، إال لمن 
لتولي إدارة (الوكالة العربية السورية لألنباء) التي  1966 سنةسببًا رئيًسا في حدوث النقلة الثانية في حياة الرجل، حيث تم اختياره 

المستويين المهني والسياسي. ل عليه في وضعها على سكة العمل والتقدم في عوَّ فكان الرجل المُ  ،كانت قد تأسست للتو في دمشق
 ،سنوات أربعلمن العمل اإلعالمي أنه المؤسس الحقيقي للوكالة التي استمر على رأسها  لمرحلةولهذا، يرى بعض من متابعي تلك ا

، عاصر في هذا المنصب أربعة من رؤساء الحكوماتفمستشاًرا صحافيًا وثقافيًا في رئاسة الحكومة السورية،  ليكوناختير بعدها 
  قبل أن يقيله عبد الرؤوف الكسم ويغادر العمل الرسمي بصورة نهائية ويتفرغ للعمل الخاص.

دارة إلى نجاحه في اإل اس العودات، استنادً عالم عند المدرّ النخراط في اإللفرصة  )1986 -1966( نوكانت السنوات العشر
لى تربية األطفال والشباب، صار في الخط الذي إالخط الهادف فبدل إدارة  ،التي مارسها في مديرية التربية، لكن مع شروط جديدة

الصحافية  سيما وال ،عالم الكتابةإلى دخوله  في أوالً يدير شؤون المجتمع بسالح الكلمة، األمر الذي تزامن مع تحولين آخرين تمثال 
لى مؤسسة في إد حقق نجاًحا في تحويل (سانا) في واقع اإلعالم العربي. وإذا كان العودات ق الخاصة هأدوات هفي صقل ثانيًامنها، و

ومحيطها العربي. وخالل  ةر بين األقالم الصحافية المعروفة في سورييصلي أدواته تطويرالسنوات األربع األولى، فقد اشتغل على 
ترجم و ألّفشارك في إعداد دراسات إعالمية و حيثمسار، المن خالل جهد متعدد  ،انهمك في تطوير الواقع اإلعالمي مرحلةهذه ال

لى جانب اعتماده خبيًرا غير متفرغ لدى (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) ومستشاًرا إ ،من األعمال اكثيرً  اجزً من غيرها،
كتسبه ات القرن الماضي. ولعل ما ايثمانين فيطالب اإلعالم في جامعة دمشق  معلًمامن الهيئات والمؤسسات العربية والدولية، و عددل

) اليومية التي أسسها وأدارها بفي تجربته الطويلة كان األساس الذي مكنه قيادة مشروع إعالمي عربي طموح في جريدة (أخبار العر
تين من تخلى عن إدارتها بعد سن ثمواستقطبت عدًدا كبيًرا من األقالم العربية المخضرمة والشابة،  ،2000 في سنةفي أبوظبي 

 ذلك فكانمن إيمانه العميق بدورهم الكبير وقدرتهم على النهوض باإلعالم ومسؤولياته،  انطالقًاتأسيسها، ليقودها إعالميون شباب، 
آخر عهده في إدارة اإلعالم، مما أفسح المجال أمامه لتعزيز جهوده في الكتابة الصحافية في صفحات الرأي في أكثر من منبر عربي، 

  خير.  بين أكثر الموضوعات الصحافية أهمية في العقد األ منوخاصة الشأن السوري الذي كان  ،لشؤون العربيةا معالًجا

لم يكن عمل العودات في اإلعالم منفصًال عن خط سار عليه بالتوازي في باب اإلنتاج الثقافي في الترجمة والتأليف واإلشراف، 
هالي جمة والمؤلفة، ومئات الكتب التي أشرف على إصدارها في مشروعه (دار األالمكتبة العربية بعشرات الكتب المتر رىما أث

عبر الترجمة والتأليف وإدارة مشروع  ،. إن السير في مجال اإلنتاج الثقافي1987 سنةفي دمشق  فيللطباعة والنشر) الذي أسسه 
ستناجات واال ةمعالجال صورةبصمة تبدأ من الفكرة وتمتد إلى  ينحامل مجعلهيقوة التأثير في المنتج الثقافي، و عليهعطي القائمين ينشر، 

جم الورق ونوعيته وحاختيار حرف الطباعة و موعده،من اختيار الناشر ومكان النشر و ،والخالصات وما يتعلق بموضوع النشر
  .            لكل منتج ثقافي مطبوع ولالهدف األ يعد الذي األمرلى القارئ، إبما يضمن وصوله  ،لى سعر الكتابإوصوًال  ،الغالف صورةو

ومتابعًا إياها، طبقًا لما تؤكده التجربة التي  هاكل التفاصيل بهذهفي عمله في ميدان اإلنتاج الثقافي، كان عارفًا  ،العوداتإن  
له قوة التأثير فيها والحسم  ، لم يكنعدةفي مرات  ،لمنتج الثقافي ومشرفًا عليه. لكنهاناشًرا ومترجًما ومؤلفًا  ،خاضها في أربعة عقود

لى الحد إاستكمال شروط منتجه الثقافي  علىعمل باستمرار  بلعلى ذلك،  تماًماقادًرا  بصفته يوًما نفسه يقدم، فالرجل لم بشأنها
  .عدة مرات ذلكاألبعد، وقد نجح في 

نتاجه إسية، وتطورت وتنوعت الحقًا في بدأ العودات رحلة الكتابة من بوابة الترجمة التي أبرزت اهتماماته األولى واألسا
األسس  ،موريس لومبار ،تناول فيه مؤلفهو ،(اإلسالم في فجر عظمته) كتاب أوالً هي:  ا،فترجم من الدراسات السياسية ثالثً  ،الثقافي

(حملة الحقائب) الذي صدر  كتاب اثانيً و. 1979 سنةدمشق  فيالتي قام عليها اإلسالم في عصره األول، وصدر عن وزارة الثقافة 
ان الحرب االستعمارية في الجزائر، وهو من تأليف هيرفى هامون وباتريك بّ إفرنسا  فيخ للمقاومة أرّ و 1977 سنةدمشق  في

عالج مفهوم وي. أما الثالث فكتاب (األفريقانية) من تأليف فيليب ديكرين 1980 سنةبيروت  فيدر عن (دار الكلمة) اروتمان، وص
. ثم ترجم كتابين في اإلعالم هما 1985 سنةدمشق  فييقانية) الذي كان مطروًحا بقوة آنذاك، وأصدرته (مؤسسة الوحدة) فر(األ

ر (المنظمة العربية للتربية اصدإ(وسائل اإلعالم والدول النامية) من تأليف فرانسيس بال و كتابجزء من اهتمامه الرئيس: األول 
 المنظمةر اصدوإ(وسائل اإلعالم والدول المتقدمة) من تأليف فرانسيس بال  كتابوالثاني  ؛تونسفي  1982 سنةوالثقافة والعلوم) 

 سنةدمشق  فيصدرت عن (وزارة الثقافة)  التيرواية جوزيف شكفوريسكي (الجبناء)  تهإلى ترجم إضافة، 1983 سنةذاتها 
1982.  

على الدراسات السياسية واالجتماعية، إضافة إلى اهتمامه الخاص  ،لقد تركزت اهتمامات العودات، في تجربة الترجمة
ما ظهر واضًحا في تجربة  ذادب الروائي، وهلفتة واحدة باتجاه الرواية التي تعكس نوًعا من ولع شخصي باألوبالموضوع اإلعالمي 

والعالمية المترجمة عن لغات عدة. وإذا كانت  كبيًرا من الروايات العربية عدًدالدار األهالي، حيث نشر  مديًراالناشر التي عاشها 
وهي ما ركزت دراساته فيها  ،ته قد أظهرت أساس اهتماماته، فقد مهدت للمرحلة الالحقة في نتاجه الثقافيبمرحلة الترجمة في تجر

لعربي العام، بمعنى أن لدى الرجل فقط، إنما في المجال ا ال ،بقضايا لها أهمية ةربطمعلى موضوعات سياسية ثقافية عامة، لكنها 
دراسته (الموت في الديانات  العوداتكتب  ،اختيارها كان ينطلق من باب األهمية والحاجة العامة في الواقع العربي. وفي هذا المجال

صدرت  التي، ثم كتب دراسته الثانية (السينما والقضية الفلسطينية) 1986 سنةدمشق  فيالشرقية) التي صدرت عن (دار الفكر) 
، ودراسته (العرب النصارى) 1996 سنة، وكتب الحقًا دراسته المهمة (المرأة العربية في الدين والمجتمع) 1987 سنةدمشق  في
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دمشق، وأصدر (وثائق فلسطين ـ دراسة وثائقية) التي طبعتها (دائرة الثقافة واإلعالم)  فيصدرتا عن دار األهالي  وقد، 1992 سنة
أربعة كتب  أيًضا(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)  له تأصدر قد. و1989 سنةنية) في تونس في (منظمة التحرير الفلسطي

، 1990، (موسوعة الصحافة العربية: دراسة توثيقة) 1985: (النظام العربي الجديد لإلعالم واالتصال) هي ،عالمفي مجال اإل
كتابًا خامًسا تحت  هراصدإ إلى إضافة، 1991حافة في بالد المغترب) ، و(موسوعة الص1991(موسوعة الصحافة في بالد الشام) 

  .2006 سنةدمشق  فيهالي) عنوان (دراسات إعالمية) عن (دار األ

وبدًال  ،خيرةفي المنتج الثقافي عند حسين العودات، تركز في السنوات األ ،االجتماعية –إن القوس الواسع لالهتمامات السياسية 
ظهر في كتبه األربعة التي صدرت عن (دار  الذي األمرتخصص، بالمن العناوين ذات االهتمام العام والواسع، أخذت عناوينه 

(اآلخر في الثقافة  كاندمشق. أول الكتب  فيهالي) أغلبها (دار األ نشرتالتي معظمها بخالف كتبه السابقة  ،بيروت فيالساقي) 
وتناول ظاهرة العنصرية في العالقات العربية اإلسالمية  ،2010 سنةادس حتى مطلع القرن العشرين) وصدر العربية: من القرن الس

كل طرف عن اآلخر  كونهالصورة المشوهة التي لمع أوروبا التي اتخذت طابعًا صراعيًا في خالل األلف سنة الماضية، نتيجة 
تضمن الكتاب عرًضا شامًال لتطّور صورة اآلخر في  قدقائمة. و ااتهزالت تجسيد وحولها الى صورة نمطية ذات طابع عنصري ما

مروًرا باحتالل األندلس والحروب الصليبية، فالغزوات األوروبية االستعمارية للبلدان العربية والثقافة العربية، منذ ما قبل اإلسالم 
 مانظرته ان الطرفين كّونإ«قول: اللى إخلص  ثم ،انطالق حركة النهضة العربيةوواإلسالمية، وصوًال إلى مطلع القرن العشرين 

إلى اآلخر في ظروف صراع وحروب وغزو واحتالل. ولم يتسنَّ ألّيٍ منهما أن يكّون صورته عن اآلخر في مناخٍ صّحي يؤهّله 
  ».ما يرى سلبيّاتهمثل ،لرؤية إيجابيّاته

وهو ما عكس في موضوعه الصورة التي تضمنها  ،2014 سنة صدرهأوثاني الكتب عنونه ب (صورة العرب لدى اآلخر)  
 الشعوببخرين، حيث ألقى من خالله الضوء على عالقات العرب كمال المشهد المتبادل بين العرب واآلفي محاولة إل ،ولكتابه األ

ي رسمت صورة العرب امتداد خمسة عشر قرنًا، متوقفًا عند العالقات التاريخية، السياسية والدينية واالقتصادية الت على ها،معظم
ونتيجة  ،في ثقافات الشعوب األخرى، مالحًظا أنها سلبية في الغالب، بسبب وطأة الهيمنة العربية على بعض هذه الشعوب قديًما

وخاصة ممن  ،خرى عن العربما يظهر حاليًا، ما عزز الصورة النمطية لدى كثير من الشعوب األمثلالتعصب الديني واإلرهاب، 
 كوينالذي كان من نتائجه ت األمرمثل الفرس والترك والسالف واألفارقة واليهود واألوروبيين.  ،مباشر مع العرب كان لهم تماس

ظروف موضوعية وتداعيات دينية وسياسية واقتصادية وثقافية لعبت دوًرا ل نتيجةً  ،صورة معاصرة تم تخزينها في أعماق وعيهم
  قل تعقيًدا وأفضل حاًال. أفي وقت من المطلوب فيه أن تكون العالقات  ،همبات هًما في تصورات اآلخرين عن العرب والعالقم

، متناوًال واحدة من أهم مشكالت 2011 سنة هصدرأرتباك واإلخفاق) و(النهضة والحداثة بين االـ ب فعنونهالكتاب الثالث  أما
 نتيجةً  ،هاعها ألكثر من قرن في البلدان العربية كليجابي مالعرب، وهي مشكلة الحداثة والنهضة التي فشلت محاوالت التفاعل اإل

على تطّرفه، ورفضه المطلق دراسة التراث ونقده، وبسبب حرب األنظمة » التيّار السلفي اإلسالمي«بينها إصرار  منسباب أل
دولة «الدولة الحديثة في الحريات والديمقراطية وتداول السلطة، وبسبب قيام  هوماتتطبيق مف هاالعربية على التحديث ورفض

عرض الكاتب األفكار النهضوية التي  لقدالذي أعطى القضية الفلسطينية األولوية على حساب ضرورات التطّور الداخلي. » إسرائيل
وخير الدين التونسي وشبلي شميل وفرح أنطون ومحمد الطهطاوي  مثل رفاعة ،لوجيةيويدأطلقها مفكرون وكتاب مختلفو المشارب األ

 ،سهمت في نشوء النهضة العربية وتطّورهاأأشار الكتاب إلى عوامل عدة  قدعبده ورشيد رضا ونجيب عازوري وبطرس البستاني. و
الدولة الحديثة  وماتهالنهضة والحداثة، ما أبقى العلمانية والديمقراطية ومف وماتورفض شرائح عدة عربية مجتمعية ورسمية مفه

  غريبة نسبيًا على المجتمعات العربية، وأدى إلى تعثّر حركة النهضة والحداثة وإخفاقهما.

 مبينًاعالج قضية مفصلية في الحياة العربية،  قد، و2012 في سنة هصدرأ(المثقّف العربي والحاكم) و ـب عنونهالكتاب الرابع 
ه، وفي حال رفضه الوالء واستمراره باإلخالص يلإامتيازات يقّدمها  لقاءعلى المثقّف الطاعة أن يفرض  دائًماأن الحاكم العربي حاول 

بيّن لجوء الحاكم عموًما  مثلما ،عقوبات التي يصل بعضها إلى اإلعدام وتقطيع األوصاللل عرضة يكون ،لقناعاته العقائدية أو السياسية
 يّ مَ ووغيرها، ليكسب رضى مجموعات من أبناء الشعب المتديّنين. وعرض الكتاب مفه اتهام المثقّف المخالف بالزندقة أو االرتدادإلى 

جتماعية والسلطة في تطّور المجتمع، وعالقة المثقّف بالفقيه والفيلسوف والطبقة اإل ماودوره ماوتعريفهما ومهّماته ،الثقافة والمثقّف
ًرا إلى محنة بعض المثقّفين العرب منذ القرن األول الهجري والعالقة وصوًال إلى عصرنا الحاضر، مشيو يًاوالسياسة والحاكم، تاريخ

  التي حكمت المثقف بالحاكم في التاريخ الحديث والمعاصر. 

شعاع فكري وثقافي، إوفي ظل االحتياجات الموضوعية لمركز  ،وسط تفاصيل تلك السيرة من الصحافة والترجمة والتأليف
ألن عالم النشر محدود األرباح  الن العودات، وبدا من الطبيعي أال تكون التجربة تجارية، ولدت تجربة الناشر وتطورت عند حسي

 منعلى أن يخرج  ،أصر على بدء مشروعهفالكتاب والمؤلفين والرقابة والسوق،  وخبرته بمشكالت قناعتهويكاد يكون خاسًرا، بل ل
 في 1987 سنةهالي) عندما أسسه العودات قت مشروع (دار األدون خسائر، أو أقلها إذا أمكن ذلك. تلك هي الخالصة التي راف

واقع معرفة لمواجهة  بوصفه جاءبأجود المواصفات وأقل التكاليف، وهو هدف  ،كان هدف المشروع معرفة وثقافة تنويرية إذ ،دمشق
ا إلى جانب كتب الخرافات طباعة كتبه شاعتتقليدية جامدة و، وأخرى خارج الزمان والمكان »أصولية سلفية وجهادية«وثقافة 

ما األغنياء  ن متناول الفقراء ومحدودي الدخل من القراء، فيمغالء أسعار الكتب التي صارت بعيدة ل مواجهةً ووالشعوذة والسحر، 
ئة اخمسم حوالىهالي) بإدارته الحظ المفكر الراحل أنطون المقدسي. وانسجاًما مع هدفها، أصدرت (دار األ مثلما ،ال يشترون الكتب
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وصلة بالواقع العربي والسوري  اركزت عبرها على القضايا األكثر إلحاحً و ةنسانيكتاب توزعت على مختلف فروع المعرفة اإل
كتاب سوريون وعرب من شيوخ الثقافة والمعرفة وشبابها المجتهدين في ميادين علوم  ،تأليفًا وترجمةً  ،، وهي ما أنجزهاوًصاخص

والقضايا االجتماعية والفلسفة وتجديد الدين، ومجاالت اإلبداع في الرواية  ،يئة والمجتمع وحقوق اإلنسان والمرأةالسياسة والتاريخ والب
  والشعر والقصة القصيرة.

، وخاصة في ضوء نشر ياتتبع ذلك تحديات أخر لهو التحدي الوحيد الذي واجهته (دار األهالي)، ب تميزلم يكن الهدف الم
، وال سيما ما »نظام األسد«عات التجديد التي استنفرت السلفيين والتقليديين من رجال الدين المتحالفين مع غير المألوف في موضو

ين والتي حملت العنا كتبه عبر(الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة)، وتواصلت  ـب عنونمثلته كتابات محمد شحرور التي بدأها بكتابه الم
لدولة والمجتمع)، (اإلسالم واإليمان: منظومة القيم)، (نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي: فقه اآلتية: (دراسات إسالمية معاصرة في ا

المرأة)، (تجفيف منابع اإلرهاب)، (القصص القرآني: قراءة معاصرة)، (السنة الرسولية والسنة النبوية: رؤية جديدة)، (الدين 
عصب وضرب على عصب السلفية والتقليدية الدينية، ال إثارتها أنش من كان موضوعات هذهوالسلطة: قراءة معاصرة للحاكمية). و

منشورات (دار األهالي) لم تطلق مواجهة مع السلفية والتقليدية الدينية فقط، بل مع النظام نفسه، إذ  إنالنظام الذي يرعاها ويحميها. 
: (الحرية في مثل ،في عشرات المؤلفاتنسان قاربت محرماته أو دخلت فيها بطرح موضوع الحريات والديمقراطية وحقوق اإل

اإلبداع المهجري)، (هل نحن أهل للديمقراطية؟)، (الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا)، (الواليات المتحدة وحقوق اإلنسان)، 
لم العربي (حقوق المستضعفين)، (من أجل مجتمع مدني في سوريا)، (موسوعة اإلمعان في حقوق اإلنسان)، (حرية اإلعالم في العا

والغرب)، (حق الصحة من حقوق اإلنسان)، (القانون الدولي وغياب المحاسبة)، (حماية الصحفيين)، (أبحاث نقدية في حقوق 
  اإلنسان)، (الطبيب أمام ضحية التعذيب)، (المقاومة المدنية: قراءة في المناعة الذاتية للمجتمعات)، وغيرها.

طروحات السياسية إلى معالجة جوانب قضية المرأة ي تعدت مسائل التجديد الديني واألإن المهمة التنويرية لمنشورات األهال
 ذلك أمثلة ومن ،بد من معالجتها وفتح آفاق بشأنها همة التي المومنحها حقوقها التي تمثل واحدة من المسائل االجتماعية ال هاحريروت

العناوين اآلتية: (عن الوضع االجتماعي للمرأة العربية)، (المرأة واألسرة في المجتمعات العربية)، (المرأة العربية في الدين 
والمجتمع)، (المرأة في حضارات بالد الشام القديمة)، (يوم كان الرب أنثى)، (الكاتبات السوريات). وسط هذا الكم النوعي من 

بينهم من نشر  منالمزاوجة بين أسماء كبار المؤلفين من السوريين والعرب، والكتاب الشباب الذين كان منشورات (األهالي) تمت 
سعد هللا ونوس، ممدوح عدوان، عبد السالم العجيلي،  ثلنشرت الدار لعدد من الكتاب السوريين والعرب البارزين، م وقدكتابه األول، 

عبد الكريم كاصد، فايز سارة، رفعت السعيد، أحمد برقاوي، عادل العوا وخطيب  المنصف المرزوقي، هادي العلوي، نزار قباني،
بدلة، محمد عزام، حاتم علي، فواز حداد، مية الرحبي، أحمد جان عثمان، وغيرهم من األسماء الالمعة اليوم في الساحة األدبية 

مثل شخصية حسين  ،شخصية مثقفة منفتحة ومتنورة ومتابعة والفكرية. ولم يكن لهذا السياق من عمل (دار األهالي) أن يتم لوال إدارة
  يلتقون ويتحاورون في فضائه الرحب.  ،للكتاب والمثقفين والفنانين منبرلى ما سبق تحويل (دار األهالي) إلى إالعودات الذي أضاف 

متنوعة، عاش حسين العودات، خيرة، وفي ظل بيئات متعددة وعقود الستة األالفي  ةوسط تحوالت فكرية وسياسية شهدتها سوري
 ةجل مستقبل أفضل لسوريأحداث والتطورات من حوله، فكان دائم السير باتجاه التقدم من لتأثير في األا علىفتأثر بما جرى وعمل 

النتائج لقضايا األكثر أهمية في الحياة السورية، ووضع نفسه وقدراته في خدمتها، متحمًال امن خالل معالجته ومتابعته  ،والسوريين
وانخرط  ،س حسين العودات القضايا األساسية في الحياة السوريةالتي ترتبت على خياراته الفكرية والسياسية واالجتماعية. لقد تلمّ 

على نحو ما أكدته سيرته التي كانت سيرة المتابع والمدقق والقارئ لالحتياجات  ي،في مواجهتها في السياقين العملي والفكر
  عقود متواصلة. مدار على نشاطة، وقد تم ربط ذلك بما قام به من والضرورات العام

هم األحزاب أحد أات يانخرط حسين العودات منذ شبابه في النشاط السياسي عضًوا في (حزب البعث) الذي كان في الخمسين
 فيو ،تيار اليساري للحزبكان الرجل في صف ال 1963 سنةقالب انوبعد تولي (البعث) السلطة في عقب  ،السورية وأكثرها شعبية

ثبت الواقع عجز (البعث) أ لقدفي حينها (الحزب الشيوعي السوري).  مثله الذيلى اليسار إقرب أنقدية سياسية وتنظيمية جعلته  مواقع
 هغادرفب، واالقتصادية واالجتماعية في ظل سلطة األسد األ ةوحلفائه من الشيوعيين السوريين عن القيام بمسؤولياتهم السياسي

ن يقترب من الشيوعيين، مستمًرا في نقدهما، ومكرًسا شخصية المثقف والمفكر التنويري المستقل. وكانت انطالقة أدون  منالعودات، 
فرصته األكبر لالنخراط في نشاط ثقافي سياسي واجتماعي من خارج البيئة السياسية المريضة، فشارك  2000 سنة(ربيع دمشق) 

 اعبر بياناته ،ةحياء الحياة السياسية والثقافية في سوريالمجتمع المدني) التي لعبت في حينها دوًرا رياديًا إل حياءإفي تجربة (لجان 
لتحول باتجاه الحرية والديمقراطية وتغيير واقع السوريين ان رسما األهم في مطالب اذللف) ال) و(بيان األ99ومنها (بيان ال ،المعروفة
كتاباته في الصحافة العربية وظهوره ب، وزاد عليها مرحلةالتي ميزت تلك ال تهاط المنتديات العامة وإدارما شارك في نشامثلوبالدهم، 

  ولم يثنيه االعتقال والمتابعات األمنية ومنع السفر عن متابعة هذا المسار. ،داعيًا للتغيير ،عالماإل في

قيادة سياسية معارضة تسهم في ب النهوضجل أسعى من نه إبرز مؤيديها، بل أكان العودات  ،وعندما قامت ثورة السوريين
 هي، 2011 سنةى آخرين لتأسيس (هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) إلانتصار الثورة وتحقيق أهدافها، فضم جهده 

خذته على عاتقها أنجاز ما إعجزها وعدم قدرة مكوناتها على  منيقن تن أتولى فيها مسؤولية نائب المنسق العام، ثم غادرها بعد  ما
فضل، أهيئة عن السعي نحو مسارات المن مهمات وما ساد فيها من عالقات سياسية وتنظيمية ملتبسة. ولم يمنع فشل تجربته مع 

خراجها، وهي التي يمكن إثائقه وبذل جهًدا استثنائيًا لتعزيز وف، 2015فكانت تجربته مع (مؤتمر المعارضة السورية) في القاهرة 
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» أمراض المعارضة السورية«لكن  ،نها األفضل واألكثر نضًجا في وثائق المعارضة السورية خالل السنوات الماضيةأوصفها 
في ظل سيطرة النظام على دمشق والظروف األمنية  ،لم تمنع صعوبات العيشولى غايته. إوالظروف المحيطة لم تصل بهذا الجهد 

إلى جانب أوضاعه الصحية  ،وتدمير بيته في قريته أم المياذن وسرقته عتداءاتة، بما فيها المتابعات واالستدعاءات واالالصعب
مطالب الثورة في الحرية والديمقراطية والتغيير، فاستمر بها حتى  هلنظام وتبنيلمعارضة الفي مواقفه  الرجلمن استمرار  ؛الصعبة

 .ةسوريفي فضل أ مستقبلٍ و السوريينعن حقوق  افعً ادم ،باسلةاللحظات األخيرة من حياته ال

 


