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 ملخص

 عن "ما بعد الحرب" في سورية على مفارقتين: 
ُ
، هي أنه حديث عّما بعد األولىينطوي الحديث

اللحظة الراهنة، وفي ما لم يأت بعد، وقبل أن تظهر مؤشرات حاسمة على نهاية قريبة للحرب؛ 

ع" نحو املستقبل، رغم غموض الواقع وفقدان اليقين فيه.، هي والثانية
ُّ
ل
َ
ط

َ
 أنه "ت

ى بالفعل"، أو ما يحاول الفاعل أن ُيصَ  َره إنَّ املهم في الخطاب السياس ّي ومقوالته هو "ما يتبدَّ ّيِّ

، ومن ثم فإنَّ التحّدي الرئيس الكامن في مفهوم "ما بعد الحرب" هو تحّدي "الخروج م
ً
 أو واقعا

ً
ن فعال

الحرب" و"إعادة إنتاج" أو "إعادة تأهيل" أو "تجديد" مفهوم سورية املجتمع والدولة، والقطع مع 

 .2011رهانات فواعل الخصوم في الحرب منذ آذار/مارس 

 في املعاني الكامنة في مفهوم أو مقولة أو خطاب "ما بعد الحرب"، 
َ
 البحث

ُ
تحاول الورقة

ماط تلقيه من قبل الفواعل الرئيسة على جانبي الحرب، والقصدية الكامنة فيه، ومفارقاته، وأن

وأنماط االستجابة له، وكيف أصبحت مقولة "ما بعد الحرب" ممكنة في سياق الحدث وتعقيداته 

 ورهاناته. 

وروح املبادرة واإلقدام في "حروب املعنى"  يحيل تعبير "ما بعد الحرب" إلى "إرادة القوة"

 من 
ً
و"استراتيجيات التأويل" بوصفها نمطا

الحروب الدائرة اليوم، ذلك أن حديث كل 

 يحيل إلى معاٍن  2254طرف عن القرار 
ً
مثال

مختلفة إلى حّد التناقض، كما لو أن املتلقي 

وليس  2254أمام قرارين أو أكثر تحت رقم 

. وينس
ً
 واحدا

ً
حب ذلك على نصوص قرارا

البيانات الختامية للمؤتمرات ولقاءات القمة 

  واجتماعات مجلس األمن حول سورية.

 ،
ً
إنَّ "ما بعد الحرب" هو تعبير لغوي بالغّي، ُيظهر أن اللغة أداة في السياسة وفي الحرب أيضا

البالد. وهو وهو تعبير عن تطلع النظام السياس ي والدولة إلى مشروع سياس ي لديهما حول مستقبل 

أخذت "الشخصية الوطنية السورية" و"فكرة 

 ،
ا
سورية" بعد سنوات من الحرب معنى جديدا

 من سجاٍل داخلّي أو 
ا
ارتقت عن أن تكون جزءا

، أو 
ا
ثقافّي أو حزبّي، وأصبحت بداهة تقريبا

 يفترض أن تكون كذلك.
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"ما بعد الحرب" ينطلق من أن تعبير إجرائي، بمعنى: أنه افتتاحي، وأولي، وإطاري، وتأشيري، ومؤقت، و 

 .يجب أن يستند إلى فكرة "املمكن"

كما أنَّ الحديث عن "ما بعد الحرب" هو فعل سياس ي في العمق، يتمثُل في جانٍب منه قيَم 

 إلقدام من جهة ثانية، والتدبير أو الفطنة من جهة ثالثة، هذااملقاومة والتحدي من جهة، واملبادرة وا

ات" نيتشه العليا، منها: "األوان والفطنة واإلقدام"، بمعنى: اغتنام الفرصة السانحة، يذكر بـ بكل  "َربَّ

ة وجرأة في مقاربة الواقع، وفي التفكير بمقتضيات النهوض مَّ  ما يتطلبه ذلك من نباهة ووعي ومعرفة وهِّ

ض ي به إلى املستقبل.بالب
ُ
 لد وامل

 ،
ً
أخذت "الشخصية الوطنية السورية" و"فكرة سورية" بعد سنوات من الحرب معنى جديدا

، أو يفترض أن 
ً
 من سجاٍل داخلّي أو ثقافّي أو حزبّي، وأصبحت بداهة تقريبا

ً
ارتقت عن أن تكون جزءا

 هذه النقطة ذاتها.بعد الحرب" في تكون كذلك. وقد يكمن املعنى الرئيس لفكرة "ما 

ل عليه  وهكذا فإنَّ خطاب "ما بعد الحرب" يمثل استراتيجية تفكير في الواقع من جهة، وتدخُّ

؛ 
ً
من جهة ثانية؛ وهو استراتيجية حرب باملعنى الرمزّي والتأويلّي، وحتى باملعنى املادي أيضا

و"املعنى املهدور" من قبل  واستراتيجية الستعادة "املعنى املسروق" أو "املخطوف" من قبل الخصوم،

فواعل النظام السياس ي والدولة، واستراتيجية لـ "إعادة بناء" الفكرة واملجال واإلمكان والفضاء 

 ملستقبل سورية.

 تتألف الورقة من مقدمة وتسعة محاور، 
ً
ما أولويات ، اني الكامنةاملعويتضمن:  ،في املقاربة -أوال

 ثا ؛ميتافيزيقا الحدث! سورية اليوم؟
ً
  ؛املعنى استراتيجيات -نيا

ً
 ي مفهوم "ما بعد الحرب"ف -ثالثا

  ؛ويتضمن: لغوّي، بالغّي؛ سياس ّي، إجرائّي، تداوليّ 
ً
اُت  -رابعا   ؛يتشهنَربَّ

ً
 ؛ل!إغراق وتعجُّ  -خامسا

 
ً
  ؛الدوافع املخيالية -سادسا

ً
  ؛الخصومن، ويتضمن: املوالو  د الحرب"تلقي "ما بع -سابعا

ً
ين ب -ثامنا

  ؛كالوزفيتز وفوكو
ً
  ؛اإلشارات والتنبيهات -تاسعا

ً
 .خاتمةوأخيرا
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 مقدمة

" فيه
ً
 بقصد "الهروب" من املوضوع أكثر منه "دخوال

ً
! على ما يقول يكون طرُح السؤال أحيانا

، يتم تغيير السؤال أو تغيير املقاربة  .1جيل دولوز 
ً
وعندما ال يكون "الهروب" أو "الخروج" ممكنا

والرؤية، وقد ال يكون ذلك محض هروب إنما نتيجة تدبير عقلّي وسياس ّي بالفعل. ويمكن النظر إلى 

 أسئلة "ما بعد الحرب" في سورية على هذا النحو. 

 عن: "هروب" من  هنا يبرز السؤال: هل ُيَعدُّ الحديث عن "ما
ً
بعد الحرب" في سورية تعبيرا

استغالق املشهد الراهن واصطدامه بجدران كثيرة من التفاهمات والتوازنات واإلكراهات الداخلية 

واإلقليمية والدولية، وبخاّصة ما كان منها بين الواليات املتحدة وروسيا، وبين تركيا وإيران، وبين 

 لخ، أم ُيَعدُّ ، إلكرد وميليشياتهم، والجماعات الجهادية اإلرهابية، وا"إسرائيل"الفواعل املذكورة و

 عن تأمل استباقي في مرحلة "ما بعد الحرب"، ومحاولة رسم مالمح مشروع 
ً
 نفسه تعبيرا

ُ
الحديث

مستقبلي لسورية، بكل املعاني والدالالت التي تتناولها هذه الورقة، من باب التأكيد على استمرار 

 والدولة في مواجهة خصومهما. النظام السياس ي 

إذا كان الخطاُب السياس يُّ في الحدث السورّي "يسكُت عن أشياء أكثر مما ُيفصح"، فإن 

فصح" عّما "يسكت عنه" الخطاب في الحديث 
ُ
املطلوب من املقاربات املعرفية والبحثية اليوم هو أن "ت

يّدعيه" في الحديث نفسه، وهي  عن "ما بعد الحرب"، وأن تكشف أو تفكك "ما يفصح عنه" أو "ما

 مهمة بالغة الصعوبة في ظاهرة ُمعّقدة مثل الحرب السورية.

ى بالفعل"، أو ما يحاول الفاعل أن يُ  َبدَّ
َ
َره إنَّ املهم في الخطاب السياس ي ومقوالته هو "ما َيت َصّيِّ

، ومن ثم فإنَّ التحدي الرئيس الكامن وراء مفهوم "ما بعد الحر 
ً
 أو واقعا

ً
ب" هو تحدي "الخروج فعال

من الحرب" و"إعادة إنتاج" أو "إعادة تأهيل" أو "تجديد" مفهوم سورية املجتمع والدولة، والقطع مع 

 .2011رهانات فواعل الخصوم في الحرب منذ آذار/مارس 

 تتألف الورقة من مقدمة وتسعة محاور، 
ً
ما أولويات ، املعاني الكامنة، ويتضمن: في املقاربة -أوال

  ؛ميتافيزيقا الحدث! اليوم؟ سورية
ً
 ؛ استراتيجيات املعنى -ثانيا

ً
 في مفهوم "ما بعد الحرب" -ثالثا

                                                           
، ترجمة: عبد الحي أزرقان وأحمد حوارات في الفلسفة واألدب والتحليل النفس ي والسياسةكلير بارني، ، جيل دولوز  1

 .60؛ ص 9ص ، (1999أفريقيا الشرق،  دار الدار البيضاء:)العلمي 
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 ؛ ويتضمن: لغوّي، بالغّي؛ سياس ّي، إجرائّي، تداوليّ 
ً
اُت  -رابعا  ؛ هنيتشَربَّ

ً
  -خامسا

َ
 ؛ل!جُّ َع إغراق وت

 
ً
 ؛ الدوافع املخيالية -سادسا

ً
 ؛ الخصومن، ويتضمن: املوالو  تلقي "ما بعد الحرب" -سابعا

ً
بين  -ثامنا

 كالوزفيتز وفوكو
ً
  ؛اإلشارات والتنبيهات -؛ تاسعا

ً
 . خاتمةوأخيرا
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ا
 في املقاربة -أول

 عن "ما بعد الحرب" في سورية على مفارقتين: 
ُ
، هي أنه حديث عما بعد األولىينطوي الحديث

لم يأت بعد، وقبل أن تظهر مؤشرات حاسمة على نهاية قريبة للحرب، وهذا  اللحظة الراهنة، وفي ما

على غير العادة، إذ إنَّ املعروف لدى شعوب ودول املنطقة العربية والشرق األوسط هو أن االهتمام 

 بعد فوات األوان! 
ً
 وغالبا

ً
ع  والثانيةيأتي متأخرا

ُّ
 رغم غموض الواقع" نحو املستقبل ، هي أنه "تطل

ع وفقد
ُّ
، إذ إنَّ التطل

ً
 هو نحو املاض ي وما –على ما يبدو–ان اليقين فيه، وهذا على غير العادة أيضا

 قبل أكثر منه نحو املستقبل أو ما بعد! 

 املعاني الكامنة

 في املعاني الكامنة في مفهوم أو مقولة أو خطاب "ما بعد الحرب"، 
َ
 البحث

ُ
تحاول الورقة

ومفارقاته، وأنماط تلقيه من قبل الفواعل الرئيسة على جانبي الحرب، والقصدية الكامنة فيه، 

وأنماط االستجابة له، وكيف أصبح "ما بعد الحرب" مقولة ممكنة في سياق الحدث وتعقيداته 

 ورهاناته، وكذلك األمر مع "إعادة اإلعمار"، و"عودة سورية" إلى النظام العاملي أو "عودته" إليها.

كن الخروج بتعابير ومقوالت مثل "ما بعد الحرب"، فيما ال تزال الحرب السؤال هو: كيف يم

ورهاناتها على أشدها؟ هل هذا من باب إعالن النظام السياس ّي والدولة عن "استعادتهما" املبادرة في 

، إلى جانب حرب امليدان، وبخاّصة على صعيد الخطاب والتسميات والرموز 
ً
الحرب الرمزية أيضا

، والتعابير وحت
ً
ى التفكير وطرح املشروعات السياسية، ومن باب التأكيد على ما يمكن أن يخلق واقعا

؟ 
ً
 أو يعزز واقعا

 ما أولويات سورية اليوم؟

إنَّ السؤال عن "ما بعد الحرب" ال يعني 

بأي حال أن الحرب انتهت، كما ال يمكن 

بعد" إلى حين أن  تأجيل التفكير في مرحلة "ما

تتوقف الحرب بصورة كلية، لكن ذلك ال يعني 

أن يتم إطالق العنان واألذهان للحديث عن 

"ما بعد الحرب" أكثر من التفكر في ما يتم 

ل شك في أن التفكير في تحديات اللحظة التالية 

من الصعب القيام به ما لم هو أمر لزم، ولو أنه 

 إلى قراءة دقيقة، ومطابقة ما 
ا
يكن مستندا

اقع الراهن.  أمكن، للو
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 مما يتم كشفه والتعبير عنه. وهكذا فإن األولوية 
ً
 واتساعا

ً
قوله، وحتى لو كان التفكير أكثر عمقا

  بالنسبة لسورية هي:

التفكير في مرحلة "ما بعد الحرب"، وإعداد الخطط والبرامج وتدبير السياسات املمكنة  -

 حيالها. 

ي  - ُحوُل دون إنهائها، وتقص ّ
َ
التفكير في "واقع الحرب" اليوم، وتداعياتها، واإلكراهات التي ت

بير الفواعل والعوامل املرجحة لتطورات األمور اليوم، وملساراتها املحتملة في ما بعد، وتد

   .
ً
 السياسات املمكنة حيالها أيضا

ال شك في أن التفكير في تحديات اللحظة التالية هو أمر الزم، ولو أنه من الصعب القيام به ما 

 إلى قراءة دقيقة، ومطابقة ما أمكن، للواقع الراهن. أولويتان متالزمتان متداخلتان، 
ً
لم يكن مستندا

 مع أسبقية زمنية وموضوعية لألولى. 

َحت وه بما يشبه –نا يجب اإلشارة إلى أن أكثرّية القراءات والتقديرات في بدايات الحرب َرجَّ

 أ –اليقين
ً
وهنا ال يقع اللوم على  ،2نها لم تكن حقيقيةأن األمور سوف تذهب باتجاهات تبّين الحقا

"ال متوقع"  لـقراء الحدث السورّي وكّتاب السيناريوهات بناء على ميزان الواقع والفواعل، ذلك أن ا

 كان أ
ً
 وتأثيرا

ً
َب" أكثر نظريات السياسة والعالقات الدولية ،3كثر حضورا

َّ
وهذا ما ينبغي  .4وقد "كذ

 التدقيق فيه. 

 ميتافيزيقا الحدث!

ثمة نوع من "ميتافيزيقا السياسة" في الحدث السورّي عاكست كل أو معظم التقديرات 

وحتى اليوم رغم صعوبة بناء تقديرات متفائلة بناء على مؤشرات الواقع وامليدان، إال أن  ،5حوله

األمور تسير بشكل يعاكس كل ذلك، ثمة ما يشير إلى أنَّ "سورية هللا حاميها" بالفعل، وإال من الصعب 

 تفسير ما يجري! دعنا نشير إلى ذلك من باب املفارقة، ال من باب اإليمان.

                                                           
 (.2017 بيروت: دار الفارابي،) األزمة السوريةخط الصدع؟ في مدارك وسياسات عقيل سعيد محفوض،  2
، دراسة )الدوحة: املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الحدث السوري: مقاربة تفكيكيةعقيل سعيد محفوض،  3

2012.) 
لألبحاث دراسة )دمشق: مركز دمشق ، قراءة في ضوء األزمة السورّية :إعادة التفكير في الدولة، سعيد محفوض عقيل 4

 (.2019والدراسات، 
5  :

ً
، الحدث السوري: مقاربة تفكيكيةعقيل سعيد محفوض، حول "الالمتوقع" في السياسة وفي الحدث السوري، انظر مثال

  سابق.  مرجع
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اب التأكيد، فإنَّ فقدان جزء كبير من الرأسمال البشرّي، والرأسمال املادّي، هذا، ومن ب

والهدر والفساد، وضعف األداء، والتردد  ،6واملوارد، ووجود تجاذبات لدى الحلفاء والخصوم

واإلخفاق في السياسات، واألهم هو وجود حالة من "الفصام" أو "االنفصال" من حيث الرؤية واألداء 

َرة بين املستو 
َ
يين العسكري والسياس ي في سورية، كّل ذلك ُيشعر املتابع بأنَّ ديناميات الحرب والعسك

 عن ديناميات السياسات العامة 
ً
 أو كثيرا

ً
واملواجهة تحكمها مدارك وأولويات واعتبارات مختلفة قليال

 ي.)اإلدارة الحكومية وبيروقراطية الدولة(! وهذا ما يتطلب املزيد من التدقيق والتقص 

  

                                                           
. 2019آذار/مارس  15، مركز دمشق لألبحاث والدراسات، "ما بعد الحرب هو الحرب"عقيل سعيد محفوض،  6

http://bit.ly/2Q0PUOR  

http://bit.ly/2Q0PUOR
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ا
 استراتيجيات املعنى -ثانيا

وقع النظاُم السياس ي والدولة في سورية تحت تأثير هجوم رمزي فائق القوة والكثافة، قبل أن 

، معركة رمزية افتراضية غير متكافئة! لكن األمور تغيرت، ولم 
ً
 مباشرا

ً
 أو عسكرّيا

ً
يكون الهجوم مادّيا

 في لغة الخطاب يعد أحد يتحدث عن معركة بين دولة وشعب، أو 
ً
بين نظام حكم وثوار. ثمة تغير أيضا

الدولية أكثر وتعابيره وفي مبررات وذرائع التدخل في الحرب السورية، وأصبحت الرهانات اإلقليمية و 

 
ً
 .7صراحة وأكثر حضورا

وروح املبادرة  ،8نيتشه وفوكو القوة" بتعبير كل منيحيل تعبير "ما بعد الحرب" إلى "إرادة 

واإلقدام في "حروب املعنى" والرموز والتسميات في الحدث السوري، وفي الوقت الذي يركز فيه 

خصوم سورية على "االنتقال السياس ي" و"اللجنة الدستورية"، فإن بعض فواعل الفكر والسياسة 

في سورية نفسها تركز على إعداد خطط 

ملرحلة "ما بعد  ومشروعات ومقوالت وعناوين

الحرب"، بصرف النظر عن مدى صحة أو 

ة منظور ورؤى تلك الخطط، وما إذا كانت 
ّ
دق

تنطلق بالفعل من اعتبارات احترافية ومحض 

وطنية وتتطلع إلى املستقبل، وما إذا كان 

  بعض فواعل إعداد تلك الخطط على مستوى التحدي.

 من الحروب الدائرة اليوم، يمكن 
ً
وتدخل في هذا الباب "استراتيجيات التأويل" بوصفها نمطا

الحديث هنا عن "حروب التأويل" في املفردات والعناوين والنصوص التي يتم التوافق حولها، ذلك أنَّ 

                                                           
" املعارض، عن هذه النقطة بقدر كبير من "املجلس الوطني السورّي  للمفارقة، يتحدث الكاتب برهان غليون، أول رئيس لـ 7

 ن ثمة إالصراحة، ويقول 
ً
 ذاتّيا

ً
تحت راية واحدة، وعصفت  االتحادلدى فواعل املعارضة، هو الذي جعلها تخفق في عطبا

 
ً
ها ن املشترك الوحيد بين فواعل املعارضة املختلفة وداعميإ :بها الخالفات فيما بينها وفيما بين الدول الراعية لها. قائال

 كان "إسقاط النظام"، ولم يمكنهم ذلك. انظر: برهان غليون، 
ً
ت: بيرو ) عطب الذات: وقائع ثورة لم تكتملاملختلفين أيضا

 (.2019العربية لألبحاث، الشبكة 
الدار البيضاء: )، ترجمة وتقديم: محمد الناجي إرادة القوة: محاول لقلب كل القيمانظر بكيفية عامة: فريدريك نيتشه،  8

الدار )، ترجمة: سالم يفوت ميشيل فوكو لقراءةاملعرفة والسلطة: مدخل ؛ وجيل دولوز، (2011دار أفريقيا الشرق، 

ة )بيروت: املؤسسة الجامعي ميشيل فوكو: املعرفة والسلطة، وعبد العزيز العيادي، (1987الثقافي العربي، البيضاء: املركز 

 (. 1994، 1ط ،للدراسات والنشر

ت العسكرية في لقد تراجع إيقاع املواجها

الحرب، إل أن فواعلها ل تزال متحفزة، كما أن 

ة وخطورة، هنا تبدو  رهانات ما حاولته تزداد حدَّ

 للحرب.
ا
 السياسة استمرارا
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 كّلِّ طرٍف عن القرار 
َ
 يحيلك إلى معاٍن مختلفة إلى حد التناقض، كما  2254حديث

ً
لو أن املتلقي مثال

.  2254أمام قرارين أو أكثر تحت رقم 
ً
 واحدا

ً
 وليس قرارا

وسوتش ي وجنيف، ولقاءات  ملؤتمرات أستانةوينسحب ذلك على نصوص البيانات الختامية 

القمة، واجتماعات مجلس األمن، وإحاطات املبعوث األممي إلى سورية، والوثائق التي يتم تبادلها، 

 وم في السجال حول موضوع "اللجنة الدستورية". وأكثر ما يتجلى ذلك الي

هناك منطقان مختلفان يركز كل منهما على استراتيجيات مختلفة للمعنى والتأويل، يعتقد كل 

 لتحقيق مكاسب في 
ً
 مناسبا

ً
منهما أنها استمرار للحرب، ولكن بوسائل أخرى؛ ومن ثم فهي تمثل سبيال

 .معركة القوة الرمزية واملادية والعسكرية

وهكذا، فقد تراجع إيقاع املواجهات العسكرية في الحرب، إال أن فواعلها ال تزال متحفزة، كما 

 
ً
ة وخطورة، هنا تبدو السياسة استمرارا للحرب، على ما يقول ميشيل  أن رهانات ما حاولته تزداد حدَّ

ء الحدث بما في ذلك سياسات الخطاب والتسميات واملفاهيم املطروحة للتداول في فضا ،9فوكو

.  –وهذا ما تتكرر اإلشارة إليه–السورّي، ذلك أن الكلمات والتعابير 
ً
 هي أدوات حرب أيضا

  

                                                           
  . (2003، 1ط ،، ترجمة: الزواوي بفورة )بيروت: دار الطليعةيجب الدفاع عن املجتمعميشيل فوكو،  9
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ا
 في مفهوم "ما بعد الحرب" -ثالثا

تكررت اإلشارة إلى سيولة كبيرة في استخدام تعبير "ما بعد الحرب"، غير أنَّ ذلك ال يعني أنَّ 

 إلى معان ودالالت متفق عليها أو مستقرة بهذا الخصوص، ثمة ما 
ً
الخطاب السياس ّي يحيل تلقائيا

ع واالنفصال والتبعثر فحسب، وإنما
ّ
بمعنى  يمكن وصفه بأنه "إحاالت شذرية"، ليس بمعنى التقط

، ومن املهم اإلشارة هنا إلى "ما بعد الحرب" لم يتم تبنيه بصورة
ً
 انقطاع وتشتت واختالل املعنى أيضا

رسمية أو مفاهيمية مباشرة من قبل النظام السياس ي والدولة في سورية، إنما يرد في وثائق رسمية 

ق قتصادّي، إذا أمكن إطال وشبه رسمية، كما يتكرر في الخطاب السياس ّي واإلعالمّي والثقافّي واال

 صفة "خطاب" على ما نشير إليه.

"استهلكت" الحرب السورية الكثير من التسميات والرموز واملعاني واملفاهيم، مثل "ثورة" 

و"حراك مدني" و"العدالة" و"الحرية" و"الجماعات الجهادية" و"خطاب الطائفية" وغيرها، كما مثلت 

 الختبار مفاهيم أخرى في مج
ً
ال العلوم االجتماعية والسياسات والشؤون العسكرية والتفاعالت حيزا

لخ(، و"العلمانية"، و"دور ، إاالجتماعية وسوسيولوجيا التغيير االجتماعي )الثورات واالحتجاجات

  .لخإ ،الدين في السياسة"، و"اليسار"، و"اليمين" و"الليبرالية"

"اإلفراط" و"إهدار املعنى" في استخدام تلك وال بدَّ من توضيح أنَّ املقصود بـ "استهالك" هو 

 أم ال، وبكل الفوض ى الداللية، والريعية 
ً
التسميات والرموز بصرف النظر عما إذا كان السياُق مناسبا

 
ً
املالزمة، بل الراعية؛ بل املولدة لكثير منها. ومن املحتمل أن يواجه مفهوم "ما بعد الحرب" مصيرا

، ولو بعد حين، 
ً
 أيضا

ً
لجهة اإلفراط في االستعمال والفوض ى الداللية واملعرفية، واإلخفاق في قاسيا

تدبير خطوط ومسارات مناسبة له، لكن سيرة الحدث السوري ال تساعد على توقع ما يمكن أن تؤول 

 إليه األمور.

ومع ذلك فإن عمارة املفهوم ممكنة، مع التخفيف ما أمكن من املخاوف حول خطاب "ما بعد 

يمكن أن تكون عمارة املفاهيم مؤقتة أو إجرائية، وليس ثمة في العلوم االجتماعية الحرب"، إذ 

مفاهيم تامة ونهائية، كل املفاهيم إجرائية ابتداء وربما انتهاء، وهذا يخفف من الهواجس املالزمة 

اد ملحاولة هذه الورقة رسم صورة أولية أو وضع تقدير أولّي ملفهوم "ما بعد الحرب"، يحيل إلى أبع

 ومضامين ورسائل مركبة يمكن تركيزها في النقاط الرئيسة اآلتية: 
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 لغوي، بالغي

إنَّ "ما بعد الحرب" هو تعبير لغوي، 

 في السياسة وفي الحرب 
 
 أداة

َ
ُيظهر أنَّ اللغة

، وأنها ممارسة اجتماعية وسياسية 
ً
أيضا

تعبير "ما بعد وقد دخل  ،لخ، إوثقافية

الحرب" في لغة التواصل السياس ي واإلعالمي 

وغيرها بسهولة ويسر نسبيين. و"ما بعد الحرب" هو تعبير بالغي، بما فيه من استعارة ومجاز، 

"ما بعد" التي صار لها وقع وجاذبية كبيرة في عالم اليوم، ذلك مع تأثير خطاب  وبخاّصة فكرة الـ

  .لخإ ،بعد اللغة، وما بعد القوة، وما بعد االنسانوعوامل ما بعد الحداثة، وما 

هذا، والتعابير البالغية هي نوع من إقامة املعنى وإطالقه، إذا صح التعبير. وأن تسمي هو أن 

، بتعبير نيتشه، أي أن تطلق التعابير والتسميات واملعاني اللغوية، فهذا يعني أنك قوي. 
ً
تكون سيدا

 النظام السياس ي والدولة لسلطةِّ إقامة املعنى هي إقامة السلط
ُ
ة، وتعبير "ما بعد الحرب" هو استعادة

سمية، هو نوع من "الحكم باللغة" أو "الحكم بالخطاب". وقد شاع في بداية األزمة 
ّ
وشرعيةِّ الت

السورية تسميات أو تعابير مثل "الثورة" و"االنتفاضة" و"إسقاط النظام" و"الالجئين"، واليوم تشيع 

 .لخ، إابير، مثل: "ما بعد الحرب" و"إعادة اإلعمار" و"عودة الالجئين"تسميات وتع

 سياس ي

إنَّ "ما بعد الحرب" هو تعبير عن إرادة سياسية لدى النظام السياس ي والدولة، وتطلٍع إلى 

ر فيها، 
ّ
مشروع سياس ي لديهما حول مستقبل البالد. ومن يتحّدث عن "سورية ما بعد الحرب"، أو يفك

ه ينطلق من قناعة وإيمان تام بأن املعني هو العودة إلى "سورية" ما قبل الحرب، أو ب
ّ
أقرب معنى فإن

ممكن ملا كانت عليه. وهو تعبير ينسجم مع ما قاله النظام السياس ي منذ بداية األزمة، وال يزال يردده 

حتى اليوم، من أن الحل هو بالسياسة، وأن لديه اليوم إرادة وإمكانية للتفكير في "ما بعد"، وأنه لم 

 في الحرب. ثمة ارتياح نسبي هنا، وتعبير عن مسؤول
ً
 ية تاريخية تجاه الراهن واملستقبل.  يعد غارقا

 إجرائي

إنَّ التعبير "ما بعد الحرب" هو تعبير إجرائي، بمعنى أنه افتتاحي، وأولي، وإطاري، وتأشيري، 

 إلعادة النظر في كل ما يتعلق بسورية: العقد االجتماعي، البناء 
ً
ومؤقت، وتمثل الحرب حافزا

وباعتبار أن ذلك من األمور  ،لخ، إقات الخارجيةاالجتماعي، النظام السياس ي، الدولة، العال

إقامة املعنى هي إقامة السلطة، وتعبير "ما بعد 

 النظام السياس ي والدولة 
ُ
الحرب" هو استعادة

سمية، هو نوع من 
ّ
"الحكم لسلطِة وشرعيِة الت

 باللغة" أو "الحكم بالخطاب".
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الخالفية، وال بد أنه كان أحد مدخالت الصراع، فإن من الضروري أن تتسم مقوالت "ما بعد الحرب" 

 باملرونة والدينامية.

وهو ما يتطلب ، يجب أن يستند إلى فكرة "املمكن""ما بعد الحرب"  ينطلق اإلجرائي من أنَّ 

ولكن "عاجلة" و"تحت التعديل" و"االستجابة" بصورة مستمرة.  ،"متبصرة"وضع خطط وسياسات 

بها الش يء أو نتعرف  نحّددالذي "يبين الطريقة التي  هذا يقارب معنى اإلجرائية أو التعريف اإلجرائّي 

  .10ماثلة، ال حقيقته كش يء في ذاته"بواسطتها على عالقاته بغيره من األشياء امل

تقدير كليفور غيرتز، من أن التعرف على ماهية أمر ما، شارة إلى اإل يمكن بش يء من التعميم 

بل ذلك ما يقوم به تتطلب ليس التعرف إلى نظرياته ومكتشفاته، وإنما ما يقوله املدافعون عنه، وق

وال يخفى أن الكثير من السجاالت واملدافعات، وكذلك السلوكيات تركز على األمور  .11املمارسون له

 رائية. هنا يصبح اإلجرائي هو مدخل التعرف على األساس ي. والقواعد اإلج

 تداولي

قد ال يتردد تعبير "تداولية" في خطاب "ما بعد الحرب" أو في الخطط والوثائق والكتابات 

 هنا 
ً
والخطب حوله، وهو تعبير مستعار من الدراسات الثقافية واللغوية، وقد يكون مكانه مناسبا

، ذلك أنَّ خطاب "ما بعد الحرب" هو خطاب تركيب يجمع بين مدارك وتوجهات وأولويات 
ً
أيضا

ربات مختلفة، ويحاول أن يتجاوز االصطفافات والتحيزات وتخندق الفواعل والتيارات في ومقا

 بالحسبان خبرة الحرب.
ً
 مواجهة بعضها لصالح مشروع ملستقبل سورية، آخذا

الحديث هنا ليس عن تركيب أو توليف "من هنا وهناك"، فهذا ما ال يصح، وال عن "موزاييك" 

، إنما عن 
ً
رؤية معرفية تعددية ومرنة ومنفتحة على التطورات والتفاعالت فهو ال يصح أيضا

. وفي البعد 
ً
 موحدا

ً
 ودولة قوية وبناء اجتماعيا

ً
املختلفة، لكنها ال تتزحزح عن أولوية سورية وطنا

 التداولي ملعنى "ما بعد الحرب".

                                                           
 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العلوم: العقالنية املعاصرة وتطور الفكر العلميمدخل إلى فلسفة محمد عابد الجابري،  10

   .441(، ص 1994، 3 ط ،العربية
 ،(2009، 1 ط ،، ترجمة: محمد بدوي )بيروت: املنظمة العربية للترجمةتأويل الثقافات: مقالت مختارةكليفورد غيرتز،  11

  .83ص 
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ت واالتجاهات إنَّ املهم في مفهوم وخطاب "ما بعد الحرب" هو التركيز أو التأسيس على التفاعال 

ه يتعلق 
ّ
والعالئق أكثر من البنى والتكوينات، ونسبية وتعددية املعرفة والحقيقة، واحتماليتها؛ ذلك أن

بحدث راهن ومفتوح، وال بد أن تكون مدارك وخطاب "ما بعد الحرب" مفتوحة على املحتمل 

قة
ّ

، تصنع موضوعها )أو مجالها( والالمتوقع واملفاجئ والاليقيني. وأن تكون قراءة "ما بعد الحرب" خال

ْدر ما يصنعها هو
َ
 .12بق

عندما بدأ النظام السياس ي والدولة يتحّدثان عن "ما بعد الحرب"، فقد كان ذلك بمثابة 

، ولم يعد لـ ما بعد" مر 
ً
ادف استعادة املبادرة في التفكير في "ما بعد"، ذلك أن املشهد أمس ى أكثر وضوحا

كما كانت تروج فواعل املعارضة وحلفاؤها. هذا يعني أن خطاب  واحد هو "ما بعد إسقاط النظام"

َبلِّ الخصوم. لكن األمور ال تنحصر بهذا املعنى، وال تقف عنده.  "ما بعد الحرب" رد على ما كان من قِّ

إنَّ خطاب "ما بعد الحرب" يحاول أن يقدم رؤية أو مقاربة ملا حاولت فواعل أخرى، مثل: 

رضة أو لدول غربية أو مؤسسات أممية كاإلسكوا أن تقوم به منذ عدة مؤسسات بحثية تابعة للمعا

سنوات، ومن غير الواضح إن كان ذلك يدخل في حوار مباشر أو غير مباشر مع تلك الرؤى واملقاربات، 

 هل تعترف بها وتشير إليها وترد عليها صراحة أم تقوم بذلك بكيفية غير مباشرة؟

  

                                                           
دراسة )دمشق: دمشق ، : مقاربات معرفية في قراءة األزمة السوريةنيتشهضفدع سعيد محفوض، انظر وقارن: عقيل  12

 (. 2017مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 
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ا
  -رابعا

ُ
ات  هنيتشَربَّ

فعل سياس ي في العمق، يتمثل في  –كما سبقت اإلشارة –إنَّ الحديث عن "ما بعد الحرب" هو 

جانب منه قيم املقاومة والتحدي من جهة، واملبادرة واإلقدام من جهة ثانية، والتدبير أو الفطنة من 

"األوان والفطنة واإلقدام"، ويضيف إليها الربة  :13"ربات" نيتشه العليا وهي جهة ثالثة، هذا يذكر بـ

الرابعة وهي "خلو البال"، لكننا أعرضنا عن ذكرها هنا، إذ من الصعب أن تجدها في الحدث السوري، 

 وقد نجد صعوبة في تقص ي وجود متواصل للربة الثانية وهي "الفطنة"! 

سبة للموضوع، ذلك أن نيتشه كالم نيتشه سياقه مختلف، لكنه ذو داللة تعبيرية قد تكون منا

يتحدث عن لغز أو سر موت التراجيديا لدى اإلغريق، وملاذا فقد اإلغريق فجأة إيمانهم بأنفسهم 

وحاضرهم وماضيهم وحتى مستقبلهم! ولكن ما تحاوله الورقة هنا هو أن تستند إلى إشارات أو ربات 

يق، إنما العكس، أي اإلشارة أو اإلحالة نيتشه ليس بما قدمه وأراده صاحبها، وهو تفسير تراجع اإلغر 

إلى ربات الزمة للسوريين من أجل "إعالء الهمة"، إذا أمكن التعبير على هذا النحو. وهكذا يمكن أن 

 ملا نحن بصدده، بمعنى: 
ً
 يكون الكالم على "األوان والفطنة واإلقدام"، مناسبا

 اللحظة )األوان(.اغتنام الفرصة السانحة، والحرص على عدم فواتها، وتدبر  -

بكل ما يتطلبه ذلك من نباهة ووعي ومعرفة وقدرة على فهم الواقع وتفاعالته واتجاهاته  -

 املمكنة واملحتملة، )الفطنة(.

وما يتطلبه من همة وجرأة في مقاربة الواقع، وفي التفكير بمقتضيات النهوض بالبلد واملض ي  -

 به إلى املستقبل )اإلقدام(.

  

                                                           
، ترجمة: شاهر حسن عبيد مولد التراجيديافريدريك نيتشه، يتحدث نيتشه في األصل عن "ربات اليونان"، انظر:  13

سسة )الرباط: مؤ  الدين واإلمبراطورية: في تنوير اإلنسان األخير؛ وفتحي املسكيني، 155 (، ص2008)الالذقية: دار الحوار، 

 . 40ص (، 2016مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، 
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ا
 وتعجل!إغراق  -خامسا

أخذ الكالم عن "ما بعد الحرب" يحتل موقع الصدارة في قائمة التسميات واالستعارات 

واملفاهيم املستخدمة في فضاء الحرب والعسكرة ومشروعات التسوية/الحل واإلعالم والسياسات 

الحكومية وبيروقراطية الدولة وفواعل السياسة والكتابة السياسية والتحليل السياس ي في سورية. 

 ما يكون الحديث عن "ما بعد الحرب" من دون اهتمام كبير بتحديد وتأطير املعاني والدالالت 
ً
وغالبا

القائمة أو املمكنة للمفاهيم املستخدمة، بل إنَّ ما يجري في الواقع هو استخدام عبثي وفوضوي وبال 

 ملعنى "ما بعد الحرب" في البالد.  –يمكن الركون إليه–تحديد أو تعيين 

 لتعابير وتسميات، مثل "ما بعد الحرب" إلى استجابات ربما لم أدى 
ً
االستخدام املفرط نسبيا

وقد كانت  ،تكن مقصودة بذاتها، ومن الصعب في مثل هذه األمور التنبؤ أو التحكم في أنماط التلقي

فواعل خطاب "ما بعد الحرب" تركز على استهدافات معينة، مثل التعبير عن انتصار النظام 

اس ي والدولة ضد أعدائهما، مع افتراض أن التداعيات األخرى )غير املقصودة( يمكن احتواؤها السي

أو تكييفها، مثل رفع سقف التوقعات لدى جمهور املواالة، أو ازدياد موجة اإلحباط لدى جمهور 

الجماعات املعارضة، ما يمكن أن يدفعهم إلى املزيد من الرهان على الخارج أو املغامرة باالنضمام إلى 

  اإلسالموية املتطرفة.

الحديث عن "ما بعد الحرب" يحيل إلى 

مدارك جدية أو مخيالية وإيديولوجية 

قصدية بأن األمور تغيرت بالفعل، وأن من 

كنوع الواجب الحديث عن اللحظة التالية، 

من التأمل أو التفكير أو االستجابة 

االستباقية، وعندما يكون الحديث عن "ما 

بعد" من قبل فواعل السياسة والحكم اآلن، 

. –من منظورها ووفق رسالتها املعلنة–فهذا يعني 
ً
 أن اللعبة انتهت تقريبا

العسكرية  قرأ أصحاُب تعبير "ما بعد الحرب" املوقف على النحو اآلتي: بما أن العمليات

تراجعت إلى حّدٍ كبير، وعادت سلطة الدولة إلى مناطق جغرافية واسعة من سورية، فإن ذلك مؤشر 

 ا بعدها.ن متهاء الحرب، وهذا يبرر الحديث ععلى قرب ان

ربما كان الحديث عن "ما بعد الحرب" هو 

ل في توصيف أو تسمية ما  َعجُّ
َ
نتيجة خطأ أو ت

يريُد أصحاُب املفهوم التعبير عنه واإلحالة 

 لدى إليه، أو نتيجة "التباس جماعي" تقر 
ا
يبا

 كثير من فواعل الرأي والسياسة في سورية
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ل في توصيف أو تسمية ما يريُد  َعجُّ
َ
ربما كان الحديث عن "ما بعد الحرب" هو نتيجة خطأ أو ت

 لدى كثير من فواعل أصحاُب املفهوم التعبي
ً
ر عنه واإلحالة إليه، أو نتيجة "التباس جماعي" تقريبا

الرأي والسياسة في سورية، ومن ضمنها جزء من بيروقراطية النظام السياس ي والدولة، وقد أشار 

 في كلمة له أمام مسؤولي اإلدارة املحلية: الرئيس بشار األسد إلى هذه النقطة، 

 أال نعتقد خ»
ً
وأقول هذا الكالم . طأ كما حصل خالل العام املاض ي أن الحرب انتهتعلينا أوال

 
ً
للمسؤول، نحن نحب بطبعنا أحيانا العنتريات. وكأن الحرب أصبحت من  ليس للمواطن فقط، أيضا

 14.«املاض ي. ولدينا الرومانسية أحيانا أننا انتصرنا

"، لكنه كان "ما يصف ثمة على الدوام فارق طبيعي وتلقائي في الخطاب بين "الوصف" وبين

يزداد ربما من دون أن ُيلَحظ أو ُيوَعى بالتمام، وفي الوقت الذي كان السوريون يتحدثون فيه عن قرب 

 "انتهاء الحرب"، كانت الوقائع واملواقف تتغير:

تعّقَد ملّفا إدلب وشرق الفرات، وتراجعت التفاهمات بين روسيا والواليات املتحدة، كما 

"إخراج إيران" من سورية تحتل موقع الصدارة في السياسات، وزادت االعتداءات أخذت فكرة 

اإلسرائيلية على مواقع عسكرية سورية، عودة فكرة "املنطقة اآلمنة" في شمال سورية، تعقيدات ملف 

الالجئين، وملف إعادة اإلعمار، وتشديد العقوبات أحادية الجانب من قبل الواليات املتحدة واالتحاد 

 وربي ضد سورية.األ 

 لبعض الوقت، ما يعني أن تعبير "ما 
ً
وهكذا فإن القراءة املذكورة أعاله، ربما كانت صحيحة

، لكن إصرار خصوم دمشق على استهدافها ومواصلتهم الحرب ضدها، 
ً
 نسبيا

ً
َرا بعد الحرب" كان ُمبرَّ

 هو الذي "أعاد تعريف" املوقف.

  

                                                           
شباط/فبراير  17، سانا، "كلمة الرئيس األسد خالل استقباله رؤساء املجالس املحلية من جميع املحافظات السورية" 14

2019 .https://www.sana.sy/?p=897175  

https://www.sana.sy/?p=897175
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ا
افع املخيالية -سادسا  الدو

ولكنه ينطوي على  ،15املخيال واملأمول لدى الناسم "ما بعد الحرب" يكثف أو يحاكي إنَّ مفهو 

لدى املوالين ينطوي  مخاطر، كل إفراط هو مخاطرة، ذلك أن اللعب على القوى والدوافع املخيالية

، وبخاّصة إذا لم يشعر املتلقي بأي قيمة سياسية ومادية ملا يتم الترويج له، 
ً
على مخاطر كبيرة أيضا

، إذ إنَّ رفع سقف 
ً
 مرفوضا

ً
 بالضرورة، إنما قد يخلق واقعا

ً
 مطلوبا

ً
هنا املخيالي ال يخلق واقعا

ب إلى دوافع مخيالية معكوسة، ويزيد في التوقعات من الناس من دون استجابة مناسبة لها قد ينقل

 أعباء اللحظة ويعيق تدبيرها. 

 من االحتجاج االجتماعي وامليديائي على أداء  2019-2018شهدت سورية في شتاء 
ً
أنماطا

 ،16ء والغاز املنزلي ومازوت التدفئةلكهرباالسياسات الحكومية، وبخاّصة فقدان مصادر الطاقة: ا

. وليس ثمة لتخفيف النمطفي محاولة  ،17إلى تأثيرات خارجية وقد عزتها فواعل سياسّية معّينة

مؤشرات جدية على أن ذلك حدث بالفعل، 

يتعلق بما نتحدث عنه  على األقل في ما

بالذات، ولو أن ذلك أمر محتمل، غير أن أكثر 

أنماط التعبير واالحتجاج كانت من مصادر أو 

دوافع وعوامل داخلية حقيقّية، ومن املالحظ 

 كان عالي 
ً
أن التعبير االحتجاجي امليديائي غالبا

  النبرة بصورة غير مسبوقة.

ى الخصوم املحليين، سوف يدفعهم لتدبر سبل باملقابل إن تحريك الدوافع املخيالية لد

 ،
ً
مواجهة أخرى، ومن الواضح أن فواعل املعارضة أظهرت استجابة غريبة ربما بأكثر مما كان متوقعا

                                                           
الحدث السوري: مقاربة عقيل سعيد محفوض، الدوافع املخيالية مع إشارة لها في الحرب السورية، انظر: و املخيال حول  15

  مرجع سابق،، تفكيكية
خفاق إذا صح التعبير، ذلك بسبب إ، وفي قلب "مجتمع املواالة" االحتجاجات هي مؤشر على بروز مصادر تهديد داخلية 16

 عن عدم في تلبية االحتياجات الرئيسةالسياسات 
ً
  . االستجابة لتحديات الحرب وإزالة آثارها االجتماعية واالقتصادية، فضال

ضد الحكومة والنواب  في سورية حمودة الصباغ: إن ما يقال على وسائل التواصل االجتماعي رئيس مجلس الشعبقال  17

فيساعدون على انتشارها  ،عن قصد أو عن غير قصد ،ويقع في حبائلها من في الداخل ،يدار من الخارجهو حمالت "أغلبها 

 ". مع كل ما يحمله ذلك من بلبلة وخطر

في الستجابات املخيالية والعملية لدى 

الخصوم، يظهر أن استعادة الستقرار في 

النظام السياس ي والدولة هو أصعب من 

من –فإن استمرار الحرب الحرب، ولذا 

 أفضل. –منظورهم
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بما  ،18" والواليات املتحدةإسرائيل"إذ ظهر أنها مستعدة للدخول في رهانات اآلخرين، وبخاّصة تركيا و

 "
ً
مع استعادة النظام السياس ي والدولة السيطرة على الجغرافيا  –إذا أمكن التعبير–"يتناسب طردا

واملجال السياس ّي، وتحقيق مقبولية إقليمية ودولية. ال نتحدث هنا عن عالقة سببية مباشرة، بما 

يعني أن هذا أدى إلى ذاك، إنما عن عالقة ارتباط متعددة األبعاد، وال شك في أنَّ السببّية فيها بعد  

 من أبعادها. 

في االستجابات املخيالية والعملية لدى الخصوم، يظهر أن استعادة االستقرار في النظام 

أفضل، هنا  –من منظورهم–السياس ي والدولة هو أصعب من الحرب، ولذا فإن استمرار الحرب 

مقام العقل، ويحتل املتخّيل مقام الواقعي. ويبدو أن في ذلك  –بما هي وهم–تحتل اإليديولوجيا 

 على بدء". 
ً
 "عودا

  

                                                           
. 2018آب/أغسطس  21، مركز دمشق لألبحاث والدراسات، "عودة حبلى باملخاطرسعيد محفوض، "عقيل  18

http://bit.ly/2Jtxfsu  

http://bit.ly/2Jtxfsu


   

 ِنيتشه
ُ
ات ةرب" في حد الفي معنى "ما بع :ربَّ ُسوريَّ  21 

 

 
ا
ي "ما بعد الحرب" -سابعا

ّ
 تلق

ال يستطيع صاحب الخطاب أن يحدد بالتمام جهة خطابه، إذ إنَّ ما يوجهه للخصم يتلقاه 

، والعكس صحيح؛ كما ال يستطيع أن يتحكم بديناميات
ً
التلقي واالستجابة  املوالي والحليف أيضا

 تصعب  مالخطابه. وثمة على الدوام "ال متوقع" في السياسة وغير السياسة، 
ً
يمكن أن يمثل تحديا

 مواجهته أو تكييفه.

 املوالون 

 
َ
أن الحرب دخلت فصولها األخيرة، األمر الذي رفع سقف التوقعات لديهم تجاه  املوالون  َم هِّ ف

النظام السياس ي والدولة، وأخذوا يفكرون ويطالبون باملوارد والخدمات كما لو أن الحرب انتهت 

بالفعل. وهكذا قامت مسافة أخذت تتزايد بين مدارك الناس في وقت الحرب ومداركهم وتوقعاتهم في 

ي أن ثمة مسافة أو فجوة بين منطق تحمل األعباء والتبعات واألخطاء واإلخفاق في ما بعدها، أ

  .لخ، إالسياسات، وبين منطق التعويض والترميم وإعادة البناء وتصحيح السياسات

 الخصوم

 
َ
السياس ي والدولة أخذا بالتصّرف كما لو أنهما تجاوزا أكثر مخاطر أنَّ النظام  الخصوم َم هِّ ف

وأرادا االنتقال إلى مرحلة "ما بعد الحرب" من دون أّيِّ انتقال سياس ي أو حتى من دون الحرب حدة، 

؛ 2011أي تغييرات جدية في السياسة، كما لو أن "آلة الزمن" تعود بسورية إلى ما قبل آذار/مارس 

 عليهم القبول به. ما يصعبتسليم منهم بخسارة الحرب، وهذا  وإذا قبل الخصوم بذلك، فهو
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 ثامن
ا
 بين كالوزفيتز وفوكو -ا

َزت على العامل العسكري في املوقف، وبنت على املتغير وليس 
َّ
املشكلة في هذه القراءة أنها رك

على الثابت، ونسبت األصل إلى الفرع، وربما غاب عنها أمر  رئيس  هو أن الجانب العسكري هو نتيجة 

، بمعنى: أن الحرب هي استمرار للسياسة، لكن بوسائل أخرى، بت
ً
عبير شهير لعوامل سياسية أساسا

يل لـ كالوزفيتز؛ وغاب عنها )ربما تجاهلت!( أن ثمة فواعل دولية وإقليمية تريد احتواء أي إمكانية لتحو 

االنتصار العسكري للدولة إلى انتصار سياس ي. تريد تلك الفواعل أن تعكس مقولة كالوزفيتز 

ر للحرب، لكن بوسائل أخرى، إنَّ السياسة هي استمرا –وهو ما تتكرر اإلشارة إليه–املذكورة، لتقول 

 بتعبير ميشيل فوكو. 

إنَّ الحرب لن تستمر إلى ما ال نهاية، كما أن الخط العسكري والخط السياس ي ليسا منفصلين، 

وإنما متداخالن ومتواشجان، وعندما يجري الحديث عن "ما بعد الحرب" فهذا رد على مقولة 

 الخصوم من أنهم لن يسمحوا بتحويل النصر العسكري إلى نصر سياس ي. 

السياس ي والدولة مقوالت الخصوم من أن النظام الذي ال  هنا يستعيد )أو يسترد( النظام

، وأن فقدان السيطرة العسكرية يجب أن يكون له مقتض ى 
ً
يسيطر على جغرافيا الدولة ليس شرعيا

سياس ي؛ ليقول النظام السياس ي والدولة: إن السيطرة العسكرية أو استعادة السيطرة ال بد أن يكون 

 أخرى من مفارقات الحدث السوري.لهما منعكس سياس ي، هذه مفارقة 
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ا
 اإلشارات والتنبيهات -تاسعا

" فيه! وعندما ال  -
ً
 بقصد "الهروب" من املوضوع أكثر منه "دخوال

ً
يكون طرُح السؤال أحيانا

، يتم تغيير السؤال أو تغيير املقاربة والرؤية، وقد ال يكو 
ً
ن يكون "الهروب" أو "الخروج" ممكنا

 ة تدبير عقلي وسياس ي بالفعل. ذلك محض هروب، إنما نتيج

 عن: "هروب" من -
ً
استغالق املشهد  هل ُيَعدُّ الحديث عن "ما بعد الحرب" في سورية تعبيرا

بجدران كثيرة من التفاهمات والتوازنات واإلكراهات الداخلية الراهن واصطدامه 

 عن تأمل استباقي في
ً
 نفسُه تعبيرا

ُ
مرحلة "ما بعد  واإلقليمية والدولية، أم ُيَعدُّ الحديث

 الحرب"، ومحاولة رسم مالمح مشروع مستقبلي؟

إن املهم في الخطاب السياس ي ومقوالته هو "ما يتبدى بالفعل"، أو ما يحاول الفاعل أن  -

، ومن ثم فإن 
ً
 أو واقعا

ً
َره فعال ُيَصّيِّ

حدي الرئيس الكامن وراء مفهوم الت

"ما بعد الحرب" هو تحدي "الخروج 

من الحرب" و"إعادة إنتاج" أو "إعادة 

تأهيل" أو "تجديد" مفهوم سورية 

املجتمع والدولة، والقطع مع رهانات 

فواعل الخصوم في الحرب منذ 

  .2011آذار/مارس 

 عن "ما بعد الحرب" في سورية على مفارقتين: -
ُ
، هي أنه حديث عما بعد األولى ينطوي الحديث

ع" نحو املستقبل غموض الواقع والثانيةاللحظة الراهنة، وفي ما لم يأت بعد؛ 
ُّ
، هي أنه "تطل

 وفقدان اليقين فيه.

إنَّ األولوية بالنسبة لسورية هي: إما التفكير في مرحلة "ما بعد الحرب"، أو التفكير في "واقع  -

ُحوُل دون إنهائها، وتدبير االحرب" اليوم، وتداعياتها، 
َ
لسياسات املمكنة واإلكراهات التي ت

.
ً
 حيالها أيضا

ثمة نوع من "ميتافيزيقا السياسة" في الحدث السوري عاكست كل أو معظم التقديرات  -

حوله، وحتى اليوم رغم صعوبة بناء تقديرات متفائلة بناء على مؤشرات الواقع وامليدان، إال 

 عاكس كل ذلك، ثمة ما يشير إلى أن "سورية هللا حاميها" بالفعل! أن األمور تسير بشكل ي

ثمة نوع من "ميتافيزيقا السياسة" في الحدث 

السوري عاكست كل أو معظم التقديرات 

حوله، وحتى اليوم رغم صعوبة بناء تقديرات 

اقع وامليدان، إل متفائلة بناء عل ى مؤشرات الو

 أن األمور تسير بشكل يعاكس كل ذلك.
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يحيل تعبير "ما بعد الحرب" إلى "إرادة القوة" بتعبير كل من نيتشه وفوكو، وروح املبادرة  -

وتدخل في هذا الباب رموز والتسميات في الحدث السوري. واإلقدام في "حروب املعنى" وال

 من الحروب الدائرة اليوم."استراتيجيات التأويل" بوصفها 
ً
 نمطا

، وأنها  -
ً
"ما بعد الحرب" هو تعبير لغوي، ُيظهر أن اللغة أداة في السياسة وفي الحرب أيضا

وهو تعبير بالغي لجهة إقامة املعنى وإطالقه، إذا  ،لخ، إممارسة اجتماعية وسياسية وثقافية

 النظام صح التعبير. وإقامة املعنى هي إقامة السلطة، وتعبير "ما بع
ُ
د الحرب" هو استعادة

سمية، هو نوع من "ال
ّ
حكم باللغة" أو "الحكم السياس ي والدولة لسلطةِّ وشرعيةِّ الت

 بالخطاب".

إن التعبير "ما بعد الحرب" هو تعبير إجرائي، بمعنى أنه افتتاحي، وأولي، وإطاري، وتأشيري،  -

 إلعادة النظر في كل ما يتعلق بس
ً
ورية: العقد االجتماعي، البناء ومؤقت، وتمثل الحرب حافزا

  .لخ، إاالجتماعي، النظام السياس ي، الدولة، العالقات الخارجية

-  ،
ً
إن اللعب على القوى والدوافع املخيالية لدى املوالين ينطوي على مخاطر كبيرة أيضا

وبخاصة إذا لم يشعر املتلقي بأي قيمة سياسية ومادية ملا يتم الترويج له، هنا املخيالي ال 

، إذ إنَّ رفع سقف التوقعات من 
ً
 مرفوضا

ً
 بالضرورة، إنما قد يخلق واقعا

ً
 مطلوبا

ً
يخلق واقعا

في أعباء  الناس من دون استجابة مناسبة لها قد ينقلب إلى دوافع مخيالية معكوسة، ويزيد

 اللحظة ويعيق تدبيرها.

ر سبل مواجهة إنَّ تحريك الدوافع املخيالية لدى الخصوم املحليين، سوف يدفعهم لتدبُّ  -

 ،
ً
أخرى، ومن الواضح أن فواعل املعارضة أظهرت استجابة غريبة ربما بأكثر مما كان متوقعا

والواليات  "إسرائيل"إذ ظهر أنها مستعدة للدخول في رهانات األخرين وبخاّصة تركيا و

 "
ً
ة مع استعادة النظام السياس ي والدول –إذا أمكن التعبير–املتحدة، بما "يتناسب طردا

 السيطرة على الجغرافيا واملجال السياس ي وتحقيق مقبولية إقليمية ودولية.
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 خاتمة

، إذ 
ً
أخذت الشخصية الوطنية السورية وفكرة سورية، بعد سنوات من الحرب، معنى جديدا

، أو يفترض أن  ارتقتا
ً
 من سجال داخلي أو ثقافي أو حزبي، وأصبحتا بداهة تقريبا

ً
عن أن تكونا جزءا

تكونا كذلك. وقد يكمن املعنى الرئيس لفكرة "ما بعد الحرب" في هذه النقطة بالذات. هذا هو مقتض ى 

 وجوديّ بوصفها "األوان والفطنة واإلقدام"، في مواجهة الحرب 
ً
 غير مسبوق وتحديا

ً
 ال مثيل له حدثا

ً
ا

 في تاريخ سورية الحديث.

إنَّ الشخصية الوطنية السورية وفكرة سورية وأولوية الدولة في سورية أمور  ليست حديثة 

العهد وال وليدة الحرب، إذ إنها سابقة على ذلك، ولكنها أصبحت اليوم مالزمة ملعنى سورية ما بعد 

  –األملمع ش يء من –الحرب ومعنى املستقبل. ويمكن القول 
ً
 أو "استعماال

ً
 عمومّيا

ً
إنَّ ثمة انخراطا

 للعقل"، في بناء فكرة الشخصية الوطنية وأولوية الدولة.
ً
 عمومّيا

ل فيه  وهكذا فإن خطاب "ما بعد الحرب" يمثل استراتيجية تفكير في الواقع من جهة، وتدخُّ

؛ من جهة ثانية؛ وهو استراتيجية حرب باملعنى الرمزي والتأويلي، وحتى 
ً
باملعنى املادي أيضا

واستراتيجية الستعادة "املعنى املسروق" أو "املخطوف" من قبل الخصوم، و"املعنى املهدور" من قبل 

فواعل النظام السياس ي والدولة، واستراتيجية لـ "إعادة بناء" الفكرة واملجال واإلمكان والفضاء 

 ملستقبل سورية.
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 (.2017مؤسسة مؤمنون بال حدود لألبحاث والدراسات، 

 دمشق ، )دمشق: مركز ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة األزمة السورية

 (.2017لألبحاث والدراسات، 



   

 ِنيتشه
ُ
ات ةرب" في حد الفي معنى "ما بع :ربَّ ُسوريَّ  30 

 

 دمشق: مركز دمشق ، حيث يسقط الظّل! الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية(

 (.2018لألبحاث والدراسات، 

  ،دمشق: عودة املسألة الشرقية تحولت السياسة والدولة في الشرق األوسط(

 (.2018مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  
ُ
رد: بين امل

ُ
ة؟، ُسورّية والك

َ
ِجندة ُممِكن

َ
)دمشق: مركز دمشق واَجَهة والحوار، أي أ

 (.2018لألبحاث والدراسات، 

  دمشق: ؟،1974الجبهة الجنوبية: هل تسعى إسرائيل لتعديل اتفاق الفصل(

 (.2018مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 ،دمشق:  رايات بيضاء: حول سياسة املصالحات والتسويات في األزمة السورية(

 (.2018ز دمشق لألبحاث والدراسات، مرك

 !مشروِع "قوات سوريا الديمقراطّية"، ولدتها وموتها 
ُ
رد: صورة

ُ
، استالُب الك

 (.2018)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ز دمشق )دمشق: مرك قراءة في ضوء األزمة السورية، :الدولةإعادة التفكير في

 (.2019لألبحاث والدراسات، 

 ة التفكير في ، املمكنة؟ وإكراهات الحرب، واملقاومة، الَجْولن: املدارك النمطيَّ

 (.2019ز دمشق لألبحاث والدراسات، )دمشق: مرك

 وريوالعِ  اإِليالة اطرة في الحرب السُّ
َ
خ
ُ
مل والَجهالة وامل

َ
قة واأل

ّ
)دمشق: ، ةَيالة: الث

 (.2019ز دمشق لألبحاث والدراسات، مرك

 

o  أو كتب جماعية:أوراق بحثية في مؤتمرات 

 َر في  "العرب في تركيا": محور تواصل أم تأزيم؟ شِّ
ُ
بحث في مؤتمر العرب وتركيا ن

 (. 2012كتاب جماعي )

 (.2013بحث في كتاب جماعي، ) سياسات إدارة األزمة السورية: "اإلدارة باألزمة"؟ 

  الشرقية" عام على الحرب العاملية األولى: من "املسألة  100الشرق األوسط بعد

 22- 19)مؤتمر بيروت  بيكو جديد؟-إلى "الدولة الفاشلة"، هل هناك سايكس

 (.2015شباط/فبراير، 



   

 ِنيتشه
ُ
ات ةرب" في حد الفي معنى "ما بع :ربَّ ُسوريَّ  31 

 

  من املظلومية إلى الفعل: تحديات فواعل املقاومة في عالم ما بعد األحدية

في عالم ما بعد األحادية الغربية: تحديات املرحلة  ، في مؤتمر: )غرب آسياالغربية

 (.2017أيلول/سبتمبر  7روت، االنتقالية، بي

 املؤتمر الدولي األول في ثقافة الكراهية: الظاهرة الدينية، الحرب، التوحش( ،

 (.2017أيلول/سبتمبر  13-12لحوار األديان، بيروت، 

  ،العبور إلى الهوية: في الستجابة املمكنة لتحديات ما بعد الحرب في سورية

 21-20ت في ضوء األزمة السورية، دمشق، )مؤتمر الهوية الوطنية: قراءات ومراجعا

 (.2018كانون الثاني/يناير 

  ،إعادة التفكير بالدولة في حالت ما بعد الحرب: قراءة في ضوء األزمة السورية

 (. 2018كانون األول/ديسمبر  17-16)املؤتمر الثقافي السوري، دمشق، 
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