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    ملخص

  ثمة أن   ويبدو. الحرب قراءة هي السوري الحدث قراءة
 
 والتلقي القراءة ديناميات في" النكوص" من نوعا

 رافية،والخ امليتافيزيقية، والتفسيرات البسيطة، والسببية السطحية التفسيرات إلى بامليل للحدث،

 !النمطية وإلايديولوجيات

 ما– يزالتمي هو ألاول،: مستويين في السوري املشهد على العمل بمحاولتها هنا القراءة إشكالية تتمثل

ل   أمكن،
ُ
ى والثاني، أخرى؛ جهة من عنه التعبير أو به واملعرفة   جهة، من الحدث   بين –أمكن إن: ق

ّ
 مليةع في يتجل

 نتائجهاو  منظوٍر، من وارتداداتها الوقائع بين أي عنه، والتعبير الحدث بين" الارتباط إعادة" بـ وتتمثل معكوسة،

 .آخر منظورٍ  من والثقافية السياسية

  السوري الحدث كان إذا
 
 ذاك أو الجانب هذا إلى تصطف كثيرة، واستعارات ومفردات عناوين بـ ُمثقل

 أو صراع أي قلب وفي منه، القلب في الكامنة ألاساسية البداهة عن يثنينا أال يجب ذلك أن إال الحرب، من

 وغير السورية باألطراف يتصل وهذا. والقوة املعنى آخر بمعنى أو واملصلحة، القوة وهي سياسية، مواجهة

 .السورية

 : هي محاور  ةتسعو  مقدمة من الدراسة تتألف
 
  القراءة، معنى: أوال

 
 أو أرخميدية ارتكاز نقطة: وثانيا

  الحدث، أركيولوجيا
 
  قراءة، على قراءة: وثالثا

 
  التفكيك،: ورابعا

 
  بامللحظة، الخلق: وخامسا

 
 نماالسي: وسادسا

  والقطار،
 
  نيتشه، ضفدع: وسابعا

 
 و  ،(املحلية العقلنية التقريبية، العقلنية) باشلر عقبات: وثامنا

 
: تاسعا

 . الحدث إفصاح
 
 . خاتمة وأخيرا

 هي السوري، للحدث وتفكيكية معرفية قراءة أمام والتحديات املهام أولى من أن   إلى الدراسة تخلص

  والحفر بورديو، بيير تعبير حد على املتداولة، ألاقوال مقاومة مبدأ من الانطلق
 
 ابالخط طبقات في عميقا

 احتواء أو تجاوز  على يساعد بما إلابستمولوجية،/واملعرفية الرؤيوية العقبات وتفكيك الحدث، حول  والسلوك

 .الحدث حول  املعقدة والرهانات ألاضاليل وألاوهام العقد

خفق وملاذا السوري، الحدث نمط من أحداث قراءة في املخاطرة حجم يفسر هذا
ُ
 السياسية الكتابات ت

 جبي التحدي هذا أن ولو املحتملة، بمساراتها التنبؤ بل يجري؛ ما حقيقة عن الكشف في وغيرها، والاجتماعية

  يمثل أن
 
  حافزا

 
 ألازمات وقت ألن فعالة، ومقاربات تحليل وأدوات عمل فضاءات اجتراح أو لتخليق إضافيا

  الكبرى  والرهانات املحاوالت تبرز وفيه الكبرى، ألاسئلة طرح وقت هو الكبرى 
 
 .أيضا
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    مقدمة

الكارثة" باستعارة تعبير شهير لـ موريس قراءة الحدث السوري هي قراءة الحرب، والكتابة عنه هي "كتابة 

وعندما يكون منطق الحرب واملباراة الصفرية هو السائد، يغيب املعرفي أو القارئ/ الكاتب/ الخبير  .1بلنشو

 له. 
 
 أو زبونا

 
 ُبوقا

 
 خلف أولويات السياس ي؛ بل العسكري، وقد يصبح واجهة له، وأحيانا

 يبدو أن  ثمة 
 
ديناميات القراءة والتلقي للحدث، بامليل إلى التفسيرات السطحية من "النكوص" في  نوعا

م العالم إلى دارين وإلايديولوجيات النمطية التي تقس ،2والسببية البسيطة، والتفسيرات امليتافيزيقية، والخرافية

والقراءات . وأن الحرب في سورية هي حرب "نهاية العالم"، كما يرد في السرديات الدينية .لخ.أو فسطاطين، إ

بالتوازي مع نكوص من نوع آخر، تمثل ببروز اتجاهات إحيائية ملنطق "الاحتواء"  ذلك ،3املذهبية املختلفة

 ب تقنيات وأدوات ما بعد الحداثة.و"الحرب الباردة"، واستخدام القوة التقليدية في الحرب، وغير ذلك، إلى جان

َز بعض أنماط القراءة في الوقت الذي كشف فيه الحدث السوري عن إخفاق في  قراءة ما يجري، فإنه عز 

 نمط قراءة ما يصدر عن الحدث بالنظر إلى أصحابه أو أصحاب 
 
ن  العالم أنه تجاوزها، من ذلك مثل

َ
التي ظ

 مضمون ما يصدر عنهم، بتحيزاته 
 
املصلحة فيه. وهكذا فما أن تعلم أولويات هؤالء حتى تستطيع أن تقدر سلفا

ي إن الصريحة واملضم رة. ولن تكون القراءة في هذه الحالة مفيدة، إال إذا كان الهدف منها تتبع املواقف وتقص ّ

ٍل ما في املوقف، ألنك سوف تتمكن من مقارنة ما تقرأ، بما تعر  فه عن كان ثمة تلميحات أو مقدمات لتحوُّ

 املواقف السابقة ألصحابها.

" قارئ  الحدث  السورّي  أو أّي  
ُ
حدٍث آخر، من خلل ما ينتجه من نصوص أو أفلم أو  هنا تبرز "ذاتية

" هي التي إ صور أو تقارير أو مذكرات،
ٌ
، أم مركز أبحاث، أم منظمة أم دولة، "ذاتّية

 
لخ، سواء أكان القارئ فردا

، وعن ألاسس والرهانات التي أنتجته.  ومقاربات، ويكاد كلُّ نّصٍ يفصح عن كاتبه 
 
 أنتجت نصوصا

   

                                                           

: موريس بلنشو، كتابة الكارثة، ترجمة: عائدة أسمر،  1 
 
. 111-171، ص 1811 ، عدد أيلول/ سبتمبرمواقف مجلةانظر مثل

 (.2004بنعبد العالي وعبد السلم بنعبد العالي، )الرباط: دار توبقال، ، ترجمة: نعيمة أسئلة الكتابةوموريس بلنشو، 

  .2014نيسان/أبريل  2، رويترز"نبوءات دينية تدفع مقاتلين سنة وشيعة إلى الحرب في سوريا حتى آخر الزمان"،  2 

http://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARACAEA3109020140402?sp=true  

، جزء من أحداث  ةيين أن ألاحداث التي تشهدها سوريمن ألاميرك %32يعتقد  3 
 
التي ذكرت في إلانجيل، كما  "نهاية العالم"حاليا

 آخر  %77املسيحيين البروتستانت، و من %44ألاميركيين البالغين،  من %41أن 
 
من إلانجيليين يعتقدون أن العالم يعيش حاليا

 "هرمجدون "قد يؤدي إلى معركة  ةتقاد بأن التدخل العسكري في سوريمن الذين شملهم الاستطلع لديهم اع %26أوقاته، كما أن 

 ملا جاء من سفر الرؤيا. جدير بالذكر أن كلمة 
 
إلى عقيدة مسيحية ويهودية مشتركة، تؤمن بمجيء يوم يحدث تشير  "هرمجدون "وفقا

فيه صدام بين قوى الخير والشر، وسوف تقوم تلك املعركة في أرض فلسطين في منطقة مجدو أو وادي مجدو، وسيترتب على إثرها 

ين في ود، وتنتهي بانتصار املسلمكما أن املسلمين لديهم إيمان بمعركة كبرى في آخر الزمان تقع بين املسلمين واليه  .نهاية العالم

 السورّية جزء من أحداث  %32انظر: " .املعركة
َ
 MBC ،22تلفزيون نهاية العالم""، "من ألاميركيين، يعتقدون أن  ألازمة

  https://goo.gl/XfKwdX .2013أيلول/سبتمبر 

http://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARACAEA3109020140402?sp=true
https://goo.gl/XfKwdX


   

 4 ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة ألازمة السورية

 

 
ا
    القراءة معنى -أول

أخذ مفهوُم القراءة ُيستخدم على نطاق واسع، تجده في الفكر والفلسفة، كما تجده في السياسة والعلوم 

والرياضة وغيرها، وتجاوز املفهوُم النصوَص إلى الوقائع والسلوكيات وغيرها. وألاساس املكين للمفهوم هو أّن 

د باإلمكان الحديث عن حقيقة في العلم أو العلقة بين القارئ واملقروء هي علقة تفاعلية متبادلة، ولم يع

العالم، إذ ليس ثمة حقيقة تامة ونهائية، يمكن للقراءة القبض عليها أو التوصل إليها أو التعبير عنها، كما ال 

 توجد إمكانية لتقديم القول الفصل أو النهائي في أي أمر من ألامور، وذلك العتبارات معرفية وإدراكية ومنهجية. 

 بالتمام عن أوليات الواقع، الواقعي منه  –مع ذلك– راءةولكن الق
 
 أو ُمنقطعة

 
ال تكون ُمنفصلة

أن ألاخيرة )املدارك والفواعل( هي واقعية  بحسبانوالافتراض ي، وال عن مدارك مختلف الفواعل أو رهاناتها، 

ُعه" ف . كما أن منطق القراءة ال يلغي بالتمام منطق الحقيقة، ولكنه "ُيموض 
 
ى ي سياق املعرفة املفتوحة علأيضا

، إال أنه 
 
 بالتمام، من منظور أرسطي مثل

 
احتماالت وتقديرات تكاد تكون ال نهائية. وقد ال يكون الكلم منطقيا

 في الحدث السوري والعالمي  –أو ال منطقه– واقعي، ومن ثم فإن له منطقه
 
الخاص به، وبالتالي هو يؤثر جديا

 اليوم.

يحاول هذا النص تناول الحدث السوري، بهذا املعنى، وهو ال ينطلق في قراءته له من الرغبة باطلع 

 أو 
 
 جنائيا

 
 أو مفتشا

 
قا القارئ على الحقيقة، فهذا ما ال يدعيه، وال يحاوله وال يريده، ذلك أن الكاتب ليس محّق 

 للبحث في "حقيقة" ما كان أو ما صار، وإنما 
 
مقاربة الحدث السوري باستخدام رؤية معرفية  تتمُّ استقصائيا

 وأدوات بحث وتحليل وتقّصٍ وتفكيك، بالتركيز على: 

 التفاعلت والاتجاهات والعلئق أكثر من البنى والتكوينات.  -

 نسبية وتعددية املعرفة والحقيقة، واحتماليتها.  -

، وأكثر تداولية وإجرائية. ألاقل -
 
 وتعاليا

 
 تجريدا

 .حدث راهن ومفتوح -

 والل يقيني. واملفاجئقراءة تفاعلية وتداولية، مفتوحة على املحتمل والل متوقع  -

ر ما  - د 
َ
ر ما يصنعها هو، أي إنها تتدخل في املوضوع بق د 

َ
قة، تصنع موضوعها )أو مجالها( بق

ّ
قراءة خل

 تستجيب ملنطقه وديناميته.

 وإمكاناته وتقديراته ورؤاه ورهاناته، القارئ جزء مما يقرأ، جزء من املشهد، ومن ثم فإن استعداداته -

 في "الاستجابة". وهذا يفسر اختلف وتعدد .لخ.إ
 
 في "القراءة" و"التلقي" كما تلعب دورا

 
. تلعب دورا

 القراءات وتفاوتها بشكل كبير، كما لو أننا أمام واقع أو وقائع مختلفة بالكلية. 
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و فضاء السياسات، وهو فضاء عولمي ما بعد حداثي، مما يعزز منطق القراءة هو أننا نشتغل في مجال أ

. إذ إن  كل  قراءة تخلق .لخ.فتراض ي، بين الوهم والحقيقة، إحيث تغيب الحدود والفواصل بين الواقعي والا 

ولكن ألامور ليست وليدة موجة عوملية أو ما بعد حداثية فحسب،  ،4واقعها، وكل واقع يخلق قراءته أو قراءاته

 ذلك في غير موضع من نتاجها املعرفي، ونقلت ذلك أن مشك
 
، وقد تناولت حنة أرندت مثل

 
لة الحقيقة قديمة جدا

هذا يعني أّن جميع  ،4قوله: "ليقل كل إنسان الحقيقة كما ظنها، ولُتطلب الحقيقة نفسها من هللا" ليسينغعن 

 .1"الحمد هلل أننا ال نعرف الحقيقة" –أرندتعلى لسان –يقول ليسينغ الحقائق هي مجرد آراء، كما لو أن 

ال يتعامل الكاتب/القارئ مع موضوع متعين 

 
 
ما ال يمكن إلامساك به،  بالتمام، هناك دوما

 
 
ول كما تق–املعيار هو إذ في عالم السياسة، تحديدا

 –، ويوافقها جاك دريدا في ذلكأرندتحنة 

غير أننا يجب أن  ،7للفاعلية والتأثير وليس للحقيقة

نستدرك، ذلك أن القراءة إذ تدرك استحالة 

، ولكنها ال تدعي 
 
 ومنهجيا

 
امتلك الحقيقة، فإنها ال تنحاز باملطلق إلى "الرأي"، هي تقوم بما يجب القيام به معرفيا

  أنها تقول الحقيقة. أما الرأي فليس من العلم، ويجب أن يترك ملجاله الخاص به.

ما –ز هو التميي ،ألاول  :هنا بمحاولتها العمل على املشهد السوري في مستويينالقراءة تتمثل إشكالية 

ل  إن أمكن
ُ
من أجل "تحييد" أو  ذلكبه أو التعبير عنه من جهة أخرى،  واملعرفةبين الحدث من جهة،  -أمكن، ق

"تجاوز" أكبر قدر ممكن من "ألادلجة" والانخراط "غير البريء" في ألاحداث والخطاب املشدود العتبارات وخيارات 

ى فيوربما مسبقات إيديولوجية وتحيزات سياسية وأخلقية، مهما كانت؛ 
ّ
تتمثل عملية معكوسة، و  والثاني، يتجل

ثقافية ونتائجها السياسية وال وارتداداتها من منظوٍر،عنه، أي بين الوقائع بير والتعبـ "إعادة الارتباط" بين الحدث 

 .منظوٍر آخر

  

                                                           

 .21ص ،(2004العربية للدراسات والنشر،  )بيروت: املؤسسة التفكيكهكذا أقرأ ما بعد علي حرب،  4 

(، 2014)الرباط: مؤسسة مؤمنون بل حدود للدراسات والنشر،  ، ترجمة: حسين سبحانالحقيقة والسياسةحنة أرندت،  4 

 .1ص

 .8ص، املرجع السابق 1 

املركز الثقافي العربي، )بيروت، الدار البيضاء:  بازي ، ترجمة: رشيد تاريخ الكذب، وجاك دريدا، 34-24، صاملرجع السابق 7 

 . 101-104(، ص2011

ما يعزز منطق القراءة هو أننا نشتغل في مجال أو 

فضاء السياسات، وهو فضاء عوملي ما بعد حداثي، 

حيث تغيب الحدود والفواصل بين الواقعي 

 والافتراض ي، بين الوهم والحقيقة.
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ا
    الحدث أركيولوجيا أو أرخميدية ارتكاز نقطة -ثانيا

 السوري ُم الحدث  إذا كان
 
واستعارات كثيرة، تصطف إلى هذا الجانب أو ذاك عناوين ومفردات ـ ب ثقل

أي صراع أو منه، وفي قلب قلب الذلك يجب أال يثنينا عن البداهة ألاساسية الكامنة في من الحرب، إال أن 

وهي القوة واملصلحة، أو بمعنى آخر املعنى والقوة. وهذا يتصل باألطراف السورية وغير  ،مواجهة سياسية

 السورية.

 من الوقوع في "التباس" منهجي  ،من "املحاذير" املنهجية التي يجب التنبه لها ثمة في الواقع نوعٌ 
 
خوفا

، أن املشهد السوري 
 
عرف تشكل طبقات وشهد تراكمات وأدلجات يتأسس على "ظواهر خادعة"، ومن ذلك مثل

 ،
 
فائقة، اختلط فيها الحقيقي بالكاذب، والواقعي باالفتراض ي؛ بل إن الصورة حلت محل الواقع، وأنتجت واقعا

.. ولم خ.إل ه، انكسرت العلقة بين ألاصل والصورة، بين الحقيقي والافتراض ي،وفي غمرة الحدث والاحتدام حول

 يعد من السهل التوصل إلى "الحقيقة الحقيقية" لألمور.

 نكون أمام ...لخإ وعندما يتم التوصل إلى العمق املطلوب في تقص ي طبقات وركام املوقف والخطاب،

 عن "حقيقة" ما ي
 
تكاز ر الا نقطة ألاساس املكين أو جري. وهنا البد من البحث عن ديناميات وفواعل أكثر تعبيرا

ذ ال بد من النظر إن تلك النقطة تامة وناجزة، أ تعّد ن أمن دون  ،1رخميدية" للنطلق في التحليل والتقص يألا "

ل" بتعبير أو حتى "الجرح والتعدي اختبارية وربما مؤقتة، ومن ثم قابلة للمراجعة والتدقيق والتنقيح بصفتها ،ليهاإ

 .الفقهاء

 منها لم  معياريةأو تمركزات أطر القراءات حول الحدث السوري، تبرز عند تناول 
 
عديدة، ولكن أيا

 حوله، وهل هو التمركز أو نقطة الارتكا
 
كزية ر أو مبين مركزية الدولة الفعلية أم ال،  ز يستطع أن يحقق توافقا

، 8ربتعبير ماكس فيب السياس يّ -مالسياسة أو العال  أو ركزية الثقافة لفواعل الحدث، م أو امللة بالنسبة ألامة

عبير الصورة، و"ما فوق الواقع"، بت-كذلك ألامر بالنسبة إلى مركزية الواقع بالنسبة إلى فواعل القراءة والتحليل،

استشراقية متوافقة مع مركزية امللل ، أو مركزية الداخل مقابل الخارج، أو العكس، مركزية 10جان بودريار

 .لخ، إ11والنحل

                                                           

 وأنا أستطيع أن أحرك العالم. والتعبير للفيلسوف ،قال أرخميدس، أوجد لي رافعة طويلة بدرجة كافية ونقطة ارتكاز أثبتها عليها 1 

مركز ألاهرام  )القاهرة: مراجعة: علي الدين هللأبو زيد، ، ترجمة: عل التحليل السياس ي الحديثجون راولز. روبرت دال، 

 . 141(، ص1883للترجمة، 

 (. 2011)بيروت: املنظمة العربية للترجمة،  ، ترجمة: جورج كتورةالعلم والسياسة بوصفهما حرفةماكس فيبر،  8 
 . 48(، ص2001 ،1ط للترجمة،)بيروت: املنظمة العربية  ، ترجمة: جوزيف عبد هللااملصطنع والاصطناعجان بودريار،  10 

، وال يبدو مثل ذلك لدى املوالاة، تركز في الكتابة السياسية والخطاب والوثائق وإلاصدارات معارضٍة  تنظيماٍت  أخذت قراءاُت  11 

وحتى الترجمات على نصوص تنظر إلى الشأن السوري والاجتماع السوري من منظور استشراقي يركز في منظوره على تكوينات 

 اجتما
 
. وأكثر هو لـ نيكوالس فان دام، .. عية ودينية في سورية أكثر مما يركز على املجتمع السوري. وكان أكثر الكتب املترجمة اهتماما

املروجين له هم محسوبون على التيارات إلاخوانية أو من ذوي الاهتمامات املذهبية والرؤية الطائفية، أو من يهمهم الاستثمار في 
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إن  القول بواحدة أو أكثر من املركزيات أو نقاط الارتكاز في القراءة، يفض ي إلى تقديرات وتحليلت ونصوص 

 في قراءة وفهم الحدث. وهذه 
 
وأحكام مختلفة، حتى أن الاختلف النسبي في عوامل كل قراءة ينعكس اختلفا

 املزيد من التدقيق والتقص ي.  مسألة تتطلب

  

                                                           

 مقاربات من هذا ا
ُ
 معروفيتّ لنوع. وقد أشار الكاتب إلى هذا النوع في كتاب صدر له قبل الحرب السورية بعامين. حتى أن ك

 
ن كانوا ابا

 
 
كلم صادق جلل العظم عن "الهوية السنية" و"العلوية  :محسوبين على التيار العلماني تقدموا بمقاربات مشابهة، انظر مثل

 السياسية" في سورية. 
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ا
      قراءة على قراءة -ثالثا

، من الكاتب/القارئ املزيد من 
 
 وغموضا

 
تقتض ي قراءة حدث "مليء باملخاطر" في مشهد يزداد تعقيدا

التدقيق والتأني فيما يختاره، وما ال يختاره، وهذا ُيذكر بنصيحة يوردها الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين"، 

 كلهم له أعداء، وكلهم عالم باألمور"
 
 أال يكتبه إال على أن الناس جميعا

 
وقد  .12يقول فيها: "ينبغي ملن كتب كتابا

 فيه، إال أن ما ينبه منه ليس ألاعداء السياسيين والفكريين فحسب، 
 
، أو مبالغا

 
يبدو تحذير الجاحظ شديدا

في كتابه من "ألعاب" الكتابة، وما "يسكت عنه" أو "يتنكر  الذين يمكن لهم أن يكتشفوا ماالنشطون وإنما القراء 

 .لخ" إله

هذا يتطلب من قارئ الحدث أو الذي يكتب عنه أن يختار املوضوع، ويتخّير العدة املنهجية املناسبة، 

وقبل ذلك أن يتسلح بأخلق القراءة/الكتابة، وأن يتحسب لخصم أساس وهو "أناه" هو قبل "أنا" قارئه؛ وأن  

 ما ألفه. فصح ما أمكن عن قواعد اللعبة التي حكمت "تأليف"ي

 فعل الشاعر محمود درويش، عندما أعلن في كلمة له خلل تسلمه إحدى الجوائز ألادبية، أنه 
 
وحسنا

اعر يوقع اسمه على نص كتبه 
 

"امتداد لجميع الشعراء"، وأن الشعر طرس شفاف، و"كتابة على كتابة"، وأن الش

يكون ألامر لدى كّتاب ومحللي فبَم وإذا كان هذا حال الجاحظ ودرويش،  .13والكتاب قبله آالف الشعراء

 14؟السياسات، بهذا املعنى كيف يمكن تحديد أصل النص أو أصل التحليل

  

                                                           

 . 11(، ص2013)الرباط: دار توبقال،  ألادب والارتيابعبد الفتاح كيليطو،  12 

 . 22-21ص(، 2001، 1)الرباط: دار توبقال، ط في الانفصالعبد السلم بنعبد العالي،  13 

 . 41ص، املرجع السابق 14 
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ا
    التفكيك -رابعا

ألاول كلي، ويتمثل بمقاربة نظرية تفكيكية مركبة تحاول  :يتعلق ألامر بمستويين من التعاطي املنهجي

باقتراح  ذلك ،على "الحدث"، و"إجماله"، من أجل "تفكيكه"، و"إزالة الغموض" عنه –ما أمكن–"القبض" 

و"خط الصدع"،  "الحدث"،اهيم، مثل: مفا شمل" الظاهرة أو الحدث السوري، ونعني بهت" أو "تلم"اهيم مف

  افيه وسنأتي على التفصيل
 
واملستوى الثاني جزئي، ويتمثل بـ "شبكة" من املفاهيم وألاطر التي "تصف" أو  ؛الحقا

 من خبرات وتجارب بحثية ونظرية وتطبيقية  ،باألحرى "تفكك" جوانب املوضوع، وتحاول "إلامساك" بها
 
انطلقا

"عقدة غورديان"، و"قطة "مستعارة" من قطاعات معرفية أخرى، مثل مفاهيم، "الل متوقع"، و"الصدمة"، و

 .لخإ شرودنغر"، و"اللجة"،

 ما تكون ألاولوية 
 
باملشاركة في "تجاوز" النمطية قارئ الحدث جانب التفكيك، بسبب رغبة إلى أحيانا

 
 
 التي تركز على الجانب  ،الدارجة في الكتابة السياسية عموما

 
والكتابة عن ألازمات وألامور الطارئة خصوصا

عي" أو التي تنطوي على تفضيلت ُمعلنة أو ُمضمرة أو التي تنخرط في الاستقطابات القائمة "الحدثي" و"الوقو 

ية عاد ثقافحول الحدث. ذلك أن ألاحداث سياسية وأمنية مباشرة، فيما املشكلت والفواعل العميقة هي ذات أب

 لخ(.إواستراتيجية ورمزية )

ي ثنائية رائجة ونشطة بهذا الخصوص، وإن كان من أن يكون على أحد طرف ،وال ُيفترض بالتحليل العلمي

 
ُ
ح أن يكون ألامر حيث تقتض ي املفاهيم والرؤى التي نقترحها في البحث، وبأمل أن يشمل ما أمكن الظاهرة رج  امل

 
 
من التصنيفات السياسية وإلايديولوجية واملنافسات الرمزية و"امليديائية"  –ما أمكن– السورية الراهنة بعيدا

 الراهنة. 

 من والكلم وثمة تعارضات نشطة بين تحليل الظاهرة السورية اليوم 
 
حولها، وأكثره ال يشكل تراكما

ما ورب– النوع القابل لإلفادة العلمية منه، وإنما من النوع الذي يحجب الكثير من "الحقيقة"، ولحسن الحظ

والتحليل أن العلوم السياسية  –سوء الحظ

 تهُد كّل ذلك ال يج ،اليومالسياس ي والثقافي في عالم 

في الفصل بين "الواقعي" و"الافتراض ي" في الشأن 

، ومن ثم فإن السياسة والتحليل وغيره السياس ي

املرتبط بها ُملزمان بالتعامل مع ألامور أو ألاشياء 

بما ر الحقيقية والافتراضية، والوقائع والاحتماالت 

  على قدم املساواة.

، ألن "الرأي"ال يستقيم ألامر باالستناد 
 
 –على قولة باشلر– إلى "مقاالت الرأي" أو إلى "الرأي" عموما

؟ إنه ال يفكر، ... وحين يشير الرأي إلى املوضوعات، من خلل نفعيتها، فإنه يحرم نفسه من 
 
 سيئا

 
"يفكر تفكيرا

ثمة تعارضات نشطة بين تحليل الظاهرة السورية 

 من والكالم اليوم 
ا
حولها، وأكثره ل يشكل تراكما

النوع القابل لإلفادة العلمية منه، وإنما من النوع 

 .الذي يحجب الكثير من "الحقيقة"
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بالخصوصية القاهرة بستمولوجية قد يصطدم وهذا القول أو املوقف على وجاهته العلمية أو إلا .14معرفتها"

وقد يتعلق ألامر بالغموض النشط  من جهة ثانية. والحساسية الراهنة للحدث السوري ،للسياسة من جهة

 وربما "غير البناء" للحدث السوري الذي ينفتح على قدر كبير من "الل يقين" تجاه املستقبل.

 "العلم ينهض على إن   :اشلرية تقول إن ما نحاوله هنا هو مقاربة نظرية أولية وتجريب ينطلق من رؤية ب

 للمفاهيم" " نهإأخطائه"، و 
 
وهذا يبرر إلاسهاب  –11بتعبير دولوز وغتاري  –ينمو بالتجريب"، وقد يكون "إنتاجا

 من التلقي 
 
سبة لـ "كارل ن–"البوبري" أو التدقيق النسبي والتجريد الحاصل في بعض الفقرات، وهو ما ينتظر نوعا

وهو إلى ذلك من طبيعة فهذا من طبيعة العلم،  ،17ن قابلية "التكذيب" و"إثبات الخطأ"بوبر"، وفرضيته ع

 السياسة.

.. .خلمللحظة"، و"العقبات املعرفية"، إ"القراءة"، و"الخلق باو "الحدث"،مثل مفهوم  ةرئيساهيم مفثمة 

 
ُ
 ةرئيس ميهاليس من خلل مفقارب موضوعها من منظور يسعى لـ "تشبيك" أبعاد املشهد السوري أو "تشميلها" ت

 
 
 وتحليليا

 
 نظريا

 
 منها قابل ألن يكون مدخل

 
 من خلل مفاهيم أخرى، تبدو فرعية، ولكن كل

 
فقط، وإنما أيضا

 للظاهرة ككل.

فإن دراسة املشهد السوري املتأزم واملتفجر بكل ما فيه من "سيولة" أحداث وتفاصيل وفواعل  ،وعلى هذا

ل نوع من إ"التداخل" و"التخارج" الحاصل )ل ومحددات، وبك َوسُّ
َ
لخ( تبدو مهمة شاقة، يتطلب الاضطلع بها ت

وربما الاشتراطات ألاخلقية، التي ال بد منها في مثل هذه  ،تتضمن القواعد العلمية وإلاجرائية ،"خارطة طريق"

 الحاالت، وفي غيرها. 

  

                                                           

 للرأي الشائع"، في: محمد سبيل وعبد السلم بنعبد العالي،  14 
 
وص الفلسفة الحديثة: نصغاستون باشلر، "العلم مناهض دوما

تكوين العقل العلمي: مساهمة وفي ترجمة أخرى: غاستون باشلر، . 112(، ص2001 ،1ط )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، مختارة

(، 1812 ،2ط )بيروت: املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ، ترجمة: عادل العواالعلميةفي التحليل النفساني للمعرفة 

: غاستون باشلر، 13ص
 
)القاهرة: دار  ، ترجمة: درويش الحلوجيأبستمولوجيا: نظرية املعرفة، نصوص مختارة. وانظر أيضا

 وما بعد.  187(، ص1881املستقبل العربي، 

 (. 1887)بيروت: مركز إلانماء القومي،  ؟، ترجمة: مطاع الصفديما الفلسفةوفليكس غتاري،  انظر: جيل دولوز  11 

  (.2007 ،1ط )بيروت: املنظمة العربية للترجمة، ، ترجمة: محمد البغداديمنطق البحث العلميانظر: كارل بوبر،  17 
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ا
    !باملالحظة الخلق -خامسا

 ما يجري في سورية 
 
من خلل ملحظتنا التلقائية أو القصدية وتأويلتنا  ،ربما "تحقق" جانب منه فعليا

  هاذلك أن مدارك الناس ومقاصد ،على اختلفها
 
وإن ملحظتنا بشأن ما يجري تتوقف . هي التي "صنعت" واقعا

نا صوص أهدافعلى طريقة "تجربتنا" و"ملحظتنا" ومداركنا السابقة بخصوص املوضوع املراد معالجته وبخ

 
 
 .11أيضا

 Genesis by( عما سماه "التكوين بامللحظة" )John Weelerلفيزيائي جون ويلر )وقد تحدث ا

Observership ،) 
 
 في خلق واقع عياني )فيزيائي(، وبذلك فإن  تسهم: "إن ملحظتنا في الواقع ربما قائل

 
عمليا

البشر ليسوا ببساطة مجرد عابرين في هذا املسرح الكوني، إننا مشاركون وخالقون للمجسدات في الكون، ونعيش 

 حالة مشاركة فيه". 

"
 
ن ع "الخلق" هنا مركب أو متعدد، فهو يستند إلى ملحظة أمر ما، أو تخيله أو تأويله، وقد يكون "كشفا

 أمر ما، أو حفر 
 
ل ويكون "الخلق" بتشكي.. .لخإ "،أسطرته" وإماوعلئقه، وربما "تعقيله"  دخيلتهي وتقص ّ  ،فيه ا

)
 
لٍق خ وإما من خلل ،نظرة أو رؤية للحدث، إما بتراكم وتطورية وسياقية، أو بالتوليد )تحدثنا عن التأويل أيضا

 !وإنما الهدف منه هو الاستثارة شريط ال يمكن التدقيق فيه، :مثل ،مشهدي تتابعي

 
ّ
 للمشتغلين بالتحليل السياس ي، ذلك ل الحدث السوري حتى اليوممث

 
 عميقا

 
ث ال تقص ي الحد أّن  تحديا

  ، وإنما إلى التدافع إلاقليمي والدولي حولهحسبف "الداخلية" أو "الدولتية"يحيل إلى أسبابه 
 
أن  ، كماأيضا

نات ارهالتوصل إلى وقائعه وحيثياته، وهو في جانب كبير منه خطاب سياسات و  علىالخطاب حوله ال يساعد 

 واستهدافات 
ّ
 ،عوامل وفواعل هد للغاية، وتتداخل فيب ومعّق أكثر منه خطاب واقع وأحداث. وما يجري مرك

 يصعب حصرها وتعيينها على وجه الدقة، 
 
  أّن و  خصوصا

 
ما يتم ب حيز "املسكوت عنه" و"املتنكر له" كبير مقارنة

 كشفه والتعاطي الصريح معه. 

 وهكذا فقد تكون 
 
" الحدث  افتراضية

ُ
"شرارة

 في 
ُ
؛ وإذ كشفت التطوراُت اللحقة

 
أو مختلقة

ذريعتها كانت كذلك، أن  املشهد  السورّي  عن 

عم اعتقال أطفال من نتحدث هنا عن حادثة/ز 

  قبل السلطات.

ن ييقول عزمي بشارة: "هناك روايات وإشاعات كثيرة ظهرت عن تعذيب ألاطفال، تذكر أن ألاطفال املعتقل

 غلت الحتعرضوا للحرق والكي وقلع ألاظفار ... وهذه الروايات كلها مبالغات غير صحيحة كما يبدو ... واشت
 
قا

                                                           
: تيم فولجر،  11

 
، ترجمة: "يحاولون إلاجابة: هل العالم موجود حين ال ننظر إليه؟الفيزيائيون "نستعير ذلك من الفيزياء، انظر مثل

 . 118 – 111(، ص2003تموز/يوليو  118: العدد ، )الكويتالثقافة العاملية مجلةشاهر عبيد، 

 
 
 مث

ا
 عميقا

ا
ل الحدث السوري حتى اليوم تحديا

  للمشتغلين بالتحليل السياس ي، ذلك
 
 تقص ي أن

 "الداخلية" أو "الدولتية"الحدث ل يحيل إلى أسبابه 

 ، وإنما إلى التدافع إلاقليمي والدولي حولهحسبف

.
ا
 أيضا
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وهذا  .18.. إلكسابها رمزية وأهمية معنوية بشكل مشابه لحادثة البوعزيزي في تونس"ألغراض سياسية تعبوية.

ينامية تم توظيفها بهمة عالية ودوتخييلها وتأويلها، و حدث بالضبط، إذ تمت هندسة أو فبركة الحادثة، وتقديمها 

فائقة، لتحقق املرجو منها، كما تم هندسة أو فبركة أو تأويل سرديات أخرى كجزء من بروباغاندا إعلمية وحرب 

 يقونةز وألا إلى مصاف الرمنفسية ودينامية تخليق وتأثير على املتلقي، في الداخل والخارج، وتم رفع بعض الحاالت 

"، وهو الذي أدى إلى ما بعدها وهذا، الخ، السياسية
 
 .نفسه الذي جعلها "حدثا

 
ُ

 في اندالعها، -إلى جانب عوامل أخرى -ظاهراتتعن في بدايات ألازمة  وقد كان الحديث
 
نة مقار كما أن سببا

لى تأثير ر ذلك إ. ويتعدى ألامكانت إحدى ديناميات "تخليق" وضع مشابه ...لخإ ،السوريين باملصريين والتوانسة

فهذه لم تنشأ من الواقع  ...لخإ ،القاموس السياس ي والرمزي من كلمات ومسميات وألوان ومقوالت واستعارات

 أو وقائع، سواء أكانت تلك الوقائع واقعية
 
ثم  ،أم أنها بدأت افتراضية ،مباشرة، وإنما هي التي "أنشأت" واقعا

 ورة ألامور.سيرإلارادات القصدية و تحولت واقعية بفعل 

املشهد السوري لحظة ابتداء ألازمة وبعد وقت قصير من ذلك، هو البروز السريع، أهم ما ميز من  لعل  

 ،20لوفةكيفية مشهدية غير مأالعديد منها ب التي تشكلبل الفائق، لعدد من تنظيمات وشبكات وفواعل املعارضة 

 التي تشكلت وفقها، وال فواعل تشكيلها، وال مصادر تمويل العديد منها، "ةكيفيال"ليس اليوم هو  الهامولكن 

 ما تتحدد " و"تموضعاتها"وإنما "دورها" و"علقاتها.. .لخإ
 
، وهذا لصيق بما نتحدث عنه، ذلك أن ألامور أحيانا

 بـ "صورتها" وليس "وجودها"، "وجودها" وليس "ماهياتها".
 
، ذلك أن ولكن يجب أال يكون الحكم متع أوال

 
جل

ورية يمات معارضة في سالتشكل "امللتبس" للعديد من فواعل املعارضة، يقابله التساؤل عن أسباب غياب تنظ

 قبل الحرب.

إلى فعل آلاخر تجاه الداخل، وعندما يدرك آلاخر أي  –في جانب منه– الحديث عن املعارضة، يحيل

وعندما يريد أن يركز على قطاعات وأجندات معينة فإنه دينامية ممكنة للعمل في الداخل، فإنه يتعامل معها، 

، ثم ركز على 
 
يفعل. وقد ركز في حالة سورية على الجماعات املتشددة، من أجل إجهادها وإجهاد النظام معا

ل عليها؛ هذه دينامية خطرة وقد تم تجريبها في العراق وأفغانستان، ج .. وكانت لها نتائ.لخإ الجماعات التي عو 

تة. وهذا يعني حدوث نوع من التوسع، من الخلق بامللحظة إلى )أو إلى جانب( "الخلق بـ التقدير"، أي تقدير متفاو 

 ما أمر ومن ثم السعي لتحقيقه. وهذه الفكرة تتطلب املزيد من التدقيق.

  

                                                           

 . 14(، ص2013)بيروت: املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  سورية: درب آلالم نحو الحريةعزمي بشارة،  18 
 .2011أيلول/سبتمبر  4، الحياة جريدة، "قبول تحدي التغيير من دون بديل ناجز"ياسين الحاج صالح،  20 

http://www.alhayat.com/Details/291688  

http://www.alhayat.com/Details/291688
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ا
    والقطار السينما -سادسا

 أو الحدث، وكان أول درس واملوضوعأو القارئ/الكاتب  ينطلق هذا املحور من طبيعة العلقة بين املتلقي

 والواقع أن ثمة نوع .21بستمولوجيا العامةشرودنغر وإلاإرفين بستمولوجيا إمن 
 
من التفاعل والتداخل أو  ا

 يتماهيان بالكلية، غير )املتلقي، املوضوع( التماهي بين الطرفين أو الحدين
 
، فهما جزء من الحدث نفسه، وأحيانا

 خرى لسنا بصدد الدخول فيها آلان.ذلك يثير تأويلت أأن 

وكذلك  ،والاستجاباتهو مقتض ى اختلف الفواعل  وموضوعهأو القارئ وجود فجوة بين املتلقي  ّن إ

 وجماعات/القراءاختلف أنماط التفاعل واملواقف باختلف امللحظين
 
 يوعندما نحاول تقص ّ  ...لخإ ،، أفرادا

ة وما إذا كان ثم ،التلقي، وطبيعة الحدث –نفسها، فهذا يعتمد على شروط امللحظة  أنماط التلقي للظاهرة

 ان ثمة إيمان أو اعتقاد بوجودها."عوامل معيارية" أو "برامترات" أو "أيٍد خفية"، أو ك

نبدأ بحادثة تاريخية ذات داللة، وتتعلق برد 

فعل املشاهدين ألاوائل للسينما: هؤالء الذين 

جلسوا في "الجراند كافيه" في باريس أواخر القرن 

دأ "ألاخوان لوميير" عرض ، وعندما بالتاسع عشر

فيلم "وصول القطار إلى املحطة"، تراجع هؤالء 

املشاهدون إلى الخلف وصرخوا، ونهض كثير منهم 

ربما العتقادهم أن القطار سوف يخرج من الشاشة ليصدمهم، أو أن ما  .22إلى خارج املكانمرعوبين وهرولوا 

  !يسل السحر، أو الوهم املخيف، أو الكوابيهو من قبيرونه 

 عندما تعيد املشهد نفسه أو مشهد
 
  ا

 
له، ربما لن تجد ردة الفعل املذكورة، وهناك عوامل كثيرة  آخر مثيل

لهذا الاختلف، يتعلق أكثرها بطبيعة ومدارك املتلقي نفسه، ماذا لديه، ما هي معلوماته، معارفه، استعداداته، 

 خبراته، الخ، حتى لو كان الحدث أو املشهد هو نفسه، وهذا يعني أن الوقائع ليست منفصلة عن طبيعة املشاهد

 أو املتلقي أو املتابع.

  

                                                           

)أبو ظبي: مشروع كلمة، هيئة أبو  السماوي ة: فتح هللا الشيخ وأحمد ، ترجمالبحث عن قطة شرودنجرانظر: جون جريبين،  21 

 (.2008 ،1ط ظبي للتراث، القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر،

كانون الثاني/يناير  311)الكويت: سلسلة عالم املعرفة، العدد  عصر الصورة: إلايجابيات والسلبياتشاكر عبد الحميد،  22 

 . 321(، ص2004

ي أنماط التلقي للظاهرة نفسها، عندما نحاول تقص   

 التلقي، وطبيعة –فهذا يعتمد على شروط املالحظة 

وما إذا كان ثمة "عوامل معيارية" أو  ،الحدث

"برامترات" أو "أيٍد خفية"، أو كان ثمة إيمان أو 

 .اعتقاد بوجودها
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ا
    نيتشه ضفدع -سابعا

 على اختلف الرؤية أو "املنظور" بين  ،هنا وجه آخر للموضوع
 
من خلل مفهوم أو مقاربة تض يء نسبيا

 الستعداداته وإمكانياته، وموقعه الاجتماعي والطبقي، وموارده ورأسماله املادي واملعنوي، 
 
متلٍق وآخر، تبعا

تفاعل ة أو الذاتية لل"منظور" املرء ودينامياته الداخلي في الحصيلةوخبراته، ومداركه املختلفة، وهو ما يشكل 

 ظور" غيرهعن "رؤية" أو "من ،التي تختلف بالقطع أو بالطبيعة –وليس فقط مع "حدث" بعينه–مع "العالم" 

.
 
 حتى فيما يبدو بدهيا

وآلان كيف تبدو  23نيتشه فكرة الـ "منظور"، من خلل مثال "النسر والضفدعة"،فريدريك وقد قارب 

قألامور لـ النسر   
ّ
سماء، أو كيف يبدو له أمر ما بعينه، وكيف تبدو ألامور لـ ضفدع على ألارض، أو كيف في ال املحل

 يبدو له ألامر نفسه؟ ليكن "إنسان
 
 أو أي ش يء آخر؟ هنا اختلف كبير في الرؤية أو املنظور، فذاك يا

 
دو له ب" مثل

 إلانساُن 
 
، وبأشكال وأبعاد مختلفة، فيما يراه صغيرا

 
 كبير الضفدع  جدا

 
،  ا

 
 .لخإجدا

ماذا يعني ذلك؟ لعل أول وأهم استخلص هنا هو نسبية املدارك واملعارف، ومن ثم نسبية املواقف 

، رؤية أو منظور الرجل، ومنظور 
 
 من الرؤى، من ذلك مثل

 
والاتجاهات، وهذا ينفتح على قدر غير محدد تقريبا

ة وإلاثنية ومختلف املؤسسات، تكوينات الاجتماعيوال ،الدول ، وألاحزاب، و املرأة، ومنظور الطبقات الاجتماعية

 .لخإ

 متعددة من التفكير باألزمة واملوقف منها، وهي ليست وليدة الاختلف و 
 
تجد في املشهد السوري أنماطا

 وليدة مدركات ومقاصد وتغذية ارتجاعية 
 
التلقائي أو الطبيعي في املنظور والرؤية تجاه الحدث فقط، وإنما أيضا

لبث املوقف، ال تالقراءة وفي ومن ثم فإننا أمام اختلفات جدية في  ...لخإاملصلحة والهدف،  بحسبان ،وتحوالت

 
 
 الدائر في سورية وتفاعلته إلاقليمية والدولية.الصراع  فيأن تتحول إلى قوة مادية مباشرة، تؤثر جديا

الاختلف أو التغيير الحاصل اليوم هو في الدرجة والنوع والكيفية، وهو ما يعطيه تلك الخصوصية 

 من الرؤى ملؤيدين واملعارضين على السواءإلى اوالحساسية، بالنسبة 
 
 واسعا

 
. ذلك أن الحدث السوري أظهر طيفا

مما  لخ، أكبر بكثير إ واملصالح واملواقف والتجاذبات

ور ومنظ ،فهناك "منظور" سياس ي :كان في السابق

وجهوي أو  ،وديني ،اجتماعيكذلك اقتصادي، و 

بكيفية تتجاوز أي "تقنين" أو  ...لخإ، مناطقي

ام السياس ي أو يقوم به النظ ،"فلترة" أو "تأطير"

  افة السياسية السائدة أو أي طرف.الثق

                                                           

: دار )بيروت جيزيل حجار، مراجعة: موس ى وهبة ترجمة: والشر: تباشير فلسفة للمستقبل،ما وراء الخير فريدريك نيتشه،  23 

 . 23(، ص2003 ،1ط الفارابي،

 املوقف، ل القراءة وفي إننا أمام اختالفات جدية في 

 
ا
 يفتلبث أن تتحول إلى قوة مادية مباشرة، تؤثر جديا

الدائر في سورية وتفاعالته إلاقليمية الصراع 

 والدولية.
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 لدى الجماعات الفكرية والسياسية والدينية والاجتماعية، 
 
 مستمرا

 
عودة إلى منظور نيتشه، فقد رأى ميل

والتربوية، الخ، لتعميم "منظورها" وتنميط نظم القيم والسلوك، باألحرى فرضها بالقوة على آلاخرين، انظر ماذا 

ي يات الكبرى والصغرى، والعنف الديني والسياس تفعل الحركات الراديكالية ونظم الحكم التسلطية وإلايديولوج

والقومي، والعائلي، وألاسري، والعنف ضد ألاطفال والنساء، والرجال، الخ، تحت عناوين ومقوالت ومقاصد 

انت مدفوعة بمبادئ ومقاصد حتى لو ك–لخ، إمنظور ألافراد والجماعات، مختلفة. هنا ال تبدو محاوالت تغيير 

 يب النسرَ  "عقيمة" و"بل مستقبل"، أو مصيرها الفشل والارتداد أو النكوص، ألن   مجدية، بل هي –نبيلة!
 
، قى نسرا

! الضفدعُ يبقى و 
 
 ضفدعا

 بعض الش يء، بعد أن كان استعارة قصدية غير الثورة"عند الحديث عن 
 
"، ولو أن التعبير أصبح مهجورا

 على مسمى، 
 
 البعد إلاقليمي"ة أو يسكت عن أو يتنكر لـ فهذا يهمل بالطبيعمطابقة للواقع، ولم يكن اسما

 "البعد الداخلي"فهذا يهمل بالطبيعة أو يسكت عن أو يتنكر لـ  "مؤامرة"للحدث، وعند الحديث عن  "والدولي

 للحدث. و 
 
"،جميُع فواعل الحدث السوري و"قرائه" تقريبا

ٌ
جية و بستمولدراكية أو إلافي هذه الدينامية إلا  "متورط

 منها يكمن في إبشكل قصدي أو غير قصدي، إذ 
 
 من أدلجة تسكت "اللوعي السياس ي"ن جانبا

 
، ويمارس نوعا

 م عامل في املواجهة التي يخوضها.عن بل تتنكر لـ أه

بسمات وأهداف املدرسة التقليدية في السياسة، أي حرب أطراف ال تتسم السياسات العميقة ومنطق

طق أو ثنوية صارمة للربح والخسارة أو مباراة صفرية، فيما تتسم أدوات الصراع منغلبة أولوية الصراع و 

 أن يقدم مقاربة أويحاول كل طرف  وتجلياته وجانب من خطابه بسمات ما بعد الحداثة!
 
 بسيطا

 
و توصيفا

 ما تكون مضللة، فيما الواقع هو نتيجة سببية وتفاعلية مركبة وأوزان
 
سبية ن ويعتمد سببية بسيطة، غالبا

إنما ، و املعارضة فحسبال يبقى ش يء من دون تفسير، وهذا ال يتعلق بالنظام و من هذا املنظور، متفاوتة ... و 

.بالثقافة والاجتماع السوري والشرقي 
 
 أيضا
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ا
    باشالر؟ عقبات -ثامنا

، وهي "تعطيل" أو "إعاقة" امللحظة 
 
تحدثنا عن "الخلق" بامللحظة، والواقع أن ثمة فعالية عكسية تقريبا

بسبب  لكذنفسها، و"إعاقة" اقتضائها بمعنى الفشل في البناء عليها، و"الفشل" في التوصل إلى معرفة بالحدث، 

والحواجز والاختناقات  عاقاتبمعنى العراقيل وإلا  ،24بستمولوجية"إلا اتباشلر بـ "العقبغاستون ما يصفه 

: والحجب 
 
 التي تحول دون التوصل إلى معرفة "مطابقة" ما أمكن. ومن ذلك مثل

 .واعية التحيزات الل -

 .ألامور القصدية -

 .سيولة ألاحداث، وضغوط ألازمة -

 .املدارك املخيالية -

 أو التعصبية. العقلية الدوغماتية -

 عوامل 
 
 من "منظور" الوهي جميعا

 
، املعني، فاعل تشكل جزءا

 
جماعة، أم منظمة، أم سواء أكان شخصا

 .لخدولة إأم 

" في "ضخ تسهموإعادة إنتاجه، املشهد السوري وإلاضاءة عليه وتفكيكه، قراءة إن الجهود املبذولة ل

 ، وقد تقوم والصور واملدارك الكثير من املعلومات وألافكار وآلاراء
 
 ،"التعقيل" للمشهد السوري بنوع منأحيانا

 ما تقوم بالعكس، أي "التضليل" و"التزييف". 
 
 ولكنها غالبا

ّ
 مظلمة"والواقع أن ذلك "يخل

 
أو "غامضة"  ،24ف نقاطا

 "تفكيكها"."فضحها" أو قد ال يسهل 

القراءات والتقديرات حول وهذا يسم 

املشهد السوري بقدر غير محدد من الغموض، 

ليه، إإمكانية التواصل معه، فكيف بالتعرف  يعوق 

فواعل عديدة، ويرتبط ذلك كما ذكرنا بعوامل و 

"سيولة" رغم من قبيل غياب املعلومات الدقيقة، 

 والتقارير ومقاطع اليوتيوب،املعلومات والصور 

التي ال يمكن التدقيق في مدى صحة الكثير .. .لخإ

  املحددات:أنماط من منها، وتأثر مداركنا حول املشهد ب

 ...لخإ ،وإلادراكية وتفضيلتنا وتحيزاتنا بنيتنا النفسيةأي ألاولى ذاتية وتخص "ألانا" أو الـ "نحن"،  -

                                                           

  وما بعد.   13مرجع سابق، ص ،تكوين العقل العلميغاستون باشلر،  24 

(، 2001 ،1ط )بيروت: دار الطليعة، مخاضات الحداثة التنويرية: القطيعة إلابستمولوجية في الفكر والحياةهاشم صالح،  24 

 . 77ص

املشهد السوري وإلاضاءة قراءة إن الجهود املبذولة ل

في "ضخ"  وإعادة إنتاجه، تسهمعليه وتفكيكه، 

والصور  الكثير من املعلومات وألافكار وآلاراء

 ما تقوم بـ "التضليل" ، واملدارك
ا
ولكنها غالبا

 و"التزييف".
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"آلاخر" أو اشتراطات البيئة املحيطة، والخطاب السياس ي، وما تقدمه )وما تسكت عنه(  تخّص الثانية  -

مختلف السياسات ووسائط امليديا وألادلجات التي تحكم املواقف والاتجاهات السياسية لدى 

 . والاصطفافات ع، مهما كانت الصفات واملواقوالفواعل ألاطراف

 .الطبيعة الاحتمالية للعوامل والفواعل املؤثرةالثالثة تخص  -

 ال بوصف ذلك لعيانية واملباشرة والاتصال بالظاهرة أو املوضوع الرابعة تخص الحاجة إلى ا -
 
 شرطا

 
زما

 هل هناك معرفة يقينية؟ فللمعرفة اليقينية به، 

 

 "العقالنية التقريبية"

حول الكون وظواهره، وإنما فقط إلى  "معرفة نهائية"لى إننا ال نستطيع أن نتوصل يركز باشلر على أن أ

  "معرفة تقريبية"
 
 للمعرفة الدوغمائية املغلقة أو قابلة للتصحيح والتعديل الحقا

 
تزعم أنها  املتحجرة التي، خلفا

 فل يقين مطلق"، اليقين املطلقإلى "توصلت 
 
 .21نسبية أينشتين حسب وإنما يقين نسبي، ،في العلم ا

العقلنية التقريبية تفسر التجاذبات والتحوالت والتطورات الحاصلة )واملحتملة؟( في الرؤى واملدارك 

عقبها تحوالت محتملة في املواقف السياسية. واملفهوم الباشلري يحيل إلى مدارك نسبية تتجاه الحدث والتي 

.اقف متغيرة و"غير و"غير نهائية"، ينشأ عنها مو 
 
 نهائية" أيضا

إمكان التحول في املدارك واملواقف تجاه ألازمة، ومن ثم الانتقال والترحال  في موضع آخرالكاتب  تناول 

، فقد تتغير املدارك والرؤى بكيفية نسبية أو غير 
 
 حتميا

 
)باالتجاهين( بين النظام واملعارضة. وهذا ليس أمرا

. وهذا من طبيعة السياسة اليوم، وربما منذ حدية، وقد تبقى مواقف البعض على حالها من دو 
 
ن تغيير تقريبا

" 
 
منطقية" أو "ال عقلنية"، ولكنها في الوقت نفسه "واقعية"، والعكس صحيح أي أن  ال ألازل؛ أن تشهد أمورا

 "من
 
 طقية" ولكنها ال تبدو "واقعية"!؟تشهد أمورا

باملعنى – "عقلنية تقريبيةـ "بفواعله إيمان  ولكن ثمة في قراءات املشهد السوري وتفاعلته ما يدل على

في  "يبيةعقلنيات تقر "؟ ربما هناك يديولوجيللمطلق والغيبي وإلا متزايدة في ظل سيطرة  –الذي يرد لدى باشلر

 مطلقة من جهة وعقلنيات محلية من جهة أخرى. )قل عقائديات( ظل وجود عقلنيات 

د طبيعة يحدعلى ت-ما أمكن-ملهمة ضرورية، وهي العمل ومن تحديات قراءة الحدث السوري التصدي

ي لعقلنية التقريبية مشجعة لحل سياس ي وسطاهل تكون  ه،التفاعلت والعلئق وألاوزان النسبية املحتملة في

ذا املعنى املفهوم على ه "تبيئة"هل تركز في  ،هل تشجع عليها ،لتسوية سياسية، هل تعني التقريبية وسطية ما

 ة واملتطرفة والتجاذبات الصفرية؟أم إن املرجح هو غلبة العقلنيات الكلي ،ويةوهو التس
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وربما  "،تقسيم"و "فدراليةـ "د لمهّ ي ،محلية وجهوية "عقلنياتـ "سويق لربما كان منطق التسويات، والت

ي تفض يعني انهيار الدولة. هل  ،املحلية والجهوية "العقلنيات"ألن النشاط الزائد لتلك  ،البلد "تشظية"

 ،ييفهاتطمذهبتها و تقسيم البلد و إلى  –أو غير مباشرغير علني  اأكثره–التجاذبات الدائرة منذ بعض الوقت 

 بالبدائل والسيناريوهات الكارثية املطروحة وتحت ضغوط الحرب؟هل سيصبح و 
 
" مقارنة

 
 أو "معقوال

 
 ذلك ممكنا

 "العقالنية املحلية"؟

ومن ثم اختلف املدارك واملواقف حول الحدث السوري، هو ما يسميه  ،يفسر اختلف املنظور مما 

 عقلنية مطلقة أو عمومية، وإنما لكل مجال عقلنيةثمة  ليسباشلر بـ "العقلنية املحلية"؟ ويعني بذلك أنه 

 مع مجال آخر. وهذا تناسبه أو تنسجم معه دون غيره
 
ى لإال يعني استحالة التوصل ، أو أنها ال تتطابق كليا

تعميمات تظلل العلم، فهذا أمر ممكن، ويحصل بكيفيات مختلفة، إال أنه "غير نهائي"، ومن ثم فإننا أمام معارف 

 ها تحت التحول والتصحيح املستمر.بل إن ،27نسبية متغيرة، أو "تقريبية"

قراءات ومواقف حليل وجود ماذا يعني ذلك في قراءة الحدث السوري؟ هذا يساعد على تفسير أو ت

ح صحي داخل املجتمع السوري بخصوص الحدث الراهن. ...لخإوية ومناطقية بل وقبلية وطائفية قطاعية وجه

أنها )القراءات( موجودة بحكم التعدد في التكوين الاجتماعي والثقافي والديني في املجتمع السوري، إال أن ذلك 

 في حاالت ألازمات 
 
 مختلفا

 
 مع وجود ديناميات هوية ذات انقسامية متزايدة يتخذ بعدا

 
والحروب، وخصوصا

عدما بالحدة، ألامر الذي يعني التدخل على تلك "العقلنيات" و"استثارتها" أو "هندسة" اتجاهاتها وتموضعاتها، 

.كانت ثاوية في الهوامش والزوايا
 
 أو كرها

 
 ، طوعا

التهديد وعوامل التغلغل، في بروز  –دارك الفرصة ال تغفل قراءة الحدث تأثير الضغوط املخيالية وم

، وينسحب .لخإ رهانات محلية أو جهوية أو قطاعية أو جغرافية،
 
.. كما هو الحال لدى كرد سورية وتركمانها مثل

جانب من ذلك على التكوينات الدينية واملذهبية، ذلك أن حركية أو فعالية شريحة متزايدة من املسيحيين، 

اتجهت للنسحاب من مجال الصراع إلى الهجرة خارج البلد. كما حدثت عمليات هجرة طوعية أو اضطرارية 

دة من التكوينات الدينية واملذهبية داخل املجال أو الجغرافية السورية، وهذا من التداعيات ألعداد غير محد

 عن اتجاه شريحة كبيرة من السوريين للهجرة إلى الخارج. وسوف يكون لكل ذلك 
 
الديمغرافية للحرب، فضل

. طبيعة التفاعلت الاجتماعية وإلاثنية والدينية في سورية مستق فيتأثيرات كبيرة 
 
 بل
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ا
    الحدث إفصاح -تاسعا

"أفصحت" في سورية، ولدى املهتمين بشؤونها، إذ بمثابة "الصدمة"  2011أحداث آذار/مارس جاءت 

واختلل أعمق وأخطر في العلقة بين الدولة واملجتمع، وخلقت ألازمة ، عن هشاشة عميقة في بناها السياسة

 نرجسية"
 
 . غائرة أو فائقة 21"جروحا

 إلافصاح؟معنى 

، واملدارك )وربما املواقف( حولهوصورته  من جهة إلافصاح هنا هو نوع من علقة بين الحدث السوري

؛ ويقوم إلافصاح على نمط من كشف "املستور" أو "الغامض" أو "املتنكر له" أو "املنس ي" في من جهة أخرى 

 من تقص ي التحوالت في تعاطي 
 
السوريين مع السياسة، من مستوى "الهمس" الظاهرة السورية، وقد يكون نوعا

 
ُ
ة إلى التعبير الصريح عن املواقف والانطباعات، كما يبدو إلافصاح وكأنه َد وصَ والكلم خلف الجدران وألابواب امل

إلى الانفتاح والصراحة واملباشرة، وهو إلى ذلك "اندفاع" متعدد ألاشكال إلى  تحول من املواربة واملخاتلة والترميز 

 ان الفعل السياس ي. ميد

 :ال يقتصر إلافصاح على التحول من شكل إلى آخر، وإنما يزيد عليه في أمرين

" غموٍض ثقيل في السياسة السورية، بل في فكرة وواقع سورية نفسها، في فألاول هو "ت -
ُ
كيُك" أو "إزالة

 .معناها ومبناها

 الثاني هو "الكشف" عن "أسرار" و"ُحُجب" الدولة واملجتمع.  -

 2011وقد أدت صدمة الحدث )منذ آذار/مارس 
 
تمثلت بتحطيم الكثير  ،( إلى خلق فعالية نشطة نسبيا

من "الجدران" املادية واملعنوية )وإقامة أخرى!( تجاه عدد من املفردات التكوينية والسياسات العملية كما تجاه 

 إلى ، وهو ما أدى أيضجتماع السوريفي الا  الكثير من التراكمات والتكوينات النفسية والسياسية والثقافية
 
ا

 "الانفتاح" على طبقات أو طيات من الُعقد والتفاعلت من مستوى اللوعي إلى مستوى الوعي.

 للحقيقة بالضرورة، وقد ال يكون كذلك على إلاطلق، وال هو تعبير عن الخصائص 
 
ليس إلافصاح قوال

في سورية، وما يمكن للمتلقي أن يرى ويسمع فواعل ألازمة تريده املعيارية لسورية، وإنما هو نوع من التعبير عما 

يتفاعل مع ما "تفصح" عنه الظاهرة السورية، وما يتعلق بها من واقع فعلي أو افتراض ي، وكذلك يشاهد و ويقرأ و 

 من املخيال الفردي والجمعي.
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 أزمة كاشفة

وما أراد السوريون إظهاره أو  ،سوريةما ظهر أو انكشف في إلى ولكن املراد باإلفصاح هنا هو النظر 

ي أشكال التعارض والتضاد في الظاهرة السورية، بين تيارات القول والفعل الرئيسة، من   
ص ّ

َ
ق

َ
الكشف عنه، وت

لخ(، وكذلك أشكال التباين في املأمول السياس ي الذي تولد أو تم إولة، النظام السياس ي واملعارضة )املجتمع والد

 مختلفة من الحدود الدنيا إلى الحدود التعبير عنه خلل ألا 
 
زمة. والواقع أن التعارض والتباين اتخذ أشكاال

ف قالقصوى، وهذا جزء من السجال واملدافعة بين مختلف الرؤى والاتجاهات الراهنة في البلد. كما تتخذ املوا

.
 
 مستويات وطبقات مختلفة أيضا

 من الفعاليات والسياسا
 
ت التي تتوالد عن ذهنيات وحركات غير متماسكة أو ويتضمن إلافصاح أنماطا

فهناك مقوالت رئيسة تظلل تفريعات وسلوكيات ال يمكنها أن تتوافق في الظروف الاعتيادية، كما  ؛غير منسجمة

 أطياف من إلايديولوجيات والاتجاهات 
 
أنها ال تشترط التوصل إلى النهايات املنطقية نفسها، هنا تبرز مثل

لخ( على هذا امليل أو ذاك، وليس ثمة انقسام إوالاجتماعية والطبقية والجهوية )دينية واملذهبية السياسية وال

 من 
 
 عددا

 
جامع مانع على أساس أي مقولة سياسية أو دينية أو مذهبية، فكل طرف أو تيار عريض يضم تقريبا

 .ة )وخارجها(التكوينات والهويات وإلاثنية في سوري

ن إلافصاح فعالية متعاكسة، هو نوع م

التمييز أو التفريق بين صورة سورية السابقة 

، وربما 2011وواقعها، قبل وبعد آذار/مارس 

؛ 
 
التعبير عن الفروق التي ربما لم تكن منظورة كثيرا

والفعالية الثانية هي نوع من "التجسير" بين 

الصورة املقترحة من قبل مختلف ألاطراف 

 إن   :الواقع الراهن، وباألحرى القول  وديناميات

الدينامية الثانية هي إقامة واقع سورية على 

"مثالها" املطلوب أو على "مثالها" الجديد، سواء من املعارضة أو النظام السياس ي أو من مختلف ألاطراف التي 

بين.  وثمة صعوبات جدية في إقامة تمييز حاسم بين  –أو تتخذ مواقف بين  ،ربما تشغل مواقع مختلفة

  ين.الفعاليتين املذكورت

وقد يكون من ألافضل التخلي عن مطلب التمييز التلقائي بين "ألاصل" و"الصورة"، "الواقعي" 

 هنا، وال اتفاق ممكن ال إطارَ  و"الافتراض ي"، ألن  
 
 معياريا

 
ن ثم ال ، وموماهيته بين ألاطراف على طبيعة كل منهما ا

 هُ دُّ عُ يطال ألاصل والصورة، الواقعي والافتراض ي، وما يَ اتفاق أو ال قبول بينها على "صورته". واملعنى أن الخلف 

 "
 
 ما "أصل

ٌ
" هُ دُّ عُ يَ أو "حقيقة" طرف

 
 آخر "صورة

ٌ
" طرف

 
 على كل ما يتعلق بالظاهرة أو "وهما

 
، وينسحب ألامر تقريبا

 .
 
 السورية الراهنة، كما يمتد ألامر إلى اللحظة التاريخية أيضا

 من الفعاليات والسياسات يتضمن إلافصاح 
ا
أنماطا

التي تتوالد عن ذهنيات وحركات غير متماسكة أو غير 

فهناك مقولت رئيسة تظلل تفريعات  ؛منسجمة

وسلوكيات ل يمكنها أن تتوافق في الظروف 

الاعتيادية، كما أنها ل تشترط التوصل إلى النهايات 

 .املنطقية نفسها
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 قيم قلقة، ... واستشراقية!

حول ألابعاد الداللية السم "سورية" أو  ةعميق اتبل خلف ت؛أفصح الحدث السوري عن سجاال  لقد

 بسبب ألاحداث، ولم يعد معنى سورية محل التباٍس 
 
، فقط ومساَءلٍة  "سوريا"، وكان ثمة اختلل هنا زاد كثيرا

 
 
 عنيفا

 
، وقد ظهرت شعارات أو هتافات تعبر عن ذ ؛وإنما شهد اهتزازا

 
لك، كنوع من السجال واملناهضة بل فائقا

 ينة ومتصارعة تجاه الدولة نفسها.ليس لشعارات وكلمات فقط، وإنما لرؤى وسياسات متبا

 
 
، ليست معيارا

 
وينطوي ذلك على دالالت عديدة من قبيل أن سورية الراهنة ليست مطلب أحد تقريبا

 ،
 
 هو نحو سورية إذ إن أو مثاال

 
 ودائما

 
"املأمولة"، ويتجلى ذلك في نزعات وديناميات ما دون الدولة الاتجاه راهنا

وأخرى ما فوقها )أو ما بعدها(، وأما اتجاهات "الدولنة" فهي من نوع السياسات العملية والواقعية السياسية، 

"، هأو "ما هي علي "ما فيهاـ "وحتى هذه ال تجد في سورية الراهنة ضالتها أو هدفها، وثمة من ينظر إلى سورية ب

أنها تفتقده،  ون، ما ير "ما ليس فيها"لتعزيز طبيعتها وهويتها مع تغيير سياستها، وآخرون ينظرون إليها من منظار 

 رها أو إعادة بنائها على مقتضاه.ومن ثم تغيي

( عن سيادة نسبية للمدارك النمطية 2011وقد أفصحت سورية أو الحدث السوري منذ )آذار/مارس 

وتضافرت تلك املدارك وأنماط  28سواء!( حول التكوين إلاثني للمجتمع.الية التقليدية على )الاستشراقية والدين

القيم الثقافية والسياسية بكيفية أو أخرى في رسم ملمح التفاعل بين سورية الراهنة بدورها أو وزنها النوعي 

 التي أمكن تحريكها في
 
 مية أخرى. كل نزاع مع أطراف إقلي في السياسة إلاقليمية، والاصطفافات التلقائية تقريبا

 عطالة سياسية؟

 ،
 
 اتسمت الحياة السياسية في سورية بنوع من "العطالة" املديدة نسبيا

 
رات فيما يتعلق بمؤش وخصوصا

الحياة الحزبية واملشاركة السياسية والتطور الديمقراطي، وبدت كأنها منطقة معزولة عن التغيرات إلاقليمية 

ل" الخطاب السياس ي والدولية خلل الع قود املاضية، أو أنها مرت عليها "مرور الكرام"! وقد أدى ذلك إلى "ترهُّ

 و"انحدار" معايير ألاداء و"استنزاف" متزايد للرأسمال الرمزي.

 لدى 
 
املعارضة نفسها، التي بدا أنها "تشبه" النظام السياس ي في جوانب فواعل في ويتجلى ذلك أيضا

 يف مه، ألنها معارضة تكونت بمواجهة النظام نفسه، وفي مناطق الظل والزوايا الحادةعديدة، وهذا يمكن تفه

 .30في الخارجفي بيئة ريعية وارتزاقّيٍة و الداخل أ

 نزعات املعارضة الاجتماعية والشعبية، وليس السياسية
 
نوع من ، ب)باملعنى التقليدي( تنامت تدريجيا

إال أنه لم يكن من املتوقع أن يحدث  31ومنتديات وتحالفات حزبية،بروز جمعيات  ورغمالسكونية الثقيلة، 

                                                           

 ، وكان ذلك منذ ما قبللتسليحهاوإنما  ،الهويات في املنطقة لتسييسمحاوالت ليس يشهد املجال السوري منذ عدة سنوات  28 

 إلاعداد للحرب ضد العراق، بل ربما منذ الجهاد ألافغاني والثورة إلايرانية. 

 . 17(، ص2004)دمشق: دار بترا للنشر،  ، إعداد وحوار: لؤي حسينالاختيار الديمقراطي في سوريةانظر وقارن، برهان غليون،  30 
، 2007حزيران/يونيو ، مبادرة إلاصالح العربي، "ةبناء الهوية الوطنية السوريإلاصلح السياس ي وإعادة "ياسين الحاج صالح،  31

reform.net/ar/node/352-http://www.arab  

http://www.arab-reform.net/ar/node/352
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ر ش يء مما حدث، وال حتى  من الاحتجاج الشعبي. وقد ساد اعتقاد ما بأن التظاهر ومن ثم التغيير حدث أدنى قد 

وإنما  في دول ذات أنظمة على صلة بالغرب، ولدى شعوبها استياء كبير ليس من السياسة الخارجية فقط

.السيا
 
 سات الداخلية أيضا

 من خلل "قوقد كان 
 
ثمة  لخ(. إال أن  إنوات" اجتماعية ودينية وسياسية )"تنفيس" الاحتقان ممكنا

" 
 
اق إخفلى طبيعة ومدى الاحتقان الاجتماعي، و إفي التعرف والدولة " النظام السياس ي إخفاق" بشأن "غموضا

 من السلطات إلادارية واملحلية، وقد "انكشفت"والاستياء مستوى التوتر والتضجر فواعل صنع القرار في معرفة 

 بل "تهتكت" العلقة بين الدولة واملجتمع بكيفية فاقت التوقعات. 

 إلاعالم "قوة تدمير"

ومقطع اليوتيوب ويشكل إلاعلم أداة الاستهداف وقوة "التدمير" الرئيسة، ذلك أن الكلمة والصورة 

 في اوغيرها 
 
 ملشهد السوري، كانت ألاكثر تأثيرا

 
تأثير   تزال لديها راهنيةال في املراحل ألاولى من ألازمة، و  تحديدا

راكمت طبقات من املدارك والانطباعات والسرديات كبيرة. هنا جرى "تخندق" و"تخندق متبادل"، بكيفية 

 "عاجز املتعاكسة بل املتحاربة، ما عّقد مهمة املتلقي أو القارئ للحدث، وأصبح 
 
 " ا

 
ل بعن فهم ما يجري، تقريبا

 "عاجز أصبح املتلقي/القارئ 
 
، وال يرى أي مبرر لنظرة موضوعية، إال ةوضوعيأدنى قدر من امل" عن رؤية ألامور با

اختلالت حادة وقد أدى ذلك إلى ويضعها في باب "املوقف الرمادي" أو حتى التأييد الضمني للطرف آلاخر، 

 مضللة.و 

مركبة ملفهوم  هذا يحيل إلى أبعاد ومعاٍن 

الذي يشكل البعد القاموس ي العربي "الارتياب" 

 منه، يتعلق بـ "الغموض" و"الشك" فقط
 
 ؛جانبا

وأما البعد الاصطلحي فيعتمد على املعنى ألاصلي 

ستعار من الفيزياء وإلا
ُ
ب بستمولوجيا، وقد تتطلامل

 من التحليل والتدقيق ت"تبيئ
 
ه" في السياسة قدرا

 والتقص ي. 

 عقيلة املؤامرة

ال تكون املؤامرة باإلعداد املسبق أفصح الحدث عن جوانب مختلفة لعقلية املؤامرة، وملنطقها، إذ 

 باإلفادة من ألازمات والاختناقات والفجوات القائمة ودفعها باتجاه 
 
لألزمات والسياسات فقط، وإنما أيضا

                                                           

(، 2007)القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق إلانسان،  نهايات – اتجاهات –ربيع دمشق: قضايا وانظر: رضوان زيادة )معد(، 

 (.  2008 ،1ط )القاهرة: املركز، مسارات السلطة واملعارضة في سوريامركز القاهرة لدراسات حقوق إلانسان، 

يشكل إلاعالم أداة الاستهداف وقوة "التدمير" 

ومقطع اليوتيوب الرئيسة، ذلك أن الكلمة والصورة 

 في املشهد السوري، وغيرها 
ا
 تكانت ألاكثر تأثيرا

ا
 حديدا

ير  تزال لدهها راهنية تأثل في املراحل ألاولى من ألازمة، و 

 كبيرة.
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 فيها إلى حد أو آخرزعومة أو مبتطورات معينة. وقد ال تكون املؤامرة فعلية بل افتراضية أو م
 
 من ه، وهذالغا

 ألامور الشائعة بل املستقرة في املنطقة. 

 صحيحالكثير مما يتصل بـ "املؤامرة" و"عقليتها" قد ال يكون ولكن 
 
ح" من الناحية املنطقية، إال أنه "صحي ا

ال" 
ّ
 أو باألحرى "مناسب" أو "شغ

ّ
 سة والصراع ومحاولةفي جانبها املتعلق باملناف همن الناحية السياسية، أقل

 .إلامساك بمصادر القوة. ذلك أننا أمام أمور سياسية وليس علمية أو منطقية
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    الخاتمة

لعل من أولى املهام والتحديات أمام قراءة معرفية وتفكيكية للحدث السوري، هي الانطلق من مبدأ 

 في طبقات الخطاب والسلوك حول  ،32مقاومة ألاقوال املتداولة، على حد تعبير بيير بورديو
 
والحفر عميقا

الحدث، وتفكيك العقبات الرؤيوية واملعرفية/إلابستمولوجية، بما يساعد على تجاوز أو احتواء العقد وألاوهام 

الكثير من املخرجات الكتابية والرقمية والسلوكية حول ذلك أن  ألاضاليل والرهانات املعقدة حول الحدث، 

  في سوق السياسة وامليديا، ما جعل من قراءة الالحدث جاء تحت 
 
 من زيادة الطلب املرتفع نسبيا

 
حدث نوعا

 ظاهرة ريعية فائقة.

تحذيرين هامين: ألاول، من فريدريك نيتشه، يقول فيه: إن  ألاحداث الحسبان في غير أننا ال بد أن نأخذ 

ح ملعاصريها عن مكنوناتها؛ والثاني، من كا فص 
ُ
عّرف ترل فون كلوزفيتز، يقول فيه: إنه ال يمكن الكبرى، ال ت

يحجب الرؤية؛ بكل ما يعنيه ذلك من ضرورة توخي الحذر املنهجي الحرب" طبيعة املوقف في وقت ال يزال "ضباب 

، ذلك أن التعقيد والغموض وصعوبة 
 
واملعرفي، في التعاطي مع الحدث، وأال يكون سقف التوقعات مرتفعا

ه يجعل إلامساك باملوضوع، 
ّ
 في غاية كل

 
تقدير امللمح العامة أو تقديم تقديرات متوازنة أو مستقرة، أمورا

 الصعوبة.

خفق الكتابة السياسية 
ُ
هذا يفسر حجم املخاطرة في قراءة أحداث من نمط الحدث السوري، وملاذا ت

 ولو أن هذا التحدي يجبوالاجتماعية وغيرها في الكشف عن حقيقة ما يجري، بل التنبؤ بمساراتها املحتملة، 

 لتخليق أو اجتراح فضاءات عمل وأدوات تحليل ومقاربات فعالة، ألن وقت ألازمات 
 
 إضافيا

 
أن يمثل حافزا

.
 
 الكبرى هو وقت طرح ألاسئلة الكبرى، وفيه تبرز املحاوالت والرهانات الكبرى أيضا

  

                                                           

الث، دار العالم الث: القاهرة) ي: إبراهيم فتحرجمة، تالرمزي أسئلة علم الاجتماع حول الثقافة والسلطة والعنف بيير بورديو،  32 

 . 13، ص(1995
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 )الكتروني(.

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث  الحدود في الشرق ألاوسط؟ الخرائط املتوازية: كيف رسمت(

 (.2011والدراسات، 



   

 30 ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة ألازمة السورية

 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث خط الصدع: في مدارك وسياسات ألازمة السورية( ،

 (.2011والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق دروس الحرب: أولويات ألامن الوطني في سورية، مقاربة إطارية( ،

 (.2011لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق )، في تحديات وتحولت املسألة الكردية في سورية: صدوع الجزيرة

 (.2011لألبحاث والدراسات، 

 الرباط: مؤسسة مؤمنون بل حدود لألبحاث مفهوم ألامن: مقاربة معرفية إطارية( ،

 (. 2011والدراسات، 

 مركز دمشق لألبحاث ، دراسة، )دمشق: مراكز التفكير: املحددات، الكيفيات، التحديات

 (.2017والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث القنفذ والثعلب: الوليات املتحدة إزاء ألازمة السورية( ،

 (.2017والدراسات، 

 دراسة، )الرباط: مؤسسة العنف املقدس: في ألاسس الثقافية لعنف الجماعات التكفيرية ،

 (.2011مؤمنون بل حدود لألبحاث والدراسات، 

o  راق بحثية في مؤتمرات أو كتب جماعية:أو 

 َر في كتاب جماعي  "العرب في تركيا": محور تواصل أم تأزيم؟ ش 
ُ
بحث في مؤتمر العرب وتركيا ن

(2012 .) 

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

  من "املسألة الشرقية" إلى عام على الحرب العاملية ألاولى 011الشرق ألاوسط بعد :

 22- 18)مؤتمر بيروت  بيكو جديد؟ –"الدولة الفاشلة"، هل هناك سايكس 

 (.2014شباط/فبراير،

 فيمن املظلومية إلى الفعل: تحديات فواعل املقاومة في عالم ما بعد ألاحدية الغربية ، 

 7، بيروت، "في عالم ما بعد ألاحادية الغربية: تحديات املرحلة الانتقالية غرب آسيامؤتمر: )

 (.2017أيلول/سبتمبر 

 املؤتمر الدولي ألاول لحوار ألاديان، في ثقافة الكراهية: الظاهرة الدينية، الحرب، التوحش ،

 (. 2017أيلول/سبتمبر  13-12بيروت، 

 

https://www.facebook.com/hashtag/غرب_آسيا?source=feed_text&story_id=999880550153637
https://www.facebook.com/hashtag/غرب_آسيا?source=feed_text&story_id=999880550153637



