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نسبيا بين اآلمال والمخاوف بشأن
ولتي المعاصر .وقد أثارت  -حتى وقت قريب – ًا
ّ
قدر متقارًبا ً
الد ّ
طبيعة ما يجري ،ومسارات األمور وتحوالتها ،واحتماالتها المستقبلية ،وخاصةً على صعيد طبيعة
الدولية.
السياسي ،والموقف من القضايا
االجتماعي و
الدولة والتكوين
اإلقليمية و ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
بأن ما يجري في سورية هو "حدث" بكل المعاني والدالالت
وتنطلق هذه الدراسة من مقولة رئيسة ّ

المنهجي من مفهوم رئيس هو مفهوم
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ّ
"الحدث" ،ومفاهيم فرعية يتضمنها كل ٍ
بعد من أبعاده المقترحة في الدراسة ،مثل" :ال متوقع"،
و"غير مسبوق" ،و"الصدمة" ،و"الحد الفاصل" ،و"خالفي" ،و"الفرصة السانحة" ،و"التحديات
الماثلة ،و"االرتياب" ،و"اللجة" ،إلخ.
أن تناول "الحدث" السوري ،هو نوع من مقاربة "تفكيكية" ألبعاد المشهد
وتخلص الدراسة إلى ّ

أيضا ُمسبقاته وخلفياته واإلمكانات أو االحتماالت النشطة لتطوره؛ وأ ّن الخطاب
السوري ،تطال ً
السياسي عن الحدث مشدود لما "يأمله" الخطاب (وأصحابه) بأكثر مما "يقتضيه" الواقع؛ وأ ّن ما
ّ
ٍ
وعي" بين عوامل وفواعل عديدة ،داخلية
يجري في المشهد السور ّ
ي هو نتيجة "توافق موض ّ
بعيدا – ما أمكن – عن أي خلفية
وخارجية ،واقعية وافتراضية .وتتناول الدراسة "الحدث"ً ،

تأثيمية.
تبجيلية كانت أو
أيديولوجية،
ّ
ّ
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ولتي المعاصر .وما لبثت أن تطورت األمور – بفعل "التّجاذبات" الكثيرة حول ما يجري  -إلى
ّ
الد ّ
السياسي ،بكيفية "غير مسبوقة" .وقد أدى ذلك إلى استجابات متفاوتة ومتباينة،
"انفجار" المشهد
ّ

المتوقع أن "تلتئم" في أمد
أحيانا
وسبب
ً
بحسب أطراف وفواعل األزمةّ ،
ً
"جروحا" غائرة ،وليس من ُ
ٍ
ٍ
اقعي ،كما نتناول
منظور
"صدمة" و"جرو ٍح" من
قريب .ونحن نتحدث عن
اكي ،وو ّ
نفسي وادر ّ
ّ
المفاهيمية والمعرفية ،متحررين –ما أمكن– من أي حمولة أيديولوجية،
"الحدث" بكل "العدة"
ّ
تأثيمية وانكارّية.
احتفائية كانت أو
تبجيلية
ّ
ّ
ّ

أن األزمات أو التّحديات الكبرى هي التي تصنع استجابات وتحوالت كبرىّ ،إال
وعلى الرغم من ّ

ومادي مضاف إلى أعباء "الحدث"
ومعنوي
نفسي
أن األمل في التغيير في سورية هو عبء
ّ
ّ
ّ
ّ
نفسه ،ويبدو مكابدةً أخرى مع كل اإلحباط والتّشاؤم الناشئ عن "قر ٍ
أن
اءة
ّ
عقالنية" لألمور ،إال ّ
"تفاؤل اإلرادة" هو الذي يزيد األمل في تجاوز المحنة.

تتناول الدراسة األزمة السورّية في مستويين؛ األول هو التمييز بين "الحدث" من جهة ،و"المعرفة
به" أو "التعبير عنه" من جهة أخرى؛ والثاني هو عملية معكوسة ،وتتمثل في "إعادة االرتباط"

بين "الحدث" و"المعرفة به" أو "التعبير عنه" ،أي بين الوقائع من جهة ،وارتداداتها ونتائجها
الثقافية من جهة أخرى.
السياسية و ّ
ّ
بأن ما يجري في سورية هو "حدث" بكل المعاني والدالالت
وتنطلق الدراسة من مقولة رئيسة تفيد ّ

المحتملة أو الممكنة لمفهوم "الحدث" .وتقدم مقاربة تفكيكية من مستويين؛ األول منهما عام
يحكمه مفهوم "الحدث" بكونه مقولة مركزّية وأداة تحليل رئيسة؛ والثاني يضم شبكةً من المفاهيم

ي في
والمقاربات من مصادر فكرّية
ّ
وعلمية مختلفة نفترض أنّها تساعد في تغطية المشهد السور ّ

"الال
جوانب عديدة هي
أبعاد مفهوم "الحدث" المشار إليه .ومن المفاهيم المعتمدة في التحليل ّ
ُ

و"الصدمة" ،و"العقلية الدوغمائّية" ،و"االرتياب" ،و"ما فوق الواقع" ،و"اللّجة".
متوقع"،
ّ
0

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ٍ
للنظر في "الحدث" ،بما
إطار
وتفكيكية ،واقتراح
تحاول الدراسة تقديم مقاربة نظرية
مفاهيمي ّ
ّ
ّ
يساعد في إجالء األمور ،وربما الخروج من نمطية االصطفافات المتوترة والعنيفة .ويبدو تناول
المادية والرمزّية بشأن الحدث،
الظاهرة السورّية اليوم مهمة واجبة بسبب التّجاذبات والمواجهات
ّ

واألدلجة الشديدة التي "تحكمها" .وهناك إلى جانب ذلك ضرورة التعرف (ما أمكن) على طبيعة

التهديدات والفرص في الحدث ،والعوامل أو الفواعل التي تحكم سيرورة األمور.
أن مهمة التّناول "الهادئ" أو "البارد" للموضوع ُمحاطة ببيئة "ساخنة" وغير ُمستقرة ،بل
والواقع ّ

العلمي والتحليل
وانقسامية على نحو غير مسبوق .هنا المهمة الكبرى أمام المشتغلين بالشأن
ّ
أيضا.
السياسي ،وهي نفسها مصدر أو مبعث األهمية لما نحن بصدده ً
ّ

أول :المنهج والمفاهيم الرئيسة
ً
المنهج
يتعلق األمر بمستويين من التعاطي المنهجي؛ األول كلي يتمثل في مقار ٍ
تفكيكية مركبة،
بة نظرية
ّ

تحـاول "القــبض"  -مـا أمكــن  -علـى "الحــدث" ،مـن أجــل "تفكيكـه" ،و"إ ازلــة الغمـوض" عنــه .وذلــك
ـومي .أمـا المسـتوى الثـاني
من خـالل مفهـوم رئـيس ُيجمـل الظـاهرة أو الحـدث السـور ّ
ي بمعنـاه المفه ّ
فهــو جزئــي (أو فرعــي) ،ويتمثــل فــي "شـ ٍ
ـبكة" مــن المفــاهيم والمــداخل التــي تصــف -أو بــاألحرى
ّ
ّ
بحثي ـة ونظريــة
"تفك ـك" -جوانــب الموضــوع ،وتحــاول "اإلحاطــة" بــه انطالقً ـا مــن خب ـرات وتجــارب ّ
فيـة أخــرى ،مثــل مفــاهيم "الـ ّـال متوقــع" ،و"الصــدمة" ،و"عقــدة
وتطبيقيــة "مســتعارة" مــن قطاعــات معر ّ
فية التي
غورديان" ،و"اللّجة" ،مستندين في ذلك -بكيفيات مختلفة -إلى نتائج الثّورة
العلمية والمعر ّ
ّ

اإلنسانية وحقول العلم عامة.
تشهدها العلوم
ّ

ـانية ،منــاهج ومــداخل تحليـ ٍـل مختلفــة ،يمكــن أن ت ـؤدي
وثم ـة فــي حقل ـي العلــوم
االجتماعي ـة واإلنسـ ّ
ّ
ّ

ي إلى إضاءة جوانب أخـرى للمشـهد .وفـي كـل
االستعانة بها (أو اختبارها) في قراءة الحدث السور ّ
ٍ
منها ما قد يصل بنا إلى "قر ٍ
التأويليـة
و"تفكيك آخـر" .وهـذا ممـا يعـزز الطبيعـة المركبـة و
اءة أخرى"
ّ
2
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تقص ــيها واختباره ــا ،وه ــو مم ــا يمك ــن أن يجع ــل األم ــور أكث ــر
لألح ــداث وكيفي ــات تلقِّيه ــا وأدوات ّ
ٍ
ٍ
وكيفيات من القراءة أو التّلقي ،ال حصر لها!
أنماط
انفتاحا على
وضوحا ،والمشهد أكثر
ً
ً

مفهوم "الحدث"
مثال جاك دريدا( ،)0وهو مفهوم يتعلق ب ٍ
ـ"أمر
ما يجري في سورية هو "حدث" ،بالمعنى الذي يورده ً
ما" يط أر على نحو "مباغت" و"ال متوقع" ،و"غير مسبوق" (أو "فريد") ،في بيئة ما؛ أو في مكان
وزمان محددين؛ ويكون له "وْقع" في الذاكرة ،و"روع" في الخاطر ،ويبدو كأنما هو "خارج
حوه"
مثال .وسوف يكون ًا
السياق" ،فلم تسبقه مؤشرات تمهيدية ً
أمر "من المستحيل نسيانه" أو "م ُ
()2
اكية أكثر مما هي واقعية،
من الذاكرة
أن بواعثهُ -وربما ُم ِّ
اضية وادر ّ
حركاته -افتر ّ
ّ
الجمعية  ،كما ّ

السياسي ربما يكون أكبر من العوامل
الميديائية والمخيال
قمية و
أن الوزن
ّ
النسبي للعوامل الر ّ
أو ّ
ّ
ّ
الموضوعية.
اقعية و
ّ
الحدثية والو ّ
ّ
والحدث هنا يؤسس لتطور ٍ
حد فاصل ،ليس في
ات جديدة ،وباألحرى هو "يستحد ُ
يخا" ،وهو ّ
ث تار ً

أيضا في المدارك واألفكار بشأنها؛ وليس فقط أن ما بعده مختلف
مجريات األمور فقط ،وانما ً

أيضا "كأنه خلق جديد ونشأة ُمستأنفة وعالم ُمحدث"  -بتعبير ابن خلدون ،-
عما قبله ،وانما ً

أيضا من جهة الصعوبات في "تعريفه وتحديده"(.)1
ً
تحديا معر ًفيا ً
فضال عن ّأنه يثير ً

0
مثال :جاك دريدا ،ما الذي حدث في حدث  11سبتمبر؟ ،ترجمة صفاء فتحي ،مراجعة بشير السباعي،
 -عن مفهوم "الحدث" ،انظر ً

ط( 0القاهرة :المجلس األعلى للثقافة ،)2111 ،ص  40وما بعدها.
 -2انظر :المرجع السابق ،ص .82 - 40
 -1انظر :المرجع نفسه ،ص .82 - 40

1

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
أن الحدث العظيم يجب "أن يكون طارًئا ومباغتًا لدرجة ّأنه يجعل أُفق المفهوم نفسه
ويرى دريدا ّ
أيضا الجوهر الذي بمقدوره أن يتيح لنا التّعرف على الحدث باعتباره حدثًا"(.)7
يهتز ،ويشوش ً

أن ما يجري في سورية
ويتعلق األمر بتحديد المقصود بـ"الحدث" ،وتحديد أبعاده كمفهوم ،وكيف ّ
هو "حدث" ب ٍ
ـ"كل" أو ٍ
الداللية للكلمة ،ويزيد على ذلك ما
الداللي أو الحمولة
"كثير" من المضمون
ّ
ّ
يمكن أن يتوصل إليه الدارسون والمعنيون من تحديد لفواعله وعوامله ومحدداته ،وما يع ُد به.
ويمكن تركيز األبعاد العامة للمفهوم في النقاط التالية" -0 :ال متوقع"" -2 ،غير مسبوق"-1 ،
اضي" أو
"الصدمة"" -7 ،الحد الفاصل"-4 ،
عي/االفتر ّ
"خالفي" -8 ،جدل "الواق ّ
ّ
تيابي"" -9 ،الضغوط
"الصورة/األصل" -1 ،جدل "الفرص السانحة/التحديات الماثلة"" -6 ،ار ّ

المخيالية"" -01 ،لُ ِّج ٌّي".
ّ

وسوف تركز المحاور التالية على تناول كل بعد من هذه األبعاد على حدة.

ثانيا :ل متوقع!؟
ً

لم يكن الحدث السوري ُمتوقَّ ًعا ،ال ببدايته األولى ،وال بمساراته الالحقة .ولكن ،لماذا كان "ال
تحوالت داخل المعنى أو التّوصيف نفسه؟ وهل
ُمتوقَّ ًعا"؟ وهل هو "ال ُمتوقّع" وكفى ،أم ّ
أن ّ
ثمة ّ
مفهوما سياسيا؟ وما هي أهميته؟ وهل كان باإلمكان "تدارك" ما
يمكن أن يكون "ال ّـال ُمتوقّع"
ً
للسياسي تجاهه؟
"مكر" ال حيلة
أن للسياسة ًا
حدث لو وجدت مدارك عنه قبل حدوثه ،أم ّ
ّ

7
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"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
سياسي
الل ُمتََوقَّع" كمفهوم
" ّ
ّ
الال ُمتوقَّع" هو في األساس مفهوم فيزيائي يتناول الظّواهر "غير المنضبطة" في الطبيعة مثل
" ّ
ٍ
تحليلية" أو
"أنماط
ويتقصى وجود
فوضوية محضة؛
حركة الغيوم ،وتقلُّبات الطقس ،التي تبدو
ّ
ّ
ّ
"قوانين كامنة" في تلك الظواهر(.)4

االجتماعية ،وان لم ُيول ذلك الكثير من
"الال ُمتوقَّع" كمفهوم في إطار العلوم
النظر إلى ّ
ويمكن ّ
ّ
المفهوم في العلوم االجتماعية "األنماط التك اررية" في
مثال .ويدرس
الجهد
العلمي ُمقارنةً بالفيزياء ً
ُ
ّ
َّ
الم ِّ
المتداخلة
السياسي و
السلوك
االجتماعي ،ويحاول ِّ
المركبة و ُ
حددات ُ
تقصي العوامل والفواعل و ُ
ّ
ّ
السياسية ،وخاصةً في الحاالت غير االعتيادية ،مثل االضطرابات والثّورات وتقلُّبات
للظاهرة
ّ
الرأي العام .ويمكن التركيز هنا على ثالثة ٍ
أبعاد للمفهوم:
األولية المؤثرة في الظاهرة ،والتي تؤدي
للتغيرات في العوامل
ّ
المفرطة ّ
 -تناول الحساسية ُ

ٍ
تندر تسمية "تأثير الفراشة" ( Butterfly
تغيير كبير فيها .ويطلق على هذه الظاهرة ًا
إلى
.)effect

"المحاكاة" ،أو "تأثير االنتشار" ،و"المنوال" ،و"النموذج" ،والتي تتقصى األنماط التك اررية
ُ
خارجي.
واالستجابات الحاصلة بتأثير
ّ

داخل بين النتائج واألسباب ،واالنفصال
السببية المركبة" ،وتتناول التّ ُ
الراجعة" أو " ّ
" -التغذية ّ

الم ْنفصلة
البدئي" أو
عن "الحدث
ومتداخلة وحالة من المدارك ُ
"األولي" إلى بيئة مركبة ُ
ّ
ّ
عن الواقع والهادفة إلى التّأثير فيه قصديا ومراجعته وهندسته.

ـ"الال متوقع"؛ أولهما هو الحدث الذي لم يخطر على بال
أيضا منظوران -أو مستويان -ل ّ
وهناك ً
ٍ
النظر و ُّ
التدخل
أحد حدوثُه حتى لحظة االبتداء؛ والثاني هو ما أعقب ذلك ،وما أصبح تحت ّ
ُّ
"التحكم".
والتأثير ،ولكن ليس تحت

4

4

الل متوقع ،ترجمة أحمد مغربي ،ط( 0بيروت :دار الساقي.)2116 ،
 -جايمس غليك ،نظرية الفوضى ،علم ّ

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
الل متوقع"
أهمية " ّ
ٍ
بدءا من
ينطوي ما يجري في سورية -في ُبعد أساسي منه -على "ال ُمتوقّع" في معانيه الكليةً ،
و"النوع" ،وهو ليس نتيجةً تطورّية
المكان والزمان إلى التطورات واالرتدادات ،ومن حيث ّ
"الدرجة" ّ

أي احتماالت َّ
قدمتها الدراسات
مباشرة لتحوالت
ّ
سياسية والتجاهات الرأي العام ،ولم يكن ضمن ّ

أن ما يحدث اليوم ليس جو ًابا عن سؤال األمسّ ،إنه ال
السورّية و
ّ
اإلقليمية سابقًا .وهذا يعني ّ
فإن التّساؤل ينفتح على إشكاليتين رئيستين
ثم ّ
ُيحيل إلى مقترحات أو تنبؤات ألفناها سابقًا ،ومن ّ
العلمية :األولى عما إذا كان لهذا الذي يحدث خلفيات
فية و ّ
تقعان في قلب التّحديات المعر ّ

االجتماعية
الال متوقع" في الظاهرة
ومقاصد تجلّيها التطورات الالحقة .والثانية عن أهمية " ّ
ّ

السياسية.
و
ّ

اجتماعي
"اندفاع"
ي يتوقّع حدوث
ٍ
لم يكن أكثر المراقبين خبرةً
ّ
وحساسية تجاه الشأن السور ّ
ّ
ٍ
ثمة دراسات
ي في سورية على نحو ما حدث في عدد من الدول العر ّبية .صحيح ّ
وجماهير ّ
أن ّ
أي توقُّع .وال
فردية
ّ
و"استبصارات" ّ
ومنهجية هنا وهناك ،إال ّ
أن معنى ما حدث ومداه ،ربما فاق ّ
"الال متوقع" كمفهوم أو منظور يقوم يتقصى "الحدث" بصفته
بد من التّنويه أو التنبيه إلى أن ّ

النظر عن حكم القيمة تجاهه ،هل هو فرصة أم تهديد؟ أو هل هو "جيد" أم
ً
"مفاجئا" بصرف ّ
"سيء"؟

وقد تحدث النظام السياسي في سورية عن "الحدث العربي" بالتركيز على ما اعتبره َّ
رد الشارع
ُ
ّ
ّ
الدولية ،و"سكت" عن العوامل
على السياسات
الخارجية لنظم معينة ومواقفها من القضايا العر ّبية و ّ
ّ

االقتصادية .وكان
االجتماعية–
الداخلية واالعتبارات الخاصة بالحريات وتداول السلطة والعوامل
ّ
ّ
ّ

أمر "ال ُمف ّكر فيه" لدى النظام،
أن في سورية ما يمكن أن يدفع باألمور إلى المسار نفسه ًا
احتمال ّ
أي حال يتطلب الكثير من التحليل والتقصي.
"متن ّك ًار له" .وهذا على ّ
واألصح أّنه كان ُ
أن الرئيس بشار األسد قال قبل فترة
لقد كان احتمال حدوث أمر ما في سورية ُم ً
ستبعدا ،حتى ّ

إن على الحكام العرب االستجابة لطموحات شعوبهم .وا ّن
قصيرة من بداية االحتجاجات " ّ

ق حقبةً جديدة في الشرق األوسط" .وقد استبعد األسد
التظاهرات في مصر وتونس واليمن تُطل ُ

8

"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
َّ
السياسية السريعة قد
أن المطالب باإلصالحات
ّ
"تبني إصالحات سريعة وجذرّية" ،وحذر من ّ
تكون لها ردة فعل سلبية "في حال لم تكن المجتمعات العر ّبية جاهزة لها"(.)8

وكتبت مستشارته بثينة شعبان ،قبل أيام معدودة من انطالق االحتجاجات في سورية ،وقالت" :ال
الحالية ،وانتقالها من بلد
بد من االحتفاء بالعناصر المشتركة بين أبناء لغة الضاد اليوم ،وثوراتهم
ّ
ّ

األمة العر ّبية وقضاياها"( .)1وقالت شعبان في مقال آخر ،إ ّن ما
إلى آخر ،والتي تؤكد على وحدة ّ

تخيلها في الربع األخير من العام الماضي"(.)6
حدث "إلى ّ
حد اآلن من ثورات كان يصعب ّ

مكر السياسة؟
الدعوة للتّظاهر في دمشق أمام البرلمان في يوم الجمعة  7شباط  /فبراير
وحدث أن جرت ّ

()9
أن التظاهرة لم تجر و"لم يأت أحد"  ،ومثلها دعوات أخرى ،وهو ما أعطى "رسالةً
 ،2100إال ّ

أن البالد
النظام ،وحتى لدى المراقبين وعامة ّ
خاطئة" ،بل أكد "مدارك خاطئة" لدى ّ
الناس ،ب ّ

"الحميدية" أو "البزورّية"
أن حادثة
ّ
ليست في وارد الدخول في موجة التّغيير العر ّبية الراهنة .مع ّ

ٍ
عابر
أمر ًا
احتقان كبير ،وعن استعداد للعمل على األرض ،ولم تكن ًا
مؤشر على
ًا
بدمشق كانت

فحسب.

 -8حديث الرئيس بشار األسد إلى صحيفة وول ستريت جورنال.)2100-0-10( ،
 -1بثينة شعبان" ،خصائص الزمن القادم" ،الشرق( ،الدوحة.)2100-2-26 :
 -6بثينة شعبان" ،طواحين ال تحركها إالّ رياح التغيير" ،الشرق( ،الدوحة.)2100-1-1 :
 -9زياد حيدر" ،سورية :لم يأت أحد لـ "جمعة الغضب"" ،السفير.)2100-2-4( ،

1

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
متوقعا" ليس بسبب "طبيعة" الوقائع و"حجمها" ،وانما لـ"الكيفية" التي
قد يكون الحدث الراهن "ال
ً
جرى بها ،و"السيرورات" التي تبعت ذلك ،فالتطورات والكيفيات الالحقة هي التي أعطت "الحادثة

أن األمور يفسرها ما بعدها.
األولى" أو "الش اررة" معنى "الحدث" لكونها لم تكن ُمتوقَّعة ،أي ّ
لقد أمكن للحدث في سورية أن يتغلغل في نقاط االختالل ومناطق التوتر واالحتقان الداخلي ،وأن
يستفيد من ضعف أو انعدام الثقة بين الدولة والمجتمع ،وبين الدولة واإلقليم والعالم ،وأن ينتفع
من اختالل نظام التّواصل والتّراسل والضبط بين النظام والمجتمع .وهذا ليس نتيجة عمل مخطط
له ،وليس "توافقًا موضوعيا" فحسب ،وال "توافق" أو "تواطؤ األضداد" من أجل التغيير في سورية،
إنما هو فوق كل ذلك ،نوع من "مكر السياسة" ،إذ تأتي األزمات من مصادر وجهات غير
متوقعة ،وبكيفيات مفاجئة.
مركبا ،فهو "مكر الحدث" أو الش اررة األولى ،و"مكر" التوافق
أن "مكر السياسة" كان
وقد ّ
تبين ّ
ً
الموضوعي (وربما القصدي) بين عناصر طيف واسع من األطراف في الداخل
والتحالف
ّ
أن ذلك كلّه موضوع "تحت المجهر" بكيفية غير مسبوقة.
والخارج ،واألهم ّ

الل متوقع"
اختبار " ّ
"الال متوقع" الوجه اآلخر للسؤال ،أي متى يكون أمر أو حدث ما ُمتوقَّ ًعا ،وما هي
يعد اختبار ّ
ّ
عواملُه وفواعلُه؟ وهذا نوع من التأكيد على أهمية دراسة "األنماط التك اررّية" لألحداث ،و"األنماط

االحتمالية" الناشئة عن تفاعالت كل طرف وامكاناته ومداركه .وهذا يساعد على المزيد من
ّ
الفهم ،ويتيح إمكانية التأثير في ما ندرسه.

هنا يصبح التّدخل جزًءا من المتغيرات والفواعل ،ويمكن التّأثير المباشر في الحدث في مكان

وزمان ما ،وال يمكن معرفة نتائجه والوضع الكلّي للحدث في اللحظة التالية .وذلك يشبه خلط

أصال وهو ما يغير حتما مسارات اللعب مقارنة بالخلط األول .ولكن،
أوراق اللعب المخلوطة
ً
كيف ذلك؟ وهل هو أفضل؟ وهل العودة عنه إلى الوضع السابق ممكنة؟ فهذا ال جواب له ،وهو
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"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
أن مسألة ما
ليس غر ًيبا ،والواقع ّأنه من الممكن أن تجري البرهنة -
ياضيا -على ّ
منطقيا ور ً
ً
مستحيلة الحل ،مثلما ّأنه توجد قضايا "يصعب تصديقها حتى بعد البرهنة عليها"(.)01

مثال)
ي اليوم "أنما ً
طا تك اررية" ،من قبيل الزمان (أيام الجمعة ً
ال يمكن إنكار ّ
أن في الحدث السور ّ
والمكان (مناطق معينة) ،والشعارات ،وتواصل االحتجاجات .وينسحب األمر على الوجه اآلخر

من الصورة ،فتجد "أنماطًا تك اررّية" لدى النظام ومؤيديه ،من حيث الزمان إلى توقيت اإلجراءات

أيضا) .ومن حيث
الحكومية و"التشريعات اإلصالحية" ً
مثال ،ومن حيث المكان (مناطق معينة ً
تنظيم التظاهرات والفعاليات المؤيدة.

االستباقية،
األمنية ،وردود األفعال ،والخطوات
وثمة "أنماط تك اررية" واضحة في المواجهات
ّ
ّ
ّ

اإلعالمي ،والكمائن ،والشائعات ،وغيرها من عناصر الحدث السوري ،إذ يتوقع كل
والسلوك
ّ
ٍ
"ردات" الفعل واستجابات اآلخر تجاه أمر ما .ويحدث شيء من ذلك بين
طرف -تقر ًيبا -طبيعة ّ
الدولية.
النظام في سورية واألطراف
اإلقليمية و ّ
ّ

أن الحدث "وقع" ،فإن تطورات "تقع" هي األخرى ،يصبح التعاطي معها من باب "إدارة
أما و ّ
وثمة مداخل عديدة للتّعاطي مع األزمات( ،)00ومن بينها "االحتواء االستباقي" من خالل
األزمة"ّ .

تتقصى تطورات واحتماالت األمور وتخطط للتعامل معها وفق ما تراه
سياسات بعيدة المدى
ّ

مالئما من سياسات على الصعيد الجزئي والقطاعي أو على الصعيد الكلي.
ً

"الال متوقع" يتعلق -حتى اآلن -بما حدث في اللّحظات األولى
أن مفهوم ّ
وال بد من التنويه إلى ّ
وحتى المشهد الراهن ،وليس بما يأتي أو بما لم يحدث بعد! وقد يساعد في "التنبؤ" أو

01

السجزي (ت 704هـ0127/م).
 -العبارة لـ ِّ

 -00انظر مداخل تحليل مختلفة ألنماط التعاطي مع األزمات واالستشراف المستقبلي لها مطبقة على الشأن السوري ،في :محمد جمال
باروت( ،المؤلف الرئيس) ،التقرير الوطني الستشرافي األول  -مشروع سورية ( 0202دمشق :هيئة تخطيط الدولة ،برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،)2111 ،مواضع مختلفة.
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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
"االستشراف" لما يحتمل أن تؤول إليه األمور ،وذلك بالتأسيس على مراقبة وتقص وتفاعل مباشر
ـ"الال متوقع" في الظاهرة السورّية.
مع الحدث ،أي ّأنه يعمل على "اإلمساك" بـ"إطار عام" ل ّ

ثالثًا :غير مسبوق
ي مختلفًا كلّيا -تقر ًيبا -عما كان عليه قبله ،وكاد أن يكون
نحن أمام حدث جعل المشهد السور ّ

عصيا على الفهم ،وخاصةً عندما
مثال ،أي
حدثًا
"محضا" ،بالمعنى الذي يورده جان بودريار ً
ً
ً
ٍ
يبي ،ومحكوم
تحضر صوره وتأويالته أكثر من "حقيقته" .و"غير مسبوق" هو توصيف مؤقت وتقر ّ
االعتيادي
بما ت ُؤول إليه األمور .ويتعلق األمر بموقع الحدث واتجاهه بالنسبة إلى سياقه واطاره
ّ

ق أو "على غرار" ٍ
أو التاريخي ،وهل هو وفق "منو ٍ
ال" ساب ٍ
ي"؟ وما هي
حدث ما،
"ذاتي" أم "غير ّ
ّ
ّ
االجتماعي"؟ وهي أبعاد تستجمع سمات
الجمعية في إطار "
الفردية و
عالقة الحدث بالدوافع
ّ
ّ
ّ
ي لتجعل منه حدثًا "غير مسبوق" و"فريدا".
الحدث السور ّ
السياق
فإننا نميزه بكيفية مباشرة عن إطار أو مسار
بأنه "غير مسبوق" و"فريد"ّ ،
عندما نصف ما يجري ّ

السياق" ،وذلك بالنسبة
السياسي و
يخي و
االجتماعي لسورية ،ويبدو كما لو ّأنه "خارج ّ
ّ
ّ
التّطور التار ّ
النظر في مدد زمنية أكبر يجعل الرؤية
أن ّ
إلى التاريخ القريب ،أي منذ عدة عقود فقط .إال ّ
كأنما هو نوع من "التّصحيح" لالنطباعات ال ّشائعة
ي اليوم ّ
مختلفة ،حتى ليبدو ّ
أن الحدث السور ّ
عن سوريةٍ ،
أن ما يجري يدل على
"مستقر"،
كبلد "قار" أو
ِّ
و"حداثي" ،إلخ .ويزيد على ذلك ّ
ّ
()02
إن سورية اآلن "تُفصح" عن نفسها أكثر مما
يخي  ،إذ ّ
طبيعة الحدث في المكان والزمان التار ّ

فعلت خالل العقود الماضية.

02

مثال :رشيد الخالدي" ،الثورات العربية  :2100مالحظات تاريخية أولية" ،مجلة الدراسات الفلسطينية( ،بيروت :العدد ،68
 -انظر ً

ربيع  ،)2100ص  .21-01وانظر :برهان غليون" ،الوالدة الجديدة للعالم العربي" ،مجلة الدراسات الفلسطينية( ،بيروت :العدد ،68
ربيع  ،)2100ص .08 – 6
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"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
ي "غير مسبوق" بمعنى ّأنه خارج السياق المعتاد في العقود األربعة الماضية ،وهو
والمشهد السور ّ

يخي
القوموية أو
الدولتية
"خروج" عن الفترة
ّ
ّ
ّ
البعثية (منذ  ،)0981ولكنه "عود" إلى السياق التار ّ
السابق للفترة المذكورة ،بكل ما حدث في سورية آنذاك من تحوالت وتجاذبات وتناقضات في
السياسات الداخلية والخارجية.
بل منوال
ي نفسه ،وهذا يتطلب المزيد من
ما يجري في سورية ال "منوال" له وال "نموذج" من المجال السور ّ

نموذج من حيث تكتيك االحتجاجات والتظاهرات ووسائط
ثمة أكثر من منوال أو
ٍ
التدقيقّ .

الطائفي كما في أفغانستان والعراق
الميديا ،كما في مصر وتونس وليبيا ،ومن حيث العنف
ّ
وغيرها .وثمة مقارنات بين ما يجري اليوم في سورية وما جرى فيها في ثمانينيات القرن العشرين،
"إسالموية" للموضوع ،مما يمكن
انية" أو
ّ
ونجد هذه المقارنة خاصة لدى الراغبين في مقاربة "إخو ّ

اعتباره "منو ًاال" ،وهذا أمر مشكوك فيه ،حتى مع تشابه الحالتين في العديد من المصادر والفواعل
جية.
المحلية والخار ّ
ّ
إن النظام
إن سورية لم تعتد على االحتجاج العام ،بل ّ
إن التّطورات تجري "بال منوال" ،إذ ّ
ّ
بأن األمور مستقرة لدرجة يمكنه معها أن يؤجل القيام باإلصالحات التي وعد
السياسي ربما شعر ّ
ّ
بها إلى أجل غير مسمى .وقد شهدت األزمة السورّية تحري ًكا نوعيا غير مسبوق لعاملين -أو
فاعلين -بالغي الحساسية والتأثير؛ األول تجسده "الصورة" و"الميديا" و"العالم االفتراضي"؛ والثاني
السياسي" و"سوسيولوجيا األمل" .وتداخل هذان العامالن في السياسة وفي األزمة
يشمل "المخيال
ّ
ٍ
مادية شديدة التّأثير ،ووضعا األمور أمام "قوة تحريك"
السورية على نحو خاص ،وتح َّوال إلى قوٍة
و"تأثير" هائلة .وسوف نتناول ذلك في موضع آخر من الدراسة.

00

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
الجماعية
الفردية و
الدوافع
ّ
ّ
و"الجماعية" ،خالف
الفردية"
نوعا من "االنقالب" غير المسبوق في حركية "الدوافع
ّ
ّ
شهدت سورية ً

()01
الفردية" كانت
أن "الدوافع
اإلطار المعيار
ّ
ي/الفرويدي بهذا الخصوص  .وما حدث هنا هو ّ
ّ

نسبيا ،تحت عناوين المجتمع
موجودةً في السنوات األخيرة ،إنما بدرجة ضعيفة تخللها تطور نشط ً

اطي ،إلى جانب التّجليات ذات الطابع
المدني وجمعيات حقوق اإلنسان والتغيير
السياسي والديمقر ّ
ّ
ّ
المذهبي.
الديني و
ّ
ّ
جماعية نشطة وواسعة ،خال استثناءات معروفة .وما يحدث
ولم يكن هناك تجلّيات مباشرة لدوافع
ّ
اليوم هو تغيير شبه كلي للصورة ،هذا فيما يخص التجاذبات بشأن االحتجاجات الراهنة ،التي

طابعا جماعيا "غير مسبوق" .وهنا يمكن التركيز على ديناميتين متعاكستين:
اتّخذت
ً
غرر بها بالمال
 محاولة النظام إرجاع ما هوجمعي إلى حاالت ّ
فردية أو قليلة العدد أو ُم ّ
ّ
ثم فهي بالنسبة إليه
أو بـ"النعرة" القبلية والعشائرية والعائلية والمناطقية والطائفية ،ومن ّ
أصلية" .ويعمل في المقابل على إبراز التّظاهرات المؤيدة بكيفية "تُظهر"
ظاهرة "غير
ّ
إن سورية
ي .وقد قال الرئيس بشار األسد ّ
االحتجاجات "على هامش" المشهد السور ّ

الحقيقي
تتعرض لـ"هجمة افتراضية غير مسبوقة لم يكن من السهل خاللها التمييز بين
ّ
األصلي والمزور"(.)07
الوهمي ،وبين
منها و
ّ
ّ
الفردية والتجمعات  -الصغيرة أو الكبيرة – ذات الطابع
 محاولة المعارضة إبراز الظواهرّ

ثم،
جماعية أو
المناطقي ،على ّأنها حالة
المحلي أو
ّ
ّ
شعبية "تمثّل" ال ّشعب السور ّ
ي ،ومن ّ
ّ
"أصلية" و"تمثّل الشعب" .وتعمل في
فإن ما تحيل إليه المعارضة هو بالنسبة إليها ظاهرة
ّ
ّ

01

 -انظر في مفهوم الدوافع الفردية والجماعية :سيجموند فرويد  ،علم نفس الجماهير ،ترجمة وتقديم جورج طرابيشي ،ط( 0بيروت:

دار الطليعة ،)2118 ،ص .016
07

 -كلمة الرئيس بشار األسد في جامعة دمشق.2100/8/21 ،

02

"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
أحيانا
المقابل على وصف التظاهرات المؤيدة للنظام ّ
بأنها نتيجة "الخوف" من القمع ،و ً

النظر في موقفهم عندما
أن هؤالء يمكن أن ُيعيدوا ّ
"الرجاء" لدى المؤيدين "التقليديين" ،و ّ
النظام ،كما حدث في بلدان أخرى.
يضعف ّ

الصدمة
ابعاّ :
ر ً
مفهوما تفسيريا لجوانب عديدة من التّفاعل بين السورّيين والعالم
"الصدمة" أن يكون
يكاد مفهوم
ّ
ً

النوع "المعمم" الذي يشمل كلية
بالنظام
العالمي وحتى اليوم ،ولكنه ليس من ّ
منذ بدايات االحتكاك ّ
ّ
السياسية من مجال الفيزياء (علم
الدراسات
الظاهرة السورّية( .)04ومفهوم
"الصدمة" قادم إلى ّ
ّ
ّ

النفسية(،)08
الميكانيك) وعلم النفس ،وتتكرر اإلشارة إليه في الدراسات
يخية و ّ
االجتماعية والتار ّ
ّ
والسياسية( ،)01وغيرها.

الصدمة/الستجابات األولية
ّ
"البدئية" و"تطوراته األولى" ،والمواجهات العنيفة خالل
الصدم األول في صورته
ّ
الحدث هو فعل ّ

تصرح بالكثير ،ولكنها ربما
االحتجاجات حالة من العنف
ي المباشر ،والتي لم تكن ِّ
المادي والرمز ّ
ّ
متوقعا ،وفتحت الباب أمام تساؤالت كانت "مسكوتًا عنها" قبل هذا ،واألهم ّأنها
أنبأت بما لم يكن
ً
فتحت الباب أمام تصرفات صادمة.

04

"سعيدا" ،ال بد له أن يحتوي
 في العالقة بين الصدمة والحدث ،يقول دريدا" ،أي حدث جدير بهذه التسمية ،حتى لو كان حدثًاً

بشكل أو بآخر على جانب من الصدمة" (دريدا ،مرجع سبق ذكره ،ص .)11
08

 -انظر :جورج طرابيشي ،المثقفون العرب والغرب :التحليل النفسي لعصاب جماعي ،ط( 0بيروت :دار الريس ،)0990 ،ص

 01وما بعدها.
01

 -ألفن توفلر ،صدمة المستقبل :المتغيرات في عالم الغد ،ترجمة محمد علي ناصف ،ط( 2القاهرة :الهيئة المصرية لنشر الثقافة

والمعرفة العالمية.)0991 ،

01

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
خارجي ،ولكن المشهد أمام حالة مختلفة ،إذ
الصدم على مصدر تأثير
وتنطوي فكرة -أو مبدأّ -
ّ
شيئا من
داخلي وليس خارجيا .وقد تضمن التّفسير
الصدم
الرسمي للحوادث األولى ً
ّ
إن مصدر ّ
ّ
ّ
"خارجي" بحديثه عن "مندسين" أرادوا حرف األمور
ذلك ،ولكنه ما لبث أن أحال األمر إلى تأثير
ّ
ثم تطور األمر إلى الحديث عن "مؤامرة".
عن مسارها
المطلبي لتذهب في مسار آخرّ ،
ّ

أدى الحدث إلى اهتزٍاز شديد في مدارك السياسة في البالد وكيفياتها ومساراتها العامة ،إذ "قلب"
السياسية والرمزّية،
النمطيات السائدة والمقوالت ،وحتى االستعارات والمسميات
األوراق و"ف َّكك"
ّ
ّ

السياسي،
ثمة حالة من "الدهشة" و"الذهول" التي ع َّمقتها التغطية الميديائية ،واالرتباك
وكان ّ
ّ
والعنف المفرط ،وانكشاف البلد على مصادر تهديد عديدة ،وبروز انقالب مفاجئ في السياسات

الدولية).
اإلقليمية (و ّ
ّ
ومتعاكسة ،وتغيرت رؤى
وبرزت أشكال مختلفة من ردود األفعال واالستجابات التي بدت ُمتفارقة ُ

ندوبا
الناس ومداركهم عن أنفسهم ،وعن المجتمع والدولة (وربما العالم) .وهذا التغيير ُيخلِّ ُ
ف ً

تأثيره
الذهني و
االجتماعي وفي البناء
وجروحا عميقة في الكيان
نفسية،
ّ
ً
النفسي للمجتمع ،ويصيب ُ
ّ
ّ
ّ
إصالحية" فحسب ،وانما
المدارك عن الدور والموقع ،والبيئة ،إلخ .ولم تكن الصدمة هنا "مطالب
ّ
مقاصد "تغييرّية" أو "ثورّية" ،بالمعنى الدارج أو المستجد لـ"الثورة"(.)06

المخيالية ،وخاصةً ما يطال نسق ال ّذاكرة
اكية و
ّ
ولعل األهم في الصدمة هو الجوانب الرمزّية واإلدر ّ

اختاللية ،وهنا يمكن أن يتخذ
انتقالية أو
الجمعية ،التي تتعرض إلعادة موضعة (أو ترتيب)
ّ
ّ
ّ

النفسية واالتجاهات الطارئة
أيضا بالبنى
األمر
ً
ّ
أشكاال مختلفة من التفسير والتأويل .ويرتبط ذلك ً
أو الراهنة للناس نحو الحدث وكل ما يتّصل بالوضع في سورية اليوم.

06

مثال :مسعود ضاهر" ،البعد الثقافي في االنتفاضات العربية الراهنة " ،الطريق ،بيروت ،العدد ( 0صيف  .)2100وعبد
 -انظر ً

الدالالت "المستجدة" لـ "الثورة"،
اإلله بلقزيز،
"اليقينيات التي أسقطتها الثورة" ،الطريق ،بيروت ،العدد ( 0صيف  .)2100وعن المعاني و ّ
ّ
انظر :عزمي بشارة ،في الثورة والقابلية للثورة ،ط( 0الدوحة/بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)2100 ،

07

"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
"اإلنكار/اإلقرار"
ٍ
أنماط عامة ،ونتناول
الجمعية في
النشطة أو ردود األفعال
عادة ما تتش ّكل االستجابات ّ
ّ

أيضا لردود األفعال تجاه الصدمات الكبرى ،وهي
االستجابات بكيفية تنسجم مع
ّ
النمطية المعتادة ً
بين "اإلنكار" و"اإلقرار" ،وهذا ليس بالمعنى البسيط واّنما المركب ،أي ّأننا لسنا أمام "إنكار" أو

ومعنوية.
مادية
وسياسية تؤدي إلى موقف
"إقرار" مجردين ،وانما أمام حالة إدراكية
ّ
سياسي وقوة ّ
ّ
ّ

النشط في معالجتها ،ومحاولة "إبراء"
فإن "اإلقرار" يقتضي االنفتاح على المسألة واالنخراط ّ
وهكذا ّ

"اإلنكار" عدم االعتراف بطبيعة المشكلة واالنغالق
الجروح واآلالم الّتي نشأت عنها؛ فيما يقتضي
ُ
أن مواقف كل طرف تنطوي على "إنكار" في جانب
عليها ،والعمل النشط على احتوائها .والواقع ّ
عصيا.
أمر
و"إقرار" في جانب آخر ،وهذا يجعل الرؤية ملتبسة ،والتمييز بين األطراف ًا
ً

مجردا) وعمقها
ار
ثم فإن "المعارضة" تميل إلى "اإلقرار" بـ"األزمة" (وقد ذكرنا ّأنه ليس إقرًا
ً
ومن ّ
وتكاملية .في
واتساعها ،بل ومحاولة "هندستها" والتّدخل على الموضوع وتقديمه بكيفية منسجمة
ّ

إصالحية" ،وتنكر
المقابل تميل لوجهين من "اإلنكار" ،فهي تنكر ما تقول الحكومة إنه "خطوات
ّ
االتهامات الموجهة إليها بـ "التّآمر" و"التّسلح".

النظام في "احتواء" األزمة
وتقوم "المواالة" بالشيء نفسه تقر ًيبا ،فهي تميل إلى "اإلقرار" بجهود ّ
و"االستجابة" للمطالب التي رفعتها االحتجاجات ،فيما تميل إلى "إنكار" أمرين ،فهي تنكر طبيعة

للنظام
األزمة وتحاول التّهوين منها والتّقليل من اعتباراتها
الداخلية ،و"تنكر" االتهامات الموجهة ّ
ّ
األمني" في التعاطي مع الحدث.
بشأن "الخيار
ّ

04

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

نرجسي؟
هل هو جرح
ّ
النرجسي" وهو "الجرح الذي أصيب به بنو اإلنسان في كبريائهم ،أو بتعبير أدق في
"الجرح
ّ
األرضية ليست مركز الكون ،و ّأنها هي التي
أن كرتهم
ّ
ّ
نرجسيتهم ،عندما كشف لهم كوبرنيكوس ّ
تدور حول الشمس ،وليست الشمس وغيرها من الكواكب هي التي تدور حولها"(.)09

ي جرًحا نرجسيا ببعض المعاني واألبعاد التي ذكرنا ،وهو مفتوح على
و ّ
يعد الحدث السور ّ

استجابات وتغيرات عميقة .والجرح السوري وليد الصدمة ،ليس بوصفه حدثًا "بدئيا" و"ح ار ًكا

المعنوية ،وتداعياته المباشرة وغير المباشرة.
المادية و
اجتماعيا" ،وانما بتطوراته ككل ،وبأبعاده
ّ
ّ
السياسي يتعرض
االجتماعي و
فإن "بردايغم" التّكوين
عندما
ُ
الصدمة على هذا النحوّ ،
تحدث ّ
ّ
ّ
اقعية وتحديات
الختالالت خطيرة ،قد تودي به كلية ،بسبب عجزه عن مواجهة اختناقات و ّ
النظر فيه
وأوضاع مستجدة ،وفشله في التّعاطي معها أو حتى تفسيرها ،وهو ما يتطلب إعادة ّ
وربما تفكيكه بكيفية أو أخرى .ويحدث ذلك عندما ال يزال البناء االجتماعي محتفظًا ٍ
بحد أدنى

الذاتي .وقد وصلت األمور لدى الكثيرين إلى ما يشبه
الداخلي والدفاع
من الفعالية والتماسك
ّ
ّ
"القطيعة" مع النظام و"الخروج" عليه(.)21

09

 -جورج طرابيشي ،من النهضة إلى الردة :تمزقات الثقافة العربية في عصر العولمة( ،بيروت :دار الساقي ،)2111 ،ط ،0ص

.9
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 -انظر وقارن :عزمي بشارة ،في الثورة والقابلية للثورة ،ط( 0الدوحة/بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،

 ،)2100مواضع مختلفة؛ وجورج طرابيشي ،في ثقافة الديمقراطية ،ط( 0بيروت :دار الطليعة ،)0996 ،ص .18-28
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"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
ولكن َّ
ردات الفعل األهم واألوسع نطاقًا ،ربما أدت -بفعل احتدام الصراع والتحريض والتجييش-
الذاتي في مواجهة الحدث ،واستنفار آليات العمل والموارد
إلى "تنبيه" أو "استثارة" ديناميات الدفاع
ّ
كياني(.)20
وجودي أو
أوضاع جديدة قد تشكل مصدر تهديد
الموضوعية الحتواء
الذاتية و
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
السياسي من خالل أنماط الشعارات التي تتردد
االجتماعي و
النفسي و
لقد بدت ديناميات "التّخندق"
ّ
ّ
ّ
في التظاهرات .وانكشفت األمور على استهدافات مثل القتل والتهجير واالختطاف على خلفية
مذهبية .وقد تطورت األمور –في بعض األحيان– إلى شن اعتداءات أو غزوات بهدف
االستيالء على النساء واألطفال والممتلكات كـ"سبايا" و"غنائم".
الطائفي أو
الداخلي ،وليس
الغزوي
تماما الستحضار ذلك اإلرث
كانت اللّحظة المالئمة
ّ
ً
ّ
ّ
اإلقليمي( .)22وبدت االتجاهات
المحلي و
لفوضوي فحسب ،وهو من سمات الحياة في التاريخ
ا
ّ
ّ
ّ
المناطقي .وهو ما
القبلي و
"النكوصية" حادة هنا ومتوترة إلى حد كبير ،بكل المخزون
ّ
ّ
الطائفي و ّ
ّ
وصحّية.
يشير إلى بروز دوافع نفسية وادراكية مرضيَّة وليس عقالنية
ّ
النمط األكثر سلبية من بين أنماط االستجابة المحتملة أو المفترضة للصدمة
لقد ذكرنا حتى اآلن ّ

هامشية
النكوصية والمتوترة .وثمة نمطان آخران ،نجد تجليات
النرجسي ،وهو االستجابة
والجرح
ّ
ّ
ّ
جانبا من الموضوع في فقرة
ي؛ األول هو "إنكار" األزمة (وقد تناولنا ً
لهما في المشهد السور ّ
سابقة) ،أو باألحرى إنكار المخاطر المحتملة ،وعدم االعتراف بـ "الجرح" ،واإلصرار على تقديم
رؤية "وحيدة البعد" ،ومن ذلك قول "المواالة" إ ّن ما يجرى هو "مؤامرة" لن تنال من عزيمتهم،

وسيتم تحطيمها؛ وقول المعارضة ّإنه "ثورة" وسوف تنتصر.
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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
أن ما
وفعالة
ّ
وموضوعية ،باعتبار ّ
أما النمط الثالث ،فهو األقل حضوًار ،وهو يريد استجابةً نشطة ّ
أن األمور تتوقف على حصيلة
يجري هو فرصة وتهديد في اآلن نفسه ،و ّأنه سيرورة وعملية ،و ّ
ٍ
الخارجية ،السورّية وغير السورّية.
الداخلية و
عدد من العوامل والفواعل
ّ
ّ

أن النمط
سياسية ومؤيدون وحراك
واذا كان للنمطين السابقين تجليات
ّ
اجتماعي ذو بال ،إال ّ
ّ
استقطابا،
العقالنية ،ال يثير حماسةً و
سياسية له ،وهو ككل الخيارات
كأنما ال تجليات
الثالث يبدو ّ
ّ
ّ
ً
أن كل األنماط األخرى "ت َّدعيه".
وخاصةً في فترات األزمة ،وقد يكون من سماته األهم ّ

حد فاصل
خامساّ :
ً
"النقطة الحرجة" بين ما كان في الماضي وحتى لحظة قريبة ،وما يقوم
تشكل األحداث األولى ّ

مالئما" أو
يعد "حدا
ً
وكأنما المشهد اليوم ّ
اليومّ ،
فاصال" في وجود سورّية وتاريخها .وما كان " ً
"صالحا" باألمس لم يعد كذلك اليوم.
ً
أبعاد ر ٍ
ونرّكز على ٍ
البدئي
الزمني المتعلق بالزمن
"الحد الفاصل" ،وتتمثل في البعد
ئيسة لمفهوم
ّ
ّ
ّ
كنقطة (أو لحظة) فاصلة بين ما قبل وما بعد؛ والبعد المادي المتعلق باالحتجاجات والمواجهات
االجتماعية واالقتصادية ..إلخ؛ والبعد الرمزي المتعلق بأن ما جرى
والعنف المفرط وتداعياته
ّ
ٍ
ٍ
نفسية ورمزّية وأنماط ٍ
سياسية قديمة
وتنظيمات وقوى
وسياسات
قيم
ّ
حتى اآلن هو "تفكيك" لبنى ّ
و"بروز" (أو "نهوض") لبنى جديدة.

كوصي ،ولكنه
الن
فاصال" ببعده الخ
ي "حدا
ً
تدادي أو ُ
الصي ،وبعده االر ّ
وقد ش ّكل الحدث السور ّ
ّ
ّ
االنتقالي ،وهذا يحيل إلى مقاربتين لمعنى
يو
ليس "حدا
قاطعا" .وهو حد فاصل بالمعنى التطور ّ
ً
ّ

الحد الفاصل ،هما "عقدة غورديان" و"االنفجار العظيم" ،وسنأتي على ذكرهما الحقًا.

06

"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ

الخلصي
البعد
ّ
الميدانية
التحوالت
أن ما ُ
ّ
ي ّ
ال يعني الحدث السور ّ
بعد يختلف عما قب ُل من ناحية التغييرات و ّ
الصي" ،فهو فاصل
أيضا فيما "يعد به" ،أي ببعده "الخ
والسياسة
ّ
العملية فحسب ،وانما هو كذلك ً
ّ

أمر
الرموز والمسميات والسلوك ،إلى جانب اعتباره ًا
قاطع في الزمان والمكان ،وفي اللّغة و ّ
"أسطوريا" أو "ميثيا".

االجتماعية لقطاعات من الناس ،فيما يشبه "الوعد"
النفسية و
وقد أثار ذلك قُدرةً عالية على التعبئة
ّ
ّ

الدينية والسرديات واأليديولوجيات الكبرى التي تجعل الحدث اآلن –
أو "يوم الفتح" كما في الرؤية
ّ

"يج ُّ
ب" ما قبله ،وهو "والدة جديدة"،
طبعا – ًا
ثم ،فهو ُ
الخاص بها ً
أمر "فائقًا" و"كلّي القدرة" ،ومن ّ
"قبلها ال شيء ،ومن بعدها كل شيء"(.)21

كوصي
الرتدادي أو الن
البعد
ّ
ّ
تدادي إلى الماضي ،سواء أكان األمر وفق
ي هو -في بعض جوانبه -تطور ار ّ
الحدث السور ّ

االجتماعية
اإلسالموية ،أم وفق مرجعيات البنى
يخية كما لدى التيارات
مرجعية
ّ
ّ
ثقافية وتار ّ
ّ
ّ

المناطقية ،أم وفق مرجعيات البنى
السياسية وكذلك الوالءات
القبلية
ّ
ّ
القبلية و ّ
التقليدية–المحدثة مثل ّ
ّ
وجودية.
عية المحكومة بمدارك تهديد
ّ
اإلثنية والفر ّ
ّ

21
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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
"البدئية" في مناطق احتقان ذات ميول أو اتجاهات محافظة؛ والتكتيكات
وهنا تبدو األحداث
ّ
مثال)( ،)27مؤشر ٍ
ات على ديناميات جديدة أو
الدينية و
المذهبية (في انطالقها من الجوامع ً
ّ
ّ
السياسي.
مستحدثة في الحشد والتنظيم
ّ

سياسية معاكسة-
سياسي معاكس -ولكن من دون اتباع تكتيكات
وقد ّأدى ذلك إلى استقطاب
ّ
ّ
االجتماعية التي شعرت ب ّأنها مستهدفة ،وكذلك في األوساط
المذهبية و
الدينية و
لدى التكوينات
ّ
ّ
ّ

ألنها غير متدينة ،أو ألنها مؤيدة للنظام ،وانما –
المدينية -السنية على نحو خاص ،-ليس ّ
ّ
وهناك عوامل أخرى عديدة -بسبب مخاوفها من "الفوضى" وتفضيلها االستقرار( ،)24أو بسبب

مخاوفها من البدائل المحتملة.
مرحلة فاصلة
االنتقالية
ال نتحدث هنا عن "حد فاصل" ،وانما "مرحلة فاصلة" ،وهذا ينسحب على معنى الفترة
ّ
أي قول باكتمالها هو نوع من البتر
أو السيرورة التي تبدأ بكيفية ما ولكنها ال تكون مكتملة ،و ُّ
نكوصية،
خالصية أو
حدية كالتي سبق الحديث عنها،
والقطع لمسارها ،وهذا يذهب بها مذاهب ّ
ّ
ّ

وال تكون هذه المرحلة الفاصلة خارج هذين االحتمالين ،وانما في حالة "بينهما".
"عقدة غورديان"

من الممكن تشبيه ما يجري بأسطورة يونانية قديمة معروفة باسم "عقدة غورديان" ،وجاء في
إحدى رواياتها أن "غورديوس" ملك فريجيا (تركيا اآلن) قد صنع عقدة من حبل ،وأحكم شدها،

27

اسعا كونه
 جرى استخدام الجوامع في تنظيم التظاهرات وادارة االحتجاجات واألعمال األخرى المرتبطة بها ،وقد أثار ذلك ًجدال و ً

أن سبب "مركزّية الجوامع" في االحتجاجات
ًا
مؤشر على "أسلمة" أو "مذهبة" قوى واتجاهات معينة لالحتجاجات ،فيما رأى آخرون ّ

السياسية.
و"الساحات" أمام الممارسة
السورية هو إغالق المجال العام
ّ
ّ
24
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"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
أن من يستطيع حل تلك "العقدة" سيتمكن من السيطرة
وألغزها بكيفية استعصت على الحل ،وشاع ّ

على ال ّشرق .وقد بقيت تلك العقدة حتى تم ّكن اإلسكندر األكبر من "حلّها" ،ولكنه ربما فعل ذلك
بالخروج عن االشتراطات (غير المعلنة) المطلوبة أو المفترضة لـ"الحل" ،إذ أعمل سيفه فيها
لـ"يفكها" أو "يقطعها" بضربة واحدة.
العقد حين تصل إلى نقطة أو
وتشير عقدة غورديان -بالطريقة التي ُحلّت بها -إلى ّ
أن األزمات و ُ

أن مدارك التعاطي معها وأدواته وكيفياته لم
مستوى من التعقيد والغموض واإلرباك ،فهذا يعني ّ

حسما من نوٍع ما ،ربما كان
أن األمور تتطلب
تعد قابلة للعمل ،وأصبحت "منتهية الصالحية" ،و ّ
ً
مثال( .)28وهو ما
فرديا أو كاريزميا كما في األسطورة المذكورة ،أو مجتمعيا كما في حاالت الثورة ً
فاصال" بين ما كان من قبل وما يكون من بعد.
يجعل منها "حدا
ً
السياسية الكثير من "األحداث" التي يمكن التمييز فيها بين
االجتماعية و
ولكن ،ليس في الظواهر
ّ
ّ
ما قبل وما بعد ،وربما يكون الحال أقرب إلى "فواصل" بين طيات تطورّية ،يمكن معها التمييز
بين فترة وأخرى ،ليس باالستناد إلى "حادثة" بعينها ،فهذا مما يصعب تعيينه في السياسة،

ٍ
حاسم لألمور.
وخاصةً إذا كان المطلوب هو الوقوف على "تحديد"

النفجار العظيم ()Big Bang
نظرّية "االنفجار العظيم" ،هي إحدى النظرّيات المطروحة في تفسير نشأة الكون( .)21وتقول
ٍ
ٍ
أن "الحدث"
بدئي ٍة"
ّ
الكون انبثق من "حالة ّ
"حارٍة" و"شديدة الكثافة" ...إلخ .والواقع ّ
ووضعية ّ

إن
ّ

إ ّن

 -28عزمي بشارة ،في الثورة والقابلية للثورة ،مرجع سبق ذكره .ولمطالعات عن الثورات الراهنة وسياقها العالمي ،انظر :علي حرب،
األصوليات ،ط( 0بيروت :الدار العر ّبية للعلوم ناشرون.)2100 ،
يكتاتوريات و
الد
القوة ال ّناعمة في العالم
العربي :نحو تفكيك ّ
ّ
ّ
ثورات ّ
ّ
21
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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
يائي عن "االنفجار العظيم" .ويتّضح ذلك بالخصوص عند
ّ
السوري يقارب هنا المفهوم الفيز ّ
و"السكونية" الثقيلة و"الغموض" و"الجمود" في الحياة السياسية وفي العالقة
المقارنة بين "العطالة"
ّ
بين الدولة والمجتمع ،من ٍ
جهة؛ وبين "انكشاف" الظاهرة السورية على العالم ،وحضورها الدائم في

العالمية ،والتغيير غير المسبوق في المزاج السياسي ،والخروج عن "التابوات"
وسائط الميديا
ّ

و"المحظورات" ،وعلى ما كان "مكبوتًا" و"مسكوتًا عنه" ،وما كان "من المستحيل التفكير فيه" في
عديدة من الظاهرة السورية المعاصرة ،من ٍ
ٍ
جهة أخرى.
جوانب

ويتّسم الحدث السوري ببعض سمات وأبعاده المفهوم المذكور أعاله عن "االنفجار العظيم"؛ إذ
اختالل تنموي وا ٍ
ٍ
ٍ
جهاد ٍ
ٍ
كبير،
احتقان و
"حارٍة" ،ومناطق
اندلعت التظاهرات واالحتجاجات في بيئة ّ
السياسات العامة.
بسبب "فشل" ّ

ويمكن القول إن الصدام الموضعي أو الجزئي بين السلطات من ٍ
جهة ،والوجهاء واألعيان وبعض
ّ ّ
ٍ
ٍ
بدئي ٍة" و"ش اررة
التجار والشبكات االجتماعية– االقتصادية من جهة أخرى؛ كان بمنزلة "حالة ّ
ّ
ٍ
أن لديهم األسباب نفسها ليفعلوا الشيء نفسه؛ وهذا ما ظهر
اشتعال" .وقد وجد سورّيون آخرون ّ

ٍ
مناطقي ٍة
عديدة– إلى ظواهر
رت –بفعل عوامل
في درعا وحمص ً
تطو ْ
ّ
مثال .وما لبثت األمور أن ّ
ٍ
ية وا ٍ
دة أوًال ،ثم إلى ظاه ٍرة سور ٍ
ّ ٍ
ودولية.
قليمية
متعد ّ

سادسا :خلفي
ً
"خالفي" بطبيعته وأسبابه ومعانيه وتبعاته وماهيته
أن يكون ما يجري في سورية "حدثًا" ،فهذا أمر
ٌّ

ٍ
تحديا
ّ
النشطة؛ فكيف سيكون األمر إذا ما أصبح ذلك أزمةً مفتوحةً على عوالم غامضة ،وتش ّكل ً

الدولة؟ واالم سيؤول إذا ما كان يتوسل مختلف األدوات والوسائط؛ في ٍ
بيئة
بالتّمام للمجتمع و ّ
ّ
ٍ
وضوحا؟
ودولي ٍة ،يشكل العنف أحد أكثر سماتها
قليمي ٍة
ّ
داخلية وا ّ
ً
أمر ما ليس موضع اتفا ٍ
ق ،أو هو موضع
أن ًا
إن المعنى التّلقائي لكلمة  /مفهوم "خالفي"؛ هو ّ
ّ
ٍ
خالف بين طرفين أو أكثر .وذلك الخالف مالزم له من داخله ومن ذاته ،و ُمرفق بطبيعة الوجود
احتماليتها.
نسبية الحقيقة ،و
االجتماعي والسياسي ،وبطبيعة تلقّيه؛ بكل ما يعنيه ذلك من
ّ
ّ

22

"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
ٍ
ماد ٍ
ويقتضي ذلك القبول بوجود من يختلف عنك أو تختلف عنه في ٍ
ومعنوية ،أو
ية
أمور كثيرٍةّ ،
ٍ
ٍ
يقي ٍة.
إنسية أو طبيعية ،أو حتى ميتافيز ّ
ّ
الخلفية البسيطة والشديدة
السوري ،وانطالقًا من ِّ
محددات األزمة ،وربما من مخرجاتها؛
تكمن مشكلة
ّ
الخالفية في الحدث ّ
ٍ
مستحيلة ،وهذا صحيح نسبيا أو مؤقّتًا .والجانب العميق
في ّأنها تجعل الحلول صعبةً أو شبه
السوري رّبما ،ولما كانت هذه
لألمر ،يتمثّل في ّأنه لو كان االختالف
ً
ممكنا؛ لما وقع الحدث ّ
الراهن.
ّ
الدراسة وغيرها من الكتابات التي تتناول المشهد ّ
السوري ّ

النظر للخالفية ب ِّ
األولى أن
أمر
عدها ًا
مالزما لألمور ،ومسألةً طبيعيةً
علينا ّ
ّ
وتلقائيةً أو بديهيةً .و ْ
ً
داخلية وا ٍ
ٍ
ٍ
تكون كذلك في السياسة .قد ال يسهل وجود ذلك في ٍ
قليمية ِّ
متأخرٍة؛
وثقافة
بيئة متوتِّرٍة
ألنها ِّ
ونسبية
التعدد
تشكل بيئةً شرطيةً .فكيف يمكن أن تنمو مدارك
تداولية تؤمن باالختالف و ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
المعرفة والحقيقة ،وبالتّسويات والحلول الوسط؛ في ٍ
شيء من هذه الشروط
بيئة تكاد ال تتوفّر على
تقر ًيبا؟
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ويظهر المشهد السوري
تتدرج األمور وتتش ّكل بين
ّ
خالفية بسيطة وخالفية مرّكبةُ .
هنا يمكن أن ّ
ٍ
حادةً نسبيا من الخالف حول ما يجري ،وتتطور األمور إلى مو ٍ
مفتوحة ،والى نوٍع
اجهات
أنما ً
طا ّ
ّ
الخالفية الحادة .وهنا خروج عن المعنى األصلي ،يطال الموضوع بكلّيته؛ إذ يصبح للخالف
من
ّ
ويتحول األمر إلى نوٍع من الدوغمائّية المنغلقة؛ بكل ما
مرادف وحيد تقر ًيبا ،وهو "االستهداف".
ّ
استبعاد وا ٍ
ٍ
ومادي ْين لآلخر.
معنوي ْين
قصاء
يعنيه ذلك من
ّ
ّ
خلفية دوغمائ ّية
ٍ
تحدث عنها "ميلتون روكيش"
الصدامية عن
الحادة أو
الخالفية
تصدر
"عقلية دوغمائّي ٍة"ّ ،
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
أيضا أنماط مختلفة ومتفاوتة من السلوك .وهو نظام
بوصفها نظام
تفكير واعتقاد ،تصدر عنه ً
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كثير()26؛ تتمحور حول ٍ
وعقدية م ٍ
ٍ
تشكيلة معر ٍ
ٍ
لعبة مركزّي ٍة
قليال أو ًا
فية
يعتمد باألساس على
غلقةً ،
ُ
الدراسة ال تحاول بهذه
األهمية المطلقة .و ّ
من القناعات (أو اإليمان اليقيني) ذات الخصوصية و ّ

ٍ
ٍ
تفكير على الحدث السوري بكلّيته ،وال
كإطار أو كنظام
المقاربة "تطبيق" أو "إسقاط" الدوغمائّية
"حصر" هذا الحدث في ٍ
ٍ
يصح هنا .ولكّننا نحاول إضاءة
صارم ،فهذا ال
بناء عقدي أو دوغمائي
ّ
الراهنة تجاه الحدث.
جوانب من ال ّذهنية الحاكمة للسياسات ّ

ٍ
ٍ
أن الخالفية النشطة تجاه ما يجري في سورية؛ تحكمها
ويمكن النظر في تجلّيات عديدة تد ّل على ّ

الرمزي هو "سيد
أن العنف
سياسات وفواعل دوغمائّية متفاوتة .وهي تُظهر كيف ّ
ّ
المادي و ّ
ٍ
مؤشر ٍ
الخالفية الثقيلة أو الدامية من خالل ِّ
عديدة ،ومن األمثلة عليها:
ات
ت
األحكام" .وهكذا تجلّ ْ
ّ
اتساعا بين األطراف المعنية بالمشهد السوري في الداخل
 -0الفجوات التي تزيد
ً
ٍ
طرف صار "يقيم" الجدران واألسوار بين ما يؤمن به وما
أن ك ّل
والخارج .وكيف ّ
النزاع بين "األنا"
ًا
يؤمن به اآلخرون ،وهو ُيحدث
تركيز نش ً
طا على تصعيد عوامل ّ

ٍ
تناقض أو
و"اآلخر" .كما يعمل على "إخفاء" أو "إنكار" ك ّل ما يمكن أن يد ّل على

خلل أو أخطاء أو ثغر ٍ
ٍ
ات أو مواقف سلبية لدى "األنا"؛ مقابل إبراز ك ّل ذلك واظهاره

ٍ
محاجاته وصدق
بصحة
طرف
إذا ما تعلّق األمر بـ "اآلخر" .ويحدث أن يجزم ك ّل
ّ
ّ
طالقيتها؛ فيما ُيرمي "اآلخر" بك ّل الصفات واألحكام السلبية التي يعطيها
مواقفه وا ّ
أيضا.
صفة اإلطالق ً

الضمني بالتّناقضات الحاصلة لدى "األنا" ،و"السكوت
 وهنا يحدث نوع من القبول ّ

أن جميع ذلك استهداف وكذب .وال
عنها" ،وتكذيب ما يقوله اآلخر عنها؛ بحكم ّ
ٍ
مشكلة في ما يقوم به.
بأي
يشعر الدوغمائ ّي اليوم ّ

26

عرض مكثّ ٍ
ٍ
ف آلراء "جان بيير ديكونشي" و"ميلتون روكيش" بهذا
نعتمد هنا في تناول مفهوم "العقلية الدوغمائّية" أو "المغلقة" ،على

مقدمة ترجمته لكتاب :محمد أركون ،الفكر اإلسلمي:
الخصوص في :هاشم صالح" ،بين مفهوم األرثوذكسية والعقلية الدوغمائية"؛ وهو ّ
قراءة علمية ،ترجمة هاشم صالح ،ط( 2بيروت :مركز اإلنماء القومي ،)0998 ،ص .08- 4

27

"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
مباشر وقطعيا في
ًا
فضا
ا
فضا
اء أكان ر ً
أيضا ،نجد ر ً
 -2هنا ً
مستمر لفكرة الحوار؛ سو ً
ٍ
مباشر()29؛ وذلك من خالل اشتر ٍ
ٍ
مسبقة حول الكيفيات
اطات
فضا غير
المبدإ ،أو ر ً
واإلجراءات والضمانات والسقوف واألولويات ...إلخ .ذلك ّأننا "نحن" فقط من "نملك

الحقيقة" ،ونحن من "نمثّل الشعب" ،ولنا "القوامة" أو "الحق في القوامة" على أمر
البالد.
ٍ
ٍ
الرغم من
تتحدث "المواالة" ً
 -1هنا ال ّ
مثال عن معارضة؛ واّنما عن "معارضات" .وعلى ّ
ٍ
ٍ
ٍ
"سلمية"
"وطنية" و"متآمرٍة"،
"الداخل" و"الخارج"،
النظام عن
معارضة في ّ
حديث ّ
و"مسلّ ٍ
فإنه ال ِّ
أن المعارضة،
يميز ّ
حة"...؛ ّ
جدًيا بين األطياف المختلفة .ومثلما ّ
ٍ
ق و ٍ
احد وال ٍ
ليست على نس ٍ
إن فيها من ال ِّ
يميز بين "المواالة" وبين
قلب واحد؛ ف ّ
احدا.
"النظام" ،ومن يعتبر "النظام" و"الدولة" ً
شيئا و ً
ّ

تبرر وجود ك ّل
 -7من المفترض أن تكون
ّ
األولوية والقوامة مسندةً لألفكار الرئيسة ،التي ّ
ٍ
ولكن االنخراط في المنافسة
الوطنية ومصلحة الشعب...إلخ.
طرف ،وللقضايا
ّ
ّ
بدال من ذلك على األفكار الهامشية
الداخلية والخارجية؛ قد ّأدى إلى التّركيز ً
البي ّنية و ّ
ْ
و"قضيتها المركزية" ،هي اإلمساك
أو الفرعية أو الوظيفية .وأصبحت قواعد اللّعبة
ّ
ٍ
مختلفة.
بالسلطة أو "الوثوب" عليها ،تحت عناوين

وتذهب األمور باتّجاه منط ٍ
الديني والمذهبي ،كما
الناجية"؛ بالمعنى ّ
ق "صفري" ،أو منطق "الفرقة ّ
ثقافة متمركزٍة على ال ّذات ،ور ٍ
بالمعنى السياسي .وهذا يحيل إلى ٍ
افضة لآلخر .وقد تذهب في ذلك
ّ

إلى إلغائه سياسيا وحتّى جسديا.

ٍ
تنويعات وأطيافًا ِّ
كثير من حيث المعنى؛ بل ّإنها
متعددةً ،ليست مختلفةً ًا
وتجد في سورية اليوم،

أقرب إلى

29

الخالفية الشديدة التي
"التّكرار التفاضلي" ،و"التّعزيز البياني" أو "البالغي" لهذه
ّ

حاد ومأساة أهلية وانهيار اقتصادي" ،األخبار.2100/9/2 ،
إبراهيم األمين" ،في األزمة السورية :انقسام
طائفي ّ
ّ
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استقطاب متز ٍ
ٍ
ايد
عام ْين ،على شكل
نتحدث عنها.
ّ
ولكن األمور تميل إلى االنتظام في مسارْين ّ
ثنائية ر ٍ
ٍ
"المسميات" من
ائجة؛ مثل "معارضة– مواالة"" ،ثورة– مؤامرة" ...إلخ .وهنا تنتقل
في
ّ
ٍ
ٍ
هويات.
مختلفة تجاه ما يجري ،إلى عناوين ورّبما
التعبير عن مواقف
المنزلة بين المنزلتين
وكأنها
لع ّل ّأول ما يجب القيام به ،هو اإلسراع إلى تصحيح خطٍإ
ٍ
فادح؛ وهو اعتبار األمور ّ
ٍ
ٍ
أن
بثنوية أو
محكومة
ّ
مانوية (سلطة – معارضة) ،تحكمها لعبة واحدة ،وواضحة وصريحة .ذلك ّ
الحاد الذي يوحي به الكالم السابق؛
أن "االستقطاب"
ّ
السوري ليس بهذا "الوضوح" ،كما ّ
المشهد ّ
ٍ
تماما.
هو غير موجود ً
ولكنها ال تحكمه أو ال تمسك
أن ال ّذهنية الدوغمائّية "تهيمن" على المجال السوري؛ ّ
ومن المحتمل ّ
ق -وحتى تيار ٍ
ٍ
تنويعات وفرو ٍ
ِّ
ات -داخل
نوضح ذلك بالحديث ليس عن
به بالكلّية .وعلينا أن
الحراك االجتماعي والسياسي ،وحتى داخل النظام والمعارضة؛ واّنما بالحديث عن شرائح أخرى

تفضل أن تمارس
الراهنة ،أو رّبما ّ
تقع "خارج" دائرة االستقطاب المذكورة ،وربما "خارج" اللّعبة ّ

"لعبتها" هي.

بالالعبين ،وينوء بأعباء
ثمة "فواعل" عديدة على األرض ،وسورية اآلن ملعب يكاد يضيق ّ
ّ

منفردا ،بخالف
النظام هنا ال يعمل  /أو ال يلعب
ً
تحمله وقدراته .و ّ
"اللّعبة"؛ ّ
ألنها تفوق طاقة ّ
حاله في الماضي وحتى ٍ
وقت قر ٍ
وسياسي ،وهناك معارضة.
اجتماعي
يب .فهناك اليوم حراك
ٌّ
ٌّ
و ِّ
يشكل ذلك طيفًا ِّ
الال عبين الذين يتفاوت حضورهم وتأثيرهم االجتماعي والسياسي في
متعد ًدا من ّ

الداخل .والى جانب أولئك ،يوجد العبون آخرون ُكثُر في البيئة اإلقليمية والدولية.

ٌّ
منصب على "ملعب" ،فال ننسى "الجمهور" الذي تجري المنافسة من أجل
أن الحديث
وطالما ّ

"المدرجات" من أجل
كسبه أو ّادعاء تمثيله .وهو –على عكس ما ُيقال -ال يكتفي بالوقوف على
ّ
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"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
()10
()11
عول عليه
الم َّ
"الفرجة"  ،أو "المراقبة" ؛ واّنما "يشارك" في "اللّعبة" .بل ّإنه ّ
الالعب الرئيس و ُ
في ما يجري .صحيح ّأنه ُم َّ
لكن
وثمة من ُيغيِّر مكانه أو موقفه ،ويبتكر أدواته...؛ ْ
وزع الوالءّ ،

هنا يكمن ال ّرهان األكبر.

"الرمادية" ،أو ألولئك
نقدا متز ً
وتجد في الخطاب السوري اليوم ً
ايدا لهذه ال ّشريحة الموصوفة بـ ّ
الذين يقفون "في منز ٍ
لة بين المنزلتين" بالمعنى السياسي .وهؤالء هم -في الوقت نفسه -موضوع
ٍ
تأييدا "نهائيا" تقر ًيبا ،من جهة ال ّشريحتين
أن ك ّل
طرف قد ضمن ً
المنافسة بين الطرفين ،طالما ّ

األكثر قابليةً لالنخراط في االستقطاب السياسي واالجتماعي حول األزمة.

ٍ
الصراع إلى "اهلل" ،أو "إلى ٍ
أجل
وهذا يعني ّ
أن من يقف "في منزلة بين المنزلتين" أو ُ"يرجئ" أمر ّ

تبعا
ما" ،أو إلى "المجهول" ،أو إلى بقاء "األصلح" بالمعنى ا ّلدارويني؛ سوف يكون
محكوما ً
ً
ٍ
إما مع هذا
عديدة
لعوامل
ّ
"إما وا ّما" .وعليه في نهاية المطاف أن يختار االصطفاف ّ
بحتمية ّ
ضدنا".
الطرف أو ذاك ،وستحكمه القاعدة المعروفة في مثل هذه الظروف" :من ليس معنا فهو ّ

سابعا :جدل "الواقعي" – "الفتراضي" أو جدل "األصل" – "الصورة"
ً

ٍ
ميديائية" ،بكل المعاني والتّجليات الراهنة
السورية اليوم ،هي ّأنها ظاهرة "
ّ
أهم صفة للظّاهرة ّ
لع ّل ّ
ٍ
تحولت سورية إلى عنو ٍ
ومشهد لـ "الفرجة" .والواقع ّأنها
"متْلف ٍز"
ان ُ
للواقع السياسي واالفتراضي .وقد ّ
للتدخل في ما
ُوضعت "تحت المجهر"؛ ليس لتقصِّي ما يجري فيها وتفحُّص ما حولها ،واّنما
ّ

ٍ
ٍ
مختلفة ،تسكت عن أشياء وتُفصح عن أخرى ،وقد َّ
تتنكر ألشياء
بكيفيات
يجري ،واعادة تقديمه

ٍ
ٍ
موضوعا
السورية
وتختلق أخرى .هذا إلى جانب
ً
تأويل نشط لألحداث؛ بما يجعل الظاهرة ّ

11

عن مفهوم "الفرجة" ،انظر :جي ديبور ،مجتمع الفرجة :اإل نسان المعاصر في مجتمع الستعراض ،ترجمة أحمد حسان ،ط0

(القاهرة :دار شرقيات.)0997 ،
10

عن مفاهيم المراقبة والمعاقبة الواردة ،انظر :ميشيل فوكو ،المراقبة والمعاقبة :ولدة السجن ،ترجمة علي مقلد ،ط( 0بيروت :مركز

اإلنماء القومي.)0991 ،
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يفوق قدرة
"ميديائيا" تفيض أحداثُه وتأويالتُه واتجاهاتُه بما يتجاوز "معنى" الحدث نفسه ،وبما
ُ
ً
السوريين على تحمله.

وي ِّ
ِّز من التفاعل والسجال النشط بين ما يجري في الواقع وبين المدركات
السوري حي ًا
ُ
شكل الحدث ّ
ٍ
فعالية إدر ٍ
ٍ
وذهنية في المقام األول ،من حيث الوزن
اكية
واالستجابات حوله .أي إّنه عبارة عن

والتأثير .وهذا أمر خالفي بك ّل تأكيد ،وهو مفتوح على حجم التطورات .هذا إضافةً إلى أن البعد

"الميديائي" ِّ
كبير بما ال يمكن التقليل منه أو تجاهله .وهذا يدل على أن الواقع
يشكل وزًنا نوعيا ًا
ِّ
حيز احتمالي مفتوح أمام تفهمه والتأثير فيه ،وربما "هندسته" ...وهذا هو األمر الحاسم تقر ًيبا
حتى اآلن في فهم المشهد السوري وتحليله.
الواقعي والفتراضي في السياسة
تغيير ٍ
ٍ
الناس إلى الواقع
ّأدت ثورة المعلومات وتطور وسائط االتصال ،إلى
كبير في نظرة ّ

ٍ
تطور بالنسبة إلى المشهد السوري– إلى
أهم
والسلطة والقوة والدولة ...إلخ .و ّأدت تلك الثّورة –في ّ
ٍ
لمصدر من مصادر القوة والتّحكم ،وهو اإلعالم والمعلومات
التحرر من "احتكار" السلطة
ّ

متداخال مع اإلعالمي أو الميديائي
والتراسل بين الناس في الداخل والخارج .وقد أصبح السياسي
ً

ٍ
ٍ
عد "الناشط السياسي" أحد وجوه العالم االفتراضي (والواقعي).
بكيفية غير
مسبوقة .وأمكن ّ

أما االفتراضي فهو "وهم".
إن الواقعي –من منظور النظام السياسي -هو أمر
ٌّ
ّ
"حقيقي" ممتلئ؛ و ّ
فإن ما
ألن ّ
النظام ال يستطيع "اإلمساك" به ،أو "القبض" عليه عند الضرورة .وهكذا ّ
وهو كذلك؛ ّ
ألنه ِّ
يشكك في الواقع ،ويزيل "البساطة"
ًا
يبدو طليقًا
وقادر على "االتصال" ،هو الذي "ينتصر"؛ ّ

ِّ
أهم
و"السطحية" عنه ،و"يفككه" .وهو باألحرى "يقبض" عليه ،ويعيد تعريفه وتشكيله وتوجيهه .و ّ
وسيلة لديه ،هي االستعانة بـ "االفتراضي" أو "الصورة".
أولوية "الفتراضي" ،أولوية "الصورة"؟

بأن ثمة "أولوية" أو "قوامة" نسبية لـ "االفتراضي" أو "الصورة" على الواقعي،
هذا ِّ
يبرر نسبيا القول ّ

التطورات -سواء الواقعة في سورية أو في بلدان عربية أخرى-
كشفت
في الظاهرة السورية .وقد
ْ
ّ
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"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
ٍ
تفاوت في الوزن النسبي للبعدين الواقعي والرقمي .ذلك أن الوقائع والتطورات الميدانية؛ ال
عن
ِّ
أهميتها.
تشكل ّإال جزًءا من كلية "الظاهرة" السورية الراهنة ،على ّ
ويبدو أن جدل الواقعي– االفتراضي ،أو باألحرى "قوامة" أو "أولوية" االفتراضي على الواقعي؛
ِّ
ومحدداته
تؤدي إلى "فجوة" تزيد أو تنقص ،بين تجليات المشهد السوري ،وبين وقائعه وفواعله
ّ
فإن المواجهات االفتراضية و"الميديائية"؛ تتّخذ جملةً من
العملية والحقيقية أو الواقعية .وهكذاّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
وهويات مختلفة ،بعضها حداثي
وعصبيات
انتماءات
الوسائط وسيلةً ،وتُحِّرك نوازع ،وتستثير
ووطني ،وبعضها –وقد يكون أكثرها -ما قبل حداثي أو ما قبل وطني.
"اختفاء الواقع"
إن ما ِّ
يسمى بـ "الحقيقة االفتراضية" .وتتّجه األمور
اقعية"؛ واّنما ما َّ
يحدد الموقف ليس "الحقيقة الو ّ

إلى نوٍع من "التحفيز" و"التحريض" و"األدلجة" التي تدفعنا ليس فقط إلى "تلقّي" ما "نراه" أو

أيضا ل ِّ
عده "حقيقةً" ،وربما لـ "العمل" على تحقيقه في الواقع كذلك .وان تعذر
"نسمعه"؛ وانما ً
اقعا.
جميع ذلك ،فيكفي ّ
عده و ً

تحديدا؛ يدفع الناس إلى
يفسر كيف أن اإلعالن عن تظاهرة أو نشاط ما في مكان ما ،واآلن
هذا ِّ
ً

قصد ذلك المكان ،بغية "المشاركة" أو "الفرجة" ،وهو ما يعني الزيادة في أعداد "الحضور" .كما
الصدام ،يحدث في الواقع( .)12وما يجري هنا،
يفسر كيف ّ
الصدام أو عن توقع ّ
أن الحديث عن ّ
ّ

"التشبه بـ" الصورة التي تتحدث عنه ،أو لـ "مطابقتها" أو للعمل بـ
هو سعي المتلقي لـ
ّ

"مقتضاها"(.)11

12

ٍ
مجموعات معينة .وقد يصح هذا في منطق المؤامرة أو
قصدي ،يبث عبر اإلعالم ل
يتحدث اإلعالم الرسمي عن "أمر عمليات"
ّ

11
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الدائرة التي يكون فيها لإلعالم والعالم الميديائي دور فوق العادة أو "فوق الواقع" بتعبير بودريار.
الحرب ّ
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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
وهنا تكمن دينامية  /آلية التحول من "الموقف" أو "الصورة" أو "االفتراضي" ،عبر وسائط الميديا
المختلفة .ذلك أن "الصورة" هي في كثير من األحيان "دعوة" و"توجيه"؛ وليست فقط "إعالما" أو
ٍ
شيء ،تكوين رأي جمعي حول "الموضوع" ،مثلما
"إعالنا" عن أمر ما .وما يحدث هو قبل ك ّل
تحدث أشكال أخرى من التلقي:
 تلق ذو سمات "حركية" و"تحفيزية" ،وليس فقط لـ "الفرجة". ثمة جانب من الجمهور يمكن أن يتحول موقفه أو حضوره من "متفرج" إلى "مشارك"؛متأثر في ذلك بالمشهد الجمعي.
ًا
-

الجانب الحركي والنشط من المتلقّين المعنيين ،الذين يعتبرون الصورة "بالغا" و"توجيها"
أو "دعوة" للعمل.

أي جماعات أخرى ذات صفة مشابهة) للموضوع عبر وسائط الميديا،
 تلقّي السلطات (و ّبشكل مباشر أو غير مباشر .وقيامها بإجراءات استباقية ،ال تلبث أن تصبح جزًءا من

األهم!
أحيانا ما تكون الجزء
"المشهد" ،و ً
ّ

تتحول "الصورة" إلى استجابات واقعية وميدانية ،مختلفة ومتفاوتة الحضور والتأثير؛ وخاصةً إذا
ّ
وقع "إخراجها" عبر الصور ومقاطع الفيديو وحتى من خالل "البث المباشر" .ونحن نتحدث عن
ٍ
ٍ
"تظهير" للصورة فقط .وما يحدث هو تحول الموقف
ممنهج؛ وليس عن
عمليات وعن "إخراج"
ٍ
من صورة "أولية" أو "بدئية" ،إلى واقع ثم صورة فواقع؛ وذلك وفق أنماط من التغذية العكسية،
والتداخالت بين ما حدث وما يحدث وما لم يحدث وما يمكن أن يحدث.
مسي ٍ
ٍ
قصدية أو َّ
سة بشكل فائق؛ بحيث تتوافق
تخضع األمور إلى عمليات "هندسة" و"إخراج"
وسائط االتصال والمقاصد السياسية على "إنتاج" المشهد على "صورة الواقع" أو "تظهير" له أو
ٍ
أن ما يقدمه اإلعالم أو العالم االفتراضي،
"كشف عنه" .وفي هذا السياق ،يرى جان بودريارّ ،

11

"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
"ليس هو الواقع كما هو ،وال هو صورة عنه ،بل هو صورة ولَّدها اإلعالم عن صورة أخرى؛ هي
بدورها مولدة عنه"( .)17وبذلك يختفي الواقع ،ويظهر "فوق -الواقع".
قل ،كيف تدفعنا إلى
كيف تتحول الرغبات والميول إلى سلوك في الواقع من أجل تحقيقها؟ أو ْ
اقعا؟ ّإننا أمام عالقة جديدة بين الواقعي واالفتراضي ،وال سبيل
سلوك ما يع ّد ما نتحدث عنه و ً
التقليدي للواقع أو لألسباب– النتائج وسيلةً .فنحن "أمام لعبة دائرة
إلى فهمها إذا ما اتّخذنا الفهم
ّ

انعكاسية ،يغدو فيها المعلول علة"(.)14

تبرر لكل طرف في المشهد السوري أن "يغض الطرف" عن مبررات الطرف اآلخر
ّإنها "لعبة" ّ

نوعا من ال ّذرائعية المتسلطة
يبرر ذلك ً
وهواجسه ومخاوفه ،بل و"أبلسته" و"تخوينه" .ومن ثمّ ،
تبرر –في حاالت األزمة واللحظات الحرجة
واإلقصائية؛ على اعتبار أن "الغايات النبيلة"ِّ ،
والمعارك الكبرى– "الوسائل القذرة".
اقعي ٍة" ،من
تحولها إلى "حقيقة و ّ
تنطلق "الحقيقة االفتراضية" أو ما سيصبح كذلك ،في طور ّ
محددة حول
توصيفات ومقاطع وعمليات "هندسة قصدية"؛ أكثر من انطالقها من صور واقعية ّ

فإن الصور وما يتولد عنها ،هي وليدة النظام اإلدراكي ،ووليدة مسبقات
األوضاع .وهكذا ّ
وخيارات ورهانات المرسل؛ أكثر من كونها ُمدخالت لديه.

فإن ما يجري أحيانا هو أن الكثافة
وفي زحمة األحداث والمقوالت والتشابكات والصور وسيولتها؛ ّ
ٍ
بكيفية تعيق عملية التدقيق ،أو حتى تفحص "أسس اليقين" لدى المتلقي.
والسيولة واإلثارة تتزاحم
لما سينمائيا؛ إذ يشغله التشويق واإلثارة عن التّدقيق في "ال منطق" أو "ال
كما لو أنه يشاهد ف ً
يفسر كيف
معقول" ما يشاهده .ويتعزز ذلك بجوانب أخرى يضطلع بها علم النفس اإلدراكي .فهو ّ

17
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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
أن المتلقي يميل إلى تصديق ما يحب تصديقه؛ مثلما أن القارئ يبحث عما يريد قراءته .ومن ثم؛
فإنه توجد عوامل تعز ٍ
يز ذاتية أو داخلية لدى المتلقي نفسه ،تساعد أصحاب السياسة في تلقي
رسائلهم وأدلوجاتهم وحتى أخالقياتهم.
الدال والمدلول
نوعا من المنافسة أو الصراع المحتدم في
يش ّكل جدل الواقعي– االفتراضي أو األصل– الصورةً ،

المشهد السوري على اإلمساك بواحدة من مصادر القوة المؤثرة؛ وهي تحديد مدارك الناس

وقناعاتهم ،ومن ثم مواقفهم السياسية تجاه ما يجري .وهذا ما جعل العالم االفتراضي يشهد
"سيولة" فائقة في مفردات المشهد السوري؛ تتمثّل في أحداث وأفكار وصور وتحليالت ومقاطع
()18
سينمائي من مسرحة ومونتاج واخراج؛
يتعرض له مشهد
ٌّ
تعرض لك ّل ما ّ
ميديائية  .كما جعله ي ّ

وذلك في سياق تحويله إلى مادة لـ "الفرجة" أو "المراقبة" ،كما سبقت اإلشارة إليه .وهو ما من

حضور من "الحقيقة" أو "الواقع"؛ وال نعني صورة سورية بإطالق،
ًا
شأنه أن يجعل "الصورة" أكثر
صور َّ
محددةً لها.
ًا
وانما صورة  /أو
محددة،
عندما
يتحول المشهد أو الصورة إلى واقع ،وعندما يجري "تكييف" الواقع وفق رؤى ّ
ّ
أو"إفراغ تدريجي للواقع من واقعيته"( ،)11وعندما تغيب العالقة أو الصلة بين الدال والمدلول،
ٍ
شيء ،واقناع الناس به ،دون
أي
وبين الواقعي واالفتراضي؛ فيمكن عندها العمل على تقديم ّ

فإنها ال
 18على الرغم من كثرة المواد الميديائية الخاصة بالمشهد السوري على شبكات التواصل
االجتماعي ووسائط الميديا المختلفة؛ ّ
ّ
ي
اضي .وقد يكون الحدث السور ّ
تغطي الحدث بكليته .وثمة الكثير ّ
قمي أو االفتر ّ
مما لم يجر "رفعه" على الشبكات الخاصة بالعالم الر ّ

مجاال حيويا
سياسي) من حيث عدد المواد الخاصة به على شبكة اإلنترنت .كما تعد وسائط الميديا المختلفة
في المرتبة األولى (كحدث
ً
ّ
ي ،التي
للنشاط
ي ،على صعيدي "رفع" و"تحميل" أو "التقاط" المقاطع .وهذه من ظواهر الحدث السور ّ
السياسي الخاص بالحدث السور ّ
ّ
تتطلب الكثير من التقصي والتحليل.
11
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"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
النظر في معقوليته أو صدقه أو مواءمته؛ طالما أن لدينا القدرة على التأثير في المخيلة والمدارك
والوعي والالوعي(.)16
هنا "ال" ِّ
الزما لها أو نتيجة حتمية أو
شيئا غير الح ّل .وليس ذلك
ّ
تشكل األزمة ً
الحل ّإال شرطا ً

احتمالية لها؛ بل هما شيء واحد .فقد يجري تدمير الدولة والمجتمع خالل المواجهات ،بين من
يريد "بقاء النظام" ومن يريد "إسقاطه" .ومهما بدت األمور بديهية بالنسبة إلى مراقب ما ،في
ولكن بمضمون مختلف بالنسبة إلى
خالفية ،ورّبما هي بديهية،
فإنها تبدو
زمان أو مكان ما؛ ّ
ْ
ّ

مراقب آخر .وقد تحدثنا عن تحطيم العالقة بين العلة والمعلول ،وبعدها يصبح كل ٍ
ممكنا،
أمر
ً

وك ّل سياسة جائزة.

ثام ًنا :جدل "الفرصة السانحة" – "التحديات الماثلة"
ِّ
قدر "غير مسبوق" من التجاذب
و"تحديا" في اآلن نفسه .وهو يثير ًا
السوري "فرصة"
ً
يشكل الحدث ّ
أيضا تجاه "ما يع ُد" به ،أي
والسجال في الداخل والخارج؛ ليس تجاه ما جرى ويجري فقط ،وانما ً

بما هو "فرصة" وبما هو "تهديد" .وقد تناولت الدراسة في فقرات أخرى جوانب من هذا الموضوع،

تعده فواعل أو محد ٍ
في حين ّأنها ِّ
دات نفسية وادراكية تجاه الموضوع في
تركز هنا على ما ّ
األول هو "الفرصة السانحة" ،والثاني هو "المخاطر الماثلة".
مستويين ر ْ
ئيسين؛ ّ
"الفرصة السانحة"
يستند منطق "الفرصة السانحة" إلى التّداخل الحاصل بين ما يريده الفرد (أو الجماعة) ،وبين ما
ممكنا من بين ٍ
عدد من البدائل .وهذا ما يجعل من السياسة
عده
يتوقع الحصول عليه ،أو ما ي ّ
ً

مستمر ،و"تحيًُّنا" دائما للفرص.
ا
هانا
ر ً

16
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وتبدو الفرصة نوعا من التوافق بين "الفاعل" االجتماعي والسياسي ،و"الهدف" ،و"المحتمل"،
ٍ
بكيفية تش ّكل "نقطة
و"البيئة" الزمانية والمكانية؛ بحيث تقترب األمور من بعضها البعض،
انطالق" نشطة .وذلك على ٍ
"أمر مالئما"؛ بل "شرطًا
نحو يجعل الحراك االجتماعي– السياسي ًا
الزما" لتحقيق التغيير .وقد ينظر إلى األمر انطالقًا من مبدإ "اإلمساك" بالفرصة ،وعدم تفويتها،
ً
ياحك فاغتنمها".
على ّ
حد القول" :إذا هب ْ
َّت ر ُ

وهذا من الشروط الالزمة –ولكن غير الكافية -النطالق الحراك السياسي ،في شكل تظاهرات
نشطين آخرين
فاعلين
عاملين أو
أما ما ال يقع األمر ّإال به؛ فهو توافر
ْ
ْ
ْ
واحتجاجات وحتى ثورة .و ّ

العامة والقوى
ّأولهما" :االندفاع" و"الغضب" ،الذي يسببه حافز أو حادث مباشر ،وثانيهما :إدراك ّ
أن تلك هي اللحظة المالئمة لـ "التحرك" و"االنقضاض" ،إلى جانب المخاوف من
النشطة ّ
أن "الخافقات لها سكون" كما يقول الشاعر(.)19
"انكشاف النية" وفوات "الفرصة" نفسها؛ ذلك ّ

ويعتمد منطق "الفرصة السانحة" في تحفيز الحراك االجتماعي والسياسي على تحفيز عوامل
االحتقان االجتماعية واالقتصادية والسياسية()71؛ وهي كثيرة .كما يستند إلى وجود إدراكات سلبية
حول الطبيعة اإلثنية والمذهبية للنظام السياسي والمؤسسة العسكرية واألمنية؛ وهي إدراكات لم
فضال عن االعتماد على مخاطبة
يعمل النظام (والمعارضة) حيالها أي شيء تقريبا .هذا
ً
المخيال السياسي ونظام القيم والمدارك االجتماعية والدينية والمذهبية والجهوية والقبلية؛ ذاك الذي
أخذ يراكم منذ سنوات إدراكات سلبية تجاه النظام ،بسبب الموقف من الدين ودوره في الحياة
العامة.

19

فإن الخافقات لها سكون.
يقول أحد الشعراء :إذا هب ْ
ياحك فاغتنمها* ّ
َّت ر ُ
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"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
ٍ
للرهان المشار إليه بكل عوامله وفواعله،
وهكذا فإن منطق الفرصة السانحة ،هو تكثيف عال ّ
واعادة إطالقه في سياق زماني ومكاني َّ
معي ٍن؛ ليكون "ش اررة البدء" .هذا مع األخذ بعين االعتبار
ما يسم الحراك االجتماعي والسياسي من اندفاع وبداهة ومبادرة وسرعة؛ وذلك على أساس أن
سورية تعيش تحت ضغوط داخلية وخارجية غير مسبوقة ،وأنه ال بد من تحيُّن الفرصة،
سببا في انكسار حركة التغيير؛ وهذا ما
والحرص على عدم تفويتها .كما أن التراجع قد يكون ً

يجعل المعارضين والمشاركين في االحتجاجات عرضة النتقام محتمل.
"المخاطر الماثلة"

يعد
أن ما ّ
إن منطق "الفرصة السانحة" المذكور ،يقابله منطق "المخاطر الماثلة" .وهذا يعني ّ
ّ
ِّ
ومحددات وفواعل لالحتجاج و"الثورة" ،على اختالف الصيغ والبرامج والتفاعالت
بواعث
نوعا من "المخاطر الماثلة".
والتجليات؛ يشكل من منظور شريحة أخرى ً
ويتجلى ذلك في ما يقال عن وجود إر ٍ
ادات في الداخل والخارج من أجل إعادة تشكيل سورية على
ُ
نظاما من نوع
وجهوي ٍة ،ووفق ارتباطات وتفاهمات مع الخارج .و"المشكلة في أن
فئوي ٍة
ّ
أسس ّ
ً
برمتها الحتمال االنهيار ،والدخول في دوامة
النظام السوري ّ
يجر بانهياره الهيئة االجتماعية ّ

طويلة المدى من االضطرابات واالصطفافات بحكم التركيب المتنوع للمجتمع السوري .وعلى

يجر انهياره كامل إقليم المشرق إلى فخ التفكك الطوائفي والعشائري
المستوى اإلقليمي يمكن أن ّ

فعليا"(.)70

ترددت في التظاهرات والتصريحات في وسائط الميديا
وقد ش ّكلت الشعارات الطائفية التي ّ
المختلفة والفتاوى ،مؤ ّشر ٍ
مثال
ات عززت تلك اإلدراكات أو المخاوف .وهنا "تُظهُِّر" الهتافات ً

"الالشعور السياسي" كما يقول ريجيس دوبريه .ومن ثم
النواظم الضمنية للفعل السياسي ،أو ّ
ّ
يمكن القول ،إن النوازع واالتجاهات التي هي من هذا النوعِّ ،
طا إلشعال
ًا
تشكل
مصدر نش ً
70

عزمي بشارة" ،أفكار حول الثورة السورية تحديدا" ،الجزيرة نت.2100/8/01 ،
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"علوية ع التابوت،
مثال الهتافات التي تقول:
ًا
الحرائق،
ومظهر من مظاهرها .خذ على ذلك ً
ّ
مسيحية ع بيروت" ،أو "رجالهم ع السيف ،ونساؤهم للكيف"(.)72

ويجري التركيز على البنية اإلثنية –بالمعنى الواسع للكلمة -للمجتمع في سورية ،سواء تعلق
كمكون ديني وآخر مذهبي .كما يقع
العلويين،
كو ٍن قومي ،أو المسيحيين و ّ
ّ
األمر بالكرد كم ّ
أحيانا،
التركيز على "اإلحجام" عن المشاركة في االحتجاجات المناهضة للنظام( .)71وينطوي ذلك
ً
و"األقلوية" ،حتى
على مقاربات نفسية تبسيطية ومتسرعة؛ تدعو إلى "تجاوز" المخاوف التقليدية
ّ

يعززها .وهذه مسألة تتطلب المزيد من التقصي والتحليل.
لو كان بعض ما يجري في الواقع ّ

تاسعا" :ارتيابي" أو "ل يقيني"
ً

يتّسم الحدث السوري ٍ
بقدر من "الاليقين" أو "االرتياب"؛ ليس فقط بالمعنى الدارج أو القاموسي

المالزم للحدث،
أيضا بالمعنى االصطالحي أو المعرفي .ومن ثمّ ،
للكلمة ،وانما ً
فإن الغموض ُ
موضعا لل ّشكوك والهواجس (وهذا ما يحدث
يتطلب العمل عليه أو النظر إليه .لكن ليس بوصفه
ً
موضوعا للتقصي ،وتفكيك الغموض من خالل تقليب األمور والحفر في
عادةً)؛ واّنما بوصفه
ً

أهم ما يجب التركيز عليه،
طياتها وطبقاتها والتراكمات الحدثيَّة والعملية واإلدراكية بشأنها .ولعل ّ
هو الطابع االرتيابي للحدث؛ بمعنى عدم القدرة على "اإلمساك" به واحكام الرأي بشأنه.

72

سامي كليب" ،سوريا بين قعقعة السالح وأنين اإلصالح" ،السفير .2100/8/6 ،وهناك نماذج عديدة لهذه الشعارات والهتافات على

مواقع التواصل االجتماعي ( )Facebookو( ،)Youtubeوغيرها ،من تلك الشعارات" ،ال إيران ال حزب اهلل ،بدنا سني يعرف اهلل"،
و"مسيحية يا كفار طلعتو بتحبو بشار"" ،العلوية عل تابوت المسيحية ع بيروت"" ،ال الدكتور وال العميد غير السني ما منريد".
71

انظر :حازم صاغية" ،األقليات والعنصرية" ،الحياة ،2100/9/01 ،وانظر كذلك :هاني فحص" ،نوستالجيا الظلم :أكثريات وأقليات

بأخطاء متبادلة" ،السفير.2100/9/20 ،
وتجب اإلشارة هنا إلى ّأنه

ال ميكن اجلزم أ ّن هذه اهلتافات صدرت من املعارضني للنظام ،إذ قد يكون األمر غري ذلك ،خاصة

بالنسبة إىل املسيحيني ،إذ مل يكونوا هدفا للمتظاهرين حىت يف أكثر املناطق تزمتا .كما أ ّن هناك هتافات وسلوكيات طائفيّة
صدرت كرد فعل على استنفار الغرائز الطائفيّة عرب العنف غري املسبوق الذي اكتسى يف أحايني كثرية بصبغة طائفيّة.
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"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
"الال تعيين" تجاه أمر ما .ويتعلق
"الاليقين" أو ّ
واالرتياب هنا يحيل –كما سبقت اإلشارة -إلى ّ
األمر بـ "احتمالية المعرفة" تجاه الموضوع ،وبتغيرها .وهذا نقيض الحتمية التي كانت تقوم على
مثال بإمكانية توقّع موقع الجسم إذا ُعرفت سرعته .وقد انهار ذلك االعتقاد وقام
اعتقاد الفيزيائي ً

محلّه كما ذكرنا مفهوم احتمالية المعرفة(.)77

بقدر غير َّ
نصف الحدث السوري بـ "االرتيابي"؛ وذلك ٍ
السيما
محدد واحتمالي من "الاليقين".
ّ

بخصوص األسئلة التالية :ما الذي حدث؟ وما زمانه ،ومكانه (أماكنه)؟ وما هو سلوكه العملي
أو الميداني؟ وما هي طبيعة خطابه؟ والحدث هو فعل مصحوب باتجاه ،وكل ٍ
فعل مصحوب
ولكن السؤال المطروح هنا هو :إذا تم ّكنا من تحديد الفعل ،فهل يوصلنا ذلك إلى معرفة
باتجاه.
ّ

ٍ
بتأثير تطوري (في الواقع) أم تأويلي (في التحليل)؟
االتجاه والمقصد؟ وهل يكون ذلك
ما الذي حدث؟

نتحدث عن ارتياب الحدث "األول" أو "البدئي"؛ أي اندالع االحتجاجات في درعا– جنوب سورية.
ونطرح األسئلة التالية :هل نحن أمام مسار متصل ،أم أن البداية كانت تعبي ار عن شيء محدد،
ثم ما لبثت األمور أن تطورت بكيفية مختلفة؟ وهل هي "ثورة" عامة ،أم "حركة احتجاج" محلية،
أصبحت في ما بعد سريعة وخاطفة؟ وهل كان في بال هؤالء وفكرهم ّأنهم يبدؤون ما لم يستطع

أصال؟ أم أن األمر بدأ بحادثة محددة ،ما لبثت أن شكلت
غيرهم البدء فيه ،أو لم يفكروا فيه
ً

ذاتية أم نتيجة تخطيط مسبق؟ وهل ثمة تعامل
"ش اررة" االحتجاجات؟ هل ما جرى كان اندفاعة ّ

أن الخارج تدخل على إثر الحدث؟ وماذا عن الوزن النسبي لعوامله،
مع الخارج قبل ما جرى ،أم ّ
وهل تغيرت األمور فيه؟ وماذا عن التوقيت والمكان؟

77

محمد عابد الجابري ،مدخل إلى فلسفة العلوم :العقلنية المعاصرة وتطور الفكر العلمي ،ط( 1بيروت :مركز دراسات الوحدة

العربية ،)0997 ،ص  .160-161وانظر بصورة عامة :توماس كون ،بنية الثورات العلمية ،ترجمة حيدر حاج اسماعيل ،مراجعة
محمد دبس ،ط( 0بيروت :المنظمة العربية للترجمة.)2111 ،
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الزمن
الرتياب في ّ
الزمان الداخلي
ثمة "ارتياب" بخصوص التوقيت ،لماذا اآلن؟ وما طبيعة التّداخل – التّخارج بين ّ
ّ

الزمان "موجيا"ُ ،متسارًعا ،في بداية االحتجاجات،
والزمان اإلقليمي والدولي ،وكيف حدث أن كان ّ

ثم كيف تفاوت زمن
ثم أبطأ ً
قليال ،فتسارع ،وهكذا ...ذلك ّ
أن وتيرة االحتجاجات كانت متفاوتةّ ،
ّ
ٍ
منطقة وأخرى؟ ولماذا لم يأت على مناطق أخرى؟
البدء (وكذلك االستم اررّية واإليقاع؟) بين
الرتياب في المكان

ومختار سلفًا ،وما
ًا
مقصودا
ينسحب االرتياب على المكان ،لماذا أماكن بعينها؟ وهل كان المكان
ً

يفية؟ ولماذا ترّكزت بل تصاعدت
طبيعة العالقة بين اندالع االحتجاجات في مناطق
حدودية أو ر ّ
ّ

معينة ،أصبحت تُعرف بـ "مناطق االحتقان" أو "بؤر التوتّر" االجتماعي
االحتجاجات في مناطق ّ
ٍ
عقود عديدة ،بحيث أعطت مؤ ّشرات على
السمة منذ
السياسي واألمني ،ومنها ما اكتسب هذه ّ
و ّ
النظام؟
معارضة ُمتج ِّذرة
أمنية مع ّ
وقابلية عالية نسبيا لالنخراط في مواجهات ّ
ّ

وضوحا ،من دون القدرة على تقديم تفسيرات
افية أكثر
أن االحتجاجات رسمت خطو ً
طا جغر ّ
الواقع ّ
ً

بالنسبة إلى المكان أو الجغرافيا ،هي:
ّ
جدية بشأنها ،ويمكن التمييز هنا بين ثالث ميزات ّ

دينامية االحتجاجات،
بالنسبة إلى
القارة" ،هذا ّ
"المناطق ّ
ّ
النشطة" ،و"المناطق القلقة" و"المناطق ّ

نصنف على أساس عدم االنخراط في
ويمكن أن تكون التّسميات مختلفة إذا ما أردنا أن
ّ

مثال.
االحتجاجات أو تكون معكوسة إذا صَّنفنا على أساس تأييد النظام ً
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"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
القارة"
الذرية ،إذ ّ
ونستوحي هذا التصنيف ً
يتحدث نيلز بور عن "الحاالت ّ
أيضا من حقل الفيزياء ّ
ٍ
معينة عن إطالق أمواج كهرطيسية( .)74وهي "المسلّمة" التي
حيث ّ
يكف اإللكترون في مدارات ّ

متعددة بالنسبة إلى حالة لإللكترون ،وهذا ينسحب
احتمالية
تتحول مع الفيزيائي دوبروي إلى
ّ
ّ
ّ
التحول المعكوس
باحتمالية
أيضا على مفهومنا لـ "المناطق" و"األمكنة" التي تتّسم بدورها
ّ
ً
التحول و ّ
ّ

من ٍ
حالة إلى أخرى ،حتّى في أكثر المناطق توتًّرا.

تام وحتمي للنظام على ما هو عليه،
ثمة "مناطق ّ
قارة" بإطالق ،وليس ّ
والواقع ّأنه ليس ّ
ثمة تأييد ّ
وثمة باألحرى رفض للبدائل المحتملة ،على مبدأ" ،ال حبا في علي ولكن
واّنما على ما يعد بهّ ،

الراهن.
كرًها لمعاوية" ،حتّى لو انطوى المثل المذكور على داللة
ّ
إضافية بالنسبة إلى المشهد ّ
المسميات والتّحديدات التالية:
وعلى هذا نقترح
ّ
المناطق ال ّنشطة

ومؤيدوه بـ "مناطق التوتّر"
وهي المناطق التي تصفها المعارضة بـ "الثورّية" ،فيما يصفها النظام
ّ
ثم انتقلت األمور إلى مدينتي المعضمية ودوما
أحيانا "البؤر
و ً
ّ
األمنية" ،وكانت درعا في البدايةّ ،
التأزم األكثر
بريف دمشق ،وبانياس في طرطوس ،وجسر ال ّشغور في ريف إدلب ،وتلكلخ ،ولكن ّ

كثافةً وسخونةً واستم اررّيةً كان في تلبيسة وتلدو والرستن في ريف حمص ،وأحياء من مدينة

أيضا في بعض المناطق من ريف حماه وادلب وغيرها .وقد اتّخذت االحتجاجات
حمص ،و ً

السيطرة ،ومحاولة إقامة "سلطة بديلة".
ً
أشكاال من العمل المسلّح و ّ

74

كف عن إطالق أمواج
أيضا "المح ّ
طات المدارّية" ،ويفترض بور وجود مدارات في الذرة إذا سار فيها اإللكترون ّ
تسمى ً
ّ -

المسمى "الحاالت
الذرية
قارة" ،وهذا مصدر المصطلح األساسي في نظرية "بور" في الفيزياء ّ
مما يجعل اإللكترون في "حالة ّ
ّ
كهرطيسيةّ ،
القارة" .انظر :محمد عابد الجابري ،مدخل إلى فلسفة العلوم ،مرجع سبق ذكره ،ص .111
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المناطق القلقة
وهي مناطق تتجاذبها ديناميات وقوى متعارضة بشأن الموقف من حركة االحتجاجات والعنف
المصاحب .وتتراوح بين مناطق شهدت احتجاجات متقطّعة ما لبثت أن توقّفت أو تضاءلت إلى
مهددة باالنزالق نحو العنف الداخلي أو المحلّي بسبب
حد ما ،ومناطق شهدت توتًّار جزئيا ،وهي ّ

السياسي واالجتماعي.
الطبيعة المرّكبة للتكوين اإلثني و ّ

(طائفية)
أهلية
ّ
تماس" أو "خطوط مواجهات" في نزاعات ّ
ومناطق من المحتمل أن تش ّكل "خطوط ّ
الالذقية وجبلة وبانياس وريف حماه
محتملة ،سواء داخل المدن كما في حمص وفي ريف دمشق و ّ

قية) المحتملة في حلب وريف حلب
اإلثنية
وريف إدلب ،إلى جانب التوتّرات
(القومية أو العر ّ
ّ
ّ

قية.
والمنطقة الشر ّ

القارة
المناطق ّ
ٍ
الالذقية وحلب وطرطوس ودمشق
بشكل يتفاوت بين تأييد "صريح" كما في
مؤيدة للنظام
ّ
وهي ّ

وحمص وريفها وريف حماه والرقّة والسويداء ،وتأييد "مشوب بالترقّب" كما في مناطق واسعة في

أحيانا ينطوي على اعتبار ٍ
سياسية مثل
ات
ولكنه
عامةّ ،
ً
ّ
مختلف أنحاء سورية ،والترقّب هو سمة ّ
الكردية على وجه العموم.
الصامتة" .وتأييد "مشروط" كما في المناطق
ّ
ما ُيقال عن "ال ّشريحة ّ

السياسي
القارة" التي تخالف
ّ
النمطية التي تشيعها أطراف عن ّ
أن االنقسام ّ
ما هو تفسير "المناطق ّ
ٍ
ومذهبية؟ ولماذا يتفاوت التعبير السياسي واالجتماعي
إثنية
يتم على
ّ
أسس ّ
ّ
(مؤيد – معارض) ّ
ٍ
الراهنة في سورية؟ وكيف
والعنفي بين منطقة وأخرى؟ وما هو مفهوم مناطق التوتّر واالحتقان ّ
بكيفي ٍة
تعقيدا
الراهن؟ هنا يبدو المشهد السوري أكثر
ً
أمكن "التّحييد ّ
ّ
النسبي" للكرد في الحراك ّ
تجعله "عصيا" على التنميط القصدي واستدعاء أو إحياء ديناميات صراع ومنافسة من فترة

العثمانية ورّبما قبلها.
النحل" المملوكية و
"الملل و ّ
ّ
فصامية
الصورة :رؤية
ّ
الرتياب في ّ
أيضا في وجود رؤيتين رئيستين منفصلتين ومتمايزتين لألمر ،فيهما القليل من
يتجلّى االرتياب ً
وتتحدثان عن يقين لديهما بشأن
الدالئل واإلثبات الفعلي والواقعي ،وكثير من المبالغات واألدلجة،
ّ
71

"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
الرؤى األخرى ،حتّى ّأنهما ال تحتمالن وجودها بل و"تؤثمان"
ما يجري ،فيما هما "تغطّيان" على ّ
ٍ
بمعزل عن التأويل والتّحوير والتبديل الذي تقتضيه
أصحابها .وليس من حكاية تعرض ما جرى

ٍ
جانب واحد من الصورة،
فإن المتلقّي يقع على
المنافسات والتجاذبات
ّ
الراهنة .ومن ث ّم ّ
السياسية ّ
النفسية
وال يملك الكثير تجاه الجوانب األخرى ،كما ال يملك التدقيق في األمر بسبب األجواء
ّ
العاطفية المشحونة.
و
ّ

ألنك
الروايتين – إذا سلّمنا بوجود روايتين لألمور  -ال
توضح األمورّ ،
ّ
والواقع ّ
أن محاولة جمع ّ

وكأنك أمام موضوعين منفصلين ،وليس األمر كما
تماما ّ
تجد رًؤى وتفاصيل وحتّى أحداثًا مختلفة ً
ٍ
لو ّأنك تقع على وصفين مختلفين ٍ
ألمور
متنوعة
ألمر واحد ،واّنما هي
ّ
سرديات وتوصيفات ّ

مختلفة.

المخيالية"
"الضغوط
عاشراّ :
ّ
ً
المخيالية" ،أي المخيال بوصفه
"الضغوط
يمثّل الحدث السوري فرصة مالئمة لتأثير ما ندعوه بـ
ّ
ّ
ولكنها
ً
الضغوط المخيالية تنطلق من الحدثّ ،
أن ّ
السياسي .والواقع ّ
عامال مؤثًّار في المشهد ّ

أن ما يجري في الواقع هو ال ّشرط الالزم لتحقيق ما يعد به الحدث.
تتمركز حوله هو نفسه .إذ ّ

عموما في المعاني واألبعاد التالية(" :)78استحضار" صور شيء ما ُكنّا قد رأيناه
ويتحدد المخيال
ّ
ً
اقعية أو غير معروفة ،أو "تركيب" صور معروفة ،ولكن
سابقًا .و"خلق" صور ألشياء غير و ّ
تتصورها
التصورات والنظرّيات الجديدة .والعقائد الخاطئة التي
ّ
بطريقة جديدة .و"بلورة" المفاهيم و ّ
وتجسدها في المخيال خارج ك ّل رقابة أو سيطرة للعقل.
النفس
ّ
ّ
ويقوم المخيال ٍ
بعدا من أبعاد الحدث ،وتدخل –
"الضغوط
بدور في تغذية
المخيالية" التي تمثّل ً
ّ
ّ

تبعا للوزن
مع عوامل أخرى  -دورة التّفاعالت
ّ
الخاصة به .ويتفاوت تأثيره في المشهد السوريً ،
78
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اضية وما يتّصل
النسبي لفواعل الحدث وأبعاده،
ّ
اكية واالفتر ّ
وخاصةً ما يتعلّق بالجوانب اإلدر ّ
ّ
الهوية.
باتّجاهات
ّ

سياسي"
المخيال كـ "فاعل" أو "ناشط
ّ
مخيالية عالية ،ويرتفع سقف التوقّعات (اآلمال – المخاوف)
السوري عوامل ضغط
ّ
يثير الحدث ّ

حد
حد ْين :واقعي ورمزيّ ،
السوري .ويتجلّى ذلك بين ّ
ّ
بالنسبة إلى السورّيين وا ّ
لمعنيين بال ّشأن ّ

التصورات والمدارك .ويمثّل
وحد رمزي وقيمي تمثّله
التطورات
واقعي تمثّله
العمليةّ ،
الميدانية و ّ
ّ
ّ
ّ
الرئيسان
المخيال جزًءا من اللّعبة أو المنافسة
ّ
السياسية بين مختلف األطراف ،وقد اجتهد الطّرفان ّ

في توظيفه واستثماره سياسيا من أجل إدراجه في خانة تأييد الموقف وتعزيزه.

معينة أو تحفيزها تجاه اآلخر ،فيما يكون العكس
هنا يجري العمل على تعزيز مدارك
مخيالية ّ
ّ
"السكوت" عنها أو "التّقليل" من شأنها .ويحدث ذلك
بخصوص مدارك أخرى يجري "تجاهلها" أو ّ

المتخيل
الوجدانية ،وبين
اسية والحاالت
من خالل التأثير ّ
ّ
ّ
الروابط بين "التمثّالت السي ّ
النشط في ّ

الوجدانية وكذا اشتدادها خالل
الدوافع الالشعورّية ،إلى جانب معاينة فحص أسباب االستثمارات
وّ
ّ
()71
ٍ
النقاط منها:
الراهنة في
مجموعة من ّ
ّ
الصراعات"  .ويتجلّى البعد المخيالي لألزمة ّ
ٍ
السلطة( .)76و"اللّعب" العلني
صلة
 استحضار صور ومدارك سابقة علىبالصراع على ّ
ّ
الدولة.
الضمني على طبيعة التّكوين اإلثني للمجتمع و ّ
و/أو ّ

71

"المتخيل االجتماعي لدى فرويد" ،في :محمد سبيال وعبد السالم بنعبد العالي ،الفلسفة الحديثة :نصوص مختارة،
 بيير أنسار،ّ

76

ثمة مثال احتفاء كبير بكتاب :نيكوالس فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا :الطائفية واإلقليمية والعشائرية في السياسة
ّ -

ط( 1الدار البيضاء :أفريقيا ال ّشرق ،)2100 ،ص .079 – 076

ونشرت ترجمته إلى
ثم أُدخلت عليه تعديالت واضافاتُ ،
( 1662 - 1691القاهرة :مدبولي ،)2114 ،الذي صدر قبل فترٍة طويلةّ ،

نظر لرؤيته للمشهد السوري على ّأنه "ملل" و"نحل" وطوائف
أن األزمة السورية اليوم أعادت االهتمام به ،ا
العر ّبية منذ سنوات .ويبدو ّ
سياسية ،للمجتمع والدولة في سورية.
حداثية ،وما قبل
الفئوية ،وما قبل
مما يتوافق مع بعض الرؤى
ّ
ّ
ّ
وقبائل وعشائر ّ ،
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ّ
الحدث السور ّ
الراهنة ،كترديد ال ّشعارات واثارة ال ّشائعات واطالق التعليقات
 ْ"أدينة" و"م ْذهبة" األزمة ّ

الدعاية
النفسية و
والمواقف المختلفة .وهذا جزء من المواجهة
اإلعالمية والرمزّية إذ تفعل ّ
ّ
ّ
والتأثير المخيالي فعل الحقيقة!

بناء على تجارب سابقة ،أو
فردية
ّ
 "إعادة تركيب" صور ومدارك عن تجارب ّوجماعية ً
السياسيين السابقين ،واألضرار التي
السجناء
تمثّلها ،ومن ذلك ً
ّ
مثال قصص وحكايات ّ

النظام وقوى المعارضة المختلفة .ويندرج ذلك
جراء المواجهات السابقة بين ّ
لحقت بأفراد ّ

أن ما يجري اليوم ليس طارًئا ،واّنما هو استمرار لما كان في
في إطار التأكيد على ّ

الماضي.

االجتماعية
النمطية لدى مختلف ال ّشرائح والتكوينات
الصور
ّ
ّ
 استثمار المدارك و ّاألمنية ،وهي مدارك متفاوتة ،ومتناقضة في
و
السياسية ،عن ّ
المؤسسة العسكرّية و ّ
ّ
الدولة و ّ
الدولة.
أن ذلك كلّه يحدث بوجود أزمة ثقة بين المجتمع و ّ
األهم ّ
بعض األحيان ،و ّ

"الفوضوية" ،إلخ ،في
الهويات "الطّارئة" أو
عية أو
 إثارة المخاوف بشأنّ
ّ
الهويات الفر ّ
ّ
االجتماعية ،سواء بشكلها الفردي أو الجماعي.
النفسية و
البنية
ّ
الثقافية و ّ
ّ

"اإلقدام""/اإلحجام"
ميتين أو
للضغوط
النظر في التجلّي
يمكن ّ
المخيالية في المشهد السوري من خالل دينا ّ
ّ
العام ّ
ّ
المخيالية الدافعة
الضغوط
ّ
عامين أو رئيسين متعاكسين هما :اإلقدام واإلحجام .وتتجلّى ّ
موقفين ّ

للمشاركة في التّظاهرات ودعم المعارضة من خالل مؤ ّشرات أو محفّزات رئيسة:

تحول "اإلمكان" أو "األمل" لدى البعض إلى أمر وشيك.
 )0ال ّشعور
ّ
بإمكانية التّغيير ،أو ّ
الدافع والحافز في سورية.
" )2انتقال" موجة "الثورات" العر ّبية وتأثيرها ّ
الرمزي والقيمة
 )1التّعويض عن ال ّشعور باألزمة و"تضاؤل"
األهمية واستنزاف رأس المال ّ
ّ
السمعة والحضور السوري في المنطقة.
و ّ
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سية ،وهي قريبة
الحساسية البالغة لإلعالم واالستعارات
)7
الثقافية وال ّشائعات والحرب النف ّ
ّ
ّ
الرغبة في "التّغيير".
من "روح المغامرة" ،و"اإلثارة" ،و ّ

الديني (المذهبي) المفترض
السنة تجاه التأثير ّ
معينة من ّ
 )4تفكيك المخاوف لدى شرائح ّ
الهوية السورية.
السني" من
لعالقة سورية بإيران و"حزب اهلل" ،وابراز "البعد ّ
ّ

 )8إعادة بناء العالقة بين سورية واطارها العربي واإلسالمي في إطار تحالفات وتوازنات
جديدة.
تؤدي إلى "اإلحجام" عن المشاركة في االحتجاجات أو
الضغوط
المخيالية التي ّ
ّ
فيما تتجلّى ّ
المؤيدة ودعم النظام ،من خالل مؤ ّشرات أو محفّزات رئيسة:
باألحرى المشاركة في التّظاهرات
ّ

ثمة مؤ ّشرات أو
مما يجري ،والخوف من المجهول،
 )0ال ّشعور بمخاطر ّ
وخاصةً ّ
ّ
أن ّ
جدية ّ
الحادة ،وغيرها.
بوادر ذات داللة مثل حاالت العنف الطائفي ،واالستقطابات
ّ

التطورات "غير المطمئنة" في البلدان التي شهدت "ثورات" أو "تغيير أنظمة" مثل تونس
)2
ّ
ومصر وليبيا ،لجهة العنف وعدم االستقرار والتّأثير األجنبي.
للتدخل أو االختراق الغربي للمنطقة من خالل
مدخال
بأن ما يجري قد يمثّل
ً
ّ
 )1ال ّشعور ّ
مقربة من الغرب.
"إيصال" نظم حكم ّ

الراهنة بشأن المشهد
الضغط اإلعالمي
ً
ّ )7
يعد ّ
عامال ر ً
ئيسا في المواجهات أو المنافسات ّ

ار لمعاركه تجاه سورية ،ولكن بوسائل
السوري ،وما دعم الغرب للمعارضة ّإال استمرًا
ّ

أخرى.

ثمة اتّجاه لـ "أدينة" و"مذهبة" حركة التّغيير والمعارضة في سورية.
ّ )4
الصراع مع "إسرائيل"
الصراع وقواعده وادراكاته في المنطقة من
ديناميات
 )8تغيير
ّ
ّ
ّ
الصراع مع "إيران".
"الصراعات
ّ
الداخلية" أو ّ
و"الغرب" إلى ّ
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ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ

الحادي عشر :لُ ِّجي؟
بكيفي ٍة ال يمكن توقّعها ،وهذا أمر
السوري على ك ّل االحتماالت،
ّ
ّ
اللجة هنا هي انفتاح الحدث ّ
السياسية المتنافسة
االجتماعية و
يخص ك ّل فواعل الحدث السوري وعوامله تقر ًيبا ،بما فيها القوى
ّ
ّ
ّ

المعنوية أو
المادية و
السلطة والتح ّكم في توزيع الموارد
ّ
ّ
أو المتصارعة على اإلمساك بما أمكن من ّ
السياسة لديفيد إيستون.
تخصيصها ،كما في تعريف ّ

الذاتية التي تحافظ على تماسكه واتّجاهه ،والواقع
النواظم
السوري "لُ ِّج ّي" بمعنى "اختالل" ّ
ّ
والمشهد ّ
أن وجود دولة مركزّية وحكومة ونظام سياسي متماسك ال يمثّل حتّى اآلن عامل "يقين" في هذه
ّ
النقطة بال ّذات ،ألنه يتعرض الهت ازز ٍ
ٍ
الداخل والخارج ،وهو
الضغوط
ات
المستمرة في ّ
وتآكل بسبب ّ
ّ
ّ

بالنسبة إلى البعض "إسقاط
النظام" يعني ّ
أن "إسقاط ّ
ما يجعل استم ارره موضع تحد كبير ،ذلك ّ

بالنسبة إلى البعض اآلخر.
ّ
الدولة" ،ويعني بقاؤه ال ّشيء نفسه ّ
اللجة
في ّ

يتأسس مفهوم "اللجة" على مكو ٍ
األول هو البعد اللّغوي ،والذي ينطوي على
نات أو أبعاد ّ
ّ
ّ
متعددةّ ،
ّ
ٍ
لتج األمر
معان كثيرة منها :الماء العميق أو البحر ،والتّمادي في األمر أو اإللحاح عليه ،وتقول ا ّ

ولجة الظّالم .والثاني هو البعد االصطالحي ،ويعني تداخل
لجة الماء ّ
أي عظم واختلط ،وتقول ّ
محددة من العوامل والفواعل وتراكبها وتماهيها ٍ
التوصل
بكيفي ٍة تجعل من
ألمر ما،
مجموعة غير ّ
ّ
ّ
ٍ
يتضمنه
تطوره ومساراته ،بك ّل ما
يقينية بشأنه ًا
أمر متع ّذ ًرا ،ومثله ّ
إلى معرفة ّ
ّ
التنبؤ باحتماالت ّ

اإلمكانية – االستحالة.
ذلك من معنى الفرصة – التّهديد،
ّ

ٍ
النشطة
لحظة حرجة ،ومن مواقف األزمة
اللجة قريبة جدا من
الحادة التي ُي ّ
ّ
عد تحديد فواعلها ّ
و ّ
المعنية .ويتقاطع المفهوم إلى حد ما مع
كبير للمتلقّي ولألطراف
تحدًيا ًا
واحتماالتها
المرجحة ّ
ّ
ّ

األول هو األساس المعرفي
مفاهيم سابقة عن "االرتياب" و"عدم اليقين" وذلك في بعدين رئيسينّ ،
واإلبستمولوجي ،والثاني هو طبيعة الموضوع أو الحدث.
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انسحابا خطيا لها على
الراهنة ،أو إسقاطًا تلقائيا ،أو
اللجة هنا ليست استمرًا
ّ
ً
ار ميكانيكيا لألزمة ّ
السوري
المستقبل ،حتّى لو كان ذلك
ً
بمعنى ّ
محتمال لفت ٍرة من ّ
الزمن ،وهي ً
أدق استمرار المشهد ّ
بين ٍ
متغيرة ومفتوحة على آفا ٍ
أدق
ق غير منضبطةّ ،إنها بمعنى ّ
أخذ ّ
ورد ،تنافر وتجاذب ،حال ّ

اللجة (.)Mudding Through
التخبط في ّ
ّ

بمحددات وعوامل يمكن
إن األمور مشروطة
ّ
وال تذهب األمور نحو تحديد "قاهر" للمعنى ،إذ ّ
ٍ
َّ
أن ما يجري – هو حتّى
دفعا
قصديا باتّجاه حالة بعينها ،ذلك ّ
تحديدها وال يمكن توقّعها ،تدفعنا ً

التدخل أو
الخارجية
المعنيين حتّى لو كان للبيئة
اآلن  -ال يخرج عن إرادة
وديناميات االختراق و ّ
ّ
ّ
ّ

التّغلغل إكراهاتها واشتراطاتها والزاماتها.
"تفسير كوبنهاغن"

يسمى "تفسير كوبنهاغن" ،وهنا
مجد ًدا لمفاهيم
الكم ،وتتعلّق بما َّ
ّ
هنا نستند ّ
مستمدة من فيزياء ّ
الكيفية المرّكبة ،بمدلول ما يحدث عند إجراء
يمكن التّعاطي التّحليلي مع الحدث السوري بهذه
ّ

"بأن مالحظة ال ّشيء تُغي ُِّر منه ،وأنّنا نحن المالحظين
مالحظة تجر ّ
يبية .ويقتضي هذا التّسليم ّ
تدق سواء كّنا ننظر إليها أم
جزء حقيقي ً
الساعة التي ّ
فعال من التّجربة ،وال يوجد شيء مثل ّ

ال"(.)79

أن قيمة ما
بالنسبة إلى البعض ،ورّبما بديهيا ّ
وقد يبدو هذا غر ًيبا ّ
بالنسبة إلى البعض اآلخر ،إال ّ

كيفية فهمنا للعالم .ولكن
نقول تتأتّى من انبثاقه من الفيزياء النظرّية ومن تطبيقاتها الثورّية في ّ
ٍ
بدرجة كبيرة بتوقّعاتنا"،
"إن ما ندركه – ما نعلمه من تجاربنا – متأثّر
األهم من ذلك هو القول ّ
ّ
وقد أتى آرثر أدينجتون على ٍ
بأن
مثال يثير القلق ً
أن أحد ّ
الفنانين أخبرك ّ
فعال ،قال" :نفترض ّ

79

جون جريبين ،البحث عن قطة شرودنجر ،ترجمة فتح اهلل الشيخ وأحمد السماوي ،ط( 0أبو ظبي :مشروع كلمة ،هيئة أبو ظبي

للتراث ،القاهرة :كلمات عربية للترجمة والنشر ،)2119 ،ص.061
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"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
ٍ
حينئذ في نحت
الفنان يبدأ
لكن ّ
الرخام ،ستقول" :هراء"ّ ،
شكل رأس إنسان "مختبئ" في قطعة من ّ
ٍ
بشيء ليس أكثر من مطرقة وازميل كاشفًا ال ّشكل "المختبئ"(.)41
الرخام
ّ
"التخيل" أو بـ "االفتراض" ،وهل هذه هي الطّريقة التي
فهل يمكننا الحديث عن "الخلق" بـ
ّ
أن حديث ماركس عن الطّبقات
الذرة ً
مثال؟ وهذا يذ ّكر بقول بيير بورديو عن ّ
"اكتُشفت" بها ّ
شيئا حقيقيا .وما يحدث في الواقع هو ما تراه أو تفترضه أو تج ّد
ثمة ً
"أوجدها" .هنا ال يبدو ّ
أن ّ

أبدا!
أي شيء ،وقد ال يكون
موجودا ً
ً
فيه ،وما ال تراه ال تملك حياله ّ

حدثيات المشهد السوري ومداركه ومساراته
"اللجة" ،ما يجعل ّ
السابق عن ّ
هذا يتداخل مع المفهوم ّ
ٍ
بماهيته ومآله .ويزيد في
بشكل غزير ،وبال كيف ،وبال شكل يمكن "تعيينه" أو "الجزم"
تتدفّق
ّ

أي مشهد ،هو على عدد "الخالئق"
أن "الخلق" أو "التخليق" ّ
األمر ّ
السوري ،و ّ
بالنسبة إلى المشهد ّ
من "مشاركين" و"متابعين" و"شهود" ،وغيرهم.

يقدمه المفهوم هو أن الحديث عن تظاهر ٍ
يحث
ات واحتجاجات" ،يخلقها" ،أو هو
ّ
أهم ما ّ
ّ
ولع ّل ّ
عية والقول بها أو
أن الحديث عن الشر ّ
عليها أو يزيدها – وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك – كما ّ

ألنه يرسم المسار المفترض لما يجب القيام به .وهذا ينسحب على ما تقوله
ّادعاءها ُ"يوجدها" ّ

الرهان على ما يصدر من مجلس األمن ،وعندما يصدر شيء من
مختلف األطراف ،انظر إلى ّ
بكليته ،ويكون ذلك بمنزلة "إشهار" لـ ٍ
"أمر ما"،
هذا بشأن األزمة السورّية ّ
فإنه يؤثّر في الوضع ّ

المتكرر في ذلك
النظر عن طبيعة ما يجري على األرض .ولكن "تعثّره"
كأنما هو "واقع"،
بغض ّ
ّ
ّ
ّ
"تأجيال" ٍ
أن ما يجري حتّى اآلن هو أزمة محكومة إلى
"إشهارا" ورّبما
عنى
ً
ألمر معاكس ،وهو ّ
ً

ٍ
حد ما بتواز ٍ
خارجية.
وتجاذبات
نات
ّ

41
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("اللجة" ،و"تفسير كوبنهاغن") إلى صعوبتين
اللجي مستعينا بالمفهومين المذكورين
ّ
يحيل المشهد ّ

غموضا ُمعان ًدا عصيا على التّحليل
يخص الحدث الغامض
األول
ً
ّ
بالغتين أو وضعين حرجينّ ،
تطوره
والتّفسير ،والثاني
ّ
يخص "اتّجاهه" أو "مآله" المحتمل أو المفترض ،أو ما نعنيه باحتماالت ّ

بناء على
في اللحظة التالية أو في المستقبل .وفي اللّحظة التي ّ
نؤسس فيها معرفة ما بالحدث ً
تحدي
فإنه تكون حدثت وقائع
مما يتطلّب معرفة جديدة ،هنا ّ
"واقع" ما في "لحظة" ماّ ،
وتطورات ّ
ّ
كنا نلجأ إلى مفاهيم مرنة واطار تحليلي مرّكب ،وحتّى لو كانت
"اإلمساك بالمعنى" ،حتّى لو ّ

تطوراته وتفاصيله المرهقة
المفاهيم "فوق" الواقع أو لديها حراك مستق ّل نسبيا عنه ،عن سيولة ّ
والمضنية على أدنى تقدير.
إن سورية "في
السوري ،كأن تقول ً
"اللجي" حصيلةً ّ
ُيمثّل البعد ّ
مثالّ ،
أولية للتّحليل الكلّي للمشهد ّ
مهب الريح" ،بك ّل ما في ذلك من "مفاجآت" و"مفارقات" و"ارتياب" و "ال توقُّع" و "ضغوط
ّ

النظر
أيضا بع ِّده
ولكنه يفيد
الدراسة،
مما ذكرنا في ّ
مفهوما "بدئيا" في ّ
ّ
ً
مخيالية" ،وغيرها ّ
ً
ٍ
"اللجة" ،التي تعني
للموضوع ،بمعنى ّأننا يمكننا تحليل المشهد باالعتماد على
موسع لـ ّ
مفهوم ّ
ٍ
عندئذ االتّجاه بالتّحليل نحو المستقبل.

"اإلشارات والتّنبيهات"
السياسي خالل
 ّالسوري بكلّيته ،هو نوع من التّفكيك ألبعاد الفعل ّ
إن تناول الحدث ّ
النشطة
أيضا جوانب ُمسبقاتها
األزمة ،يطال
وخلفياتها واإلمكانات أو االحتماالت ّ
ّ
ً
ٍ
التوصل إلى المستوى العميق من
محددة .وقد يساعد في
لتطورها في اتّ
جاهات غير ّ
ّ
ّ
وخاصةً في
طبقات الحدث ومنطلقاته المشتركة بين مختلف الفواعل المؤثّرة فيه،
ّ

الرئيسين ،المواالة والمعارضة ،على اختالف رؤاهما وتنويعاتهما.
االتّجاهين ّ

النظر
 حتّى اآلن لم ينظر إلى ما يجري في سورية كـ "حدث" له فواعلّ
ومحددات يجب ّ
الفعالة لها ،واّنما كـ "فرصة – تهديد" ،فالمعارضة
فيها
ثم االستجابة ّ
ّ
وتقصيها ،ومن ّ
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ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
ظام
السعي لـ "اقتناصها"؛ فيما ّ
ّ
عدها ّ
عدت األزمة "فرصة سانحة" ،وهذا يقتضي منها ّ
الن ُ
السعي لـ "احتوائها".
 وشرائح أخرى -ً
"تهديدا" وجوديا أو كيانيا ،وهذا يقتضي منه ّ

ٍ
فية"
السياسي بشأن الحدث،
ّ
وكأنه محكوم بأنماط من "العقبات المعر ّ
 يبدو الخطاب ّالضيقة" ،ما يعني ّأنه (الخطاب)
اغماتية
"الضغوط
ّ
المخيالية" و"البر ّ
ّ
و"األدلجة الشديدة" و ّ

السوري .وهكذا تبدو األمور مشدودة لما "تأمله"
محكوم بجهل ال ّشروط التار ّ
يخية للمشهد ّ

الوطنية).
فواعل الحدث ،وليس لما "يقتضيه" الواقع (والمصلحة
ّ

ٍ
الدولة والمجتمع ،كما في
 كشفت األزمة عناختالل عميق في طبيعة العالقة بين ّ
الرمزي،
االجتماعية و
العالقات
ّ
ّ
السياسية ،وأفصحت عن "تآكل" أو "استنزاف" رأس المال ّ
العروبية ،إلى نظام "الملل
الوطنية و
"النكوص" عن الفكرة
ومخاوف من "االرتداد" أو ّ
ّ
ّ

"الدولة الفاشلة".
"الدولة
التسلطية" ،إلى ّ
النحل" ،أو من ّ
وّ
ّ

ثمة ما ندعوه
إن ما يجري ليس نتيجة "مؤامرة" محضة ،كما ّأنه ليس "تلقائيا"
 ًّ
محضاّ ،
"توافق موضوعي" بين عوامل وفواعل كثيرة ّأدت إلى ما نحن فيه اليوم ،وهذا من طبيعة

األمور.
تخص "المنوال" في التّغيير ،فهل يكون
مخيالية نشطة
 تتجاذب الحدث السوري ضغوطّ
ّ
أن األمر يطول بالسورّيين ليشهدوا
على غرار :تونس ،ومصر ،واليمن ،والبحرين ،أم ّ
ضغوط منو ٍ
الصومال ،والعراق؟
ال آخر ،كما حدث في أفغانستان ،و ّ

الخاتمة
يطرح المشهد السوري اليوم ّ ٍ
المعنيين بسورية ،لجهة االنطباعات
تحديات كبيرة على السورّيين و ّ
ُ
ّ

أن
لخالفية
واالرتدادات المتعاكسة التي ظهرت بينهم ،وا
ّ
ّ
الحادة في تعيين األمور وتعريفها ،والواقع ّ
المشهد أثار – حتّى ٍ
قدر متقارًبا نسبيا من اآلمال – المخاوف بشأن االحتماالت
وقت قريب ً -ا
الدولة والعالقة بينها وبين المجتمع وما
المستقبلية للظّاهرة السورّية،
وخاصةً على صعيد طبيعة ّ
ّ
ّ
الدولية الكبرى.
يتّصل بالموقف من القضايا
اإلقليمية و ّ
ّ

بكيفي ٍة يصعب اإلمساك بها ،ومثلما تتطلّب األزمة
السوري وفواعله
ّ
وتتداخل عوامل الحدث ّ

الراهنة ،على غرار "عقدة غورديان"
محتمال ،رّبما اضط ارريا
"خروجا"
ً
ً
وحاسما ،على قواعد اللّعبة ّ
ً
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فإن التّحليل العلمي أو األكاديمي رّبما تطلّب مقاربةً نظرّية مرّكبة ،جاء
المذكورة في ّ
الدراسةّ ،

أيضا على قواعد التّحليل المعتادة ،وهو تجريب واختبار ّأولي ،على أمل أن يساعد
أكثرها
خروجا ً
ً
وطياتها.
الراهنة وطبقاتها ّ
التعرف إلى بعض جوانب األزمة ّ
ذلك في ّ
ولكننا ال نرى ما يجري "قطيعة كبرى" أو "علّة أولى" لوالدة أو وجود سورية جديدة بالكلّية ،واّنما
ّ

جية ،وال أحد يستطيع الجزم بنتائجها أو مآلها،
لحظة مواجهة بين رهانات وارادات
داخلية وخار ّ
ّ
ٍ
و"لجي".
ألن المشهد مفتوح على
مستقبل "ال يقيني" ،و "ال متوقّع" ،و"خالفي" ،و"ارتيابي"ّ ،
ّ
تقصي "التباس" أو "انحباس" المعنى في الحدث السوري ،وهذا من طبيعة
لقد حاولت ّ
الدراسة ّ

الكيانية الكبرى ،وهو من طبيعة "الحدث" بالمعنى الذي تورده
الوجودية أو
المواقف في األزمات
ّ
ّ
يقدمها جاك دريدا ،وفرانسوا ليوتار وغيرهما ،ويحيل ذلك
الدراسة ،وكذلك بالمعاني التي ّ
أو تقترحه ّ

األهم هو
إلى الطّبيعة المرّكبة لعوامله وفواعلهّ ،
وللرهانات المتعاكسة ألطرافه والعبيه ،و ّ
األهم
المعنيين به،
ّ
"التّجاذبات" الثّقيلة التي حكمت أهله و ّ
وديناميات التّغلغل واالختراق الخارجي ،و ّ
قابلية سورية لك ّل ما يحدث اليوم ،بك ّل أبعاده وتجلّياته.
هو ّ

النظام" إلى "إسقاط
أن السورّيين يقفون بين مخافتين ،األولى هي أن ّ
يؤدي "إسقاط ّ
أخيرا ،يبدو ّ
و ً

وكأنهم "محصورون في
النظام إلى "إجهاض" التّغيير،
الدولة" ،والثانية هي أن ّ
ّ
يؤدي بقاء ّ
ٍ
تعبير معروف لباشالر.
ومعلَّقُون بين "عدمين" ،بحسب
اللّحظةُ ،

قائمة المراجع والمصادر:
الكتب:
السياسة ،ترجمة هاشم صالح ،ط( 0بيروت :مركز
 أركون .محمد ،اإلسلم :األخلق و ّاإلنماء القومي .)0991
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"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
علمية ،ترجمة هاشم صالح ،ط( 2بيروت :مركز
 أركون .محمد ،الفكر اإلسلمي :قراءةّ
اإلنماء القومي.)0998 ،

السياسي ومغزى الدولة القطرية ،ط( 2بيروت:
 األنصاري .محمد جابر ،تكوين العرب ّمركز دراسات الوحدة العربية.)0994 ،

جدلية الجمود واإلصلح ،ط0
 باروت .محمد جمال ،العقد األخير في تاريخ سورية:ّ
السياسات.)2102 ،
(الدوحة/بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة ّ

القابلية للثورة ،ط( 0الدوحة/بيروت :المركز العربي لألبحاث
 بشارة .عزمي ،في الثورة و ّالسياسات.)2100 ،
ودراسة ّ

 بودريار .جان ،المصطنع والصطناع ،ترجمة جوزيف عبد اهلل ،ط( 0بيروت :المنظّمةالعربية للترجمة.)2116 ،
محمد علي ناصف،
 توفلر .ألفين ،صدمة المستقبل:ّ
المتغيرات في عالم الغد ،ترجمة ّ
العالمية.)0991 ،
ط( 2القاهرة :الهيئة المصرّية لنشر الثقافة والمعرفة
ّ

وتطور الفكر
العقلنية المعاصرة
محمد عابد ،مدخل إلى فلسفة العلوم:
 الجابري.ّ
ّ
ّ
العلمي ،ط( 1بيروت :مركز دراسات الوحدة العر ّبية.)0997 ،

 جريبين .جون ،البحث عن قطّة شرودنجر ،ترجمة فتح اهلل الشيخ وأحمد السماوي ،ط0(أبو ظبي :هيئة أبو ظبي للتّراث.)2119 ،
يكتاتوريات
الد
القوة ال ّناعمة في العالم
العربي :نحو تفكيك ّ
ّ
 حرب .علي ،ثورات ّّ
األصوليات ،ط( 0بيروت :الدار العر ّبية للعلوم ناشرون.)2100 ،
و
ّ
 دريدا .جاك ،ما الذي حدث في حدث  11سبتمبر؟ ،ترجمة صفاء فتحي ،مراجعة بشيرالسباعي ،ط( 0القاهرة :المجلس األعلى للثقافة.)2111 ،
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 ديبور .جي ،مجتمع الفرجة :اإل نسان المعاصر في مجتمع الستعراض ،ترجمة أحمدقيات.)0997 ،
حسان ،ط( 0القاهرة :دار شر ّ
ّ
السالم بنعبد العالي ،الفلسفة الحديثة :نصوص مختارة ،ط( 0الدار
 سبيال .محمد وعبد ّالبيضاء :أفريقيا ال ّشرق.)2100 ،

السياسي ،ط( 0الدار البيضاء ،أفريقيا
بالسياسة :في التّشريح ّ
للسياسة ّ
 سبيال .محمدّ ،الشرق.)2111 ،

 طرابيشي .جورج ،المثقّفون العرب والغرب :التحليل ال ّنفسي لعصاب جماعي ،ط0(بيروت :دار الريس.)0990 ،
اطية ،ط( 0بيروت :دار الطّليعة.)0996 ،
 طرابيشي .جورج ،في ثقافة الديمقر ّالعربية في عصر العولمة،
تمزقات الثقافة
الردةّ :
 طرابيشي .جورج ،من ال ّنهضة إلى ّّ
ط( 0بيروت :دار الساقي.)2111 ،

نظرية الفوضى ،علم الل متوقّع ،ترجمة أحمد مغربي ،ط( 0بيروت:
 غليك .جايمس،ّ
دار الساقي.)2116 ،

 فرويد .سيغموند ،علم نفس الجماهير ،ترجمة وتقديم :جورج طرابيشي ،ط( 0بيروت:دار الطليعة.)2118 ،
السجن ،ترجمة علي مقلد ،تقديم مطاع
 فوكو .ميشيل ،المراقبة والمعاقبة :ولدة ّالصفدي ،ط( 0بيروت :مركز اإلنماء القومي.)0991 ،

العلمية ،ترجمة حيدر حاج إسماعيل ،مراجعة :محمد دبس،
 كون .توماس ،بنية الثوراتّ
ط( 0بيروت :المنظّمة العر ّبية للترجمة.)2111 ،

الدقائق الثلث األولى من عمر الكون ،ترجمة وائل األتاسي (دمشق:
 وينبرغ .ستيفنّ ،دار الرسالة.)0968 ،
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"تفكيكية"
ي :مقاربة
ّ
الحدث السور ّ
الدراسات والتّقارير:
ّ
 أركون .محمد" ،اإلسالم :عالم وسياسة" ،ترجمة هاشم صالح ،مجلّة الفكر العربيالمعاصر ،بيروت ،العدد  ،)0961( 71ص .01-08
األول  -مشروع
الرئيس) ،التقرير الوطني الستشرافي ّ
محمد جمال (المؤلّف ّ
 باروتّ .سورية ( 0202دمشق :هيئة تخطيط الدولة ،برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي.)2111 ،

"اليقينيات التي أسقطتها الثّورة" ،الطريق ،بيروت ،العدد ( 0صيف
 بلقزيز .عبد اإلله،ّ
.)2100

 الخالدي .رشيد" ،الثورات العربية  :2100مالحظات تاريخية ّأولية" ،مجلّة الدراساتالفلسطينية ،بيروت ،العدد ( 68ربيع  ،)2100ص .21-01
الراهنة " ،الطريق ،بيروت ،العدد
 ضاهر .مسعود" ،البعد الثقافي في االنتفاضات العر ّبية ّ( 0صيف .)2100

الفلسطينية ،بيروت،
 غليون .برهان" ،الوالدة الجديدة للعالم العربي" ،مجلّة الدراساتّ
العدد ( 68ربيع  ،)2100ص .08 – 6

41

