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  كسر األطواق وسؤال القيمة: المثقف بين هزيمة وتحول  
    دراسة نقدية مقارنة

 ملخص البحث

أو  "المتآمرين"أو  "النخب"لم يكن الربيع العربي والثورة السورية، في سياقه خاصةً، ضربًا من ترٍف أراده مجموعة من 
، بل كان لحظة فارقة، قُصر أم طال زمن انبساطها في الواقع وتحققه في تاريخ أمة تنازع موتها السريري، بتجلياته "المغامرين"

  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية كلها، ولم تكن الثقافة كذلك أيًضا. 

محددات إنتاجها الثقافي والمعرفي في ظل  فرضية البحث ومسائله تقف عند ثورات الربيع العربي والثورة السورية خاصة، في
عالم هو قرية كونية موحدة تقنيًا، ولكنه مفارق ومغاير معرفيًا. فبين تحديات العولمة وأدوات تحكمها وهيمنتها التقنية ومنظومات 

ها العصري في عالم ، كانت الثورة روح أمة تبحث في مقومات حضور"المكتملة معرفيًا"التشدد األيديولوجي الدينية والسياسية 
اليوم، وكانت القدرات التقنية الحاضرة في وقائع الثورة متعددة الطرق، فمرة أداة فعل وإنتاج ومرة أخرى أداة تذرير وتشتيت، مع 

  غياب فاضح لقدرة النظريات المعرفية وتوضعاتها النسبية عن حّدها.

المكتملة والمريحة،  "إقليديته"سيخطئ العاِلم الذي يظن أن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، حيث مازال قابعًا في 
متناسيًا أو منسلًخا عن عصر الثورة التكنولوجية وعلومها المحدثة، ومسقًطا عامل الزمن (البعد الرابع)، حيث المسافة هي قياس 

كًما. وسيخطئ الفكر ببعديه النظري/ المفهومي والسياسي/ اإلجرائي في مقاربة معطيات الواقع وكّماته  اللحظة مفهوًما، والزمن
وقراءتهما، باستعجاله أو غفلته عن نتائج ثورات الربيع العربي في مخاض تجاربها الوطنية، سواء أنتجت سياسيًا في راهنها 

  المجتمعي والمدني والسياسي أم تأخرت فيه.

 

  مقدمة  

وما تاله حتى اليوم، من زمن متراكم ومليء باألحداث والمتغيرات، كان لحظة تحول وانقطاع، ولحظة استمرار  2011العام 
ليست صفة نهائية التحديد ثقافيًا أو سياسيًا،  "عروبته"لم تتحدد ماهيتها أو صفاتها بعد، وربما لن تتحدد في القريب. الربيع العربي و

ل في مسار أمة عن تاريخ هزيمتها المعلنة، منذ ارتضت االكتفاء عن كل فضاءات الحرية ومناخاتها وهو لحظة انقطاع وتحو
المتعددة، بلون واحد من ألوان الهيمنة والسيطرة والتحكم، سواء كان بشكله السياسي المكثف أم االجتماعي والديني المتصالح مع 

أو مغلق. وهو لحظة استمرار بآن في تقدم الروح البشرية وتوقها إلى الخالص عبودية الفرد وقيوده في نظام سياسي اقتصادي متكامل 
  من شرنقة وجودها المحتوم، وصوًال إلى وجودها المفارق والمختلف. 

وما تاله لليوم، هما لحظة التعيين والنفي، االنبساط والتجلي،  2011هذان الحدان، انقطاع/ استمرار، هما محتوى الحدث في 
 "المانوية"رتقاء، جدل الوجود والعدم، وليس فقط، بل ثمة مخاض ضخم يجادل في االنتقال إلى ما بعد عسف المثنويات التقدم واال

في سياق الصيرورة والتشكل. وأيًضا هي نفي المطلق، مطلق االستبداد المتمثل بنسبية السلطة التي تحولت إلى مطلق من مرتبة هللا 
مفهومين وحّدين، ومن ليس عنده في روحه وفكره، المطلق، سيحول نسبيه إلى مطلق وذلكم هو المطلق والنسبي ليسا شيئين، بل «

، وللفكر الناظر أن يقدم وصفته التفكيكية أو البنيوية أو النقدية أو المقارنة في التوصيف، وهذا مجال مفتوح حتى )1( »االستبداد
قيمة لفكر أو فضل على آخر، سوى في قدرته على التقاط مجريات الحدث النهاية، في التفكر والمفهمة واالكتشاف، وحيث إن ما من 

  والمرحلة، وقدرته على االستمرار بعده.

لن يستمر سوى ذاك الفكر الذي قرر أن على هذه البنية اآلخذة في نقد ذاتها هدم موروثها االستبدادي، في إذكاء روح الثورة، 
نفسه، ونظرات عمران الطفل الحلبي المذهولة في تفسير هول ما يجري، وموت  وفي االنتماء إلى إحساس البوعزيزي وهو يحرق

إيالن على شاطئ بحر اللجوء وحيًدا، وإحساس األطفال بالجوع نتيجة حصار المدن واإلحساس بالقهر والعجز. إنه الفكر، بما هو 
ابرماس، وهو يلتقط كمات الحرية المتشكلة اللغة، بوصفها محتوى رئيس للفكر والمكنون البشري باني جسور التواصل، بحسب ه

في عالم اليوم، ويأخذ من عمق المأساة البشرية ويحيلها خالصة إنسانية عامة تستهدف سعادة اإلنسان ووجوده، في عالم تكون وجوده 
السياسية القائمة  عن سبب تمسكه بالنظم "مثقفًا"الحر، وهو الفكر ذاته الذي قرر االنقطاع أو الخروج عن عبوديته، فلو سألت 

(أدونيس مثًال)، ومثقفًا آخر عن سبب رفضه وخروجه من دائرة هذه األنظمة، وسبب انتمائه إلى الثورة، مثل المرحوم صادق جالل 
العظم، لوجدت لدى كل منهما الكثير من المبررات، سواء لالستمرار أم االنقطاع، وستبقى هذه المبررات واألسباب محض راهنية 

ابلة للتغير، في زمن قصير أو طويل، وستتشابه والكثير من رؤى البشر في قبولها االنتماء إلى إحدى الحالتين، فما الفارق سياسية ق
  بينهما؟

  

  فرضية البحث 

                                                   
 .20)، ص1991(بال مكان وبال دار نشر،  المذهب الجدلي والمذهب الوضعيإلياس مرقص،  )1(
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مسار الثورات العربية وقعت في مفترق طرق، بين إمكان الوصول معرفيًا إلى إنتاج عالمي يحد نظرية العلوم من خارج منبتها، 
لتقانات الحديثة ونظمها النفعية على استحداث أدوات التحكم والهيمنة والسيطرة، مع تراجع النظرية المعرفة بقيمها الثقافية وقدرة ا

أمامها. إمكانيات العولمة وتغولها ودوامات تنازعها البيني جعلت ثورات الربيع العربي محط استثمار عريض من جانب، ومن جانب 
رها سياسي ومضمونها ثقافي وفكري. وما كل المحاوالت القائمة على قطع الربيع العربي ووأده في آخر دائرة صراع عميقة ظاه

  الثورة السورية، إال صورة من تجليات هذا الصراع متعدد األوجه.

ددة، وحيث ال يمكن البّت في نتيجة هذه اللحظة التاريخية بصورة نهائية اليوم، فإنه يمكن طرح نقاط نقدية في اتجاهات متع
معرفية وعلمية وثقافية وسياسية، بغية التقاط نفاثات الثورات هذه وتعيين مساراتها وتحديدها، بغية الوصول إلى مفهومات أولية 
تتلمس طريقها في مقاربة عقلية ممكنة ومقارعة نقدية واجبة تبحث في إمكانية إيجاد نقاط التقاء، بين القيم الثقافية بوصفها معرفة 

صر الحديث، من تقنية وعوالم رقمية متكاثرة، وخالصتها األولى: المصلحة العامة في التغيير الممكن والمنشود، وهو ومنتجات الع
ذو بعدين، ثقافي وتقني، إن لم يلتقيا معًا فستبقى عوامل التشظي والنزاع المثنوي هي المهيمنة والمسيطرة، إن لم تكن معطلة وقاهرة 

  بآن.

لمثقف العربي وأبعاد انتماءاته المتعددة والمتباينة، ليس فقط في قدرته النظرية والفكرية السابقة، بل في هنا يكمن الدور المهم ل
إمكان حضوره العميق في ساحة الحدث والغوص عميقًا فيه، حًسا وتفصيًال. وحيث إن الفكر مازال قاصًرا حتى اليوم، فاللغة بما 

نع الباحث في كثير من األحيان، إّال أنه من الضروري البدء في وضع أساس يستطيع هي منتج فكري لن تقنع بالوصف، وربما ال تق
  المقارنة، بغية النفاذ من الخاص إلى العام، ومن التفصيل والجزيئات إلى الهوية والكليات. 

  

  سؤال وإشكالية 

ة بما هو ثقافة وفكر أنتجتهما نظم لم يمض بعد وقت طويل على هزيمة العقل العربي، بما هو عقل متأخر تاريخيًا، وبالضرور
االستبداد السياسي والعسف النفسي والثقافي، فبعد أن كانت مقدماته في منتصف القرن العشرين مقدمات تحرر وطني وبناء الدولة 

ة الفكر امتثالي«ونهضة أمة وأمم، استحال إلى أمة ارتضت هزيمتها في ذاتها وفي مقومات وجودها الذاتي، فحسب ياسين الحافظ: 
 والحركة التقدميين العربيين، وافتقارهما إلى وعي كوني أعجزهما عن نقد الواقع والمجتمع العربيين نقًدا جذريًا، وهذا التنكر للحقيقة
الواقعية هو عملية إيهامية ثوراوية يزعم أنها ضرورية للحفاظ على الروح المعنوية لألمة، وتأكيد ثقتها بنفسها وقدرتها على تجاوز 

  وحكم الطغم العسكرية وانعدام مقومات الحياة. "األدلجة"، لتسقط في غياهب االستبداد و)2(»الهزائم والمحن

ومجال عملها المسمى  "كليات"لم تتماوت بالتقادم التاريخي كتب النقد ومفهوماته المتضمنة موضوعة العقل، بما هي حامل الـ 
ثقافة، حتى حدثت الطفرة الجينية في مسار هذه األمة المهزومة أمام نفسها أوًال، وبالضرورة أمام اآلخر، فثورات الربيع العربي 
 التي حطمت قيود الخوف واالستبداد، وفتحت المجال واسعًا للشغل فيها وتحقيق األحالم واألفكار، والختبار الفرضيات الكامنة في

  الرأس، ردًحا من الزمن، في مقابلة واقع أمة تسعى إلى تحقيق وجودها بين األمم. 

، مما شكل إطارات متعددة "ونخبه" "مثقفيه"المواقف المتباينة من ثورات الربيع العربي انعكست بطريقة و/أو بأخرى على 
تحقيق وجوده في ساحة العمل الشعبية والسياسية، بينها، وتجلت وظهرت بوضوح، في قدرة المثقف على  ما للمقارنة والتقييم في

ائد وقبل هذا وذاك في ساحة اشتغاله األولى في الفكر والثقافة والنقد. تلك الساحة التي لم يفتأ ينافسه فيها الشيخ والزعيم السياسي والق
معرفيًا وسياسيًا واقتصاديًا، لتأتي  ، وهي ساحة لم تنجز بعد مشروعها الوطني وأدوات تموضعها على ذاتها)3(العسكري حتى اليوم

إجابة المثقف عليها مواربة مرة، ومخاتلة مرة أخرى، متشنجةً متحمسةً مرة وغير مبالية مرات أخرى، في فوضى من التناقضات 
واقع في فضاء الفكرية الكثيفة، وتنغمس في الواقع كثيًرا إلى درجة اإلغراق في محليتها وهويتها الخاصة مرة، وتحلق بعيًدا عن ال

  سريالي رومانسي، فتنسلخ عن الواقع وترجمه وتتخذ منه مواقف العداء أو التحبب، من دون البحث والتنقيب مرات أخرى. 

  بالضرورة، ثمة عدد من التساؤالت التي يتحتم علينا طرحها، والجدل في اإلجابة عنها:

ال محوري، وعلى الفكر والمثقف الوقوف في محرابه اليوم، في هل يكرر العقل مع العقالنية العربية هزيمته مجدًدا؟ هذا سؤ
المعرفية الثقافية وحدها امتالك قوة التغيير، بذاتها؟ ماذا عن المواجهة  "كليات"أوجه متعددة من اإلجابات والتصورات. هل يمكن للـ 

والرقمية والترميز في نظرية العلوم (إبستمولوجيا)؟  القائمة بين عالم المثل والقيمة في نظرية المعرفة (غنوزيولوجيا)، وعالم التقنية
العلوم (اختصارها في قاعدة  "تقعيد"هل يمكن إيجاد معادل موضوعي يحقق بينهما التعادل التاريخي، أي بين القيمة المعرفية و

عته الذهبية من عالم الكليات وقانون)، ورقميتها وسطوتها في ثقافة العولمة؟ هل الحياد موقف ثوري، أم على المثقف أن يغادر قوق
إلى عالم التفاصيل والجزيئات، ليعيد بناء لوحة الكل المجتمعي، عبر فكرنٍة مضنية منوط به الدور الرئيس فيها؟ ماذا عن الموقف 

آلنية؟ هل األخالقي للمثقف، من كلياته المعرفية إزاء الواقع الدموي الحاضر؟ ماذا عن االنزالقات النفعية والمكاسب السياسية ا

                                                   
 .271 -270)، ص1997، (دمشق: دار الحصاد، 2ط الهزيمة واأليديولوجية المهزومة،ياسين الحافظ،  )2(
  .74 –70)، ص1995(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،  األيديولوجية العربية المعاصرةعبد هللا العروي،  )3(
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االكتفاء بحنين إلى الماضي األيديولوجي، وهي المعادية لكل تغيير أو جديد نكوصيًا كافية للمحافظة على هوية المثقف؟ ماذا عن 
  موضوعة المثقف العضوي وفعله في الحدث الثوري، في عالم متغير سياسيًا، بصورة رقمية وسريعة؟ 

  منهجية ومفهومية

محقين جزئيًا، أن آينشتاين لوال من قبله من فيزيائيين ورياضيين لم يستطع الوصول إلى نسبيته  يزعم بعضهم، وربما يكونون
، )4(العامة والخاصة، ولكن المزية الفارقة عند آينشتاين هي توحيده إطار المقارنة أو ما سمي بمبدأ تكافؤ جمل المقارنة (العطالة)

ه، ويخضعونه لجمل مقارنة متناقضة تفتح المجال واسعًا للتبريرية والشكلية، فحيث يخفق سابقوه في رؤية الحدث، عند تطور سرعت
يرى الفكر النظري أن جملة المقارنة واحدة، إذا ما أنتجت مفهوماتها المستقاة من الواقع العملي ومعادة الصياغة فكريًا، في صورة 

  كليات عامة، في جدلية المعرفة والحقيقة. 

د التحليل النقدي منهًجا يستند إلى المقارنة والمقاربة الفكرية، في القراءة المعرفية والداللية للمفهوم، في هذه الدراسة، تم اعتما
وأثره في الواقع االجتماعي والمعرفي، في قراءة عالم اليوم الثوري وتداخله وتعقيد مساراته محليًا وعالميًا، واالعتماد على التحديد 

  البشري، مع تعريف ثالثة مفهومات أساسية يمكن االستناد إليها في البحث، بصورة أولية:المفهومي العام للتاريخ الفكري 

: الدفعات المفاهيمية المحدثة في الواقع وتشكل لحظة مفارقة نوعية، في مسار تشكل Cultural Quantaكمات ثقافية   .أ
الشغل عليها، بغية تحقيق قفزة نوعية، في رؤية المجتمع وهويته الثقافية والفكرية. إن مهمة المثقف التقاط هذه المتغيرات و

  الواقع، تؤدي إلى إنتاج قيم ثقافية تخص كلية المجموع اإلنساني.
: انغماس الفكر وارتكاسه إلى زمن تشكله األول الحميمي، Epistemological Regressionالنكوص المعرفي    .ب

أو متعدد، ومتخليًا عن كلياته المعرفية، وموظفها شكليًا وذاتويًا متخذًا موقفًا دفاعيًا تبريريًا معاديًا كل جديد أو متشعب 
  وتفكيكيًا في المجتمع.

: منظومة عمل تقوم على توجيه معطيات ووقائع Object-Oriented Pragmaticallالغرضية الموجهة نفعيًا   .ج
ها، وتتمتع بنزعة تبريرية وصفية األحداث، لمصلحة جهة ما أو فرضية ما، وتستلزم لّي عنق الواقع واألحداث للوصول إلي

  لألحداث، بغية تمرير مشروعها الخاص.
  

  : في لحظة العالم اليوم وكونية الوعيأوالً 

إن كل تعيين هو نفي، وتعين الواقع ينفي فرض غيره أوليًا، فالواقع يصبح حاضًرا بكلية وجوده الحسي والعقلي، وهذا ليس  
، وهو واقعي؛ ألنه أصبح حياة "واقعي"تعسفًا بل انبساًطا وتفاعًال وتواصًال. إن حركة التاريخ المتقدمة تفضي إلى وجود متعين 

يرها من نظم الحياة، وهو نفي متعين وبسط في الواقع، وتتحقق عنده األنا في جدل الخاص والعام، وفي تعاش وذهنية تفاعلية تنفي غ
حضور المعنى والوجود في زمن واحد ومكان محدد. بحسب هيغل، األنا هوية متعينة، عام وخاص في الوقت ذاته، والروح هي 

ية أخالقية. هي روح الشعب وكليته المتعينة والمحددة بأخالقه الكلية وذواته العالقة الجدلية المنبثقة، بالضرورة وبالتحديد، بما هي كل
  الفردية. إنه الخاص، وقد اكتسى بعًدا عاًما في جدل األنا واآلخر، لتصبح الروح بما هي ثقافة ومعرفة فعًال وحياة.

اقع ال يمكنه نفي غيره من صور الوجود ، فغير المحدد في الو"النفي"هو الـ  "التعيين"وفق المنطق الصوري في النقض، الـ 
األخرى، هنا يكمن االحتمال والمستقبل، وانفتاح الزمن على ممكنات تتصارع في صيرورة الواقع على وجودها. الالتعيين هو فكر 

م ثقافي في لم يصل بعد إلى مرحلة الثقافة، بحضورها العام، وهو األنا التي بقيت خاًصا في ذاتها، ولم تندرج بعد في صورة عا
محيط وجودها. عدم النفي أو عدم السلب هنا ليس بحثًا في األدوات فقط، بل بحث في الواقع المتعين وإمكانياته ومعطياته وسيرورة 
تعيّنه المقبلة، ويتستلزم النقد في الفكر الحامل لحظة النفي تلك، وأيًضا كشف العالقة الجدلية بينهما: بين األنا بما هي ذات مفكرة 

  الواقع (لنقل المجتمع واجتماع البشر) بما هو موضوع متعين.و

الثقافة ليست علًما كالسيكيًا قابًال للقوننة والتقعيد مثل علوم الفيزياء وغيرها، بل هي علم مجال بحثه وساحة شغله: اإلنسان 
ذلك المركب المتجانس من الذكريات  الثقافة«وقضاياه الحياتية والمعرفية والمصيرية التي تشكل األمة، بحسب عابد الجابري: 

والتصورات والقيم والرموز والتعبيرات واإلبداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشرية، تشكل أمة أو ما في معناها، بهويتها 
الهوى  ، فثقافة عصر األنوار األوروبية ذات فضل وقيمة عليا في مسار تاريخ تطور البشرية، ال ألنها أوروبية )5(»الحضارية

والحضارة والتقدم اليومي الذي نتطلع إليه بشغف وترقب ورغبوية، بل ألنها قدمت موضوعة الكليات العامة التي تمس اإلنسان، 
وكل إنسان، ال في فلسفتها فقط، بل في محتواها المعرفي والوضعي الحقوقي والقانوني أيًضا. الحرية هي حرية الكل وكل فرد حر، 

انون العليا التي ال يعلو عليها متنفذ أو متسلط، والمساواة مساواة الكل المجتمعي من حيث القيمة والحقوق. هنا والعدالة هي يد الق

                                                   
جية معرفية مقارنة في العلوم حددت نسبية أينشتاين فرضيتان علميتان: إطالقيه سرعة الضوء وإطار متكافئ لجمل المقارنة، والفرضيتان ليستا فتًحا علميًا فقط، بل منه )4(

 الواقعي.كافة، وهي تستند إلى جدلية المفهوم وانبساطه 
  ).1998( 228، عدد المستقبل العربيأطروحات"،  رعش :الثقافيةمحمد عابد الجابري، "العولمة والهوية  )5(
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سماه  "متكامًال "تعينت القيمة العليا للثقافة وانبسطت في المجتمع والدولة ومؤسساتها بصورة مفاهيمية، وباتت تشغل حيًزا حياتيًا 
 للواقع. "قاربًاوعيًا م"المرحوم ياسين الحافظ 

في مجال محدد من هذا البحث، ثمة مقولة يجب برهانها: هل يمكن للحضارة أن تنفي الثقافة جزئيًا أو كليًا؟ وهل يمكن للمعايير 
التقنية الحديثة معايير حضارية توصف بعولمتها أن تفتت مقولة المثقف وتخرجه من دائرته المعرفية إلى دائرة الشروط التقنية فتنفي 

 إلبداع والفكر الحر وتكتفي باألداتية والنفعية؟ أم ثمة تقارب مفهومي تستنبطه المعايير الحضارية في محاكاة القيم الثقافية لم تدركها
  العين الناظرة إال قليًال؟

  

  العولمة وثورة التكنولوجيا .1

ية واالجتماعية والثقافية، بما هي نتيجة منظومة حداثية، في نمط المعاش والحياة السياسية واالقتصاد Globalizationالعولمة 
تعيشها دول التقدم العلمي والتكنولوجي التي أنجزت موضوعين محددين، في تاريخ البشرية: األول، موضوع االنتقال من ترسيخ 

اء صراع المثنويات الدولة الوطنية، بمؤسساتها وقوانينها الوضعية والحقوقية، إلى كونية ثقافتها العلمية والمعرفية. والثاني، إنه
المتفانية في تاريخ الفكر البشري، بين األيديولوجيات الشمولية التي أنتجت حربين عالميتين كارثيتين، وفتحت المجال لعالم بال حدود، 

 التسعينات بداية في الصادرة أوائل الكتب من واحد عنوان وهذا حدود)، بال (عالم العولمة«أو كون يتجه إلى ثقافة كونية واحدة، فـ 
  .)Kenichi Ohama«)6 أوهما لكينيشي

األرضية كلها، إّال أن العولمة لم تشكل ثقافة كونية بعد، ولم  إلى الكرةعلى الرغم من االنتشار العلمي التقني العام ووصوله 
ثقافية عامة،  "ذات"عًا هي تتعين في كلية كونية متساوية، ما جعل بوابات نقدها قائمة على الدوام، فحيث أن كل موضوعة متعينة واق

لكنها بحكم حركة الواقع ومبادرة األنا المفكرة تستوجب النفي الممكن، والنقد بما هو ضرورة حاضرة في التاريخ والكون والمعرفة 
حياتي أيًضا. فالعولمة، التي شكلت بالنسبة إلى عصر األنوار، عصر الحداثة والحريات وحقوق االنسان والتقدم العلمي، هي معطى 

وثقافي عام في دول العالم المتقدم. هي صيرورة التشكل والتقدم الفكري والعلمي في آن معًا، حيث ثقافة الحريات والقوانين الوضعية، 
ودولة المؤسسات المتشكلة وفق عقد اجتماعي عنوانه العريض: الدستورية وثقافة الليبرالية، مع تقدم علمي متقدم، منذ اآللة البخارية 

  ًال إلى ثورة التكنولوجيا.ووصو

مع هذا، فالعولمة من حيث المبدأ ليست مصطلًحا فقط، وليست منظومة مكتملة كليةً، في نظام عالمي مكتمل ينهي التاريخ عنده، 
تي يمكن أن األيديولوجيا ال«، مثل القوة التكنولوجية أيًضا، فــ "أرض الميعاد"وفق ما أرادها فوكوياما، فالديمقراطية الليبرالية هي 

، وقد شكلت، في الوقت نفسه، حلقة مكتملة استالبية من شكل العالقات )7(»يقتنع العالم كله بصالحيتها هي الديموقراطية الليبرالية
المادية والرقمية، وباتت ترهق كاهل المواطن، ما دفع بالكثير من مفكري وفالسفة العالم إلى نقدها معرفيًا، والعمل على تشكيل 

فكرية تعمل على فك هيمنتها المادية والتقنية على الحياة، فإنسان هيرمان هيسه في ذئب البوادي (ذئب السهوب)، يسعى في  تيارات
لنختبر اآلن روح ذئب السهوب، سوف نجد أنه يختلف عن البرجوازي في «اتجاه روحانيات الشرق إلى التغلب على أسره المادي: 

جمعت «، ووفق روجيه غارودي: فقد )8(»متدادات الفردية تدور حول الذات وتعمل على تدميرهاأعلى مراحل تكون فرديته؛ ألن كل ا
ن النهضة الغربية، في بادئ نشأتها، بين الرأسمالية واالستعمار، تلك النهضة المقنّعة وراء الفلسفة المثنوية اليونانية، بوصفهما مبدأي

  . )9(»متعارضين: الخير  والشر

كثير من مفكري النظام العالمي للتحذير من خطر ثورة التكنولوجيا بذاتها، خطر يهدد البشرية جمعاء، لما في سياق آخر، ذهب 
القرن العشرين هذا أنتج أسلحة قادرة ألول مرة في التاريخ أن تبيد كل أثر «له من قدرات تقنية عالية في مستوى صناعة السالح، فـ 

، وليس فقط في البحث عن قدرات إنتاج مادية متقدمة تقنيًا وعسكريًا تشكل أدوات سيطرة وهيمنة، )10(»للمدنية على وجه األرض
هذا إن «بل في صناعة الرأي العام عبر اإلعالم والترويج ألهدافها، عبر امتالك القدرة على الوصول إعالميًا إلى الكل البشري، و 

  . )11(»ظام جيد، لتصنيع اإلجماع في نظام دعائي جيددل على شيء، فهو يدل على الطريقة التي يدار بها ن

الفكر البشري الناقد للعولمة، من موقعها، قيد التكون في تشكيل نظرية معرفية تبلغ من القدرة على النفي المعرفي قدًرا واسعًا، 
لذي يبحث في أدوات الهيمنة العلمية وتتشكل معها تيارات فكرية وسياسية تسعى إلى االنبساط في الواقع بطريقة أكثر فعالية. الفكر ا

ذاتها، ويحاول الوصول إلى نظريات تستطيع الجمع بين المعرفة اإلنسانية والتقنية، بما هي أدوات لمصلحة اإلنسان بوصفه ذات 

                                                   
  عبد الغني عماد، "العولمة مقاربات متعددة": )6(

 http://www.tourathtripoli.org/index.php/2009- 
  .52ص )،1993هرام للترجمة، ألمركز ا :، (القاهرةا)ترجمً (م حسين أحمد أمين ،نهاية التاريخ وخاتم البشرفرانسيس فوكوياما،  )7(
  .65)، ص1997دار حوران، : دمشق(، ا)ترجمً (م، أسامة منزلجي ذئب السهوبهيرمان هيسه،  )8(
 .119، ص1ج )،2004، ةمكتبة الشروق الدولي :القاهرة(، )ترجمة(م، داليا الطوخي وآخرون اإلرهاب الغربيروجيه غاردوي،  )9(
 .77ص)، 2009دار الفارابي، : بيروت(، ا)ترجمً (م، ميشال كرم حضارتنا المتهافتة: اختالل العالمأمين معلوف،  )10(
 . 27 -26ص)، 2003ة، مكتبة الشروق الدولي (القاهرة:، ا)ترجمً (م، أميمة عبد اللطيف السيطرة على اإلعالمنعوم تشومسكي،  )11(
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    دراسة نقدية مقارنة

ي نظام مكتمل متعينة، وليست شيئًا أو رقًما عليه امتالك مقومات وجوده االنساني والعمل على فك هيمنة التقنية. والعولمة، بما ه
، )12(»التناقض، بين الميل الوطني والميل االتفاقي للتكيف مع التوسع الرأسمالي، هو تناقض داخلي لطبقة يتغلب فيها طابع الوحدة«

بينما يذهب تيار الحداثة الغربي باتجاه التأسيس لعقل إنساني يقوم على فك أسوار التواصل الرقمي والمؤتمت المهيمن، والذهاب 
تتكون القواعد التقنية أوًال، «التواصل اإلنساني، بصورة مباشرة، عبر اللغة ومحتواها اإلنساني والعقلي والمفهومي، حيث  باتجاه

ضمن التواصلية اللغوية، ولكن ليس لديها ما هو مشترك مع القواعد التواصلية للتفاعل. ففي األوامر المشروطة التي يخضع لها فعل 
  )13(»من مجال خبرة العقل األداتي، تدخل فقط عليّة الطبيعة وليس عليّة القدرأداتي، وتنتج من جانبها 

الفارق المهم بين مفكري النخبة العربية وغيرهم هو بينما بقيت النخب العربية تشكل خطابًا منفرًدا مع/ضد العولمة، بما هو 
تجتاح المجتمع بأكمله، لتشكل وعيًا شعبيًا في اتجاهين:  موقف فكري نظري لم يندرج في تشكيل تيارات بذاتها، كانت ثورة التكنولوجيا

اتجاه تقني، وآخر تواصلي وتفاعلي ظهر واضًحا في مقدمة ثورات الربيع العربي، والنقطة الثانية الواضحة هي النفعية المحضة من 
، وسنأتي على هاتين النقطتين تفصيًال في موضوعة العولمة والعلمانية التي تجلت بتعدد المنابر السياسية والمدنية وتشتتها بآن معًا

أنها موقف فكري  -الفصل القادم. فللعولمة أثر بالغ في الموقف المعرفي للثقافات العربية والمثقف العربي، وتشترك جميعها في: 
 أنها بالمحصلة قلما أعطت على الرغم من تبايناتها، إال -نظري، مثلما هي المواقف المعرفية لمفكري العولمة ذاتهم، قبوًال أو رفًضا. 

محتوى العولمة وأساسياتها وشرط إنتاجها، في مستوى الدولة الوطنية، أولوية الزمة وما تستلزمه من شروط تشكل معرفية وعلمية 
بآن معًا، فحيث أنه لم تتشكل دولة المواطنة والحريات والقانون، يبقى موضوع العولمة وأثرها في المثقف العربي عامة وعصر 

  الثورة خاصة، نقطة جدل واسعة يميزها بالمبدأ سؤال الهوية الذي تباينت حوله مواقع الفكر العربي ويمكن إيجازها في:

 بذلك الثقافية العولمة«دراسات أكاديمية نظرية، متخذةً منها موقف الحذر والبحث في خطرها على الهوية الثقافية العربية، فـ  -
 ال أن درجة إلى لخصوصياته، لهم وإهدار هي مسخ وأفراده، وشعوبه العالم على بالهيمنة غربية أمريكية وثقافة منهج فرض
 .)14(»خصوصية أو شخصية وهوية ذاتية مجتمع ثقافة ألي يكون

تعمل العولمة على تهميش «الرفض المطلق لما لها من تهشيم وتهميش للثقافة والهوية العربية، بمحتواها اإلسالمي في المبدأ، إذ  -
ومن أهمها  وتدمير وتحطيم الثقافة الوطنية، وذلك بسبب محاولتها تحطيم وتدمير كل القوى الممكن أن تقف في وجهها، الهوية

 . )15(»الثقافة العربية واأليديولوجية اإلسالمية
ل الرأسمالي العولمة هي حقبة التحو«رفض العولمة ماركسيًا، وقد رأتها محاولة سيطرة على شعوب العالم وقضم ثقافتها.  -

العميق لإلنسانية جمعاء، وهي ليست ظاهرة اقتصادية أو سياسية أو تقنية أو معلوماتية فحسب، بل هي أساًسا ظاهرة تاريخية 
 هي العولمة«. هذا ما أكده أيًضا عبد الوهاب المسيري: )16( »الجنوبمستمرة تعبر عن رغبة الشمال في السيطرة على 

  .)17(»العولمة تُدعى فأصبحت تجملت قليًل، أن بعد، اديةاالقتص اإلمبريالية النظرية
التبني الكلي للعولمة، بمحتواها الليبرالي والتقني، وذلك سواء اقترنت بمشروع الدولة الوطنية أو لم تتحقق معه، وذلك تعبيًرا  -

ال مبالغة في القول بأن عالًما جديًدا يتشكل مع ظاهرة العولمة، «واضًحا عن شغف بثورة المعلوماتية وقدراتها الخالقة، و 
ويترافق مع ظهور فاعل بشري جديد، ويعمل عن بعد وبسرعة الضوء أو الفكر، بقدر ما يستخدم طرقات اإلعالم السريعة 

للقارات والمجتمعات والمتعددة، أو يتعامل مع شبكات االتصال المعقدة والفائقة، والعمل على نحو كوكبي وبصورة عابرة 
 .)18( »والثقافات

  

  اإلبستمولوجيا والمعرفة .2

 غني يا ربة الشعر غضبة آخيل، ابن بيليوس، «
 وعواقبها التي عادت بآالف الويالت على اآلخيين، 

 وتحقق وعد زيوس 
 · منذ أن وقع النزاع بين ابن أتريوس، ملك البشر، وآخيل الرائع

 مرير؟ فأي رب إذًا زج بهما في العراك ال
  )19(»نشر الوباء بين الجموع، ففني الناس

يطرح هوميروس إشكالية اإلنسان، صراع اإلنسان، في أسطورة آخيل وجدل الديمومة وبناء الحضارة وفنائها، وكل حضارة 
مه العلمي يكون تشترط الديمومة واالستمرار في منتجها المعرفي، مثل المادي. التقدم الحضاري تقدم متساير في مساراته، فبقدر تقد

                                                   
 .69ص)، 1990 ،دار الفارابي بيروت:( للمستقبل بعض قضاياسمير أمين، ) 12(
  .114 -113، 29)، ص2003ا)، (كولونيا: منشورات الجمل، ترجمً ، حسن صقر (مالعلم والتقنية كأيديولوجيايورغن هابرماس،  )13(
  .101 -93)، ص2010(األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية،  أثر العولمة على الهوية الثقافية لألفراد والشعوبزغو محمد،  )14(
  .669 -645)، ص2013( 3، عدد مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةبوزغاية مرباح وبن داود العربي، "إشكالية الهوية والعولمة الثقافية"،  )15(
 .97 -96، 15)، ص2010الفكر،  ؟ (دمشق: دارما العولمةحسن حنفي وصادق جالل العظم،  )16(
  .294 -292)، ص2009(دمشق: دار الفكر،  العلمانية والحداثة والعولمةسوزان حرفي،  )17(
 .29)، ص2004، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2طحديث النهايات: فتوحات العولمة ومآزق الهوية، علي حرب،  )18(
 ).2011(القاهرة: كلمات عربية، ، ًما)ترج(م، سليم البستاني اإللياذةهوميروس،  )19(
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تقدمه والحقوقي والقانوني، وبالضرورة المعرفي والثقافي والعكس أيًضا، وهذا خالف ما درجت عليه نزعتا المثنوية الفكرية وتقابل 
نولوجيا األضداد في الفكر، وتلك التي وضعت نظرية العلوم في مقابلة نظرية المعرفة، مثل القيم والمثل الثقافية، في مقابلة التقنية والتك

وثورة المعلومات. كذلك نزعة النكوص المعرفي واالستالبي التي تحاكم، من بوابة التأويل والشعور بالنقص في مواجهة الواقع 
  الحالي، فتنغمس في حنينية أيديولوجية إلى التمسك بالماضي ذي النزعة الغارقة في األصل، ال الهوية. 

ري لليونان مترافق مع تقدمهم في المنطق والثقافة، والتقدم العربي اإلسالمي الحضاري في المكونات التاريخية، كان التقدم الحضا
في الطب  سينا متساوق مع تقدمه الثقافي والمعرفي حينها، فعلوم البصريات عند الحسن بن الهيثم أو الخوارزمي في المنطق وابن

رشد، وترافق مع تقدم الموسيقى والعمارة والنحت وعلوم الخط أيًضا، وكان التقدم  وابن خلدون وغيرهم ترافق مع وجود ابن
التكنولوجي الذي شهدته أوروبا، بعد ثورتها البرجوازية، هو أيًضا في نفس النسق من التقدم المعرفي والثقافي. العالم المتقدم اليوم 

العالمية، في الحرية والعدالة والمساواة الليبرالية الفرنسية، إلى الشرعة  هو منتج للنظريات المعرفية والثقافية، بدًءا من مثلث الحقوق
وغيره،  Communicational Reasonالدولية لحقوق اإلنسان، وما بينهما من العلمانية والحداثة والوجودية والعقل التواصلي 

الحداثة فكر انتشر مع فالسفة عصر النهضة «وغيره. إن  في مقابلة التقدم العلمي في علوم الذرة والفيزياء الكمومية والبتروكيماويات
والبعد السيكولوجي، فالحداثة وخطابها السياسي:  -البعد السياسي -في القرن الثامن عشر، خاصة ديكارت وكانط، بأبعادها: البعد التقني

ما يوضح البعد السياسي للحداثة الذي  إضفاء الشرعي، بواسطة حقوق اإلنسان، -المواطنة وأولوية القومية-مستقبل الديموقراطية 
  .)20(»يظهر بوضوح مرتبط، بشكل من األشكال، بالجانب األخالقي

في الضفة األخرى، بينما كان العرب اإلسالمي في قمة السلم الحضاري، كان األوروبيون في عصر الظلمات. واليوم، بينما 
، بما فيها حق الحيوان والمثليين، يغط العالم العربي واإلسالمي في بوتقة ينعم الغرب بنظريات العلم الحديث والحقوق اإلنسانية عامة

في غالب األحيان. ويبرز إلى الحيز المعرفي،  وإنكار واستالباالستبداد والتأخر التاريخي والمتلقي نواتج الحضارة، بدهشة مرة 
بنظرية واحدة، مثل الماركسية مثًال أو العولمة أو النظام في هذا السياق، تلك المحاوالت الفكرية التي حاولت توحيد الفكر العالمي 

العالمي الجديد، وتلك التي حاولت إيجاد نظرية مكتملة لتفسير الكون. لكن الملفت، في الواقع العياني والتجربة البشرية، حتى اليوم، 
لُمنتج ثقافيًا وعلميًا، وفق ما نّظر لها سمير هو تبادل األدوار الحضارية بين شعوب المعمورة، بحيث تكون أحدها في مقدمة الركب ا

  .)21(أمين، في أطروحته (التطور الالمتكافئ)

الثقافة هي عقل جماعي، بكليته المعرفية، سواء على مستوى النظرية والقيمة والمثل أم على المستوى الوضعي في القوانين 
ونية الحقوقية في المجتمع والدولة، وهي قابلة للعيش والتداول والرفاهية والحقوق. هي انبساط مفهومي للقيمة اإلنسانية والقان

واالنبساط، بحيث تصبح هوية (هوية المواطنة، بما هي صفة عامة، ال مفردة شخصانية)، وال يشعر الفرد/المواطن بوجود فرق 
ته في ممارسة نشاطاته الثقافية، من لديه، بين حقه االنتخابي وممارسته الحياتية المادية، وبين دفع الضريبة المترتبة عليه وحري

نقد سياسة الواليات  مور مسرح وأدب وشعر وحقه في ليلة األحد وإجازة األسبوع، فبالقدر الذي بإمكان المخرج األمريكي مايكل
  ئي (فهرنهايت). المتحدة األمريكية، في استباحتها الهمجية للعراق، يستخدم كل تقانات التكنولوجيا الحديثة في إنتاج فيلمه السينما

ثمة تفارق بين اإلقرار بوجود تعارض بين نظرية العلوم (اإلبستمولوجيا)، بما هي علوم تقنية وضعية، ونظرية المعرفة 
(الغنوزيولوجيا)، وبين تفارقهما كلية ونفي إحداهما األخرى، فمنذ بروز الحركة الصناعية الكبرى، في عصر األنوار األوروبي 

وما بعدها، ثمة توجه جديد في الفكر البشري، متجاوًزا مثنوية الخالف بين المادية والجدلية، بما  1789الفرنسية وفي أثناء الثورة 
هي خالصة معرفية بشرية عامة، يذهب إلى تنازع من نوع آخر بين العلم الوضعي ونظرية العلوم مع المعرفة ونظريتها. وقد تجلى 

قرن العشرين، بعد ثورة التكنولوجيا واالتصاالت المتوجِة بالعولمة ورقمية الكون في قرية هذا بوضوح شديد في النصف الثاني من ال
  صغيرة.

فحيث بدأت العلوم التقنية بالتقدم وإثبات قدرتها اإلنتاجية، على صعيد عالمي، ظهرت تيارات عدة ترفض هيمنتها على كافة 
نها عملت على أتمتة الحياة اليومية للبشر وتحويلهم إلى أدوات عمل، ال أشكال حياة ال تناسب كل أنماط الحياة المعاشه، من حيث إ

عندما أصبحت التكنولوجيا هي الشكل العالمي لإلنتاج المادي، أي عندما أصبحت تلك القوة الكلية المحددة «قوة تحرر، وفق ماركوز: 
عة المنطق المحدد للعالقات االجتماعية أيًضا، أي لحياة العصر وثقافته، أصبح منطقها الذي هو منطق سيطرة اإلنسان على الطبي

عالقات االنسان باإلنسان. وبدًال من أن تكن قوة التكنولوجيا قوة تحريرية، عن طريق تحويل األشياء ألدوات، أمست عقبة في وجه 
سس لعالم تصوري عن ، بينما في الضفة األخرى كانت نظرية نهاية التاريخ تؤ)22(»التحرر عن طريق تحويل البشر إلى أدوات

التكنولوجيا «هيمنة مطلقة ونهائية، ال لمنظومة العولمة فقط، بل لقواها المادية والفكرية المتكاملة، بحل مشكالت الكوكب كلها، فـ 
  . )23(»تنتج إمكانيات تراكم الثروة، بغير حدود، وتتيح بالتالي إمكانية إشباع قدر متزايد دوًما من الرغبات االنسانية

                                                   
  .77 -74)، ص2012(بيروت: دار التنوير،  يورجين هابرماس: األخالق والتواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن،  )20(
 ).1985، (بيروت: دار الطليعة، 4ًما)، طترج، برهان غليون (مالالمتكافئالتطور سمير أمين،  )21(
 .18ص )،1988، (بيروت: دار اآلداب، 3ًما)، طترج، جورج طرابيشي (ماإلنسان ذو البعد الواحدهربرت ماركوز،  )22(
 .11فوكوياما، ص )23(
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  كسر األطواق وسؤال القيمة: المثقف بين هزيمة وتحول  
    دراسة نقدية مقارنة

نظرية العلوم ونظرية المعرفة، تشكل سؤال المصير الكوني، سواء من جراء التقدم التقني للعلوم أم من تراجع للقيمة بين 
من يتتبع سيرورة انحالل نظرية المعرفة، التي تترك مكانها لنظرية العلم، يتخطى مراحل «المعرفية الذي بدأ هابرماس مالمسته: 

. )24(»مل تكون الوضعية، والحال كان تطابق العلم الحديث مع المعرفة أقل نجاحا، بصورة اجماليةمتروكة من التأمل، وحيث ننكر التأ
وحيث تبدو محاولة هابرماس وفالسفة الحداثة حتى اليوم محاولة معرفية في ثقب جدار الهيمنة العلمية، ال على مكونات الطبيعة 

الضرورة ثقافته وأخالقه، من خالل علوم األنثروبولوجيا، في اللغة والتواصل بالمبدأ، بل مكونات اإلنسان وروحه وإنسانيته وعقله، وب
وبناء عالقات تفاعلية بين البشر، في المجاالت العلمية كافة، غير مكتفية باالقتصاد فقط، والخروج من المثنوية العدائية (ماركسية أو 

  قومات الثورة التقنية، بما هي أعلى درجة في سلم الحضارة. غيرها) إلى موضوعة معرفية في العقل التواصلي، وهي لم تتخل عن م

بين نظريتي المعرفة ونظرية العلوم، عالقة جدل وترابط، فالفيزياء الحديثة أنتجت نظرية الكم ووضعتها قيد االستخدام، وبنيت 
أساًسا على سؤال الشك الذي يقود إلى الحقيقة عند ديكارت، وموضوعة الفرد الحر المنتج، في جماع وجوده الحر لمقولة األمة، 

وعلى نسبية الزمن واختالفه وترابطه مع األبعاد المكانية الثالثة، في وحدة الفكر الكوني المتجاوز  سواء أحببناها أم رفضناها،
المطلق يوحد المقوالت، يقيم وحدة الضوء والمادة والفضاء والحركة، والزمان يؤكد الدائرية. «فيزيائيًا، وإطالقية نيوتن الزمنية: فـ 
العام لنظم  والفعلي معًا في الواقع . إن كًال من النظريتين أخذت حيز وجودها العقلي)25(»راغالكون مليء بالمادة والمادة مليئة بالف

  العالم المتقدم.

ما يمكن وضعه في سياق المالحظات األولى التي ستكون فاتحة نقدية مقارنة للمثقف العربي، هو عدم القدرة أو العجز، حتى 
اليوم، عن إنتاج لحظة اللقاء تلك بين نظرية المعرفة، بعمقها الفلسفي واألخالقي، مع نظرية العلوم وتخصصاتها المتعددة. تلك 

برولي وفيزيائيو القرن العشرين، في مثنوية الطبيعة المادية/الموجية، وتقابل معرفيًا جدلية المادة/الروح الوصلة الفعلية التي دشنها دي
التي تحدث عنها إلياس مرقص في نقد العقالنية العربية. تلك هي العالقة التي تشترط المعرفة العلمية بوجود حدين مشروطين معًا 

الشطط، فال تصبح الحياة محض مادة فقط، وال هي روح الهوتية فقط، بل ثمة تبادل  في شكل الوجود، وكل منهما يلجم اآلخر من
معرفي، جدل وصيرورة، وأيًضا هذان الحدان ليسا متناقضين ومتفانيين مثنويًا، بل يولدان في آن معًا جمل الحياة األخرى في شروط 

اج قيمها المعرفية، بحيث يمكنها في كل لحظة العمل على استخدام الزمان والمكان. ولنظرية العلوم أيًضا قدرة مولدة بذاتها على إنت
واستثمار غير محدود، سواء لقدرات البشر العقلية أم للطبيعة، مما جعل المسألة المعرفية المنتجة عنها مسألة وضعية تبحث في 

مثلما هي الحال في اتفاق  عية تحكمه وتؤيده،قوانين أخالقية محدثة، بالقدر الذي تسمح فيه حركة الواقع والمجتمع بإنتاج قوانين وض
  الحد من انتشار السالح النووي واالحتباس الحراري. 

  

  المنهجية وجدل المفهوم، بين الفرضية والبرهان  .3

ليست المرة األولى في تاريخ البشرية التي يُطرح فيها سؤال الكون: من أنا؟ من أكون؟ والكون والتكوين فعل يحتمل السؤال 
ته، وذلك الحتماله شروط الفرضية األولى والبرهان عليها أو نفيها ومعاييرها. هنا، يبرز موضوع االختالف والتغاير، بما في طيا

هو موضوع بدهي مسلم به فرًضا، ما لم تنفه الحجة والبرهان، بالقياس العقلي أو الواقعي، وتحتمل أيًضا موضوع الكلية األولى 
للنقض، بحيث يمكن حل مشكالت الكون والتكون كلها في مفهوم واحد أعلى ال يجوز المساس به، وال والمسلمة الكبرى غير القابلة 

  يأتيه العيب، ال من تحت وال فوق. 

في المضمار األول، تتجلى مقولة الشغل واإلبداع في حيز المفهوم وكليته وقدرته على االنبساط والتحقق في الواقع، فكل تعيين 
اإليجاب والنفي ونفي النفي، هذا ما تعنيه اللغة، وهي لغة العقل الخالص «رة أن يكون كل نفي تعيين: هو نفي، وليس بالضرو

. في هذا المضمار، تأخذ القيمة شروطها المعيارية، ال من وجودها األول فقط، بل من وجودها النسبي في )26(»المنفصل عن الفرد
لحق والقيم اإلنسانية هي مبدأ عام كلٌي بمفهومه، ونسبٌي بتعينه، وهي ليست عليّة، الواقع والشغل والحّس اإلنساني. الحرية والعمل وا

بقدر ما هي مسائل بحث وتكون وتشكل، وهذا افتراق. هنا، اشتغل ياسين الحافظ نقًدا، و عبد هللا العروي تاريخيًا، وإلياس مرقص 
في النقد والنفي، بغية الوصول إلى تعيين هوية وثقافة عامة عقالنيًا، وسمير أمين بنيويًا، وغيرهم ممن أفردوا مساحة للعمل 

ما هو محتمل، وما هو ممكن، وما هو صحيح، هنا واآلن. «وتحديدهما، وهو ليس يقيني بالمطلق، بل نسبي قابل للقياس واالحتمال فـ 
 .)27( »فيهواقع الذي يجد نفسه وأعتقد أنه يجب على الفيلسوف، والناس جميعًا، أن يكون واعيًا بالتوتر، بين تحقيقه وال

المسلمات الكبرى النافية دوًما، وهي ال ترى حركة في الواقع خارج إطارها  "الوجود األعلى"في الضفة األخرى، كان مضمار 
ر وفوق وملكيتها وأحكامها على قوانينها ومبادئها، فالواقع صورة مكتملة ومنتهية، مهما تغير هذا أو تبدل. في الوجود، ما فوق البش

ليست صناعة ميتافيزيقية أو ميثولوجية أسطورية وال دينية محض، بل هي ذات تبريرية وصفية  "المسلمات الكبرى"تاريخهم، 
وشكلية تتخذ من مسائل الواقع جميعًا حالة هيوليه قابلة لالنحالل في ذات عليا، هي مصدر كل الواقع وأفكاره وحركاته، فتمتلك 

                                                   
 .7)، ص2001، حسن صقر (مترجًما)، (كولونيا: منشورات الجمل، المعرفة والمصلحةيورغن هابرماس،  )24(
   .659)، ص1997(دمشق: دار الحصاد، نقد العقالنية العربيةإلياس مرقص،  )25(
 .160)، ص2010، (بيروت: دار التنوير، 4، محمد مستجير مصطفى (مترجًما)، طبؤس الفلسفةكارل ماركس،  )26(
 .46)، ص2007، حسن ناظم وعلى حاكم صالح (مترجًما)، (طرابلس: دار أويا، الحقيقة والمنهجهانز جورج غادمير،  )27(
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يهه، ولّي عنقه، لتثبيت كونها عصية عن التبدل. هي مرة قانونًا إلهيًا الهوتيًا أو دينيًا أو نًصا مقدًسا ومرة القدرة على تغيره، وتشو
علميًا، بصيغة وضعية وقانونية أو تقنية، ومرة موضوعة فلسفية أو فكرية ُوجدت مرة واحدة، وفقط بصيغة مثالية أو مادية ماركسية 

 مثل الرأسذات نافية وطاردة باستمرار، ونفيها متطرف يتنكر لخالفه ويعمل على طرده من الواقع،  أو قومية أو غيرها. الذات العليا
، وال تقبل "كوني فكانت"الفاكرة، مثلما هي تعيين دائم ال يقبل النفي أو النقد أبًدا، وتنفي نفيًا وجوديًا كل ما عداها، وهي موضوعة 

ال بصفتها السياسية فقط، بل بصيغتها الفكرية والذهنية والنفسية، مولدةً القهر والعنف االحتمال ونسبيته، بل تجسد الدكتاتورية، 
  واالستبداد أيًضا.

مزية نظرية العلوم من النظرية المعرفية أنها حددت زمن ومكان اشتغالها من جانب، ومن جانب آخر كان موضوعها األساس 
نسان، فحيث استطاعت الفيزياء النسبية تحديد الفيزياء الكالسيكية النيوتونية الطبيعة وكشف اللثام عن خباياها، لما فيه مصلحة اإل

تفقد فعاليتها خارج اطار السرعات األرضية، بالقدر الذي تبقى  -أي النيوتونية–ونفيها، في سياق تحديدها الزماني والمكاني، فهي 
مزية النسبية في كلية فرضياتها، فهي قابلة للتجاوز علميًا صحيحة عندها، إذًا هي مشروطة ومحكومة بزمن تحققها ومكانه، وليست 

، بل بقدرتها على فهم مجمل التوضعات لسابقتها، والبرهان على نسبيتها وفق حدي المطلق والنسبي، )28(والمحاوالت فيها مستمرة
كها القدرة الرياضية والمنطقية، مثل وقدرتها على النفي ونفي النفي، وعلى اإلثبات ووعي تحققه وشروطه الزمنية والمكانية، وامتال

الواقعية والتجريبية في اإلثبات، بحيث أصبحت مع الفيزياء الكمية أساًسا، بل نظرية ومبدأ في تحقيق الثورة التكنولوجية الحديثة. 
يا والمعلوماتية، وال شهدنا ولو توقفت البشرية عند التفسير النيوتوني الجسماني والمادي فقط للكون، لما شهدنا اليوم ثورة التكنولوج

  اليوم عصر التواصل والتفاعل البشري الخالق، وال جدل العلوم وتقدمها المتواتر.

العلوم الفيزيائية والعلمية عامة قابلة للتقعيد والتجريب، وهذا ما يدركه المشتغلون فيها، ولكنها حين تصبح أداة معرفية في 
القيمية والحقوقية واإلنسانية، ستتحول إلى عقل براغماتي نفعي أو أداتي، لتتحول إلى شبه  موضع تراجع النظرية المعرفية، بأبعادها

نظرية معرفية، في العلوم والثقافة، وتقوم على نزوة التجريب والبراغماتية، في جعل اإلنسان حقل تجارب، والدول، خارج منظومة 
  .)29(، وبالضرورة العنف وسؤال الهويةالمعرفة، موضوع عزل أو تآكل، مولدةً االنعزالية الحضارية

المبادئ التي تعلم في المدارس، بما هي نتاج نظرية معرفية كبرى مثل الماركسية، أو محلية مثل القومية البعثية أو الناصرية؛ 
ية، في تحققت في شروط عمل سياسية واجتماعية ما، وهي ذاتها تستحيل إلى قوانين وأقفاص أيديولوجية يُرصد لها مناهج وضع

التعلم والتلقين، لتصبح شعارات مع الزمن وتقدمه، حين تتنافى مضامينها ومحاميلها مع حركة الواقع ومتغيراته، بحيث تصبح قوة 
استبداد واستالب، مثلما هي شعار خال من المضمون، فالحرية في مبادئ حزب البعث، في منهاج الوطنية الملقن لجيلين متعاقبين 

فقط، بل أداة تكريس وهيمنة، وهي منافية لمضمونها اإلنساني والتحرري فكريًا، عند  اليست شعاًرا أجوفً  من السوريين، باتت
الممارسات األمنية وتمجيد األفراد واألقوال الخالدة، وهي بذاتها تحمل في طياتها نزعة اإلنسان في التفكر والمقارنة، على الهدم 

شبهة النظرية أو الفرضية القسرية، التي باتت مكتملة ومتعينة تعيينًا مطلقًا، أصبحت أسلوب  ، ولنقل"الحرية المقوننة"والتغيير. هذه 
الواقع العياني، أو الوضع القائم بالفعل، كان أحد ممكنات الواقع «هيمنة واستبداد، بدًال من أن تكون مسألة انطالق وتغيير وحرية: 

والعمل اإلنساني الذي يتضمن الحرية هو الذي يرجح هذا االحتمال أو ذاك. ومن  واحتماالته، أي إنه كان ممكنًا بين ممكنات أخرى،
هنا أمكن القول إن التاريخ هو توقيع ممكنات على حساب ممكنات أخرى، وإن الممكنات األخرى التي لم تتعين، أو لم تتحقق، ال 

لمحققة، في االتحاد السوفياتي وسلطة البروليتاريا . وتلك االشتراكية ا)30(»تنعدم وال تتالشى، بل تظل تفعل فعلها في الواقع
وديكتاتوريتها، انهارت بعد تمام توضعنها لسبعين عاًما خلت، وسلطات الشرق العسكراتية قاب قوسين أو أدني من الهدم، بفعل الربيع 

  العربي، وإن تأخر ذلك سياسيًا فقط.

اقعًا، ولكنها تفقد وجودها المعرفي، حين تكتمل ال بوصفها منظومة في المبدأ والمنهجية الممكنة، يمكن ألي نظرية أن تصبح و
سياسية فقط، بل معرفية وسلوكية، وحينها ستحمل أدوات هدمها، من تناقضاتها الداخلية أوًال، إن لم تحمل عوامل انحاللها وتغيرها، 

هو نظام سياسي، ليس قانونًا علميًا أبديًا، فحتى هذا  بفعل نمو منهجية مختلفة في مكان آخر وتطورها، فالنظام المعرفي المتكامل، بما
قابل للنقض والنفي، بل مشروط بزمن تحققه وشروطه، وأيًضا تكون بدائله الواقعية والمفهومات المعرفية اإلنسانية ليست نظريات 

سياسية واالقتصادية واالجتماعية، فـ محكمة بذاتها، بل هي فرضيات يمكن البرهان عليها أو نفيها، في سياق حركة الواقع، بأبعاده ال
ليس هناك بشرية وحيدة أو عالم وحيد، بل تعدد عوالم، أي اعياد وانفجارات فريدة. إن العالم لم يخلق مرة واحدة، بل في كل مرة «

  . )31(»ظهر فجأة فنان أصيل

نوع، ولكنه يفترق عن النظرية العلمية، بما تاريخ الصراع الفكري البشري تاريخ متحقق فعليًا، بحكم هذا التعدد واالختالف والت
هي حالة معرفية، بإمكان البرهان على فرض خالف غيره علميًا، مع بقاء باب البحث مفتوًحا، وفق منهجية علمية تشترط المالحظة 

ما هو ممكن موضوعي ال والتصور والبناء المتكامل، رياضيًا وذهنيًا، والقابل للقياس، تجريبيًا. كل فرض ال يمتلك قوة البرهان، ب

                                                   
  يزيائية الكتشاف جسيمات بسرعة أكبر من سرعة الضوء، وثمة محاوالت أخرى إلثبات أن للفوتون (كم الطاقة األساسي) وزناً. هناك عدة محاوالت ف )28(
 .55، 40)، ص2008( 352، سحر توفيق (مترجمًة)، سلسلة عالم المعرفة، عدد الهوية والعنفأماريتا صن،  )29(
 .18)، ص2003(القاهرة: دار أطلس،  الختالفالمجتمع المدني: هوية اجاد الكريم الجباعي،  )30(
 .269)، ص2005، كميل داغر (مترجًما)، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، مرايا الهويةجان فرانسوا ماركيه،  )31(
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ذاتوي محظ، سيسقط في سياق البرهنة واإلثبات. هنا، تنبسط النظم المعرفية، في التاريخ البشري، على شاكلة نظم سياسية واجتماعية 
، درجت معظم النظم المعرفية المعروفة حتى يومنا على تفسيرها، من المثالية إلى المادية والجدلية، بشقيها الماركسي والوجودي
، والحداثة وما بعدها، والليبرالية بينهما، وما نتج عنها من تيارات توافقها و/أو تعارضها، فالتاريخ القديم يطرح مئات األمثلة في ذلك

، والتاريخ )32(»الرومان ظلوا طويًال ال يشعرون بالحاجة لمذهب سياسي قبل أن تبدل الظروف، تبديًال جذريًا، أساس الدولة«فـ 
ما بعد «ته متنوعة أحدها طرحناها أعاله في عالم اليوم واالختالف حوله، وكذلك مفكرو وفالسفة الحداثة وما بعدها. إن الحديث أمثل

القائمة على تمييز واضح بين الذات والموضوع، بمعنى أنه ال يوجد  -نظرية المعرفة للحداثة–الحداثة تشكك في إبستمولوجيا الحداثة 
  .)33(»لتصديق به في عصر العقالنية القصديةتفسير عالمي للسلوك يمكن ا

التفارق القائم بين النظرية والفرض هو ذاته في المبدأ التفارق القائم بين الواقع المتعين وأدوات نفيه، فليست الفرضيات كلها 
واأليديولوجي فقط أن يعد  قابلة على أن تشكل قاعدة نفي، في مقابل أن المتعين يكون نافيًا باستمرار. هنا، يمكن لالنحياز المعرفي

فرًضا ما قابًال للوجود بخالف غيره، وهو موقف الشيوعية السورية من الثورة ومثلها القومية أيًضا، حين ال ترى في عالم الثورة 
تاريخية حالة تغيير ممكنة ضد نظام مستبد مكتمل، معرفيًا وإنتاجيًا، في صعد الحياة كلها، بقدر ما ترى فرضها المحمول في خلفية 

أيديولوجية هي الممكن والممكن الوحيد. إذًا أي الفرضيات هي الممكنة؟ سؤال معرفي، بالمبدأ، ويمكن للسياسي اإلجابة بسهولة عليه، 
ال لسهولة الجواب، بل النحيازه السياسي مع أو ضد، وإلمكان تغيير مواقفه النفعية والغرضية لحظيًا، وهذا الينتج في المعرفة سوى 

  دى بوابتين، وهما الغرضية النفعية الموجهة والنكوصية المعرفية التي سنأتي إليها الحقًا.من إح

  

  فرضية كل شيء، في مقابلة نظرية كل شيء .4

ثمة اتجاهان متفارقان ومتغايران في المعرفة؛ اتجاه ينطلق من فرضية كلية أولى، يحاول أن يساويها بالواقع، بكليته وبقوة 
فمرة يلوي عنقه ليتقبل المفهوم الكلي، ومرة يشطح به الخيال لتغيير الواقع بكليته، مثل سرير بروكست، حين يقطع الفكرة وهيمنتها، 

أو يمدد طول البشر على مقاسه. بينما يعمل االتجاه اآلخر بالكليات، مدرًكا أنها ليست الواقع، بل إحدى صوره، ويبني فرضيته من 
ليعود بصياغة كليته مجدًدا، في مفهوم أعلى قادر على اختبار تحققه في الواقع، وان لم يكن، معطيات الواقع وتغيراته اللحظية، 

  فيراجع فرضياته األولى وينقدها، بل يدققها ويصوبها.

، وفق (جالل الدين »الحقيقة كانت مرآة بيد هللا، وقعت وتشظت، كل فرد أخذ قطعة منها، نظر إليها، وخال أنه يملكها كاملة«
)، فثمة من يذهب خلف منهج بعينه، مثل الجدلية الهيغلية أو الماركسية أو الليبرالية أو اإلسالمية أو البراغماتية، وكل يظن الرومي

امتالكه الحقيقة الكونية كاملة، لكن حين يصبح الفرض أداة نفي قابلة للتحقق والبرهان، يمكن طرح السؤال والمشكل المعرفي، 
ية العلمية ومزياتها العالمية اليوم، اذا ما حققت معايير عدة، وهي: استخدامها ثورة التكنولوجيا، بما هي قمة باالستفادة من عالم النظر

الهرم العلمي أداتيًا، وليس العكس. البحث عن المفردات، الكّمات الثقافية المحدثة في عالم اليوم، ال بصيغتها المقوننة والتماثلية 
ينها المعرفية، وثالثًا ال آخًرا، امتالكها المنهجية القابلة للتفسير الكمي والمتحول طاقيًا بلغة الفيزياء، والحلولية، بل بمبادئها ومضام

وثقافيًا بلغة المعرفة، أي ممارسةً ووعيًا، مع اإلدراك الدائم أن واقع البشر يتعين في التاريخ، ال من خالل وعيهم فقط، بل من خالل 
تظل على وعي بكونها ال  على النظرية النقدية أن«ا، والمنتجة معرفيًا وثقافيًا، ما بعد و/أو ما قبل، فـ مصلحتهم اآلنية والبعيدة معً 

تمثل مذهبًا خارج التطور االجتماعي التاريخي، فهي ال تطرح نفسها باعتبارها مبدأًا إطالقيًا، أو إنها تعكس أي مبدأ إطالقي، خارج 
  .)34(»صيرورة الواقع

ي عامة والثورة السورية خاصة، حضرت كل طرق البرهان على المسلمات األولى دفعة واحدة، مرة بدفعتها في الربيع العرب
الكلية ومسلماتها المطلقة، ومرة بالتبريرية المراوغة، وأخرى بقوة اإلكراه والعنف، فكان التحاجز المعرفي سيد الموقف إلى اليوم، 

، عن الواقع؟ من الواقع المتغير فجأة "نظرية مكتملة"، "الرأس"دأ، من صورة مسبقة في وقلما ونادًرا ما تساءل مجموعنا: من أين نب
إنه عصر الحريات  -زمن الثورة -أمامنا وبصورة مفارقة للتصورات واأليديولوجيات األولى؟ لنقل عن هذا المفرط في التكاثر والنمو

  كماته الثقافية المحدثة، في عالم وواقع يتغيران بصورة مذهلة.الذي لم نعشه بعد، وعلى كل فرضياتنا األولى أن تعيد التقاط 

حيث توجد النظرية المتكاملة، تتكاثر الفرضيات وطرق التجريب والبرهان، وهذا حق علمي وبحثي، لكن كل نظرية تدعي 
ة المطلقة في الواقع والتاريخ، شمولها الكلي، في تفسير كل شيء، وتلغي ما عداها، وتستنفد ذاتها في بعدين: الزمن المتغير، والحرك

ففي تعليقه على التوجه المجرد للنظريات الحديثة، في إيجاد نظرية موحدة للكون، هي نظرية كل شيء، من دون تفحص الواقع 
شلدون  التجريبي المتقدم، وبما تقدمه المعطيات العلمية الحديثة، من وقائع لم تُشمل في نظرية سابقة، كمومية كانت أم نسبية. يقول

إن الهوتيي القرون الوسطى اتبعوا النهج نفسه في أوربا آنذاك، وكان هذا في حقيقة األمر، السبب «غالوشو، أستاذ الفيزياء النظرية: 

                                                   
 .98)، ص2010، ناجي الدراوشة (مترجًما)، (دمشق: دار التكوين، تاريخ األفكار السياسيةجان توشار،  )32(
  .463)، ص2008، فاتن البستاني (مترجمة)، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، خمسون مفكًرا أساسيًا معاصًراجون ليشته،  )33(
  .206)، ص2004، (طرابلس: دار أويا، 2، سعد هجرس (مترجًما)، طالمدرسة الفرانكفونيةتوم بورتمور،  )34(
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؛ ألنهم كانوا منشغلين بالبحث 1554الذي حدث في عام  Supernova)35(في أن أوربا وحدها هي التي لم تشاهد المستعر الفائق 
  .)36(»ة التي ترقص على رأس دبوسعن عدد المالئك

ال توجد نظرية كاملة مطلقة، زمانًا ومكانًا، سوى نظرية هللا في الخلق والتكوين، وهذا جدل، فكل حقيقة يمكن التعبير عنها، 
جربة اإلنسانية، بنظرية ترتبط بالزمان والمكان، حيث يمكن عندها القياس والمقارنة واالختبار. ليس هذا فقط، بل إمكان المحاكاة في الت

خاصة في المسائل المعقدة التي تحمل في طياتها تعددية االحتمال وتشابكه، وكل نظرية تفترض امتدادها مع الزمن وتفترض عسفًا 
  ثبات حركية المكان وإنكار أية متغيرات تجري فيه، وهذا ما يبدو واضًحا حتى اليوم، في ما سمي باأليديولوجيات الكالسيكية.

لمعرفة فقط، لخوض تجربة الحرية، مثل تجربة تعلم السباحة؟ أم تكفي التجربة وحدها لصياغة نظرية المعرفة؟ أن هل تكفي ا
الخوف من أن نخطئ هو «ترمي نفسك بالنهر، يعني أنك أمام احتمالين: إما أن تتعلم السباحة متخبًطا أو أن يجرفك التيار وتغرق، و 

خوف شيئًا ما أو بعًضا، بما هو حقيقة تستند إليه وساوسه ونتائجه، وهو ما ينبغي أن يختبر مسبقًا ذاته الخطأ، في الواقع يشترط هذا ال
. هل ثمة احتمال ثالث، وماذا لو تغادر المكان وتعود إلى التأمل في ما حدث، مقارنًا و دارًسا، وتعود لفعل )37(»إن كان حقيقة أم ال

لمعرفة التأملية والفكرية (ولنقل تجاوًزا، هذه قوة الخيال، قوة التفكر والتأمل، إنها قوة التجربة مرة أخرى، وقد امتلكت قوتين: قوة ا
  هللا)، وقوة التجربة البشرية (وهذه قوة اإلنسان، بما هي محاولة دائمة، قوة الممكن والفعل البشري، هي قوة اإلنسان).

  ين للمعرفة: هنا يمكن القول إن النظرية العلمية الحديثة قد حققت شرطين مهم

األول أنها نزعتها من مثنويتها، وإطالقية نفيها الواحدة لألخرى، وفتحت المجال لالحتمال المتعدد القابل للقياس والمقارنة، مثل  -
تلك التي أحدثها ماركس في فضل القيمة االقتصادي المنتج جدليًا بعًدا ثالثًا مختلفًا عن بعدي اإلنتاج االقتصادي واالجتماعي، 

 البعد السياسي والفكري أيًضا. وهو

الثانية أنها ألغت كليةً الشطط المتطرف، في اإلغراق بالالمنتهي، من فرضيات التبرير لنزعة من دون أخرى، فمن جانب أولي:  -
إدراك توسيع كيف يكون باإلمكان «حد االنغماس الكلي في المادية الجسمانية التي تفرض كًما نفعيًا ال نهائيًا من التجريبية، فـ 

، ومن )38(»دائرة معرفة العقل المجرد، من وجهة النظر العملية، بدون أن يتم في الوقت ذاته، توسيع دائرة معرفته، عقًال تأمليًا
جانب آخر عدم الغرق المفرط في فرضيات العقل والتأمل المتسامية، بحيث نصل إلى كم فوضوي من المعرفة غير قابل 

ليس قانونًا بحد ذاته، بقدر ما هو روح العصر والثورة التكنولوجية، ومبدأ في الجدلية المثنوية في للصياغة والتشكل، وهذا 
الحتمية تعني  في الواقع، عدم وجود اختيارات، كما تزعم الحتمية «العلوم والحياة المنتجة لمستوى ثالث في المعرفة والعلوم، و 

  .)39(»أن العالم ال يمكن أن يكون شيئًا مختلفًا

بين النظرية المكتملة، الهوتيًا أو سياسيًا أو أيديولوجيًا، في شبهة المعرفة، والتجريبية الخالصة والتعددية الفرضية التي تكاد 
تخلو من النهجية العلمية والتغييب الفاضح للروح المعرفية، في جدلية الممكن والواقع، وما بينهما من عمل، تكاد تضيع أمة اسمها 

، ليكتب التاريخ حينها: إن بين 15/3/2011كادت تضع قدمها األولى على سلم الحضارة والثقافة العالمية، بدًءا من  سورية، بعد أن
ما قبل الثورة السورية وما بعدها ثمة افتراق. هنا، كان السؤال ومازال عالقًا في البحث والتقصي، فالثورة السورية، بما هي إحدى 

التحرري وقسوتها ومرارتها، غيرت في تصورات العالم نظريات المعرفة معظمها، وطرحت  ثورات الربيع العربي، بمضمونها
مفهومات جديدة أباحت من خاللها موضوعة أن الشعوب يمكنها أن تتحمل ما ال يتوقعه العالم من أفكار غريبة للتحول والتناقض 

ل في العصر الحديث، بحجم إنتاجها وتداخالتها المحلية واالختالف. إنها الثورة األغرب واألصعب في تاريخ البشرية، على األق
  .2كم 185000واإلقليمية والدولية، وكأن صراًعا أمميًا، عسكريًا وسياسيًا وفكريًا، يحدث في بقعة ال تتجاوز مساحتها 

  

  ثانيًا: المثقف ودوره الزمني، بين الهزيمة والتحول

، هذا السيل المتقدم من زمن الثقافة العربية الذي "ي ليس تحملني أرضــيعجبُت لكلّي، كيف يحمله بعضـــي، ومن ثقل بعض" 
أنشده الحالج، قبل األلفية األولى، بطريقته الصوفية، هي ليست صوفية، إال ألن واقع السلطات المستبدة والشمولية والمتداخلة مع 

الحالج موقفًا عقليًا متساميًا، ال بل محلقًا في الكون  األديان، في الحكم والسيطرة، تجتث كل فكر وكل علم ال يخدمها، فكانت لدى
 في والخاص العام جدلية في الخاصة الصفات عنه تقشرت وقد المفهوم، مذهب والمعرفة، العقل مذهب ،"الكلية"األنيق أيًضا. 

 من قدميه، من عضه،ب من أكبر كانت الحالج عند االنسان كلية إحداها. وليس الخاصات، صفات كل المتضمن الكل المحتوى،
 والتحول الطاقة في آينشتاين نسبية هي بذاته، الشخص فكرة ال العام، ووجوده إنتاجه جماع في اإلنسان فكرة إنه فكره، من أحالمه،

                                                   
إحدى مجرات الكون والتي تحدث كل عدة عقود مرة واحدة فقط، حيث تصل نفثات من األشعة الكونية ما تحت الذرية حادثة انفجار نجم في  :Supernova السوبرنوفا )35(

 Elementary اة العناصر األوليةناتجة عن تفكك النيترونات والبروتونات تندرج في مجال القوة النووية الشديدة، وتلقي الضوء وبشدة على مكونات المادة األولى أو المسم
Particles 1987. ومن المفيد ذكره أن آخر انفجار كوني لنجم حدث في فضاء ماجالن عام.  

 (36)Superstrings: A Theory of Everything (Cambridge University Press, 1992). Davies and Brown (eds),  
  .66 -64)، ص2004المنظمة العربية للترجمة، ، ناجي العونلي (مترجًما)، (بيروت: فينومينولوجيا الروحفريدريك هيجل،  )37(
 .227)، ص1966، أحمد الشيباني (مترجًما)، (بيروت: دار اليقضة العربية، نقد العقل العمليعمانوئيل كانت،  )38(
 .311)، ص2005، فتح هللا الشيخ (مترجًما)، (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، الكون األنيقبراين غرين،  )39(



 

    ملف العدد 88  

  كسر األطواق وسؤال القيمة: المثقف بين هزيمة وتحول  
    دراسة نقدية مقارنة

ة ونظرية العلوم، اليوم وقبل قرن من اآلن، وهو موقف اأحدث نظريات التعلم والتعليم األلمانية في المدرس طاقي)، -(كمي المتبادل
 فتعمل والمتعين، واللحظي الجسماني وجوده من أكبر وإمكاناته الذاتية الفرد طاقات تعد حين ،Gestalt Psychologyالجشتالتية 

حيث اإلنسان كلية أكبر من مكونات أجزائه، مما نتج عنها تحرير الطاقة  والتقنين، التقييد رقبة من وتحريرها كاملة، إطالقها على
درات فردية في المجتمع تعليميًا. أما سلطات االستبداد الشرقي، فهي تقطع يدي الحالج ورجليه، قبل أن تحرقه الكلية من مواهب وق

  وتعدمه، بحيث ال تحتمل األرض ثقل التحرر والموقف العقلي والروحي والعلمي هذا.

ت كلها في الربيع العربي، منذ فجر هنا، كان سؤال الثورة في عالم اليوم، وهنا كانت جعبة األسئلة المفتوحة على االحتماال
حرق البوعزيزي نفسه في تونس، لتنتقل إرادة التحرر سريعًا إلى دول االستبداد ونظم العسكر وريثة ميراث التحرر الوطني منذ 

  منتصف القرن الماضي. 

دت مفاعيل السياسات الدولية وما تاله حتى اليوم عام مدهش، بل مذهل ومفاجئ. حارت االستخبارات العالمية وترد 2011العام 
واحتار المثقفون في وصف ما يحدث في أصقاعه. وليس هذا فقط بل كان لحظة انعطاف كبير في تاريخ االستبداد الشرقي، وربما 

أعوام، يكون في تاريخ العالم، وهذا على الرغم من تأخر إثماره السياسي والثقافي إلى اليوم. الربيع العربي المزهر منذ أكثر من ستة 
وتعثر واختالط فكري ومفهومي، إلى درجة  -بعد أن مر بخريف، ثم بشتاء معرفي قارس-خاصةً في سورية، وينتابه صقيع سياسي 

التنافي المثنوي والتهافت الكلي في بؤرة التشتت والفوضى، (معارضة/موالة، حل سلمي/عسكري، سلمية/عسكرية، ثورة/إرهاب، 
ر إقليمية ودولية، قطبية واحدة/قطبان عالميان). هو بالجذر ليس حدثًا عابًرا، وفق ما أرادته النظريات أسلمة/مدنية وعلمانية، ومحاو

النسقية، ماركسية كانت أم قومية أم ليبرالية. وهو، أيًضا، ليس وصفة جاهزة في الحل السياسي والتغيير الديمقراطي السلس، مضافًا 
وإلى اليوم، وربما إلى زمن أيًضا هو ثورة،  2011الشعبي، بين ليلة وضحاها. عام  إليها عدد من المفهومات الجاهزة للتداول

والثورة فعل عاصف في جوانب الحياة كلها، ثورة في القيم ضد الفساد وقوى الشر، ثورة في الفكر ضد األيديولوجيات الكاتمة على 
البشري ضد االحتكار والهيمنة واإلقصاء، من قبل رجال  أنفاس األفراد والجماعات، ثورة في الحريات وإطالق مكنونات اإلبداع

النظم العسكرية وأجهزة أمنها، هو ثورة في ترسيخ القانون والعدالة واالنتصار لمظالم البشر البسيطة، هي ثورة في التواصل البشري 
أنه ال "الشباب وطموحهم بـ  الخالق ضد الخوف، في االحتشاد والتوافد وكسر قوالب الخوف والقهر التاريخي، ثورة في قدرة

أمام قدراتهم، وأن علوم العصر وتقنياته هي أداة فعلهم، فهم بمصاف أندادهم، إن لم يكن أفضل منهم، في عالم آخر مكتمل  "مستحيل
ر حدوثها وباتت الحضارة. هي لحظة المقارنة التاريخية، مثلما في التجربة الفيتنامية التي طالما قاربها الخط العقالني العربي، وانتظ

عندما نرى مقاومة شعب شجاع صبور ذو حضارة عريقة تتكسر بنقرات شعب آخر، يتعين التساؤل عن «تتحقق في عالم اليوم، 
مغزى ذلك، ال االكتفاء بالتحسر على الماضي، والعامل الحاسم في الهزيمة، افتقارها لوعي قومي، وإلى أيديولوجيا حديثة، وبالتالي 

  ، فهل أثمرت مفاعيلها؟)40(»مستقبلية مؤهلةمنظورات 

نادرة  "سوبرنوفا"ثورات الربيع العربي، في محاكاة علمية حديثة، هي نموذج محاكاة بشري لحادثة انفجار نجم في الكون 
ف العربي عامة الحدوث، فكما على العلم العمل على التقاط جسيماتها األولية وتحديث نظرياته في الفيزياء والعلوم، فإنه على المثق

والسوري خاصة أن يطرح سؤال الثورة، بتحدياته كلها على نفسه، ويبدأ باإلجابة، واالجابة لن تقف عند حد في كسب سياسي لسلطة، 
أو موقع إعالمي في مكان آخر، وال عند جواب جاهز في البلشفية أو الناصرية أو اإلسالمية أو غيرها المدونة في كتب التاريخ، هو 

لهوية والحقوق والحريات ومظالم البشر، سؤال التشكل والتكون، سؤال االحتماالت العلمية، مثلما القيم المعرفية أيًضا، وسؤال سؤال ا
المقارنة والنقد أيًضا، هو سؤال التحديات الكبرى عن كل األيديولوجيات والنظريات النسقية السابقة والنخب الفكرية والسياسية، من 

المحدثة في الواقع السياسي واالجتماعي والمعرفي، قبل قولبتها أو تصنيفها أو استثمارها  "كّماتها"تقاط نفاثاتها، و حيث قدرتها على ال
  قصير النظر، بل ربما هو سؤال في التغيير العالمي، على مستويات العالم اإلنساني عامة. 

ثقف تنصب على كسب الساحة المجتمعية، ال السياسية رأى عبدهللا العروي في كتابه (العرب والفكر التاريخي) أن مهمة الم
فالمثقف ليس عليه، بالدرجة األولى، االستيالء على السلطة السياسية، بقدر التمكن المعرفي من الحقل االجتماعي «والسلطوية، 

، بل من اإلطار المنوط ، وهذا محط جدل واسع، وإحدى أهم النقاط الواجب مناقشتها، ال من الزاوية المعرفية المحض)41(»الشعبي
بالمثقف، بما هو مشتغل بالكليات اإلنسانية والمفاهيمة، فهو ليس أمام نظرية للكون والمعرفة وفقط، بل أمام موقف من كلياته الذي 

ه، ويحتاج ، وهو موقف أخالقي، بالمبدأ والتحديد، فالغريق ال يحتاج إلى شرح ميكانيك السوائل إلنقاذ"مثقف"ُعّرف، على أساسها، أنه 
  إلى قشة فقط أو بضع من نور. 

دور المثقف سؤال بحثي مهم، سواء في حالة االستقرار عامة أم في خضم الثورات خاصة، حيث تشكل اللحظة المغايرة في 
له تاريخ الشعوب ومسيرة تشكلها وصيرورته، هو سؤال المثقف وكلياته في مواجهة مرآة الواقع، هو الدور الهرمونيطيقي الذي حم

 عن الخفي على االطالع هرمس وظيفة«هرمس ذات يوم، في نقل المعرفة من كلية هللا إلى البشر، عبر اللغة والكلمة والحوار: 
  .)42(»البشر وعالم األلوهية عالم بين والمحجوب، المرئي بين المسافة واجتياز األعين واألبصار،

                                                   
  .61 -60، 57)، ص1997، (دمشق: دار الحصاد، 3، طالتجربة الفيتناميةياسين الحافظ،  )40(
 .72)، ص2005، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 5، طالعرب والفكر التاريخيعبد هللا العروي،  )41(
  .3)، ص19/4/2016( ال حدودالطيب بوعزة ويوسف بن عدي، "الهرمونيطيقا وإشكالية النص"، موقع مؤسسة مؤمنون ب )42(
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  التراكمية واللحظية .1

للثقافة العربية والمثقف العربي في التاريخ الحديث، تتمثل في النهضتين األولى والثانية، األولى التي المحاوالت النقدية المهمة 
كانت مقدمة لالنفكاك عن الدولة العثمانية، نهايات القرن الثامن عشر وبدايات التاسع عشر، وحواملها الفكرية، وكانت بداية على 

من رواد  وجمال الدين األفغاني ومحمد عبده وقاسم أمين وهدى شعرواي، وغيرهميدي رفاعة الطهطاوي وعبد الرحمن الكواكبي 
النهضة الفكرية هذه. بوابة هذه النهضة ورائزها هو نقل العلوم المعرفية الحداثية من مصدرها األوروبي إلى الحاضنة العربية فكريًا، 

السرية، جمعية العهد (القحطانية سابقًا) والجمعية العربية الفتاة وقد رافقها تشكيل الجمعيات واألحزاب السياسية، مثل جمعية بيروت 
  وغيرها، وقد حملت بالمبدأ فكرتين:

هي كلمة حق "التحرر من االستبداد العام المتمثل، سياسيًا وثقافيًا، بالمنظومة العثمانية (الرجل المريض وفق ما كان يسمى)، فـ -
 (الكواكبي). "تذهب غًدا باألوتادوصرخة في واد، إن ذهبت اليوم مع الريح فقد 

بدء حوار فكري بين القيم المعرفية التي يعيشها إنسان المنطقة، بمحموله الثقافي والقيمي واالجتماعي، عشائريًا وقبليًا وأهليًا  -
ني، ببعديه (ما قبل دولة)؛ وتلك القادمة من الحضارة األوربية، في موضوعة الدولة األمة، وتجسيدها السياسي والثقافي المد

  المعرفي والعلمي. 

النهضة الثانية، تلك التي قامت على نقد حاضر الهزيمة العربية، عقالنيًا وتاريخيًا وفكريًا، وفق ما أشرنا في مقدمة هذه الدراسة، 
نو له الشارع بعد هزيمة نظم العسكر في حروبها مع إسرائيل، وفشلها الذريع في بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها، وفق ما كان ير

الشعبي والثقافة العربية، فدولة التحرر الوطني من االستعمار األوروبي (ما سمي، وفقًا لعصبة األمم المتحدة حينها، بالوصاية) والتي 
على  كانت امتداًدا للنهضة األولى، سياسيًا واجتماعيًا، عبرت عنها شعوب المنطقة، بانخراطها في مشروع بناء الدولة، وتعليق أمالها

نظم العسكر، في تحرير األراضي العربية المحتلة والحرية والوحدة. تلك الدولة التي تصارعت عليها المنظومات السياسية 
  المزيف والمستبد، سياسيًا ومجتمعيًا. "القوموي"والعسكرية، وحسمت بالنتيجة لصالح النظم العسكرية في غالبها، بمضمونها الخطابي 

  ما بدأته النهضة األولى، في نقل النظرية المعرفية الحديثة، ثقافيًا وفكريًا للمجتمع، ببعدين مهمين: النهضة الثانية تابعت

األول، متمثل بنقد القيم الثقافية للمجتمع العربي، مقارنة بتلك المتشكلة في منظومة الحداثة العالمية، سواء على مستوى  -
عدالة والقانون وحقوق اإلنسان وانبساطها في علمانية الدولة، بحيث شكلت الحريات وتجسدها في شكل الحكم الديموقراطي أو ال

نحن ليس لدينا اشتراكية في العالم العربي، في «مفهومات نقدية تحذر من مآالت التدهور التي تقوده سلطات العسكر في المجتمع، فـ 
إلى  "عالم ثالثية"أنها نقلت دول أوروبا الشرقية من دول حين أن التجربة االشتراكية حققت أهدافها في البلدان االشتراكية، بمعنى 

العلمانية هي الحياد اإليجابي للدولة، إزاء األديان والمذاهب . مستوى قريب من الدول المتقدمة، علميًا وثقافيًا وإنتاجيًا، بالدرجة األولى
ظرية المعرفة، من حيث المبدأ، ومن دون الولوج ، ومع هذا بقيت ذات بعد نظري في ن )43(»واإلثنيات التي يتألف منها المجتمع

 الفعلي بصورة عميقة إلى نظريتها العلمية التقنية المتمثلة بالعولمة، مثلما أشرنا أعاله.

بدء تشكل تيارات سياسية وبذور مدنية مراكمة عمليًا، في جوانب المجتمع العربي وثقافته، وبصورة مختلفة عن األحزاب  -
التي أنتجت السلطات العسكرية ضمنًا، أو تحالفت معها، مثلما هو الحال في الجبهة الوطنية في سورية. هذه القومية والماركسية 

التيارات شكلت، للمرة األولى في تاريخ االستبداد الشرقي وسلطاته العسكرية، بذور توضع مدني وفكري سياسي لمنظومة الحداثة 
يخ هذه السلطات وأحزابها السياسة في الحكم، فتشكلت لها أدوات نقد ليست نظرية والتحرر الثقافي، في صورة جنينية مخالفة لتار

فقط، بل عملية أيًضا لسلطات األنظمة العسكرية التي نزعت السياسية عن المجتمع، وعملت على التأسيس لعمل سياسي وفكري يأخذ 
حركة كفاية المصرية التي ضمت الطيف السياسي والفكري بعًدا اجتماعيًا، وإن كان محدوًدا، فكانت، على سبيل المثال ال الحصر، 

المصري في مواجهة توريث حكم مبارك البنه، ولجنات إحياء المجتمع المدني السورية، وموضوعها الرئيس تلخص فكريًا وسياسيًا 
تمارس حقوقها  "ستقلّةم"في بيان األلف، حيث إن فكرة المجتمع المدني تقوم بالجوهر على حرية األفراد، بوصفهم ذوات حّرة 

، وتالها ربيع دمشق ومنتدياته )44(الطبيعية في مجتمعاتها، بما يتناسب وتطلّعات كل منها، ضمن منظومة مؤسساتية ديمقراطية
، ومثلها تم التأسيس لعدد من )45(الثقافية، ومن بعدها إعالن دمشق الذي اتخذ لنفسه شعاًرا في التغيير الديمقراطي التدريجي السلمي

 . )46( المنظمات الحقوقية، السرية منها والمعلنة

                                                   
 ).19/8/2007( 2012، عدد الحوار المتمدنصادق جالل العظم، "العلمانية هي البديل عن الحرب األهلية في العالم العربي"،  )43(
 ).9/3/2005( 1132، عدد الحوار المتمدنعماد يوسف، "في تجربة لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا"،  )44(
  ).1/10/2007( األوانأكرم البني، "قراءة في تجربة لجان احياء المجتمع المدني السوري"،  )45(
  الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان: )46(
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، إلى دولة المواطنة، من نظام االستعباد )47(التحول من الدولة التسلطية وحكم األوتوقراطية، حسب خلدون حسن النقيب
الديكتاتورية الفردية واالستحواذ الكلي لألحزاب الشمولية التي تحكم دول المنطقة العربية إلى نظام الحريات والديموقراطية، من 

واالستيالء على مفاصل الدولة ومؤسساتها إلى استرداد الدولة وحكم الشعب، وهي العنوان األبرز لثورات الربيع العربي، وتكثفت 
 -يعني الربيع في سوريا«: ق العظمادفي الشعار الذي التفت حوله  الحشود والتوافدات الشعبية في إسقاط النظام، وفق ما عبر ص

التجاري االحتكاري لكل شيء مهم في -استرجاع الجمهورية من الساللة الحاكمة إلى األبد، ومن مجمعّها العسكري -ساطة أيًضابب
وفي تجربة ميدان التحرير، انتقلت كاريزما اللحظة الثورية من التمركز العربي التقليدي، على قائد أو زعيم واحد أوحد ال  .البلد

اك جموع الميدان نفسها، وإلى تصميمها وإشعاعها وأثرها في الجموع نفسها، كما في محيطها األوسع عديل أو بديل له، إلى حر
، وبغض النظر عما آلت إليه ثورات الربيع العربي، سياسيًا بصورة عامة حتى اليوم، وقبل الدخول في األحكام )48(»وعالمها األكبر

ي سياق الحركة الفكرية العربية، أتى مترافقًا، معرفيًا وفكريًا، مع فورة الشباب القيمية المتسرعة حولها، إال أن تاريخ المراكمة، ف
العربي، في شعارات الوحدة الوطنية والتغيير الديموقراطي وسيادة القانون، واسترداد الدولة والسياسة من يد نظم العسكر، وكأن 

د التاريخي المتعين، وتنبسط في الواقع. إن المشهد العربي، في عالم الثورة يدق بوابات العصر والحداثة، في ثقافة تنفي االستبدا
بدايات ربيعه، يظهر ثالث نقاط مهمة في نظرية المعرفة وكماتها الثقافية المحدثة، أوليًا، وذلك في مقاربة تاريخية لثقافة الثورة 

  ، في التحقق واالنبساط:والربيع العربي، في سياق بحثنا هذا وسياق الضرورات المعرفية والثقافية الممكنة

تناغم ثقافي بين ثورات الربيع العربي وشعاراتها األولى مع المفهومات المعرفية والفكرية التي نظر لها طويًال مفكرو  -
فالصورة التي تكونت لي، كمثقف «النهضة األولى والثانية، حتى باتت وكأن حلم الدولة مها بات قاب قوسين أو أدنى من التحقق، 

لى مسافة واحدة من التيارات السياسية المتباينة، هي ما وجه أنظار الناشطين، على األرض، إلى إمكانية أن توكل لي مهمة مستقل ع
. ولو أتمت الثورة توضعها الفعلي، لكانت ستشكل لحظة إدهاش فعلي لمفكري الحداثة وما بعدها من )49(»ترؤس المجلس الوطني

ية والتواصلية الكثيفة والمتحققة، في زمن قصير اسمه زمن التحول واالنتصار للروح الجماعية، الغربيين، في تحقيق القدرة التفاعل
وقدرته على النمو والتكاثر باتجاه الديمقراطية الفعلية، ال الشكلية المزيفة، سواء بوضعيتها وماديتها المحضة األوربية أو بشكلها 

 سلطية، العسكرية واألمنية، في دول الشرق العربي.السطحي والتبريري الذي تخفي خلفها نظم الدول الت

أثبت الشباب العربي قدرة هائلة على استخدام أحدث وسائل التقنية، بما هي أدوات تواصلية فاعلة، حيث كان استخدام  -
العالم، وأخذت  وسائل التواصل االجتماعي ووسائطها المادية والتقنية حدثًا بارًزا، في نقل أصوات الشباب العربي إلى كل أنحاء

، مما جعلها منارة عالمية، في نموذج المحاكاة والقدرة وإثبات الوجود. هذا االستخدام "العدوى في التثاؤب"تنتقل بين دول العالم انتقال 
ممكن، بقدرته التقني واألدواتي لثورة المعلوماتية وتقنياتها الحديثة يضع الربيع العربي في سؤال الممكن والتحول والنفي الفعلي، وهو 

وإمكانياته الذهنية والعقلية، وقابل للتحول، بإصراره وإنجازه مهمات مرحلة مهمة، وهو نفي للعجز والتأخر التاريخي الموصوف به 
نقًدا، وظهرت نتائجه الواضحة والمهمة في الربيع العربي عامة، وبالثورة السورية خاصة، عندما استخدمت وسائل التواصل 

ئي والمكتوب واللحظي (شاهد العيان)، في نقل مجريات اللحظة الثورية إلى الرأي العام العالمي والشعبي، وتوثيق االجتماعي المر
االنتهاكات واالعتقاالت ونقلها إلى المنظمات الدولية والمجتمع، وأيًضا تشكيل التنسيقيات ولجنات اإلغاثة وفرق اإلنقاذ، وأكثرها 

لتي شكلت قلقًا حقيقيًا لجميع األطراف الفاعلة في الثورة، محليًا ودوليًا. ها هو مذيع إحدى محطات تأثيًرا كانت القبعات البيضاء ا
مليون مصري قد تبادلوا  70التلفزة، بعدي تنحي حسني مبارك، يقول: إن لسان حال المصريين يقول ألي رئيس قادم: حذار، فإن 

 ر.أرقام هواتفهم وتواعدوا على اللقاء في ميدان التحري

النقطة الثالثة المهمة، في هذا السياق، هي تحرر القدرة الكامنة المخلقة للحدث، عبر اللغة، بوصفها مبدأ العقل والعقالنية،  -
العقل في حالة فعل، حيث تشكل اللغة األساس والمحتوى واألداة، ليس للفكر فقط، بل أيًضا للفعل االجتماعي البشري في المجتمع 

ررت ثورات الربيع العربي محتوى الثقافة من بعدها العلوي، من بعد التلقي والتلقين، من عليّة التنظير والتفكير . لقد حهاإلنساني كل
القومية "أو  "الماركسية"، وضرورات إحداثه النسق األول للثورة، قبل حدوثها، مثلما هو الحال في النظرية "الوعي"القائمة على 

رهلة، لتبدو كأنها ثقافة الثورة وربيعها، وتحقق ثقافة الكل المجتمعي واألخالق، بما هي مبدأ، مثل ومنطلقاتها النظرية المت "الممانعة
تحتفظ األخالق بمهمتها التاريخية البدئية، وهي وضع «الحوار أيًضا، في أحدث نظريات الحداثة معرفيًا، لدى مفكري الحداثة، إذ 

 .)50(»المعاشالمبادئ موضع التطبيق والممارسة، وبناء العالم 

في خالصة أولية، إن ثورات الربيع العربي استطاعت أن تحقق اللحظة اآلنية والمفارقة للتاريخ ما قبلها، في لقاء نادر بين 
التراكم المعرفي اإلنساني العام وبين تجسده الواقعي والشعبي، مع القدرة على استخدام األدوات التقنية لمنظومة العولمة وثورة 

الحديثة، بصورة تثبت جدارة اإلنسان العربي ومشروعه الثوري عامة، والسوري خاصة؛ وفي أحقيته في الولوج إلى  التكنولوجيا
التاريخ اإلنساني من أوسع أبواب العصر، وربما باتجاه جديد في التاريخ اإلنساني. وأيًضا وقفت على قمة الهرم، في النظريات 

ن مقدر لها أن تجيب عن أسئلة كبرى، في لحظة عجز الحداثة ومفكريها عن تجاوز المعرفية الحديثة، بما هي وعي كوني، وكا

                                                   
  ).1991(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصرخلدون حسن النقيب، ) 47(
  ).24/11/2016( 5351، عدد الحوار المتمدنصادق جالل العظم، "العلمانية والمسألة الدينية"،  )48(
 ).18/2/2013مجموعة الجمهورية، حوار مع برهان غليون ( )49(
 ).2010ا)، (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ، عمر مهيبل (مترجمً إتيقا المناقشة ومسألة الحقيقةيورغن هابرماس، ) 50(
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معيقاتهم ومعطالت حركتهم، في هيمنة العولمة وسطوتها التقنية، وتحويلها اإلنسان إلى حالة شيئية مادية أداتية أو رقمية. وتتجاوز 
تخدام، بما هو وصفة طبية شافية، وتنتقل إلى الوعي المتشكل وحكم جدليًا وواقعيًا نظرية الوعي مسبق التشكل أو الجاهز لالس -أيًضا-

التراكم واللحظية معًا، ووعي الصيرورة وسؤال الكون، سؤال التشكل والعمل والهوية بالضرورة. إنها جدلية المعرفة وارتقاؤها 
المقوننة والمحفوظة، مثل قانون تاريخي وإنتاجها، مثلما كانت الماركسية لحظة الفرق والفضل أيًضا، في صورتها المعرفية، ال 

علينا أن نراجع إسقاطاتنا المسبقة باستمرار، في ضوء ما «حتمي في صراع الطبقات واإلنتاج االقتصادي في العرف االشتراكي، و
. إنها نسبية الزمان اآلينشتاينة )51(»يمثل هناك أمامنا، وبإمكان كل مراجعة إلسقاط مسبق أن تضع أمامها إسقاطا جديًدا في المعنى

حين تفوق سرعة الحدث السرعات األرضية المعتادة، فتصبح الثورة قفزة كمومية في واقع الزمان المحدث وترابطه المكاني الجمعي، 
صورتهما الكونية  إنها الزمكان وقد ارتدى لحظة الواقع الفارقة، ولنقل هي لحظة تاريخية في التقاء نظريتي المعرفة والعلوم معًا، في

االستدراكية ذات لعنٍة بعد فرح، فهي تفتح بوابة األلم والموت والنكوص، ولنقل هنا يبدأ السؤال  "لكن"األعلى واألنيقة. لكن، وهذه الـ 
ثية، المختلف، المشكلة في صورتها األخرى، باالتجاه المختلف، وينفتح سيل األلم غير المنقطع، حين تبدأ مأساة أمة، بصورة كار

  خاصة في المسألة السورية وثورة شعبها.

  

  في مؤشرات االنزياح الواقعي، معرفيًا .2

المشهد الكلي للربيع العربي هو لحظة تعيين ونفي، وليس هذا فقط، بل هو نفي النفي أيًضا، فقد كان كاشفًا للمثقف، من حيث 
إجماع نسبي حول مقوالته الكلية، ومفاهيمه الثقافية واإلنسانية  قدرته على إثبات وجوده في ساحة اشتغاله بالكليات المعرفية، وتحقيق

في الشارع الشعبي واالجتماعي، حيث لم يكن مجرد فرضية يجب التحقق منها، وال نظرية مكتملة يمكن البرهان عليها، ولم يكن 
وتقويض لها، ويبحث عن تعينه وتوضعه الجنيني بديًال جاهًزا ومكتمًال لنظم العسكر والدولة األمنية التسلطية، بقدر ما كان فعل هدٍم 

والنمائي بعدها. ما أدى إلى تعرضها لحالة كارثية إنسانية، من حيث مستوى الجريمة المنظمة والممنهجة، بحدي التسلط والتطرف، 
بخوف وهلع اليوم، تبيّن أن  المعاناة غير المسبوقة والالإنسانية التي يعيشها السوريون، ومن ورائهم العرب الذين ينظرون إليهم،«فـ 

  .)52(»الثورات ال تحمل، في رحمها، نظاًما بديًال جاهًزا، أو مشروع بناء، جنينيًا وواضًحا، إنما تشكل قوة هدٍم للنظم القديمة

بي تحتاج إلى صيرورة زمنية للتحقق واالستقرار واإلنتاج، ومحك عملي للفكر النظري والشارع الشع -أيًضا-كانت نقطة تحول  
عريه وانكشاف بنيته يشكالن «بآن معًا، ولم تقتصر على ذلك، بل كانت نواة تجربة للثقافة العالمية، بقيمتيها معًا: المعرفية والتقنية، فـ 

جزًءا من عملية التعرية الشاملة التي أخذتها الثورة السورية على عاتقها، رغًما عن أنف الجميع، النظام والمعارضة والمثقفين 
  .)53(»تمع السوريوالمج

يذهب القول السياسي اليوم في اتجاهات مختلفة، بتوصيف ما يجري من انقالب أو تغير في ثورات الربيع العربي، فبعضه 
يذهب إلى التحليل والتنقيب والبحث في مجريات الحدث الواقعي، وفي التحول من السلمية إلى العسكرة، وفي تشتت القوى السياسية 

باين واالختالف حول المشروع الوطني وتنامي ظواهر العسكر غير المنضبطة وغير القابلة للتناغم، في صيغة المعارضة، في الت
، مع انتهاء السلمية واألطر التي شكلها النشطاء 2011في حين أن مساًرا معكوًسا حدث مع الثورة السورية في «واحدة، 

اثية وغيرها، وتراجع الفئات المدينية والوسطى، بفعل الخيار األمني المتوحش الديموقراطيون، كالتنسيقيات والهيئات اإلعالمية واإلغ
 )54(»حمل الحركات الفصائلية اإلسالموية، في مواجهة تلك السلطة» المجتمع التقليدي«الذي انتهجته السلطة. تولى في المرحلة التالية 

نمو الفكر اإلسالمي ليكون باعثًا على تكوين كيان سياسي ، أي »الثوراتأسلمة «، بينما يذهب بعض الفكر السياسي إلى مقولة 
وثقافي مكتمل سياسيًا بقالب ديني، وآخر يذهب إلى نظرية المؤامرة، ومنهم من يذهب إلى كونية المؤامرة أيًضا، وفريق آخر يلهث 

استخدام أدواتهم  "السياسيين"و "لمثقفينا"خلف مقولة القيادة وأحقية القيادة وصناعة الثورة.. إلخ، حيث يحلو لكثير من المحللين، و
  الجراحية في الشق والخياطة قبل التشخيص.

انزياح الثورة السورية عن موضوعة المواطنة والحقوق المدنية ودولة القانون والعلمانية والحرية، في مقابلة الدولة الشمولية 
ومجتمع اإلثنيات واألقليات وهدر الحقوق المدنية؛ هو هوية الثورة إلى اليوم، الثورة المستنزفة من عدة بوابات مشرعة على تصعيد 

، والقتل والتهجير الممنهجين، والتغيير الديمغرافي. ليس هذا فقط، بل ذهنية االلتجاء واالستخدام واالستثمار فيها، العنف إلى الالنهاية
الثورة، ودعاية حماية األقليات والديمقراطية المزيفة. هذا  "ترهيب"وما تبعها من شروخ عميقة في مكونات الشعب السوري، من 

  ."دالحكاية حكاية بل"أصل الحكاية، و 

عندما تفقد كتلة ما مركز توازنها، لحدث أو صدمة، ينزاح عن مكانه، وهذا فعل فيزيائي طبيعي، ولكن أن تبدأ بالتشكل مراكز 
توازن جديدة، فهذا ما له من معنى، فوق التهشيم والصدمة؟ إن كانت مقاربة السياسة بالعلوم هي مقاربة جلفة وقاسية أحيانًا، إال أنها 

                                                   
 .17)، ص2007(القاهرة: رؤية للنشر،  فهم الفهم: مدخل إلى الهرمونيطيقاعادل مصطفى،  )51(
 ).22/4/2014( العربي الجديدبرهان غليون، "تأمالت في الثورة"،  )52(
  .)12/10/2014( العربي الجديد، "طائفية طارئة وعلمانية طائفية في سوريا"حازم نهار،  )53(
  .)3/7/2017( الحياة، "على اجتماع السوريين أن يستعيدها: مبادئ"منير الخطيب،  )54(
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لة معرفية، في المعنى ونظرية العلوم الحديثة التي باتت تأخذ مكانًا وحيًزا كبيًرا في نظرية المعرفة، فالمسارات مقاربة ذات دال
المنعكسة أو المخالفة لمسيرة الربيع العربي والثورة السورية خاصة واستعصاء إنتاجها، يصعب تفسيره بنظرية جاهزة مسبقًا، ولكن 

  البحث والتفسير، ويمكن اإلضاءة عليهما، سياسيًا وفكريًا، من دون أن تستنفدا غيرهما:ثمة موضوعتان مهمتان، في سياق 

مستوى العنف الممارس على الشارع الشعبي، وحجم الويالت الموقعة بحقه، من امتهان لإلنسان في كرامته و وجوده،  -
والمفوضية  )55( نية والحقوقية (مثل منظمة العفو الدوليةفي القتل والمجازر الجماعية التي تم توثيقها من قبل المنظمات العالمية المد

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وأطباء بال حدود ومراسلون بال حدود)، وما رافقها من تأجيج نزعتي القتل والطائفية القابعة 
ول للثورة، وجعل دوامة العنف تطفو، في الخيال الجمعي العام، واستدعاء العنف المضاد الذي قوض العمل السياسي والمدني األ

ال بد من أن ترتكز مقاربة ثقافة االختالف، في المجتمعات العربية، على «لتتجاوز أية غاية لها في رد الفعل أو الدفاع عن النفس، إذ 
اكمة لتشويه مفهوم االختالف، قراءة البنية االجتماعية والسياسية لهذه المجتمعات، من دون إغفال اآلليات التي لجأت إليها األنظمة الح

 .)56(»وما نتج من ذلك من تعميق الخالف، وخلخلة بنية المصالح الوطنية الجامعة لعموم أفراد المجتمع

تراجع المشروع الوطني العام وظهور االنقسامات السياسية والفكرية حوله، سواء بين ديموقراطية أو مدنية أو عسكرية  -
في جني كسب سياسي سلطوي، بفعل الثورة، وعدم األخذ، بجدية كبيرة، موضوعة الحيز السيكولوجي  أو إسالمية، والتنافس المتسرع

انقسام المعارضة ذاته ال ينبع من االختالف «واالجتماعي ألي تراجع فيه، وأثره على مجريات الثورة، وانعكاسات مساراتها، فـ 
أحداثها، ومن التنافس في ما بينها على إعطاء معنى لحدث الثورة الكبير، السياسي أو األيديولوجي، إنما من عالقتها بقوى الثورة و

  .)57(»أو أحيانًا كثيرة من استخدامها، لتأمين مواقع في حركة التغيير تضمن لها، في المستقبل، الحصول على مناصب قيادية

ثورته، فمفاعيل الزمن واستدراج النزعة  المجتمع السوري وثورته في هذه المقاربة لم يفتقد المقومات الفعلية األولى لتشكل
الثأرية وتأجيجها، والعنف المفرط متعدد الوجوه؛ كانت سببًا رئيًسا في هذا االنزياح، وما التجاء الشارع الشعبي إلى مقومات وجوده 

مات المشروع الوطني األولى، في الحاالت الروحية والدينية، سوى مقومات دفاع سلبي عن وجوده، وتحولت، مع خذالن عام في مقو
السياسي، إلى مقومات دفاع إيجابي بدأت تتشكل له أطر ومؤسسات مع الزمن. ربما تحتاج هذه النقطة البحثية إلى الكثير من الدراسات 

ة السورية، السيكولوجية واالجتماعية والدينية والسياسية، قبل البّت فيها فكريًا، وحتى ال تشكل عامًال إضافيًا، في قياس مستوى الكارث
السلطة في سوريا وضعت حركة المجتمع المدني أمام خيارين، أحالهما «وتزيد من مأساته، حين ال تُنصف مظالمه في المبدأ، فـ 

: فإما األحكام العرفية للعسكر أو األحكام العرفية للطالبان والجهاديين اإلسالميين، ويسمونها شريعة إسالمية   . )58(»مرٌّ

هذه الصورة في التحليل والتوصيف لصادق جالل العظم، وتبدو مهمة في سياق سؤال: لماذا؟ في الحدث السوري، مع تسرعها 
في تحديد الخيارات الممكنة، ووضعها أمام متناقضتين فقط، فسؤال الهوية ومشروعية الثورة، وما جرى عليها من متغيرات هو 

المنهجية، وأسئلة الفعل والعقل واإلمكان، وهي لحظة التفكر والتأمل الجديدة اليوم، بعدما مشكل المثقف والثقافة، مشكل األسئلة و
كانت فقط محض طرح نظري لمفكري النهضة األولى والثانية، وامتداداتهما واالنتقال إلى عالم متغير كثيف ومتسارع في آن معًا، 

لقدرة على طرح إشكال الوجود األول، وإعادة سؤال التكون والتشكل ويلقى بظالله المثقلة والمفعمة باإلحباط والخذالن مرة، وا
سؤال الهوية، في التاريخ العربي الحديث والمعاصر، ال يزال يطرح بصيغتين متباينتين، «والتكوين والصيرورة مرة أخرى، فـ 

الني المتجه إلى المستقبل، واأليديولوجيا ويمكن التعبير عنهما مجازيًا بالصوت والصدى، أو الفعل ورد الفعل. الخطاب النهضوي العق
الوطنية «، فـ )59(»المهزومة، ومنطقها التقليدي، وهي أيديولوجيا التسويغ والتبرير، واللوذ بالماضي والدفاع الوهمي عن الذات
  .)60(»لنشاط اإلنسانيعبارة عن أمور كثيرة جًدا، حيث من المفترض أن تحمل إشكاليات الهوية موجة الثقافة بأكملها، وكذلك موجة ا
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في المبدأ، كل قول في التوصيف يمتلك صفة الرأي والرأي اآلخر أيًضا، النفي ونفي النفي. لكن، في سياق السؤال الرئيس، في 
مبحث الهوية وطريقتها، يبدو أن لسؤالي النكوص المعرفي والغرضية الموجهة حيزين دالليّين، في التحليل اليوم، ففي خلفية اللوحة 

  معوقتان، إن لم تكونا مثبطتين، في مساره: "نظريتان"لربيع العربي، ثمة المعتمة لتوافد ثورات ا

في نظرية العلوم، من حيث بعدها المنفعي والمصلحي وبحثها الدائم عن عناصر  "مكتملة"األولى: التقنية، بوصفها نظرية  -
اتية. وهي التي تتنازع مع النظرية المعرفية إحكام هيمنتها وسيطرتها على األفراد والشعوب، بغية تحقيق مكاسبها النفعية والبراغم

وال تمتلك سوى القوة الناعمة، من خالل حقوق اإلنسان والمنظمات الدولية غير القادرة على إحداث فرق في مسار الحدث، بقدر 

                                                   
  :2016 -2015تقرير منظمة العفو الدولية السنوي  )55(

https://www.amnesty.org/ar 
 ).20/5/2017( اإلعالمية شبكة جيرونبشرى المقطري، "العنف وثقافة االختالف في المجتمعات العربية"،  )56(
 ).21/8/2012( مركز أمية للبحوث والدراسات االستراتيجيةبرهان غليون، "في منطق الثورة والمعارضة"،  )57(
  ).18/8/2007( 2011، عدد الحوار المتمدنصادق جالل العظم،  )58(
 .13)، ص1995(دمشق: دار التنوير،  حرية اآلخرجاد الكريم الجباعي،  )59(
  .152)، ص2008، نائلة حجازي (مترجمة)، (بيروت: دار اآلداب، السلطة والسياسة والثقافةإدوارد سعيد،  )60(
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في ملفات الالجئين التعامل معه من جانب إنساني وتوثيقي محض، األمر الذي يعد جليًا في التعامل مع الثورة السورية حتى اليوم 
والمهجرين والمدن المحاصرة وجرائم اإلبادة وملفات المعتقلين والمعتقالت. ما أدى إلى تغول أداتي وغرضي للنفعية في استثمار 
موجات الربيع العربي، وشكلت نموذًجا عالميًا في بدايتها وكادت تعم دول العالم، ما جعل سياسيي العالم يبحثون عن أدوات سيطرتهم 
وتحكمهم في مساراتها، من خالل تعينات الواقع المسبقة فيه، سواء تلك األيديولوجيات الطامحة إلى السلطة أو بدائلها المختلفة، مدنية 

 كانت أو علمانية أو عسكرية أو دينية أو مركب خليط منها معًا.

صرية الحداثية وثقافة عصر التنوير وثورات ، بالماضي وقد تجاوزتها الع"المكتملة معرفيًا"الثانية: المنظومات النكوصية  -
الربيع العربي، وتخلت كليًا عن مواكبة العصر، فباتت عبئًا ومعوقًا أمام روح الشعب وحركته وثورته، وتريد إثبات هويتها وحضورها 

ثنية متقوقعة على ذاتها. أم إ "إسالموية"أم  "قوموية"أم  "ماركسوية"من جديد في عالم اليوم ومتغيراته، سواء كانت أيديولوجيا 
اإلرهابي أيًضا،  مثل الفعلهي بالجذر ليست حالة متطرفة ذهنيًا فقط، بل إرادوية محض تؤسس للعنف اللفظي والكالمي،  "األقلوية"

وجيًا كّل وعي نكوصي عنفي متعصب، سواء أخذ تصوراته من الدين أو من األيديولوجيا القومية أو من الطائفية أو من أي أيديول«فـ 
 .)61(»"داعشية"أخرى، هو 

الجاهزة غربيًا، ومفهوم  "العلمانية"واإلسالمية السياسية، مضافًا إليها نموذج  "القومية"و "الماركسية"نماذج األيديولوجيات 
ل الملتبس؛ التقت في مسار الثورة على استخدام نظرية المعرفة، بما هي نفعية غرضية موجهة في عقل وظيفي مكتم »المدنية«

الصورة، وذلك حين توقفت عن متابعة الحدث السوري تجريبيًا، بالقياس والمحاكاة المعرفية لنموها وشكل توجهها، حينئذ انحازت 
المعيارية المصوبة للخطأ المعرفي، سواء كانت هذه المعيارية هي الصواب المنفعي أم الرؤية المعرفية المتتبعة لمتغيرات الواقع 

ا المتعددة والمتناقضة: تضامن أيديولوجي ونسقي مع الثورة ومحكوم بغرضية سياسية، بما هو ضرورة أولى الفعلي، في اتجاهاته
في التغيير، واتجاه معاد للثورة محكوم بغرضية نفعية أو نكوصية معرفية، في االلتجاء إلى المكون المحلي األقلوي والنظريات 

ا هي العنب، وقد غدا حصرًما في أسطورة إيسوب، فهي تخرج من رأس صاحبها الجاهزة للتوصيف، وكأن الثورة التي نظر لها دهرً 
قوًال فقط، وإّال فهي خطأ تاريخي وجب محاربته، وأقلها الحيادية، بما هي مخرج مصلحي أمام التشظي المجتمعي. هذه الحيادية، 

ا وبفعل مصلحتها المباشرة، إلى المشروع الجاهز على عطالتها السياسية والفكرية، صفة عمومية في الشارع الشعبي وستنحاز، حكمً 
  والمستقر.

  من الثورة تجلى، بصورة مفصلية، في ثالثة مواقف في الفكر السياسي: »المثقف«بالمبدأ، موقع 

  

  أ. المثقف العضوي

السياسية، إال نادًرا،  وهو المتماهي مع مهمات الثورة، بمراحلها كلها، محققًا مقولة غرامشي، لكن الدخول كان سريعًا في الساحة
مثل تجربة االنتخابات المصرية والتونسية، والتسرع في تشكيل هياكل سياسية سورية انتقالية، مثل المجلس الوطني، في مشابهة 
سريعة وقراءة عجولة إلمكان سقوط النظام، مثلما هو الحال في مصر وتونس، فتبوء مركز القرار فيها كان عبئًا على المثقف 

الساحة السياسية والقريبة من ساحة الشارع  من ع في آن معًا، مع أنها كانت مطلبًا شعبيًا ثوريًا، بدايةً. إن مهمة المثقف البعيدةوالشار
الشعبي، بوجدانه وروحه، كانت في غالبها ترويًجا إعالميًا محقًا من جهة، ولكنه يضمر مكسبًا سياسيًا، سواء كان واضًحا أو مضمًرا، 

االتجاه  في أخطاء مركبة، معرفيًا ونفعيًا، بمقوم سياسي قصير النظر، مثلما هو الحال في تلك المقوالت التي ذهبت ما نتج عنه
الخاطئ، على هذا األساس، واالنتصار ألية بندقية تعمل إلسقاط النظام، مثل جبهة النصرة حاملة المشروع القاعدي المتطرف دينيًا، 

  .»من فوهة البندقية تولد السلطة«نغ: في تبٍن فاضح لمقولة ماوتسي تو

ليس العنف هو الذي يقود «ولكن حينها تتماوت السياسة والعقالنية، وثقافة الحداثة والحريات التي قامت من أجلها الثورة، فـ 
عن أكثر أشكال الطاعة  المجتمع القديم إلى الزوال، بل التناقضات داخل المجتمع، فمن فوهة البندقية تنبع أكثر القيادات فاعلية، مسفرة

،  )63(، فال وجود للسلطة، إال وهي ممارسة، بحسب ميشيل فوكو)62(»كماًال. أما ما ال يمكنه أن ينبع من فوهة البندقية، فهو السلطة
أكثر منه فكريًا ومصوبًا ومدققًا  وهي تعكس فعلها القانوني والسياسي الوضعي، ما جعل موقف المثقف موقف سياسي غرضي،

ًكا برمزية الثورة وتمكين حواملها. النتيجة المعضلة، في ذلك، هي خروج المثقف من ساحة شغله الفعلية، وهي معركة ومتمس
الحريات والمشروع الثقافي الحداثي، في مفاصل تحول مجريات الثورة وممراتها اإلجبارية، وبالضرورة معه المشروع الثقافي العام 

  لمئات المشروعات المحلية البديلة والمشتتة للمجتمع والحركة الشعبية.والوطني، سياسيًا، ما فتح المجال 

  

   النكوصية المعرفية   .ب

                                                   
  ).9/7/2017( شبكة جيرون اإلعالميةأحمد برقاوي، "الداعشية"،  )61(
  .47، 12)، ص2015، (بيروت: دار الساقي، 2، ابراهيم العريس (مترجًما)، طفي العنفحنة أرندت،  )62(
  ).22/6/2016( مؤسسة مؤمنون بال حدودأمين جليالتي، "ميشيل فوكو وسؤال السلطة"،  محمد )63(
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تجلت، بوضوح شديد، في انغماس عدد من المثقفين وارتكاسهم خلف أيديولوجياتهم األولى (قومية كانت أم ماركسية أو حتى 
تبريريًا معاديًا كل جديد أو متشعب أو متعدد، وللثورة أيًضا، متخليًا  علمانية) إلى زمن تشكلها الحميمي األول، متخذًا موقفًا دفاعيًا

المعرفية، وحلولها الشكلية والذاتوية والمفككة للمجتمع. هي البوابة التي لم تر، من حركة الشارع الشعبي، سوى  "كلياته"عن 
مرتبط فقط بأهوائه ورغباته ونزعته الشخصانية ، بما هو مثقف ذاتوي "المثقف"عن جملة المكاسب التي جناها سابقًا  "انتكاسة"

وي والنفسية المتعالية، بحواملها األيديولوجية المتردية والمنهزمة أمام ثورة التقنية والمعلوماتية والحداثة. تلك ثقافة وصفها د. برقا
كان المجتمع يقبع في عبودية السلطة ، وذلك عندما كانت حركة الشارع مغيبة عن الفعل سابقًا، حيث )64("ثقافة الوسخ التاريخي"بـ 
ثقافيًا حينها، وليست سوى  "نجًما"المقيت والقاتل، فكان شعره وبعض آدابه وبعض مقوالته المواربة شرط بقائه،  "ستاتيكها"و

فكيف اليوم، أيديولوجية محضة سرعان ما تهاوت أمام انتكاسته المعرفية عن االنتصار لمظالم البشر ونزعتهم التحررية في الثورة، 
  وأمام حجم المظالم وتوسع رقعتها إلى مساحة عامة؟ 

في نكوصه المعرفي، ليخرجه من عالم الكليات المعرفية،  "المثقف"، يقع "أكون أو ال أكون، هذا هو السؤال؟"في مواجهة سؤال: 
ا فقط، بل في تمسكه بالقريب منه، عائليًا وأدوات تجسديها واقعيًا، إلى حالة انغماسية ارتكاسية مغايرة في شبهة معرفية، وليس هذ

، مثًال عند أدونيس ومنظري القومية العربية "الكلية المعرفية"وطائفيًا وحتى سلطويًا، فكيف تستوي وتلتقي مقولة الثابت والمتحول و
في مقولة المؤامرة في الحرية واالشتراكية وشيوعييها، في كورس تحررهم الشخصي والجنسي ومقوالت حرية المرأة، مع غرقهم 

من دون رؤية هول مظالمها وتهجير سكان مدنها واقتالعهم من تاريخهم وأرضهم؟ مكتفين  "إرهاب الثورة وأسلمتها"الكونية و
بالنضح من مقوالت جاهزة، هي طوطم لغوي ليس إال، في التوصيف والتحليل، متماهيةً مع القمع السلطوي واألمني والمفرط 

ة عقابية سلطوية للمجتمع، سوى بارتباط هذه األيديولوجيات مع السلطة في نموذجها القمعي، وفق ما يصفه بالعنف، بما هي حال
  .)65(»السلطة العقابية تندمج ضمن مجموعة من المؤسسات المحلية والجهوية والمادية، سواء في ما يتعلق بالتعذيب أو السجن«فوكو: 

والعادات الثورية المحببة هو محض حنين إلى الماضي يحجب واقع اليوم  األعمى بالمقوالت الثورية "المثقف"ارتباط  
ومتغيراته. وإن وجد مبرر لدى المثقف العضوي، المترع بأخالقيات الكلمة وإشباعها الفكري واإلنساني، لدخوله في عالم السياسة 

موقف غير المستند إلى مشروعية الحقوق التي والصراع المستشري، في لحظة اليوم المتغيرة، بما هو موقف وطني بالمبدأ؛ فإن ال
ولدت اضطرابًا في المجتمع، حراًكا كان أم ثورة، أو فعل ضد العنف باألساس، وقد استحال إلى عنف مضاد ومتبادل، من دون 

، ومبتعدة كليًا األخذ بأسبابه ومولداته؛ هو فعل نكوصي معرفي وسياسي، يُقدم الماضي لمواجهة حركة الواقع، بمقوالت جافة وصفيًا
أمام متناقضتين: أولهما تنكره وحجبه وإقصاؤه أي فعل بشري  "المثقف"عن كلية المعرفة األولى النظرية التي يرددها. حينها يسقط 

خارج رأسه أو مقوالته التي يريدها، في كل لحظة، هي الواقع الفعلي ألية حركة اجتماعية، والثانية في أنه يؤسس، من حيث ال 
لسلطة غير شرعية تتحالف مع السلطة القائمة فعليًا، في نموذج االضطهاد وتكريس العنف، بصوره الثقافية والسيكولوجية يدري، 

الذي يبرر القتل، دفاًعا فقط عن موات أيديولوجيته التي من الممكن تغييرها، بدًال من إزهاق  "النخبة المؤدلج"واالجتماعية. إنه مثقف 
  أرواح البشر.

  

  ج. الغرضية الموجهة نفعيًا 

منظومة عمل تقوم على توجيه معطيات األحداث ووقائعها، لمصلحة جهة ما أو فرضية ما، تستلزم لّي عنق الواقع واألحداث، 
للوصول إليها وتتمتع بنزعة تبريرية وصفية لألحداث، بغية تمرير مشروعها الخاص. وربما يصعب محاكمة النفعية هذه من بوابة 

الفضفاضة ثقافيًا أتت، بوصفها شعاًرا أوليًا غير  »الدولة المدنية«ة واضحة، بقدر إمكانية نقدها في الفكر السياسي، فمقولة معرفي
ها مدقق، فكريًا وثقافيًا، وبديًال من الدولة األمنية التسلطية، وهي الصفة التي أتاحت المجال الواسع الستثمار مفاعيل الثورة، قبل نضج

  عنها السياسي، ما أظهر مسارين متعاكسين، في مسارات الثورة ومتغيرات حركتها:واكتمال توق

األول؛ طفو فكر اإلسالم السياسي، ال في تعزيز الثقافة المدنية ومجتمع المدينة (في مشابهة تاريخية بالتآخي في المدينة المنورة، 
في فجر الدعوة اإلسالمية)، بل في التوجه إلى قطف ثمار الثورة سلطويًا، كما في التجربة المصرية أو التجربة السورية غير المكتملة 

األمة، فعلى الرغم -ر العقد االجتماعي الممكن لدولة المواطنة المنشودة، دولة الكل المجتمعي المتعينة في مقولة الدولةبعد، مما كس
، ومشاركة حركة 2011من االنخراط السياسي والثوري لحركة اإلخوان المسلمين في التجربة المصرية األولى في ثورة يناير/ 

، وإصدارهم ميثاق العمل الوطني 2012العهد في مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة سنة  اإلخوان المسلمين السورية في وثيقة
تمسكهم بالمجتمع المدني الموحد، المؤسس للدولة المدنية  الحديثة، «، وهو ما يحدد 2017لرفض التقسيم في سورية في حزيران/ 

، إال أن العلمانية، بما هي عقد اجتماعي ممكن، ويضمن فصل »ةالتي تعلي قيم المواطنة، بعيًدا عن تصنيفات األكثرية واألقلوي
السياسة عن الدين ويحقق دولة الكل السوري؛ كانت الغائب الدائم عن فكرها السياسي إلى اليوم، في مقابل حضور كثيف في كل 

 مواقع الثورة السياسية، سلطويًا.

                                                   
  ).8/5/2017( شبكة جيرون اإلعالميةأحمد البرقاوي، "مثقف الوسخ التاريخي"،  )64(
 ).17/4/2015( موقع الحكمةميشيل فوكو، "فلسفة السلطة"، الزواوي بوغرة (مترجًما)،  )65(
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نية الفكر وتوضعه، في لحظة االستقرار السياسي، في الدولة، بل تلك الشكلية، وهي ليست َعلما "المدنية"و "العلمانية"ثانيًا، 
الدولة "األدوات السياسية والمدنية التي تم توظيفها سياسيًا، بتبرع ذاتي أو بتوجه معولم، للعمل على الحل السياسي، تحت شعار 

ور الضاغط اإلعالمي على المنظمات الدولية الرسمية، أيًضا، وبدًال من أن تشارك فعليًا في إثمار الثورة وإنضاجها، ولعب د "المدنية
إلنصاف قضايا الشعوب؛ عملت على تشتيت التوجه العام للثورة، في شبهة رومانسية للحل السياسي، وأيًضا في شبهة غرضية نفعية 

نتقالية، و/أو استثمار موجهة للحدث، سواء كانت شخصية أم جماعية، لتحقيق إحدى مصلحتين: بلوغ موقع للسلطة في المرحلة اال
المساعدات المالية المقدمة من المنظمات الدولية المانحة، بحيث شكلت لها منصات مدنية وسياسية متعددة النكهات، بما هي مكونات 

، إلجهاض »جنيفات وآستانات«في هيئة الحكم االنتقالي، وما تاله من  1-سياسية تستخدم النفعية المحض في تشتيت موضوعة جنيف
، وفيض مفرط من المؤتمرات والورشات في )66(دالة الثورات والثورة السورية، خاصةً. وأيًضا منظمات مدنية تفوق األلفع

  وآخر.  "ديموقراطي"الديمقراطية والعلمانية، حتى إلى درجة التنافر بين مكون 

الروسية ودستورها المقولب، والتحالف معها  "العلمانية"الملفت للنظر، في هذا السياق، تلك النزعة النفعية القائمة على تبنى 
سياسيًا، عبر استثمار تقني وأدواتي نفعي للثورة ومظالمها، فالديمقراطية والعلمانية والمدنية في إفراط وتكاثر، بالنمو قبل الدولة 

افعة لهوية الدولة المنشودة، في وتشكلها واستقرار ثورتها. هذا سؤال ذو حدين: ضرورة العَلمانية والديمقراطية والمدنية، بما هي ر
المدنية "عقدها االجتماعي الالحق للثورة، وتشتيت الثورة وتمزيق بعدها السياسي، في شبهة تاريخية: الثورة وبحر دمها، وتلك 

 )67(الكالمية النفعية الغرضية متعارضان ومتناقضان؟ "العلمانية

الواليات المتحدة األميركية، في ظل العولمة، ومشابهتها شريحة واسعة  في أثناء محاولته وضع محددات الليبرالية الجديدة، في
من مثقفي العرب، أضاء العروي نقطة مهمة في هذا الجانب، ولكن لم يبرزها بوضوح مثل غيرها، وقد تجلت في نقاط أربع: 

النفسي والتعالي الذاتي، الشكلية الصورية الفوضوية التي تشخصن كل القضايا، على قدر الفرد ورؤاه الذاتية، الفرويدية في التشخيص 
. لكنه لم يدرج معها موضوعة خامسة تتعلق )68(الكالمية، بال مضامين أو هوية معرفية محددة، والسريالية الطوباوية في رؤية الواقع

النقاط الخمسة هذه بوضوح ظهرت لديهم  "المثقفين"بالنفعية الغرضية المتصالحة مع مربع الذاتوية الذي نقده. وعدد من حملة الفكر 
والتمترس  "المقوننة"في مواجهة مد الثورات، وأظهرت حاالت من النكوص المعرفي والعصاب الذهني والنفعية، واالمتثالية الفكرية 

ذاتها،  ماضوية في الفكر السياسي، في نزعة تبريرية لمعاداة الثورة التي طالما تغنى بها وبمفهوماتها التي نهل منها "أدلوجة"خلف 
  في فخ ذاتية مفرطة في الالموضوعية المتعالية على الشارع الشعبي والمجتمعي، مستثمرةً في كارثته. 

هذا التعيين ليس حًدا نهائيًا في النقد، بل تحديد أولي يستهدف إلقاء الضوء على المسؤولية التاريخية واألمانة المعرفية واألخالقية 
فالساحة السياسية  يشهد بأمانة على مواقع مجتمعه بين المجتمعات األخرى، من دون تسامح أو تملق. الملقاة على عاتق المثقف، في أن

قريته "التي دخلها المثقف، في خضم دوامة األحداث المتسارعة والمتغيرة بشدة، والصراع على السلطات، في عالم توجت به كونية 
ما تتغير فيه المصالح يوميًا؛ رمت بالمثقف السياسي خارج دائرة الفعل في صراع عالمي في الساحة السورية وهو  "التكنولوجية

الشعبي الحقيقية، ليخسر صراعه التاريخي مع التأخر المجتمعي أمام الزعيم السياسي أو الشعبي، وهذا ما يظهر جليًا وبوضوح في 
مات دينية أو اجتماعية حيّدت المثقف ومشروعه نمو المد المأزوم من التاريخ، في صراعات أثنية وعرقية يتصدر فيها المشهد زعا

  الوطني معًا. 

الغرضية الموجهة نفعيًا والنكوصية المعرفية استخدمتا النظرية العلمية، بما هي عقل تواصلي، حين استثمر معرفته التقنية 
سابقه، لكونه اعتمد التواصل، نظريةً والعلمية في إنشاء أهداف سياسية معينة ومحددة، مع أن هذا االستثمار يبدو أكثر إنتاًجا من 

 معرفية تستند في جذرها إلى العلم والتقنية، بما هي نظرية معرفية مكتملة. لكنه ومع هذا تَخارَج مع النظرية المعرفية بذاتها، بما هي
ما أداة، بل الثورة بوصفها أداة، بيئة عمل للفعل والعقل التواصلي، ليقع في مستنقع العقل األداتي والتوظيفي، ال العلم والتقنية بوصفه

والثورة فعل شعبي تواصلي عريض، وهو أصل الحد والفارق الفاصل بين زمنين يفترض أن تمتلك أدواتهما، ال أن تصبح بذاتها 
  أداة وشكًال استثماريًا.

  

  . البعد المفقود وكسر األطواقد

القياس والمحاكاة والرمز، ليست مكونات ثالثة وال تأويالت ثالثة، في المعرفة والفكر، هي ثالثة كلمات كثيفة ووازنة، في تقدم 
  نظريتي العلوم والمعرفة معًا: 

: يكمن في الضرورات المعرفية، لكشف العماء عن مكنونات الواقع وحركته وعوالمه الدقيقة،  Measurementالقياس -
بعقله السليم، أن الواقع مكتمل، حين  "اإلنسان الطبيعي"في ما ال يدركه العقل السليم، إال في حيزه الطبيعي، فيبدو للفرد، والبحث 

                                                   
  منظمة مواطنون ألجل سوريا، "نتائج المسح المعمق لمنظمات المجتمع المدني السوري": )66(

http://citizensforsyria.org/OrgLiterature/Syrian_CSOs_Reality_and_challenges2017-CfS_AR.pdf 
 ).2017(أيار/مايو  1، عددقلمونلسوري بين الرؤية والواقع"، تمت دراسة هذا الموضوع تفصيليًا في: جمال الشوفي وجمال أبو الحسن، "المجتمع المدني ا )67(
 .50، صالعرب والفكر التاريخيالعروي،  )68(
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يرى سبعة ألوان من الطيف المرئي، ويتحسس بخمس حواس تكشف له المحيط الحيوي حوله، ويستطيع السماع، ضمن مجال ترددي 
فيروز، وسيبدو  الواقع حينئذ مكتمًال، ولن يستطيع تخيل وجود خارجه أو مختلف عنه، أما  محدود، موسيقا باخ وموزارت وأغاني

تلك الواقعة، خارج هذه الحدود الطبيعية والمكتشفة بحكم التقدم التقني والعلمي والمعرفي، فتدرك عقليًا ومعرفيًا في وحدة الكون 
، في عالم ما دون الذرية المدرك  Femtosecondوالفيمتوثانية Nano-technologyوعقالنيته، بما هي ثورة النانوتكنولوجي 

 عقليًا، بالقياس العقلي معرفيًا وعلميًا.
: طريقة نمذجة المعطيات الواقعية بطريقة رقمية ومؤتمتة، بغية حل مسائلها المعقدة وتوظيفها Simulation المحاكاة -

، وتوظيفها في تنظيم الحياة اإلدارية الحديثة، Artificial-Intelligenceلمصلحة اإلنسان وغائيته (خوارزميات الذكاء الصنعي 
 والجينية). مثل خوارزميات مملكة النحل والنمل

المحتوى الفهمي والفكري الكثيف، والمتضمن المعنى والروح والهوية، : Symbolization الترميز أو التعبير الرمزي -
 ومكانيًا، ليس محليًا فقط، بل إنساني عام. على صورة مفهوم قابل ألن يصبح عنوانًا زمانيًا

هي اللحظات الكونية الثالث، في تاريخ التغيرات البشرية الكبرى: رمزية الحب والخلود في األسطورة، كونية هللا (المطلق) 
لعربية)، والرابعة اليوم واألخالق في األديان، والحرية في فكر عصر األنوار (تلك المسماة االنقالبات الكونية الكبرى في العقالنية ا

هي كسر األطواق في الربيع العربي والثورة السورية. هذا اإلبحار في التخصص، ونماء فروعه العلمية المتعددة، واحتاللها مكان 
حرية الصدارة في ثقافة الحداثة وما بعدها؛ كان ذا األثر األوضح في االنبساط والتوقعن، بمنهجية حديثة، في نقطة التقاء قيمة ال

استطاع «الغربية وَعلمانيتها وديمقراطيتها السياسية، وحرية الفرد مع التوجهات العلمية الضخمة وتقدمها العلمي والمعرفي معًا: 
ع فالسفة العلمانية التوفيق بين اإليمان بوجود إله خالق للعالم وبين العلمانية التي ترى العالم مكتفيًا بذاته، فتحصر تدابير االجتما

  . )69(»ري في سلطة البشر المتحررة من شريعة هللالبش

المكونات الثالثة للمعرفة الحديثة ذاتها لم تتشكل لها مقومات حياة في ثقافة مجتمعنا بعد، ولم يأخذ االختصاص موقعه الصحيح 
ها أداة من أدوات سيطرتها الشعبية في ثقافتنا المجتمعية، بل بخالف ذلك، إذ تمكنت النظم الحاكمة استثمارها بطريقة دقيقة جًدا، وجعلت

، أظهرت ضعف 30/6/2013واالقتصادية والسياسة، فالتجربة المصرية، في استثمار العسكر ماليين حاشدة ضد حكم مرسي يوم 
المكونات المدنية والسياسية المصرية، من امتالكها هذه األدوات الفعلية ولحظة تالقيها المعرفي والعلمي، وحيث نجح الشارع 
المصري في استثمار القدرات التقنية، بما هي أداة تواصل، فإنه استُثمر سياسيًا مرتين: مرة من قبل اإلسالم السياسي، ومرة من قبل 
العسكر ضدهم. والسلطة وكسبها هي العنوان األبرز، ما يلقي بظالله على التساؤل عن تشكل قيم الثورة المصرية الرائعة، بما هي 

تطيع حمل كلفة التغيير، بينما تمكن العسكر المنظمين والمدركين جيًدا كيفية الوصول إلى غرضهم السلطوي حاالت مؤسساتية تس
في تحقيق ردم الهوة العميقة في  الكبير، اإلسالمييين في توظيف الحشود الشعبية، ومن ثم استعادة السيطرة على الحكم، بعد فشل

  . الشارع الشعبي، وفق ما وصفها د. عمارة أعاله

، واستثمارها الموروث اإلثني "الديمقراطي -العلماني"لقد شكلت القدرة اإلعالمية المتماسكة وخطاب السلطة السورية المزيف 
والطائفي القابل للنمو، عند القتل والثأرية، من طفو الكثير من خطابات البديل المعارض، بصورته التحريضية، خاصة بعد هول 

ع الشعبي، وتمسكه بمقوالت هللا واأليديولوجية الخالصية والثأرية، مع عطالة المشروع الوطني سياسيًا العنف الذي تعرض له المجمو
شكلية ووصفية، ما ساعد على  "مدنية-علمانية"ومؤسساتيًا، ما جعلها تتحول إلى مشروعات سياسة مشوهة ومشتتة، بين إسالمية و

، بحيث "األقليات"و  "الديمقراطية"حواضنها، في مقابلة حماية  "إرهاب"و "الثورةأسلمة "استثمار المقولة األخطر في تاريخ الثورة: 
تستطيع كسب موقعة الثورة، وتحويلها من مسار في التغيير والتحول الديمقراطي إلى مسار في الفوضى والعشوائية والحرب األهلية 

م منطق االنقسامات الطائفية واإلثنية، وحل التناقضات والتوترات البديل الوحيد لهذا التغيير الديمقراطي، هو تعمي«ومن ثم التطرف، فـ
  .)70(»من خالل االنفجارات العشوائية، والتجديد المستمر من وراء ذلك لنظم القهر والديكتاتورية

الفكرية  تحويل الثورة والبشر إلى أدوات قابلة لالنتفاع البراغماتي، وشبهة المعرفة أو كليهما، وتحاجز مكوناتها وحواملها
 والسياسية بصورة متفانية مثنويًا؛ هي النتيجة األوضح لفقد البعد الحقيقي الذي ولّد الثورة، في فورتها األولى، فالتباين بين مشروعي

ة علميًا، والمتصالحة بصورة مثير للشبهة مع التيارات الكالسيكي "المقوننة"الشكالنية التي تبنتها التيارات السياسية  "العلمانية"
المعارضة، بما هي عقل أداتي؛ وبين االستثمار الهش في عواطف البشر ومظالهم، في طبيعة غرضية التوظيف واالستغالل في 
مشروعات ما قبل وطنية، مثل مشروعات محلية طائفية، أقلويةً كانت أم أكثرية، لتجد الطالق البيّن بين الفعلين كليهما، والمتنامي 

وثقافية إلى أبعاد سيكولوجية واجتماعية معًا. لقد ارتكبنا الخطأ المتراكب، فبينما وجب أن تكون التقنية مع الزمن، من حدود فكرية 
والعلوم التقنية أداة في القياس والمقارنة، استحالت إلى نظرية في التواصل والمعرفة، وبدًال من أن تكون النظرية المعرفية عقًال 

ني، تحولت إلى عقل أداتي تبريري، نتيجته الكارثية الحالية، في وقوع الثورات أسيرة الفوضى تواصليًا، في الحيز المجتمعي واإلنسا
  والتشتت ومحاوالت الهيمنة والتحكم بها من داخلها. 

                                                   
 .7)، ص1996(القاهرة: دار الوفاء،  العلمانية بين الغرب واإلسالممحمد عمارة،  )69(
  ).12/2/2017( 2117، عدد الحوار المتمدنبرهان غليون، "في أصل الخوف العربي من التغيير"،  )70(
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المثقف، عربيًا وسوريًا، عليه أن يذهب مسرًعا ومن دون تردد إلى كسر األطواق والخروج من شبهتي الزمن والسياسة، شبهتي 
مغلق في دائرة االستبداد، وزمن المواقعة مع نظام تفكيره، إلى زمن الكونية والقيمة العليا، وكسر أطواق النظريات الجاهزة، الوجود ال

ونقد قوننة المعرفة في قوانين طبيعية لحركة المجتمع ماركسيًا، ونقد هيمنة الروح األعلى غير المتعينة، إال في المطلق مثاليًا، فـ 
ي حرفتي، فلن أؤيد أصناًما جديدة، ذلك أنه بمجرد أن ابتدعت أكذوبة عالم المثل، تم تجريد الواقع من قيمته ومن تحطيم األصنام ه«

، وتجاوزهما معًا، في الفعل البشري وجدل المعرفة والعمل، كسر أطواق التأخر االجتماعي وهدم أصنامه )71(»معناه ومن حقيقته
ارنا التحاجزي، في موضوعة قهرنا اليومي. كسر األطواق إلى ما ال نهاية، هو النقد والنقد وانعكاساته، في سلوكنا التنافري، في حو

  الكثيف المعمق، فقد نخطئ مرة، وقد نصيب أخرى، وربما يحالفنا الحظ إذا ما تأملنا حالنا الراهن.

نا الخروج إلى مساحة التأمل عبر نحن أمة لم نعتد بعد الخروج إلى مساحة الكون، متأملين سوى عبر الدين، واليوم وجب علي
كسر طوقه الوضعي بين مثنوية الجنة والنار، واستثماره في عواطف البشر، في إحدى االتجاهين. إن كل فريق يظن أنه يذهب في 

ما ، نفالسلطة والع "متالزمة"وهدم  "هُبل"االتجاه الصحيح، وإن كسر أطواق نظم االستبداد المعرفي وهيمنة األيديولوجيا ولغتها 
قادنا جميعا إلى الذهاب في االتجاه الخاطئ بصورة متسارعة، في التهافت الكلي والموت الجماعي ألمة، فكل معرفة تذهب إلى 

ستتحول من حيث ال تدري إلى عقل أداتي أو صنم وظيفي براغماتي، وإال بتنا جميعًا أسرى نظريات نهاية التاريخ، ولجلسنا  "الكمال"
أو قوانين العلم الوضعي والتقنية، وهي بذاتها تبحث عن ما يكسر أطواقها،  "الالهوتية"في كهنوت عبوديتنا، لعليّة  في منازلنا نستجم

  لمعرفة أعلى وخير أعلى وقيمة أفضل.

 الوظيفي، بما هو أداة راهنة مشروطة بالزمان والمكان، "العقل"يقع في خلطة التوهم بين  "مكتمل"المعرفة المطلقة عقل سليم 
خارج حضورهما، بوصفهما حدين، إلى بعد رابع أعلى يحمل القيمة والرؤية. هو فعل الخلق المتجدد  "دائر"، بما هو فعل "العقل"و

في سيرورة التاريخ البشري، وقد ارتدى ردائي المعرفة والتجربة معًا، هو اللحظة المفارقة عند التقاء العقل في ذاته، بما هو عقل 
لى ونفيها، والعقل الذي يستطيع االشتغال بها تقنيًا، ويمتلك القدرة أيًضا على عارف تسكنه الفينومينولوجيا، ويدرك مسلماته األو

، في تجربة البشر الحسية، لكونها تجربة ومحاولة في "العقل السليم"جعلها معرفة كونية، حين يشكل العالقة الجدلية بين: توضعات 
عامة، وقد تساكنا معًا في مقاربة األضداد وإزالة العدمية عنها، باتجاه الحياة، ولحظة النفي والطفرة المولدة للحقوق والقيمة والمنفعة ال

  المجتمع الجديد والهوية القابلة للتحقق.

هي ليست خياًال وال نسج وهم، بل رؤية للشكل والتشكل، وهي قادرة على صياغة المعرفة وتاريخ البشر من جديد. وال نسق 
سير الحثيث إلى األمام) هو ارتقاء ينتج عن فعل الدوران. في كل دورة عمالن: األول رؤية يسير قدًما بخط مستقيم، فالتقدم (ولنقل ال

مربع األحداث من زاوياه كلها، والثاني اشتغال في التأمل (البعد الرابع). هي عقالنية ياسين الحافظ ذاتها: أن تخرج رأسك من الواقع، 
قع الخمسة، وهو العقل وقد أدرك ما ال تراه العين، أو تسمعه األذن أو تدركه لتراه بوعي كوني، وإنه التجرد وقد ارتدى حواس الوا

  حواس اللمس والشم والذوق، بما هو ناتج لخبرتها أو تجربتها فقط.

  

  خاتمة

ال يمكن للفكر النظري المحض أن يطفئ نار القنابل والطائرات التي تجتاح المدن السورية، وأصحاب القبعات البيضوات 
 "الحقيقة"وأمثالهم كانوا على موعد مع إطفائها، في كل لحظة والموت دونها. أن تقف أمام فوهة النار وال تستطيع الولوج إلى قلب 

لدخان سيعميك، هو ذاته الموقف أن مسلماتك هي التي تعميك، هو الموقف الذي اتخذ من الماركسية والحدث، مكتفيًا بمسلماتك أن ا
أو القومية مسلمات تعميه عن دم البشر المستباح، وعن مظالم اإلنسان البسيط، اإلنسان الجريء، وليته امتلك خاصية الشجاعة، 

فية ستبدأ عنده، بهدم مسلماته األولى التي تعفنت وباتت عبئًا، وكان قد معترفًا بخطئه المعرفي أو النفعي، وكانت المجاالت المعر
  دخل بوابة الحياة من جديد، لكنه اختار، مثلما اختارت الديكتاتورية، الخروج من بوابة التاريخ.

لرابع في الزمن، والزمن إقليدس حدد للمكان بعدين في علوم الهندسة، وبعدها أُنتج البعد الثالث المكاني، وأضاف آينشتاين البعد ا
ليس ساعة تدق الثانية، منذ بدء وجودها وإلى المستقبل، الزمن قراءات متقدمة وعكوسة وتكثيف لحظة، هي الفارق والمتغير، 

ير والطفرة التي تحد الخط المستقيم وتنظر إلى الكون، في انحنائه ودورانه المرتقي إلى األعلى، هي ثورة شهد العالم والدتها مع بواك
ذات غائية مفرطة في الذاتية، في جني نتائجها والتسرع إلى  "النفس األمارة بالسوء"، وأيًضا كانت ثقافة "هللا"حملها، وكذلك كان 

خطف شعلتها، بغية مكاسب سياسية آنية، وكان من الممكن الحصول عليها، بما هي حق عام، بعد أن تحقق الثورات نتائجها 
  النظر المعرفي البشري. واستحقاقاتها، وكأنه قصر 

يبقى الصراع موضوع البشر وحاضرهم الدائم، في صيرورة تشكيل هويتهم الثقافية والحضارية، وهي مخاض تجربة مثيرة، 
ومأسوية تحاول عكس تيار الهزيمة العربي بعامة، والسوري خاصة، ولن تقف أو تنتهي في ثورة واحدة، بل ثمة ثورات أخرى 

                                                   
 .8ص ،)2008 (كولونيا: منشورات الجمل،، (مترجًما) ، علي مصباحهذا هو االنسانفريدريك نيتشه،  )71(
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العام، وإطالق مكنونات المجتمع المغيبة لعقود إلى ساحة الشغل واإلبداع. هي قفزات زمنية كمومية ومفارقة محركها فضاء الحرية 
  تاريخية قابلة للقياس والمقارنة، في سياق التشكل والتطور واالرتقاء.

  عليه، فالمحددات واالستنتاجات األولية للحظة اآلن والزمن القريب:

في حقيقة تمس حياة الناس ومصلحتهم، ليتحسسوا نتيجتها، مما يتطلب من المراكز  تالقي نظريتي المعرفة والعلوم .1
والمؤسسات البحثية تكثيف دراساتها التخصصية العملية، في المواطنة والتحرر، لتحقق وحدة المنفعة والمعرفة، بما هما 

 قيمة معًا ال أحدهما فقط.
طنية، ستبقى كل من ثقافة الحرية وهيمنة العولمة موضوعتين متنافيتان مالم يحقق الربيع العربي أحقية التغيير للدولة الو .2

الحنق المكتوم يظل في صدور المضطهدين، «وتستقطبان مزيًدا من النفعية والنكوصية، وبالضرورة العنف والتطرف، فـ 
 .)72(»فيفسدهم أنفسهم، حين ال يستطيع أن ينطلق

لى عمل وطني معرفي وثقافي يستخدم التقنية والدراسات الحديثة، ال كسر أطواق صنمية المقوالت الجاهزة، والسعي إ .3
ما قبل الربيع العكس، بأذرع مدنية فعلية غير نفعية، وتحقيق لحظتي التواصل العقلي والفعل، باألدوات العصرية، فـ 

  .العربي والثورة السورية تاريٌخ، وما بعدهما تاريخ آخر
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