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 مقدمة

 أحد مداخل أو أدوات الحرب في سورية، كما كانت أحد مخرجاتها، وقد حدث 
ُ
مثلت الكتابة

َم كٌم هائل من املعلومات واألخبار والتقارير والتقديرات والصور  طوال
َ
َراك

َ
سنوات الحرب أن ت

ملذكرات التي تم إنتاجها واملقاطع الرقمية واللوحات الفنية والسرديات والروايات والقصص وا

من منظور أجهزة الدعاية والحرب النفسّية ودوائر أكثرها  ديناميات الحرب، صدركجزء من 

منظور مراكز األبحاث والدراسات ذوات الشواغل ، والقليل منها من االستخبارات ووزارات الّدفاع

 وعية ملا يجري. العلمّية والفواعل املهتمة بتقديم املعلومة والرأي والتغطية املوض

فها تركز الورقة على نمط من التقارير الدولية أو التقارير ذات التلقي واالهتمام الدولي، بوص

 عن معهد أو مؤسس
ً
 في املقام األول، وإذا ما كان التقرير صادرا

ً
 واستراتيجّيا

ً
 سياسّيا

ً
ة ة بحثيمنتجا

 
ً
 رئيسا

ً
، على هذا الصعيد، وهو أن تلك متخصصة بالسالح والجيوش واألمن، فهذا يعزز تنبيها

ة املراكز تحاول االستجابة ملدارك أمنية سياسية واستراتيجية لدى الجهات املمولة لها أو املسؤول

عنها، ومن ثم فهي إحدى أدوات أو أذرع مؤسسات األمن والدفاع ومؤسسات السياسات العليا، وال 

 ي ميزان أولوياتها وتقديراتها هي، ومن ثمتحلل فحسب، وإنما تحاول أن تقدم موضوعاتها ف وترصد أ

 باألساس–هو  فهي ال تعكس الظاهرة أو املوضوع كما
ً
إال أنها تعيد  –وقد يكون ذلك متعذرا

إلى املتلقي حول العالم، وهذا ثم تقدمه هندسته وتكييفه وتصفيحه و"مونتاجه" وفق منظارها 

 . محض يليفعل كتابي وتحلأكثر مما هو فعل سياس ي وأمني وعسكري 

 التسلح ونزعتتناول الورقة أحد أهم التقارير الدولية حول التسلح واألمن الدولي، بعنوان: "

في السويد،  (SIPRIمعهد استوكهولم ألبحاث السالم الدولي )" الذي يصدر عن السالح واألمن الدولي

، 2018، تشرين الثاني/نوفمبر بيروتفي  ركز دراسات الوحدة العربيةترجمته العربية عن م توصدر 

 صفحة. وذلك بوصف التقرير املذكور  639وجاء في 
ً
 للتقارير الدولية أو ذات التلقي الدولي، مثاال

 املشار إليها أعاله، لكن بالتركيز على الكيفية التي رأت أو قدمت فيها الحدث السوري، وما سكتت

لنمط أن تفعله حيال حدث أو حرب معقدة عنه، وما يفترض بمراكز األبحاث واملؤسسات من هذا ا

 مثل الحرب السورية. 

 
ً
، أوال

ً
  -تتألف الورقة من مقدمة وأحد عشر محورا

ً
  -في املقاربة، ثانيا

ً
 -الكتابة الحرب، ثالثا

 
ً
  -تقرير "سيبري" عن التسلح ونزع السالح، رابعا

ً
الحرب  -التسلح في الشرق األوسط، خامسا
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ً
  ،زان القوى!في تحول مي -السورية، سادسا

ً
  -سابعا

ً
 -مزاعم استخدام السالح الكيماوي، ثامنا

 
ً
  -إخفاق، تاسعا

ً
أسئلة أو مهام  -ما سكت عنه، حادي عشر -التحيز واملركزية الغربية، عاشرا

 خاتمة
ً
 .واجبة، وأخيرا
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ا
 في املقاربة -أول

 بالكلمة والصورة والثقافة والتأثيرات 
ً
تنطلق الورقة من أنَّ الحرب السورية كانت حربا

النفسية ومختلف أنماط ووسائط التعبير والتأثير والتدخل في الظاهرة السورية، بقصد التمهيد 

ة، ميواإلعداد، أو املواكبة، أو التوضيح أو التعمية، سواء أكان بالكلمة، أم الصورة واملقاطع الرق

ل مختلف أنماط االتصال والتواصل، بما في ذلك شبكات اإلعالم واالتصال االجتماعي  وبتوسُّ

 ويحيل إلى فواعل
ً
 جدا

ً
 واملؤتمرات والتغطيات وغيرها، ومن الواضح أن مفهوم الكتابة أمس ى واسعا

، وبخاّصة في عالم التدفقات والشبكات. 
ً
 وأنماط فعل وتأثير ال تكاد تحص ى تقريبا

 وق
ً
 للحرب، ثم أصبحت نمطا

ً
 واستباقيا

ً
 أوليا

ً
 مواكب د كانت الكتابة، باملعنى املشار إليه، نمطا

ً
ا

، بمعنى أنها قبل الحرب وبعدها، وأنها أصل أغلب رهانات 
ً
، والبد أنها نمط الحق أيضا

ً
ومشاركا

رة ومؤقتة، الحرب ومقاصدها، وما البعد العسكري واألمني إال نمط من أنماطها التي قد تكون عاب

. بكيفيات مختلفة إذا أخذنا بالحسبان أنَّ الحرب البد أن تتواصل 
ً
 حتى بعد أن تتوقف عسكريا
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ا
 الكتابة الحرب -ثانيا

أبحاث وجامعات  من املفترض بفواعل العلم والبحث واملعرفة، من أفراد وشبكات ومراكز

ى الحقائق بما أمكن من الّدقة واملوضوعية، أو أن تقدم  وغيرها أن تنطلق من الواقع، وأن تتقص ّ

قراءة هجينة للحدث، بمعنى أن تستند إلى الواقع، وتنطلق من مقاربات موضوعّية، وتقدم صورة 

 
ً
 وتأخيرا

ً
، بنوع دقيقة ملا يجري، ثم بعد ذلك أن تتدخل على ما تبحث فيه تقديما

ً
، إفصاحا وسكوتا

من التدخل في صورة ومعنى ما سوف يصدر عنها، هذه مسألة تتجاوز تقنيات الكتابة والبحث 

وأوليات اإلخراج إلى سياسات النشر 

واعتبارات "رّب العمل" و"متطلبات السوق" 

واستهدافاته، وهذا ما يقوم به أكثر فواعل 

الكتابة والتحليل حول العالم، ذلك أن 

ح "تقرير دولي" أول ما يحيل إليه هو مصطل

"سياسة دولية" و"أمن قومي" أو "أمون 

قومية" بكل ما تحيل إليه الكلمة من دالالت 

  ومعاٍن.

ثمة مداخل كثيرة لتقص ي العالقة بين الكتابة والسياسة أو باألحرى بين الكتابة والحرب، 

"السياسة الدولية" وكيف تتداخل أو لكن نركز هنا على العالقة بين ما تسّمى "تقارير دولية" و

تتماهى أو تتمفصل أوليات طرفي أو أطراف تلك العالقة. ويتعلق األمر بتقارير املنظمات الدولية 

مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتقارير منظمات حقوق اإلنسان الحكومية وغير 

 صليب األحمر، واإلسكوا وبرنامج األممالحكومية، ومنظمات الالجئين والهجرة والصحة العاملية وال

لية املحتدة اإلنمائي، وتقارير مراكز األبحاث والدراسات حول البيئة واألمن والهجرة والتجارة الدو 

 .واالستثمارات، وتقارير صناعة السالح ونقل األسلحة

  

ثمة مداخل كثيرة لتقص ي العالقة بين الكتابة 

على العالقة بين ما والحرب، لكن نركز هنا 

تسّمى "تقارير دولية" و"السياسة الدولية" 

وكيف تتداخل أو تتماهى أو تتمفصل أوليات 

 طرفي أو أطراف تلك العالقة.



   

الدولي، قراءة نقدّيةالكتابة والحرب: سورية في تقرير التسلح ونزع السالح واألمن   7 

 

 
ا
 تقرير "سيبري" عن التسلح ونزع السالح -ثالثا

 
ّ
( بعنوان SIPRIمعهد استوكهولم ألبحاث السالم الدولي )صدره الكتاب السنوي الذي يُ ل يمث

أحد أهم مصادر املعلومات حول تدفقات السالح حول من الدولي"، "التسلح ونزع السالح واأل 

 العالم، إذ يتطرق إلى املصدرين واملستوردين، وأهم الشركات املنتجة للسالح، وأهم القضايا التي

 لم. تحكم صفقات وشحنات السالح حول العا

عات : النزاالفصل الثاني: االستقرار الدولي واألمن اإلنساني؛ الفصل األول يتناول التقرير في 

 : اإلنفاقالفصل الرابع: عمليات السالم وإدارة النزاع؛ الفصل الثالثاملسلحة وعمليات السالم؛ 

ر واملناطق االكث العسكري حول العالم بحسب املنطقة، والدولة، والشركات األبرز في إنتاج السالح،

 على السالح؛ 
ً
: نقل األسلحة على الصعيد الدولي والتطورات في إنتاج الفصل الخامسإنفاقا

األسلحة: من املوردين واملستوردين الكبار، والقيم املالية في عمليات نقل األسلحة، إلى الحصص 

  ية من مبيعات األسلحة في العالم.الوطنية واإلقليم

: القوات النووية في العالم بحسب الدولة، واملخزونات العاملية من الفصل السادس

الفصل اليورانيوم عالي التخصيب ومنشآت تخصيب اليورانيوم في كل أنحاء العالم وقدرتها؛ 

: الفصل الثامن: نزع األسلحة النووية، بالتركيز على برنامجي كوريا الشمالية وإيران؛ السابع

ائية والبيولوجية، ويتضمن: مزاعَم استخدام األسلحة الكيمائية في التهديدات األمنية الكيمي

 
ً
سورية، وتقاريَر بعثات تقص ي الحقائق التابعة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية، واستعراضا

  تطورات حول هذا املوضوع في سورية.لل

واتفاقية : تحديد األسلحة التقليدية، واتفاقية األلغام املضادة لألفراد، الفصل التاسع

: ضوابط االستخدام املزدوج وتجارة األسلحة، والحظر متعدد الفصل العاشرالذخائر العنقودية؛ 

األطراف على األسلحة واملواد ذات االستخدام املزدوج، وأنظمة مراقبة الصادرات، والضوابط على 

 عمليات النقل غير امللموس للتكنولوجيا والتصنيع باإلضافة. 
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ا
 في الشرق األوسط التسلح -رابعا

 على السالح، مقارنة 
ً
َعدُّ املنطقة العربية والشرق األوسط من أكثر مناطق العالم إنفاقا

ُ
ت

. وقد ضمت 1بمناطق العالم األخرى، على أساس حسبان نسبة ذلك من الناتج القومي اإلجمالي

 من الدول العشر ذات العبء العسكري األكبر في العالم في عام 
ً
وفي مقدمتها  ،20172املنطقة سبعا

السعودية وقطر واإلمارات، باإلضافة إلى سورية واليمن باعتبار الحرب الدائرة فيهما وعليهما منذ 

 . 2011العام 

% بين الخمسية 103زادت واردات املنطقة العربية والشرق األوسط من السالح بنسبة 

  2017-2013. وطوال املدة الواقعة بين 2017-2013و 2008-2012
ُ
% من شحنات 31رسل أ

% إلى اإلمارات. ولم تستورد 13% إلى مصر و14األسلحة التي استوردتها املنطقة إلى السعودية، و

  .3% من واردات املنطقة من السالح1إيران غير 

نفاق العسكرّي لدول منطقة اإل وزاد 

ي شأنها بيانات الشرق األوسط التي تتوافر ف

عنه في العام  2017% في العام 6.2بنسبة 

مليار دوالر في العام  151، إذ وصل الى 2016

 بطفرة اإلنفاق العسكري 2017
ً
، ارتباطا

السعودي وبالزيادات في االنفاق العسكري 

  .4لدى إيران والعراق

مدة الواقعة بين هذا، بالنسبة للموردين الكبار حول العالم حسب الصادرات االجمالية لل

(، تحتل الواليات املتحدة SIPRIسيبري ) ( والحصة املئوية )%( لكل منهم وفق معايير 2013-2017)

                                                           
)بيروت: مركز دراسات الوحدة  2018التسلح ونزع السالح واألمن الدولي ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، امعهد  1

 اإلحالة إلى التقرير باسم تقرير سيبري. تتم، وسوف 193-192ص (، 2018العربية، 
 .210، ص املرجع السابق 2
 . 257، ص املرجع السابق 3
 .191، ص املرجع السابق 4

تمثل صفقات السالح من جانب الوليات 

املتحدة عامل ضغط على دول عديدة، مثلما 

أن الدول املستجيبة تقوم بتلك الصفقات 

بمعنى أنها  ول،لعتبارات سياسية في املقام األ 

 .ط أمريكيغتطلب السالح استجابة لض
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%، اململكة املتحدة 5.7الصين %، 5.8%، أملانيا 6.7%، فرنسا 22 %، تليها روسيا34املرتبة األولى بـ 

  .5%2.1 %، هولندا2.5، إيطاليا %2.9%، "إسرائيل" 2.9%، إسبانيا 4.8

 
ّ
 في سياسة الواليات املتحدة تجاه عدد من الدول مثل: مث

ً
 رئيسا

ً
لت صفقات السالح بندا

كانت السعودية "بمئات املليارات من الدوالرات، والسعودية التي التزمت أو ألزمت بطلب صفقات 

اتها بنسبة ، إذ زادت وارد2017-2013ثاني أكبر مستورد لألسلحة في العالم في املدة الواقعة بين 

 .2012-2008% مقارنة باألعوام 225

يات % من أسلحتها من الوال 61استوردت اململكة  2017-2013هذا، وطوال املدة الواقعة بين 

  .6% من بريطانيا"23املتحدة، و

(، لكنه ال SIPRI) وثمة دول أخرى مثل اإلمارات وقطر ومصر، يتحدث عنها تقرير سيبري 

 رة.اإلكراه أو اإللزام أو الريعية أو التمثل. وهذا باب فيه تقديرات كثي يضع تلك الصفقات تحت بند

صفقات السالح تمثل من جانب الواليات املتحدة عامل ضغط على دول عديدة، وهكذا فإن 

ول، تتضمن مثلما أن الدول املستجيبة تقوم بتلك الصفقات العتبارات سياسية في املقام األ 

ط أمريكي، حتى لو لم يكن لدى غبمعنى أنها تطلب السالح استجابة لضمنية بالطبع، أاعتبارات 

أو لم يكن لديها قدرة على "استثمارها"  ،الدول املذكورة حاجة مباشرة أو راهنة لتلك األسلحة

، أو لم يكن لديها أجندة و فع
ً
 قعية تتطلب امتالكها تلك األسلحة أو اليا

ً
كذا محددة منها. وه أنواعا

نية تطلب السالح، ألن ذلك من متطلبات استمرار عالقتها مع الدول الراعية أو فإن الدول املع

 الضامنة ألمنها.
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ا
 الحرب السورية -خامسا

 لفواعل عديدة، لكن كما لو أنها تتواجه بال
ً
 تحضر األزمة السورية في التقرير بوصفها حربا

 مثل الواليات املتحدة  دوافع، إذ إّنها ش يء مثل قدرية سياسية وعسكرية وتاريخية، جعلت
ً
دوال

وإيران تدخل اصطفافات متواجهة في سورية، لكن الهدف غير واضح  "إسرائيل"وروسيا وإلى حد ما 

بالتمام، نتحدث عن أهداف ودوافع رمزية ومعنوية أخفق التقرير في تلمسها أو تقصيها، فيما ركز 

على توصيف عمومي للحرب، من دون أن يتمكن من الخروج بمقولٍة واحدة عن الحرب، أو 

 استخالص واحد بشأنها.

تدور حرب معقدة في سورية تشارك فيها قوى إقليمية دولية، أدت إلى تشريد ": يقول التقرير

نصف السكان ... ولم تحقق محادثات السالم  برعاية األمم املتحدة وال مفاوضات أستانة املوازية 

 
ً
" تقدما

ً
و"استمر الخالف  ،8واستمرت "أزمات التشرد املطولة"، و"انعدام األمن الغذائي" ،7كبيرا

ويتحدث التقرير عن املنافسة اإلقليمية بين  .9والعنف والحرب" في ليبيا وسورية واليمن املدني

وتراجع "تنظيم الدولة اإلسالمية" إلى مناطق صحراوية قليلة في  ،10إيران والسعودية في سورية

 جنوب شرق سورية قريبة من مناطق عمليات قوات التحالف والقوات املوالية لها في شرق الفرات.

فقرة بعنوان "النزاع املسلح في سورية"، ُيفصح التقرير عن الرؤية أو املنظور الذي يريد أن  في

لطاملا هيمنت نخبة علوية على السلطة السياسة في »في سياقه، يقول:  يموضع الحدث السورّي 

 ، وهذا توجيه قهري وقسري لتلقي الحدث، وال يغير من ذلك أنَّ التقرير يتحدث عن "نزاع«سورية

وأدت إلى تشريد نصف السكان، أكثر  ،11تنخرط فيها قوى إقليمية ودولية" مسلح" ثم "حرب معقدة

، وإلى أنَّ أكثر من نصف الشعب  6.1ماليين الجئ و 5.4من 
ً
بحاجة ماسة إلى  ماليين مشرد داخليا

  .12مساعدات إنسانية
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ا
 في تحول ميزان القوى! -سادسا

معقدة من القوى املتنافسة في سورية، مال ميزان القوى وفي غمرة مصفوفة » يقول التقرير:

الحظ الحديث عن تحول ميزان القوى لصالح "الرئيس" وليس  ،13«بقوة لصالح الرئيس بشار األسد

لصالح "الدولة"، ومن الواضح أن اختيار الكلمات والتسميات ليس مجرد جزء من تقنيات الكتابة 

 سياس ي وإيديولوجي لصالح املعارضة وحلفائها. إنما هو قرار واختيار، قل هو اصطفاف 

َم »يضيف التقرير في معرض كالمه عن املصالحات يقول: إّنها  ّدِّ
ُ
ت في صورة جهود ق

وهو إن كان يستند إلى  ،14«راض يتشريد جماعي للمدنيين واالستيالء على األ »من أجل ، «مصالحة

 االتكاء عليها، إال
ً
 الالزمة تقرير ملنظمة العفو الدولية، محاوال

َ
 أنه ال يقيم بينه وبين تقريرها املسافة

لضمان حّدٍ أدنى من املوضوعية، كما أنه يتجاهل أن "املصالحات" تمت وفق جهود دولية، وأن 

مخرجاتها أدت إلى تخفيف مساحة املواجهات وحدتها، وتقليل العمليات العسكرية األمر الذي يقلل 

لجوء ويعطي فرصة لعودة الخدمات العامة الحكومية إلى من معاناة الناس ويخفف من التشرد وال

  .15دائرة أوسع من السكان

يخفق التقرير في تقديم رواية متوازنة التهامات استخدام الكيماوي في سورية، وفي معرض 

حديثه عن حادثة خان شيخون، فقد ذكر اتهامات واشنطن وأطراف أخرى لدمشق باستخدام 

رة غير موضوعية ذكر كل التقارير التي تحدثت عن أن الحادثة الكيماوّي، ولكنه يغفل بصو 

 وتتناول الورقة هذه النقطة في حيز آخر منها. ،16ةاملزعومة كانت ذريعة الستهداف سوريّ 

                                                           
 . 106، ص املرجع السابق 13
 . 106ص ، املرجع السابق 14
ورية رايات بيضاء:عقيل سعيد محفوض،  15 سويات في األزمة السُّ

َّ
صالحات والت

ُ
، دراسة )دمشق: مركز حوَل سياسة امل

 (.2018دمشق لألبحاث والدراسات، 
: عقيل سعيد محفوض،  16

ً
حيث يسقط الظّل! الوليات حول حادثة خان شيخون املزعومة أو املفترضة، انظر مثال

الثعلب وعقيل سعيد محفوض،  (؛2018، دراسة )دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، املتحدة إزاء األزمة السورية

 (.2017)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، دراسة ، الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية والقنفذ:
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 في معرض الحديث عن اتفاقات "خفض التصعيد"
ً
 مماثال

ً
التي يوردها في  ،17كما تجد إخفاقا

 أنها ساعدت في تحقيق غرض رئيس من األعراض  املفترضة للتقارير الدولية وهو 
ً
سياق سلبّي، علما

 في أكثر تلك املناطق. 
ً
 إليقافها بشكل كلي تقريبا

ً
 الحّد من العمليات العسكرية تمهيدا

 إلى عودة قوة 
ً
يشير التقرير سريعا

األمم املتحدة لفّض االشتباك )األندوف( إلى 

 
ً
لكنه ال يشير إلى  ،18املناطق التي أخلتها سابقا

 من حديث 
ً
كيفية حدوث ذلك، ربما تهربا

يضع روسيا وسورية في موضع الراغبين 

بعودة األمن واالستقرار إلى منطقة حساسة 

سة الدولية، والنجاح في الحد بالنسبة للسيا

من رهانات  –ولو لم يكن ذلك بشكل نهائي–

 للتدخل في املنطقة الجنوبية من سورية.  "إسرائيل"

ي الحرب السورية، يقول من اإلشارات القليلة ألنماط التورط العسكري األمريكي والغربي ف

 »التقرير: 
ً
 صغيرا

ً
 عددا

ً
من املركبات املدرعة الخفيفة  الراجح أن الواليات املتحدة صدرت أيضا

  .19«2017للثوار في سورية في عام 

من الواضح أن التقرير يسكت عن تورط عسكري أمريكي وإسرائيلي وتركي وخليجي كامل، 

على الرغم من أن املتوقع من تقرير من هذا النمط وبهذه األهمية والسمعة العاملية أن يتقص ى 

مية، كيف إذا سكت هو عما كانت التقارير تتحدث عنه بصورة ليقول ما تسكت عنه التقارير اإلعال 

، بأدلة وبراهين ووثائق عن شبكات إمداد السالح برعاية أمريكية وإسرائيلية وتمو 
ً
يل يقينية تقريبا

 إلى 
ً
عم كان يذهب عمليا خليجي، وغرف العمليات، ويسكت عن مصير تلك األسلحة وكيف أنَّ الدَّ

 حت أنظار األمريكيين والغربيين والترك. "داعش" و"جبهة النصرة"، ت

  

                                                           
 .107ص  مرجع سابق، تقرير سيبري، 17
 .174ص ، املرجع السابق 18
 .241 ص، املرجع السابق 19

من الواضح أن التقرير يسكت عن تورط 

عسكري أمريكي وإسرائيلي وتركي وخليجي 

كامل، على الرغم من أن املتوقع من تقرير من 

هذا النمط وبهذه األهمية والسمعة العاملية 

أن يتقص ى ليقول ما تسكت عنه التقارير 

 اإلعالمية
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ا
 مزاعم استخدام السالح الكيماوي  -سابعا

 للحديث عن "مزاعم استخدام أسلحة كيم
ً
يائية في يخصص التقرير فقرة طويلة نسبيا

، أو  ،20سورية"
ً
وعندما تقرأ كلمة "مزاعم" في العنوان تشعر بأن التقرير البد أن يكون موضوعيا

 تتحدث عن ذلك بـ
ً
"مزاعم".  "يقين" وليس بـ على قْدٍر من املوضوعية، ألن التقارير الغربية عموما

مرتبطة لكن التقرير إذ ال ينجّر إلى اتهامات أصبحت معتادة ومتكررة بصورة نمطية وقابلة للتوقع، 

بخطط تقدم الجيش السوري، إال أنه )التقرير( يسرد تفاصيل مخففة، إجرائية حول اجتماعات 

 
ً
وكيف أنَّ الواليات املتحدة وحلفاَءها استخدموا  ،21ولقاءات بشأن حادثة خان شيخون مثال

 الحادثة املزعومة ذريعة لضرب مواقع عسكرية وبحثية سورية. 

 للضغط وال يشير التقرير إلى أّن امل
ً
زاعم أصبحت عنوان ابتزاز سياس ي وعسكري ومدخال

 بمشاركة خبراء في الدعاية 
ً
 من تلك املزاعم هو عمليات معدة مسبقا

ً
واالستهداف، وأن جزءا

واإلعالم والحرب النفسية واالستخبارات وغيرها، وأي سردية تغفل ذلك، ال بد أنها إما تفتقر 

 ا محكومة باعتبارات سياسية وأمنية!للموضوعية والدقة الالزمتين، أو أّنه

 على ذكر  ،22عن "نظام األسد"يتحدث التقرير في أكثر من موضع 
ً
كذا! ولكنه يحرص دوما

 ليس مجرد 
ً
اسم تنظيم "داعش" كما يريد التنظيم أن يذكره، أي "الدولة اإلسالمية"! هذا أيضا

موقف إيديولوجي يعبر في العمق عن قراءة سياسية  –مرة أخرى –أسلوب في الكتابة، إنما هو 

 إلى جانب 
ً
 وأخالقيا

ً
ورمزية للحدث السوري، تجعل كاتب التقرير ومحرره ومهندسه يصطف رمزيا

 "داعش" والتنظيمات املشابهة. 
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ا
 إخفاق -ثامنا

" لدى مراكز البحث والدراسات ومختلف فواعل السياسة 
ً
قراءة التقرير تظهر "إخفاقا

با والعالم في تلقي وفهم الحرب السورية، وينطلق من مدارك نمطية سلبية ليؤكد و واألمن في أور 

ألولى مدارك نمطية وسلبية أخرى، ثمة نوع من التأكيد الكتابي والبحثي للقراءة األوربية واألمريكية ا

 لألزمة السورية. 

ي التحوالت في مدارك الحدث السورية ومواقف وسياسات  كما يخفق التقرير في تقص ّ

الفواعل الرئيسة حياله، ومن الواضح أن الخطاب السياس ي واإلعالمي والثقافي حول الحرب شهد 

وبخاّصة من قبل ، تحوالت وتغيرات من غير املفيد أو من غير املناسب "تجاهلها" و"التنكر لها"

قوله التقرير عن مراكز ومؤّسسات بحث تصف نفسها باملوضوعية والعلمية. وإذا دققنا في ما ي

مزاعم استخدام السالح الكيمائّي من قبل الدولة السورّية و"سكوته" )أي التقرير( عن اللعبة 

 الدولية القذرة في هذا الباب، فسوف يطول الحديث. 
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ا
 التحيز واملركزية الغربية -تاسعا

. وأهم ما يجب التد
ً
 مما يكتب عنه، وموضوعيا

ً
قيق فيه هو يفترض بالتقرير أن يكون قريبا

ورة املركزية الغربية" في النظر للعالم، ولقضايا التسلح واألمن فيه. ثمة ضر أن التقرير ينطلق من "

. وهكذا فإنَّ الكاتب لم يجد لدى التقر 
ً
ير للنظر إلى تلك القضايا وتناولها من منظورات أخرى أيضا

ورية، والقضية الكردية، مدارك جدية عن قضايا املنطقة، بما في ذلك األزمة أو الحرب في س

 بد من مراجعة الرؤية واملنظور واملقاربة التي تحكم التقرير! .. وال.لخ، إوالقضية الفلسطينية
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ا
 ما سكت عنه -عاشرا

 من منظور 
ً
، هو نفسه قد يمثل تهديدا

ً
 من منظور استوكهولم أو واشنطن، مثال

ً
ما يمثل أمنا

 و 
ً
 من منظور املراكز الغربية قد يمثل حقا

ً
ربما دمشق أو طهران أو القاهرة وأنقرة؛ وما يمثل تهديدا

 من منظور األطراف، هذه معضلة يجب النظر إليها والتدقيق فيها. 
ً
 واجبا

 عن 
ً
كان من املناسب أن يتحدث أيضا

– 2018عودة مئات اآلالف منهم في العام 

أو أن يتحدث باعتراف األمم املتحدة نفسها، 

عن إعاقة دولية لعودة الالجئين، كما ظهر في 

، وأن الحكومة السورية  2018العام 
ً
أيضا

 كبيرة إلدارة ملف 
ً
وروسيا تبذالن جهودا

الالجئين واإلسراع في عودتهم إلى بالدهم، 

فيما تأخذ بعض الدول ملف الالجئين كورقة 

 . ضغط على سورية وحلفائها في موضوعات التسوية والحل

 عن التورط العسكري الخارجي في األزمة أو الحرب السورية، وقيام 
ً
يسكت التقرير تقريبا

غرف عمليات وأجهزة استخبارات لعدٍد كبير من الدول على رأسها الواليات املتحدة وبريطانيا 

وغيرها بتنظيم تدفقات املقاتلين واألسلحة والدعم اللوجستي  "إسرائيل"وفرنسا وتركيا و

 لجماعات إرهابية مسلحة.   ،لخ، إخباراتي والسياس ي واإلعالميواالست

  

 عن التورط العسكري 
ا
يسكت التقرير تقريبا

الخارجي في الحرب السورية، وقيام غرف 

عمليات وأجهزة استخبارات لعدٍد كبير من 

بتنظيم تدفقات املقاتلين واألسلحة  الدول 

والدعم اللوجستي والستخباراتي لجماعات 

 إرهابية مسلحة. 
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 أسئلة أو مهام واجبة -حادي عشر

ثمة ما يمكن )أو يجب( العمل عليه من قبل مراكز األبحاث لتقديم مقاربات معمقة ورصينة 

 حول الحدث السوري، مثل:

 بالحدث ثمة أسئلة حول مدى اإلنفاق العسكري واألمني لدول وفواعل عديدة  -
ً
ارتباطا

 فيه، ويتعلق األمر بـ: الواليات املتحدة وبريطانيا والسعودية 
ً
 وتورطا

ً
قطر و السوري، وتدخال

 واألردن وفرنسا وغيرها، وحتى مدى الجهد العسكري لروسيا وإيران. "إسرائيل"و

ء دور الفواعل من غير الدول، وتورط الدول وأجهزة االستخبارات في األزمات والحروب، سوا -

أكان ذلك بصورة مباشرة، أم عبر وكالء، ُيذكر هنا ما قاله الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

  ،23ما في خلق تنظيم "داعش"عن تورط بالده أيام حكم سلفه أوبا
ً
أال يعني ذلك شيئا

 للتقارير الدولية عن التسلح واألمن الدولي؟!

  

                                                           
23  :

ً
 .2016آب/أغسطس  11، سكاي نيوز عربية"ترامب: أوباما مؤسس داعش.. وكلينتون شريكته"، انظر مثال

http://bit.ly/32jURID  

http://bit.ly/32jURID
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 خاتمة

 أو فضاء للحرب، ولم تك –إليها أعاله بمختلف املعاني والدالت املشار–مثلت الكتابة 
ً
ن حقال

، بمعنى أن البعد العسكري والسياس ي وغيره كان يتم اإلعداد 
ً
مجرد مدخل أو أداة، وال مخرجا

 واألهم هو أن ،لخ، إوالتمهيد له واملداولة بشأنه من خالل الكتابة، وكذلك اإلعالن عنه وتبريره

ي أو الر   قمي أوالنتائج النهائية والحلول والتسويات ال يمكن أن تكون إال كتابية، وذلك باملعنى النص ّ

 غير ذلك.

 ومدارك نمطية وقوالب ذهنية 
ً
وهكذا فإن الكتابة قدمت أو هندست أو روجت صورا

، أ
ً
 بديال

ً
ان بتعبير ج–و ما فوق الواقع ونفسية غير مطابقة للواقع، بل إنها حاولت أن تختلق واقعا

والتأثير في مدارك وتصورات وخيال مختلف فواعل الحرب، من أجل أن تتخذ الحرب  –بودريار

 ينسجم مع رهانات "الكاتب"، أو مراكز البحث والتفكير وأصحاب التقارير مثل تقرير
ً
 معينا

ً
 طابعا

 باسم تق
ً
 (.SIPRIرير سيبري )التسلح ونزع السالح واألمن الدولي املعروف اختصارا

والتفاصيل التي يحرص التقرير على تقديمه، وسواء أكان ذلك يتعلق لومات إنَّ غزارة املع

 من ديناميات تضليل وتلفيق وهندسة مدارك وترجيح مدارك 
ً
بسورية، أم غيرها، تصبح جزءا

أن تكتب ومسارات بعينها. وهكذا فإن الكتابة هي الحرب، والعكس صحيح، أي أن الحرب تحاول 

. الكتابة ليست مجر التاريخ 
ً
د والحاضر، وأن تلقي بظاللها التعبيرية والتفسيرية على املاض ي أيضا

تقنية إبداعية ومهارة فنية في تقديم األفكار، إنما أداة إنتاج للمعنى والقوة في آن، يجب على 

دوات ومدارك أفضل مما السوريين أن يرصدوا ويوثقوا ويصدروا التقارير ويخاطبوا العالم، وتخير أ

 فعلوه حتى اليوم!
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 عقيل سعيد محفوض

o ستاذ جامعيكاتب وأ . 

o تتركز اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد. 

o داد – والدراسات لألبحاث دمشق مركز في العلمية الهيئة عضو  .مِّ

o من الكتب صدر له: 

  :أبو املؤسسة العسكرية والسياسة العامةجدليات املجتمع والدولة في تركيا( ،

 (.2008ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 اقع الراهن واحتمالت املستقبل ، )بيروت: مركز دراسات سورية وتركيا: الو

 (. 2009الوحدة العربية، 

  العربي ، )بيروت: املركز لتغييرا –السياسة الخارجية التركية: الستمرارية

 (.2012لألبحاث ودراسة السياسات، 

 اث )املركز العربي لألبح تركيا واألكراد: كيف تتعامل تركيا مع املسألة الكردية؟

 (. 2012ودراسة السياسات، 

 أبو ظبي:تركيا والغرب: "املفاضلة" بين التحاد األوربي والوليات املتحدة( ، 

 (.2013االستراتيجية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

 بيروت: األكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية( ،

 (.2013املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

 دمشق: مركز دمشق  خط الصدع؟ في مدارك وسياسات األزمة السورية(

 (.2017؛ بيروت: دار الفارابي، 2017لألبحاث والدراسات، 

  دمشق: مركز  لدى الكرد دولةالسياسة والالثقافة و نامه: في أسئلة كورد(

 (.2018؛ بيروت: دار الفرقد، 2018دمشق لألبحاث والدراسات، 
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