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 ملخص

، وغير مسبوق، وحد  ( 6100)آذار/مارس زمة السورية بدأت ال 
ً
، صادما

ً
 بوصفها حدثا

ً
ا

، وما بعد حداثي  
ً
، وارتيابيا

ً
، وخالفيا

ً
، وال متوقعا

ً
  اأنهها، السمة البرز ل. وكانت فاصال

 
 ابر  ع حدث

ي الوقت فووانتصار املعارضة، أو العكس. " النظام"سقاط إبتتمثل ة سريعة بنهاي ، ومحكوم  ومؤقت  

يس الرئكان فيه عن أيام معدودة للسيطرة على دمشق،  ون تحدثوحلفاؤها يالذي كانت املعارضة 

عركة غير مسبوقة في تاريخ سورية "معن أزمة مديدة وتحدث في مرحلة مبكرة يبشار السد 

 .الحديث"

يُس بشار السد تعبير "خط الصدع"، لتوصيف الحدث السوري وموقعه وقد استخدم الرئ

ٍ مركٍب، ُمستمد من الجيولوجيا وعلوم الزالزل وتاريخها في املنطقة 
في عالم اليوم، في ُبعٍد داللي 

 )إشارة إلى الرهانات الداللي  الرئيس في بعده استخدمه من أول  يكوُن الرئيُس السد نفسها. وقد

 لدولية( حول الحدث السوري.مية وااإلقلي

تتناول الورقة "الصدوَع" في مدارك وسياسات الزمة السورية، من خالل مقاربة مفاهيمية 

 "تفكيكية، تقوم على ديناميتين: الولى، هي "تفكيك" الحدث، والثانية، هي "عمارة" أو "تركيب

 –في جانب منه–ن وتفترض الدارسة أن الحدث السوري كامفهوم "الصدع" أو "خط الصدع". 

.
ً
 في صدوع أخرى على صلة بها أيضا

ً
 نتيجة صدوع في املدارك النمطية حول سورية، كما كان سببا

: بناء/عمارة 
ً
: سلطة املفاهيم والرموز؛ وثانيا

ً
تتألف الدراسة من مقدمة وثمانية محاور، أوال

 
ً
: ما هو خط الصدع؟ ورابعا

ً
: مفهوم خط الصدع؟ وأي املفاهيم، وحدود املفهوم ومخاطره؛ وثالثا

: الصدوع 
ً
: الصدوع الدولية؛ وسادسا

ً
صدوع في مدارك وسياسات الزمة السورية؟ وخامسا

: االستخالصات أو اإلشارات والتنبيهات. والخاتمة.
ً
: صدوع املعنى؛ وثامنا

ً
 اإلقليمية؛ وسابعا

 إلى أن مفهوَم "خط الصدع" يحيل إلى "مبادرة لغوية" و"إد
ُ
ر تخلص الدراسة راكية"، وتعب 

عن قراءة تفاعلية ودينامية نشطة للمجال السياس ي، وهي ليست وليدة "مخيال لغوي" أو "مخيال 

. وأن تعبير "خط الصدع" يكشف 
ً
سياس ي" فحسب، وإنما هي تخليق ملعاٍن وتعابير جديدة، أيضا

 
ً
ميقة عن مدارك ع عن طاقة تنبؤية أو استشرافية أو كشفية. وهذا ال ينفي أن يكون التعبيُر صادرا

 .
ً
 تخص سياسات إدارة الزمة السورية، على قاعدة "اإلدارة بالزمة" مثال
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ز" السياسات العاملية حول واشنطن، 
ُ
 من الصدوع، مثل: صدوع "تمرك

 
وحدثت أنماط

وصدوع أنماط املدارك والتفاعالت بين مختلف الُقوى والفواعل اإلقليمية والدولية، ليس فقط 

حالفات، وإنما داخل كل منها، وبين مكوناتها، وحتى داخل بعض وحداتها وفواعلها فيما بين الت

 نقل الطاقة 
َ
 صدَع سياسات "الربيع العربي" و"الثورات امللونة"، وخطط

َ
بالذات. كما أنَّ الحدث

 عبر سورية، والحدود والجغرافية السياسية والخرائط والهويات واالنتماءات في املنطقة.

ا كان قبل )آذار/مارس وقد أنتج الح  عم 
ً
 ُمختلفا

ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
ا  سوري 

ً
 السوري واقعا

ُ
دث

(، فقد كانت التقديرات العاملية تتحدث عن مسارات رئيسة لتطور السياسة في العالم، 6100

ومصادر التهديد املختلفة، ولم يكن بينها أي تقديرات ُيعتدُّ بها حول تطورات المور في الشرق 

ذلك أن املنطقة كانت واقعة تحت تأثير صدوع من نوع مختلف، أو لنقل انقسامات الوسط، 

وتحالفات متباينة بشكل متزايد، لكن لم يدر في خلد أحد أن المور ستتجه إلى انفجار الوضاع 

 على النحو الذي حدثت فيه. 

  كلمات مفتاحية

لعالقات الدولية، العلوم خط الصدع، الزمة السورية، الشرق الوسط، إدارة االزمات، ا

 السياسية، أبستمولوجيا السياسة، النظام الدولي، النظام اإلقليمي.
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 مقدمة

 ( 6100)آذار/مارس زمة السورية بدأت ال 
ً
، وغير مسبوق، وحدا

ً
، صادما

ً
بوصفها حدثا

، وما بعد حداثي
ً
، وارتيابيا

ً
، وخالفيا

ً
، وال متوقعا

ً
  اأنهها، السمة البرز ل. وكانت فاصال

 
 ابر  ع حدث

 سقاط النظام وانتصار املعارضة، أو العكس.إبتتمثل بنهاية سريعة  ومؤقت، ومحكوم  

 ولكن إكراهات املشهد كانت أقوى من كل التوقعات، فقد أظهرت 
ُ
  سورية

ً
 غير مسبوقة قدرة

حول "الحدث السوري"، والسياسات املتبعة القوال واملدارك والتوقعات املتداولة  "مقاومة"على 

 خ
ً
سياسات إسقاط النظام. كما أظهرت فواعل املعارضة والتدخل والتغلغل واالختراق )في اصة

 على مواصلة رهاناتها في الزمة، مدعومة ب
ً
 كبيرا

ً
اء الحلفعدد كبير من املشهد السوري( إصرارا

د، الكثير من موارد البال ب مدمرة أتت على و المر الذي أدى إلى حر  ،املناهضين للحكومة السورية

 من السيطرة على مساحات مختلفة من جغرافيتها، ووضعت البالد 
 
املادية واملعنوية، وقامت أنماط

 أمام لحظة تحٍد وجودية غير مسبوقة في تاريخها الحديث.

 
ً
كانت اللغة والصورة ومختلف أنماط التعبير هي أحَد أهم فواعل الحدث السوري، وميدانا

الحرب امليديائية والعوالم االفتراضية ربما كانتا الساحة البرز  آخَر للرهانات واملواجهات، بل إنَّ 

لكل ما جرى، بما في ذلك الكيفية التي تم بها عرض الوقائع املادية وامليدانية، أي الخطاب الخاص 

بالواقع والكيفية التي تحول فيها إلى رموز ومقوالت وشعارات ومفاهيم وصور تتمحور حول الحدث 

 بقدر ما ينتجها. السوري، تنتجه

تتناول هذه الورقة "الصدوع" في مدارك وسياسات إدارة الزمة السورية، من خالل مقاربة 

، والثانية هي "عمارة" أو "تركيب" 1مفاهيمية، تقوم على ديناميتين، الولى هي "تفكيك" الحدث

  مفهوم "الصدع" أو "خط الصدع" كمفهوم تفسيري وكشفي وتنبؤي ... للحدث نفسه.

الزمة السورية، أو "خط الصدع" في مقاربة الحدث/ ترتكز الورقة على مفهوم "الصدع"

لجهة املدارك حولها من جهة، وسياسات إدارتها من جهة أخرى. وتنطلق في تناولها ملوضوعها، من 

منظور التحليل اللغوي والبستمولوجي واملقاربة التفكيكية للحدث نفسه. ولو أن المر يبدأ من 

                                                           
1  

ُ
 ، دراسة، )الدوحة: املركز "السوري: مقاربة تفكيكيةالحدث ": عقيل سعيد محفوض، " فيتفكيك الحدث"مفهوم  :رانظ

صفاء فتحي، ، ترجمة: ؟رسبتمبأيلول/ 11ما الذي حدث في جاك دريدا، و (، 6106العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

 (. 6113 ،0ط املشروع القومي للترجمة،)القاهرة: املجلس العلى للثقافة،  مراجعة: بشير السباعي
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حظة وتتبع ملجريات الحدث والفكار أو املدارك حوله، ثم اقترا  مقاربة معرفية له، تركز على مال 

َحة" في تفسير الحدث، من خالل بناء مفهوم يعتمد على ديناميتين  ِّ
ه "عوامل حاكمة" أو "ُمَرج  ما تعد 

 لإلنشاء أو العمارة املفاهيمية:

ة، أي عملية مالحظة وتتبع استكشافية، الولى، هي االرتكاز على الوقائع والتطورات ا يَّ لَحَدثِّ

  التجريد أو على االرتكاز علىوالثانية هي 
ً
 طريقة في التصور، تنظم ما تالحظه أو تتبعه، محتفظة

بسماته وفواعله املميزة، أي أن املفهوم يحرك البحث من خالل تأمين وجهة نظر ومحددات رؤية 

مفهوم يقوم بتقطيع  "هذا أمر ال محيد عنه، لن كلَّ ووتحليل وتركيب وتنظيم وتوجيه،  وتلٍق 

 .2جديد، ورسم محيطات جديدة"

لدراسة من أنَّ الجانب اإلدراكي كان )وال يزال( أحد عوامل أو فواعل الحدث تنطلق ا

السوري، وأنَّ التسميات والتعابير والرموز كان لها دور مؤثر في مجريات المور، ولو أن ذلك شهد 

-هفي جانب من-يرات نسبية مع تطور المور. وتفترض الورقة أن الحدث السوري كان تحوالت وتغ

.
ً
 في صدوع أخرى على صلة بها أيضا

ً
 نتيجة صدوع في املدارك النمطية حول سورية، كما كان سببا

وسوف يكون من مهام هذه الورقة أن تسلط الضوء على الخطوط واملسارات العامة أو 

ت الزمة السورية، من منظور مركب، ولن تخوض في تفاصيل املواجهات الطر املعرفية لسياسا

والتوافقات، كما أنها لن تتجاوز طبيعتها بوصفها ورقة مفاهيمية إطارية، ولن تغطي كل ما يتوقعه 

 املتلقي في هذا الباب.

: بناء أو عمارة 
ً
: سلطة املفاهيم؛ وثانيا

ً
تتألف الورقة من مقدمة وثمانية محاور، أوال

: مفهوم خط الصدع؟ وأي 
ً
: ما هو خط الصدع؟؛ ورابعا

ً
املفاهيم، وحدود املفهوم ومخاطره؛ وثالثا

: الصدوع 
ً
: الصدوع الدولية؛ وسادسا

ً
صدوع في مدارك وسياسات الزمة السورية؟؛ وخامسا

: صدوع املعنى، وتتضمن: صدوع املدارك 
ً
السياسات، والصدوع البينية،  –اإلقليمية؛ وسابعا

: االستخالصات أو اإلشارات والتنبيهات؛ والخاتمة. وصدوع
ً
 النظريات؛ وثامنا

  

                                                           
 ،0ط ترجمة: مطاع الصفدي وآخرون )بيروت: مركز اإلنماء القومي، ما هي الفلسفة؟س غتاري، جيل دولوز وفليك 2

 . 10(، ص 0991
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ا
 املفاهيم ُسلطة -أول

ي يعني أن تملك سلطة أو قوة، وهكذا فإن خلع السماء  سم 
ُ
يقول "نيتشه" ما معناه، أن ت

 والوصاف مسألة في غاية الحساسية والخطورة، وهي مسألة أو قضية سياسية بامتياز، وال يتعلق

لطة الفعلية بداية، وإنما بُسلطة التغطية وامليديا والتأثير في املتلقي والهيمنة عليه  المر بالسُّ

 .3وتهيئته من أجل أن يتلقى ما ُيقدم له، وأن يستبطن ما يراد منه وله

 
ً
 بعيدا

ً
، ويتعلق بالحدث السوري واإلقليمي، فقد تم  –وسوف نسوق على ذلك مثاال

ً
قريبا

كثيرة على ما يجري، من قبيل "الربيع العربي" و"الثورة"، كانت أقوى من الواقع، إطالق تسميات 

 
ً
، ويبدو أنها أصبحت "مهجورة" بعض الش يء، بل  ،4بل إنها شكلت واقعا

ً
ولكن المور تغيرت كثيرا

 مع التقديرات العامة حول ما يجري، 
ً
 للمتلقي، كما لم يعد متوافقا

ً
إنَّ استخدامها لم يعد مناسبا

 ي أنها لم تعد أسماء ملسميات، ولو أنها في نظر البعض لم تكن كذلك من الصل.أ

 أو  –نتاج وهندسة املفاهيم!وحتى إ–إنَّ خلع السماء والوصاف 
ً
ة  علمي 

ً
ليسا مسألة

، وإنما هما 
ً
ْرفا  صِّ

ً
ة ، وهما بالقطع ليسا  –في جانب رئيس منهما–موضوعي 

ً
مسألة قوة وسلطة أيضا

هما مرتبطان بقوة اللغة والخيال والصورة وامليديا، كما يرتبطان مسألة قوة مادي ة صرف، إذ إنَّ

بالرأسمال الثقافي والرمزي في الفضاء االجتماعي والسياس ي. وقد سبق لـ "ستالين" أن وصف اللغة 

 فقط،  ،5بأنها "بنية تحتية"
ً
ذلك أن اللغة برموزها وتعابيرها هي علة في السياسة، وليست معلوال

 ذا يحيل إلى أنماط العالقة املركبة بين اللغة والسياسة.وه

 
ً
ا أو  وتجد في النثروبولوجيا السياسية إشارات ذات داللة هامة، مثل: "حرب رمضان" عربي 

، اللتين تحيالن إلى أبعاد رمزية دينية، ومثل ذلك "حرب 
ً
، و"حرب يوم الغفران" إسرائيليا

ً
ا سوري 

.. التي تربط بين الحدث وبين موضوعه أو .ملاس، والكاكاو إل الفيون"، و"حروب القطن"، وال

مادته الرئيسة، أما على مستوى السجال واملواجهات الرمزية داخل الوحدات الدولية، يمكن أن 

                                                           
3  

ُ
 ، ترجمة: سوزان خليلانقالب العالم: سوسيولوجيا املسرح الدولير وقارن: برتران بادي وماري كلودسموتس، انظ

 ، ترجمة: نظير جاهلالعنف الرمزي بيير بورديو، و  .061(، ص 6112 ،6ط )القاهرة: الهيئة العامة املصرية للكتاب،

 .(0991 ،0ط الثقافي العربي، )بيروت: املركز
: عقيل محفوض،  4

ً
ر مثال

ُ
)الدوحة: املركز العربي لألبحاث ودراسة  ، دراسة"الحدث السوري: مقاربة تفكيكية"انظ

 . 36-61(، ص 6106السياسات، 
 .001(، ص 0991 ،0ط )الدار البيضاء: دار توبقال، األذن وثقافة العين بين ثقافةعبد السالم بنعبد العالي،  5
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 من املقوالت والشعارات 
ً
 يكثف هذا املوضوع، إذ تجد في لغة الخطاب السياس ي أنماطا

ً
نورد مثاال

الرموز من عالم الحيوان للتعبير عن مدارك وقيم سياسية، ومن ذلك التي تستخدم االستعارات و 

: "فلتسقط البوم ذات النظرة اللزجة!"، و"لتسقط السالحف ذات القحف املزدوج!"، 
ً
مثال

و"لتسقط الحرباوات البهلوانية!"، و"لتسقط الديوك الرومية املغرورة!". تبدو الشعارات املذكورة 

النسبة لنا، إال أنها كانت مفهومة لكل فرد يسمعها في "واجادوجو" طريفة وغريبة وغير مفهومة ب

عاصمة بوركينا فاسو بأفريقيا، لنَّ مواطني ذلك البلد يقيمون عالقة رمزية مع عالم الحيوان، 

عن طريق الطوطمية. وسوف تتضح الصورة إذا فسرنا الرموز الواردة في الشعارات املذكورة 

 أن الحزاب ا
ً
 ما يكون النيل من الرمز أعاله، علما

ً
 لها، وغالبا

ً
 رمزا

ً
 ما تتخذ حيوانا

ً
لسياسية كثيرا

 بعض  .6الحيواني وسيلة للنيل من سمعه الخصم
ً
وتبدو المثلة أو الشعارات املذكورة بعيدة

الش يء، وقد يتطلب المر تقص ي الرموز والتسميات السياسية في سورية واملنطقة العربية والشرق 

 ن أجل املزيد من اإلضاءة على هذه املسألة.الوسط، ذلك م

 الثورات امللونة 
ً
لننتقل إلى مستوى آخر من عالم الرموز واملفاهيم السياسية، تجد مثال

-)البرتقالية، الزرقاء، القرمزية، الخضراء، الياسمين، وغيرها( التي حدثت في آسيا الوسطى 

 لفواعل القفقاس، وقد كانت التسميات نفسها إحدى أدوات التأ
ً
ثير في الرأي العام، بل عنوانا

جديدة في سياسات وحروب عالم ما بعد الحداثة، وهي تأثير الشبكات ووسائط امليديا وطرائق 

 التنظيم والحشد والتأثير في املتلقي، ومسرحة أو مشهدية الفعل السياس ي.

، والواقع أن
ً
اٍت مختلفة  الرموز في املشهد السوري  كيفي 

ُ
 توظيف

َ
ه كان إحدى أكثر واتخذ

 ،
ً
، وقد كان التعويل على املفاهيم والرموز والصور ووسائط امليديا كبيرا

ً
أدوات الحرب قوة وتأثيرا

َحة إلسقاط الدولة، على غرار ما  ِّ
وربما شعرت فواعل الحرب أنها قد تكون الداة الالزمة واملرج 

                                                           
وهكذا تجد أن "الجاموس املذعور" يرمز إلى البرجوازية التجارية، و"القطط السوداء" و"الكالب الضالة"، تعني من  6

رتزقة قاتلة" تشير إلى امليخدم اإلمبريالية الفرنسية، و"الكالب الجرباء" يقصد بها املوظفون الفاسدون، و"الكالب امل

والعنصريين، و"الديوك الرومية املغرورة"  كناية عن العسكريين ورجال الجمارك غير المينين، و"البوم الدهشة" ترمز 

إلى املوظفين غير الثوريين، و"الضباع املرتعبة" كناية عن التجار أو املوظفين عديمي الذمة، و"الذئاب الجائعة" هي 

إلوز البري" أي املرتزقة في صيغة أخرى، و"الثعالب الخائفة" أي التجار، و"السالحف ذات القحف السياسيون، و"ا

يار، جان فرانسوا بااملزدوج" أي النقابيون أو التجار، و"الحرباوات البهلوانية" أي الساسة والقوى الظالمية، )ال (. انظر: 

 .006-000(، ص 0991 ،0ط الثالث، ، ترجمة: حليم طوسون )القاهرة: دار العالمالهوية أوهام
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توقعات، بل لعل الحدث حدث في تونس ومصر، ولكن إكراهات الواقع كانت أقوى من تلك ال

 السوري كان أحد الصدوع الرئيسة لتلك املدارك والدوات.

وهكذا فقد انتقل المر من مستوى حرب امليديا والصورة واملدارك والضغوط املخيالية إلى 

نمط من "الحرب الهجينة"، التي تمثلت باستمرار الولى وإسنادها وتدعيمها بتنظيم وتمويل وتسليح 

زايدة من املقاتلين فيما عرف بـ "الثورة املسلحة"، إلى جانب العقوبات االقتصادية مجموعات مت

 النتزاع الشرعية من 
ً
والحصار اإلقليمي والدولي، ومحاولة هندسة معارضة سياسية تمهيدا

 "النظام" وخلعها عليها.

 لتجربة بوركينا فاسو، رغم أنَّ 
ً
 هنا، خالفا

ً
لبعض لم يتم استدعاء الحيوانات كثيرا

 في املوروث الثقافي في املنطقة، هذا إن لم يكن الحدث السوري قد كشف 
ً
 هاما

ً
الحيوانات موقعا

وكشف في الوقت نفسه عن  ،7عن أقص ى ما يمكن أن تصل إليه "حيونة اإلنسان" في عالم اليوم

ى و أهم ما يمكن لإلنسان أن يقدمه في ذروة الصدوع الحادة والصراعات بين قوى االستقالل وق

 الهيمنة، قوى الحضارة وقوى الهمجية.

إنَّ ما تم استدعاؤه هو الرمزيات الكثر قابلية لالستثمار السياس ي، وقد بدأت بـ "يوم 

الجمعة"، بإطالق أسماء لـ "الُجمع" مثل جمعة "الحظر الجوي" وجمعة "الرحيل"، وغيرها؛ 

الجامع، وإنما  –دث، أي يوم الجمعة وانطلقت من "الجوامع"، وال يتعلق المر بزمان أو مكان الح

املخزون والطاقة الداللية لهما، وقد أثار الحدث سجاالت فكرية وفقهية عديدة، ولو لم يمكن 

 –االجتماعية ومكانة الجمعة  –املض ي في تفكيكه بشكل مناسب بسبب الحساسية الدينية 

 اإلسالمي. –الجامع في املعيوش املشرقي 

ة إيحائية واستقطابية مثل: "الجيش السوري الحر" الذي يحيل وإليك تسميات ذات دالل

، وإلى تعبير "الحر" الذي يرتبط في املخيال الغربي بإحدى أدوات 
ً
 إلى "فرنسا الحرة"، مثال

ً
دالليا

الحرب ضد النازية ثم الحرب الباردة ضد السوفييت. وترتبط "جبهة النصرة" باملوروثِّ الديني  

، وقريب من  ذلك اسم "الدولة اإلسالمية في العراق والشام" املعروفة بـ "داعش"، اإلسالموي 

و"أحرار الشام"، و"ألوية السلطان عبد الحميد"، وهذه الخيرة تحيل إلى مرجعية عثمانوية 

 "
ً
 سنيا

ً
ومذهبية في آن، و"الهالل الشيعي" الذي يحيل إلى رمزية استقطاب مذهبي تستدعي "هالال

                                                           
 (.6111 ،0ط )دمشق: دار ممدو  عدوان للنشر، حيونة اإلنسانممدو  عدوان،  كتابلالتعبير هو اسم  7
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لك الردن عبد هللا بن حسين، وكما تجد فيه اإليديولوجيا الوهابية كما قصدت إليه مقولة م

 لولوياتها وشواغلها في الداخل والخارج.
ً
 مناسبا

ً
 والسياسات السعودية عنوانا

 عناوين مثل: "قوات سورية الديمقراطية" و"مجلس سورية الديمقراطية" 
ً
وبرزت مؤخرا

 مقابل النموذج وللتسميتين الخيرتين إحاالت ودالالت ترتبط ب
ً
 ودوليا

ً
إعداد بديل مدعوم غربيا

 اإلسالموي لـ "داعش" أو "النصرة"، وكذلك نموذج نظام الحكم في دمشق.

ويأتي تغيير العالم والرايات واللوان، ورفع أعالم دول مختلفة، في السياق نفسه، ومثل 

سعودي، وغيرهما(، في سياق ذلك بالنسبة الستخدام عمالت دول أخرى )الليرة التركية، الريال ال

 املواجهة على صعيد الصورة والرمز، أو بمعنى آخر على صعيد املفاهيم.
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ا
 املفاهيم عمارة/بناء -ثانيا

1.  
ا
 عملية بناء املفاهيم بوصفها إبداعا

 ولعلَّ  –8بتعبير دولوز –ال بد  من التأكيد على أن بناء املفاهيم هو عملية إنتاج أو إبداع 

ثله مثل الحداث الكبرى م–الحدث السوري 

 ِّ
أنتج العديد من  –سة في التاريخواملؤس 

املفاهيم واملقاربات النظرية والتحليلية، التي 

كانت أقرب إلى عملية "اصطناع" و"اختالق" 

قصدية ومخيالية وإيديولوجية أكثر منها 

 .9عملية موضوعية وتفكيكية

َج  نتِّ
ُ
بحاجة إلنتاج أو إبداع  –حوله  ويبدو الحدث بعد مرور سنوات رغم ما أنتجه أو أ

املفاهيم، من أجل ضبط سيولة الحداث واملعلومات والصور واملدارك في عالم امليديا املفتو  على 

، مما تحركه اعتبارات املواجهات 
ً
مقاصد ورهانات وإيديولوجيات وفواعل ال حصر لها تقريبا

قية، ذلك أن املفاهيم في عالم السياسة واملعارك، وليس االعتبارات العلمية واملوضوعية والخال

أي أن الولوية هي للفعالية  ،10محكومة بغائيات وبراغماتيات وليس بأخالقيات ومعارف

  والوظيفية.

إنَّ عمارة املفهوم أو بناءه هي عملية تستند إلى الحدث نفسه، تدقق فيه، تتلمس ما يبدو 

، ثم تتلمس 
ً
، ومن ثم فإنَّ املفهوم  ما –ما أمكن–أن الحدث يكشف عنه، أوال

ً
يسكت عنه ثانيا

هو لإليضا  والكشف واإلفصا ، لكنه ال يقف عند هذه النقطة، ذلك أنه ال يتناول ماض ي حدث 

منقٍض، بل هو سيرورة محتدمة وحرب مركبة، وهذا يتطلب التدخل في املوضوع، بقصد انتقاء 

س "نظام" تفاعالت وسمات اتصال  قطاع بين فواعله، ووقائعه، ان –مؤشرات رئيسة، وتلمُّ

 واملدارك والرهانات حوله.

                                                           
 .10ص سابق،  مرجع، ما هي الفلسفة؟جيل دولوز وفليكس غتاري،  8
9  

ُ
 سابق. مرجع، "الحدث السوري: مقاربة تفكيكية"ر مقاربة للكاتب في: عقيل سعيد محفوض، انظ

10  
ُ
: محمد سبيال، انظ

ً
 ،6ط الشرق، أفريقيا)الدار البيضاء: دار  للسياسة، بالسياسة: في التشريح السياس ير مثال

  .01- 9(، ص 6101

إنَّ عمارة املفهوم أو بناءه هي عملية تستند إلى 

الحدث نفسه، تدقق فيه، تتلمس ما يبدو أن 

، ثم تتلمس 
ا
ما –الحدث يكشف عنه، أول

  ما –أمكن
ا
 .يسكت عنه ثانيا
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 حدود املفهوم ومخاطره  .2

إنَّ املفهوم هو مقاربة تفكيكية، تستند الى مؤشرات وتقديرات، وال يمكن أن تكون شاملة 

، إذ ثمة أمور ال بد من التنبه لها، وهي العوامل والفواعل 
ً
تحيط بالحدث أو تمسك به تماما

متوقعة"، والبعاد التآمرية، وما يجري في السر، و"املسكوت عنه"، و"املتنكر له" والتطورات "الال 

 عوامل تؤثر في مجريات المور وتطورات الحدث، ويمكن لي تغير في معطيات .إل 
ً
.. وهي جميعا

 يغير من طبيعة املشهد ككل. نواحد منها أ

قلب املفاهيم والتعابير والرموز، علينا أن نحذر أو نتدارك الوظيفية الثاوية أو الكامنة في 

، وربما كان علينا أن نطلبها لذاتها، وأال يغلب بعدها الوظيفي أو 11وكذلك التحيزات املضمرة فيها

عوامل نشأتها أو إكراهاتها عوالم اعتماد أو تثبيت إضافية، والهم هو أال تكون نهائية أو بمثابة 

تم" أو "غلق لباب االجتهاد" حول معنى ال
َ
 .حدث وموضوعه وفكرته إل .."خ

ع وُمراجعة ُمستمرة، ُمحاولة قبٍض على املعنى، والفضل أال يتم  بُّ
َ
ت
َ
إنَّ املفاهيم هي عملية ت

ذلك! أي يجب أن تكون محاولة مستمرة على الدوام، لكن الفضل أال تصل إلى مبتغاها، وما 

كابده في عالم ينوس "بين الذات والشبكة"
ُ
جهده السرعة12أصعب ما تحاوله وت

ُ
، 14، واملخاطرة13، وت

، ويثقله املتخيُل واالفتراض يُّ ذوا الولوية أو القوامة على الواقعي 15ويهندسه املصطنع واالصطناع

وعندما تتداخل فواعل كثيرة،  .17في عالم مشهدي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ،16والعياني

                                                           
، ترجمة: ريتا خاطر )بيروت: املنظمة العربية للترجمة، املضمرأوريكيوني،  –في مفهوم املضمر انظر: كاترين كيربرات  11

 (. 6111، 0ط
صرية القاهرة: الهيئة امل) شبكة الحضارة املعرفية: من املجتمع الواقعي إلى العالم الفتراض يالسيد يسين، انظر:  12

 .60(، ص 6119 ،0ط العامة للكتاب،
 .0999، شباط/فبراير، 02، العدد فكر ونقدبول فيريليو، "الحرب، السرعة والصورة"، ترجمة: محمد علي الحنش ي،  13
 عن األمان املفقودأولريش بك،  14

ا
، ترجمة: عال عادل وآخرون )القاهرة: املشروع القومي مجتمع املخاطر العاملي: بحثا

 (.6103 ،0ط للترجمة،
(، ص 6111 ،0ط ترجمة: جوزيف عبد هللا )بيروت: املنظمة العربية للترجمة، ،املصطنع والصطناعجان بودريار،  15

(، 6111 ،0ط )بيروت: املركز الثقافي العربي، حديث النهايات: فتوحات العوملة ومآزق الهويةعلي حرب، وما بعد؛  19

 ومواضع مختلفة. 011-010ص 
مجتمع الفرجة: اإلنسان املعاصر وجي ديبور،  سابق؛ مرجع، "الحدث السوري: مقاربة تفكيكية"عقيل محفوض،  16

(، وجيل دولوز، 0991 ،0ط ، ترجمة: أحمد حسان )القاهرة: دار شرقيات للنشر والتوزيع،في مجتمع الستعراض

(، وريجيس دوبريه، 0991 ،0ط ، ترجمة: حسن عودة )دمشق: وزارة الثقافة،الحركة أو فلسفة الصورة –الصورة 

 (.6116 ،0ط ترجمة: فريد الزاهي )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق،، حياة الصورة وموتها
 سابق. مرجع، مجتمع الفرجةجي ديبور،  17
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حدث السوري، فسوف تكون متابعته أو وتتضافر أو تتواشج تأثيرات ال حصر لها في حدث مثل ال

 هندسة أو إنتاج مفاهيم عنه، كما لو أنها "مزاولة للمستحيل".

ل، لن  ، وشامِّ م )أو أن يتم تلقيه( على أنه كلي  دَّ
َ
هذا إلى أنَّ أكثر ما يهدد املفهوم هو أن ُيق

، ذلك أن "الكليات ال 
ً
، وال تقول شيئا

ً
، بل تح هذه البعاد أو الوصاف ال تخدم شيئا

ً
تاج تفسر شيئا

َرة" سَّ
َ
وكيف يكون الحال مع حدث مثل الحدث السوري، حيث يبدو  .18هي نفسها، لن تكون ُمف

 من الواضح واليقيني والواقعي واملفصح 
ً
الغامض والال يقيني واالفتراض ي واملسكوت عنه أكبر نسبيا

 19كيفية ال يمكن الجزم بمآالتها؟. وحيث تحتدم الوقائع واملدارك والرهانات والتحوالت ب.عنه إل .

ه ليس من أغراض مفهومنا "الحصر " وإنما "التكثيف"، وليس "التبسيط" وإنما  كما أنَّ

، وإنما إقامة نظام مفهومي 
ً
 أو معياريا

ً
 قياسيا

ً
"التفسير"، وليس "القوننة" أو إعطاء الحدث شكال

راكم أو فيض الكالم والخطاب يساعد على الفهم والتلقي في غمرة الحدث وسيولة تحوالته وت

:
ً
 عنه، كـ "صدع" أو "تفكيك" من جهة، و"صياغة" و"هندسة" من جهة أخرى. ويحاول املفهوم أيضا

 "الكشف" عن عالقة مركبة بين فواعل الحدث؛ .أ

 "تعيين" الفواعل الرئيسة أو النشطة أو املرجحة؛ .ب

 "بيان" وزنها النسبي في الظاهرة ككل؛ .ج

 غالق في فهم ما يجري."تفكيك" الغموض واالست .د

  

                                                           
 . 1سابق، ص  مرجع، مقدمة املترجم، ؟ما الفلسفةدولوز،  18
  سابق. مرجع، الحدث السوريعقيل محفوض،  19
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ا
  ما -ثالثا

 
 الصدع؟ خط

استخدم الرئيس بشار السد تعبير "خط الصدع" لتوصيف الحدث السوري  وموقعه في 

 إلى 
ً
عالم اليوم، في بعد داللي مركب، ُمستعار أو ُمستمد من الجيولوجيا وعلوم الزالزل استنادا

ق املتوسط"، أو "الصدع العربي"، أو "الصدع تاريخها في املنطقة نفسها، فيما ُيعرف بـ "صدع شر 

ي مرحلة فالسوري" كما كان يسميه التراك في نهاية تسعينيات القرن املاض ي. قال الرئيس السد 

عتبر اآلن محور املنطقة، وهي خط الصدع في الشرق الوسط، ومن »: زمةمبكرة من ال 
ُ
إن سورية ت

إن أي مشكلة تقع في سورية ستحرق املنطقة »: ، وأضاف«تالعب بها سيتسبب في حدوث زلزاٍل ي

 .20«فإن ذلك سينسحب على املنطقة كلهابرمتها، وإذا كانت خطة الغرب تقسيم سورية، 

 بالحدث السوري، وقد يكون الرئيس السد أول من استخدمه 
ً
وهكذا يبدو املفهوم لصيقا

 أن ينفصل املفهومُ ببعده الداللي الرئيس )إشارة إلى الرهانات الدولية واإلقليمية(
ً
– ، وليس سهال

راسة ِّ
ُدمه الد  ِّ

ق 
ُ
دته، إال بقدر ما ينفصل املولود عن والدته، ولو  –باملعنى الذي ت

َّ
عن الحالة التي ول

هو أن الدور الذي تلعبه غدا أكثر  –كما يستخلص باشالر–أن من أهم ما يميز عالم "املفاهيم" 

 ، وربما من نشأتها!21أهمية من طبيعتها

 البعد اللغوي في  .1

قبل أن نتناول البعد الداللي لتعبير "الصدع"، ال بد من اإلضاءة على مستويات املعنى 

، ونكتفي بالخطوط الرئيسة على هذا 
ً
َل في ذلك كثيرا ِّ

ص 
َ
ف

ُ
والداللة في البعد أو الصل اللغوي، ولن ن

"القطع"، كأن تقول الصعيد. وهكذا فإن املعنى الرئيس لكلمة "صدع" هو "الشق" أو "الكسر" أو 

دع»اء في القرآن الكريم قوله تعالى َصَدَع النباُت الحجَر أو الرَض، وج وهذا  ،22«والرض ذات الص 

.
ً
 املعنى كثير االستخدام في الدراسات الجيولوجية والزلزالية، وهندسة اإلنشاءات مثال

                                                           
(، و"السد: املس بسورية سيؤدي إلى 6100ر تشرين الول/أكتوب 31، )ديلي تلغرافإلى:  بشار األسدحديث الرئيس  20

 (.6100تشرين الول/أكتوبر  30بيروت: ، )األخبارزلزال يطاول العالم كله"، 
مد ، ترجمة: خليل أحمساهمة في التحليل النفساني للمعرفة املوضوعية: تكوين العقل العلميغاستون باشالر،  21

، ثقافة األذن وثقافة العين، وعبد السالم بنعبد العالي، (0916 ،6ط خليل )بيروت: املؤسسة الجامعية للدراسات،

  .001سابق، ص  مرجع
 ي ر ومحمد املص ويش، تحقيق وإعداد: عدنان در ةيالكليات: معجم في املصطلحات والفروق اللغو أبو البقاء الكفوي،  22

 .111، ص (0991 ،6ط ،الرسالة: مؤسسة بيروت)
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لقول الصريح واإلجهار الداللي الذي نركز عليه هنا، هو الصدع بمعنى ا –إنَّ البعد اللغوي 

والكشف واإلظهار، ويورد ابن فارس في معجم "مقاييس اللغة"، أنَّ "الصاد والدال والعين أصل  

َع، وَصَدْعُت الفالة: قطعُتها، ودليُل  صحيح يدلُّ على انفراج في الش يء. يقال َصَدَعُه فانصدع وتصدَّ

دع: النبات، لنه يصدع الرض، ]في ع. والصَّ صد  [ قوله تعالى: "والرض ذات الصدع" ]الطارق: هاٍد مِّ

ؤَمر" 16
ُ
، قال سبحانه لنبيه عليه السالم: "فاصدْع بما ت

ً
[. وَصدَع بالحق، إذا تكلم به جهارا

َع القوم، إذا تفرقوا"91]الحجر:   .23[، ويقال تصدَّ

  ويورد أبو البقاء الكفوي في قاموسه
َّ

"، ق"الكليات" معان مختلفة لكلمة "صدع" مثل: "الش

َعها بمعنى َعَبَرَها، وأما معنى "و
َ
ط

َ
 أو الرَض أي ق

َ
الجهر"، و"االنصراف" عن اآلخر، وَصَدَع الفالة

َمُر الكلمة في اآلية "
ْ
ؤ

ُ
َما ت اْصَدْع بِّ

َ
  –بحسب الكفوي –"، فهي ف

ُ
جماعتهم بالتوحيد، أو أجهر  قَّ "ش

ْر، أو احكْم بالحق، وافصْل بالمر، أو اقصْد  ِّْق بين الحق  بالقرآن، أو أظهِّ
ؤمر، أو فر 

ُ
بما ت

، "تصدع القوم أي تفرقوا، والصداع أي الوجع أو اللم،  24والباطل".
ً
وفي معاجم العربية أيضا

َعَهاو"
َ
ط

َ
: ق

ً
 َوَعْرضا

ً
وال

ُ
َد ط

َ
ال ُهْم َصَدَع القومَ "، و"َصَدَع البِّ

َ
ق رَّ

َ
 ".: ف

 في البعد الصطالحي .2

دع" يحيل   إلى بعد ذي طابع مادي، –م استخدماته الكثيرةبحك–من الواضح أنَّ تعبير "الص 

نوي البعد املع القناطر والنفاق ومختلف أنواع اإلنشاءات، وأماو مثل ُصدوع الجيولوجيا والجسور 

فلم يناال الكثير من التركيز، ربما لوجود مفردات أخرى تتصل بهذا الجانب من  -وحتى االصطالحي-

اعية المور، وهي كثيرة في العلوم االجتم

 أن صموئيل هنتغتون 
ً
بصورة عامة، علما

استخدم في كتابة "صدام الحضارات" تعبيَر 

"خط الصدع" لوصف نقاط التماس أو 

االحتدام القائمة أو املحتملة في غير مكان من 

العالم، رغم أنه جعل "خطوط الصدع" 

 للجغرافية الدينية 
ً
قافية والثمطابقة تقريبا

                                                           
صالن )بيروت: دار إحياء التراث العربي، أية: محمد عوض مرعب وفاطمة محمد ، عنامعجم مقاييس اللغةابن فارس،  23

 . 121(، ص 6110، 6ط
 . 120سابق، ص  مرجع، الكلياتأبو البقاء الكفوي،  24

دع" ربما يكون أقرب  ِّ الصَّ
 
ط

َ
إن تعبير "خ

 أن لتوصيف الحدث السوري، خ
ا
اصة

التحدي ليس تحدي نظام أو حكومة، ول 

تحدي جغرافية أو حدود، وإنما تحدي وجود 

 بكل ما للكلمة من معنى.
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تلك لضرورة مناطُق التماس والتداخل واالحتكاك والتقاطع بين وال تحيُل با .25حول العالم

 الجغرافيات إلى وجود "الصدوع" أو "الصدام".

 ليس 
ً
ْت تهديدا

َ
ل
َّ
ولئن كانت الزمة/الحرب في سورية احتدمت إلى درجة غير مسبوقة، وَمث

َصْدعِّ الدولة، بمعنى انقسامها وتدمير أجزاء كبيرة منها فحسب، وإنما باحتما ولها ل انهيارها ووصبِّ

 إلى حد 
ً
قا دع" يبدو ُمطابِّ ، فإنَّ توصيف "الصَّ

ً
إلى حالة "الدولة الفاشلة" أو حالة "الال دولة" أيضا

 ِّ
 
ط

َ
 إلى حجم التدخل اإلقليمي والدولي، وتداخل الرهانات وتقاطعها فيها، فإن تعبير "خ

ً
كبير. ونظرا

دع" ربما يكون أقرب لتوصيف الحدث السوري، خ  أن التحدي ليس تحدي نظام أو الصَّ
ً
اصة

 حكومة، وال تحدي جغرافية أو حدود، وإنما تحدي وجود بكل ما للكلمة من معنى.

  

                                                           
 ،0ط ، ترجمة: طلعت الشايب )القاهرة: سطور،صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العامليصموئيل هنتنغتون،  25

0999.) 
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ا
 الصدع خط مفهوم -رابعا

رغم أن تعبير "خط الصدع" يكشف حقيقة ظاهرة، إال أنه ال يقف عند ذلك، إذ إنَّ فيه 

، فهو ليس مجرد توصيف للواقع، وإنما هو 
ً
 كامنا

ً
، إذ إنَّ الكالم  بعدا

ً
يكشف عن طاقة تنبؤية أيضا

على "خط صدع" حدث في وقت لم يكن االحتدام العالمي واإلقليمي قد وصل إلى ما هو عليه 

اليوم. كما لو أن تطورات الحدث جاءت تأكيدية وتعزيزية للمقوالت، وبالقطع لم يكن في خاطر 

 لها.  الرئيس السد نفسه )وال أي أحد آخر( أن يطلق عبارة
ً
ويجعل التطورات والوقائع مصداقا

، إذا صح تعبير/وعلى هذا فإن لل
ً
، أو كشفيا

ً
 أو حدسيا

ً
 أو استشرافيا

ً
 تنبوئيا

ً
 تلقائيا

ً
املفهوم بعدا

 عن مدارك عميقة تخص سياسات إدارة الزمة 
ً
التعبير. وهذا ال ينفي أن يكون التعبير صادرا

. وهكذا يتمثل مفهوم "خط الصدع" في النقاط الرئيسة السورية، على قاعدة "اإلدارة بالزمة" م
ً
ثال

 التالية:

 صدوع املواقف والسياسات بين مختلف فواعل وعوامل الزمة؛ -

 الصدوع في البناء االجتماعي والسياس ي واالقتصادي؛ -

 املواجهات العسكرية؛  -

 صدوع الحدود والفواصل بين الداخل والخارج، وبين "النا" و"اآلخر"؛ -

اإلعالن في املواقف والسياسات، واملواجهات في وسائط امليديا والعوالم الجهر و  -

 االفتراضية؛

 الكشف واإلفصا  عن السياسات والرهانات؛ -

، يتعلق بـ -
ً
 متزايدا

ً
 قيميا

ً
 " قول الحق" و"إحقاقه"، و"قهر الباطل"؛ اكتساب املوقف بعدا

ة -  ؛.والدينية واملذهبية إل .. بروز ديناميات أو سياسات الهوية كـ عنوان للصدوع اإلثني 

بروز الفواعل من غير الدول أو العابرة للدول أو الفواعل "الشبكية العاملية" مثل: صراعات  -

 .؛.وديناميات الهوية، الشبكات الجهادية، وتأثيرات العوملة، تحديات أو صدوع الهجرة إل .

 الذات". –صدوع العالقة بين حدي "الشبكة  -

" بالبعاد الداللية وسياقات الخطاب السياس ي للرئيس السد إلى تحيل عبارة "خط الصدع

"مبادرة لغوية" و"إدراكية" في التعبير عن قراءة تفاعلية ودينامية نشطة للمجال السياس ي، وهي 

ليست وليدة "مخيال لغوي" أو "مخيال سياس ي" فحسب، وإنما هي تخليق ملعاٍن وتعابير جديدة، 

، وهي إلى ذلك، جرأة
ً
وإقدام رمزي أو معنوي أو إدراكي في تغيير قواعد الكالم أو التعبير  أيضا
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السياس ي، وتجاوز النماط السائدة أو املستقرة التي تحكم ممارسات الكالم والخطاب السياس ي 

 حول الحدث السوري.

 في كيفية تلقي التعابير والكلمات في عالم السياسة والحرب، 
ً
ثمة عوامل عديدة تلعب دورا

ي العوالم الخرى. ويمكن تركيز السباب التي تحول دون تلقي املفهوم بشكل مناسب في النقاط كما ف

 الرئيسة التالية:

الغموض املالزم ملوطنه أو بيئته الصلية )الجيولوجيا(، وربما املدارك السطحية  -

راكي وري واإلدحسب البناء التص–والتبسيطية ملفهوم الصدع الزلزالي، التي تعني 

 حدوث زلزال باملعنى املادي )واملعنوي(؛ –ياق االجتماعيوالس

  –اختالف طبيعة صاحب الخطاب، ذلك أن الرئيس السد الذي  -
ً
ما يستخدم  –عادة

 على معاني الكلمات 
ً
 ذا سمات ومكونات مفهومية مختلفة، ويركز كثيرا

ً
لغة أو خطابا

 بأن استخدامه لتعبير "خ
ً
ط الصدع" جاء في سياق وأبعادها الداللية، أعطى انطباعا

 اهتماماته واستعاراته اللغوية والبيانية؛

ربما تم تلقي التعبير على هذا النحو، ذلك أن معاني الكلمات ال تقف عند مظانها  -

القاموسية أو أصولها اللغوية، وإنما تتعدى ذلك إلى مدارك املتلقي نفسه عمن يطلقها 

اله كاتب أو أكاديمي متخصص في الجيولوجيا أو يستخدمها، إذ إنَّ التعبير املذكور لو ق

 سوف يختلف 
ً
عنه عندما يقوله رجل سياس ي أو  –لجهة تلقيه أو وصوله–مثال

 عسكري، ويورده في سياق تحليله ملا يجري في بلده؛

إنَّ املؤشرات والفواعل املتعاكسة والغموض النشط أو الخالق تعطل إمكانية بناء  -

 مدارك موضوعية ومستقرة؛

 مما ال ي -
ً
، وال يمكن للمراقب إال أن يكون جزءا

ً
ا مكن للمحارب أن يكون موضوعي 

، ومن ثم فإن املسافة بينه وبين موضوعه غير ممكنة، أفضل الحاالت تكون 26يراقبه

 مسافة متخيلة أو افتراضية؛

                                                           
، ترجمة: فتح هللا الشيخ وأحمد السماوي )أبو ظبي: جون جريبين، البحث عن قطة شرودنجرعامة:  انظر بكيفية 26

(، مواضع مختلفة، وتوماس 6119 ،0ط مشروع كلمة، هيئة أبو ظبي للتراث، القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر،

، (0996، كانون الول/ديسمبر 021العدد  ،0ط )الكويت: عالم املعرفة، ترجمة: شوقي جالل ،بنية الثورات العلميةكون، 

 ، ترجمة: محمد البغداديمنطق البحث العلميكارل بوبر، مصدر سابق، و ، تكوين العقل العلميوغاستون باشالر، 

 .(6112 ،0ط )بيروت: املنظمة العربية للترجمة،
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الواقع"، ال يلبث أن يحل محل الواقع،  –املخاطرة بتقديم "واقع بديل" أو "ما فوق  -

  وهذا يعني
ً
 ؛27أن التعابير تخلق واقعا

اختالف املدارك والرهانات وتباين القراءات والتفضيالت، والفجوات املعرفية  -

، فيما يشبه 
ً
 واحدا

ً
واإلدراكية يظهران الحدث كما لو أنه "أحداث"، وليس حدثا

لدرجة قد يغيب معها الحدث نفسه، أو تغيب مادته أو موضوعه  ،28"الكوان املتوازية"

ما لو أنه غير موجود(، إذ ال أحد يركن إليه، وال أحد يستطيع اإلقرار به كما الصل )ك

 هو.

 إذا كان إطالق التعبير أو 
ً
ثمة إلى جانب ذلك عوامل تخص طبيعة الحدث نفسه، خاصة

التوصيف هو لـ "واقع مفرط" )جان بودريار( في غموضه وسيولة أحداثه واندفاعاته وفواعله، 

وة تعطيل إلمكانية تشكيل صورة إدراكية مستقرة أو شبه مستقرة عنه، بحيث تمثل "سيولته" ق

وأي محاولة في هذا الصدد تنطوي على مخاطرة مركبة تتمثل بإطالق تعبير أقل من الواقع، أو أكثر 

 منه:

ط، وكل تبسيط ُيفض ي إلى مدارك واستخالصات خاطئة أو غير  .أ ِّ
فإذا كان أقل فهو ُيَبس 

 مطابقة.

، المر الذي يفض ي إلى  وإذا كان أكثر   .ب
ً
فهو يخاطر بتقديم الحدث بشكل أكثر تعقيدا

.
ً
 مدارك واستخالصات خاطئة أو غير مطابقة أيضا

 

 

                                                           
، "لسوري: مقاربة تفكيكيةالحدث ا"سابق، وعقيل محفوض،  مرجع، املصطنع والصطناعانظر: جان بودريار،  27

   .سابق مرجع
، دراسة، )دمشق: "الخرائط املتوازية: كيف رسمت الحدود في منطقة الشرق االوسط؟"انظر وقارن: عقيل محفوض،  28

كوان حسن عجمي، "تغمارت وسمولن: اختالف قوانين الطبيعة، فيزياء الو (، 6102مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

، 6113تشرين الثاني/نوفمبر -ول/أكتوبر، تشرين ال 10، العدد معاصرة كتابات ،الشخصية والحرية" املتطابقة: الهوية

 .61-3ص ص 
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 أي صدوع في مدارك وسياسات األزمة؟

في الوقت الذي كانت املعارضة 

فيه عن أيام معدودة وحلفاؤها يتحدثون 

وأن صالتهم في للسيطرة على دمشق، 

الرئيس كان  ،29ريبةالجامع الموي باتت ق

مة عن أز مبكرة تحدث في مرحلة يبشار السد 

غير مسبوقة في تاريخ سورية عركة "ممديدة و

َر في خطاب مبكر سورية وحلفاءها. وعن مؤامرة تستهدف  .30الحديث"
َّ
ك

َ
وكان الرئيس السد قد ذ

يك ن املسلمين" وتفكالقرن العشرين مع تنظيم "اإلخوامن الثمانينيات )بداية الزمة( بأنَّ أحداث 

وهذه مقاربة إيحائية إدراكية تشير إلى أن الزمة سوف  .31ست سنواتاعليها المنية استغرقت مف

  تمتد إلى فترة زمنية يصعب التكهن بها.

 بالسياسات 
ً
 للكثير من المور، بدءا

ً
وقد كان مجرد حصول الحدث السوري، صدعا

 إلى السياسات السورية نفسها، في الداخل اإلقليمية والدولية حول سورية واملنطقة، وص
ً
وال

، و 
ً
 والخارج، وقد سبقت اإلشارة إلى أن الحدث السوري كان مفاجئا

ً
، وغير مسبوق، وحدا

ً
صادما

،
ً
، وارتيابيا

ً
، وخالفيا

ً
، وال متوقعا

ً
بكل املعاني والدالالت املرتبطة بمفهوم الحدث، كما قدمه  فاصال

 
ً
، والواقع أن الحدث 610032سبتمبر أيلول/ 00سماه حدث من خالله ما  جاك دريدا، واصفا

، وفق ما تحاول 
ً
 ليس ملعنى "الحدث" فحسب، وإنما "الصدع" أيضا

ً
 فائقا

ً
َل تجليا

َّ
السوري مث

 الورقة تقديمه وبيانه.

لعل  من املناسب البدء بـ "الصدوع السورية" والتي تمثلت بنقض الفكار واملدارك النمطية 

  –صدوع املكان والزمان، التحدي  عن سورية، ومنها
ً
الفرصة، تغيير نظام الحكم في الدولة بدال

من تغيير سياساتها، وصدع مدارك السوريين عن أنفسهم، ومدارك صناع القرار في سورية عن 

العالم وعن بلدهم، الصدع الكردي، الديني واملذهبي، القومي والوطني، التغلغل واالختراق، صدوع 

                                                           
: "أردوغان: صالتي في الجامع الموي باتت قريبة"،  29

ً
. 6106أيلول/سبتمبر  2، اليوم اإلماراتانظر مثال

1.509591-06-09-https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2012  
 .6106كانون الثاني/يناير  01مدرج جامعة دمشق،  ،الرئيس بشار األسدكالم  30
 (. 6100حزيران/يونيو  61، مدرج جامعة دمشق )األسدبشار الرئيس كالم  31
 سابق. مرجع، ل/سبتمر؟أيلو  11ما الذي حدث في جاك دريدا،  32

 
ا
كان مجرد حصول الحدث السوري، صدعا

 بالسياسات اإلقليمية 
ا
للكثير من األمور، بدءا

 إلى والدولية حول سورية واملنطقة، وص
ا
ول

السياسات السورية نفسها، في الداخل 

 .والخارج

https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2012-09-06-1.509591
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وع العالقة مع الخارج والعالقة مع الحلفاء، انقالب التحالفات، صدوع عملية جنيف، صد

السياسة الخارجية، صدوع فكرة االنتماء والهوية... مما يتطلب التفصيُل فيه مقاربة معمقة، 

 في أقرب وقت.
ً
، ونرجو أن يكون ممكنا

ً
 مختلفا

ً
 بحثيا

ً
 وحيزا

ُل بعَض الش يء في مستويات الصدوع التي  ِّ
ص 

َ
ف

ُ
حدثت في إثر الزمة السورية، على وسوف ن

 املستويات الدولية، واإلقليمية، تاركين ما يتصل بسورية نفسها إلى حيز بحثي آخر.
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ا
 الدولية الصدوع -خامسا

إلى نقض أو صدع الفكار واملدارك حول السياسة  –مع عوامل أخرى –أدى الحدث السوري 

برالية ليست النمط النهائي في السياسة واالقتصاد، العاملية عن "نهاية التاريخ"، فقد أظهر أن اللي

 أخرى ال تزال لديها قابلية نشطة للبروز واستقطاب املؤيدين، حتى من مواطني 
ً
وأن ثمة أنماطا

الدول النموذج، مثل: الواليات املتحدة وعدد من الدول الوربية، وقد ظهر للعالم أن ثمة جاذبية 

 في 33ت اإلرهابية الخرى متزايدة لتنظيم "داعش" والتنظيما
ً
 بل صدعا

ً
، المر الذي يمثل تحديا

سياسات النموذج ونهاية التاريخ التي قال بها الغرب املنتصر في الحرب الباردة، ولو أنه لم يمثل 

 مصدر تهديد مباشر.

والواقع أن مصادر التهديد املشار إليها برزت من فواعل من غير الدول، وهذا عبارة عن 

عديدة، وسوف تكون مدارك التهديد أو املخاطر أمام تحٍد جديد وغير مسبوق عند  تمفصل عوامل

 
ً
لحظة الحدث السوري وتداعياته، ولم يعد باإلمكان التعاطي مع عوالم التهديد املتزايدة انطالقا

ل ذروة أخرى في هذا املوضوع، وهو نقطة أو لحظة 
 
من الرؤى السابقة. ولعل الحدث السوري مث

 فاصلة.

 السوري تمركَز السياسات العاملية حول واشنطن، مع بروز اتجاهات قوية صَ 
ُ

َدَع الحدث

للتعبير عن عالم متعدد القطاب، وكان الحدث السوري مناسبة للتعبير عن فواعل دولية نشطة، 

ني الصي –ليست متوافقة مع قراءة الغرب ملا يجري في سورية والعالم، كما أن الفيتو الروس ي 

 إلجهاض املزدوج ا
ً
لذي استخدم مرارا

مشروع قرار مقدم ملجلس المن حول 

َل خطوة 
َّ
التدخل العسكري في سورية، َمث

غير مسبوقة في السياسات الدولية ملناهضة 

توجهات السياسة المريكية ضد سورية، 

 في املدارك النمطية حتى لدى 
ً
وصدعا

املقربين من موسكو، إذ خالف التوقعات 

ل لروسيا )والصين( حول املوقف املحتم

                                                           
 .(6101 ،0ط )عمان: مؤسسة فريدريش إيبرت، سر الجاذبية: داعش والدعاية والتجنيدمحمد أبو رمان وآخرون،  33

كان الحدث السوري عامل تظهير ملدارك 

وسياسات روسية مختلفة، ولو أن مقاومة 

دمشق للتحديات هي التي شجعت روسيا على 

املض ي في "رهانها السوري" رغم كل 

الصعوبات ورغم الال يقين الحاد تجاه 

 املستقبل.
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 أفضل للتعاطي مع الزمات الدولية الناشئة؛ وفي 
ً
تجاه ما تراه الواليات املتحدة وحلفاؤها طريقة

، مسورية في إطار املنوال الليبي الوقت الذي كانت التوقعات تضع موقف روسيا من الزمة في 
ً
ثال

حذيرات )قل التهديدات( جراء إال أن روسيا عاكست التوقعات، وقاومت الضغوط واإلغراءات والت

  موقفها من الزمة السورية.

وقد أظهر االنخراط العسكري الروس ي في الزمة، أن المور وصلت إلى حد لم يعد من املمكن 

القبول به، وهو ما اقتض ى الحضور بشكل مباشر وبوسائل عسكرية، مع كل اإلشارات والرسائل 

 به من قبل روسيا. وقد عبر الرئيس  والتحذيرات من أن تغيير "النظام" بالقوة
ً
ليس مسموحا

راء أمام اجتماع سففالديمير بوتين عن أولويات الجهد العسكري الروس ي في سورية، في كلمة له 

: روسيا 
ً
 في الخارج، قائال

ً
عسكريينا الذين بذلوا كل ما بوسعهم من أجل  "أريد أن أشكر مجددا

فاظ ، والحةخارجي عسكري غير شرعي في شؤون سوريالتصدي لإلرهابيين، والحيلولة دون تدخل 

 .34"على كيان الدولة السورية

وهكذا فقد كان الحدث السوري عامل تظهير ملدارك وسياسات روسية مختلفة، ولو أن 

مقاومة دمشق للتحديات هي التي شجعت روسيا على املض ي في "رهانها السوري" رغم كل 

 –إلى حين–املستقبل. ويبدو أن الحدث السوري أجهض الصعوبات ورغم الال يقين الحاد تجاه 

سياسات "الربيع" و"الثورات امللونة"، التي كانت تتهدد روسيا نفسها، ليس في محيطها أو مجالها 

. وهذا بحد ذاته صدع للسياسات 
ً
الحيوي فحسب، وإنما داخل االتحاد الفدرالي الروس ي أيضا

يدة تحت عناوين الثورة والتغيير االجتماعي، ولدى والتكتيكات التي كانت تمارس ضد بلدان عد

 أوكرانيا وجورجيا وغيرها.
ً
ْر مثال

ُ
 روسيا أمثلة نشطة، انظ

َرت التجاذبات حول سورية عن اختالفات عميقة في أولويات الفواعل والقوى الرئيسة  َعبَّ

ر واإلمداد، في النظام الدولي حول قضايا المن ومكافحة اإلرهاب، وأمن الطاقة وطرق العبو 

 نقل الطاقة من الخليج 
َ
 السوري خطط

ُ
والترتيبات اإلقليمية، وغيرها. وعندما صدع املوقف

وإسرائيل إلى أوربا عبر سورية ومنها إلى تركيا، اشتغلت الفواعُل املتضررة على صدع املوقف 

 رضة.السوري أو صدع النظام في سورية من خالل الدخول في عوامل أزمة داخلية ودعم املعا

                                                           
 في شؤون سورية"،  34

ً
 خارجيا

ً
 عسكريا

ً
. وانظر كالم الرئيس 6102حزيران/يونيو  31، اليوم روسيا"بوتين: منعنا تدخال

  https://www.youtube.com/watch?v=eqM9TWosmyUبوتين في: 

https://www.youtube.com/watch?v=eqM9TWosmyU
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 إثر هجمات 
ً
 00وقد كانت مكافحة اإلرهاب أحد أهم العناوين املتفق حولها دوليا

، وتعاونت روسيا مع الواليات املتحدة في الحرب ضد القاعدة وطالبان، 6110 رأيلول/سبتمب

وفتحت قواعدها في روسيا وآسيا الوسطى للطائرات المريكية املغيرة على أفغانستان، ولكن ال 

 من ذلك على "تطويق" يبدو أن ا
ً
لواليات املتحدة حافظت على تفاهماتها مع روسيا، بل عملت بدال

روسيا وإثارة مجالها الحيوي ضدها، من خالل "الثورات امللونة" وتوسيع الناتو، وإقامة قواعد 

 أمريكية قرب حدودها.

ا الذي وهكذا بدأت سرديات مختلفة لدى روسيا والواليات املتحدة وفواعل أخرى حول م

 
ً
فرصة في ظاهرة اإلرهاب العالمي، وخاصة إرهاب التنظيمات الجهادية والتكفيرية  –يمثل تهديدا

 حدود العراق وسورية، ومنهما إلى 
ً
واإلجرامية التي نشط دورها مع بدء الزمة السورية متجاوزا

 مناطق وجغرافيات أخرى؟

ها تكافح اإل  رهاب، إال أن السياسات العملية وفي الوقت الذي تقول فواعل عديدة فيه إنَّ

 كبيرة مثل الواليات املتحدة وحلفائها الغربيين 
ً
ُر رهانات متعاكسة على املوضوع، بل إنَّ دوال ظهِّ

ُ
ت

ل على تلك التنظيمات في  ِّ
َعو 

ُ
وكذلك حلفائها اإلقليميين مثل تركيا والسعودية وإسرائيل وغيرهم، ت

ٍ من سورية والعراق وإيران وروسيا إل ..تحقيق أهداف إقليمية ودولية واسعة في مو 
 .اجهة كل 

دعم سورية والعراق في مواجهة التنظيمات  –في حدود أولوياتها–فيما تحاول روسيا 

 بإرادة أمريكية 
ً
 وسعوديا

ً
الجهادية التكفيرية )جبهة النصرة، أحرار الشام، وغيرهما( املدعومة تركيا

بارات تخص اإلرهاب فحسب، وإنما للحفاظ على دور وغربية وإسرائيلية صريحة. ولكن ليس العت

 وحضور في السياسة الدولية، واملشاركة في إدارة الزمات الكبرى، والدفاع عن مصالحها في املنطقة.

هنا تظهر تقاطعات بين مختلف السياسات، ويبدو أن من الصعب فرز املواقف والسياسات 

رية َصَدَع الفكاَر املتداولة عن تحالفات وتحالفات على نحو يقيني، إذ إنَّ احتدام املوقف في سو 

مضادة في السياسة العاملية. وتجد تفاهمات نشطة بين روسيا والواليات املتحدة في بعض جوانب 

.
ً
 الحدث السوري، ولو أنها تفاهمات غير نهائية وقابلة للنكوص، كما حدث مرارا

ا والسعودية، إذ تصل املواقف إلى وتجد مثل ذلك في التجاذبات بين روسيا وكل من تركي

"نقاط احتدام" حادة، ثم ال تلبث أن تنفرج ولكن ليس بشكل نهائي، وال تزال المور بين إقدام 

 وإحجام على هذا الصعيد، وهذا ينسحب على التجاذبات بين الواليات املتحدة وإيران.
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 في العديد من مستويات ونقاط االحتكاك
ً
العاملية، ذلك أن  ومن الواضح أن ثمة صدوعا

 تجاه روسيا، أو لنقل إنَّ 
ً
املوقف في سورية ربما دفع حلف الناتو لتبني سياسات أكثر تشددا

 من الصدوع في مدارك المن والتهديد على الصعيد العالمي. 
ً
َر نمطا هَّ

َ
َهَر أو ظ

ْ
ظ

َ
الحدث السوري أ

إسقاط طائرة السوخوي الروسية التركي بعد  –وقد تجلى جانب من هذا المر خالل التوتر الروس ي 

( من قبل حكومة العدالة والتنمية في تركيا الحليف القوي 6101تشرين الثاني/نوفمبر  61)

 للواليات املتحدة.

 عن صدوع في املواقف بين روسيا والغرب حيال الحدث 
ً
وقد عبر الرئيس بوتين مرارا

ي خالل اجتماع في مدينة سان السوري، وأشار في كلمة له أمام سفراء روسيا في الخارج ف

أن سورية وجدت نفسها في وسط املعركة ضد اإلرهاب، وأردف (، إلى 6102-2-31بطرسبورغ )

 
ً
: "يمكننا أن نقول بال مبالغة إن منطقة الشرق الوسط ليست الوحيدة التي مستقبلها مرهون قائال

ع تحت داعش" الذي تجم  " بمصير هذا البلد. وفي الرض السورية، يتم حسم املعركة ضد تنظيم

راياته إرهابيون ومتطرفون من جميع اللوان يوحدهم سعيهم املشترك لتوسيع نطاق سيطرتهم 

 .35ه"لتشمل العالم اإلسالمي برمت

 بالحدث الوكراني، إلى صدوع في العالقة بين روسيا وأوربا، 
ً
أدى الحدث السوري مرتبطا

ا لمور تتصل بالزمة الوكرانية، ولو أن الحدث وقد فرض االتحاد الوربي عقوبات على روسي

السوري حاضر بقوة في املشهد، ولعل تجربة أوكرانيا نفسها، و"خداع" الغرب لروسيا في أوكرانيا 

َرة( في املوقف الروس ي تجاه  ِّ
ر 
َ
ق
ُ
وخاصة عملية الوساطة والتسوية، كانا أحد الدوافع املؤثرة )قل امل

 سورية.

من والجمعية العامة وعدد من املنظمات الدولية واملنظمات غير حدثت صدوع في مجلس ال 

الحكومية، بغلبة "العامل" املناهض لسورية في تلك املنظمات التي باتت تعمل وفق إيقاع تحالف 

مناهض، بصرف النظر عن املعايير امليثاقية التي يفترض أن تحكم عملها، وهكذا فقد هيمنت 

جدول أعمال تلك املنظمات، بل إنَّ السعودية وتركيا مدعومتين الشواغل املناهضة لسورية على 

بتأييد غربي واسع، كانتا "تهندسان" حركة منهجية ضد دمشق. وهذا لم يعزز الشكوك والتحفظات 

                                                           
  املرجع السابق. 35
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تجاه عمل تلك املنظمات فحسب، وإنما أدى إلى صدع كبير في عملها وفي الثقة تجاهها. وقد كانت 

 لألجندات املشار إليها.مفوضية حقوق اإلنسان هي ال
ً
 كثر خضوعا

كما أدى الحدث السوري إلى صدوع في الجغرافية السياسية والحدود وإمكانية ضبطها، 

 الواليات املتحدة وأوربا 
ً
باإلضافة إلى صدوٍع في مفهوم السيادة، وقد تم ذلك بإرادة دولية، خاصة

 واالتحاد الوربي في سياسات الحدود، وفواعل أخرى. وفي الوقت الذي تتشدد فيه الواليات املتحدة

، تحت ذريعة تقديم مساعدات إنسانية ودعم 
ً
 وجوا

ً
كانت يتم انتهاك يومي للحدود السورية، برا

املعارضة "املعتدلة"، أو شن هجمات ضد "داعش". كما قام االتحاد الوربي وتركيا )وإسرائيل( 

بشكل غير مشروع، فيما أعلنت مواصلة بشراء النفط وغيره من "داعش" التي تستخرجه وتنقله 

 العقوبات على سورية.

وتم "تحييد" حركة الموال وانتقالها من كل أنحاء العالم إلى مناطق سيطرة "داعش" عبر 

تركيا، وينسحب المر على التسهيالت وخدمات االتصال املمنوحة لـ "داعش" والتنظيمات التكفيرية 

 قوبات متعددة النماط على دمشق.الخرى. في الوقت الذي تم تطبيق ع

حدثت صدوع أخرى في العالقة بين تركيا واالتحاد الوربي، لجهة االتفاق حول الالجئين، 

(، مقابل مساعدات مالية وتسهيالت في سمات دخول التراك إلى 0مقابل  0املعروف باتفاق )

ى االتحاد الوربي، وبين (، كما حدثت صدوع في سياسات الهجرة لد6102آذار/مارس  09االتحاد )

دوله، وداخل عدد من الدول الوربية نفسها، بين تيارات اليمين واليسار ومختلف فواعل 

 مع تزايد مدارك التهديد داخل أوربا فيما يتصل بمسلميها أو الالجئين 
ً
السياسية فيها، خاصة

 القادمين إليها.

كيا فيما يتصل بمطالب وأولويات تر  وحدثت صدوع في العالقات بين تركيا والواليات املتحدة

تجاه الزمة السورية، وموقف الواليات املتحدة من كرد سورية، وتحفظها على مطلب تركيا بإقامة 

منطقة عازلة في شمال سورية. وثمة صدوع حدثت بين الواليات املتحدة ودول الخليج بشأن الزمة 

رت عن مدار   أن الواليات املتحدة عب 
ً
ك وقراءات مختلفة للحدث السوري، بما ال السورية، خاصة

 من التردد وعدم الحزم 
ً
يتوافق مع الرؤية السعودية والخليجية، المر الذي عدته تلك الدول نوعا
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في سياسة الرئيس المريكي أوباما، الذي انتقد بشدة مواقف دول الخليج فيما يتصل بالحدث 

 .36السوري والسياسات اإلقليمية

  

                                                           
36 Jeffrey Goldberg, "The Obama Doctrine: The U.S. president talks through his hardest decisions about 

America’s role in the world", The Atlantic, April 2016. 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/  

 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/
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ا
 اإلقليمية الصدوع -سادسا

أدى الحدث السوري إلى نقض أو صدع الفكار التي كانت سائدة ربما لعدة عقود حول 

م الحكم فيها ملوجات 
ُ
ظ

ُ
سياسات الشرق الوسط والسياسات اإلقليمية، لجهة مقاومة املنطقة ون

طية ماملدارك الن –لبعض الوقت–التغيير العاملية منذ نهاية الحرب الباردة، كما صدعت أو فككت 

 
ً
والرؤى السياسية املستندة إلى مقاربات استشراقية حول "التخلف املحض" الذي يمثل عامال

 يمنع املنطقة من أن تتقدم نحو الحداثة السياسية واملشاركة واالنخراط النشط في عالم 
ً
مستقرا

 اليوم.

 إليقاع السياسات في املنطقة، رغم أنه لم
ً
لى يصل إ وإذا كان "الربيع العربي" مثل صدوعا

جميع دولها وشعوبها، إال أن تداعياته كانت شاملة، وربما كان الحدث السوري نقطة فاصلة أو 

 االستخالصات 
ً
لحظة صدع في تلك املدارك، إذ توقف الكثير من المور عند سورية، ومن ذلك مثال

 املتسرعة عن "الثورات العربية".

ي الطراف ف –وحدث نمط من الصدوع الكبيرة للنظام اإلقليمي العربي، ومفاهيم املركز 

املنطقة العربية، مع بروز فواعل ومراكز ثقل طرفية أو خليجية )الرياض، الدوحة( على حساب 

املراكز التاريخية )دمشق، بغداد، القاهرة(، وأمست املنطقة العربية بفضائها السياس ي واإلعالمي 

سساتها اإلقليمية )جامعة الدول العربية( محكومة بأولويات خليجية، أو بالحرى أولويات ومؤ 

سعودية في املقام الول. بل إنَّ تلك الفواعل قامت بعملية تدمير ممنهج للمراكز بما يشبه عملية 

قد و  والبوادي والطراف للسيطرة على املدائن واملراكز املدينية. الصحاري الغزو التاريخية من 

حدث مثل ذلك على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي، حتى بدا أنَّ من يملكون املال ووسائط 

اإلعالم أو اإليديولوجيا الدينية، هم الطراف املقررة على هذا الصعيد. وقد أمسكت الرياض )وإلى 

اإلعالم حد ما الدوحة( بالسياسات العربية واإلقليمية واإلسالمية، مدعومتين بعوامل املال و 

واإليديولوجية. وبرزت هنا تحالفات واستقطابات تحت عناوين "حلف سني" بمواجهة "حلف 

 شيعي".

 من منظور الكثير 
ً
وصدع الحدث السوري املدارك النمطية عن إسرائيل، التي لم تعد عدوا

 من فواعل الرأي والسياسة في املنطقة، ودخلت في "حلف املعتدلين" املناهض إليران والداعم

إلسقاط نظام الحكم في دمشق، في إطار إعادة ترتيب الحدود والجغرافيات والسياسات في املنطقة. 
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إسرائيل، في مواجهة إيران وحلفائها،  –تركيا  –وثمة تقديرات في إسرائيل حول مثلث السعودية 

كيا ن تر وهذا ما دفع السعودية )والواليات املتحدة( لن تكون "إشبين" تظهير عودة العالقات بي

 .37وإسرائيل

 
ً
َت باملقابل صدوعا بَّ

َ
ولكن الحدث ث

على صعيد املسألة اليهودية لدى تيار ال يزال 

 وهو الجهادية اإلسالمية 
ً
 ومؤثرا

ً
حاضرا

والعروبية املناهضة إلسرائيل يعززه موقف 

دمشق وطهران وفواعل أخرى. وهذا ما 

 مع 
ً
يجعل إسرائيل تتحالف موضوعيا

ية املسلحة في سورية املنظمات اإلسالمو 

 كالتي ذكرناها أعاله، أي مع تركيا والسعودية وأطراف 
ً
كجزء من تحالفات إقليمية أوسع نطاقا

  أخرى.

ولعل الصدع الرئيس على الصعيد اإلقليمي، وخارج معادلة الصراع بين سورية وإسرائيل، 

َد أو  هو صدع الصراع بين املقاومة الوطنية اللبنانية )حزب هللا( وإسرائيل.
َّ
ويبدو أن الصدع ول

 أخرى على صعيد العالقات بين حزب هللا واملقاومة في لبنان وبين الدول العربية 
ً
عزز صدوعا

وتركيا وعدد من الدول والفواعل الخرى، لدرجة أن اململكة السعودية طلبت من الواليات املتحدة 

 ع 6112وإسرائيل أن تستمر في حرب تموز 
ً
لى الحزب، بل إنَّ أمين عام حزب لحين القضاء نهائيا

ويبدو أن  38."أنها "املسؤولة عن القتل في منطقتنا وهي التي قتلتنا في حرب تموز هللا اتهم اململكة ب

 تجاه إسرائيل، وقد 
ً
الرياض كانت ترفع من وتيرة العداء للحزب وحلفائه كلما كان موقفه قويا

 .كشف الصدع السوري عن أمور عديدة على هذا الصعيد

وهكذا فقد أدى الحدث السوري إلى صدع نظرية مثلثات التوازن اإلقليمي التي قال بها 

 39داوود أوغلو
ً
 بين تركيا والسعودية وإسرائيل، مدعوما

ً
 نشطا

ً
 وظيفيا

ً
 أو تحالفا

ً
، التي أقامت مثلثا

                                                           
، فيرالسفي املحور املناهض إليران"،  حلمي موس ى، "إسرائيل والبعد اإلقليمي للمصالحة مع تركيا: شراكة رسمية 37

  https://assafir.com/Article/5/500824/SameChannel .6102حزيران/يونيو  69
 .6101ر كتوبتشرين الول/أ 1، السفير: السعودية هي املسؤولة عن القتل في منطقتنا"، نصر هللا" 38
، ترجمة: محمد جابر ثلجي، مراجعة: العمق الستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدوليةأحمد داوود أوغلو،  39

  (.6101 ،0ط بشير نافع وبرهان كولوغلو )الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، بيروت: الدار العربية للعلوم،

أدى الحدث السوري إلى صدع نظرية مثلثات 

 ،التوازن اإلقليمي التي قال بها داوود أوغلو

 بين 
ا
 نشطا

ا
 وظيفيا

ا
 أو تحالفا

ا
التي أقامت مثلثا

 بتحالف 
ا
تركيا والسعودية وإسرائيل، مدعوما

 .يشمل مجموعة من الفواعل اإلقليمية

https://assafir.com/Article/5/500824/SameChannel
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 يشمل مجموعة من الفواعل اإلقليمية، مثل عدد من الدول العربية 
ً
بتحالف أوسع نطاقا

سالمية )تحت تأثير السعودية( باإلضافة إلى شبكات وتنظيمات العمل اإلخواني واإلسالموي واإل 

 العابرة للحدود والدول والجغرافية.

وعودة إلى صدع املدارك عن "الربيع العربي" الذي توقف عند سورية، وأصبح الربيع شتاء 

 وأدى إلى حروب ومعارك ال تنتهي في عدد من البلدان مثل
ً
ليبيا واليمن، وإلى حد ما تونس،  وجحيما

كما أن مصر لم تستقر بعد، وصدع فكرة "الفوض ى الخالقة"، صحيح أن الحدث كان نتيجة 

لسياسات الفوض ى الخالقة، ولكن املخاطر كانت كبيرة إلى درجة أنها انتقلت )ارتدت( إلى داخل 

 في ملفي اإلرهاب والالجئين.
ً
 أوربا، خاصة

 مع  جاء الحدث السوري فرصة
ً
مناسبة إليديولوجيا الصدع املذهبي في املنطقة، خاصة

اندفاع السعودية لرؤية ثنوية تكفيرية )وهابية( للمنطقة بين عاملين أو هاللين "شيعي" و"سني"، 

 وهذا بقصد أسلمة أو مذهبة فائقة، وبقصد احتواء إيران وقوة تأثيرها في املنطقة.

الزمة السورية هو صدع التحالف بين إيران أعلنت اململكة أن الهدف من تدخلها في 

وسورية، أو بتعبير آخر صدع أو كسر الهالل الشيعي، وقطع أي إمكانية للتفاهم بين السعودية 

العربية،  –وإيران على ملفات إقليمية عديدة، المر الذي أدى إلى صدوع في العالقات العربية 

 بين سورية ودول الخليج ثم اتسعت دائرة ا
ً
لقطيعة أو الصدوع إلى دول عربية أخرى، وذلك خاصة

بتأثير الضغوط السعودية والقطرية والتركية، بل إنَّ دول الخليج إذ أمسكت بجامعة الدول العربية 

إلى تركيا، وأمس ى أحمد  –بشكل غير رسمي–جمدت عضوية سورية في الجامعة وأعطت مقعدها 

 في اجتماعات الجامعة عن تركيا داوود أوغلو )وزير الخارجية التركي آنذاك( مشا
ً
 تقريبا

ً
 دائما

ً
ركا

 عن وليد املعلم وزير الخارجية السوري.
ً
 غير رسمي في الجامعة العربية بدال

ً
 بوصفها عضوا

وفي غمرة الصدوع بين سورية وإيران من جهة، وعدد من الدول العربية واإلسالمية من 

 
ً
بين تركيا والدول العربية املناهضة لسورية، لكن جهة أخرى، كان ثمة اندماج أو توافق تام تقريبا

ذلك لم يمنع من وجود صدوع على هذا الصعيد، ذلك أن السعودية استشعرت مخاطر متزايدة 

من تزايد نفوذ وحضور تركيا في املجال العربي فقادت موجة ضغوط ضد تركيا، و"أسقطت" حكم 

ير مكان من العاملين العربي )واإلسالمي(، اإلخوان في مصر، ومارست تأثيرات مناهضة لتركيا في غ

لكن يبدو أن امللك سلمان قام بمراجعة للسياسة املشار إليها، وقرر إعادة توثيق العالقات مع 
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تركيا، شريطة إبقاء عوامل الضبط والتحكم موجودة، بحيث يمكن إغالق املجال أمام تركيا عند 

ف الرياض هذا، هو من أجل ضبط طبيعة اللزوم، وهو ما يمثل أداة ضغط على تركيا، وموق

التخارج بين اململكة وتركيا، وبين تركيا واملجال العربي. هذا يعني أن التداخل بين تركيا  –التداخل 

هو من أجل تعضيد أو تعزيز  –رغم عوامل النزاع أو املنافسة أو التصدع العديدة  –والعرب 

 الشيعي. –اإليراني أو السني  –الصدع العربي 

قابُل هذا التداخَل بين عرٍب وترٍك تخارج  أو صدوع بين تركيا وعرب آخرين كما هو الحال ي

مع سورية والعراق، وإلى حد ما مصر، وكذلك هو الحال مع التيارات العروبية التي لم تغادر 

بداهاتها القومية ذات الصدوع املوروثة واملعززة مع الترك، باإلضافة إلى عدد من التيارات 

 الموية القريبة من سورية وحزب هللا وإيران.اإلس

وثمة صدوع على مستوى وضع الكرد وتداعيات امللف الكردي في املنطقة، ذلك أن الحدث 

 قديمة ومستمرة بين تركيا وكردها، وبينها وبين كرد سورية، صحيح أنَّ ثمة 
ً
َز صدوعا السوري َعزَّ

 بين امللفين، أي كرد سورية وكرد تركيا، 
ً
إال أن بواعث الصدوع مختلفة إلى حد ما، ذلك تمفصال

 
ً
أن تركيا تقف ضد كرد سورية، ليس لنها ترفضهم بالتمام، وإنما لنهم قريبون إيديولوجيا

 من كرد تركيا، ولنها لم تتمكن من إدراجهم في مسار املعارضة السورية املوالية لتركيا، 
ً
ومخياليا

 املنعكس الكياني والتعزيز املتبادل  كما أن لديها مخاوف من طبيعة التفاعالت
ً
بين امللفين، خاصة

بين امللفين، والواقع أن حكومة حزب العدالة والتنمية تراجعت عن خطوات تطبيع امللف الكردي 

في تركيا، لنها لم تتلمس جدية فيه، أو لنها حققت كل الفوائد املمكنة منه، لنها تستشعر أنَّ 

من خالل دفع كرد سورية لنهج سياسات مستقلة عن التأثير في الفضاء كرد تركيا "ينتقمون منها" 

 على تحالف أنقرة مع أربيل، وثمة بالقطع جوانب عديدة في هذا الخصوص.
ً
 التركي، وردا

َب الصدَع بينها وبين كرد سورية وتركيا، بل 
َ
وال يبدو أن التحالف بين تركيا وكرد العراق َرأ

صة مع املنافسات املتزايدة بين مسعود البرزاني الذي يريد تزعم لعله زاد في تلك الصدوع، وخا

د امللف الكردي في املنطقة، بالضد من زعامة عبد هللا أوجالن، ويمكن القول: إنَّ البرزاني  وتسي 

يريد أن يمسك باملجال الكردي وأن يكون "أتاكورد" على غرار "أتاتورك"، وهذا ال يثير مخاوف 

 سك بأوراق ضبط وتحكم كبيرة في هذا املوضوع.تركيا طاملا أنها تم
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 إلى 
ً
 نظرا

ً
 دوليا

ً
إنَّ الصدوع الكردية أكبر من ذلك، لن ملف كرد سورية اكتسب تأييدا

نجاحه النسبي في مواجهة "داعش"، ولسماته املدنية أو العلمانية، وقد دفعت روسيا والواليات 

ا لدوافع ورهانات مختلفة، ورغم مدارك املتحدة بكرد سورية إلى واجهة الحدث السوري، ربم

، لكنها على ما يبدو 
ً
ظهر تحفظات ومخاوف أكبر نسبيا

ُ
التهديد املتزايدة لدى دمشق، إال أن أنقرة ت

"تتفهم" االهتمام الدولي بالكرد، كما تتفهم حدود سياساتها بهذا الخصوص، وقد أظهرت "عملية 

ريكية فرضت على أنقرة تفهم اندفاعة الكرد "غرب الرقة" و"منبج" أن ثمة إكراهات )وضمانات( أم

 الفرات".

، والواقع أن 
ً
، والتي تتظهر تدريجيا

ً
هذا يحيل إلى صدوع في العالقة بين سورية وكردها أيضا

 أن الصدوع القائمة مرشحة 
ً
ثمة فواعل كثيرة تدخل على خط العالقة بين دمشق وكردها، خاصة

خالل مواجهة مباشرة بين الطرفين، فبأوضاع وترتيبات للمزيد من االحتدام، إن لم يكن من 

مدعومة أو مفروضة من قبل روسيا والواليات املتحدة، إذا ما اتجهت المور إلى املزيد من الرهان 

 على الكرد في امللف السوري.

وتجد الصدوع على مستوى العالقة بين املعارضة السورية والتيار الرئيس من كرد سورية، 

من الصراع املحتدم على تمثيل الكرد في وفود املعارضة، أو منحهم وضعية خاصة  وثمة مستوى 

في "عملية جنيف". وهذا املستوى من الصدوع مرتبط بموقف تركيا والسعودية اللتين تهيمنان 

على أمر املعارضة السورية. وال بد من اإلشارة إلى أن تركيا ال تزال تقيم عالقات مع حزب االتحاد 

طي، وهي مستعدة للتعاون معه بشروط معروفة، وال يزال لديها أمل بأن يتغير المر لدى الديمقرا

 الحزب املذكور ويتكيف مع أولوياتها تجاه سورية.

كما أدى الحدث السوري إلى صدوع في الجغرافية السياسية والحدود وإمكانية ضبطها، 

ة إزالة الحدود بين سورية والعراق باإلضافةِّ إلى صدوٍع في مفهوم السيادة، ولم يكن ذلك نتيج

على  –بدعم الحكومات على الجانب اآلخر  –فحسب، وإنما بسبب سيطرة الجماعات املسلحة 

املعابر الحدودية، وتزايد املعابر غير الرسمية، بحيث أصبحت بلدان، مثل: تركيا والردن وجانب 

نشاط الجماعات املسلحة، وبيئة من العراق )كردستان( ولبنان )بعض املناطق(، قواعد خلفية ل

 للدعم الذي تقدمه دول كثيرة لتلك الجماعات.
ً
 استراتيجيا

ً
 داعمة وعمقا
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ا
 املعنى صدوع -سابعا

يمكن القول: إنَّ ثمة عالقة تبادلية وتفاعلية بين مستويي املعنى والواقع، ولو أن هذا الجزء 

ع املتعلقة باملدارك والرؤى من الدراسة يتناول ما ندعوه "صدوع املعنى"، أي الصدو 

صدوع الواقع، ثم أنتجها  –بمعنى آخر–واإليديولوجيات التي أنتجت الحدث السوري، أو أنتجت 

هو نفسه، أي أننا أمام صدوع وصدوع متبادلة أو معكوسة، وعملية إنتاج وإنتاج متبادلة للصدوع 

 جراء الحدث السوري.

ع الحاصلة على صعيد الهوية واالنتماء في من الواضح أن صدوع املعنى تحيل إلى الصدو 

مجتمع سوري متعدد، وعلى صعيد الوطنية، وهل تتمركز حول الدولة السورية الراهنة، أم تمتد 

لتشمل البعد السوري التاريخي املشرقي، أم البعد العروبي؟ ومدارك العدو أي من هو العدو؟ فقد 

الخارج أو  –كبير؛ وصدوع في مدارك الداخل أمست كلمة العدو تحيل إلى أمور متناقضة إلى حد 

، وأرجو أن يكون ذلك  –النا 
ً
 وتفصيال

ً
 أكثر تدقيقا

ً
اآلخر. وهذا املستوى من الصدوع يتطلب تناوال

 في حيز بحثي آخر.
ً
 ممكنا

 السياسات –صدوع املدارك  .1

 صدع السياسات"، بمعنى أن ثمة –علينا أن ندقق في ما يمكن أن ندعوه بـ "صدع املدارك 
ً
ا

 في العالقة بينها وبين السياسات، ذلك أن ثمة تحوالت 
ً
في املدارك حول الزمة السورية، وصدعا

متزايدة في طبيعة املدارك النشطة حول طبيعة الزمة السورية، من مفاهيم "الثورة" التي 

 استخدمت بكثافة في البداية، لكنها أصبحت "مهجورة" في الخطاب السياس ي واإلعالمي على

، وكيف أن املدارك النمطية والقيم املخيالية 
ً
الصعيدين اإلقليمي والدولي منذ فترة بعيدة نسبيا

والطماع وقيم امليديا أو قيم ما فوق الواقع، أنتجت مدارك معينة، ثم إنَّ تطورات المور أفصحت 

غيير لسيطرة والتعن مشكالت في فهم ما يجري، ولو أن الرؤية الدوغماتية واإليديولوجية ورهانات ا

عقبات أو عوائق أبستمولوجية ومعرفية حالت دون التوصل إلى االستخالص  –وال تزاالن–مثلتا 

 
ً
ها أحالت جانبا أو املقتض ى املنطقي لألمور، كما حالت دون التعبير عن ذلك بشكل متناسب، بل إنَّ

 من املوضوع إلى "املسكوت عنه" و"املتنكر له" و"الال مفكر فيه
ً
يمية " من قبل الفواعل اإلقلكبيرا

بنا أنه ينطلق من مقاربات أكثر براغماتية وأكثر عقالنية   الغرب، إذا َحسِّ
ً
والدولية في الزمة، خاصة

 لفواعل إقليمية مثل تركيا والسعودية وشبكات جهادية وتكفيرية حول العالم، 
ً
لألمور، خالفا

 تكفيرية. من اعتبارات مخيالية إسالموية –كما هو معروف–تنطلق 



   

السورية األزمة وسياسات مدارك في الصدع؟ خط  34 

 

(  –كما ذكرنا–الصدع اآلخر هو 
ً
"صدع التفاعالت" بين مدارك الزمة )التي تغيرت نسبيا

 بين اإلدراك من جهة وبين السياسات التي يفترض أن تنشأ 
ً
وبين السياسات، بمعنى أنَّ ثمة صدعا

 أو تتولد عنه من جهة أخرى، فيما يتصل بالحكومة ومستقبل البلد.

نَّ صدع الحدث السوري أفصح عن مستويات مختلفة من املدارك علينا أن ندقق في أ

، أو بطبيعته وبواعثه الداخلية، وإنما 
ً
ا والسياسات التي ال تتصل بالحدث السوري بوصفه سوري 

بتفاعالته وتداعياته وأبعاده العالئقية، أي أن الحدث تعبير عن صدوع بين رهانات "غير سورية" 

َل عن وزير الخارجية أي رهانات إقليمية ودولية م قِّ
ُ
 ما ن

ً
تزايدة، وقد عبر كثيرون عن ذلك، انظر مثال

د "لم أشهجون كيري، في محاضرة ألقاها في جامعة أوكسفورد، ولم تنشرها وسائل اإلعالم، قال: 

 من الزمة السورية إذ 
ً
هافي حياتي أزمة أكثر تعقيدا   إن 

ً
مزيج من حروب ونزاعات عدة ويصعب جدا

 .40لها" يجاد حٍل إا و التعامل معه

 صدوع بينية .2

 أنها وول السورية، الزمة في النشطة الفواعل ملختلف املعرفية الطر بين أخرى  صدوع ثمة

 بعض بعضها من قريبة السورية للحكومة املناهض بالتحالف الخاصة الطر إنَّ  إذ متفاوتة،
ً
 في ا

 لولويات،ا تلك ترتيب في أو ولوياتوال  املدارك طبيعة في بينها فيما تختلف لكنها العام، الخط

  نسميه الذي– االختالف من حيز وثمة
ً
، –تجاوزا

ً
 من سورية موقع اختالف باب من ولو صدعا

  يتضح ما وهذا طرف، لكل العميقة واملقاصد طرف، كل استراتيجيات
ً
 في التدقيق من أيضا

، والسعودية تركيا وأولويات سياسات
ً
 أولوياتب مقارنة املذكورين ينالطرف وأولويات وسياسات مثال

 .وإسرائيل املتحدة الواليات

  نفسه المر وتجد
ً
  وروسيا إيران لدى إنَّ  إذ سورية، حلفاء لدى تقريبا

ً
  صدوعا

ً
 في أيضا

 العمل ومقتضيات التفاهمات وإنَّ  السوري، الحدث تجاه وسياساتهما وأولوياتهما مداركهما

 .الخالف عوامل على قاربالت عوامل" تغليب" لـ تدعوهما املشترك

 صدوع النظريات .3

لعل تجاذبات ومنافسات وتحالفات وفواعل كثيرة تمركزت حول الحدث الذي بدا أنه 

رة، الفرصة، والهج -"َصَدَع" النظريات واملقوالت في السياسة الدولية حول المن ومصادر التهديد 

                                                           
  https://goo.gl/rq4sBp. 6102 /مايوأيار 61، النهارر سورية"، عبد الكريم أبو النصر، "كيري خمس حروب تفج   40

https://goo.gl/rq4sBp
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 املقوالت والليبرالية السياسية، وفي سياسات ودراسات الشرق الوسط، 
ً
 جدا

ً
إذ إنه َصَدَع سريعا

واالستخالصات املتسرعة عن "الربيع العربي" و"الثورات" والشرق الوسط، والجهادية واإلرهاب، 

وَصَدَع املدارك النمطية عن سورية وطبيعة العالقة بين الدولة واملجتمع والسياسة الخارجية، 

يا التي تحولت من سياسة "صفر وسياسة السعودية التي أصبحت تدخلية ومباشرة، وترك

مشكالت" إلى سياسة تورط في الزمات والحروب والنزاعات، وروسيا التي أصبحت قوة "توازن" في 

السياسة الدولية،  كما صدع العالقة بين حماس و"محور املقاومة"، وصدع العالقة بين سورية 

ه صدع  مركب ومعقد وال يعني وتركيا، وصدع املقاربات حول عالقات ومحاور وتفاهمات كثيرة؛ إ
 
ن

القطع واالنكسار فحسب وإنما صدع املدارك وصدع املخيال الجمعي، وصدع الصور النمطية عن 

.
ً
 ومحصنا

ً
 السوريين وعن البلد بوصفه موحدا

 ،
ً
، وال متوقعا

ً
هذا يفسر الكثير من التفاعالت في السياسة الدولية، ورغم أنه كان مفاجئا

ل بالكيفية التي بدأ فيها، والكيفية التي آل إليها، إال أن تطورات المور وغير مسبوق، على الق

 الستراتيجيات وأولويات ورهانات مختلفة، أكثر 
ً
را ِّ

 وُمظه 
ً
 كاشفا

ً
ُح مقاربة الحدث بوصفه حدثا ِّ

َرج 
ُ
ت

 في "صناعة" الكثير من السياسات في عالم اليوم.
ً
 كبيرا

ً
 لها، ولو أنَّ له دورا

ً
 منه صانعا
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 ث
ا
 والتنبيهات اإلشارات -امنا

 والسياساتعلى مقاومة املدارك والتوقعات املتداولة "غير مسبوقة" قدرة  سوريةأظهرت  .0

 حول "الحدث السوري"، املتبعة 
ً
. كما أظهرت فواعل الدولةسياسات إسقاط خاصة

 على مواصل
ً
 كبيرا

ً
 ةاملعارضة والتدخل والتغلغل واالختراق )في املشهد السوري( إصرارا

 ؛الحلفاء املناهضين لسورية منرهاناتها في الزمة السورية، مدعومة بطيف واسع 

استخدم الرئيس بشار السد تعبير "خط الصدع" لتوصيف الحدث السوري وموقعه في  .6

 
ً
عالم اليوم، في بعد داللي مركب، ُمستعار أو ُمستمد من الجيولوجيا وعلوم الزالزل استنادا

 نفسها؛ إلى تاريخها في املنطقة

تحيل عبارة "خط الصدع" إلى "مبادرة لغوية" و"إدراكية" في التعبير عن قراءة تفاعلية  .3

ودينامية نشطة للمجال السياس ي، وهي ليست وليدة "مخيال لغوي" أو "مخيال سياس ي" 

؛
ً
 فحسب، وإنما هي تخليق ملعاٍن وتعابير جديدة، أيضا

هو ال يقف عند هذا البعد، وإنما هو تعبير "خط الصدع" ليس مجرد توصيف للواقع، أو  .1

. وهذا ال ينفي أن يكون التعبير 
ً
يكشف عن طاقة تنبؤية أو استشرافية أو كشفية، أيضا

 عن مدارك عميقة تخص سياسات إدارة الزمة السورية، على قاعدة "اإلدارة 
ً
صادرا

؛
ً
 بالزمة" مثال

، المر ا .1
ً
لذي يفض ي ليس إلى مدارك يخاطر املفهوم بتقديم الحدث بشكل أكثر تعقيدا

واستخالصات خاطئة أو غير مطابقة فحسب، وإنما إلى املخاطرة بتقديم "واقع بديل" أو 

؛
ً
 "ما فوق الواقع"، ال يلبث أن يحل محل الواقع، وهذا يعني أن التعابير تخلق واقعا

اكية ر اختالف املدارك والرهانات وتباين القراءات والتفضيالت، والفجوات املعرفية واإلد .2

، لدرجة قد يغيب معها الحدث 
ً
 واحدا

ً
يظهران الحدث كما لو أنه "أحداث"، وليس حدثا

نفسه، أو تغيب مادته أو موضوعه الصل )كما لو أنه غير موجود(، إذ ال أحد يركن إليه، 

 وال أحد يستطيع اإلقرار به كما هو؛

رية، ومنها صدوع تمثلت "الصدوع السورية" بنقض الفكار واملدارك النمطية عن سو  .1

 من تغيير سياساته، وصدع مدارك  –املكان والزمان، والتحدي 
ً
الفرصة، تغيير النظام بدال

السوريين عن أنفسهم، ومدارك صناع القرار في سورية عن العالم وعن بلدهم، الصدع 

الكردي، الديني واملذهبي، القومي والوطني، الهويات القاتلة، التغلغل واالختراق، صدوع 
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ملية جنيف، صدوع العالقة مع الخارج والعالقة مع الحلفاء، انقالب التحالفات، صدوع ع

فكرة العروبة والوطنية، صدوع السياسة الخارجية، وصدوع العالقة بين الداخل 

 والخارج، صدوع فكرة االنتماء والهوية؛

مر خرى، ال ظهر للعالم أن ثمة جاذبية متزايدة لتنظيم "داعش" والتنظيمات اإلرهابية ال  .1

 في سياسات النموذج ونهاية التاريخ التي قال بها الغرب املنتصر 
ً
 بل صدعا

ً
الذي يمثل تحديا

 في الحرب الباردة؛

 السوري تمركَز السياسات العاملية حول واشنطن، مع بروز اتجاهات قوية  .9
ُ

َصَدَع الحدث

ة ير عن فواعل دوليللتعبير عن عالم متعدد القطاب، وكان الحدث السوري مناسبة للتعب

َل املوقف 
َّ
نشطة، ليست متوافقة مع قراءة الغرب ملا يجري في سورية والعالم، وقد َمث

 في املدارك النمطية حتى لدى املقربين من موسكو؛
ً
 الروس ي )والصيني( صدعا

سياسات الربيع والثورات امللونة، التي  –إلى حين  –يبدو أن الحدث السوري أجهض  .01

يا نفسها، ليس في محيطها أو مجالها الحيوي فحسب، وإنما داخل االتحاد كانت تتهدد روس

الفدرالي الروس ي. وهذا بحد ذاته صدع للسياسات والتكتيكات التي كانت تمارس ضد 

 بلدان عديدة تحت عناوين الثورة والتغيير االجتماعي؛

 السوري خطط نقل الطاقة من الخليج وإسرائيل إلى أور  .00
ُ

 با عبر سوريةعندما صدع املوقف

ومنها إلى تركيا، فقد اشتغلت الفواعل املتضررة على صدع املوقف السوري أو صدع 

 النظام في سورية من خالل دعم املعارضة؛

من الصعب فرز املواقف والسياسات على نحو يقيني، إذ إنَّ احتدام املوقف في سورية  .06

ياسة العاملية. وتجد صدع الفكار املتداولة عن تحالفات وتحالفات مضادة في الس

تفاهمات نشطة بين روسيا والواليات املتحدة في بعض جوانب الحدث السوري، ولو أنها 

تفاهمات غير نهائية وقابلة للنكوص. وتجد مثل ذلك في التجاذبات بين روسيا وكل من 

تركيا والسعودية، إذ تصل املواقف إلى نقاط احتدام حادة، ثم ال تلبث أن تنفرج ولكن 

بشكل نهائي، وال تزال المور بين إقدام وإحجام على هذا الصعيد، وتجد مثل ذلك  ليس

 في التجاذبات بين الواليات املتحدة وإيران؛

أدى الحدث السوري إلى صدوع في الجغرافية السياسية والحدود والسيادة، تمت بإرادة  .03

َبلِّ الواليات املتحدة وأوربا وفواعل أخرى. وف  من قِّ
ً
ي الوقت الذي تتشدد دولية، خاصة

فيه الواليات املتحدة واالتحاد الوربي في سياسات الحدود، كان يتم انتهاك يومي للحدود 
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، تحت ذريعة تقديم مساعدات إنسانية ودعم املعارضة "املعتدلة"، أو 
ً
 وجوا

ً
السورية، برا

 شن هجمات ضد "داعش"؛

ي، لجهة اتفاق الالجئين، كما حدثت صدوع  أخرى في العالقة بين تركيا واالتحاد الورب .01

حدثت صدوع في سياسات الهجرة لدى االتحاد الوربي، وحدثت صدوع بهذا الخصوص 

بين دول االتحاد الوربي، وداخل عدد من الدول الوربية نفسها، بين تيارات اليمين 

 مع تزايد مدارك التهديد داخل أوربا فيم
ً
 اواليسار ومختلف فواعل السياسية فيها، خاصة

 يتصل بمسلميها أو الالجئين القادمين إليها؛

حدثت صدوع في العالقات بين تركيا والواليات املتحدة فيما يتصل بمطالب وأولويات  .01

تركيا تجاه الزمة السورية، وموقف الواليات املتحدة من كرد سورية، واملوقف من مطلب 

 إقامة منطقة عازلة في شمال سورية؛

 أن حدثت صدوع بين الواليات  .02
ً
املتحدة ودول الخليج بشأن الزمة السورية، خاصة

الواليات املتحدة عبرت عن مدارك وقراءات مختلفة للحدث السوري، بما ال يتطابق مع 

 الرؤية السعودية والخليجية؛

ف في الطرا –حدثت أنماط من الصدوع الكبيرة للنظام اإلقليمي العربي، ومفاهيم املركز  .01

روز فواعل ومراكز ثقل طرفية أو خليجية على حساب املراكز املنطقة العربية، مع ب

التاريخية مثل دمشق وبغداد والقاهرة، وأمست املنطقة العربية بفضائها السياس ي 

واإلعالمي ومؤسساتها اإلقليمية )جامعة الدول العربية( محكومة بأولويات خليجية، 

 أولويات سعودية في املقام الول؛

 السوري ا .01
ُ

 من منظور الكثير صدَع الحدث
ً
ملدارك النمطية عن إسرائيل، التي لم تعد عدوا

من فواعل الرأي والسياسة في املنطقة، ودخلت في تحالف االعتدال الداعم إلسقاط نظام 

الحكم في دمشق، في إطار إعادة ترتيب الحدود والجغرافية والسياسات في املنطقة. وثمة 

 إسرائيل، في مواجهة إيران وحلفائها؛ –تركيا  – تقديرات في إسرائيل حول مثلث السعودية

09.  
ً
 أو تحالفا

ً
صدع نظرية مثلثات التوازن اإلقليمي التي قال بها داوود أوغلو، التي أقامت مثلثا

 يشمل 
ً
 بتحالف أوسع نطاقا

ً
 بين تركيا والسعودية وإسرائيل، مدعوما

ً
 نشطا

ً
وظيفيا

العربية واإلسالمية )تحت التأثير  مجموعة من الفواعل اإلقليمية، مثل عدد من الدول 

السعودية( باإلضافة إلى شبكات وتنظيمات العمل اإلخواني واإلسالموي العابرة للحدود 

 والدول والجغرافية؛
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يبدو أن السعودية قررت إعادة توثيق العالقات مع تركيا، ولكن مع إبقاء عوامل الضبط  .61

كيا عند اللزوم. وموقف الرياض والتحكم موجودة، بحيث يمكن إغالق املجال أمام تر 

التخارج بين تركيا واملجال العربي. هذا يعني  –هذا، هو من أجل ضبط طبيعة التداخل 

و ه –رغم عوامل النزاع أو املنافسة أو التصدع العديدة  –أن التداخل بين تركيا والعرب 

ولوجية الشيعي( حسب اإليدي –اإليراني )أو السني  –من أجل تعزيز الصدع العربي 

 الدارجة؛

ثمة صدوع بين ترك وعرب آخرين كما هو الحال مع سورية والعراق، وإلى حد ما مصر،  .60

وكذلك هو الحال مع التيارات العروبية التي لم تغادر بداهاتها القومية ذات الصدوع 

العميقة مع الترك، باإلضافة إلى التيارات الجهادية اإلسالموية القريبة من سورية وحزب 

 وإيران؛هللا 

 قديمة ومستمرة بين تركيا وكردها، وبينها وبين كرد سورية،  .66
ً
َز الحدث السوري صدوعا عزَّ

 بين امللفين، أي كرد سورية وكرد تركيا، إال أن بواعث الصدوع 
ً
صحيح أن ثمة تمفصال

مختلفة إلى حد ما، ذلك أن تركيا تقف ضد كرد سورية، ليس لنها ترفضهم بالتمام، 

م تتمكن من إدراجهم في مسار املعارضة السورية املوالية لتركيا، كما أن لديها وإنما لنها ل

مخاوف من طبيعة التفاعالت بين امللفين، وخاصة املنعكس الكياني والتعزيز املتبادل 

 بينهما؛

، والواقع أن ثمة فواعل  .63
ً
ر تدريجيا ثمة صدوع  في العالقة بين سورية وكردها، والتي تتظه 

 أن الصدوع القائمة مرشحة كثيرة تدخل عل
ً
ى خط العالقة بين دمشق وكردها، خاصة

 للمزيد من االحتدام.

تجد الصدوع على مستوى العالقة بين املعارضة السورية والتيار الرئيس من كرد سورية.  .61

وهذا املستوى من الصدوع مرتبط بموقف تركيا والسعودية اللتين تهيمنان على أمر 

 املعارضة السورية؛

لحدث السوري إلى صدوع في الجغرافية السياسية والحدود وإمكانية ضبطها، أدى ا .61

باإلضافةِّ إلى صدوٍع في مفهوم السيادة، ولم يكن ذلك نتيجة إزالة الحدود بين سورية 

بدعم الحكومات على الجانب  –والعراق فحسب، وإنما بسبب سيطرة الجماعات املسلحة 

 ، وتزايد املعابر غير الرسمية.على عدد من املعابر الحدودية –اآلخر 
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ثمة صدوع  على صعيد الهوية واالنتماء، وهل تتمركز الوطنية حول الدولة السورية  .62

الراهنة، أم تمتد لتشمل البعد السوري التاريخي املشرقي، أين البعد العروبي؟ وما هي 

 املدارك حول العدو، أي من هو العدو؟

ت إقليمية ودولية متزايدة، وقد عبر كثيرون عن صدوع بين رهانات "غير سورية" أي رهانا .61

 ما نقل عن وزير الخارجية جون كيري، في محاضرة ألقاها في جامعة 
ً
ذلك، انظر مثال

 من الزمة السوريةأوكسفورد، عن أنه لم يشهد في حياته "
ً
 "؛أزمة أكثر تعقيدا

 في أولوياتهما وسياسا .61
ً
ث تهما تجاه الحدثمة صدوع في التحالف بين روسيا وإيران أيضا

"احتواء" تلك الصدوع  السوري، وإنَّ التفاهمات ومتقتضيات العمل املشترك تدعوهما لـ

 وتغليب عوامل التقارب على عوامل الخالف؛

 املقوالت واالستخالصات املتسرعة عن "الربيع العربي" و"الثورات"  .69
ً
 سريعا

ُ
صدَع الحدث

املدارك النمطية عن سورية، وسياسة  والشرق الوسط، والجهادية واإلرهاب، وَصَدعَ 

السعودية، وتركيا، وروسيا، والواليات املتحدة، والعالقة بين حماس ومحور املقاومة، 

 والعالقة بين سورية وتركيا، وعالقات ومحاور وتفاهمات كثيرة.
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 خاتمة

" في التقديرات واملدارك والرموز والتسميات، 
ً
 مفرطا

ً
لت الزمة السورية "حدثا

 
ي كما فمث

 عما كان قبل 
ً
 مختلفا

ً
 وعامليا

ً
 وإقليميا

ً
 سوريا

ً
املواقف والوقائع والحداث. وقد أنتجت واقعا

(. وحتى اآلن لم يتم االتفاق أو التوافق على طبيعة ما جرى، إذ اختلفت 6100)آذار/مارس 

ف طراالتقديرات واملواقف، باختالف الفواعل واملقاصد والرهانات. ولم يكن حديث مختلف ال 

 عن واقع حقيقي يمكن التحقق منه ببساطة، وإنما واقع مفترض أو 
ً
عن الزمة السورية حديثا

مخيال عن واقع أو "ما فوق الواقع"، إذ اختلطت املدارك بالرهانات واملقاصد، وحدثت صدوع 

 عن التداخل 
ً
 التخارج بين –معقدة ومركبة، لم يعد باإلمكان "القبض على الحدث"، لنه فضال

 لحداث كثيرة، 
ً
املعاني والرهانات واملواقف، وتراكم الطبقات والطيات حوله، فقد كان ولودا

 على مسارات كثيرة ومتداخلة بشكل يصعب تعيينه بحد أدنى من اليقين.
ً
 ومفتوحا

ً
 وتأويليا

وقد مثلت الرموز واملفاهيم أدوات للحرب واملواجهة مثلها مثل أسلحة الجيوش التقليدية 

، فقد أنتج الواقع/الحدث وغير ا
ً
لتقليدية. ومثلما أنتجت الرموُز واملفاهيم والصور امليديائية واقعا

، أي أن ثمة عالقة إنتاج وإنتاج متبادل، بين املدارك 
ً
 ميديائية أيضا

ً
 ومفاهيم وصورا

ً
رموزا

والسياسات، ويأتي في هذا السياق مفهوم "خط الصدع" الذي أفصح أو كشف عن واقع، مثلما 

 كان هو نفسه أحد عوامل إنتاج ذلك الواقع، بسبب حمولته التنبؤية واالستشرافية.

وقد حاولت هذه الدراسة تناول موضوعها من خالل عملية تبادلية ُمركبة، فهي إذ تتحدث 

 
ُ

ف ِّ
عن "خط الصدع"، فإنها تتقص ى اإلمكانية النظرية والعملية للمفهوم، وكيف أنه كان ُيوص 

 
ُ

، ويستشرف
ً
 أخرى منه. كما يقوم بإنتاج أو واقعا

ً
أو يتدبر في الوقت نفسه ذلك الواقع أو أنماطا

هندسة أو تخليق أو اقترا  مفهوم لصيق به، يمكن أن يساعد في تفكيك الكثير من الغموض 

وااللتباس والوهم والزيف حول الواقع نفسه. وذلك في سياق مقاربة معرفية للحدث السوري، 

حرق" املفهوم تتمركز حول الحدث نفس  منها، بحيث تكون هي "مِّ
ً
ه، أو حول سورية، وانطالقا

 
ً
عن الصور واملدارك والرهانات النمطية حول  –ما أمكن–والنظر واالهتمام والبيان، بعيدا

الحدث، ومن دون إطالق حكم قيمة مسبق، أو استسالم لسلطة التسميات والرموز التي تم 

 أو قصد–إطالقها أو خلعها 
ً
 تلقائيا

ً
 على ما يجري. –يا
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ً
وهكذا فقد نظرت الدراسة إلى سورية بوصفها "محرق" الحدث العالمي، وأنها مثلت صدوعا

، أي يبتدئ من 
ً
 وتفاعليا

ً
 عالئقيا

ً
، إلى وصفها فضاًء أو مجاال

ً
مركبة، بما يتجاوز وصفها تكوينا

، إل 
ً
إلى أن الحدث أنتج .. وقد أشارت الدراسة .محرق سوري، إلى مجال أو دوائر أوسع نطاقا

 عديدة، ولكنه 
ً
 أخرى، ولو أنه لم يكن مجرد  –في الوقت نفسه–صدوعا

ً
َر صدوعا كشف أو ظهَّ

 عامل ترجيح متفاوت التأثير 
ً
ر" لتلك الصدوع بقدر ما كان عامل تعزيز، وأحيانا ِّ

ه 
َ
"كاشف" أو "ُمظ

 بين صدع وآخر.
ً
 نسبيا

َل "خط الصدع" أحد املداخل املناسبة لت
َّ
ناول الظاهرة السورية في عالم اليوم، ذلك أن َمث

العديد من الدراسات حول سورية لم تنطلق من أولويات سورية، بقدر ما كانت تنطلق من أولويات 

 
ً
 أو موضوعا

ً
 من حسبان سورية محال

ً
أخرى "غير سورية"، أو أنها تتناول الحدث السوري انطالقا

غة في دورها وتأثيرها النسبي في السياسات اإلقليمية للتفاعالت اإلقليمية والعاملية، أو املبال

والدولية، وكال املنظورين ينطلق من مدارك ورهانات غير مطابقة لواقع الحال، أو غير واقعية، أو 

ذات أدلجة فائقة. وقد جاء الحدث ليصدع النظريات واملقوالت في السياسة العاملية حول نهاية 

 ..سيادة، والحدود السياسية إل .التاريخ، والحدية القطبية، وال

لعلَّ الصدع الرئيس كان على مستوى الفهم واإلدراك، فقد كانت التقديرات العاملية تتحدث 

عن مسارات رئيسة لتطور السياسة في العالم، ومصادر التهديد املختلفة، ولم يكن بينها أي 

املنطقة كانت واقعة تحت تقديرات يعتد بها حول تطورات المور في الشرق الوسط، ذلك أن 

تأثير صدوع من نوع مختلف، أو لنقل انقسامات وتحالفات متباينة بشكل متزايد، ولكن لم يدر في 

خلد أحد أن المور ستتجه إلى انفجار الوضاع، وحدثت صدوع فيما سمي "الربيع العربي" أو 

ارتداداتها إلى اإلقليم "الثورات العربية" التي تصدعت عند وصولها إلى دمشق، ووصل رجُعها و 

 والعالم.
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 ،0ط الكويت: عالم املعرفة، .ترجمة: شوقي جالل .بنية الثورات العلمية .توماس ،كون  .60

 .0996، كانون الول/ديسمبر 021دد الع



   

السورية األزمة وسياسات مدارك في الصدع؟ خط  45 

 

ي الدوحة: املركز العرب .دراسة ".الحدث السوري: مقاربة تفكيكية" .عقيل ،محفوض .66

 .6106لألبحاث ودراسة السياسات، 

 .دراسة ".الخرائط املتوازية: كيف رسمت الحدود في منطقة الشرق االوسط؟" ........... .63

 .6102كز دمشق لألبحاث والدراسات، دمشق: مر 

ترجمة: طلعت  .صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العاملي .صموئيل ،هنتنغتون  .61

 .0999 ،0ط القاهرة: سطور،. الشايب

 .تمع الواقعي إلى العالم الفتراض يشبكة الحضارة املعرفية: من املج .السيد ،يسين .61

 .6119 ،0ط القاهرة: الهيئة املصرية العامة للكتاب،

 

 املجالت

كوان املتطابقة: "تغمارت وسمولن: اختالف قوانين الطبيعة، فيزياء ال .حسنعجمي،  .0

تشرين -ول/أكتوبر، تشرين ال 10، العدد معاصرة كتابات .الهوية الشخصية والحرية"

 .6113 الثاني/نوفمبر

د ، العدفكر ونقدترجمة: محمد علي الحنش ي،  ."الحرب، السرعة والصورة" ، بول.فيريليو .6

 .0999، شباط/فبراير، 02

 

 الصحف

. 6106أيلول/سبتمبر  2 ،اليوم اإلمارات ،"أردوغان: صالتي في الجامع الموي باتت قريبة" .0

1.509591-06-09-https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2012 

تشرين  30، األخبار ،"السد: املس بسورية سيؤدي إلى زلزال يطاول العالم كله" .6

  .6100الول/أكتوبر 

3.  
ً
  "بوتين: منعنا تدخال

ً
  عسكريا

ً
حزيران/يونيو  31 ،اليوم روسيا ،في شؤون سوريا" خارجيا

6102. 

كتوبر أتشرين الول/ 1 ،السفير ،: السعودية هي املسؤولة عن القتل في منطقتنا"نصر هللا" .1

6101. 

https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2012-09-06-1.509591
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ر سوريا" .عبد الكريمأبو النصر،  .1  .6102 /مايوأيار 61 ،النهار ،"كيري خمس حروب تفج 

https://goo.gl/3xkaki  

"إسرائيل والبعد اإلقليمي للمصالحة مع تركيا: شراكة رسمية في املحور  .حلميموس ى،  .2

. 6102حزيران/يونيو  69 ،السفير ،املناهض إليران"

https://assafir.com/Article/5/500824/SameChannel  

 

 حوارات وخطب

 . 6100حزيران/يونيو  61 .، مدرج جامعة دمشقاألسدبشار الرئيس كلمة  .0

 .6106كانون الثاني/يناير  01 .شقمدرج جامعة دم ،الرئيس بشار األسدكلمة  .6

 .6100تشرين الول/أكتوبر  31 .ديلي تلغرافإلى:  يس بشار األسدالرئحديث  .3

  

https://goo.gl/3xkaki
https://assafir.com/Article/5/500824/SameChannel
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 عقيل سعيد محفوض

 

o  كاتب سوري، تتركز دراساته واهتماماته العلمية حول الشؤون اإلقليمية، املنطقة العربية

 وتركيا وإيران والكراد.

o  للتعاون الدولي في وزارة التعليم العالي )عمل 
ً
 في الهيئة العلمية 6119 – 6111مديرا

ً
(، وعضوا

 في الهيئة العلمية لـ مركز بيروت 6102-6101لـ املركز السوري لبحوث الرأي العام )
ً
(، وعضوا

 (.6102- 6103لدراسات الشرق الوسط )

o ،(. -6103) مدير العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي 

o ( .6101رئيس قسم الدراسات السياسية في مركز دمشق لألبحاث والدراسات/ مداد-.) 

o صدر له 

o  كتب: 

 أبو ) جدليات املجتمع والدولة في تركيا: املؤسسة العسكرية والسياسة العامة

 (.6111ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

  بيروت: مركز دراسات  احتمالت املستقبلسورية وتركيا: الواقع الراهن و(

 (. 6119الوحدة العربية، 

  بيروت: املركز العربي  التغيير –السياسة الخارجية التركية: الستمرارية(

 (.6106لألبحاث ودراسة السياسات، 

 الدوحة: املركز العربي تركيا واألكراد: كيف تتعامل تركيا مع املسألة الكردية؟( 

 لكتروني(.إ(. )6106بحاث ودراسة السياسات، لأل 

 ي: مركز )أبو ظب تركيا والغرب: "املفاضلة" بين التحاد األوربي والوليات املتحدة

 (.6103اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 
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 بيروت األكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية( :

 (.6103املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

o :دراسات وأبحاث 

  سورية وتركيا: (، و6100، )التركية: التحولت والرهانات –العالقات السورية

الحدث السوري: مقاربة (، 6106؟ )"نقطة تحول" أم "رهان تاريخي"

ة السياسات، (. صدرت عن املركز العربي لألبحاث ودراس6106، )"تفكيكية"

 الدوحة. –بيروت 

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

 (.6102دمشق لألبحاث والدراسات، 

o :أوراق بحثية 

 (. بحث في مؤتمر العرب وتركيا 6106) "العرب في تركيا": محور تواصل أم تأزيم؟

َر في كتاب جماعي.  شِّ
ُ
 ن

  بحث في كتاب جماعي،  السورية: "اإلدارة باألزمة"؟سياسات إدارة األزمة

(6103.) 

  عام على الحرب العاملية األولى: من "املسألة  111الشرق األوسط بعد

تمر في )مؤ  بيكو جديد؟ –الشرقية" إلى "الدولة الفاشلة"، هل هناك سايكس 

 (. )غير منشورة(.6101 شباط/فبراير 66- 09بيروت 
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