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 مقدمة

ِ ) حاول  
 الذي أدلى به الرئيس بشار األسد للتلفاِز الرسمي 

ُ
تشرين األول/أكتوبر  31الحديث

على ما في الحدث من سيولة كبيرة،  ،1للحدث السوري( أن يقدم قراءة صريحة وعميقة 2019

ومخاطر ماثلة، وتحديات غير مسبوقة، وال يقين حاد  يسم الحدث السوري  وربما اإلقليمي والعالمي 

م. وفي ظل الغموض الثقيل في املشهد، تكثر التقديرات التي تذهب مذاهب مختلفة في القراءة اليو 

 
ً
والتحليل والتفسير، لكن أكثرها ال يفعل، إال أن يجعل األمور بعيدة عن الفهم وأكثر غموضا

!
ً
 واستغالقا

ٍة: ثمة أخطاء لدى بعض فواعل السياسة األسد وكان الرئيس بشار  قد قال منذ مد 

بيروقراطية الحكم في قراءة ما يجري أدت إلى إخفاق في تقدير وتقرير االستجابات الالزمة حيال و 

 مركبة من الحروب، 
ً
ل في الحديث عن نهايتها، في حين أن البلد يواجه أنماطا الحرب، وإلى تعجُّ

 .2يتطلب خوضها الكثير من الهمة في فهم وتدبير االستجابات الالزمة حيال ما يجري 

بكيفية أو –ل الرئيس األسد التأكيد على نمط مختلف من القراءة والتعبير، يتجاوز يواص

الصور  واملدارك النمطية عن الخطاب السياس ي  للنظام السياس ي والدولة طوال سنوات  –أخرى 

 على التحديات أكثر منه على اإلنجازات، وعلى التهديدات أكثر منه على الفرص، 
ً
الحرب، مركزا

 وذلك وفق إيقاع متزايد من اإلفصاح والتعبير.

ٍ لرئيس دولة أع
باء فهم وتفسير حدث هو من قد يكون من الصعب تحميل حديث سياس ي 

، حديث شفهي، رد على أسئلة إعالميين عادة ما تصدر 
ً
أكثر أحداث وأزمات العالم اليوم تعقيدا

عن تقديرات راهنة ومباشرة وسيالة وغير منتظمة، وتحاول أن تخرج بتصريحات ومواقف أكثر 

 عن صعوبة القيام بتحليل 
ً
بارد وهادئ لحدث حار منها قراءات وتقديرات عميقة ومديدة، فضال

ومحتدم، ولحديث رئيس دولة في حالة حرب. باإلضافة إلى الحرج املالزم لهذا النوع من الكتابة أو 

                                                           
  ،موقع وكالة األنباء السورية سانا، 2019تشرين األول/أكتوبر  31حديث الرئيس بشار األسد،  1

 https://sana.sy/?p=1045789  

 ،السورية ساناموقع وكالة األنباء  ،2019شباط/فبراير  17كلمة الرئيس بشار األسد في اجتماع اإلدارة املحلية  2

https://www.sana.sy/?p=896762  

، دراسة ربات نيتشه: في معنى "ما بعد الحرب" في سوريةوانظر مقاربة للكاتب حول ذلك في: عقيل سعيد محفوض، 

 (.2019)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، تموز/يوليو 

https://sana.sy/?p=1045789؛
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فاع والتبجيل أكثر  ِ
القراءة، وثمة إلى ذلك هواجس الكاتب من أن يتم تلقي هذا النص من زاوية الد 

   .لخإ ،مقمنه من زاوية القراءة النقدية )أو العلمية( والتحليل املع

 وتسعة محاور،  مقدمةتتألف الدراسة من 
ً
 ، في الحاجة لفهم الحدث السوري -أوال

ً
 -ثانيا

ان بالدم! ع 
َّ
  فهم واستجابة ُموق

ً
 في الخطاب،  -ثالثا

ً
 ، ديناميات الحديث/الخطاب -رابعا

ً
في  -خامسا

 ، شروط القراءة وإنتاج الخطاب
ً
-الجزئي، البدهي، الداخلي-الكليويتضمن:  خطاب األسد -سادسا

 -املعيش ي، الواقعي-املتخيل، األمني-الخارجي، الواقعي
ً
 -الوقوعي، االحتمالي، الال متوقع، سابعا

، األمريكي، أبناء ، حليف كامل األوصافروسياالثقيل،  تركيافواعل في الخطاب ويتضمن: ظل 

 أوجالن، 
ً
 ، اللجنة الدستوريةتحرير إدلب، ويتضمن:  تحرير إدلب واللجنة الدستورية -ثامنا

ً
 -تاسعا

 خاتماإلشارات والتنبيهات
ً
 ة.، وأخيرا
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ا
 في الحاجة لفهم الحدث السوري -أول

ر األحوال في سورية، برز تعقيد جديد، ثمة سيولة في األحداث  كلما الحت فرصة لتغيُّ

ها، ومن يستطيع أن يفهم، وفي كل يوم 
ُ
بها، فكيف يمكن فهُمها وتحليل والتطورات من الصعب تعقُّ

؟ 
ً
 تطور جديد، إما نكوص أو ارتداد إلى مزيد من التأزم، أو حدوث ما ليس متوقعا

ً
 تقريبا

رت ذلك تطوراُت املشهد بعد االعتداء التركي  على شرق الفرات في تشرين وقد أظه

، واالتفاقات املتواترة واملتوازية واملتعاقبة، بين دمشق و"قسد"، وبين الواليات 2019األول/أكتوبر 

 ،
ً
 أو كرها

ً
ل إليها طوعا املتحدة وتركيا، وبين روسيا وتركيا، وهي اتفاقات أو تفاهمات جرى التوصُّ

نها تحت املراجعة بصورة مستمرة، ثم إعالن الواليات املتحدة عن عودتها إلى شرق الفرات قبل لك

  .لخ، إأن تغادره، وبدء اجتماعات اللجنة الدستورية

وهو: صعوبة اإلمساك بما يجري،  ويواصل الحدث السوريُّ التأكيد على طابعه الرئيِس 

نة فيه أو املتمركزة حوله؛ ومن يستطيع القول و"تكذيب" القراءات والتقديرات والرهانات الكام

 عاء( بأنه قرأ الحدث السوري قراءة مطابقة أو أنه يسير وفق توقعاته وتقديراته؟)أو االد  

 ذروة الرهانات السياسية والتدفقات ا
ُ
ة مية حول مليديائية واإلعال مثلت الحرُب السوري 

تشكلت أو تراكمت طبقات فوق و  ،3العالم

كما أنَّ فواعل  الفكِر والثقافِة أخرى، 

والسياسِة والعسكرِة قالت كلَّ ما يمكن أن 

، لذلك أي  كالٍم  ُيقال عن الحدث السوري 

بعد ذلك هو تنويع على متون مفقودة أو 

مفترضة أو متخيلة، أو هو تزجية للوقت، أو 

البرامج في قنوات امليديا تعبئة لزمن 

  .لخ، إواالتصال واإلعالم واالجتماعات واملؤتمرات والندوات

                                                           
دراسة )دمشق: مركز دمشق  ،األزمة السورية؟ مقاربات معرفية في قراءة ضفدع نيتشهعقيل سعيد محفوض،  3

 (.2017لألبحاث والدراسات، تشرين األول/أكتوبر 

هذا الحال، على ما فيه من سيولة وِثقل 

لقي بأن البحث عن وِحّدة، ربما أشعر املت

"أصل" للحدث هو مكابدة ل طائل منها، 

وكذلك األمر بالنسبة للبحث في "املسارات 

 املحتملة" لذلك الحدث.
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ة، ربما أشعر املتلقي بأن البحث عن "أصل"  هذا الحال، على ما فيه من سيولة وِثقل وِحد 

للحدث هو مكابدة ال طائل منها، وكذلك األمر بالنسبة للبحث في "املسارات املحتملة" لذلك الحدث. 

ة بأن هللا وحده يعرف ما يجري! وربما أراد  وشعر كثير من املتابعين ة ومن السوريين بخاص  –بعام 

 للحدث السوري  أنَّ يكون كذلك، أو أنه صممه على هذا النحو؟! –جل  جالله

سقط مشكالت الفهم واملعرفة 
ُ
ال نريد أن نقع في حتمية أو استحالة فهم ما يجري، وال أن ن

ري، وال نريد العكس؛ أي أننا ال نريد أن نقول: إنَّ الحدث غير قابل للفهم، ألن على الحدث السو 

ثمة صعوبات في فهم العالم باألساس، وهذا باب فيه كالم كثير، وال أن نجعل ما يجري في سورية 

، ويصعُب القبض  " لتقص ي مدى إمكانية الفهم واملعرفة، ذلك أنه حدث ال يقيني 
ً
 أساسا

ً
"حدثا

.عليه أو 
ً
 اإلمساك به تحليليا
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ا
َعان بالدم! -ثانيا

َّ
وق  فهم واستجابة م 

صمدا طيلة حرب مهولة قريبة من أن تكمل عقدها لكن ماذا نقول عن مجتمع ودولة 

األول، وعن فواعل وشرائح مجتمع كابدت ظروف عيش قاسية؛ بل بالغة القسوة، ومؤسسات 

ومستشفيات وقطاعات الخدمة العامة، مدارس وجامعات  وفواعل بقيت تعمل في أحلك الظروف:

ومزارعون وعمال وأصحاب مهن وغيرها، ومدن لم يغير القصف املعادي من حركة وحراك سكانها 

 
ً
 ومعرفة

ً
ين بإرادة الحيا في رواحهم ومجيئهم من وإلى بيوتهم وأماكن عملهم، أليس ذلك فهما ع 

َّ
ق  ة؟ُمو 

والشهداء، هل من فعل أصرح وأفصح وأعمق وأقوى من وماذا نقول حيال دماء الضحايا 

 عن إيمانه بوطنه وعن رهاناته أو توقعاته القيمية وحتى 
ً
أن يبذل اإلنسان دمه وروحه دفاعا

السياسية؟ ولو أن الكالم الكثير عن ذلك، وإخفاق السياسات في تقديم استجابة ناجعة في هذا 

ل الشهادة إلى مجرد  ما ُيحو 
ً
"تعويض"  "قتل" أو "موت" في حرب، وإلى مجرد مطلب بـ الباب، غالبا

 . ٍ
ٍ أو رمزي 

 مادي 

ما نحاول قوله هنا، هو أن الحدث قابل للفهم، بكيفيات مختلفة، وأن "تدبير الحرب" 

 فهم أو استجابة 
ً
ممكن، وأن الشهادة أو التضحية والتمسك بعوامل القوة والصمود هي أيضا

 بالدم أو الروح.
ٌ
عة

َّ
ق  ُمو 

عند تتبع حديث الرئيس بشار األسد واستقصاء مفرداته وإيقاعه وخطوط املعنى والتعبير و 

ِ األزمة أو الحرب السورية، وأرجو أني ال أبالغ في ذلك أو 
 على مر 

ً
فيه تجده الخطاب األكثر وضوحا

أن ال يقع هذا الكالم موقع املبالغة لدى القارئ. وسوف يحاول هذا النص التدليل على ذلك، 

، أي قراءة الحدث من منظار  بقراءٍة لهذا الحديِث من
ً
منظار الحرب وخبرتها، والعكس صحيح أيضا

 الفاعل الرئيس فيه وهو رئيس الدولة. 

وهي محاولة أولية على أية حال، ومفتوحة على أي نقد وتحليل، بانتظار أن يمتلك الباحثون 

العلميون املزيد من القدرة أو الجرأة على "قراءة" و"استنطاق" الخطاب السياس ي حول الحرب، 

 ، بأقل قدر ممكن من اإليديولوجيا!ومخبوءاتهو"تفكيك" مقوالته 
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ا
 في الخطاب -ثالثا

تشرين  31التلفزيون الرسمي  السوري  مساء  مع الرئيِس بشار األسد تضمن حوارُ 

ورهاناٍت وتحالفاٍت وأولياِت الحرب السورية،  وفرصقراءة عميقة إلكراهاٍت  2019األول/أكتوبر 

نبرة خطاب وتعبير هادئة وصريحة وعميقة وواضحة، على ما في موضوعها )الحدث السوري( من 

 سيولة أحداث وتطورات وفواعل وتجاذبات، وتداخل وغموض وتعقيد، كما تتكرر اإلشارة. 

 للموقف منه أو حياله، 
ً
مثل حديث الرئيس األسد إطاللة على الحدث السوري، وإجماال

ليس بما هو خطاب سياس ي وإعالمي لرئيس دولة في حالة حرب فحسب، وإنما بما هو خطاب في 

تقدير وفهم وتبيين ملا يجري، ورسم أولي ملسارات أو اتجاهات الفعل لدى الدولة السورية، ولذا 

، ولعل أهم ما وسمه هو لغته ومنطقه جاء الحديث 
ً
 وواقعيا

ً
 وصريحا

ً
واحتماليته  وهدوءهمباشرا

 وانفتاحه، واعتباره للتداخالت والتعقيدات في املشهد، 
ً
في النقاط أو املستويات الرئيسة  تحديدا

 اآلتية:

، في الرؤية والعمل السياس ي والعسكري، (روسيا وإيران)العالقة مع الحليفين الرئيسين  -

 .باعتبار الحدث السوريالقتهما البينية وع

 –عالقات الحليفين املذكورين  -
ً
بأحد أول وأخطر أعداء وخصوم سورية  –روسيا تحديدا

 في الحرب وهو تركيا.

قدم الرئيس األسد قراءة مركبة  -

للموقف من تركيا، وحرص على 

التمييز فيها بين: شعب، وجيش، 

 ماونظام حكم أو رئيس، وهذا 

يتطلب املزيد من التدقيق في مبرراته ومقاصده، وهل أن هذا التمييز مقصود بذاته، وهل 

يعول الرئيس عليه بكيفية جدية؟ االتصاالت املباشرة مع تركيا، واملوقف داخل تركيا، 

س ي تركيا قوة إقليمية وموضعية تعبر عن األمريكي، والتمييز بين املجتمع والنظام السيا

  قات التاريخية.والدولة، والعال

، تأجيلهاإدلب، والتجاذبات حولها، ودور التنسيق مع روسيا وإيران، وتوقف العمليات أو  -

، ومصير املسلحين تأثيراتواالتصال مع البنى االجتماعية فيها، والحرص على تجنيبهم أي 

 اإلرهابيين فيها.

ل ثقة باملوقف األمريكي، وترامب أكثر رؤساء 

، وعملية قتل زعيم تنظيم أمريكا وضو 
ا
حا

 "داعش" أبي بكر البغدادي هي أشبه بفيلم! 
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رهانات انفصال أو الجزيرة السورية، وتعقيدات املوقف بين كرد وعرب وقوات أمريكية و  -

تقسيم، واستمرار التواصل مع الفواعل الكردية والكيانية هناك، وتفهم الظروف والوقائع 

 القائمة هناك. 

تركي، ألن روسيا هي -من تفاهم روس ي ال خوفدور روسيا في ضبط املوقف التركي، وأن  -

 حلف تام وكامل لسورية. 

، وعملية قتل زعيم تنظيم ال ثقة باملوقف األمريكي، وترامب أكثر رؤساء أ -
ً
مريكا وضوحا

شروط خروج األمريكي من شرق  كما أنَّ أشبه بفيلم! "داعش" أبي بكر البغدادي هي 

 الفرات معروفة، وتتمثل بتهيئة الظروف االجتماعية )والعقدية( املناسبة للمقاومة. 

، عن املهام املأمولة أو املتوقعة من  -
ً
اللجنة الدستورية، وتحدث فيها بأكثر األمور وضوحا

 لعمل اللجنة، وأن معيار القبول  والحدودقبل الخصوم، ورسم الخطوط 
ً
-املمكنة سوريا

 الرفض هو أن تكون مخرجاتها "وطنية".

ية تحارب وكالء الحاضر" في الحرب السورية، وأنَّ سور -نها "الحاضر، وأ"إسرائيل" -

 ."إسرائيل"

نتاج، وسعر الصرف، ودور الحرب والتجار لحكومية: األزمة االقتصادية، واإل السياسات ا -

  كومي وإصالح القوانين والتشريعات.الفساد واإلصالح الحو واملصالحات، 

رجال املال واألعمال، وقوله إنَّ الدولة تريد "العنب وليس الناطور"، وهذا رسم لحدود  -

وربما سقوف اإلجراءات الحكومية الرامية لتصحيح وتسوية أنماط العالقات والشراكات 

 السابقة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص. 

 العالقات العربية.  -

 دور اإلعالم في الحرب  -

 
ً
 بحثيا

ً
 إال أنَّ هذا النص  لن يتناول النقاط األربع األخيرة، على أهميتها، والتي تتطلب حيزا

ٍة آخر، إن أمكن ذلك،  أن النص يشير في أكثر من موضع إلى "أولوية الداخل على الخارج"،  وبخاص 

 كما أن صاحب الحديث أو الخطاب أولى تلك النقاط أهمية كبيرة في قراءة وتحليل الحدث

 السوري، وهذه مناسبة لدعوة الباحثين لتركيز االهتمام عليها.
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ا
 ديناميات الحديث/الخطاب -رابعا

ه إلى أن الخطاب السياس ي إذ ُيفصح عن أمور، فإنه  املهم في قراءات من هذا النوع التنبُّ

-تهديد، تقارب-تبعيد، طمأنة-تأخير، تقريب-إفصاح، تقديم-يسكت عن أخرى، دينامية: سكوت

 آخر،  ،4نافرت
ً
 بحثيا

ً
إال أن الخوض في هذه املستويات يتطلب املزيد من الوقت كما يتطلب سياقا

 إن أمكن ذلك.

 هو عبارة عن إجابات عن أسئلة، بل هو حديث أو 
ً
 مباشرا

ً
 شفهيا

ً
يتناول هذا النصُّ حديثا

ِ السؤال، وليس إجابات عن أسئلة باملعنى التقليدي، وهكذا يأتي 
 
الحديث/النص تفكير في خط

 مما لو كان قراءة أ
ً
 وتلقيا

ً
 للمتابعين، وهذا ما يجعله أكثر حيوية وتدفقا

ً
 كما بدا واضحا

ً
و تلقائيا

ٍ مكتوب.
 تالوة لنص 

 وبتردد قريب، لكن خط اإلجابات أو ما يمثل إجابات 
ً
كانت األسئلة املطروحة راهنة جدا

عن مشروع "قسد" أو الكيانية في شرق  كان من منظور واسع ومديد، وهكذا عندما تم طرح أسئلة

ٍ  ،5الفرات أو منطقة الجزيرة السورية
ٍ سياس ي 

حرص الجواب على أن يضع األمر في سياق اجتماعي 

، قبل أن يقول: إنَّ ثمة وقائع هناك ال بد من أن تؤخذ باالعتبار، وأن الدولة ليست  ٍ
ٍ تاريخي 

ثقافي 

صار هناك طيلة عدة سنوات، ملجرد التفكيك أو  مستعجلة وال هي بصدد تفكيك ما كان أو ما

املحو، إنما في سياق إعادة النظر في نمط العالقة بين الدولة وفواعل السياسة واملجتمع، وهذه 

 مقاربة بالغة األهمية والحيوية.

تراعي ما يعبر  –كما تتكرر اإلشارة–وهكذا فقد كانت اإلجابات أو باألحرى خطوط اإلجابات 

من هواجس راهنة وتلقائية، لكن من دون أن يتم إسقاط الراهن والتلقائي واليومي عنه السؤال 

 على املديد والكامن والقار  في قلب الظاهرة أو املوضوع الذي يتم السؤال عنه. 

 

                                                           
 (؛2015بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ) الخطاب: بحث في بنيته وعالقاتهفي تحليل الخطاب انظر: الزواوي بغورة،   4

 .(2018الفارابي، دار الفرقد، دمشق: دار -بيروت) خطاب األسد: من اإلصالح إلى الحربوسامي كليب، 
، دراسة استالب الكرد: صورة مشروع "قوات سوريا الديمقراطّية"، ولدتها وموتها! سعيد محفوض، انظر: عقيل 5

 (.2018)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، كانون الثاني/يناير 
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أظهر الحديث عن "نقاط ارتكاز" رئيسة في قراءة وتقدير الرئيس بشار األسد للحدث 

 السوري، تمثلت في أولوية أو تغير الوزن النسبي لـ: 

 الداخل مقابل الخارج،  -

 االجتماعي مقابل السياس ي،  -

 االقتصادي مقابل األمني،  -

 الكلي مقابل الجزئي،  -

االحتمالي والنسبي مقابل القطعي واإلطالقي، وظهر ذلك بصورة خاصة في معرض تحليل  -

الوضع االقتصادي ومحاربة الفساد وتقييم أداء املؤسسات والجهات الحكومية، والتعامل 

 مع رجال املال واألعمال. 

ديرات انطلق خط اإلجابات من تق

 عن 
ً
وربما قناعات واضحة ومختلفة كثيرا

 نمطية الخطاب السياس ي للدولة، من قبيل: 

-  
 
 الداخلية

 
أنَّ االستعداد  والقابلية

 للتدخل 
ٌ
 أساٌس وذريعة

ً
مثال

 الخارجي.

 –هي صحيحة–وأنَّ التحديات األمنية ومكافحة اإلرهاب والضغوط الخارجية والحصار  -

 الرأي العام. لم تعد تقنع املتلقي وفواعل

وأنَّ األولوية النسبية أصبحت لعوامل الفساد واملحسوبية وسوء األداء والتقصير في البنى  -

  .لخ، إاإلدارية والتشريعات والقوانين

األبواب املفتوحة، بمعنى أنَّ باب العودة مفتوح أمام املسلحين أو اإلرهابيين، وكذلك باب  -

والفواعل في مناطق خارج سيطرة الدولة، كردية وغير املداولة مفتوح أمام األوضاع والبنى 

 كردية، وكذلك األمر في إدلب.

أن ثمة وجود شرائح اجتماعية لديها قراءات وتقديرات ورهانات وأولويات قد ال تنسجم  -

 لقطيعة 
ً
مع الخط العام للمجتمع والدولة في سورية، وأن ذلك ليس نهاية التاريخ وال سببا

 كلية.  

  

وجود شرائح اجتماعية لديها قراءات ثمة 

وتقديرات ورهانات وأولويات قد ل تنسجم مع 

الخط العام للمجتمع والدولة في سورية، وأن 

 لقطيعة كلية.  
ا
 ذلك ليس نهاية التاريخ ول سببا
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ا
 في شروط القراءة وإنتاج الخطاب -خامسا

للحدث السوري محكومة أو  –أن أمكن التعبير–تبدو محاولة القراءة الناجعة أو الفعالة 

مشروطة بأمور رئيسة، تمثل في ضرورة أو أهمية تتبع واستقصاء النقاط اآلتية في قراءة الحدث 

 وفي التعبير عنه:  

الرؤية أو املقاربة الكلية، أي القراءة والفهم الكليان ملا يجري، وحيث الجزئي ال يمكن أن  -

 ،
ً
 وزمانيا

ً
 ينوب عن الكلي. والسياق املديد مكانيا

البداهة، ذلك أنَّ من أخطر ما يمكن أن تفعله الحرب هي دفع الفاعل للخروج عن بداهات  -

العدو أو الصديق، أو تتغير معاني ومباني الدولة  وأولياته أو االبتعاد عنها، كأن يتغير معنى

   .لخ، إواملجتمع

أولوية الداخل على الخارج في عدة مناح، أي التركيز على وجود "قابلية" داخلية لنشوء  -

 الحرب و"تلقي" التدخل الخارجي خالل الحرب، وكذلك التدخل في سياسات الحل. 

 لظاهر ا -
ً
لحدث وتدفقاته في عالم امليديا وتوقعات أولوية الواقعي على املتخيل خالفا

 املتلقين حول العالم، 

 الواقعية ال الوقوعية،  -

إذ ثمة في الحرب السورية منطقة أو حيز تداخل وتقاطع لرهانات  ،6الال متوقعاالحتمالية،  -

.
ً
 وتنافرا

ً
 الحلفاء والخصوم، تقاربا

ويمكن تكثيف األمر بالنقطة  وما نورده هو من نمط الشروط الالزمة، ولو أنها غير كافية،

األخيرة الواردة أعاله، وهي "القراءة املفضية إلى فعل"، أو ما أمكن من فعل، باعتبار إكراهات 

ة لتطوره.  ح  ِ
رج 

ُ
س املسارات املحتملة وحتى امل مُّ

 
ل
 
ع أو حتى ت

ُّ
 الحدث الراهن، وصعوبة توق

  

                                                           
، دراسة )الدوحة: املركز مقاربة تفكيكية الحدث السوري:محفوض، سعيد انظر: عقيل في االحتمالية والال متوقع،  6

 خط الصدع في مدارك وسياسات األزمة السوريةوعقيل سعيد محفوض،  ؛(2012العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

، وفيهما محاولة لصياغة أولية للمفهوم في الدراسات والبحوث السياسية، هو مستعار من (2017بيروت: دار الفارابي، )

: جايمس غليك، 
ً
، 1 ط ،، ترجمة: أحمد مغربي )بيروت: دار الساقينظرية الفوض ى، علم الال متوقعالفيزياء، انظر مثال

2008.) 
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ا
 خطاب األسد -سادسا

 الجزئي-الكلي

 للحدث في اللحظة الراهنة، وفي اتجاهات
ً
 أو إجماليا

ً
 كليا

ً
 أو تقديرا

ً
 قدم الحديث قراءة وفهما

تطوره، إذ تناول أكثر فواعل الحدث السوري، وأكثر محاوره وجبهاته، السياسية والعسكرية، 

 الحلفاء والخصوم في الداخل والخارج. 

لتفاعل بين كل ذلك، إذ إنَّ وحرص الحديث على أن يوضح نمط التداخل والتراكب وا

الحدث الجزئي، كما في إدلب أو الجزيرة أو اللجنة الدستورية، إلخ، يجب موضعته في سياق 

 الحدث الكلي، وإال ضاعت السياسة وضاع املعنى. 

دُّ من غير املعقول أو غير املمكن أن ينوب الجزئي، عن طبيعة الحدث السوري ككل،  كما ُيع 

الساحة السورية هي ساحة واحدة "، ذلك أن فرص ما يجري في اإلقليم والعالمإكراهات و وباعتبار 

 ."ومسرح عمليات واحد، من أقص ى الجنوب إلى أقص ى الشمال

 البدهي

من أخطر ما يمكن أن تفعله الحرب هي أن تدفع الفاعل للخروج عن بداهاته أو االبتعاد 

عنها، حتى لو كانت اإلكراهات ثقيلة، وقد تكون الحرب السورية "خلخلت" نظم القيم وبداهات 

السياسة والتاريخ لدى شرائح مختلفة من السوريين، ومنهم فواعل السياسة والثقافة واالجتماع 

ٍة في ما وغيرها، "  وبخاص 
ً
"، "من يمثل صديقا

ً
يتعلق بالتمييز بين "ما يمثل فرصة" و"ما يمثل تهديدا

". وهذا من أكبر التحديات بالنسبة لسورية في مرحلة ما بعد الحرب.
ً
 و"من يمثل عدوا

وقد سبقت اإلشارة إلى أن الرئيس 

يحاول أن يقدم قراءة تتجاوز النمطية 

التقليدية للخطاب السياس ي لفواعل الحكم 

ُرعهاوبيروقراطية الدولة 
ْ
ذ

 
وامتداداتها  وأ

وفي الخطاب  ،لخ، إالسياسية واإلعالمية

السياس ي للرئيس األسد، يبدو الثبات على 

 "البداهات الرئيسة": 

الرئيس في الحرب وهي  "إسرائيل" هي الفاعل

هي الحاضر املستفيد الرئيس منها، و"

 على اإلطالق
ا
" في الحاضر، لم تكن غائبا

 الحرب السورية.
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ٍ لديه ثقة به، وكيف أن املعركة مشتركة أو  -
من هو الصديق أو الحليف، وإلى أي حد 

 واحدة، وقد تحدث بصورة أساسية عن روسيا وإيران. 

األعداء أقاموا الحرب، من هو العدو، وإلى أي حد تبدو املعركة معه معقدة، وكيف أن  -

، وكيف كانت تركيا رأس حربة في كل ما "إسرائيل"ونسقوا فيها، وهم: الواليات املتحدة، و

 يجري، باإلضافة إلى عدد من الدول العربية.

هي الحاضر هي الفاعل الرئيس في الحرب وهي املستفيد الرئيس منها، و" "إسرائيل" -

 على اإلطالق
ً
 "إسرائيل"الحرب السورية، وسورية تقاتل عمالء  " فيالحاضر، لم تكن غائبا

أما )إسرائيل( ... كلهم أدوات يخدمون )إسرائيل( بشكل مباشر أو عبر األمريكي، وأدواتها، "

ا بديهية من بديهياتنا . هذ..في كل ما يحصل وهذا طبيعي، هي دولة عدوة أساسفهي شريك 

 ."الوطنية في سورية

 الخارجي -الداخلي

الحديث/الخطاب على البعد الداخلي، ليس بإعطائه القوامة على الخارج بالتمام، إنما ركز 

بإيالئه االعتبار الالزم، إذ تبرز أولوية الداخل على الخارج في فهم "العوامل املرجحة" الندالع 

ذلك أنَّ وجود "قابلية  ،7سوريين ملقتضيات الحرب ومفاعليهاالحرب، وفي تلمس التحوالت في فهم ال

"تلقي" التأثير الخارجي، و"قبول" الدخول في  محلية" أو "داخلية" لدى شريحة من السوريين لـ

 حتى اآلن، وأن 
ً
رهاناته كان أحد األسباب االبتدائية واألولية للحرب، وأحد أسباب جعلها مستمرة

 في طبيعة الحل استمرار تلك "القابلية" أو "االستجابة" قد يجعل ذلك التدخل 
ً
 وربما مؤثرا

ً
ممكنا

 ة األمور في مرحلة ما بعد الحرب.وفي طبيع

الذي جلب  األمريكي وغير األمريكي والتركي إلى هذه املنطقة هو سوري عميل.  العامل األساس"

. يجب أن نتعامل مع .هو سوري خائن. فالتعامل مع كل الحاالت األخرى هو تعامل مع األعراض.

جب أن نتعامل مع هذا السوري ونحاول أن نعيد صياغة الوضع الوطني في املجتمع . ي.األسباب.

.. .. استعادة الوطنية، واستعادة وحدة الرأي وأال يكون هناك خائن سوري، ووطني سوري.السوري.

                                                           
: في معنى "ما بعد الحرب" في ربات نيتشهوض، تناول الكاتب هذه النقطة في حيز بحثي آخر، انظر: عقيل سعيد محف 7

 ، مرجع سابق. سورية
ً
 رئيسا

ً
وقد مثل تركيز الرئيس األسد في حديثه على العامل الداخلي في قراءة وتحليل الحرب حافزا

نفد ،لكتابة هذا النص
ُ
، وهو صحيح، إال أن التحليالت والتقديرات حوله ذهبت  إذ إنَّ العامل الخارجي  است

ً
 وتحليال

ً
درسا

نفرة! 
ُ
 امل

ً
 فيه إلى أبعد حدود املبالغة واألدلجات الفائقة وأحيانا
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ً
عندما نصل لهذه الحالة، أنا  .أن نكون كلنا موحدين تجاه االحتالل... بل أن يكون السوري وطنيا

 ".أن األمريكي سيخرج وحده، لن تكون لديه فرصة للبقاء في سورية أؤكد لك

 املتخيل-الواقعي

 أنَّ قراءة الرئيس للحدث السوري تعطي أولوية للواقعي على املخيالي أو 
ُ

أظهر الحديث

 لظاهر الحدث وتدفقاته في عالم امليديا وتوقعات وتقديرات املتلقين حول 
ً
املتخيل، وذلك خالفا

لكن العالقة بين الواقعي واملتخيل ليست عالقة تضاد بالضرورة، ثمة تداخل معقول  .8العالم

 ومفهوم بل ومطلوب:

 إنَّ الواقعي هو ما تتأسس عليه أو وفقه السياسات ويتم تقدير البدائل والخيارات. -

كاته، ويمكن التدخل  - أما املتخيل أو املخيالي فهو إحدى فواعل الحدث أو أحد دوافعه ومحر 

 يه والتأثير فيه.عل

ولعلَّ كالم الرئيس األسد عن نمط التفاعالت الوثيق والعميق مع روسيا وإيران هو فعل 

يريد به التأثير في مخيال وتقدير وتوقع السوريين أنفسهم، من املواالة ومن املعارضة، إن أمكن 

واليات املتحدة، وهذا التعبير، وكذلك للمتابعين اآلخرين مثل تركيا ودول الخليج العربية وحتى ال

 أمر يقبل الكثير من التأويل.

ما يحصل  ربما اعتقد العالم بأن كل املوضوع السوري اآلن اخُتصر في»قال الرئيس األسد: 

، لكن هذا ال يلهي سورية «في الشمال وأصبحت القضية هي جيش تركي يدخل إلى األرض السورية

 عن معركة إدلب، وهي األهم اليوم. 

 املعيش ي -األمني

هذا يفتح الباب على أولوية أو ثنائية من نمط آخر، وهي األمني والعسكري مقابل السياس ي 

ٍن في الوضع املعيش ي واالقتصادي ، إذ إنَّ تحسن الوضع األمني والعسكري لم يترافق مع تحس 

                                                           
، ترجمة: جوزيف عبد هللا )بيروت: املنظمة العربية املصطنع والصطناعجان بودريار، في أصل الفكرة أو الظاهرة:  8

الحدث السوري: محفوض، سعيد عقيل وفي مقاربة للفكرة في ضوء الحرب السورية، انظر:  ؛(2008، 1 ط ،للترجمة

 مرجع، خط الصدع في مدارك وسياسات األزمة السوريةوعقيل سعيد محفوض،  ؛سابق مرجع، مقاربة تفكيكية

 سابق.
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م السياس ي وتقديرات الناس حيال النظا للناس، وربما حدث العكس، األمر الذي أثر في توقعات

 والدولة. 

 اإللقاء بكل املشكلة فقط على الوضع األمني. الوضع األمني له تأثير »
ً
البعض يحاول دائما

 
ً
ألننا لو كنا فقط سننتظر فحتى لو »، لكن ال يجب أن ننتظر، «كبير ال شك، ولكن ليس مطلقا

لن يتحسن وحده تحسن الوضع امليداني لن يكون هناك تحسن للوضع املعيش ي. الوضع املعيش ي 

إن لم نتحرك، بكل بساطة، كدولة وكمجتمع بكل املستويات. تحرير بعض املناطق ربما ينعكس 

على الوضع االقتصادي إذا استثمرت هذه املناطق لدخولها في الدورة التنموية واالقتصادية في 

  .لكن األمور ال تقف هنا .«سورية

 الوقوعي -الواقعي

قدير املوقف وربما تقرير أو تعيين البدائل واالستجابات إلى الواقعية هي أن تستند في ت

معطيات مادية واجتماعية حقيقية أو فعلية، بما في ذلك املعطيات السياسية واألمنية وغيرها، 

باعتبارها معطيات يمكن التفاعل معها والتأثير فيها، وأما الوقوعية فتعد املعطيات املشار إليها 

 ا دور مقرر في أنماط االستجابة."نهائية" و"حتمية"، وله

الحدث السوري على الرغم من كل إكراهاته وتداعياته، إال أنه ينطوي على فرصة قد ال 

وإذا عددنا حديث الرئيس األسد عن الفساد وإصالح القوانين والتشريعات والعمل تتكرر، 

 من التعيين ألوليات العمل في املرحلة املقبلة، 
ً
فهذا مؤشر استجابة واقعية؛ الحكومي وغيرها نوعا

 على مدارك واستجابات 
ً
ولو أن الحديث ركز على إكراهات وقيود وصعوبات فحسب، لكان مؤشرا

ة  واستسالم إلكراهات الحدث. وقوعي 

يقع تقدير املوقف حيال االحتالل 

مريكي ألجزاء من سورية في هذا الباب، إذ اال 

يقرأ الرئيس األسد هذا الجانب من الحدث 

نحن نتحدث عن دولة » بواقعية، يقول:

انيات ، وأن سورية ليس لديها اإلمك«عظمى

لن أمارس »للدخول في حرب معها، ولذا 

العنتريات وأقول بأننا سنرسل الجيش 

ة إنَّ التحدي الرئيس هنا أو الستجابة املقترح

أو املتعينة هي محاولة صياغة الوضع الوطني 

في املجتمع السوري، وهذا يعني ضرورة بناء 

عقد اجتماعي جديد في ضوء خبرة ودروس 

 الحرب ووعي التطورات في عالم اليوم.
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، ليحصل مع «هل نذهب باتجاه املقاومة»ويتساءل:  ؛«األمريكي محتل»، لكن «هة أمريكاملواج

 األمريكي في سورية ما حصل معه في غير مكان من العالم، مثل العراق؟

 ،
ً
 وحتى تجريبيا

ً
 أو نظريا

ً
يحيل الرئيس األسد إلى أنَّ "شروط خروج األمريكي" معروفة مبدئيا

، العمالة، حالة شعبية وطنية  لكن كلمة مقاومة بحاجة لحالة شعبية نقيض» املقاومة هي الحل 

تقوم هي بعملية املقاومة، والدور الطبيعي للدولة في هذه الحالة هو أن تيهئ كل الظروف وأن تيهئ 

 .«كل الدعم ألي مقاومة شعبية تحصل ضد املحتل

من غير املنطقي أن نتحدث عن كل هذه العوامل وننس ى أن العامل »: الرئيس األسد ويضيف

عميل. هو سوري   األمريكي وغير األمريكي والتركي إلى هذه املنطقة هو سوري  األساس ي الذي جلب  

. «خائن. فالتعامل مع كل الحاالت األخرى هو تعامل مع األعراض.. يجب أن نتعامل مع األسباب

 لكن ما السبيل للتعامل مع هذا الواقع؟

صياغة الوضع  يجب أن نتعامل مع هذا السوري ونحاول أن نعيد»الرئيس األسد: يقول 

وأال يكون هناك خائن سوري، ووطني سوري.. بل أن يكون السوري . الوطني في املجتمع السوري..

 وأال تكون الخيانة في ذلك الوقت مجرد وجهة نظر كخالف على أي موضوع سياس ي.
ً
. أن .وطنيا

يكي سيخرج عندما نصل لهذه الحالة، أنا أؤكد لك أن األمر . نكون كلنا موحدين تجاه االحتالل

 .«وحده، لن تكون لديه فرصة للبقاء في سورية

التحدي الرئيس هنا أو االستجابة املقترحة أو املتعينة هي محاولة صياغة الوضع الوطني  إنَّ 

في املجتمع السوري، وهذا يعني ضرورة بناء عقد اجتماعي جديد في ضوء خبرة ودروس الحرب 

 ووعي التطورات في عالم اليوم. مهمة شاقة ال شك، لكنها ممكنة وواجبة بل تقوم مقام الضرورة. 

 مالي، الال متوقعالحت

املشهد السوري مفتوح على تطورات وتفاعالت ومسارات ال يقينية، وهو منطقة تداخل 

 ما يتم وصف الحرب السورية بأنها حروب 
ً
، وكثيرا

ً
 وتنافرا

ً
وتقاطع رهانات الحلفاء والخصوم، تقاربا

 واحدة، وال بد ألي قراءة عقالنية للحدث أن تأخذ باالعتب
ً
ار صعوبة رسم عديدة وليست حربا

ر أولويات وتقديرات أي فاعل من   فاعليمالمح حول املسارات املحتملة لألمور، وكيف أن تغيُّ

 الحدث يمكن أن تغير في طبيعة أو مالمح املشهد ككل.
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وقد حرص الرئيس األسد على التعبير عن هذا الجانب ربما بصورة تأويلية أو تقديرية وليس 

عن طبيعة التفاعالت بين روسيا وتركيا، وبين روسيا والواليات  بصورة صريحة، بمعنى أنه تحدث

ة والحلفاء  املتحدة، وأن سورية تأخذ باالعتبار أوليات وأولويات ورهانات مختلف األطراف بعام 

ة  ، وأشار إلى تأثير ذلك في تقديرات العمل العسكري حيال إدلب.بخاص 

بمعنى: أنَّ الحدث السوري كان عرضة أما "الال متوقع"، فله حيز أكبر مما هو متوقع! 

 
ً
لتطورات لم يكن باإلمكان توقعها أو مجرد التفكير فيها بوصفها تطورات قريبة، من ذلك مثال

تحول الكرد أو الفواعل الكردية من االعتماد على روسيا إلى االعتماد؛ بل الرهان على الواليات 

تركيا من حالة خصومة أو عداء في املشهد املوقف بين روسيا و  واالرتهان بها، وتحول املتحدة 

السوري إلى حالة تفاعل وتجاذب خاصة، بما يتجاوز "دينامية أستانة". وقد تحدث األسد عن أن 

 فوائد ومكاسب كبيرة بالنسبة لسورية.  كانت وال تزاُل لهاتلك العالقة 
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ا
 فواعل في الخطاب   -سابعا

 ظل تركيا الثقيل

 مركبة لتركيا، بوصفها إحدى فواعل الحدث السوري 
ً
 الرئيس األسد قراءة

ُ
أظهر حديث

، مثلت الحرب السورية إحدى مفردات االستقطاب الداخلي فيه. وبوصفها 
ً
 جارا

ً
الراهن، وبلدا

 بتغير النظام السياس ي فيه أو تغير 
ً
 مشروطا

ً
 وانفتاحا

ً
 يمكن أن تشهد العالقات معه تطورا

ً
بلدا

 وتقديرات ذلك النظام حيال سورية.  رهانات

 وعلى درجة كبيرة من التهديد والخطورة، إال أن التركي في الحرب  التورط ولئن كان
ً
كبيرا

 الرئيس وجه رسائل متعاكسة أو متداخلة، إن أمكن التعبير: 

في تركيا نظام سياس ي ُمعاٍد، يريد أن يصنع عداوة بين بلدين وشعبين، ورئيس ومجموعته  -

 عمالء للغرب.

 فواعل سياسة وجيش وأمن لديهم تقديرات )حول سورية( مختلفة عن تقديرات أردوغان. -

 مجتمع أو شعب شقيق. -

 في نهاية املطاف ال بد من إخراج تركيا من األراض ي السورية. -

 . "إسرائيل"رفض املقارنة بين تركيا و -

ع نحو املستقبل" -
ُّ
 . ثمة "خط طمأنة" بشأن العالقة معها، و"تطل

 أنه ال يشتم الرجل إنما 
ً
وقد أعاد  الرئيس األسد تأكيد وصف أردوغان بأنه "لص" معتبرا

"دولة كبرى"، في حين أنه  يصفه بما فيه، وبما قام به بالفعل، وبأن أردوغان يحاول أن يتصرف كـ

 للغرب في املنطقة، وأنه 
ٌ
ء، ألنه هو أعدا»ومجموعته رهين إرادات أمريكية في األساس، وِظلٌّ وأداة

يقود هذه السياسات، ولكن حتى اآلن القوى السياسية في تركيا بمعظمها هي ضد سياسات 

أردوغان، فعلينا أن نكون حريصين على أال نحول تركيا إلى عدو، وهنا يأتي دور األصدقاء، الدور 

 .«الروس ي والدور اإليراني

 ويمكن تركيز املوقف في النقاط الرئيسة اآلتية: 

والشعب  أردوغان كان يهدف من بدايات الحرب لخلق مشكلة بين الشعب السوري  » -

 
ً
 عدوا

ً
الجيش التركي كان في بدايات الحرب »لكن . «التركي، كي يكون الشعب التركي شعبا
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مع الجيش العربي السوري، وكان يتعاون معنا إلى أقص ى الحدود، إلى أن قام أردوغان 

 .«باالنقالب عليه

لكن لم يكن هناك أي نتائج »أمنية بين سورية وتركيا، بحضور روسيا، حدثت لقاءات  -

 .«حقيقية

، «لكننا نقوم بتحرير إدلب»إدلب،  ول لم يلتزم أردوغان باتفاقات وتفاهمات أستانة ح -

أعطيت العملية السياسية والحوارات السياسية واملحاوالت املختلفة إلخراج »وقد 

، واآل  «اإلرهابيين
ً
الش يء نفسه سيحصل في »كل الفرص. و استنفادُ ن تم مدة عام تقريبا

ستنفد كل الفرص السياسية
ُ
 .«املنطقة الشمالية، بعد أن ت

ال أتوقع أنه إذا حصل لقاء أن تكون هناك نتائج إال إذا تغيرت الظروف بالنسبة للتركي. » -

، فهي ستحقق وألن التركي األردوغاني هو شخصية انتهازية ومنظومة انتهازية وعقيدة انتهازية

عندما تكون مضغوطة، حسب الظروف الداخلية أو  –بحسب تغير الظروف–نتائج 

 .«الخارجية أو ربما فشلها في سورية

شعب جار، ويوجد بيننا تاريخ مشترك بغض النظر إذا كان هذا التاريخ »الشعب التركي فهو  -

، وتركيا دولة موجودة وهي دولة جارة 
ً
 أم متنوعا

ً
 أم جيدا

ً
والخالف على موضوع لواء سيئا

 
ً
 شقيقا

ً
 .«اسكندرون. ... تركيا سوف تبقى موجودة والشعب التركي يجب أن يبقى شعبا

في داخل املؤسسات األمنية والعسكرية  –ليس فقط القوى السياسية–أن البعض » -

 .«التركية، هو ضد أردوغان

األرض أرض ي والقضية »كان ثمة نقاش مع الروس واإليرانيين بشأن التواصل مع تركيا،  -

ربما في يوم من األيام تكون هناك ... قضيتي، فلماذا ال أطرحها مباشرة معهم )تركيا( 

 .«نتائج

 روسيا، حليف كامل األوصاف  

، وكانت 
ً
 كبيرا

ً
تكرر ورود اسم روسيا في حديث الرئيس بصورة كبيرة، كما أفرد لها حيزا

وفي كل أو معظم مفردات  ،9يتعلق بالحدث السوري رة في كل ماحاضرة بصورة مباشرة أو غير مباش

                                                           
: عقيل 9

ً
دراسة ، ؟1974الفصل الجبهة الجنوبية: هل تسعى إسرائيل لتعديل اتفاق ، سعيد محفوض انظر مثال

صانع ألعاب: ملاذا تريد روسيا " (؛ وعقيل سعيد محفوض،2018)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، تموز/يوليو 

  .2019شباط/فبراير  5، مركز دمشق لألبحاث والدراسات"، ؟1998العودة إلى بروتوكول أضنة 

http://bit.ly/2ILUTAW  

http://bit.ly/2ILUTAW؛
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 كامل األوصاف، وكامل الثقة واألهلية 
ً
وخطوط التعبير خالل الحديث، واألهم أنها ظهرت حليفا

، صغيرها وكبيرها، في العسكرة 
ً
والهمة لالعتماد عليه، وهي شريك في كل املعارك والجبهات تقريبا

 والسياسة وغيرها. 

على تفكيك أو تجاوز بعض املدارك الرائجة حول أن التفاهمات حرص الرئيس األسد 

 على املواقف السورية، بما "يساعد" أو "يحابي" تركيا في -الروسية
ً
التركية يمكن أن تنعكس سلبا

 بعض املواضع أو املواقع.

ن الدخول إ»قال الرئيس األسد: 

الروس ي في أي مكان يخدمنا ألن املبادئ 

بكل تأكيد .. واحدة واملعركة واحدة.

 ستكون له نتائج إيجابية بدأنا نر 
ً
ى جزءا

 
ً
سعداء  نحن ...منها، بالعكس تماما

بالعالقة الروسية التركية بشكل عام 

بعكس ما يعتقد البعض بأن الروس ي 

.. ال يهم إذا كان يلعب معه لعبة تكتيكية. املهم ما هي .م اليساير التركي، ال يهم إذا كان يسايره أ

نحن والروس واإليرانيون نخوض معركة عسكرية واحدة، ونخوض »وأضاف: . «االستراتيجية

 .«معركة سياسية واحدة

ل على روسيا وإيران في "ضبط" أنماط التدخل  ِ
وقد سبقت اإلشارة إلى أن الرئيس األسد ُيعو 

 إلى "تفكيك" العقد القائمة واملستحكمة التي تواجه 
ً
أو التورط التركي في الحرب السورية، وصوال

 عودة التفاعالت بين سورية وتركيا. 

 األمريكي 

سورية، صحيح أنها لم تكن حاضرة بصورة  إنَّ الواليات املتحدة هي أساس الحرب في

مباشرة في كل ما يجري، إنما حدثت األمور بإرادة وإدارة وتنظيم من قبلها، ويمكن عد األدوار 

، وهو خط استهداف 
ً
 في خط رئيس واحد تقريبا

ً
األخرى بمثابة أدوار فرعية، لكنها تعمل جميعا

                                                           

مركز دمشق  "،روسيا إزاء األزمة السورية: الدوافع واإلكراهات؟ سليمانيالجنرال  بانتظار وعقيل سعيد محفوض، "

 . 2018آذار/مارس  1، لألبحاث والدراسات

http://bit.ly/347ten1  

عّوِل على روسيا وإيران في الرئيس األسد ي  

"ضبط" أنماط التدخل أو التورط التركي في 

 إلى "تفكيك" العقد 
ا
الحرب السورية، وصول

القائمة واملستحكمة التي تواجه عودة 

 التفاعالت بين سورية وتركيا.

http://bit.ly/347ten1
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ريطانيا وفرنسا وتركيا وعدد من الدول ، وهذا يتعلق بفواعل عديدة مثل: ب10الدولة السورية

 مختلفة بعض الش يء عن األخرى. 
ً
ٍ منها رهانات وأغراضا

 العربية، وبالطبع "إسرائيل"، ولو أنَّ لكل 

إنَّ املقاربة األهم في تفسير كيف أمكن لألمريكي أن يتدخل في منطقة الجزيرة وشرق الفرات، 

ت ذلك التدخل وراهنت عليه وارتهنت له، فواعل تلقائح أو شر ، و قابلية محلية جهويةهو وجود 

" في عوامل الحرب أولوية الداخلي على الخارجيوهذه القراءة تحيل إلى " .11من كرد وغير كرد

شراح أو رهان مجرد حالته إلى مجرد تدخل خارجي و إع هناك ال يمكن ق، ذلك أن الواالسورية

وهي عامل ال لكل ذلك، قابلية محلية  –اإلشارة كما تتكرر –ثمة إنما له،  هاعليه وارتهانفواعل 

  يمكن التقليل من دوره وتأثيره.

وإذا كان املطلوب هو إخراج األمريكي  من شرق الفرات، فهذا يقتض ي التعامل مع األسباب 

، ما يعني تفكيك تلك القابلية، واحتواء أي 
ً
الداخلية التي جعلت وجوده وتدخله هناك ممكنا

يمكن أن تتلقى األمريكي وتطالب ببقائه. وقد سبقت اإلشارة إلى أن إعادة بناء عوامل أو فواعل 

العقد االجتماعي في سورية هي االستجابة األمثل واألقرب واألفضل، وعندما ال يعود ثمة من يعول 

على األمريكي، وحينما تتم إعادة بناء الفكرة الوطنية والروح الوطنية، فسوف يخرج األمريكي من 

 ذاته، ولن يتمكن من البقاء في أي منطقة من سورية. تلقاء

 أبناء أوجالن 

تضمن الحديث قراءة مركبة ومتعددة املستويات حول شرق الفرات، ما قامت به فواعل 

، األمريكي بصورة خاصة، قامت به فواعل من العرب رهان على الخارج وارتهاٍن بهكردية من 

 
ً
وقد رفض الرئيس األسد املبالغات في التقديرات السياسية واإلعالمية حيال الكرد، وأن  .12أيضا

                                                           
: عقيل سعيد محفوض،  10

ً
دراسة )دمشق: مركز  ،الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية والقنفذ:الثعلب انظر مثال

جمة: ناهد تاج هاشم ر ، تالحرب القذرة على سوريةوتيم أندرسون،  (؛2017دمشق لألبحاث والدراسات، نيسان/أبريل 

، ترجمة: لبنانة عاصفة على الشرق األوسط الكبيروميشيل رامبو،  (؛2016، دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات)

 .(2016دمشق: اتحاد الكتاب العرب، )مشوح 
هان على األمريكي  ومن االرتهان له !مزاولة املستحيل"عقيل سعيد محفوض،  11 مركز دمشق ، "تحرير الكرد من الر 

 . 2018، تشرين الثاني/نوفمبر لألبحاث والدراسات

http://bit.ly/2vSpe9M 

رهان مهاباد! شرق الفرات بين الكرد والوليات املتحدة وتركيا، أي  ،املرجع السابق؛ وعقيل سعيد محفوض 12

 (.2019، دراسة )دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، تشرين األول/أكتوبر استجابة ممكنة؟

http://bit.ly/2vSpe9M
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 تاريخي   ثمة صالٍت  قيام قطيعة تامة معهم، وأنَّ  ىكل ما قاموا به ال يفض ي بالضرورة إل
ً
  ة

ً
 وتفاعال

 لم ينقطع، وال يمكن أن ينقطع. 

نقول بأن هذه الشريحة تتصف أن ... مباشرة وقديمة مع هذه املجموعات لدينا عالقات»

 غير وطني. كان هناك 
ً
بهذه الصفة سلبية أو إيجابية، هو كالم غير موضوعي وغير عقالني، وأيضا

 كان لدى العرب 
ً
من األكراد أشخاص أخذوا موقع العميل واملرتهن لألمريكي صحيح، ولكن أيضا

هذا ينطبق ربما على معظم الشرائح حاالت مشابهة، في منطقة الجزيرة وفي باقي املناطق في سورية. و 

 .«في سورية

 من تعاطف 
ً
 في املاض ي انطالقا

ً
 كبيرا

ً
ر  بأن سورية قدمت للمجموعات الكردية دعما

َّ
وذك

 بسبب ذلك ،13وتأييد ودعم للحقوق الثقافية واإلثنية
ً
 كبيرا

ً
وهذه اإلشارة . 14وكادت أن تدفع ثمنا

 الرسمية األولى في هذا الباب. 

 1998املجموعات منذ عقود، مع أننا وقفنا معها، وكدنا ندفع الثمن في عام هذه »قال: 

 من الحقوق الثقافية لهذه 
ً
بصدام عسكري مع تركيا بسببها، ولكننا كنا نقف معهم انطالقا

 .«املجموعات، أو لهذه الشريحة. بماذا تتهم الدولة السورية؟ تتهم الدولة السورية بأنها شوفينية

رئيس األسد على هذا املستوى، فإنه يتجاوز هدف موضعة العالقة في يتحدث ال حينما

 سياق تاريخي، إلى هدفين محتملين وهما: 

اليوم  "مفتوحةالدولة أبواب "لجهة أن ، الكردي وغير الكردي، طمأنة املتلقي السوري -

، وأن التذكير بما كالجميعأمام 
ً
 أو ممكنا

ً
ان من ، وأن سياق وِرباط املودة ال يزال قائما

بكل ما في ذلك من مخاطرة، للفواعل الكردية، موقف الدولة السورية من إسناد ودعم 

، ... تلك الالبد أن تتلقاه 
ً
 حسنا

ً
 فواعل، ويقع لديها موقعا

تحدث الرئيس األسد عن أن الدولة لن تتعاطى بتعجل أو عدائية حيال الوقائع التي حدث 

  وات املاضية، وأنَّ السن طوالوقامت في امليدان أو األذهان 
 

  واإلدماج   التكييف
 
البد  أموٌر واملعالجة

                                                           
: عقيل سعيد محفوض،  13

ً
دمشق: مركز دمشق ) الثقافة والسياسة والدولة لدى الكردكورد نامه: في أسئلة انظر مثال

 .  (2018ودار الفرقد،  والدراسات؛ لألبحاث
14 :

ً
بيروت: مركز دراسات الوحدة ) سورية وتركيا: الواقع الراهن واحتمالت املستقبل عقيل سعيد محفوض، انظر مثال

 .(2009العربية، 
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أن تكون تدريجية على قاعدة املكاسب واملنافع للمجتمع والدولة، ومن دون املساس بوحدتهما 

  وقوتهما وتماسكهما.

 بشكل مباشر. هناك حقائق»
ً
على األرض، بحاجة  نحن ال نعيد السلطة كما كانت سابقا

، هناك حقائق شعبية 
ً
ملعالجة تأخذ زمنا

استجدت خالل غياب الدولة، هناك 

مجموعات مسلحة، ال يمكن أن ننتظر منها 

تسليم السالح مباشرة. لن نطلب منهم هذا 

 يجب أن تكون 
ً
سياستنا الش يء، فنحن أيضا

تدريجية وعقالنية وتأخذ باالعتبار الوقائع، 

لكن الهدف النهائي هو العودة إلى الوضع 

 .«السابق، وهو سيطرة الدولة كاملة

هذا تأكيد بأن "الدولة هي الدولة"، وعودتها إلى مناطق "اإلدارة الذاتية" ال يمكن أن تكون 

تتولى أمن الحدود واملعابر فحسب، وإنما كامل السلطات  نلها جزئية أو منقوصة، بمعنى أن

 واملسؤوليات في نطاقها ومجالها املعروف. 

دخول الجيش السوري هو تعبير عن دخول الدولة، ودخول الدولة يعني الدخول بكل »

ولكن بكل تأكيد سيتم الدخول  ...تقدمها الدولة، هذا االتفاق حصلالخدمات التي يجب أن 

السوري أو دخول الجيش العربي السوري بالتزامن مع دخول الخدمات كاملة، أي عودة سلطة 

 .«الدولة كاملة

وهكذا فإن حديث الرئيس األسد تضمن إشارات لالنفتاح على الطروحات الكردية )وغير 

، وفي لحظة احتدام بالغة نهم بهرغم رهان أصحاب تلك الطروحات على الخارج أو ارتهاالكردية(، 

 القسوة. 

الخطأ الذي حصل هو أن مجموعة من األكراد الذين قاموا بهذا العمل، وضعوا »قال: 

، وعن كل الشرائح امل
ً
 ليس فقط عن األكراد، وإنما عن العرب أيضا

ً
ختلفة املوجودة أنفسهم نوابا

كر س »جي للمجموعات في منطقة الجزيرة، أنَّ الدعم األمريكي والخليوأضاف . «في منطقة الجزيرة

ال، . سلطة هؤالء على كل الشرائح، فأصبحنا نعتقد بأن كل من هو موجود هناك هو من األكراد

وعودتها إلى مناطق "الدولة هي الدولة"، 

"اإلدارة الذاتية" ل يمكن أن تكون جزئية أو 

تتولى أمن الحدود  نلها منقوصة، بمعنى أن

واملعابر فحسب، وإنما كامل السلطات 

 واملسؤوليات في نطاقها ومجالها املعروف.
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 على عالقة 
ً
علينا أن نقول بأن التعامل اآلن هو مع هذه األحزاب، أما األكراد فمعظمهم كانوا دائما

 يتوا
ً
 وطنية حقيقيةجيدة مع الدولة السورية، وكانوا دائما

ً
 .«صلون معنا ويطرحون أفكارا

االتفاق بين الجيش العربي السوري »حضر الروس في اللقاءات بين دمشق وكردها، أو في 

من أجل دخول  –نقول األكراد لكيال أو مع املجموعات الكردية التي تسمي نفسها "قسد" –واألكراد 

 . «الجيش السوري

 وسعادة عن في بعض املناطق التي دخلنا إليها »
ً
كان رد فعل األكراد ال يقل إيجابية وفرحا

نعم بكل بساطة نستطيع أن نعيش مرة أخرى، وإذا كان الجواب ال، فهذا يعني »، «باقي الشرائح

 .»أن سورية لن تكون مستقرة في يوم من األيام

 للخطاب السياس ي واإلعالمي لدى الفواعل الكردية، قائ
ً
 عميقا

ً
 تضمن الحديث انتقادا

ً
 :ال

بصدام عسكري مع تركيا  1998وقفنا معها، وكدنا ندفع الثمن في عام »إن املجموعات التي 

ذه بسببها... بماذا تتهم الدولة السورية؟ تتهم الدولة السورية بأنها شوفينية، ... ونتهم بأننا نحرم ه

ي األرمن، وهي أخرى هسورية وبعد أن قارن بينها وبين جماعة إثنية . «الشريحة من حقوق ثقافية

، ولديها مدارس «اندمجت ولكنها لم تذب، حافظت على كل خصائصها»نها الرئيس: إشريحة قال 

 وكنائس وجمعيات ونشاطات بصورة طبيعية. 

"، ملاذا نكون منفتحين هنا وغير منفتحين هناك؟إنَّ السؤال املطروح بهذا الخصوص هو "

أن هناك طروحات انفصالية، هناك خرائط »والتعبير للرئيس األسد، له جواب صريح، وهو: 

ق بأن هذه "كردستان سورية"، وهي جزء من كردستان الكبرى  وهذا أمر ال يمكن القبول . «تسو 

من حقنا أن ندافع عن وحدة أراضينا وأن نكون حذرين من الطروحات االنفصالية، ولكن »به، و

لسوري هو تنوع جميل وهو تنوع غني ال توجد لدينا مشكلة مع التنوع السوري، بالعكس التنوع ا

وهذا الغنى يعني قوة. الغنى والتنوع ش يء، والتقسيم واالنفصال وتفتيت البلد ش يء آخر، ... هذه 

 .«هي املشكلة
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ا
 تحرير إدلب واللجنة الدستورية -ثامنا

 تحرير إدلب

عملية تحرير إدلب كانت مقررة منذ أكثر من عام، لكنها تأجلت العتبارات عديدة، منها طلب 

عملية التحرير متواصلة، أنَّ املزيد من الوقت وفق دينامية أستانة، لكنه لم يلتزم، إال أردوغان 

 وإن لم تكن باإليقاع املطلوب. 

 أن يكون التحرير بالقلسوري   وبالنسبةهذا، 
ً
وة العسكرية، املهم هو التحرير، ة ليس شرطا

والدولة تفضل السياسة على القوة العسكرية، وإن كانت األخيرة من األمور الالزمة أو الواجبة، 

ة  في إدلب، وباعتبار الرهانات البعيدة والعميقة لتركيا وحلفائهاباعتبار وجود جماعات إرهابية  بعام 

ة.   والواليات املتحدة منهم بخاص 

 أو أن تكون فيها عمليات املعارك ا»
ً
 انتهت ألن أغلب املناطق إما تسلم طوعا

ً
لكبرى تقريبا

محدودة، وعملية خان شيخون قد تظهر على الخريطة بأنها كبرى، ولكن كان هناك انهيار 

للمسلحين، فربما هذا هو املقصود بالنسبة للعمليات الكبرى. ولكن تصريحاتهم )الروس( بشأن 

 .«دولة السورية والتصميم على ضرب اإلرهاب لم تتبدلعودة إدلب لسيطرة ال

إدلب أو عملية التحرير ككل محكومة بتقديرات ومواقف وربما رهانات  تحرير ن إيقاع أهل 

 روسيا حيال تركيا؟ 

 نتحدث ونرى ما هي الظروف »
ً
دائما

التي تسمح بالعملية. عدة مرات اتفقنا 

بشكل ثالثي ]سورية، روسيا، إيران[ على 

موعد محدد لعملية، وتم تأجيل هذه 

لعملية أكثر من مرة، ألن هناك إما ا

أو مستجدات  ؛مستجدات عسكرية

. هناك .سياسية، فهذا الش يء نقاش طبيعي.

ش يء نراه نحن، يتعلق بالساحة الداخلية، وهناك ش يء تراه إيران متعلق بالساحة اإلقليمية، 

 . «يأتي الحواروهناك ش يء آخر يراه الروس ي متعلق بالساحة الدولية، هنا يأتي التكامل، وهنا 

و أحديث الرئيس األسد عن مصير املسلحين 

، ذلك أن أمامهم "الخروج 
ا
اإلرهابيين كان لفتا

 :إلى تركيا"، وإن لم يكن فثمة خياران أمامهم

إما العودة إلى حضن الوطن وتسوية »

 «.أو الحرب ؛األوضاع
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ر السريع للمعطيا»إن   تأجيل العملياتالتغي 
ً
م أحيانا ، ويحدث ذلك بصورة مستمرة، «ت ُيحت 

 هناك » نَّ أكبير وهو  ر باإلضافة إلى عامل آخر له اعتبا
ً
، بيننا وبين املدنيين في تلك املناطق تواصال

 نحاول أن نفتح املجال قْد 
ً
ن من تلك املناطق إلى مناطقنا، ر املستطاع النتقال املدنييفنحن فعال

نحقن دماء  –في بعض الحاالت نجحنا به–وهذا يحقن دماءهم. وإذا كان هناك حل سياس ي 

 
ً
 هذه أولوية، ال يجوز أن نضعها جانبا

ً
 .«الجنود السوريين، أيضا

، ذلك أن أمامهم "الخروج أالرئيس األسد عن مصير املسلحين  حديث
ً
و اإلرهابيين كان الفتا

أو العودة إلى حضن الوطن، أو باألحرى،  ؛الحربإما  :لم يكن فثمة خياران أمامهم تركيا"، وإنإلى 

 .«أو الحرب ؛دة إلى حضن الوطن وتسوية األوضاعإما العو »

 تحدث عن "العودة إلى حضن الوطن" بوصفها 
ً
درجت الدولة على طرحه أمام  خيارا

املسلحين وفق تدبير سياس ي بالغ األهمية والحساسية، ذلك أن األبواب مفتوحة أمام الجميع، بما 

و التمفصل مع التواصل مع البنى والفواعل االجتماعية أ، وهذا بالتوازي املسلحين يشمل من بينهم

  في مناطق سيطرة "إمارة جبهة النصرة".

 ة اللجنة الدستوري

ها  ما الرهانات الحاكمة أو الكامنة في عملية اللجنة الدستورية، وملاذا التمركز حولها وعد 

 وسوتش ي، وما الذينقطة فاصلة في مسارات األمور في الحرب السورية، وما موقعها بين جنيف 

سوف تقوم به أو ما مهامها بالفعل، وما موقع الحكومة السورية فيها أو ما موقفها من مخرجات 

 اجتماعات ومداوالت اللجنة؟

كان الجزء املتعلق باللجنة الدستورية في حديث الرئيس بشار األسد من أكثر األجزاء راهنية 

ل استجابة ألسئلة كثيرة، ورسم خط الفهم وال
 
، ومث

ً
تفسير في مجمل التقاطعات وقوة وحسما

والتفسيرات والتقديرات حول أغراض وأهداف تلك اللجنة، ما ظهر منها وما خفي، من منظور 

الرئيس األسد، وهو غير بعيد عن خط التحالف مع روسيا وإيران، ولو أن في فضاء الكالم والثقافة 

ال اللجنة الدستورية والسياسة في سورية )وحولها( تقديرات تتحدث عن فروق في املواقف حي

 إيران. -روسيا-بين مثلث سورية
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 اللجنة كمنصة محتملة للحرب -

كانت اللجنة الدستورية بمثابة فخ ومنطلق ملواصلة الحرب، واعتقد خصوم أو أعداء 

الحكومة السورية أنها سوف ترفض املشاركة في تشكيل اللجنة، ووضعوا عقبات كثيرة، ولكنهم 

ا من القيام بتشكيلهاربما أصيبوا بصدمة عند" وسورية لم تقدم تنازالت تحت أي ، "ما تمكن 

 ضغوط.

ستخدم »مصدر التهديد في عملية اللجنة الدستورية هو أنها 
ُ
وما سيصدر من نتائج ... ربما ت

 كمنصة
ً
. هذا ما يخطط له الغرب منذ .انطالق للهجوم وضرب بنية الدولة السورية. عنها الحقا

الش ي. لذلك لم يكن أمامنا خيار للتنازل عن مسلمات وعن ثوابت ترتبط سنوات ونحن نعرف هذا 

 .«بمصلحة سورية

اضطروا في كثير من األحيان لطرح أسماء ترتبط »الخصوم أو األعداء  نَّ : إقال الرئيس األسد

 بـ 
ً
ولكن باملحصلة وافقنا على عدد من "، ... جبهة نصرة"وكنا نرفض ألنها  "جبهة النصرة"مباشرة

الء وهذا كان ربما يشكل مفاجأة.. قلنا النتيجة واحدة، الخلفية واحدة، االنتماء واحد، السيد هؤ 

 ...  واحد
ً
، والتصويت في املستقبل سيكون واحدا

ً
 . «ومصدر القرار سيكون واحدا

 ملاذا التركيز على اللجنة؟ -

 ييهئ :والقول  هاالتمركز حولالتركيز على اللجنة أو 
ً
ها تمثل مدخال  الحل هو كالم غير صحيح، إن 

إذ إنه يسكت أو يتغافل عن أمر ال يمكن التغافل عنه وهو مكافحة اإلرهاب، وقد يكون الغرض 

من التركيز على اللجنة الدستورية هو "غض النظر عن اإلرهابيين"، وهذا يعقد األزمة وال يحلها، 

 وهو "أمر مرفوض" من قبل الدولة السورية.

رهاب في سورية، الحل يبدأ من إيقاف التدخل الخارجي في سورية، الحل يبدأ من ضرب اإل »

، له دور ما، ولكن ال يحل محل األولى والثانية-وأي حوار سوري
ً
، مساهما

ً
 .«سوري يكون مكمال

يعطي الصالحية ألي جهة أممية أو غيرها » 2254أما إذا كان بيدرسون يعتقد بأن القرار 

ات، فأنا أريد أن أذكر بأن بداية القرار تتحدث عن السيادة لكي تقوم باإلشراف على االنتخاب

السورية، والسيادة السورية تعبر عنها الدولة السورية فقط وال أحد آخر وال أي جهة أخرى، 

فاالنتخابات التي ستحصل ستكون بشكل كامل من األلف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية، 

أخرى، دولية، دول، جمعيات، منظمات، أشخاص، شخصيات، وإذا أردنا أن نقوم بدعوة أي جهة 
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اللجنة الدستورية ال  .. سيكون تحت إشراف الدولة السورية وبسيادة الدولة السورية.ال يهم.

. لها عالقة فقط بموضوع الدستور، أما إذا كانوا يعتقدون أنهم .عالقة لها بموضوع االنتخابات.

 .«هم: هذا لن يكون سوى في أحالمكمسيعودون إلى عصر االنتداب، فسأقول ل

 الطرف اآلخر! -

 بشرعيته، والحكومة 
ً
 بالطرف املعارض أو اعترافا

ً
إنَّ االتفاق على تشكيل اللجنة ليس قبوال

 في اجتماعات اللجنة، وهي 
ً
 من»السورية ليست طرفا

ً
هذه املفاوضات وال من هذا  ليست جزءا

 ، إنما ثمة «النقاش
ً
من »وفد يضم أشخاصا

نفس جو الحكومة السورية السياس ي، ولكن 

هذا ال يعني أننا نحن كحكومة نفاوض. من 

الناحية القانونية نحن غير موجودين في 

اللجنة الدستورية، وال يعني اعتراف 

 .«الحكومة بأي طرف، هذا موضوع منته

لجزء األكبر منه "ربما ال الطرف اآلخر في اللجنة معين من قبل تركيا ومن يقف خلفها، ا

 يمثل حتى نفسه".

 وطن»
ً
 يتعامل مع طرف عميل ومع طرف الحقيقة أن هناك طرفا

ً
ٍ إيا . هذا بكل بساطة. رهابي 

نغضب الجميع، أنا سأقول لك هو حوار سوري سوري.  لكيال  ولكن لضرورة الكالم الدبلوماس ي

 
ً
حوار سوري سوري بالهوية وجواز السفر وبالجنسية، أما االنتماء فهذا نقاش آخر.   هو ولكن طبعا

 .«كلنا نعرف الجواب

 في مهمة اللجنة -

تم تحميل االتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية أكثر مما يحتمل، وهو غير قابل للتأويل 

، إنما هو واضح ومحدد، ويتعلق بالدستور فقط، ومن املؤكد أن تق
ً
لتوجيه »وم محاوالت تقريبا

عمل اللجنة باتجاه معين. هذا ش يء أكيد، ونحن واعون لهذا الش يء ولن نسمح به. بكل بساطة. 

 .«لذلك كل ما يصرح به من خارج اللجنة نفسها ليس له قيمة، قيمته صفر مكعب بكل بساطة

يبدو أن األصل في عمل اللجنة الدستورية ليس ما إذا كانت سوف تعدل الدستور الراهن 

(، أم تبحث في دستور جديد، فهذا مما جرى الكثير من الكالم والنقاش حوله، إذ إن أي 2012)

الطرف اآلخر في اللجنة معين من قبل تركيا 

ومن يقف خلفها، الجزء األكبر منه "ربما ل 

 يمثل حتى نفسه".
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، األمر الذي يعني أننا أمام دستور جديد، إذ 
ً
ال يوجد فاصل بين التعديل »تعديل يتطلب تصويتا

 باملطلقوبين ا
ً
 كامال

ً
ومن . «لدستور الجديد، ألنه ال يوجد ما يحدد الدستور الجديد، أي دستورا

ن أي ش يء ينتج عن لقاءات هذه اللجنة ونعتبر أنه إ»ثم فإن األصل هو مخرجات تلك اللجنة، و

 من األلف .. وحتى .يتوافق مع املصلحة الوطنية
ً
 جديدا

ً
وإذا . لى الياء سنوافق عليهإلو كان دستورا

 
ً
 واحدا

ً
 للدستور ولو بندا

ً
ولكن هذا البند يقف ضد مصلحة الوطن فسوف نقف  ،كان تعديال

  .«ضده ولن نسير به

ميزان املعنى والقوة في املوضوع حسب كالم الرئيس األسد ليس ما يخرج عن اللجنة بذاته، 

 مع املصلحة الوطنية"، وهذه مسألة خالفية؛ بل صر 
ً
اعية إلى أبعد الحدود، وإنما ما يعده "متوافقا

 وحلفاءها سوف يجادلون بل سوف يقاتلون إذ إنَّ 
 
على سلطة  –ما أمكن لهم ذلك–املعارضة

تحديد وتعيين معنى "املصلحة الوطنية"، ومن الواضح أنَّ تحوالت الحدث السوري اليوم ترجح 

 ى هذا الصعيد. والدولة أقرب لإلمساك بدفة النقاش وحتى الحرب عل أن يكون النظام السياس ي

  في ما لن يحدث! -

إنَّ تحديد أو تعيين ما يمثل "مصلحة وطنية" هو بالضبط تحديد وتعيين ملعنى الدولة ومعنى 

، 2011الفوز أو االنتصار في الحرب، وهذا هو أحد بواعث الحرب الدائرة في سورية منذ العام 

لم يتخل عنه بالحرب. وهذا أمر محسوم بالنسبة له. والرئيس األسد لن يتخلى بالسياسة عما 

 ما هي اللعبة التي سيلعبونها، هي لعبة إضعاف الدولة وتحويلها »يقول: 
ً
لى دولة ال إنعرف تماما

اللعبة واضحة،  .يمكن أن تكون عليها سيطرة من الداخل وبالتالي تكون السيطرة عليها من الخارج

وسوف . «صل هذا الش يء ولكنهم سيحاولون ونحن لن نقبللن يح... كما يحصل في دول مجاورة

 .يكون ذلك هو موضوع التجاذبات والرهانات في املرحلة القادمة

 بين جنيف وسوتش ي -

املرجعية العملية ملسار اللجنة الدستورية هي مرجعية سوتش ي، املنبثقة بدورها عن مرجعية 

ارك في اللجنة الدستورية ينظر إلى الطرف أستانة، والوفد املدعوم من قبل الحكومة السورية املش

 اآلخر بوصفه 
ً
 في عملية سوتش ي وقبلها عملية أستانة. هنا أصل املوضوع بالنسبة  جزءا

ً
مشاركا

.
ً
 للنظام السياس ي والدولة في سورية، وللرئيس األسد تحديدا
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ه، يحذر األسد من أي تأويالت تخرج بموضوع اللجنة الدستورية عن السياق املذكور أعال 

عدنا إلى جنيف »ال عالقة لألمر بدينامية جنيف، التي تبدو بالنسبة له منقضية الصالحية، يقول: 

 فنحن جزء من سوتش ي وكل ما يحصل هو جزء من سوتش ي واستمرار 
ً
 فقط. أما سياسيا

ً
جغرافيا

 من هذا املوضوع. لسوتش ي ومرجعيته هي سوتش ي
ً
، وهكذا «جنيف ليست موجودة، ليست جزءا

 »فإن 
ً
 أمميا

ً
،  ،تمثيل األمم املتحدة ومشاركتها في اجتماع سوتش ي يعطيها بعدا

ً
وهذا كان ضروريا

  .«جنيف غير موجودة. ولكن هذا ال يعني أن تدخل جنيف على سوتش ي
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ا
 اإلشارات والتنبيهات -تاسعا

الصور  واملدارك  –بكيفية أو أخرى –ثمة نمط مختلف من القراءة والتعبير، يتجاوز  -

على  يركز سنوات الحرب،  طوالالنمطية عن الخطاب السياس ي للنظام السياس ي والدولة 

 التحديات أكثر منه على االنجازات، وعلى التهديدات أكثر منه على الفرص.

تضمن حوار الرئيس بشار األسد قراءة عميقة إلكراهات وفرص ورهانات وتحالفات  -

خطاب سياس ي وإعالمي لرئيس دولة في حالة حوار/يس بما هو وأوليات الحرب السورية، ل

ين ملا يجري، ورسم أولي ملسارات حرب فحسب، وإنما بما هو خطاب في تقدير وفهم وتبي

  و اتجاهات الفعل لدى الدولة السوريةأ
ً
 .أيضا

ال بد من أن تؤخذ باالعتبار، وأن الدولة ليست مستعجلة في منطقة الجزيرة ثمة وقائع  -

عدة سنوات، ملجرد التفكيك أو املحو،  طوالهي بصدد تفكيك ما كان أو ما صار هناك وال 

إنما في سياق إعادة النظر في نمط العالقة بين الدولة وفواعل السياسة واملجتمع، وهذه 

 مقاربة بالغة األهمية والحيوية. 

جتماعي مقابل أظهر الحديث أولوية أو تغير الوزن النسبي لـ: الداخل مقابل الخارج، اال  -

السياس ي، االقتصادي مقابل األمني، الكلي مقابل الجزئي، االحتمالي والنسبي مقابل 

القطعي واإلطالقي، وظهر ذلك بصورة خاصة في معرض تحليل الوضع االقتصادي ومحاربة 

 الفساد وتقييم أداء املؤسسات الحكومية، والتعامل مع رجال املال واألعمال. 

 عن نمطية  انطلق خط اإلجابات -
ً
من تقديرات وربما قناعات واضحة ومختلفة كثيرا

 
ً
وذريعة  أساٌس الخطاب السياس ي للدولة، من قبيل: أنَّ االستعداد والقابلية الداخلية مثال

للتدخل الخارجي. وأن التحديات األمنية ومكافحة اإلرهاب والضغوط الخارجية والحصار 

 الرأي العام. لم تعد تقنع املتلقي وفواعل  –هي صحيحة–

قراءة الحدث السوري محكومة أو مشروطة بأمور رئيسة، مثل: الرؤية أو املقاربة الكلية،  -

والبداهة، وأولوية الداخل على الخارج، وأولوية الواقعي على املتخيل، والواقعية، 

واالحتمالية، الال متوقع، وثمة في الحرب السورية منطقة أو حيز تداخل وتقاطع لرهانات 

.الح
ً
 وتنافرا

ً
 لفاء والخصوم، تقاربا

أردوغان كان يهدف من بدايات الحرب لخلق مشكلة بين الشعب السوري والشعب » -

 
ً
 عدوا

ً
الجيش التركي كان في بدايات الحرب »لكن . «التركي، كي يكون الشعب التركي شعبا
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أردوغان مع الجيش العربي السوري، وكان يتعاون معنا إلى أقص ى الحدود، إلى أن قام 

 .«باالنقالب عليه

روسيا حاضرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كل ما يتعلق بالحدث السوري، وفي كل  -

 كامل 
ً
أو معظم مفردات وخطوط التعبير خالل الحديث، واألهم أنها ظهرت حليفا

األوصاف، وكامل الثقة واألهلية والهمة لالعتماد عليه، وهي شريك في كل املعارك والجبهات 

، صغيرها وكبيرها، في العسكرة والسياسة وغيرها. 
ً
 تقريبا

نحن والروس واإليرانيون نخوض » -

معركة عسكرية واحدة، ونخوض 

والرئيس  .«معركة سياسية واحدة

ِل على روسيا وإيران في 
األسد ُيعو 

أنماط التدخل أو التورط  "ضبط"

 إلى 
ً
التركي في الحرب السورية، وصوال

"تفكيك" العقد القائمة 

 واملستحكمة التي تواجه عودة التفاعالت بين سورية وتركيا. 

املقاربة األهم في تفسير كيف أمكن لألمريكي أن يتدخل في منطقة الجزيرة وشرق الفرات،  -

ت ذلك التدخل وراهنت عليه تلقفواعل ائح أو شر ، و قابلية محلية جهويةهو وجود 

 . من كرد وغير كرد، بهوارُتهنت 

إذا كان املطلوب هو إخراج األمريكي من شرق الفرات، فهذا يقتض ي التعامل مع األسباب  -

، ما يعني تفكيك تلك القابلية، واحتواء 
ً
الداخلية التي جعلت وجوده وتدخله هناك ممكنا

 ن تتلقى األمريكي وتطالب ببقائه. أي عوامل أو فواعل يمكن أ

تحدث الرئيس األسد عن أن الدولة لن تتعاطى بتعجل أو عدائية حيال الوقائع التي  -

السنوات املاضية، وأن التكييف واإلدماج  طوالوقامت في امليدان أو األذهان  حدثت

والدولة، ومن البد أن تكون تدريجية على قاعدة املكاسب واملنافع للمجتمع  أموٌر  واملعالجة

  دون املساس بوحدتهما وقوتهما وتماسكهما.

 أن يكون تحرير  -
ً
بالقوة العسكرية، املهم هو التحرير، والدولة تفضل إدلب ليس شرطا

السياسة على القوة العسكرية، وإن كانت األخيرة من األمور الالزمة أو الواجبة، باعتبار 

اللجنة الدستورية بمثابة فخ ومنطلق 

ملواصلة الحرب، وقد يكون الغرض من التركيز 

على اللجنة الدستورية هو "غض النظر عن 

د األزمة ول يحلها، وهو اإلرهابيين"، وهذا 
ّ
يعق

 "أمر مرفوض" من قبل الدولة السورية.
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 نات البعيدة والعميقة لتركيا وحلفائهاوجود جماعات إرهابية في إدلب، وباعتبار الرها

ة. ة والواليات املتحدة منهم بخاص   بعام 

اللجنة الدستورية بمثابة فخ ومنطلق ملواصلة الحرب، وقد يكون الغرض من التركيز على  -

د األزمة وال يحلها، وهو "أمر  اللجنة الدستورية هو "غض النظر عن اإلرهابيين"، وهذا يعق 

 الدولة السورية.مرفوض" من قبل 

االنتخابات التي ستحصل ستكون بشكل كامل من األلف إلى الياء تحت إشراف الدولة » -

لها عالقة فقط بموضوع ، اللجنة الدستورية ال عالقة لها بموضوع االنتخاباتو السورية، 

الدستور، أما إذا كانوا يعتقدون أنهم سيعودون إلى عصر االنتداب، فسأقول لهم: هذا لن 

 .«سوى في أحالمكم يكون 

، األمر الذي يعني أننا أمام دستور جديد، و -
ً
 نَّ إ»إنَّ أي تعديل في الدستور يتطلب تصويتا

وحتى لو  ...يتوافق مع املصلحة الوطنيةأي ش يء ينتج عن لقاءات هذه اللجنة ونعتبر أنه 

 من األلف إلى الياء سنوافق عليه
ً
 جديدا

ً
 .«...كان دستورا

ملسار اللجنة الدستورية هي مرجعية سوتش ي، املنبثقة بدورها عن املرجعية العملية  -

مرجعية أستانة، وال عالقة لألمر بدينامية جنيف، التي تبدو بالنسبة للرئيس األسد 

 ".جنيف ليست موجودةمنقضية الصالحية، "
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 خاتمة

ِ إلى "أفق التفكير واتجاهات الفعل"، بمعنى كيف يقرأ 
الحدث، وما يشير عنوان هذا النص 

خطوط املعنى في الحدث السوري كما تظهر في تلك القراءة، غير أن األفكار على هذا الصعيد 

 تقتض ي "ممارسات دالة" أو "اتجاهات فعل وتأثير".

لعل أولى تلك "املمارسات" هو قلب أو تغيير نمط التفكير والتقدير "من الخارج إلى الداخل"، 

أو جهوية للحرب؛ ثم الحديث عن اإلجراءات الراهنة )أو املزمعة( عن قابلية داخلية  الحديثبمعنى 

حيال األوضاع القائمة في املناطق العائدة إلى سلطة الدولة، وكذلك السياسات الحكومية الجديدة 

في قطاع االقتصاد واملال واألعمال. ولعل اإلشارة األهم كانت في حاجة سورية ملراجعة فكرة "الهوية 

 م "الوطن"، وربما بناء عقد اجتماعي جديد. الوطنية" ومفهو 

 عن خط التعبير والتفكير 
ً
 مختلفا

ً
 سياسيا

ً
 أو تقديرا

ً
 أو تفكيرا

ً
قدم الرئيس األسد خطابا

عدة سنوات، ومن املرجح أن الهدف الرئيس من ذلك،  طوالاملعتاد للنظام السياس ي والدولة 

من أجل "الخروج منها"، والتفكير في كيف  ليس "تجديد عدة الحرب" بغرض االستمرار فيها، وإنما

 يمكن أن تكون سورية ما بعد الحرب. 
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 عقيل سعيد محفوض

o ستاذ جامعيكاتب وأ . 

o تتركز اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد. 

o  عدد من املنابر اإلعالمية والسياسية والبحثية.يكتب تحليالت ومقاالت رأي في 

o صدر له: 

o كتب 

 أبو جدليات املجتمع والدولة في تركيا: املؤسسة العسكرية والسياسة العامة( ،

 (.2008ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 بيروت: مركز دراسات تقبلسورية وتركيا: الواقع الراهن واحتمالت املس( ،

 (. 2009الوحدة العربية، 

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

 (.2012لألبحاث ودراسة السياسات، 

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

 (. 2012ودراسة السياسات، 

  أبو ظبي: كيا والغرب: "املفاضلة" بين التحاد األوربي والوليات املتحدةتر( ،

 (.2013مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 الدوحة، )األكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية :

 (.2013املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

  دمشق: مركز دمشق  مدارك وسياسات األزمة السوريةخط الصدع؟ في(

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

 دمشق: مركز  دى الكردثقافة والسياسة والدولة لكورد نامه: في أسئلة ال(

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

o  :مخطوط  

  مخطوط تحت الفائقة: املفاهيم، األبعاد، التحولتاألمن في عصر الحداثة( ،

 النشر(.
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  في  "دولة ما بعد االستعمارنشوء "الدولة الوطنية" أو "حول : ليفياثان املشرق

 ، )مخطوط(.سورية، مقاربات تفسيرية

o دراسات وأبحاث 

 املركز العربي لألبحاث ودراسة  سورية وتركيا: "نقطة تحول" أم "رهان تاريخي"؟(

 (. )إلكتروني(.2012سات، السيا

 "املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الحدث السوري: مقاربة "تفكيكية( ،

 (. )إلكتروني(.2012

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

 (.2016دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ،دمشق: مركز مقاربة إطاريةدروس الحرب: أولويات األمن الوطني في سورية( ،

 (.2016دمشق لألبحاث والدراسات، 

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

 (.2016دمشق لألبحاث والدراسات، 

 الرباط: مؤسسة مؤمنون بال حدود مفهوم األمن: مقاربة معرفية إطارية( ،

 (. 2016لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث ز التفكير: املحددات، الكيفيات، التحدياتمراك( ،

 (.2017والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق القنفذ والثعلب: الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية( ،

 (.2017لألبحاث والدراسات، 

 الرباط: العنف املقدس: في األسس الثقافية لعنف الجماعات التكفيرية( ،

 (.2017نون بال حدود لألبحاث والدراسات، مؤسسة مؤم

 دمشق: مركز دمشق ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة األزمة السورية( ،

 (.2017لألبحاث والدراسات، 



   

 41 قراءة الحرب: في أفق التفكير واتجاهات الفعل

 

 دمشق: مركز دمشق ، حيث يسقط الظّل! الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية(

 (.2018لألبحاث والدراسات، 

  دمشق: ت السياسة والدولة في الشرق األوسط، عودة املسألة الشرقية تحول(

 (.2018مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ،ة؟
َ
مِكن ِجندة م 

َ
واَجَهة والحوار، أي أ

 
رد: بين امل

 
ورّية والك )دمشق: مركز دمشق س 

 (.2018لألبحاث والدراسات، 

  دمشق: ؟،1974الجبهة الجنوبية: هل تسعى إسرائيل لتعديل اتفاق الفصل(

 (.2018دمشق لألبحاث والدراسات، مركز 

 ،دمشق:  رايات بيضاء: حول سياسة املصالحات والتسويات في األزمة السورية(

 (.2018مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 !مشروِع "قوات سوريا الديمقراطّية"، ولدتها وموتها 
 
رد: صورة

 
، استالب  الك

 (.2018)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ،دمشق: مركز دمشق إعادة التفكير في الدولة: قراءة في ضوء األزمة السورية(

 (.2019لألبحاث والدراسات، 

 ة، وإكراهات الحرب، واملقاومة املمكنة؟ ، التفكير في الَجْولن: املدارك النمطيَّ

 (.2019)دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  مل
َ
قة واأل

ّ
وريةاإِليالة والِعَيالة: الث اطرة في الحرب السُّ

َ
خ

 
)دمشق: ، والَجهالة وامل

 (.2019مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

  ،ة وريَّ  ِنيتشه: في معنى "ما بعد الحرب" في س 
 

ات )دمشق: مركز دمشق لألبحاث ربَّ

 (.2019والدراسات، 

 شرق الفرات بين الكرد والوليات املتحدة وتركيا، أي استجابة رهان مهاباد !

 (.2019مركز دمشق لألبحاث والدراسات، ، )دمشق: ؟ممكنة
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o :أوراق بحثية في مؤتمرات أو كتب جماعية 

 ِشر  في  "العرب في تركيا": محور تواصل أم تأزيم؟
ُ
بحث في مؤتمر العرب وتركيا ن

 (. 2012كتاب جماعي )

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

(2013.) 

  عام على الحرب العاملية األولى: من "املسألة  100الشرق األوسط بعد

)مؤتمر بيروت  بيكو جديد؟-الشرقية" إلى "الدولة الفاشلة"، هل هناك سايكس

 (.2015شباط/فبراير،  22- 19

  من املظلومية إلى الفعل: تحديات فواعل املقاومة في عالم ما بعد األحدية

في عالم ما بعد األحادية الغربية: تحديات املرحلة  يا، في مؤتمر: )غرب آسالغربية

 (.2017أيلول/سبتمبر  7االنتقالية، بيروت، 

 املؤتمر الدولي األول في ثقافة الكراهية: الظاهرة الدينية، الحرب، التوحش( ،

 (.2017أيلول/سبتمبر  13-12لحوار األديان، بيروت، 

  ،العبور إلى الهوية: في الستجابة املمكنة لتحديات ما بعد الحرب في سورية

-20)مؤتمر الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية، دمشق، 

 (.2018كانون الثاني/يناير  21

  ،إعادة التفكير بالدولة في حالت ما بعد الحرب: قراءة في ضوء األزمة السورية

 (. 2018كانون األول/ديسمبر  17-16ثقافي السوري، دمشق، )املؤتمر ال
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