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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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مقدمة

يتناول هذا املقال التواصل اإلستراتيجي للنظام السوري، باعتباره ممارسة سياسية تسير جنًبا إلى جنب 
مع تكتيكاته السياسية واالجتماعية والعسكرية القمعية للسيطرة على املجال السيا�سي، وكسب الحرب 
األهلية الدائرة في البالد، وقمع معارضيه بعنف منذ انطالقة االنتفاضة السورية في آذار/ مارس 2011. 
وذلك باالعتماد على املصادر األولية والثانوية، إضافة إلى تحليل الخطاب )املنطوق( في خطابات الرئيس 
السوري بشار األسد الرئيسة منذ عام 2011، تشير الدراسة إلى أن هذه اإلستراتيجية هي ممارسة ديناميكية 
للسياسة، تجمع بين تعبئة وسائل اإلعالم وأساليب )أجناس( الثقافة كتقنيات قوة مع لغة سياسية متجذرة 
في أيديولوجية حزب البعث، إلضفاء الشرعية على حرب النظام ضد خصومه، وضمان الدعم، واستدعاء 

)تجميع( املواطنين بصفتهم شخصيات فردية سياسية.

تتناول هذه الدراسة التواصل اإلستراتيجي للنظام السوري ]1[ بعد عام 2011، كممارسة ديناميكية 
للسياسة تحشد اإلعالم )واألنواع الثقافية( كسلع لسلطة النظام، و«ثقافة التواصل« البعثية القائمة 
بالفعل إلعادة إنتاج قوة النظام]2[؛ والسيطرة على املجاالت السياسية والثقافية والرمزية في سورية، 
وضمان نجاة النظام وبقائه، خاصة أثناء حاالت الصراع. باالعتماد على بحث غير منشور أجريته في سورية 
قبل االنتفاضة ]3[، وعلى مصادر أولية وثانوية، وتحليل خطابات الرئيس السوري بشار األسد العلنية منذ 
آذار/ مارس 2011، تشير هذه الدراسة إلى أن ممارسات التواصل اإلستراتيجية للنظام السوري قد انتشرت 
على الصعيدين االجتماعي والثقافي، وفي املساحات الشخصية، منذ وصول الرئيس الراحل حافظ األسد 
إلى السلطة عبر انقالبه العسكري عام 1970، وتسير جنًبا إلى جنب مع ممارسات وتدابير أخرى للنظام 
تهدف إلى ضمان استمراريته والسيطرة على املجال السيا�سي، واستدعاء السوريين ليكونوا رعايا سياسيين 
 ]4[ والطائفية  والدينية  العرقية  الجماعات  من  فسيفساء سورية  وربط  القومية،  البعث  أليديولوجية 
كأعضاء في أمة عربية متخيلة؛ ووضع حدود أو قيود ملا يمكن أن يقال في العلن، كما يقول ميشيل فوكو: 

»حول موضوع معين في لحظة تاريخية معينة« ]5[.  

 
ً
)1(  - تناولنا مصطلح »التوصل االستراتيجي« في الغالب في األدبيات، من حيث السببية والسياسة والنتائج، ال سيما في العالقات الدولية، بدال

من أهميته للممارسات املحلية أو السياسة املحلية
.)Simpson، 2012 ؛Holtzhausen & Zerfass، 2013 ؛Farwell، 2013 ،انظر، على سبيل املثال(

)2(  - يؤكد مصطلح »ثقافة التواصل« الصلة الحاسمة بين اللغة والثقافة، وقد اقترح هذا املصطلح عاطف الشاعر )2008( كمفهوم يشير إلى 
»مجموعة من املراجع الدينية والتاريخية واألدبية واألسطورية التي يستخدمها أي مجتمع كنماذج صالحة لجميع األوقات« )ص 104(.

ا ميدانًيا حول املشهد الثقافي واإلعالمي في سورية على مدى عدد من األسابيع، في عامي 2009 و2010. ولم تعد مواصلة البحث 
ً
)3(  - أجريت بحث

امليداني ممكنة بعد االنتفاضة، بسبب اعتبارات األمن والسالمة.

)4(  - في عام 2010، كانت مكونات سكان سورية: نحو 65 في املئة من العرب السنة، و15 في املئة من األكراد، و10 في املئة من العلويين، و5 
في املئة من املسيحيين، و3 في املئة من الدروز، و1 في املئة من اإلسماعيلية، و1 في املئة من الشيعة االثنا عشرية. ملزيد من التفاصيل، انظر 

فابريس باالنش )2018(.

)5(  - Hall, S. )Ed.(. )1997(. Representation: Cultural representation and signifying practices. London, UK: Open University and 
SAGE Publications. P. 44
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كممارسات  الثقافة  فهم  هي  األولى  متشابكتين:  مترابطتين/  ديناميكيتين  على  االقتراح  هذا  يعتمد 
استطرادية )سيميائية( لصنع املعنى، وهو فهم يستدعي اهتماًما تحليلًيا لكيفية استخدام الفاعلين للكلمات 
والرموز والصور واملشاهد ألغراض مختلفة، ومن ضمن ذلك تطبيع سلطة النظام في سياقات تاريخية 
مختلفة؛ والثانية عّد التواصل والسياسة عناصر تأسيسية في بناء اإلجماع، وتغيير التأثير العام، وإنتاج 
درج ضمن املمارسات” ]6[. 

ُ
الذات السياسية، وتعزيز أنظمة التمثيل األيديولوجية التي تصبح مادية عندما »ت

 للتصديق أو مقبولة من دون مقاومة )كانت 
ٌ
ال يعني هذا االقتراح أن أنظمة التمثيالت األيديولوجية قابلة

االنتفاضة السورية، في جوهرها، مؤلفة من أعمال مقاومة شعبية لهذه األنظمة األيديولوجية وهياكل 
السلطة( إنما يعني معالجة املمارسات التي كان النظام يستخدمها باستمرار لتعبئة أنظمة التمثيل، لغرس 

السلطة وصقلها، بطرٍق بديهية.

يشير املثقف واملعارض السوري ياسين الحاج صالح، في كتابه »الثورة املستحيلة )2017(: فهم املأساة 
السورية‹‹، إلى األيديولوجية القومية البعثية القائمة منذ عام 1963 بكونها »عقيدة العروبة املطلقة« ]7[. 
ل الوطن 

ّ
ويكتب أن مثل هذه العقيدة تتصور أن: سورية بلد عربي. . . بمعنى أنها مع باقي الدول العربية تشك

العربي. كما تدعي أن الهوية العربية لهذه البلدان أساسية، وتحدد وتعرف بالكامل جميع السكان واألرا�سي 
رع 

ُ
والدول . . . وأبرز ما يميز العروبة البعثية يظهر في مشروعها للتجانس السيا�سي والفكري الكامل الذي ش

به داخل سورية. . . ]إلى[ . . . خلق التوحيد بين جميع السوريين ووضع البعثية كحقيقتهم العميقة، وحزب 
البعث كحامل لرسالتهم األبدية كعرب. 

وفًقا لعقيدة حزب البعث، كان ال بد من تكوين جميع السوريين بشكل فعال كمواطنين عرب سوريين، 
بغض النظر عن طائفتهم أو دينهم أو عرقهم، وهي تسمية تجمع بين عالمات الهوية املهمة للهويات السورية 
والعربية مًعا، وتظهر في مختلف الرموز واملراجع، مثل االسم الرسمي للدولة، بالجمهورية العربية السورية، 
وفي أسماء مؤسسات الدولة التي تتضمن وسائل اإلعالم )على سبيل املثال، ُيطلق على التلفزيون الحكومي 
الرغم من هذه  السوري(. ومع ذلك، وعلى  العربي  بالجيش  والجيش  السوري،  العربي  التلفزيون  اسم 
املمارسات، فإن مشروع البعث التأسي�سي الذي كان يهدف إلى بناء »أمة عربية سورية«، ُيفترض أن تتوقف 
ا. في الواقع، على الرغم من أن الحزب جّند في صفوفه 

ً
فيها الطائفية والقبلية عن الوجود، لم يتحقق إطالق

من جميع األعراق واألديان، فإنه استغل الطائفية كممارسة سياسية حافظ عليها الرئيس الراحل حافظ 
األسد، بما يضمن بقاء األعضاء الرئيسين في »الدائرة القاعدية العلوية« ]8[، التي ينتمي إليها. وكذلك في 
املناصب، مثل الجيش ومؤسسات الدولة وإدارات املخابرات، فقد أنشأ نظاَم سلطٍة ساعد في إحياء 

الطائفية في سياقات اجتماعية وتاريخية معينة.

ال توجد عملًيا دراسات تناولت على وجه التحديد التواصل اإلستراتيجي للنظام السوري، باعتباره 
ممارسة سياسية، قبل االنتفاضة وبعدها. ومع ذلك، منذ عام 2011، ناقشت كثير من الدراسات السرديات 

)6(  - Wedeen, L. )1999(. Ambiguities of domination: Politics, rhetoric and symbols in contemporary Syria. Chicago, IL:
University of Chicago Press.p. 12

)7(  - al-Haj Saleh, Y. )2017(. Impossible revolution: Making sense of the Syrian tragedy. London, UK: Hurst. P P. 92-94

)8(  - ال يشير مصطلح الدائرة االنتخابية )الجمهور( العلوية إلى أن املجتمع متجانس حيث توجد قبائل وعشائر مختلفة ضمن هذا القوام.
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املتعددة املتنازع عليها التي ظهرت في سياق االنتفاضة التي تحولت إلى حرب ]9[ ونشر جهات فاعلة متنوعة 
للسردية الطائفية املهيمنة خالل مسار الصراع ]10[. وركزت دراسات أخرى على استخدام الدولة اإلسالمية 
والجماعات اإلسالمية األخرى لوسائل اإلعالم ]11[، وتناولت دراسات أخرى دور منصات التواصل االجتماعي، 
في االنتفاضة التي تحولت إلى حرب أهلية ]12[. قبل عام 2011، تضمنت قلة من األعمال النقدية )على الرغم 
من عدم استخدام مفهوم التواصل اإلستراتيجي على وجه التحديد( مسألة التحليل الثقافي النقدي املتضمن 
في املناقشات حول قوة النظام السوري وطول عمره )فترة حكمه( على الرغم من النكسات والتحديات 
املختلفة، ومن ضمن ذلك انتفاضة اإلخوان املسلمين السورية في عام 1982 التي قمعها النظام بعنف ]13[. 
 دقيًقا لحشد النظام للثقافة، وعالقته بالنخب وكذلك مع املنتجين اإلعالميين 

ً
قدمت هذه الدراسات تحليال

والثقافيين، واآلليات التي ساعدت املنتجين الثقافيين في الحفاظ على سلطة النظام والتعبير عنها.

في دراستها املهمة للنظام السيا�سي في سورية في عهد الرئيس الراحل حافظ األسد، تقّدم ليزا ويدين 
 على الطاعة 

ّ
ا لآلليات املتطورة التي طبقها النظام للحث

ً
 معقًدا ومتشابك

ً
Lisa Wedeen )1999( تحليال

واالمتثال بين السكان. تناولت الباحثة املذكورة في عملها ما تصطلح على تسميته بـ »الغموض«، مع االمتداد 
القوي، للمشروع السيا�سي للنظام الذي استخدم لغة موجهة من السوق والصور في الصحف واملسرحيات 
والكتب والبرامج التلفزيونية للترويج لعبادة شخصية األسد، التي أدت إلى فرض »الطاعة، والتواطؤ الناجم 
عنها، وعزل السوريين عن بعضهم البعض، ووضع املبادئ التوجيهية للخطاب والسلوك العام« ]14[. ومع 
ذلك، توضح ويدين أيًضا أن السوريين أّيدوا علًنا النظام، كشكل من أشكال التخفي )التقية(، لكنهم صّدوا 
 ]15[ Miriam cooke )قاوموا( بشكل خاص حدود االمتثال والطاعة، وهي حجة قدمتها أيًضا ميريام كوك 
في تحليلها لالنشقاق السري والتخريبي في سورية في أواخر القرن العشرين، إذ تبّين كوك في كتابها »سورية 
املعارضة، Dissident Syria«، كيف تدخل النظام السوري بفاعلية في الثقافة وسعى إلى تشكيلها، خالًقا 

)9(  - Crilley, R. )2017(. Seeing Syria: The visual politics of the national coalition of the Syrian revolution and opposition forces 
on Facebook. Middle East Journal of Culture and Communication, 10)2–3(, 133–158, & Matar, D. )2016(. Narratives and 
the Syrian uprising: The role of stories in political activism and identity struggles. In M. Zayani & S. Mirgani )Eds.(, Bullets and 
bulletins: Media and politics in the wake of the Arab uprisings )pp. 89‒107(. Oxford, UK: Oxford University Press.

)10(  - al-Rawi, A. K. )2015(. Sectarianism and the Arab Spring: Framing the popular protests in Bahrain. Global Media and 
Communication, 11)1(, 25–42.

)11(  - Melki, J., & Jabado, M. )2016(. Mediated public diplomacy of the Islamic State in Iraq and Syria: The synergistic use of 
terrorism, social media and branding. Media and Communication, 4)2(, 92–103.

)12(  - Ahmed, AR & NH NH Hamasaeed )2015(. The Role of Social Media in the Syrian Uprising. Journal of Economic 
Development, Environment and People. 4 )2(, 39-48.

)13(  - cooke, m. )2007(. Dissident Syria. Durham, NC: Duke University Press, & Wedeen, L. )1999(. Ambiguities of domination: 
Politics, rhetoric and symbols in contemporary Syria. Chicago, IL: University of Chicago Press.

)14(  - تقترح ويدين، في كتابها )1999(، أن عبادة األسد أنتجت نوًعا من االستيعاب الداخلي )االستبطان( ألصناف أو »أطر« التفكير التي شكلت 
»الطريقة التي يرى بها الناس أنفسهم كمواطنين« )ص 19(. وقد تحقق ذلك من خالل استخدام النظام للعبادة كممارسة تأديبية، واستكملها 

بتوفير املنافع االجتماعية واالقتصادية. ص. 159

)15(  - cooke, m. )2007(. Dissident Syria. Durham, NC: Duke University Press.
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معضالت لجيل سابق من الفنانين والكتاب واملثقفين السوريين املمزقين، بين الرغبة في انتقاد السلطة 
وااللتزام باملساومة والتصالح معها. 

وبالتركيز على اإلنتاج الثقافي البصري السوري، تقدم عاملة األنثروبولوجيا اإلعالمية كريستا ساالماندرا 
Christa Salamandra ]16[ أول إثنوغرافيا مفصلة للمسلسالت السورية )املسلسالت التلفزيونية( ومنتجيها، 
 Donna راتا ديال  والتزامهم املستمر بأيديولوجية التنوير السياسية للنظام، وهي حجة شرحتها أكثر دونا 
Della Ratta ]17[ في تنظيرها للعالقة بين املنتجين الثقافيين والنظام كإستراتيجية سرية )بالهمس( تعكس 

الضرورات اإلستراتيجية لكال الجانبين والتي تبني هذا الترتيب كجزء من مشروع وطني محلي اإلنتاج.

 
َ
بشكل عام، النخب السياسية السورية، كحال النخب األخرى في دول ما بعد االستعمار، رأت الثقافة
 للتغيير االجتماعي والتقدم الوطني، وهي وجهة نظر تتما�سى مع رغبة حزب البعث في تركيز جميع 

ً
محفًزا محتمال

املمارسات الثقافية تحت سيطرة األجهزة الحكومية. كان هذا الرأي أيًضا محورًيا في »الحركة التصحيحية« 
للرئيس السابق حافظ األسد، التي شكلت أساس حكمه، وهدفت إلى تشكيل وبناء الهوية الوطنية السورية 
كهوية وطنية عربية مع إدارة توقعات الحرية والحركية املتصاعدة. طوال فترة حكم حافظ )2000-1970( 
وبعد وفاته عندما تولى ابنه بشار السلطة، كان مفهوم »التنوير« موجًها، ويستخدم بصورة تبادلية مع لغة 

النظام السياسية املتعلقة باالقتصاد واإلصالحات السياسية وخطابات املواطنة )ويدين، 2013(. 

راتا )2017( كيف تجّسد التنوير، كأيديولوجية سياسية، في أشكال  في اآلونة األخيرة، تناولت ديال 
جديدة من أنواع اإلنتاج الثقافي املرئي التي يرعاها النظام، مشدًدا على التقارب بين احتياجات النظام 
واملنتجين الثقافيين في الخطاب األيديولوجي للتنوير، وهو نمط متبادل من التوافق تسميه كوك )2007( 
»النقد املوجه«، وهي حالة يستولي فيها النظام على عمل املثقفين الذين يرون أنفسهم منتقدين للنظام، 

كإستراتيجية سياسية.

إن أّي تحليل للتواصل اإلستراتيجي للنظام السوري يوجب دراسة تفصيلية للترابط بين اللغة والثقافة 
وبين وسائل اإلعالم واملنتجين الثقافيين والنظام مع الوقت؛ ودور املؤسسات األخرى )مثل جهاز األمن القوي 
والجيش( في املساعدة في الحفاظ على الوضع الراهن؛ والحقائق االجتماعية واالقتصادية واالجتماعية 
السياسية التي أعطت معًنى للمعتقدات الثقافية واالجتماعية؛ والتركيبة الديموغرافية لسورية؛ واستمرار 
نظام املحسوبية الذي أعطى األقلية العلوية امتيازات مادية مقابل الدعم السيا�سي؛ وظهور وصعود الدولة 
 عن 

ً
اإلسالمية والجماعات اإلسالمية األخرى؛ والتدخل الدولي واإلقليمي واالعتبارات الجيوسياسية؛ فضال

الدعم املستمر من حلفائه: إيران وحزب هللا وروسيا، وهي مساع معقدة خارج نطاق هذه الدراسة. وإضافة 
إلى ذلك، يجب أن ينشغل مثل هذا التحليل مع التوّصل اإلستراتيجي للنظام، وأن ُيماَرس وُينتج في منّصات 
ثقافية متنوعة: املشهد/ العرض، الفيلم، املوسيقى، الفن، الرموز، الهجاء، الصور، األداء، الروايات، 
والشعر. وبالنظر إلى السياق املتطور املعقد للصراع السوري، الذي انخرط فيه مجموعة متنوعة من 

)16(  - Salamandra, C. )2008(. Creative compromise: Syrian television makers between secularism and Islamism. Contemporary 
Islam, 2)3(, 177–189, & Salamandra, C. )2011(. Spotlight on the Bashar al-Asad era: The television drama outpouring. Middle 
East
Critique, 20)2(, 157–167.

)17(  - Della Ratta, D. )2017(. Expanded places: Redefining media and violence in the networked age. International Journal of 
Cultural Studies, 12)1(, 1-15.
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الجهات الفاعلة وشهد انفجاًرا في األنواع الثقافية الجديدة واملنصات اإلعالمية كساحات حرب، سأقصر 
التحليل على معالجة تعبئة النظام للمساحات اإلعالمية املختلفة، كسلع للسلطة وحشد الرئيس بشار 
األسد للغة سياسية تكرر باستمرار املجازات الرئيسة لثقافة التواصل البعثية املزمنة. وسأركز على لغة 
 لصنع املعنى، وموقًعا للنضاالت ومشاركة في من أجل 

ً
 مهمة

ً
 مستمرة

ً
األسد السياسية، باعتبارها ممارسة

السلطة« ]18[ التي تكمل مواقع وممارسات النضال األخرى في لحظات األزمات. ومع ذلك، فإن ما هو أسا�سي 
للمناقشة هو البيئة اإلعالمية املتشابكة في سورية، والعالقة بين النظام والثقافة، التي سأهتم بها باختصار 

الحًقا.

)18(  - Fairclough, N. )1989(. Language and power. London, UK: Longman.  P. 15
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اإلعالم كتقنيات لسلطة النظام

حصلت سورية على استقاللها عن فرنسا عام 1947، لتبدأ فترة من التغيير واالضطراب في القيادة، 
استمرت حتى استيالء حزب البعث على السلطة عام 1963، وفرض حالة الطوارئ. كحال العديد من 
جيرانها، بدأت سورية وجودها املستقل ككيان مصطنع بموارد قليلة. في غضون 20 عاًما، تحولت في عهد 
حافظ األسد إلى قوة إقليمية، تدعمها بنية مؤسسية قوية قائمة على األمن )املخابرات( وعلى مؤسسات 
الدولة القوية. وكما الحال في أي سياق استبدادي، عملت وسائل اإلعالم )الصحف واإلذاعة والتلفزيون( 
بفاعلية كتقنيات للسلطة في خدمة النظام. في حالة سورية، أعتقد أن وسائل اإلعالم كانت أدوات فيما 
تسميه سلوى إسماعيل ]19[  لـ »نظام حرب أهلية تطور كشكل من أشكال الحكومة. . . ]حيث[. . . يقوم على 

حالة حرب دائمة كامنة بين الحكام واملحكومين، كما يخلقها«. 

دار 
ُ
 بدرجة عالية من اإلحكام، وت

ً
طوال أكثر من 40 عاًما، كانت املساحات اإلعالمية السورية مغلقة

من األعلى إلى األسفل، لتأمين الدعم واملساعدة في بناء هيكل دولة فّعال، ولتعزيز األيديولوجية البعثية 
الذين  والبيروقراطيين  والبرجوازيين  لإلقطاعيين  معاكس  وتحديث  الوطنية،  للوحدة  كقوة  الحاكمة 
اختارتهم الرأسمالية الدولية. إن عملية »التحديث واإلصالح«، وفًقا للخطاب البعثي الذي حلم بتحويل 
املواطن السوري العادي إلى عامل تقّدٍم، ال يمكن إنفاذها أو فرضها بقانون أو بمرسوم حكومي؛ وال يمكن 
تحقيقها إال من خالل عمل مؤسسات الدولة الحديثة: املدرسة والجيش والحزب واإلعالم. على هذا النحو، 
منذ استيالء حزب البعث على السلطة، أصبحت الصحف اليومية الرئيسة الثالث التي تسيطر عليها 
 
ً
فة

ّ
الدولة، وهي تشرين والبعث والثورة، إلى جانب وكالة األنباء العربية السورية واإلذاعة والتلفزيون، مكل

بتعزيز أيديولوجية البعث وإيصال التوقعات العالية املتعلقة باألهداف التنموية، وكذلك بإنتاج املواطنين 
السوريين كقوميين عرب ووطنيين يؤمنون بأهداف الحزب وبهوية سورية العربية ]20[.

ُوضع التلفزيون الفضائي، الذي دخل عام 1994، تحت سيطرة النظام، وتمت مراقبة الوصول إلى 
اإلنترنت بعناية وحظره بانتظام. في التسعينيات، عندما أصبح اإلنترنت متاًحا في املنطقة وعرف السوريون، 
كما العرب اآلخرين، آراء ومعلومات متنوعة، سمح النظام لبعض املشاريع الخاصة في اإلنتاج السمعي 
ن شركات التلفزيون الخاصة من العمل رسمًيا داخل البالد باستقاللية محدودة، كجزء 

ّ
البصري، حيث مك

من عملية تعرف باسم »التحرير االنتقائي« ]21[، التي بدأت بموجبها مؤسسات الدولة في تخفيف سيطرتها 
على القطاعات االقتصادية الرئيسة، لكنها احتفظت بسلطتها على وسائل اإلعالم والثقافة. وعلى الرغم من 
أن هذه الخطوة وفّرت بعض املساحة للتدخالت الثقافية في املجال العام، فإن املنتجين الثقافيين ظلوا 

)19(  - Ismail, S. )2018(. The rule of violence: Subjectivity, memory and government in Syria. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press. P. 189

)20(  - السردية التي أقّدمها ال تنفي وجود معارضين وإنتاج ثقافي معارض. في الواقع، عملت كثير من وسائل اإلعالم السرية على مّر السنين، 
وُوجدت أشكال مختلفة من الخرق واملعارضة في الروايات واألعمال الفنية والهجاء.

)21(  - Heydemann, S. )1993(. Taxation without representation: Authoritarianism and economic liberalization in Syria. In E. 
Goldberg, R. Kasaba, & J. S. Migdal )Eds.(, Rules and rights in the Middle East: Democracy, law and security )pp. 69‒101(. 
Seattle, WA: University of Washington Press. P. 88
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ملتزمين بمنصة النظام األيديولوجية الصلبة كأساس التفاق حول »التزام مشترك باسم التقدم والتنمية 
والحداثة« ]22[. 

ر العقد األول من حكم بشار األسد، بعد أن أصبح رئيًسا عام 2000، بقدوم مرحلة من اإلصالحات، 
ّ

بش
وسط أجواء جديدة من الثقة واألمل يغذيها الحديث عن الديمقراطية والحقوق السياسية، وإنشاء منتديات 
للمجتمع املدني في دمشق وأماكن أخرى في عموم أنحاء البالد، وبعض التحّرر )اللبرلة( في القطاعات املالية. 
تميزت الفترة املعروفة باسم »ربيع دمشق« بتزايد شعبية اإلنتاج الثقافي السوري في أسواق الخليج ]23[، وظهور 
مجموعة جديدة من األعمال الدرامية واألفالم الوثائقية املعروفة بمناقشاتها الجريئة، حول املوضوعات 
السياسية وغيرها من املحرمات، ومن ضمنها الدين والجنس وكذلك الفساد وإساءة استخدام السلطة 
]24[. وعلى الرغم من أن هذه املنتجات الجديدة بدت وكأنها تعكس إحساًسا جديًدا بالحرية واالنفتاح في 

البالد، استمرت وسائل اإلعالم التي تسيطر عليها الدولة في حشد الدعم للنظام، وخلق الشرعية للرئيس 
الشاب املتعلم في الغرب، حيث أدت إلى تعزيز صورته كقائد مستنير ملتزم بقضايا اإلصالح ومعالجة الفساد 
واملحسوبية ]25[. وفي الوقت نفسه، فتح النظام الباب تدريجًيا أمام وسائل اإلعالم املستقلة. كان كثير من 
ا تحت سيطرة رجال األعمال األثرياء الذين تربطهم صالت وثيقة 

ً
وسائل اإلعالم الخاصة التي أطلقت حديث

بالنظام، ومن ضمنهم رامي مخلوف، الذي أسس صحيفة )الوطن(؛ ومجد بهجت سليمان، صاحب أكبر 
إمبراطورية إعالمية في سورية واملدير التنفيذي ملجموعة )الوسيط(؛ وغيرهم من رجال األعمال السوريين 
الذين أسسوا قناة )الدنيا( التلفزيونية املستقلة ]26[، التي أثبتت أنها من أكثر الحلفاء املخلصين للنظام منذ 

.2011

)22(  - Della Ratta, D. )2018(. Shooting a revolution: Visual media and warfare in Syria. London, UK: Pluto Press. P. 19

)23(  - Ibid.

)24(  - تستند الحجة إلى العمل امليداني الذي قمت به في سورية عام 2010، وتضّمن مقابالت مع منتجين ثقافيين وصحفيين وكتاب متنوعين، 
من ضمنهم الروائي املعروف خالد خليفة.

)25(  - ال مجال هنا للتعامل الكامل مع هذه املمارسات، لكن صور بشار األسد، في العقد األول من حكمه، كانت تتصدر وسائل اإلعالم السورية، 
ظهره كرجل خّير وهادئ ورجل من الشعب. وُعرضت صوٌر له وهو يزور األسواق، من دون أن يظهر معه حراس، مع زوجته أسماء الكاريزمية 

ُ
وت

املولودة في بريطانيا، كما عرضت له صور في أماكن مختلفة، من ضمنها أماكن عامة. وحرص أنصار النظام على سرد قصص تواضعه ونهجه 
الهادئ في السياسة، وفًقا ملقابالت عدة أجريتها أثناء عملي امليداني.

)26(  - أجريُت مقابالت مع فؤاد شربجي، املدير التنفيذي لقناة )الدنيا(، في عام 2010، أكد فيها أن املحطة التلفزيونية الجديدة أطلقت على 
نفسها اسم »صوت الشعب«، إال أنها ظلت ملتزمة بالعمل بما يتما�سى مع توجيهات النظام.
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تحديات االنتفاضة بالتواصل

لم يطرأ أي تحول جذري على املشهد اإلعالمي والثقافي السوري، إال بعد االنتفاضة السورية التي بدأت 
احتجاًجا شعبًيا وليًدا على سلطة النظام والقمع والحرمان االقتصادي، في آذار/ مارس 2011، في أعقاب 
الثورتين التونسية واملصرية، وبسبب النمو الهائل في أنواع ومساحات اإلعالم البديل واالحتجاجي الذي 
أعقب قرار النظام السماح بالوصول إلى )فيسبوك Facebook( في شباط/ فبراير 2011. أدى االنفجار في 
اإلعالم البديل والفضاءات الثقافية ]27[ وظهور شبكات جديدة تجذب الناشطين من داخل سورية وخارجها، 
إلى تعطيل محاوالت النظام لهندسة محتوى إعالمي يبدو إصالحًيا يستهدف تثقيف الجمهور حول القضايا 

املتعلقة بالحقوق السياسية واملواطنة.

وكذلك كان هناك تحّدٍ ملمارسات التواصل اإلستراتيجية للنظام، حيث ظهرت نقاط عدة )ُعقد( كبيرة 
من تنظيم األخبار واملحتوى املعارض اإلبداعي على )فيسبوك ويوتيوب(، ومن ضمنها صفحات »الثورة 
السورية ضد بشار األسد 2011«، و«الذاكرة اإلبداعية للثورة السورية« على )فيسبوك(، وفي مختلف 
نشئت صحف وقنوات تلفزيونية جديدة في 

ُ
األنواع الثقافية والهجاء والكوميديا واألفالم واملوسيقى ]28[. وأ

مساحات متنوعة، بينما استخدم الناشطون السوريون تقنيات اتصال مختلفة )منها منصات التواصل 
االجتماعي كفيسبوك ويوتيوب وسكايب وتويتر والهواتف املحمولة(، لفضح وحشية النظام، والتواصل مع 
مختلف الثوار في جميع أنحاء البالد، وتنسيق الهجمات العسكرية، ونشر األخبار واملعلومات حول الثورة، 

وحشد الدعم من خالل استخدام تقنيات متنوعة ومحتوى وجداني إبداعي.

ظهر اعتراف علني بوجود تحّدٍ أمام سيطرة النظام على املجال العام، في خطاٍب ألقاه الرئيس بشار 
األسد أمام مجلس الشعب السوري، في 30 آذار/ مارس 2011، بعد أسبوعين من بدء االنتفاضة، حيث 
زعم األسد أن »سورية تعرضت لحرب افتراضية في اإلعالم واإلنترنت. . .. أرادوا أن نشعر بأن األمور قد 
انتهت، وأن خيارنا الوحيد هو االستسالم من دون خوض أي معركة. . . من الواضح أن األمور أكثر صعوبة، 
ألن اإلنترنت أكثر انتشاًرا، وألن أدوات ]التواصل[ أكثر حداثة. لكن الوعي الشعبي الذي رأيناه كان كافًيا 
لالستجابة والرد بسرعة كبيرة. نحن بحاجة إلى تعزيز هذا الوعي الوطني، ألنه القوة الحقيقية التي تحمي 

سورية في كل منعطف« ]29[.

في غضون أسابيع قليلة من خطاب األسد، حشد النظام وسائل اإلعالم الحكومية والصحف والتلفزيون 
 ومنصات التواصل االجتماعي والفضاءات عبر اإلنترنت؛ لنشر 

ً
والراديو والقنوات اإلعالمية املستقلة شكال

)27(  - تأسس ما يقرب من 100 مشروع إعالمي سوري جديد، بعد آذار/ مارس 2011، بحسب صحفيين سوريين عاملين فيها. وكان هناك 298 
وزع في أجزاء مختلفة من البالد، في مراحل االنتفاضة املختلفة، إضافة إلى 17 صحيفة تديرها الدولة أو تابعة للنظام )انظر »مشهد 

ُ
صحيفة ت

اإلعالم الجديد في سورية«، 2016(.

)28(  - انظر كوك )2016( ملزيد من التفاصيل عن املحتوى اإلبداعي املعارض الجديد.

)29(  - مقتبس من:
http//:www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id305=president-basharal-assad-s-a-
speech-at-the-people-s-assembly-march-30-2011&catid=117:2011&Itemid=496 

http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=305
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صور عنف مذهل وحرب معلومات ودعاية وأخبار كاذبة عن االنتفاضة، إضافة إلى تشويه موقع الشبكة 
رسل عبر رسائل البريد اإللكتروني 

ُ
العنكبوتية، وهجمات ضد شبكة اإلنترنت، وبرامج التجسس الضارة التي ت

لتهكير حسابات املعارضين واصطيادهم. كثفت وسائل اإلعالم الجديدة )مثل سما تي في Sama TV وراديو 
شام إف إم Sham FM( واملدونات وحسابات )تويتر وفيسبوك(، إلى جانب القنوات القائمة بالفعل، مثل 
قناة )الدنيا( التي أسست عام 2010، املمارسات القائمة، ومن ضمنها تغيير أو حذف الحقائق ]30[ في أثناء 
نشر رواية النظام بأن سورية كانت تواجه »مؤامرة أجنبية«، وهي رواية ال يمكن دحضها بموضوعية، في 
ظل الحظر الذي فرضه النظام على وسائل اإلعالم الدولية واإلقليمية. وقد استثنى هذا الحظر غير الرسمي 
قناة »برس تي في« اإليرانية؛ وقناة )املنار( التابعة لحزب هللا اللبناني؛ و)روسيا اليوم RT( القناة التلفزيونية 
الروسية، التي كان لها كامل الحرية في الوصول إلى األخبار والعمل منذ التدخل العسكري لروسيا في الصراع.

بعد شهر من االنتفاضة، تم تشكيل مجموعة الهاكرز )الجيش السوري اإللكتروني(، لتنفيذ حمالت 
التشويش  مثل  التقنيات،  من  متنوعة  مجموعة  واستخدمت  النظام.  معار�سي  ضد  إلكترونية  حرب 
على بوابات اإلنترنت بالرسائل وأساليب القرصنة ]31[. وفي الوقت نفسه، بدأت مجموعة من الناشطين 
واألشخاص العاديين، يطلقون على أنفسهم إعالميين من القاعدة الشعبية، نشر أخبار مزيفة عن الصراع، 
الغزي ]32[: »ال بد من االعتراف به  وهي ممارسة سرعان ما حددت تغطية الصراع السوري، وكتب عمر 
كجزء من واقعنا السيا�سي، ألنه يؤثر في خيارات الالعبين السياسيين املعنيين في سورية... في وسائل اإلعالم 
الرسمية السورية، كانت مثل هذه القصص ركيزة إستراتيجية للتشكيك في التمثيالت اإلعالمية للصراع 

وتمكين نشر مزاعم غريبة حول مؤامرة عاملية ضد البالد«. 

 Vanessa ومن بين هؤالء األفراد والجماعات املدونة التي تتخذ من اململكة املتحدة مقًرا لها، فانيسا بيلي
هللا التي نصّبت نفسها بنفسها صحافية لبنانية، وكانت تغرد تحت هاشتاغ )@ عبد  Beeley؛ وسميرة 
sahouraxo( ولديها أكثر من 125 ألف متابع؛ ومجموعة من الجماعات اليمينية على )فيسبوك(، مثل 
جبهة التضامن األوروبية مع سورية ]33[. كان أحد التكتيكات التي استخدمها هؤالء املؤيدون للنظام تداول 
املعلومات املضللة في املنصات الرقمية، حول األحداث الكبرى في الحرب األهلية، مثل الهجوم الكيمياوي 
على الغوطة الشرقية في 7 نيسان/ أبريل 2018، وتكرار مزاعم وسائل إعالم النظام بأن الهجوم ملفق 
واالستمرار بتداول مقطع فيديو على يوتيوب ]34[ يزعم أن ضحايا الهجمات كانوا ممثلين يتظاهرون بأنهم 
تلوا. وكجزء من أساليبهم، أطلق هؤالء املؤيدون للنظام أيًضا حمالت تشهير ضد الجماعات 

ُ
أصيبوا أو ق

املناهضة للنظام، وضد مجموعات اإلغاثة، والصحفيين الذين ُينظر إليهم على أنهم يدعمون املعارضة، 
مثل )الخوذ البيضاء(، وهي منظمة إنقاذ تطوعية ُرشحت مرتين لجائزة نوبل للسالم، حيث اتهمها األسد 

)30(  - http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/05-4 

)31(  - Zambelis, C. )2012(. Information wars: Assessing the social media battlefield in Syria. Retrieved from
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/151499/ichaptersection_singledocu-
ment/405635edf876-447a-a4c6-6decc2fcf27a/en/CTCSentinel-Vol5Iss7_ch6.pdf 

)32(  - al-Ghazzi, O. )2017(. On the afterlife of false Syria reporting. In Z. Harb )Ed.(, Reporting the Middle East: The practice 
of news in the twenty-first century )pp. 12‒32(. London, UK: I. B. Tauris. P. 13

)33(  - https://www.facebook.com/European-Solidarity-Front-for-Syria-280123615449307/ 

)34(  - See https://www.youtube.com/watch?v=_7zZmXDctmE  released April 7, 2017, and circulated on pro-regime media.

http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/05-4
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/151499/ichaptersection_singledocument/405635edf876-447a-a4c6-6decc2fcf27a/en/CTCSentinel-Vol5Iss7_ch6.pdf
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/151499/ichaptersection_singledocument/405635edf876-447a-a4c6-6decc2fcf27a/en/CTCSentinel-Vol5Iss7_ch6.pdf
https://www.facebook.com/European-Solidarity-Front-for-Syria-280123615449307/
https://www.youtube.com/watch?v=_7zZmXDctmE
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بكونها »تسّهل« لـ »جماعة جهادية« ]35[. ومن أكثر حمالت التشهير التي قام بها هؤالء األفراد وأنصار النظام، 
وكثر الحديث عنها، تداول بيلي Beeley )السابقة الذكر( مقطع فيديو، يزعم أن )الخوذ البيضاء( قد زيفت 
عمليات اإلنقاذ، وأنها سبق أن تعاونت مع ميليشيات تكفيرية في تحضير وتدبير هجوم كيمياوي على محافظة 
إدلب ]36[. ساعدت هذه املمارسات، املنتشرة على نطاق واسع في وسائل اإلعالم التابعة للنظام، في تغذية 
سرديات متعددة من الشك الرقمي، كما ساعدت في خلق شعور بالقلق بين الجماهير السورية وغيرها من 
الشعوب ]37[، وهو قلق فاقمه تشظي وسائل اإلعالم في سورية وانتشار التمثيالت املرئية املتعددة للعنف 
التي تروجها الجهات الفاعلة املتنوعة في الصراع التي أصبحت ممكنة من خالل الطبيعة التشاركية لوسائل 

اإلعالم الشبكية ]38[.

)35(  - مقابلة األسد مع التلفزيون السويسري )SRF1( في 19 تشرين األول/ أكتوبر 2018، مقتبس من موقع:
  www.SRF1TV.com

)36(  - See https://21stcenturywire.com/2017/10/09/ white-helmets-state-sanctioned-terrorism-Hollywood poster-
boys-war/ 

)37(  - هذه الحجة ذات صلة بحالة سورية؛ ومع ذلك، لم يكن من املمكن إجراء دراسة الجمهور في الظروف الحالية.

)38(  - ال يمكن تجاهل الطبيعة املتشابكة للصراع السوري، وال تكاثر ما تسميه ديال راتا )2018( بالصورة الشبكية أو تداعياتها. مثل هذه 
املناقشة ذات صلة ومهمة، لكنها خارج نطاق هذا الدراسة، التي تركز على التواصل اإلستراتيجي للنظام باعتباره ممارسة سياسية.

http://www.SRF1TV.com
https://21stcenturywire.com/2017/10/09/
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تعبئة ثقافة التواصل البعثية

مع حشد وسائل اإلعالم للترويج للسلطة، نشر النظام لغة سياسية متجذرة في ثقافة التواصل البعثية 
تؤخذ  لم  ولو  للمتفرجين،  فعالة  لتحّية  املتناقض، وطريقة  االستجواب  ا من 

ً
»نمط كانت  التي  الحالية 

ادعاءاتها حرفًيا« ]39[. وعلى الرغم من انتشار هذه اللغة السياسية، في كثير من املحتوى اإلعالمي للنظام 
وخطاباته العامة، فقد كانت أكثر ظهوًرا في خطابات بشار األسد ]40[ العامة القليلة واملوجهة إلى الجمهور 
قّدم باللغة العربية إلى املؤسسات )البرملان( أو الشعبوية )جامعة دمشق( ]41[. في معظم 

ُ
السوري، وقد كانت ت

خطابات األسد، بين نيسان/ أبريل 2011 وكانون األول/ ديسمبر 2017، كّرر املجازات الخطابية املهيمنة التي 
عززت ثقافة التواصل البعثية ألكثر من أربعة عقود: القومية العربية والوحدة الوطنية السورية؛ وخطاب 
املؤامرة الذي يعتمد على لغة ثنائية »نحن وهم«، وخطاب اإلصالح واملواطنة. من املهم أن نالحظ أن خطاب 
»املواطن الصالح« و«اإلصالح« سيطر على لغة األسد السياسية، في أعوامه العشر األولى في السلطة، عاكًسا 
احتضان البالد لـ اللبرالية الجديدة )نيو لبرالية( والتحّرر )اللبرلة( البطيء للسياسة، مبرًزا بعض البراغماتية 
والتكيف في تواصل النظام اإلستراتيجي مع السياقات االجتماعية والسياسية املتنوعة. ومع ذلك، عندما 
بدأت االنتفاضة وتصاعدت، ظل األسد حشد باستمرار اللغة السياسية التي تدعم ثقافة التواصل البعثية، 

مؤكًدا دور اللغة السياسية كموقع للصراع على السلطة.

في الواقع، في جميع الخطب التي تناولتها هذه الدراسة، استخدم األسد بإصرار لغة سياسية سعت إلى 
تكوين صورة لسورية على أنها نظام »قومي عربي« بامتياز، أو نظام ملتزم بالدفاع عن القومية العربية 
)العروبة( النتزاع دعم للمشروع التأسي�سي لحزب البعث، لبناء أمة عربية سورية بغض النظر عن مكوناتها 
املتنوعة. بتكرار هذه االستعارات، سعى األسد إلى املطالبة بهوية عربية سورية موحدة، باعتبارها هوية عربية 
متخّيلة متجانسة تطغى على جميع أشكال الهويات املختلفة: الدينية أو األقلية أو اإلثنية أو الطائفية ]42[. 
هذه اللغة، التي سعى األسد من خاللها إلى مخاطبة السوريين واستدعائهم بوصفهم »العرب الحقيقيين«، 
ظهرت بجالء في خطابه أمام الحكومة السورية الجديدة، في 16 نيسان/ أبريل 2011، أي بعد شهر من 
االنتفاضة، حيث وصف فيه سورية بأنها »القلب النابض لألمة العربية. . . أتمنى أنا وأنت. . . أن نكون قادرين 
على التحدث عن سورية، سورية املجيدة التي تقع في قلب األمة العربية ]و[ تمثل حًقا ما تدافع عنه بالدنا« ]43[.

)39(  - Wedeen, L. )1999(. Ambiguities of domination: Politics, rhetoric and symbols in contemporary Syria. Chicago, IL: 
University of Chicago Press. P. 32

)40(  - ال أستخدم مقابالت األسد، ألن هذه املقابالت تستهدف في الغالب الجهات السياسية الخارجية، وأنصاره في الخارج، والجمهور الدولي.

)41(  - لم ُيلِق األسد كثيًرا من الخطب العامة، وتلك التي ألقاها غالًبا ما تميزت بمناسبات معينة، مثل عيد الجيش واجتماعات الحكومة. إال 
أنه ألقى خطابات في جامعة دمشق ودار األوبرا، خاطب فيها الشباب السوري والنخب االقتصادية.

)42(  - السؤال املتعلق بالهوية العربية في سورية معّقد، بسبب تنوع سكانها وانقساماتها على أسس عرقية ودينية وطائفية، وألن األقلية العلوية 
التي ينتمي إليها الرئيس تسيطر على النظام وتتحكم فيه.

)43(  - مقتبس من: 
http//:www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id359=president-al-assad- 2011-damas-
cus-university-speech&catid=117&Itemid=496

http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=359
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إلى  أنتم )بصيغة الجمع( كخطوة شاملة تهدف  إلى ذلك، استخدم األسد باستمرار الضمير  إضافة 
استدعاء جمهوره املقصودين، كمشاركين رمزيين وحقيقيين في تشكيل األمة ككيان والحفاظ عليه. كان 
هذا واضًحا في خطاب إعادة التنصيب الذي ألقاه في 16 تموز/ يوليو 2014، حيث قال: أنتم ]السوريين[ 
أثبتتم للعالم أجمع أن الضغوط واملؤامرات تزيد من تصميمكم على مواجهة التحديات. . . سورية تأخذ 

اهتمامات الشعب العربي السوري وأهدافه الوطنية والقومية في الحسبان ]44[.

كان حشد األسد للغة سياسية قومية عربية واضًحا بجالء، في خطاب آخر ألقاه أمام املنتدى العربي في 
دمشق في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، حيث قال: التراث والثقافة العربية هما تراكٌم لتراث وثقافات 
جميع الشعوب التي عاشت في هذه املنطقة عبر التاريخ القديم والحديث. . .. العروبة ليست شعاًرا. . . إنها 
مفهوم حضاري شامل يشمل الجميع. . . جميع األعراق واألديان والطوائف. إنها حالة حضارية مفتوحة 

للجميع. . . من دون استثناء ]45[.

ومن املثير لالهتمام، في ذلك الخطاب، أن األسد سعى أيًضا للمطالبة بهوية جماعية أخرى شاملة وقوية 
في العالم العربي: وهي هوية »أّمة اإلسالم«، مقيًما الروابط بين اإلسالم والقومية العربية، على أنهما يكّمالن 
بعضها وليستا متعارضتين. وقال في الخطاب: ال تناقض بين االنتماء إلى العروبة واالنتماء إلى اإلسالم؛ ألن 
أحدهما يعزز اآلخر. . .. حاول البعض تقويض العالقة بين اإلسالم والعروبة ]و[. . . اتهم البعض األيديولوجية 
ا عضوًيا بين العروبة واإلسالم. ومن الخطأ االعتقاد بأنه 

ً
العربية بأنها علمانية وملحدة، ولكن هناك ارتباط

يمكن للمرء أن يكون إما عربًيا أو مسلًما ]46[.

على الرغم من أن خطاب األسد كان يهدف إلى الرد على األزمة وسياق االنتفاضة املتصاعدة، التي شهدت 
استخدام الجماعات اإلسالمية )مثل تنظيم الدولة اإلسالمية( إشارات رمزية ومرئية منتظمة لإلسالم ]47[ 
لحشد الدعم، فإن حشد األسد للغٍة سياسيٍة تربط القومية العربية باإلسالم لم يكن جديًدا، بل الجديد 
حشده النظام كإستراتيجية مستمرة باطراد لضمان الدعم. وقد كتب نيكوالس فان دام )2011/1996( 
في كتابه: الصراع على السلطة في سورية، The Struggle for Power in Syria، أن حزب البعث قد سعى إلى 
بناء مجتمع عربي علماني موحد بنظام اشتراكي، إال أن هذا »ال يعني أن اإلسالم كان بأهمية ثانوية للعروبة 
ل اإلسالم جزًءا أساسًيا ال ينفصل عن الثقافة القومية العربية« ]48[. 

ّ
البعثية. من وجهة نظر البعثيين، شك

)44(  - مقتبس من:
http//:www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id 1181: president-assad-2014-inaugura-
tion-speech-july-16-2014&catid=311&Itemid=496

)45(  - مقتبس من:
http//:www.presidentassad.net/index.php?optioncom content view=categorified=326&Itemid=496

)46(  - املصدر السابق.

)47(  - تميزت االنتفاضة السورية بانتشار واسع للمساحات والرموز واملفردات الدينية من قبل املتظاهرين. على سبيل املثال، في التظاهرات، 
ُجمع بين الشعارات السياسية التي تطالب بالحرية والعدالة أو نهاية نظام األسد، مع هتافات »هللا أكبر« وشعارات أخرى تعكس أهمية اإلسالم 
كإطار أخالقي للمجتمع. وفي وقت الحق، استخدمت الجماعات الجهادية اإلسالمية أيًضا تلك الشعارات في تمثيالتها الوسيطة للعنف والقمع 

املذهلين.

)48(  - van Dam, N. )2011(. The struggle for power in Syria: Politics and society under Asad and the Ba’th Party. London, UK: 
I. B. Tauris. )Original work published 1996(. P. 17

http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id
http://www.presidentassad.net/index.php?optioncom
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في أعقاب انتفاضة 1979-1982 التي قادتها جماعة اإلخوان املسلمين السورية، بدأ نظام األسد الترويج 
لشكل من أشكال القومية العربية الدينية، لكسب دعم املسلمين املتدينين، بينما استخدم الرئيس السابق 
حافظ األسد املراجع والرموز الدينية لتعبئة األغلبية السنية. خاصة بعد قمعه لثورة اإلخوان ]49[. منذ 
عام 2000، عندما تولى بشار األسد زمام األمور بعد وفاة والده، سعى النظام إلى تكوين صورة للرئيس 
السوري كشخص تقي: صور األسد وهو يصلي، وهو يمسك القرآن ويقّبله، انتشرت في وسائل اإلعالم وفي 

كل املساحات اليومية.  

)49(  - Hilu Pinto, P. )2017(. The shattered nation: The sectorization of the Syrian conflict. In N. Hashemi & D. Postel
)Eds.(, Sectorization: Mapping the new politics of the Middle East )pp. 123‒142(. London, UK: Hurst.
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رمزية املؤامرة والتآمر وخطاب “نحن وهم”

: »نحن ضد هم«، للتمييز بين مؤيدي النظام 
ً
 ثنائية

ً
 سياسية

ً
منذ بداية االنتفاضة، حشد األسد أيًضا لغة

على أنهم »موالون« يقاتلون »املعارضين« املتورطين في مؤامرة بمساعدة أجنبية ضد األمة ووحدتها. هذه 
اللغة التي تهدف إلى تشويه سمعة املعارضين، كإرهابيين يمّولهم الغرب، أو »أعداء الوطن« أو »املتآمرون« 
األذكياء واملنظمون واملنهجيون، ظهرت جلية في خطاٍب ألقاه األسد أمام مجلس الشعب، في 29 آذار/ مارس 
2011، وجاء فيه: »سورية اليوم تتعرض ملؤامرة كبيرة، تمتد خيوطها من دول بعيدة وقريبة، ولها بعض 
الخيوط داخل البالد. . . وتتوقف املؤامرة من حيث توقيتها على ما يجري في الدول العربية... هذا طبيعي. 
حتى نحن في الحكومة لم نكن نعرف ذلك، مثل أي شخص آخر، ولم نفهم ما كان يحدث، حتى بدأت أعمال 
التخريب بالظهور. ثم بدأت األمور تتضح أكثر فأكثر. سيقولون إننا نؤمن بنظرية املؤامرة. في الواقع، ال توجد 

نظرية مؤامرة.. هناك مؤامرة« ]50[.

لطاملا كانت لغة املؤامرة ممارسة مستمرة باطراد للسياسة التي يستخدمها النظام باستمرار، إلضفاء 
الشرعية على سلطته وتبرير استخدام العنف املفرط ضد املعارضين، ال سّيما أثناء حاالت التقلبات. في 
أثناء االنتفاضة التي تحّولت إلى حرب، استخدمها األسد لحشد الدعم بين الشباب السوريين في الصراع 
على السلطة. على سبيل املثال، زعم األسد، في خطاٍب ألقاه في جامعة دمشق في 20 حزيران/ يونيو 2011 
]51[، أن سورية كانت تواجه مؤامرات »أجنبية«، تهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية، وقال: »إن ما يحدث 

في الشارع له عدة مكونات: األول هو األشخاص الذين لديهم احتياجات ويريدون أن تلبيها الدولة؛ والثاني 
يمثله الخارجون عن القانون واملطلوبون الذين يستهدفون املؤسسات التي تعارضهم؛ والثالث هو األخطر، 
له أولئك الذين لديهم الفكر التكفيري املتطرف، الذي خبرناه منذ عقود عندما حاول 

ّ
ر حجمه، ويمث

َ
على ِصغ

التسلل إلى سورية فتخلصت منه بوعي أهلها وحكمتهم« ]52[.

خطاب األسد، على الرغم من تكّيفه مع سياق االنتفاضة، يتوافق مع املمارسات الخطابية الرئيسة 
التي ترتكز عليها ثقافة حزب البعث للتواصل التي سعت إلى استخدام لغة ثنائية، لبناء صورة لسورية على 
أنها في حرب مستمرة مع قوى خارجية، منها اإلسالميون املتطرفون، وتصوير كل شكل من أشكال املعارضة 
الداخلية على أنه محاولة للتواطؤ مع العدو ضد األمة ]53[. ويتوافق الخطاب أيًضا مع ممارسات النظام 
السوري املتمثلة في حشد خطاب »نحن ضد هم« )من معنا ومن هم ضدنا(، لتصوير معار�سي النظام 

)50(  - مقتبس من:
http//:www.presidentassad.net/index.php?option=com _content view=articled=305: president-basharal-
assad-s-a-speech-at-the-people-s-assembly-march-30-2011&catid=117&Itemid=496

)51(  - قبل االنتفاضة، كان األسد قد رعى جيل النخبة الشابة من السوريين، كطبقة جديدة من رواد األعمال واملمثلين املشاركين في مشروع 
تنويره الخاص. 

)52(  - مقتبس من:
http//:www.presidentassad.net/index.php?option=com _content view=articled=359: president-al-assad-2011-damas-
cus-university-speech&catid=117&Itemid=496 

)53(  - al-Haj Saleh, Y. )2017(. Impossible revolution: Making sense of the Syrian tragedy. London, UK: Hurst.

http://www.presidentassad.net/index.php?option=com
http://www.presidentassad.net/index.php?option=com
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كأعداء لدودين مهلكين يستحقون أن ُيبعدوا أو ُيسحقوا. 

إن استخدام مثل هذه املمارسات الخطابية، كطرائق للسياسة، يؤدي إلى إثارة االستقطاب وترسيخ 
صالح )2017(: »بانتشار واسع لجنون  الحاج  االنقسامات في البالد، ويسهم أيًضا بـما عّبر عنه ياسين 
العظمة )البارانويا(. . . ]حيث[ كل غريب ]يكون[ متآمًرا شريًرا، وكل شخص من الداخل هو صديق جيد« 
)ص 107( ]54[. في الواقع، تهدف هذه اللغة إلى توفير الشرعية ملمارسة القضاء على املعارضين حرفًيا بقتلهم، 
من خالل دعم تصورات التهديدات التي يمكن أن تأتي من إسرائيل أو الغرب أو من الصراع األهلي القائم 

على الطائفية والتناقضات األيديولوجية التي كانت واضحة في أعوام االنقالب قبل عام 1970.

تم�سي سلوى إسماعيل )2018( بالحجة إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن النظام سعى بنشاط لتهيئة 
الظروف لـ حرب دائمة بين الحكام واملحكومين، وبين مختلف مكونات املجتمع، على أسس متباينة من 
االنقسام؛ الطائفية والقبلية والعرقية واإلقليمية والحضرية -الريفية والطبقية... هذه االنقسامات، مع 
االنقسام السيا�سي الشامل بين معسكرين، أشير إليها في سورية، من أجل التبسيط، باملوالين واملعارضين. . 
قرأ على 

ُ
. من خالل كوكبة من املمارسات والتقنيات، تقسيم السكان إلى »نحن« و »هم«. »نحن« يجب أن ت
أنها نظام األسد وأنصاره، و »هم« تعني املعارضين الذين يمكن االستغناء عنهم والتضحية بهم ]55[. 

ُيظهر تحليل الخطابات أن األسد سعى باستمرار إلى نزع الشرعية عن االنتفاضة، من خالل تصويرها 
 من ظهورها انتفاضة شعبية. ظهرت هذه اللغة في خطابه 

ً
على أنها »تمرد خارجي« أو »مؤامرة إرهابية«، بدال

في جامعة دمشق في 4 حزيران/ يونيو 2012، بعد عام من االنتفاضة، في وقت كانت االحتجاجات الشعبية 
تحظى بالدعم والشعبية، حيث ادعى األسد أن »ليس هناك �سيء اسمه حركة مقاومة مسلحة.. هذه خاليا 
إرهابية يساعدها ويمولها الغرب. كانت األمور واضحة لنا منذ األيام األولى للعدوان. كلنا نتذكر ردات أفعال 
أولئك الذين لم يصدقوا أو لم يقتنعوا بما قلته في بداية األزمة. في ذلك الوقت، رفض كثير من الناس 
مصطلحات مثل املؤامرة والعدوان... ]لكن[... املؤامرات طبيعية من حولنا. لهذا السبب ال يجب أن نولي 
هذا املكون )املجموعة( كثيًرا من االهتمام. املهم بالنسبة إلينا هو تركيز اهتمامنا على تعزيز مناعتنا الداخلية 

داخل سورية« ]56[.

وفي خطابات أخرى، استخدم األسد تسمية »التكفيريين«، في إشارة إلى املعارضين، ووصفهم بأنهم حلفاء 
للجماعات اإلسالمية املتطرفة مثل القاعدة. على سبيل املثال، في خطاب ألقاه أمام مجلس الشعب في 6 
كانون الثاني/ يناير 2012، زعم األسد أن »التكفيريين واإلرهابيين وأعضاء القاعدة الذين يسمون أنفسهم 
جهاديين يتدفقون من كل مكان، لقيادة العمليات القتالية على األرض... نحن نحارب هؤالء، ومعظمهم 
من غير السوريين، جاؤوا من أجل نشر مفاهيم مشّوهة ومصطلحات زائفة يسمونها )الجهاد(، لكن الجهاد 
واإلسالم بعيدان منها كل البعد. معظمهم إرهابيون مشبعون بفكر القاعدة، وأعتقد أن معظمكم يعرف 

)54(  - يالحظ الحاج صالح )2017( أن أسلوًبا آخر تم حشده لتقسيم الناس، وهو انتشار االعتقاد بأننا إذا لم نقتلهم فسوف يقتلوننا، وهو 
رهاب )فوبيا( أصبح أساًسا للتوحيد الطائفي والتمييز بين نحن وهم.

)55(  - Ismail, S. )2018(. The rule of violence: Subjectivity, memory and government in Syria. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press. P. 189

)56(  - مقتبس من:
 www.Syrian-freepress.wordpress.com 

http://www.Syrian-freepress.wordpress.com
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كيف عزز الغرب، بأموال عربية، هذا النوع من اإلرهاب قبل ثالثة عقود في أفغانستان« ]57[.

وإضافة إلى وصف معار�سي النظام بأنهم تكفيريون، سعى األسد باستمرار إلى بناء روابط بين املعارضين 
وأعضاء جماعة اإلخوان املسلمين، مدعًيا أن »جميعهم إرهابيون، يتخذون اإلسالَم غطاًء.... وإذا عدنا إلى 
السبعينيات والثمانينيات، عندما نفذ إخوان الشياطين ]اإلخوان املسلمون[ أعمالهم اإلرهابية، فإننا نجد 
أنفسنا أمام سباق بين اإلرهاب واإلصالح« ]58[. إن استدعاء األسد لجماعة اإلخوان املسلمين وثورتهم في 
حماة عام 1982، التي سحقها النظام بعنف، يهدف إلى استدعاء ذكرى األحداث املاضية من عنف النظام 
الجماعي ضد شعبه، واستحضار سرديات الخوف الوسيطة، التي زادها الخوف من تنظيم الدولة اإلسالمية 

وغيره من الجماعات اإلسالمية العنيفة في سورية.

في بناء املعركة مع معار�سي النظام على طول ثنائية »نحن وهم« واالنتفاضة كمؤامرة ضد األمة، سعى 
األسد إلى استغالل كل من الهويات الطائفية القائمة، والحفاظ على التضامن الطائفي بين األقلية العلوية 
للحفاظ على السلطة، وأكد أن، كما يرى هيلو بينتو Hilu Pinto، إدراج األطر الطائفية هو ممارسة سياسية 
مقصودة، تهدف إلى »التوزيع الطائفي للعنف، لتعميق خطوط الصدع الطائفي بين املحتجين وتقسيمهم 
فهم على أنها 

ُ
وعزلهم« ]59[. إن مثل هذه املمارسات هي مركزية ملا وصفه بعض الباحثين بتطييف الصراع، وت

ممارسات سياسية مقصودة من قبل الجهات الفاعلة التي تسعى لتحقيق أهداف سياسية تتضمن التعبئة 
حول عالمات الهوية الدينية ]60[، وهي ممارسة كانت منتشرة في كل مكان في ممارسات النظام وهياكله لعقود 
قبل عام 2011، وكانت على خالف مع سردية النظام العلنية التي سعت إلى حّل )إذابة( مجتمعات األفراد 

في ظل هوية عربية سورية أوسع.

)57(  - مقتبس من:
http//:www.presidentassad.net/index.php?option =comcontent&view=articled=273: president-basharal-assad-s-january-
6th-2013-speech&catid=119&Itemid=496

)58(  - مقتبس من:
 www.Syrian-freepress.wordpress.com 

)59(  - Ibid. Hilu Pinto, P. )2017(. The shattered nation: The sectorization of the Syrian conflict. In N. Hashemi & D. Postel 
)Eds.(, Sectorization: Mapping the new politics of the Middle East )pp. 123‒142(. London, UK: Hurst. P. 135

)60(  - Hashemi, N., & Postel, D. )2017(. Sectionalization: Mapping the new politics of the Middle East. London, UK: Hurst. 

http://www.presidentassad.net/index.php?option
http://www.Syrian-freepress.wordpress.com
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اإلصالح وخطاب »املواطن الصالح«

سعى األسد، في كثير من خطاباته، إلى إعادة تأكيد التزامه بالتنوير )اإلصالح( كأيديولوجيا سياسية، تدعم 
أجندته اإلصالحية التي تبناها عندما تولى السلطة في عام 2000. وأظهر األسد، في خطاباته منذ االنتفاضة، 
باستمرار أن اإلصالح عملية ال يمكن تنفيذها، من دون شّن حرب ضد معار�سي النظام، ومن دون دعم 
املواطنين »الواعين« أو »الصالحين«، وقد استخدم لغة اإلصالح السيا�سي بفاعلية، إلضفاء الشرعية على 

عنف نظامه ودعوة السوريين للتعاون مع النظام، والتأكد من طاعتهم وتواطؤهم ]61[.

وظهر خطاب حشد األسد لإلصالح، كلغة سياسية، بوضوح، في خطابه األول في جامعة دمشق بعد 
االنتفاضة إذ قال: »إن تحقيق اإلصالحات والتنمية ليس حاجة داخلية فقط، ولكنه ضرورة حيوية ملواجهة 
هذه املخططات. لذلك، ليس لدينا خيار سوى النجاح في مشروعنا الداخلي، حتى ننجح في مشروعنا الخارجي. 
اإلصالح من دون أمن، مثل األمن من دون إصالح. لن ينجح أي منهما من دون اآلخر. أولئك الذين يواصلون 
ترديد أن سورية اختارت الحل األمني ال يرون وال يسمعون. لقد قلنا مراًرا إن اإلصالح والسياسة يسيران مع 

القضاء على اإلرهاب من جهة أخرى ]62[.

وفي خطابه في 6 كانون الثاني/ يناير 2013، أمام مجلس الشعب، بعد عامين تقريًبا من بدء االنتفاضة، 
استخدم األسد لغة اإلصالح لتبرير الحرب ضد خصومه، على أنها حرب للدفاع عن اإلصالح والوحدة 
الوطنية لسورية، حيث قال: »سورية في حالة حرب، بكل ما للكلمة من معنى. نحن نصد عدواًنا خارجًيا 
ا وخطورة من الحرب التقليدية، ألنهم ال يستخدمون أدواتهم لضربنا؛ 

ً
شرًسا تحت قناع جديد، وهو أكثر فتك

 من ذلك، جعلونا ننفذ مشاريعهم، واستهدفوا سورية باستخدام مجموعة من السوريين وكثير من 
ً

وبدال
األجانب. . .. نحن ندافع عن الوطن... واإلصالح ضروري لنا جميًعا... قد ال يغّير اإلصالح واقَع الحرب، لكنه 

يقّوينا ويقوي وحدتنا في مواجهة الحرب ]63[.

وتحدث األسد، في خطابات أخرى، عن اإلصالح باعتباره عملية لتحسين حياة املواطنين، تحتاج إلى 
التواصل املستمر مع املواطنين. حيث قال: »إذا كان املواطن السوري هو هدفنا، فعندئذ يجب أن يكون 
 انطالقنا... وإذا كان هدفنا هو خدمة مصالح املواطن، فيجب أن تكون آراء املواطنين هي الضوء 

َ
نقطة

الذي يرشدنا« ]64[. وفي حديثه عن اإلصالحات، كسلسلة من املبادرات لتحسين ظروف الناس العاديين، 
استند األسد إلى تفسير مفهوم املواطن الصالح: دعم ثقافة التواصل البعثية السائدة التي ربطت املواطنة 
الصالحة بالقومية العربية والوحدة الوطنية. على سبيل املثال، في خطابه في جامعة دمشق في 20 حزيران/ 

)61(  - شهد مشروع إصالح النظام السوري، في العقد األول من حكم بشار األسد، تعاوًنا ضمنًيا بين النخب االقتصادية الناشئة واملنتجين 
الثقافيين والنظام.

)62(  - مقتبس عن:
http//:www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=articled=359:president-al-assad-2011-damas-
cus-university-speech&catid=117&Itemid=496

)63(  - املرجع السابق

)64(  - املرجع السابق

http://www.presidentassad.net/index.php?option
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ا أو 
ً
يونيو 2011، زعم األسد أن: »كل مواطن مسؤوٌل، وهو قادر على تقديم �سيء ما، حتى لو كان بسيط

محدوًدا في نظره/ نظرها، وألن الوطن للجميع.. علينا أن ندافع عنه جميًعا، كل حسب قدرته/ قدرتها. منذ 
شن الهجوم على الوطن بكل مقوماته البشرية واملادية، عرف املواطن الواعي -بالتأكيد- أن السلبية أو انتظار 
الوقت أو غيره لحّل املشكلة هو نوع من دفع البالد نحو الهاوية، وإن عدم املساهمة في الحلول هو نوع من 

إعادة الوطن إلى الوراء، من دون تقدم نحو تجاوز ما يمر به الوطن« ]65[.  

باستخدام هذه اللغة، سعى األسد إلى دعوة السوريين لالنضمام إلى معركة النظام ضد املعارضين، 
طالًبا من هؤالء »املواطنين الصالحين«، الذين كان واجبهم »الدفاع عن البالد ضد املتآمرين«، تبني اإلصالح 
لتعزيز املكاسب االقتصادية والتقدم الفردي، بهدف إضفاء الشرعية بفاعلية على رؤية النظام ملا يعنيه 
أن تكون سورًيا جيًدا. في الواقع، كان األسد يكرر -في كثير من خطاباته- أن اإلصالح لن يتقدم من دون شن 
حرب ضد معار�سي النظام، أو من دون دعم أولئك الذين كانوا على استعداد لالنخراط في اإلصالح، وهو 
خطاب، كما كتبت ويدين )2013(، »ينطوي على تخيالت من التوافق متعدد الثقافات، واألمن الداخلي، 
والهوية الوطنية السيادية« ]66[، وغايته تنمية الوعي الطموح بين جيل الشباب، كجزء من الخطط اللبرالية 
الجديدة ]67[ من ناحية، مع االستمرار في ربط إمكانات التقّدم بطاعة املواطن والسيطرة اإلكراهية على 

اآلخرين«. 

)65(  - املرجع السابق

)66(  - Wedeen, L. )2013(. Ideology and humor in dark times: Notes from Syria. Critical Inquiry, 39)4(, p. 842

)67(  - ال مجال هنا ملناقشة تفسير هذه اإلستراتيجية بالتفصيل.
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خاتمة

ُوِصف الصراع السوري بأنه الحرب األكثر توثيًقا واألكثر عنًفا في العصر الحديث. كما وصف بأنه الصراع 
الشبكي األول في القرن الحادي والعشرين. باملقارنة بالثورات العربية األخرى والصراعات طويلة األمد في 
الشرق األوسط، يظهر أن ذلك الصراع تميز بأشكال مذهلة من العنف، من خالل مجموعة واسعة من 
ممارسات الوسائط الرقمية واالجتماعية التي خلقتها مجموعة متنوعة من املحتوى بواسطة مجموعة 
متنوعة من الناشطين السياسيين والشهود واملتمردين ووكالء الدولة والجنود، مؤكدين أن وسائل اإلعالم 
جزٌء من العمليات االجتماعية والسياسية، وأنها متورطة في ممارسات الحرب، وكذلك في املعركة على 

األيديولوجيات والصورة والخطاب والسياسة.

كان الصراع السوري، وقت كتابة هذا االستنتاج في بداية عام 2019، قد دخل مرحلة اتسمت بإجماع 
ن 

ّ
واسع على أن نظام األسد قد هَزم خصوَمه عملًيا، واستعاد السيطرة على معظم مناطق املعارضة، وتمك

من الحفاظ على سيطرة نظامه املزمن. وعلى الرغم من صعوبة تقديم أي قراءة قاطعة ألسباب الصراع 
ا مثمًرا يمكن 

ً
ونتائجه، نظًرا للعوامل الداخلية والخارجية املعقدة املحيطة به، فإن الصراع يوفر سياق

من خالله معالجة التواصل اإلستراتيجي للنظام، باعتباره ممارسة مستمرة من النظام في السياسة التي 
تسعى للحفاظ على السيطرة وفرض الطاعة وضمان بقاء النظام. وتقّر هذه الدراسة بأن مثل هذه القراءة 
خبرنا عن كيفية تلّقيه والتفاوض بخصوصه واالعتراض عليه، وال تشير 

ُ
للتواصل اإلستراتيجي للنظام ال ت

. في الواقع، لعبت العوامل واملتغيرات املختلفة )الخارجية والداخلية( دوًرا 
ً

إشارة قاطعة إلى أنه كان فعاال
مهًما في توجيه الصراع املستمر منذ ثمانية أعوام، وفي تشكيل نتائجه، وكذلك فعلت »الغموضات« املحيطة 
بالتقنيات الرقمية على وجه الخصوص، في سياقات التوسط املفرط للعنف، والتقلب، ووفرة األصوات 

واملمارسات الرقمية إّبان الصراع.

ومع ذلك، تشير هذه الدراسة إلى أن مثل هذه القراءة يمكن أن تساعدنا في فهم طرائق سعي األنظمة 
االستبدادية الدؤوب، مثل النظام السوري، إلى إنتاج قوتها عبر ممارسات مختلفة، من ضمنها الخطاب. 
وعلى الرغم من أن هذه املمارسات قد ال تكون واضحة، في حاالت الصراع، فإنها تعمل على تأكيد أن »الواقع 
املادي للحرب« لم يعد من املمكن فصله عن »األنظمة التمثيلية التي تعمل -من خالل تلك املمارسات- على 

تبرير عملياتها الخاصة« ]68[. 

»اآلراء الواردة في هذه املادة ال تمثل آراء املركز وال مواقفه من القضايا املطروحة«

)68(  - Butler, J. )2009(. Frames of war: When is life grievable? London, UK: Verso. P. 29
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