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المقــدمـــــــــــــة
ّ
رضــــوان السيـــــد
منــذ ســنوات ،أنتظــر مــن صديقــي ميشــيل كيلــو كتابًــا عــن الثــورة الســوريّة.
وعندمــا رأيتــه آخــر مــرة بباريــس فــي مؤتمــر المســيحيين العــرب ()2019
قلــت لــه« :حتــى مقاالتــك المتف ّرقــة عــن ثــورة الشــعب الســوري تصلــح،
دارســا أو
باالختيــار والجمــع والتقديــم ،أن تكــون كتابًــا ،فأنــت
َ
لســت ً
باحثًــا فــي الشــأن الســوري مثــل آخريــن؛ بــل أنــت ُمشـ ٌ
ـارك فــي الثــورة
بالفعــل ،بالعقــل والقلــب وااللتــزام واليــد» .وقتهــا ضحــك أخــي ميشيـــــل
وأجــاب« :إن شــاء اللــه» ،وأهدانــي روايـ ًة كتبهــا قائـ ًـا« :ســوف تعجبــك ،فهي
أيضً ــا عــن الشــعب والثــورة» .وبقــدر ماغ ّمتنــي وفاتــه ،ســرني جـ ًدا أن اتصلت
ـي الكتــاب الموعــود عــن
بــي زوجتــه بعــد وفاتــه ،رحمــه اللــه ،وأرســلت إلـ ّ
الثــورة ،مــع وصيـ ٍة منــه أن أكتــب لــه تمهيـ ًدا أو مق ِّدمــة.
عرفــت ميشــيل كيلــو منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي ،إذ جمعتنــا التوجهــات
العروب ّيــة ،والثقافــة األلمانيــة .وقــد كتــب معــي وترجــم فــي مجلــة «الفكــر
العربــي» ومجلــة «االجتهــاد» وأخي ـ ًرا فــي مجلــة «التســامح» .وهــو كاتــب
ـي ف ـذٌّ ،لكــن عنــده فــي األصــل عقل ّيــة فلســفية .ولذلــك نجــد حتــى
سياسـ ٌّ
فــي كتاباتــه السياســية (وقــد كتــب معــي عش ـرات المقــاالت القصــار فــي
صفحــة الــرأي بجريــدة «المســتقبل» أيضً ــا) ،دائم ـاَ رؤيــة استش ـرافية تظهــر
فيهــا ثقافتــه الشاســعة ،وكثي ـ ًرا مــا قلــت لــه« :ح ـ ِّو ْل هــذه التأمليــة الالئقــة
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بالصحافــة إلــى دراسـ ٍة ،أنشــرها لــك فــي «االجتهــاد أو التســامح» .وكمــا هــو
ٍ
نصــوص فلســفية نُشــرت فــي
معــروف ،فإنــه ترجــم عــن األلمانيــة عــ ّدة
دمشــق وبيــروت ،فأغنــت المكتبــة الفلســفية العربيــة .والترجمــات عــن
األلمانيــة إلــى العربيــة قليلــة ،وإن كانــت فبتوســط الفرنســية أو اإلنجليزيــة،
أمــا ميشــيل فــا يترجــم إال عــن األصــول ،وال يكتــب إال عــن األُصــول.
ســ ّمى ميشــيل كيلــو كتابــه« :الثــورة الســوريّة وبيئتهــا الدوليــة» .وقــد
اســتعرض فيــه المواقــف والتدخــات فــي ســوريا ،مــن جانــب الواليــات
المتحــدة وورســيا وأوروبــا وإيــران وتركيــا وبعــض األنظمــة العربيــة عبــر
الســنوات مــن  2011حتــى .2020
يملــك ميشــيل كيلــو رؤيــة شــبه ثابتــة ،علــى مــدى الدراســة ،عــن المســؤولية
الرئيســية للواليــات المتحــدة فــي فشــل الثــورة الســوريّة ،ومــا نــزل بســوريا
المجتمــع والحواضــر مــن تخريــب ،ومــا نــزل بســكان ســوريا مــن قتــلٍ
الخلقــة» ،التــي دعــت
وتهجيــر .وعنــوان ذلــك عنــده« :سياســات الفوضــى ّ
كوندولي ـزا رايــس إليهــا ،ونفذّهــا األميركيــون ،أيــام الرئيســين :بــوش االبــن،
وأوبامــا .وقــد تجلّــت آثــار ونتائــج «الفوضــى الخالّقــة» فــي عــدة خطــوات
وأمــور :األول التصميــم منــذ البدايــة ـ بالرغــم مــن التهديــدات الراديكاليــة
التــي أطلقهــا أوبامــا مـرا ًرا ـ علــى عــدم الســعي إلســقاط األســد ،تــار ًة بســبب
عــدم وجــود البديــل مــن وجهــة النظــر األميركيــة ،وطــو ًرا لرعايــة المصلحــة
اإلســرائيلية .أمــا األمــر الثانــي فهــو الفشــل فــي العــراق ،واالتجــاه نحــو
الفشــل فــي أفغانســتان آنــذاك .واألمــر الثالــث مجاملــة إي ـران التــي أُعينــت
فــي االســتيالء علــى العـراق بعــد الغــزو وإســقاط نظــام صـ ّدام؛ فاالنســحاب
األميركــي بعــد العــام  .2010لقــد اعتقــد السياســيون والعســكريون األميــركان
أن إســقاط األســد يحتــاج إلــى حملــة عســكرية جديــدة مــا كانــوا مســتعدين
للقيــام بهــا .ثــم إنهــم ـ مــن جه ـ ٍة أُخــرى ـ كانــوا يلتمســون إرضــاء إي ـران
ســع ًيا التفــاق معهــا حــول ملفهــا النــووي ،وكأنمــا أرادوا إعطاءهــا ســوريا
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بعــد الع ـراق .واألمــر الرابــع التدخــل الروســي ،وبخاصــة بعــد العــام ،2014
وقــد انقســم العقــل السياســي والعســكري األميركــي حيــال ذلــك :قســم فضَّ ــل
عــدم الصــدام ،بالرغــم مــن إنشــاء ونشــر القواعــد العســكرية األميرك ّيــة فــي
شــرق وشــمال شــرق ســوريا ،ليــس مــن أجــل األكـراد أو داعــش فقــط؛ ولذلــك
اتجهــوا نحــو «تنظيــم» العالقــة مــع الــروس فــي ســوريا .بينمــا ف ّكــر آخــرون
فــي أنــه مــن المستحســن تــرك بوتيــن يغــرق فــي المســتنقع الســوري ،مضيًــا
مــع سياســة الفوضــى الخالّقــة أيضً ــا وأيضً ــا .واألمــر الخامــس :عدم الثقــة ـ من
البدايــة إلــى النهايــة ـ بقــادة الثــورة مــن مدنييــن وعســكريين ،بالرغــم مــن
القراريــن الدولييــن  2118و ،2254اللذيــن يعتب ـران قــوى المعارضــة ممثل ـ ًة
للشــعب الســوري .وبعكــس الدكتــور برهــان غليــون ،فــي «عطــب الــذات»،
ال يح ّمــل ميشــيل كيلــو المعارضــة أو المعارضــات مســؤوليات كبــرى عــن
الفشــل فــي الســنوات األولــى ،إذ ســيطرت ـ بالرغــم مــن الفوضــى وغيــاب
القيــادة والمشــروع الواضــح ـ علــى معظــم أج ـزاء ســوريا .أمــا بعــد العــام
 2014وظهــور داعــش والقاعــدة وانضمــام التدخــل الروســي إلــى التدخــل
اإليرانــي لصالــح األســد؛ فــإ ّن التفكيــر بالمعارضــات باعتبارهــا بديـ ًـا مــا عــاد
وار ًدا .وعلــى أي حــال ،فــإ ّن المؤلــف ـ منــذ البدايــة ـ يأخــذ علــى المعارضــة
السياســية الســوريّة اعتقادهــا أن التدخــل األميركــي قــادم ،وأن األميــركان
ســيطردون األســد ،ويســلّمونهم الســلطة كمــا فعلــوا فــي العــراق ،مــع أ ّن
الشــواهد كلّهــا دلّــت علــى غيــر ذلــك تما ًمــا ،علــى األقـ ّـل منــذ أعــرض أوبامــا
عــن معاقبــة النظــام علــى الهجــوم بالكيميــاوي فــي ضاحيــة دمشــق.
وبالطبــع ،ال يمكــن فــي هــذا التمهيــد الدخــول فــي تفاصيــل السياســات
األميركيــة فــي ســوريا ،والتــي يتتبعهــا ميشــيل كيلــو بدقــة حتــى الحــرب
علــى اإلرهــاب ومــا بعدهــا .لكـ ّن المؤلّــف العميــق اإليمــان بثــورة الشــعب
الســوري ،كان شــديد الم ـرارة ،بســبب سياســات الالمبــاالة مــن الديمقراطيــة
األكبــر فــي العالــم تجــاه ثــورة الشــعب الســوري ،بالرغــم مــن حماســها
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تجــاه الربيــع العربــي ،الــذي يعتبــر كيلــو أن الثــورة الســوريّة أه ـ ّم أحداثــه؛
فالم ـرارة والســخط حاض ـران بقــوة علــى الواليــات المتحــدة ،وعلــى النظــام
الدولــي العاجــز عــن إنفــاذ قراراتــه فــي زمــان ميوعــة العولمــة .ومــر ًة أُخــرى،
لــم ت ِ
ُبــد الواليــات المتحــدة ،التــي كانــت وراء إصــدار القراريــن الدولييــن
حماســا بشــأن إنفاذهمــا!
بشــأن ســوريا،
ً
وحيــن نذهــب إلــى عــرض ميشــيل كيلــو للتد ّخــل الروســي  2014ـ ،2015
نجــد أنــه ال ينســى ،وهــو اليســاري العريــق ،أ ّن روســيا االتحاديــة هــي وريثــة
االتحــاد الســوفياتي ،وقــد كان الشــعب الســوري علــى الــدوام صدي ًقــا للــروس
قبــل البعــث وبعــده .لكـ ّن بوتيــن ،فــي تدخلــه العســكري الســاحق بســوريا
لصالــح نظــام األســد عــام  ،2015كان مدفو ًعــا بالعظمــة اإلمبراطوريــة ،وإيثــار
اســتعادة ســوريا إلــى الحضــن الروســي كمــا كانــت مــن قبــل؛ إضافــة إلــى
انزعاجــه الشــديد مــن الخديعــة التــي أنزلهــا بــه الغربيــون فــي ليبيــا ،ومقتــل
حليفــه القذافــي وســقوط نظــام حكمــه .لكــن كيــف يمكــن تفســير التفانــي
ـام طائفــي ضــد شــعبه؟ وكيــف يمكــن تفســير
البوتينــي فــي االنتصــار لنظـ ٍ
ذاك الفجــور فــي التعامــل العســكري مــع النــاس ،وافتخــار الرئيــس الروســي
أنــه جــرب مئتــي نــو ٍع مــن الســاح الفتــاك فــي ســوريا ،بحيــث بــدا ُمزاي ـ ًدا
علــى التدخــل الطائفــي والمذهبــي اإليرانــي؟! بوتيــن يريــد إعــادة روســيا قو ًة
عظمــى ،وعنــده تجــارب عــدة فــي ذلــك ،فــي جورجيــا والقــرم وشــرق أوكرانيا.
وكمــا بــدا متفــر ًدا وحاقـ ًدا علــى المعارضــة المعتدلــة ،و ُمظهـ ًرا للتوجــس مــن
أن يعــود اإلرهابيــون إلــى روســيا (نمــوذج الشيشــان)؛ فإنــه مضــى باتجــاه
تعطيــل الق ـرارات الدوليــة ،واخت ـراع مســار آســتانا وضــم إي ـران وتركيــا إلــى
قســم ســوريا إلــى أربــع مناطق
ذاك المســار الــذي أوقــف إطــاق النــار ،لكنــه ّ
وأكثــر .ثــم إ ّن روســيا مصــرة علــى قضــم مناطــق خفــض التصعيــد ،وخيانــة
توســطت فيهــا فــي جنــوب ســوريا .لكـ ّن ميشــيل كيلــو مــا
المصالحــات التــي ّ
يـزال يأمــل أن تصطــرع روســيا التســلطية مــع إيـران علــى االنفـراد بالســاحة
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الســوريّة ،وبخاصــة أن بوتيــن ســمح إلس ـرائيل بالغــارات علــى حــزب اللــه
واإليرانييــن بالداخــل الســوري .مــع أن البعــض يتحــدث عــن تقــارب روســي
ـ إيرانــي مســتمر ،وســط التباعــد بيــن الــروس والصينييــن مــع األميــركان مــن
جهــة ،واتجاههمــا إلــى إقامــة تعاقــدات اســتراتيجية طويلــة األمــد مــع إيـران.
ـام فــي ســوريا ،ولــو كان روسـ ًيا ،مــن دون الواليات
ال يمكــن بالطبــع إقامــة سـ ٍ
المتحــدة وحلفائهــا؛ وال التفكيــر فــي إعــادة اإلعمــار .ولننظــر فــي أحــوال
الــدول والبلــدان التــي تد ّخــل فيهــا اإليرانيــون أو الــروس :هــل حـ ّـل فيهــا
العمـران علــى أثــر الخـراب؟ وهــل قلــق الــروس واإليرانيــون بســبب اســتمرار
الخـراب فــي البلــدان التــي يســيطرون عليهــا؟
ال يضاهــي ســخط ميشــيل كيلــو علــى النظــام الطائفــي فــي ســوريا ،غيــر
ســخطه علــى النظــام الطائفــي والمذهبــي اإليرانــي؛ فقــد اتبــع اإليرانيــون
وميليشــياتهم فــي ســوريا ـ مثــل النظــام وأكثــر ـ سياســات األرض المحروقــة
والقتــل والتهجيــر والتغييــر الديموغرافــي .وال يشــك ميشــيل كيلــو العلمانــي
فــي أ ّن التهجيــر لمالييــن الســنة مــن جانــب النظــام وإيــران إنمــا كان
كســر الشــوكة ،وتخليــد النظــام الطائفــي ،والتشــييع .فنظــام
المقصــود بــه ْ
الماللــي يعيــش فــي عقليتــه القروســطية فــي التاريــخ النزاعــي بداخــل
اإلســام ،والنـزاع بيــن العــرب واإليرانييــن ،وهــو يريــد التجريــف والقتــل فــي
ـرب وســنة مثــل لبنــان وســوريا والع ـراق واليمــن ،وحيــث
كل مــكانٍ فيــه عـ ٌ
اســتطاع .والمؤلــف واثـ ٌـق مــن خســارة إي ـران وروســيا بالرغــم مــن كل مــا
فعلــوه .لك ـ ّن آالم الشــعب الســوري صــارت عصي ـ ًة علــى االحتمــال .ســعى
النظــام واإليرانيــون لالحتفــاظ بســوريا المفيــدة لهــم فقــط؛ بيــد أ ّن ســوريا ال
يمكــن تقســيمها بيــن مفيــد وغيــر مفيــد .وال يمكــن أن تكــون بلـ ًدا لمـزارات
أهــل البيــت!
تتســم مشــاعر المؤلــف تجــاه تركيــا بالغضــب ،فحتــى العــام  ،2012كان
أردوغــان مــا ي ـزال يعتبــر نفســه صدي ًقــا لألســد يطالبــه باإلصــاح ،ثــم صــار
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شــديد الســخط عليــه ،واســتقبل مالييــن الالجئيــن ،واقتطــع أجـزاء مــن التراب
الســوري ،بحجــة حمايــة حــدوده ومجالــه مــن األك ـراد.
إلــى األميــركان واإليرانييــن والــروس واألتـراك ،يع ّبــر ميشــيل كيلــو عــن خيبــة
أمــلٍ شــديد ٍة بالعــرب .فهــم بعــد مرحلـ ٍة قصيــر ٍة مــن سياســات الضغــط علــى
النظــام والمقاطعــة ،أعــرض البعــض عن ســوريا العربيــة بتات ًا ،وانصــرف البعض
اآلخــر لدعــم المســلحين وبخاصـ ٍة ذوي الميــول اإلســامية .وهــا هــم يتركــون
ســوريا د ّرة العقــد العربــي لمســار أســتانا وثــاث قــوى غيــر عربيــة .وبالرغــم
مــن أ ّن العـراق ال يمتلــك مقاليــد أمــوره ،بســبب اإليرانييــن واألميــركان؛ فــإ ّن
كيلــو يالحــظ أن الميليشــيات الشــيعية تدفقــت ،أيــام المالكــي ،عبــر حــدوده
مــع ســوريا لإلســهام ـ بأمـ ٍر مــن إيـران ـ فــي قتــل الشــعب الســوري وتهجيــره
شــأن مــا فعلــه حــزب اللــه!
كتــاب
كتــاب ميشــيل كيلــو عــن الثــورة الســوريّة وبيئاتهــا الدوليــة ،هــو
ٌ
ـاب كثيــف .ولئــن أبــرز بعــض النقــاط وقلّــل مــن التركيــز
عبــوس ،لكنــه كتـ ٌ
علــى نقـ ٍ
ـاط أُخــرى؛ فإنــه التــزم حــدو ًدا معتبــر ًة مــن الموضوعيــة .وعلــى أي
حــال هــو علــى الــدوام وطنــي ســوري عربــي ،يتحــدث عــن ثــورة الشــعب
الســوري ،مــن موقــع االلتــزام بمطالبهــا التغييريــة ،والتألــم الفجائعــي
لمصائرهــا وبخاصـ ٍة غــدر األقربــاء والبعــداء ،كأنمــا يتلــذذ الجميــع بعذابــات
الســوريين.
قــرأتُ كتــاب الصديــق الراحــل ميشــيل كيلــو غيــر مــرة ،خــال ثالثــة أشــهر.
وكنــت أتوقــف وقــد اعتصرنــي األلــم ،ألعــود مــن جديــد إلــى البدايــات.
ـت صديقــي بعــض ح ّقــه فــي اســتعراض
وأرجــو فــي النهايــة أن أكــو َن قــد وفّيـ ُ
هــذا الجهــد الكبيــر الــذي بذلــه ،كأنمــا كان يكتبــه بأعصابــه ودمــه ال بأصابــع
يــده .رحــم اللــه ميشــيل كيلــو ،ويالهــول مــا أصــاب الشــعب الســوري ويصيبه!
(*) كتب رضوان السيد هذه المقدمة يوم  10شباط .2022
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تمهيــــدي
مدخـــل
ّ
ـدي ،منتصــف آذار
ـي الواســع ضـ ّد ال ّنظــام األسـ ّ
مــا إن انفجــر التمـ ّرد المجتمعـ ّ
مــن عــام  ،2011حتّــى تقاطعــت وتشــابكت فيــه صراعــات محلّ ّيــة وعرب ّيــة
وإقليم ّيــة ودول ّيــةُ ،و ِسـ َم ْت جميعهــا بعوامــل واســتراتيج ّيات أ ْملتهــا تناقضــات
وتوافقــات القــوى الدول ّيــة واإلقليم ّيــة المنخرطــة فيهــا ،بعــد أن ظـ ّـل تم ـ ّرد
محلــي
الســوري ّين ور ّد األســديّة عليهــم طــوال قرابــة عــام شــأنًا داخل ًيــا
ّ
ـعب يطالــب بح ّقــه فــي الح ّريّــة والعدالــة
الطابــع والحمولــة؛ طرفــه األ ّول شـ ٌ
شــمولي اســتأثر
ســلطوي ـ
والمســاواة والكرامــة اإلنســان ّية ،والثانــي نظــام
ّ
ّ
ـاص ،احتكــره
بالمجــال العــا ّم منــذ انقــاب عــام  ،1963وح ّولــه إلــى حقــل خـ ّ
وأخــرج منــه بالعنــف جميـ َع مــن كانــوا فاعليــن فيــه مــن أحـزاب وجماعــات
أي جانــب مــن جوانبــه ،أو
مدن ّيــة وسياس ـ ّية ،خشــية أن يُفضــي تخلّيــه عــن ّ
تهاونــه فــي االســتئثار بــه ،إلــى إضعافــه مــن خــال تناقضاتــه الذات ّيــة ،تمهيـ ًدا
إلســقاطه مــن خارجــه بواســطة الشــعب.
كان الســوريّون قــد جلســوا طــوال أشــهر أمــام التلفــاز ،يتابعــون مــا كان
يحــدث مــن ثــورات شــعب ّية فــي تونــس ومصــر ،ثــ ّم فــي ليبيــا واليمــن.
وحيــن ســقط نظامــا بــن علــي ومبــارك ،أقنعــوا أنفســهم أ ّن عينهــم تســتطيع
ـدي ،وأن إســقاط نظاميــن بوليســي ّين
هــي أيضً ــا كســر مخــرز الطغيــان األسـ ّ
ـ قمعي ّيــن يشــبهان النظــام الــذي يضطهدهــم ،بواســطة «ه ّبتيــن» شــعب ّيتين
قــام بهمــا مواطنــون عـ ّزل ،كان ضربًــا مــن المحــال ،لــو لــم يكــن هنــاك قـرار
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ـي بنشــر مــا ُس ـ ّمي الموجــة ال ّرابعــة مــن الثّــورة ال ّديمقراطيّــة الكونيّــة،
دولـ ّ
ـي ،بعــد انتقالهــا الناجــح ،خــال فتــرة
وإيصالهــا ،أخي ـ ًرا ،إلــى العالــم العربـ ّ
قصيــرة نســبيًا ،مــن غــرب أوروبــا إلــى أميــركا الالتينيّــة ،ثـ ّم إلــى بلــدان أوروبا
الوســطى والشــرقيّة ،وفــي النهايــة إلــى روســيا ،حيــث اجهــزت علــى االتحــاد
الســوفيات ـ قُطــب العالــم اآلخــر المواجــه لقُطبهــا الرأســمالي ـ األميركــي.
فســر الســوريون العاديــون بهــذا «القـرار» الدولــي ـ األميركــي باألحــرى ـ
وقــد ّ
االنفجــار الديمقراطــي العاصــف فــي الوطــن العربــي ،الــذي أ ّدى إلــى تهــاوي
اثنيــن مــن اشـ ّد نظمــه بوليســي ًة وقم ًعــا ،خــال فترتيــن لــم تتجــاوز التونســية
منهمــا األســابيع الثالثــة ّإل بأيــام قليلــة ،بينمــا زادت المصريــة أيّا ًمــا قليلــة
عــن اســبوعين.
اعتقــد الســوريّون أ ّن مــا حــدث كان برغبــة أميرك ّيــة ،تالقــت مــع إرادة شــعب ّية
ـري قابــل للتك ـرار فــي ســوريا ،وأنّــه
ـي والمصـ ّ
محلّ ّيــة ،وأ ّن الحــدث التّونسـ ّ
صــار باســتطاعتهم التص ـ ّدي لنظامهــم والتخلّــص منــه ،بعــد أن اشــت ّط كثي ـ ًرا
فــي اســتبداده ،ورفــض تحقيــق مــا كان ي ِعــد بــه مــن إصــاح ،منــذ أن تولّــى
بشّ ــار األســد الرئاســة ،وتالعــب بوعــد التغييــر ثـ ّم اإلصــاح ،وتب ّنــى سياسـ ٍ
ـات
فاقمــت فســاد الفئــة الحاكمــة والمالكــة ،وعــ ّززت اســتهانتها بالشّ ــعب،
ـب مكثّفــة عــن ال ّديمقراط ّيــة ،ســرعان مــا
وجــاءت بالتّــازم مــع موجــة ُخطَـ ٍ
تب ّيــن أن ّهــا خداع ّيــة ،مؤكّــدة مـ ّرة أخــرى أن ليــس فــي برامجهــا غيــر تخويــف
وردع الشّ ــعب ،واالســتخفاف بمطالبــه ومصيــره.
بهــذا االقتنــاع ،نزلــت أعــداد متزايــدة مــن المواطنيــن إلــى الشّ ــارع ،للمطالبــة
ـوري وتســاندها القوانيــن الدول ّيــة واإلنســان ّية،
السـ ّ
بحقــوق يق ّرهــا ال ّدســتور ّ
وقــد حلمــوا الحصــول عليهــا خــال أيّــام أو أســابيع قليلــة ،أســوة بمــا حــدث
فــي تونــس ومصــر ،أل ّن العالــم لــن يســمح لألســد بســحق تم ّردهــم ،بــل
ســيتد ّخل هنــا أيضً ــا ،كمــا تد ّخــل لمنــع بــن علــي ومبــارك مــن ســحق الحـراك
ـلمي ،وســيدعم نضالهــم مــن أجــل حريّتهــم ،وســيقبل مــا قـ ّرروه
ـعبي السـ ّ
الشّ ـ ّ
ـدي.
أي رفــض البقــاء فــي بيــت الطّاعــة األسـ ّ
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إســتبعد الســوريّون أيضً ــا أن ال يقتــدي جيشــهم بجيشــي تونــس ومصــر،
وأن ال يرفــض بــدوره ،كمــا رفــض جيشــا تونــس ومصــر إطــاق ال ّنــار علــى
ـي عــن
شــعبيهما ،وتوقّعــوا أن يتخلّــى عــن األســد ،كمــا تخلّــى الجيــش التّونسـ ّ
بــن علــي ،وأخرجــه مــن البــاد ،وأن ينضـ ّم كجيــش مصــر إلــى المتظاهريــن،
الســوريّون أ ّن مــا حــدث هنــاك
ليحميهــم ويحســم األمــر لصالحهــم .إعتقــد ّ
ســيتك ّرر هنــا ،عندهــم ،وأ ّن كثافــة نزولهــم إلــى الشّ ــوارع وامتنــاع الجيــش
فضــا عــن االنضمــام إليهــم ،ســيُصيبان أجهــزة
ً
عــن إطــاق ال ّنــار عليهــم،
ـي
المخاب ـرات األســديّة بالشّ ــلل ،علــى غ ـرار مــا وقــع فــي االنقــاب ال ّرومانـ ّ
علــى تشاوشيســكو ،حيــث تكفّــل الجيــش المنحــاز إلــى الشّ ــعب بإطفــاء
البــؤرة المخابرات ّيــة التــي دافعــت عــن نظامــه.
الســوريّون جانبــه الصــواب لســببين :أ ّولهمــا أ ّن ال ّنظــام
لكــن مــا اعتقــده ّ
األســدي ليــس شــمول ًّيا واســتبداديًّا مــن النمــط الــذي يســتند إلــى حامــل
ّ
ـي متنـ ّوع المنابــت والمصالــح والتو ّجهــات ،ويتق ّيــد بالقانــون
ـي ـ طبقـ ّ
مجتمعـ ّ
ـاص ،تنبــع
ـمولي مــن نــوع خـ ّ
فــي تنظيــم عالقاتــه بالشّ ــعب ،بــل هــو نظــام شـ ّ
ـي مغلــق ومؤدلــج ،مــا قبــل وض ـ ّد
فرادتــه مــن اســتناده إلــى حامــل طائفـ ّ
محــل
ّ
تجســده سياســ ًّيا ســلطة حلّــت
مجتمعــي ـ مــا دون وضــ ّد
وطنــيّ ،
ّ
ّ
ـي
ال ّدولــة ،تمتلــك مجتم ًعــا ًّ
خاصــا بهــا ،معاديًــا لمجتمــع ّ
الســوريّين الوطنـ ّ
ـي،
والعــا ّم ،يُ َم ّك ُنهــا مــن احتجــازه وإخراجــه مــن الشّ ــأن العــا ّم وحقلــه ّ
السياسـ ّ
ومــن توجيــه جهودهــا نحــو تضخيــم وتحديــث أجهزتهــا ال ّردع ّيــة والقمع ّيــة،
أي قانــون ،اعتمــا ًدا علــى سياســات،
وإطــاق يدهــا فــي الشّ ــعب مــن خــارج ّ
وســداها وقائــع وخيــارات تجعــل وجودهــا ره ًنــا بتغييــب الســوريين
لُحمتُهــا َ
أي
ـي ،وحرمانهــم مــن ّ
عــن شــؤونهم ،وبإخراجهــم التــا ّم مــن الحقــل ّ
السياسـ ّ
مشــاركة فــي المجــال العــا ّم ،وتقويــض مجتمعهــم كهيئــة عا ّمــة تتمثّــل فــي
وتاريخــي ،تتنافــى بنيــة األســديّة وآليــات اشــتغالها
طبيعــي
وطنــي،
كيــان
ّ
ّ
ّ
تناف ًيــا أعظم ًّيــا مــع وجــوده هــذا ،ولذلــك ،تعمــل لتفكيكــه واحتوائــه فــي
آن م ًعــا ،وإلدراجــه فــي بيئــات عالئق ّيــة تربطــه بهــا وبمصالحهــا ،وتقــ ّوض
15

كل شــعب ومجتمــع
مــا لديــه مــن اســتقالليّة نســبيّة عنهــا ،ومــا يمتلكــه ّ
مــن منابــع قـ ّوة وتماســك ،فضـ ًـا عــن تمزيــق أواصــره علــى صعيـ َدي األفـراد
ـادي بمــن قــد يشــاركه مواقفــه ،إن
والجماعــات ،وقطــع صــات المواطــن العـ ّ
هــو ف ّكــر بالخــروج مــن تهميشــه الشّ ــامل ،أو بالتم ـ ّرد علــى أوضاعــه.
ـكل مــا يحــول دون ممارســتها قــد ًرا
الســلطة ،الّتــي قطعــت ِصالتهــا بـ ّ
هــذه ّ
الســوريّين
أعظميًّــا مــن إلحــاق المجتمــع بهــا ،وجعلــت تفكيــك عالقــات ّ
رئيســا لهــا ال تحيــد عنــه ،يحــول نجاحهــا فيــه دون
بعضهــم ببعــض هدفًــا ً
بــأي ر ّدة فعــل قــد تكــون مؤث ّــرة علــى أجهزتهــا ،وعلــى عالمهــا
قيامهــم ّ
الســوريّين .ببنائهــا هــذه الهـ ّوة ،حرصــت
الخـ ّ
ـاص الــذي فصلتــه عــن مجتمــع ّ
علــى إفقادهــم القــدرة علــى َجســرها أو تخط ّيهــا ،بمــا أخضعتهــم لــه مــن
تخويــف وقمــع وإذالل ،وحقّقتــه مــن انفـراد بشــؤونهم ،غ ّربهــم عنهــا وحــال
أي
بينهــم وبيــن مجـ ّرد التّفكيــر بمواجهــة أجهزتهــا ،أو التفاعــل بإيجاب ّيــة مــع ّ
تحريــض ض ّدهــا ،أو العمــل خــارج وض ـ ّد مــا هــو مســموح بــه مــن أطرهــا
أي فاعل ّيــة عا ّمــة قــد تصــدر عــن غيرهــا ،مهمــا كانــت
المك ّرســة لمنــع ّ
هزيلــة وهامشـ ّية ،ولتعزيــز نــأي المواطنيــن بأنفســهم ع ّمــا يسـ ّمونه الحيــاة
العا ّمــة ،وانكفائهــم علــى أنفســهم كأفـراد عاجزيــن عــن اإلتيــان بأفعــال تغيّــر
أوضاعهــم ،وإرغامهــم علــى العيــش فــي نظــام هــو بال ّنســبة إليهــم ال نظــام،
والض ـ ّد ـ نظــام ،تســهر عليــه دولــة عميقــة .لســلطتها ومــن كثافــة حضورهــا
ـتحيل منهــا ضـ ّد ـ دولــة ،يوطّــد انفصالهــا عنهــم غربتهــم عــن أنفســهم،
تسـ ُ
كأشــخاص قانون ّييــن وطبيع ّييــن ،بســلطة ال ّدولــة العميقــة الطّائف ّيــة ،وحاملهــا
االجتماعــي المقتصــر علــى منتســبيها وعناصرهــا ،ومــن تربطهــم بهــا مــن
ّ
فئــات ودوائــر مذهبيّــة.
خاصــة،
بتمحورهــا حــول الجيــش ،الــذي أقامهــا بعــد عــام  ۱۹٦۳عا ّمــة وّ ۱۹۷٠
راكمــت الشّ ــمول ّية األســديّة ق ـ ّوة منظّمــة ومس ـلّحة مص ّممــة علــى حمايــة
ائيلي غيــر
ســلطتها بـ ّ
ـأي ثمــن ،فــا عجــب أنّهــا لــم تقاتــل «العــد ّو» اإلس ـر ّ
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كل م ـ ّرة أمامــه ،وتخلّــت
ســاعات قليلــة ،خــال ثــاث حــروب ،وأنّهــا ف ـ ّرت ّ
عــن واجبهــا فــي حمايــة وطنهــا ،وحفــظ أســلحتها ،وتف ّرقــت أيــدي ســبأ.
الســبعين ّيات،
يرجــع ذلــك إلــى أ ّن ال ّنظــام
ّ
األســدي ه ّيأهــا ،منــذ أواســط ّ
لمه ّمــة مح ـ ّددة هــي ضبــط ال ّداخــل :مصــدر الخطــر ال ّرئيــس الــذي عليهــا
ـي،
مواجهتــه ،وردعــه وقمعــه عنــد الضّ ــرورة ،بعــد أن تحاشــت الخطــر الخارجـ ّ
ـي فــادح هــو التخلّــي عــن الجــوالن منــذ حــرب
ائيلي ّ
خاصــة ،بثمــن وطنـ ّ
اإلسـر ّ
وهزيمــة عــام  ،۱۹٦۷وتعايــش األســديّة طــوال ن ّيــف ونصــف قــرن بســام مــع
محتلّيــه.
والســبب الثّانــي أ ّن انقــاب حافــظ األســد عــام  ۱۹۷٠علــى رفاقــه فــي الحــزب
ّ
والجيــش ،خصخــص الجيــش منــذ ن ّيــف وأربعيــن عا ًمــا قبــل الثّــورة ،وح ّولــه
مؤسســة وطنيّــة تدافــع عــن ال ّدولــة والشّ ــعب ،إلــى جيــش ســلطة
مــن ّ
مط ّيــف ،تشــرف عليــه أجهــزة س ـ ّريّة تمثّــل دولــة عميقــة بقطاعيــن :األ ّول
ـوري المختلفة ،يشــرف
السـ ّ
ـي ،يضـ ّم جنــو ًدا ينتمــون إلــى فئات المجتمــع ّ
تحتـ ّ
عليهــم قطــاع كبيــر ومؤثّــر مــن صـ ّـف ض ّبــاط ،معظمهم مــن العلويّيــن ،واآلخر
فوقــي ،يتألّــف مــن ض ّبــاط تصــل نســبة العلويّيــن فــي وحداتــه المقاتلــة
ّ
ومخابراتــه إلــى تســعين بالمئــة مــن مالكــه ،ليــس بيــن مها ّمــه مقاتلــة العــدو
ائيلي ،ولــو كانــت لــه مهــا ّم كهــذه ،لمــا امتنــع امتنا ًعــا مطلقًــا عــن
اإلســر ّ
إزعاجــه ،طــوال الفتــرة بيــن عا َمــي  ۱۹۷٤وقيــام الثــورة عــام  ،۲٠۱۱علــى
امتــداد خمســة وثالثيــن عا ًمــا ،ولمــا غــزا لبنــان وأرضــه محتلّــة ،أو وافــق
ـي يطالــب بح ّريّتــه التــي
ـلمي ـ مدنـ ّ
بعــد عــام  ۲٠۱۱علــى ســحق تم ـ ّرد سـ ّ
يضمنهــا ال ّدســتور .والحقيقــة أنّــه لــم يكــن سـ ًّرا أ ّن وحــدات الجيــش القريبــة
ـكري
مــن دمشــق تجــري تدريبــات دوريّــة ،إلعدادهــا إلفشــال انقــاب عسـ ّ
ـعبي يعتصــم فــي الجامــع
قــد يســتهدف مبنــى األركان العا ّمــة ،أو تم ـ ّرد شـ ّ
أي
ـوي وســوق الحميديّــة ،أو ينطلــق منهمــا .كان الجيــش ُمع ـ ًّدا لضــرب ّ
األمـ ّ
ـي ،مهمــا كان نوعــه ،بذريعــة أنّــه جــزء مــن مؤامــرة خارج ّيــة
حـراك مجتمعـ ّ
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ذات حمــوالت إســاميّة وإرهابيّــة ،أوهمــت الســلطة دولتهــا العميقــة أنّــه لــن
خاصــة ،واألقليّــات عا ّمــة.
يكــون لهــا مــن هــدف غيــر القضــاء علــى العلويّيــن ّ
بحمــات التّعبئــة المناوئــة للشّ ــعب ،وبأعمــال القمــع التــي قامــت بهــا؛
ـي لــدى قطاعــات واســعة مــن ضبّــاط وجنــود
د ّمــرت ّ
الســلطة الوعــي الوطنـ ّ
ـي إنّمــا يســتهدف حياتهــم
ال ّدولــة العميقــة ،وأقنعتهــم أ ّن ّ
أي تم ـ ّرد مجتمعـ ّ
ـض ال ّنظــر عــن طبيعتــه وأهدافــه ،وأنّــه ال يمكــن
وحيــاة أســرهم وأهلهــم ،بغـ ّ
أن تكمــن دوافــع وطنيّــة وراءه ،مهمــا تجلبــب بشــعارات الح ّريّــة والمســاواة،
التــي ظاهرهــا اإلصــاح ،وباطنهــا قبــض األرواح!
مجتمعــي
أقــرب إلــى هبّــة شــعبيّة ،أو تمــ ّرد
وكان مــا وقــع فــي ســوريا
َ
ّ
ـوي ،أو انتفاضــة ثوريّــة المضمــون ،منــه إلــى ثــورة منظّمــة .وبعنــف
عفـ ّ
الجيــش المنظّــم وقمعــه المكثّــف ،صــار بلــوغ أهــداف التمـ ّرد ره ًنــا بنمـ ّوه
إلــى ثــور ٍة ،يتوفّــر لهــا مــا ال يتوفّــر لتمــ ّر ٍد قــد يغــرق فــي العشــوائيّة:
الصــراع ووســائله ،والشّ ــرعيّة
كالقيــادة المو ّحــدة ،والبرامــج ،وخطــط ّ
الخارجــي ،وقابليّــة التّصعيــد شــعبيًّا وسياســيًّا،
الوطنيّــة ،واالعتــراف
ّ
والحمايــة مــن االنزياحــات المعاديــة لرهانــات وأهــداف الثّــورة ،ســواء
أساســا علــى
كانــت انزياحــات مؤدلجــة أو متمذهبــة ،كتلــك التــي ترتّبــت ً
إطــاق س ـراح مقاتلــي تنظيــم القاعــدة وجماعــات الســلف ّية والجهــاد مــن
ســجون األســد ،ومــا أ ّدى إليــه مــن تشــكيل تنظيمــات مذهب ّيــة مســلّحة،
والســلم ّية مــن جهــة،
ـعبي :الح ّريّــة ّ
رفضــت مبــدأي التم ـ ّرد والح ـراك الشـ ّ
ـوري مــن جهــة أخــرى ،وأعلنــت أ ّن مواجهــة
السـ ّ
والقــول بوحــدة الشّ ــعب ّ
ال ّنظــام بالق ـ ّوة هــي الطّريــق الوحيــدة إلســقاطه ،وأ ّن ح ّريّــة اإلنســان كف ـ ٌر
ــوري ليــس واحــ ًدا ،بــل هــو
الس ّ
يُبطــل عبوديّتــه لخالقــه ،وأ ّن الشّ ــعب ّ
طوائــف أقلّويّــة تقودهــا ســلطة علويّــة تش ـ ّن حربًــا شــاملة علــى «أهــل
السـ ّنة والجماعــة» :األغلبيــة التــي قامــت وحدهــا بالثّــورة ،وال بـ ّد أن يكــون
ّ
ستؤسســه إســام ًّيا ـ ُســن ًّيا بالضــرورة.
النظــام الــذي ّ
كان إطــاق سـراح الســلف ّيين والجهادي ّيــن مــن الســجون ،التــي كانــت تضيــق
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ـي المطالــب باإلصــاح،
ـلمي والمدنـ ّ
أكثــر فأكثــر بالمشــاركين فــي الحـراك السـ ّ
الســلطة ألســلمة وعســكرة التم ـ ّرد ،ولمنــع ارتقائــه
بدايــة خطّــة اعتمدتهــا ّ
إلــى ثــورة تتوفّــر لهــا المق ّومــات الضروريّــة للفــوز بمطالبهــا ال ّديمقراط ّيــة،
عبــر وضــع قيــادات جهاديّــة ال ّنزعــة ومعاديــة لل ّديمقراط ّيــة والح ّريّــة علــى
األهلــي مــن التمــ ّرد .لهــذا الغــرض ،نفّــذت ال ّدولــة األســديّة
رأس القطــاع
ّ
العميقــة خطّــة مــن مرحلتيــن ،ينحــط التمـ ّرد الثّــوري بتطبيقهمــا إلــى اقتتــال
الســمات الطّائف ّيــة التــي تقـ ّوض فــرص تناميــه إلــى ثــورة
ـي ،تغلــب عليــه ّ
أهلـ ّ
ـي بديــل الســتبداد األســديّة،
وطن ّيــة ،انتصارهــا شــرط لقيــام نظــام ديمقراطـ ّ
وتحبطــه عبــر قيــام دولتهــا العميقــة بتســهيل تشــكّل تنظيمــات مذهب ّيــة
الص ـراع ،وتســهم مــن جانبهــا فــي تفكيــك المجتمــع كحامــل
تنخــرط فــي ّ
ـوري ،وفــي وضــع مك ّوناتــه بعضهــا فــي مواجهــة بعضهــا اآلخــر،
للتم ـ ّرد الثّـ ّ
كل منهــا ســاحه.
وب َيــد ٍّ
اســتهدفت المرحلــة األولــى مــن الخطّــة األســديّة القضــاء ،خــال وقــت قصير،
ــوري،
علــى نشــطاء وثــ ّوار القطــاع
الس ّ
المدنــي والحديــث مــن المجتمــع ّ
ّ
التــي لعبــت دو ًرا وازنًــا فــي إطــاق التمـ ّرد ،وقادتــه ببرنامــج ل ّخصــه مطلــب
«الح ّريّــة للشّ ــعب الواحــد» .وقامــت مرحلتهــا الثّانيــة علــى اســتخدام قــدر
ـلمي الواســع،
ـي ،لوقــف حراكــه ّ
السـ ّ
متزايــد مــن العنــف ضـ ّد المجتمــع األهلـ ّ
ـدي فــي مختلــف مناطــق
ـي والتّوحيـ ّ
وكبــح تفاعــل مختلــف أطرافــه اإليجابـ ّ
ـي والحديــث ،محلّ ًيــا ووطن ًّيــا،
ســوريّة ،وقطــع صالتــه بممثّلــي القطــاع المدنـ ّ
ـي الواســع االنتشــار ،بإرغــام فئاتــه
وتقليــص حجــم ودور الحامــل المجتمعـ ّ
المحافظــة والتّقليديّــة ،المشــاركة فــي تظاهـرات قــرى وبلدات وأحيــاء المدن
الســاح انطالقًــا مــن دوافــع مذهب ّيــة تل ّبــي حاجــة
الطّرف ّيــة ،علــى حمــل ّ
ـي يو ّحــد صفوفهــا ،ويناهــض،
ـي أو مذهبـ ّ
ال ّدولــة العميقــة إلــى مقابــل طائفـ ّ
مثلهــا ،وحــدة المجتمــع وحـراك قطاعاتــه الشّ ــعبيّة الواســعة ،ويرفــض مطلــب
ـامي يرفــض
الح ّريّــة كهــدف يجمعهــا ،ويشـ ّجع ال ّداعيــن إلــى إقامــة نظــام إسـ ّ
االمتـزاج بســواه ،وبمــا ال ينتمــي عضويًــا إليــه.
ـي ،الــذي أخــذ التم ـ ّر َد
بنجــاح هاتيــن المرحلتيــن ،حــدث التح ـ ّول المفصلـ ّ
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إلــى نقيــض مــا كان يتطلّبــه تح ّولــه إلــى ثــورة ،وبــدأت ال ّدولــة العميقــة
ـلمي الواســع ،عبــر تشــتيته ،وإثــارة تناقضــات متن ّوعــة
باحتــواء الحــراك السـ ّ
واألهلــي ،وســاعدتها فــي ذلــك تنظيمــات نهــج
المدنــي
بيــن طرفيــه
ّ
ّ
ـي ازداد تعســك ًرا ،كانــت قــد أطلقــت قادتــه ورمــوزه مــن الســجون،
مذهبـ ّ
للسياســة وممثّليهــا ،قادتهــا
وســرعان مــا ش ـكّل تنظيمــات مس ـلّحة نابــذة ّ
أطــراف محلّيّــة محافظــة مؤدلجــة وتقليديّــة ،افتقــرت إلــى الخبــرة
السياس ـيّة ،وغلبــت ر ّدات األفعــال العشــوائيّة علــى أفكارهــا وممارســاتها،
ّ
ـلمي
وأخذتهــا إلــى مواقــف وخيــارات ق ّوضــت تم ـ ّرد المجتمــع كفعــل سـ ّ
ـي بــه قــد ح ّولــه إلــى تم ـ ّرد
ـي مو ّحــد ،كان التحــاق قطاعــه األهلـ ّ
ـ مدنـ ّ
شــامل ،وهــا هــي كتــل كبيــرة ومتزايــدة األعــداد منــه تنســاق وراء خ ـ ّط
التّمذهــب والعســكرة ،وســط ضغــوط األســديّة الحرب ّيــة عليهــا ،ومــا نجــم
عنهــا مــن جرائــم ضــ ّد اآلمنيــن ،ومــن تدميــر ألريــاف وبلــدات ومــدن
ّــي حكمتــه نزعــة
ســوريّة ،مــا لبــث أن غلــب علــى أغلبهــا طابــ ٌع محل ٌ
معاكســة فــي اتّجاههــا لطائف ّيــة األســديّة ،مماثلــة لهــا فــي طبيعتهــا ومــا
ترتّــب عليهــا مــن نتائــج ،وســرعان مــا نقلــت التّناقــض بيــن الشّ ــعب
ونظــام االســتبداد إلــى داخــل صفــوف الشّ ــعب ،حيــث أطلقــت معركــة
موازيــة لمعركــة األســديّة ضــ ّده ،وتكاملــت معهــا وجا َرتهــا تدرج ًّيــا فــي
عنفهــا وضراوتهــا ،فأشــاعت مــا كان مطلوبًــا إشــاعته ،مــن تبعثــر وتشـتّت
للســلطة ،ومــن فوضــى ك ّرســها تباعــد وتناحــر مئــات
فــي ّ
الصـ ّـف المواجــه ّ
التّنظيمــات ،التــي قادهــا غال ًبــا متشــ ّيخون محلّيــون وت ّجــار و«وجهــاء»
السياســة ،وكان قســم منهــم موال ًيــا
صغــار لــم يســبق لهــم أن مارســوا ّ
متعامــا مــع أجهزتهــا ،وفــي أحيــان كثيــرة كان منتف ًعــا
ً
لألســديّة أو
مفصلــي فــي تمــ ّر ٍد
بفســادها .بنجــاح الخطّــة األســديّة حــدث تحــ ّول
ّ
ـي العــا ّم ،وغُمــر بعنــف مس ـلّح،
تح ـ ّول إلــى صــرا ٍع تب ـ ّدل طابعــه الوطنـ ّ
حالــت ضراوتــه دون انضباطــه بقوانيــن أو أعــراف إنســان ّية أو أخالق ّيــة
أو وطن ّيــة أو دين ّيــة.
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بالتّــوازي مــع هــذا التطــ ّور ،اعتقــد معظــم مــن تولّــوا تمثيــل وقيــادة
«المعارضــة» أ ّن تد ّخـ ًـا خارج ًّيــا سيحســم الصـراع لصالــح الشّ ــعب ،علــى غـرار
مــا حــدث فــي ليبيــا .فبعــد ســاعات مــن إعــان ابنــه ســيف اإلســام أن الثــورة
ـي واألميريكــي
ُهزمــت ،ولــم يعــد باإلمــكان إنقاذهــا د ّمــر الطي ـران األوروبـ ّ
جيــش والــده وطــارده ثـ ّم حاصــره فــي طرابلــس ،قبــل أن يقتلــه المسـلّحون
فــي ضواحــي مدينــة ســرت(((.
ـي ســيتكفّل بإســقاط األســد ،كمــا اعتقــد معظــم
إذا كان هنــاك تد ّخــل خارجـ ّ
قــادة المعارضــة فمــا الــذي يسـ ّوغ تضييــع وقتهــم علــى مــا ســينجزه اآلخــرون
خي ـ ًرا منهــم ،وفــي وقــت أقصــر بكثيــر مــن الوقــت الــذي ســيحتاجون إليــه
إلســقاطه؟ أليــس مــن األجــدى القفــز عــن مرحلـ ٍة ليــس دورهــم حاسـ ًما فيهــا،
إلــى المرحلــة التاليــة لهــا :مرحلــة مــا بعــد األســديّة ،وتركيــز جهودهــم علــى
الســلطة ألحزابهــم وأشــخاصهم ،وبالمقابــل ،تصغيــر
الفــوز بأكبــر قــدر مــن ّ
حصــة منافســيهم مــن شــركائهم الحال ّييــن فــي الصـراع ض ّدهــا ،الذيــن يجــب
ّ
ـروري إزاحتهــم جان ًبــا قدر اإلمــكان ،قبل إســقاطها
اعتبارهــم خصو ًمــا مــن الضـ ّ
بيــد الخــارج؟ لــم يســأل معظــم هــؤالء أنفســهم :ومــاذا إذا لــم يقــع تد ّخــل
ـي ،وتب ّيــن أنّهــم تقاســموا جلــد ُد ٍّب لــم يتـ ّم ،وربمــا لــن يتـ ّم ،اصطيــاده
خارجـ ّ
بالطريقــة التــي تخ ّيلوهــا؟ كاتــب هــذا النــص قــد حـذّر ،يــوم  6تشــرين األ ّول
 ،۲٠۱۱مــن كارث ّيــة هــذا التو ّجــه ،خــال لقــاء جمــع معظــم معارضــة ال ّداخــل
ـدب على
فــي بلــدة حلبــون قــرب دمشــق ،ولفــت أنظــار الحاضريــن إلــى أن الـ ّ
قــدر مــن القـ ّوة والشّ راســة قــد تمكّنــه مــن اصطيادهــم واحـ ًدا بعــد اآلخــر،
ـي ،ويتّجهــوا مو ّحديــن إلــى تنظيــم
إذا لــم يُطلِّقــوا أوهــام التد ّخــل الخارجـ ّ
ـي،
ـي واألهلـ ّ
ـي ،وترقيــة تمـ ّرده وحمايــة وحــدة مك ّونيــه المدنـ ّ
الداخــل الوطنـ ّ
وردع الت ّيــار المتمذهــب المتط ـ ّرف ،الــذي تغلغــل فيــه ،مــع أنّــه ال ينتمــي
إليــه ،بــل هــو ثــورة مضــا ّدة تتب ّنــى أهــداف األســد المعاديــة للح ّريّــة ووحــدة
((( أحمــد ق ـذّاف الــدم« ،تفاصيــل تنشــر ألول مــرة عــن مقتــل مع ّمــر القذّافــي» ،موقــع أخبــار ســبوتنيك
بالعرب ّيــة 28 ،ـ  5ـ .2019
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الشّ ــعب ،وبالتّالــي للثّــورة(((.
ـوري ،منــذ أيّامــه األولــى ،علــى غير ما
ـي إلــى التمـ ّرد الثـ ّ
دخــل العامــل الخارجـ ّ
الســوريّون أو عــزوه إليــه .وتصاعــد محـ ّولً ســوريا إلــى ســاحة صراعات
فهمــه ّ
للســوريّين بهــا ،وال دور لهــم فيهــا وال تأثيــر .ولــم يف ّكــروا
خارج ّيــة ال عالقــة ّ
قبــل ثورتهــم فــي االنضمــام إلــى هــذا الطــرف أو ذاك مــن أطرافهــا ،أو أ ّن
مصيــر حركتهــم ال ّداخل ّيــة ســيرتبط بهــا وســتتوقّف مآالتــه عليهــا .هــذا التح ّول
ـي ـ
ـي لعــب دو ًرا حاس ـ ًما فــي إبعــاد التم ـ ّرد عــن رهانــه المجتمعـ ّ
المفصلـ ّ
ـوري ،ووقــع بداللــة حدثيــن دول ّييــن رئيســين ،همــا:
الثّـ ّ
األ ّول :خــروج الواليــات المتّحــدة األميرك ّيــة مــن العــراق ،بعــد فشــلها فــي
اتيجي وثرواتــه الضّ خمــة ،وتبن ّيها خطّة
االنفـراد ّ
بالســيطرة علــى موقعــه اإلســتر ّ
الخلقــة» ،التــي اعتمدتهــا بديـ ًـا ألعمالهــا العســكريّة ،وق ـ ّررت أن
«الفوضــى ّ
خصوصــا ،وأن تفـكّك
تقـ ّوض بواســطته المشــرق عمو ًمــا ،والمنطقــة العرب ّيــة
ً
دولهــا ،وتعيــد تركيبهــا فــي صيــغ جديــدة ،دفعهــا تصميمهــا علــى إنجاحهــا
إلــى التد ّخــل فــي ســوريا ،بعــد أشــهر مــن تم ّردهــا علــى األســديّة ،ورســم
محــ ّددات لدورهــا وأدوار اآلخريــن ،تخــدم مشــاريع اســتراتيج ّية تتخطّــى
ســوريا إلــى الــدول العرب ّيــة واإلقليم ّيــة والكبــرى .وكان بــاراك أوباما،الرئيــس
ـي
األميركــي المنتخــب حديثًــا ،قــد ق ـ ّرر تفكيــك الوجــود العسـ ّ
ـكري األميركـ ّ
ـي صفحــة تد ّخــل جيشــه فــي المنطقــة،
المباشــر والكثيــف فــي العـراق ،وطـ ّ
ـي،
ـي ،وباطنــه طائفـ ّ
ـي ـ مدنـ ّ
لتحاشــي «االنجـرار إلــى مســتنقع ظاهــره سياسـ ّ
ـي» ،كمــا قــال فــي مقابلــة أجراهــا معــه عــام  ۲٠۱٦الصحفــي
عشـ ّ
ـائري وقبلـ ّ
جيفــري غولدبــرغ ،ونشــرت تحــت اســم «عقيــدة أوبامــا»((( ،ألقــى خاللهــا
نظــرات راجعــة علــى ســنوات مــن سياســاته الســوريّة والعربيّــة ،ليســ ّوغ
قـرارات ات ّخذهــا عــادت عليــه بتهمــة إضعــاف موقــع واشــنطن فــي المنطقــة،
((( المســؤولون عــن مؤتمــر المعارضــة الســوريّة بريــف دمشــق ،مؤسســة دام بــرس اإلعالم ّيــة،
 17ـ  9ـ https://bit.ly/3ljKQGz .2011
((( جيفري غولدبرغ« ،عقيدة أوباما» ،موقع إدراك 27 ،ـ  3ـ .2017
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وتركهــا لروســيا ،لك ّنــه ر ّد عليهــا بتأ ّمــات نقديّــة ومقارنــات تاريخيّــة ،تتّصــل
الخاصــة حــول مــا كان يجــب تب ّنيــه مــن سياســات بعــد العـراق،
«بفلســفته»
ّ
ولمــاذا كان عليهــا أن تكــون مغايــرة لنهــج وزارة الخارج ّيــة ،القائــم علــى
«كتــاب إرشــادات يتّبعــه ال ّرؤســاء ،يح ـ ّدد كيف ّيــة االســتجابة التــي عــادة مــا
تكــون عســكريّة لألحــداث المختلفــة ،ويُف ّعــل عندمــا ته ـ ّدد أميــركا بشــكل
مباشــر ،بال ّرغــم مــن أ ّن االلتــزام بــه قــد يكــون ف ًّخــا يقــود إلــى قــرارات
ـوري ،فــإ ّن رفــض ال ّرئيــس التق ّيــد بــه،
السـ ّ
ـي كالتّحـ ّدي ّ
خاطئــة فــي تحـ ّد دولـ ّ
أطلقــت عليــه أحــكام قاســية ،حتــى إن كانــت هنــاك أســباب ج ّيــدة لعــدم
تطبيــق إرشــادات الكتــاب»(((.
والثّانــي :أ ّن الثّــورة ـ مــن ســوء طالعهــا ـ وقعــت فــي الفتــرة التــي تح ّولــت
األميركــي ،إلــى سياســات
العســكري
واشــنطن خاللهــا ،مــن نهــج االنكفــاء
ّ
ّ
الخلقــة» ،ومــا واكبهــا مــن تحــ ّول فــي عالقاتهــا ال ّدول ّيــة ،نقَــل
«الفوضــى ّ
مركــز ثقــل تو ّجهاتهــا المســتقبليّة مــن األطلســي إلــى الهــادي ،ومــن أوروبّــا،
التــي وصفهــا وزيــر دفاعهــا إبّــان أزمــة العـراق بـــ «القــا ّرة العجــوز ،التــي فات
زمانهــا»((( ،إلــى آســيا الشــرق ّية ،حيــث يوجــد « % ٤٠مــن إجمالــي االقتصــاد
ـي ،و %۲٦مــن التّجــارة ال ّدول ّيــة ،بقيمــة تزيــد علــى  ۱۱ترليــون دوالر،
العالمـ ّ
ويصــل بإضافــة الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوب ّيــة إلــى خمســين بالمئــة
منهــا»((( ،وتتخلّــق بســرعة وثبــات ق ـ ّوة اقتصاديّــة هائلــة القــدرات ،وفيــرة
المــوارد ،متق ّدمــة تقن ًّيــا ،ســتضاف إلــى مــا لــدى أوروبــا وأميــركا مــن قــدرات
اقتصاديّــة ال تجــارى ،بينمــا تنضــ ّم روســيا إلــى قــوى صاعــدة اقتصاديًّــا،
كالبرازيــل وجنــوب أفريقيــا والهنــد ،وهــي بلــدان تنمــو بســرعة وتلعــب أيضً ــا
دو ًرا متزاي ـ ًدا فــي التّجــارة ال ّدول ّيــة.
هــذان التّحديــان االقتصاديّــان ،ومــا قــد يترتّــب عليهمــا مــن تبعــات مفصل ّيــة
((( المرجع السابق.
((( توالــي ردود الفعــل الفرنسـ ّية الغاضبــة مــن تصريحــات دونالــد رامســفيلد بشــأن أوروبــا القديمــة ،موقــع
كونــا 23 ،ـ  1ـ .2003
((( « 10معلومــات ال تعرفهــا عــن ات ّفاق ّيــة التّجــارة التــي ق ّوضهــا ترامــب» موقــع العرب ّيــة 24 ،ـ  1ـ .2017
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بعيــدة التّأثيــر والمــدى فــي مواقــع وعالقــات القــوى والكتــل الكبــرى ،ليــس
ـي ،التــي
مســتبع ًدا أن يق ّوضــا ســيطرة واشــنطن الحاليّــة علــى ال ّنظــام ال ّدولـ ّ
الح ضعفهــا جليًّــا مــن خــال فشــل جيشــها فــي الع ـراق ،وإن ـزال الهزيمــة
بطالبــان أفغانســتان ،بينمــا نجحــت دبلوماسـيّتها فــي بلــورة خطّــة «الفوضــى
ـي عمو ًمــا ،ومشــرقه
ّ
الخلقــة» التــي يُر ّجــح أن يُغــرق نجاحهــا العالــم العربـ ّ
خصوصــا ،فــي مشــكالت بنيويّــة يعجــز معهــا عج ـ ًزا متفاق ًمــا عــن مواجهــة
ً
ـزج بهــا
مشــكالته الكثيــرة ،ومــا ق ّررتــه لدفــع بلدانــه إلــى حافّــة تف ـكّك تـ ّ
فــي حــال مــن الخ ـراب العميــم والعجــز المقيــم ،تمهي ـ ًدا إلعــادة تركيبهــا
بطــرقٍ تع ـ ّزز مواقــع البيــت األبيــض فــي ص ـراعٍ ،ال شـ ّـك فــي أنّــه ســيزداد
الصاعــدة
احتدا ًمــا مــع منافســيه فــي الشّ ــرق األقصــى ،والقــوى األخــرىّ ،
اقتصاديًّــا وعســكريًّا ،عل ًمــا بــأ ّن أدواره ســتكون حاســمة فيــه ،بقــدر مــا تنجــح
الســيطرة علــى المنطقــة العرب ّيــة وثرواتهــا وأســواقها ،وتربطهــا بهيمنتهــا
فــي ّ
ـي ،فــي الحقبــة المباشــرة مــن التّاريــخ.
علــى االقتصــاد العالمـ ّ
ـي وألقت
بعــد ات ّفاق ّيــة كامــب ديفيــد ،التــي أخرجــت مصــر مــن العالــم العربـ ّ
بهــا إلــى بئــر يُر ّجــح أن ال تخــرج منهــا فــي زمــن منظــور ،أوصلــت حملــة
واشــنطن العســكريّة علــى الع ـراق المنطق ـ َة العرب ّيــة إلــى حافّــة الفوضــى
والتّفـكّك ،وأظهــرت خطــورة هـ ّوة انعــدام الثّقــة بيــن نظمهــا وشــعوبها ،ومــا
ـي ،وتعاظــم فجــوة
أصــاب مكانــة العــرب مــن تراجــع علــى ّ
الصعيــد ال ّدولـ ّ
ـي فــي بلدانهــم ،ومــا
القـ ّوة بيــن إسـرائيل وبينهــم ،وتقـ ّدم دور إيـران المذهبـ ّ
ترتّــب عليــه مــن اخت ـراق لعمــوم الجســد العربــي ،حـ ّـل تدريج ًّيــا ،وبق ـ ّوة،
اكي،
منــذ عــام  ،۱۹۷۹محـ ّـل التو ّجهيــن العرب ّييــن ّ
ـي واالشــتر ّ
الســائدين :القومـ ّ
السياسـ ّية
وأســهم فــي إفشــال مــا كان باق ًيــا مــن رهــان علــى تحديــث الحيــاة ّ
واالجتماع ّيــة العرب ّيــة ،عبــر اســتغالل ثــروات العــرب البشــريّة والطّبيع ّيــة،
وخبرتهــم التّاريخ ّيــة فــي بنــاء دول إمبراطوريّــة.
ـي ،بمــا أضمــره مــن تح ّد لواشــنطن ،دفــع الرئيس
ـي والمحلّـ ّ
هــذا الوضــع ال ّدولـ ّ
األميركــي بــاراك أوبامــا ،الــذي اعتقــد أ ّن قـ ّوة أميــركا ال تكمــن فــي انتشــارها
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ـي ودرجة اســتقاللها
ـي ،بــل فــي قدراتهــا االقتصاديّــة وتماســكها ال ّداخلـ ّ
الخارجـ ّ
مــزي وحركــة رؤوس
عــن المؤث ّــرات األجنبيّــة وســيطرتها علــى االقتصــاد ال ّر ّ
األمــوال ال ّدوليّــة ،وعلــى توســيع ه ـ ّوة التّقانــة والمعرفــة التــي تفصلهــا عــن
اآلخريــن ،وقدرتهــا علــى إبقــاء ممـ ّرات التّجــارة ال ّدوليّــة وأســواقها مفتوحــة،
العســكري ،دفعــه إلــى اســتهداف المشــرق
بمنافعهــا التــي تعــ ّزز تف ّوقهــا
ّ
ـي ،بسياسـ ٍ
ـات أرســاها علــى أســس مغايرة لتلــك التي كانت قــد اعتمدتها
العربـ ّ
ـيوعي فــي أوروبــا
واشــنطن بعــد الحــرب العالميّــة الثّانيــة ،الحتــواء المـ ّد الشّ ـ ّ
ـي وحركــة عــدم االنحيــاز ،واختلفــت
وآســيا ،ولدحــر حــركات التح ـ ّرر الوطنـ ّ
عــن سياســات بــوش ورايــس حــول ال ّرافعــة العســكريّة ،كأداة تضمــن تح ّكــم
واشــنطن فــي منطقــ ٍة تخترقهــا تناقضــات وصراعــات متداخلــة ومعقّــدة،
انكشــف عجزهــا للتـ ّو عــن احتــال أحــد أهـ ّم بلدانهــا التموضــع فــي موقعــه
ـي كان عا ًّمــا ،لــدى الطبقة السياسـيّة
اتيجي الفريــد .هــذا الخيــار األوبامـ ّ
االســتر ّ
والحاكمــة فــي أميــركا ،فلــم يلـ َـق مقاومــة تذكــر منهــا ،ولــم يرفضــه جنـراالت
ـكري
البنتاغــون بدورهــم ،بــل وافــق الطّرفــان علــى اســتبدال التد ّخــل العسـ ّ
الخلقــة» ،التــي
وربطــه ،عنــد الحاجــة إلــى اســتخدامه ،بسياســات «الفوضــى ّ
ط ّورتهــا كوندولي ـزا رايــس ،وزيــرة خارجيّــة جــورج بــوش ومستشــارته لألمــن
ـي للعـراق،
ـي ،ونشــرت تفاصيلهــا عــام  ،۲٠٠٥بعــد فشــل الغــزو األميركـ ّ
القومـ ّ
السياســة،
وميــل اإلدارة إلــى بلــورة بدائــل تح ّقــق أغ ـراض الحــرب بوســائل ّ
وإن اســتغرق العمــل عليهــا وقتًــا أطــول ،وتطلّــب نجاحهــا أشــكالً متن ّوعــة
ـي» ،وآخرهــا
وعاليــة المرونــة ،فــي مــا يتعلّــق بضبــط صراعــات «ال ّربيــع العربـ ّ
ـوري ،الــذي أمســكت بــه ،وع ّينــت حــدوده ،وقـ ّررت مــا تريــده له
ّ
السـ ّ
الصـراع ّ
خاصــة بفاعليــه الرئيس ـ ّيين
مــن مســارات محتملــة ،ونتائــج مطلوبــة ،وأدوار ّ
ـكل األســاليب المتاحــة ،حتّــى العســكريّة،
والثانويّيــن ،وســبل إفادتهــا منــه بـ ّ
بقــدر مــا يســاعد علــى خدمــة االســتراتيج ّية الجديــدة.
الخلقــة» مــع دخــول عنصــر جديــد
تــازم األخــذ بسياســات «الفوضــى ّ
إلــى ال ّدبلوماســ ّية الدوليــة ،كان بوتيــن أ ّول مــن اســتخدمه ،هــو القــ ّوة
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العســكريّة ،التــي ســتغدو ـ مــن اآلن فصاعــ ًدا ـ أداة رئيســة ،أو أولــى،
الصعيديــن
بالنســبة إلــى تحقيــق األهــداف القوميّــة لل ّدولــة الروسـيّة ،علــى ّ
ـي ،وســتد ّعم بدبلوماسـيّة تمــارس سياســات حافّــة الهاويــة،
ـي وال ّدولـ ّ
المحلّـ ّ
ـوفيتي ،فــي المنطقــة
فــي ســعيها الســتعادة مــا كان مــن مواقــع لالت ّحــاد السـ ّ
العربيّــة والشّ ــرق األوســط .يختبــر الكرمليــن سياســات انتقاليّــة ،هدفهــا
إخـراج روســيا مــن وضعهــا كمنتــج مــوا ّد أ ّوليّــة تبــاع فــي الخــارج ،وإجبــار
خاصــة علــى التعامــل معهــا كقـ ّوة عظمــى قـ ّررت
الغــرب عا ّمــة وواشــنطن ّ
توظيــف قدراتهــا الحربيّــة ،الموازنــة نســبيًّا لقــدرات الغــرب ،لتعطيــل تف ّوقــه
ـي العــا ّم عليهــا ،وبنــاء تــوازن طويــل
ـي والتّجـ ّ
االقتصـ ّ
ـاري وال ّدولـ ّ
ـادي والتّقنـ ّ
األمــد معــه يشــمل هــذه األصعــدة جميعهــا ،ويتحاشــى مــا أ ّدى إلــى انهيــار
الســوفيتي ،عبــر اســتنزاف روســيا ـ اقتصاديًّــا ومال ًّيــا ـ فــي ســباق
االت ّحــاد
ّ
تس ـلّح مفتــوح وجديــد ،وتوريطهــا فــي معــارك خارج ّيــة خاســرة ومكلفــة،
ـص فوائــض تنميتهــا ،وتق ـ ّوض فــرص تحســين حيــاة مواطنيهــا ،وتحقيــق
تمتـ ّ
تنميــة تراكم ّيــة ومرتفعــة العوائــد تتيــح لهــا اللحــاق بالغــرب .لحمايــة هــذا
العســكري لتجميــد التفــ ّوق
اتيجي الــذي يســتخدم التّــوازن
ّ
التو ّجــه االســتر ّ
ـي فــي جميــع المجــاالت األخــرى علــى روســيا ،طـ ّور جنـراالت الكرمليــن
الغربـ ّ
عقيــدة ردع ،سأشــرحها بالتّفصيــل فــي فصــل «سياســات روســيا الســوريّة».
للسياســة ،كمـ َن وراء ال ّرفــض ال ّروســي
هــذا التحـ ّول إلــى القـ ّوة ،كأداة يوم ّيــة ّ
لثــورة الح ّريّــة ،وجعــل الكرمليــن يــرى فيهــا تقويضً ــا لـــ «ســوريا األســد»،
اتيجي ،واالنطــاق
ال ّدولــة التــي تريــد موســكو االســتئثار بموقعهــا االســتر ّ
منــه إلــى المنطقــة العرب ّيــة ،حســب تصريحــات الرئيــس بوتيــن ،ويتوقّــف
نجــاح سياســتها علــى إنقــاذ األســد ونظامــه ،مــا دام ســقوطه يمثّــل فشـ ًـا
ـي ،ويخرجــه مــن البلــد
الســتراتيج ّية االنتشــار خــارج حــدود االتّحــاد ال ّروسـ ّ
ـيوي الوحيــد ،الــذي لديــه فرصــة حقيق ّيــة لإلنف ـراد بــه ،بعــد أن أخــرج
اآلسـ ّ
انهيــار الســوفيت روســيا مــن أفريقيــا وأميــركا الالتين ّيــة ،ولــم يتــرك لهــا فيهمــا
غيــر بــؤر متناثــرة هــي أقــرب إلــى أن تكــون مشــكالت مســتعصية ،مرتفعــة
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الثمــن واســتنزافيّة .لهــذه األســباب ،رفضــت موســكو الثّــورة واإلصــاح الــذي ال
مؤسســات األســديّة ال ّرســميّة .وســاندت ـ مــن دون تح ّفــظ ـ موقــف
تقــوم بــه ّ
الســلطة تجــاه طالبــي اإلصــاح والح ّريّــة ،باعتبارهمــا مطلبَيــن «إرهابيّيــن»،
ّ
يجــب القضــاء علــى دعاتهمــا بالق ـ ّوة.
أخيـ ًرا ،حــدث تحـ ّول فــي الســنوات األخيــرة مــن العولمــة ومــا تطلّبتــه آليّاتهــا
مــن مشــتركات دوليّــة ،وتقاطــع فــي مصالــح البلــدان المختلفــة ،إلــى نه ـ ٍج
خاصــة
ينطلــق مــن مصالــح ال ـ ّدول ويتعيّــن بمعاييــر قوميّــة ،تب ّنتــه بصــورة ّ
الــدول الكبــرى ،التــي ر ّدت بــه علــى أزمــات مال ّيــة واقتصاديّــة متعاقبــة،
أوصلتهــا والعالــم مـ ّرات عديــدة ،خــال العقــود الثّالثــة األخيــرة ،إلــى حافّــة
أزمــة شــاملة ،ه ـ ّددت اســتقراره وازدهــاره ،وألقــى الكبــار خاللهــا مــن هــم
أصغــر منهــم إلــى ال ّنــار ،لينجــوا بأنفســهم ،وترت ّــب علــى ذلــك اصطفــاف
جديــد لالقتصــادات الوطن ّيــةَ ،وضَ ـ َع الصيــن وواشــنطن علــى أعتــاب ص ـراع
ـي مــن طبيعــة غيــر مســبوقة ،ويبــدو بجــاء اليــوم أنّــه ســيكون ص ـراع
كونـ ّ
قرننــا األش ـ ّد.
بهــذه العــودة إلــى سياســات قوم ّيــة مــن طبيعــة عدائ ّيــة ـ إقصائ ّيــة ،كان
مؤسســات الشّ ــرع ّية ال ّدول ّيــة ،والقيــم التــي
ـي أن تتراجــع مكانــة ّ
مــن الطبيعـ ّ
نهضــت عليهــا الحيــاة ال ّدول ّيــة ،وأن ت ـزاح مبــادئ عــدم التّد ّخــل فــي شــؤون
اآلخريــن ،واحتـرام ســيادتهم واســتقاللهم ،والتخلّــي عــن اســتخدام القـ ّوة فــي
ـاني ،وتقييــد حـ ّـق وقــدرة
ـي واإلنسـ ّ
العالقــات معهــم ،وااللتـزام بالقانــون ال ّدولـ ّ
الحكومــات المحلّ ّيــة علــى الفتــك بشــعوبها واضطهادهــا ...إلــخ.
ـي فــي
بتغييــب هــذه القيــم ،واألســس التــي نظّمــت عالقــات المجتمــع ال ّدولـ ّ
مؤسســات األمــم المتّحــدة ومجلــس األمن
ـبي؛ فشــلت ّ
إطــار مــن ّ
الســام ال ّنسـ ّ
الســوريّين ،وفــي منــع تد ّخــل إيـران
ـي ،فــي وقــف مجــازر األســديّة ضـ ّد ّ
ال ّدولـ ّ
ـكري إلــى جانبهــا ،بزخــم ســحق البشــر والحجــر ،وانتهــاج طــرق
وروســيا العسـ ّ
فــي الحــرب تذكّــر بأســوأ ممارســات ال ّنازيّــة والفاشــ ّية ،وعصــر االســتعمار
فــي القرنيــن الثامــن والتّاســع عشــر ،الــذي كانــت األمــم المتّحــدة قــد
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احتفلــت رســميًّا بتصفيــة بقايــاه فــي تســعينيّات القــرن الماضــي ،وســاندت
اســتقالل دول وبلــدان مــا سـ ّمي فيمــا بعــد «العالــم الثّالث»مــن جهــة ،وهــا
هــي الــدول الكبــرى تدخــل فــي طــور جديــد مــن عالقاتهــا بالــدول األصغــر
واألضعــف ،وتواجههــا بآليّــات نهــب جديــدة ،تســاندها بكـ ّم هائــل مــن ســاح
حديــث وفتّــاك ،تســيطر بواســطته علــى البلــدان المســتهدفة ،وإن لــم تحتلّهــا
بالضــرورة (((.
خصوصــا ،مــع التمــ ّرد
كيــف تعامــل العالــم عمو ًمــا ،والدولتــان الكبيرتــان
ً
الســوريّين ،فــي المنعطــف الــذي
الثّـ ّ
ـعبي ،الــذي وقــع ،لســوء حـ ّظ ّ
ـوري الشّ ـ ّ
ســبقت اإلشــارة إليــه ،وترتّــب علــى لجــوء روســيا إلــى مــا لديهــا مــن قــوة
مفرطــة إلنقــاذ األســد ،وتصميــم الكرمليــن علــى تعطيــل مجلــس األمــن
ـروري الحتــواء الثّــورة أو
ـي ،وإطالــة ّ
الصـراع إلــى الوقــت الضّ ـ ّ
والقانــون ال ّدولـ ّ
الخلقــة» أن تســتم ّر
التخلّــص منهــا ،وســط اســترخاء أميركــي أراد «للفوضــى ّ
الصــادرة
ألطــول فتــرة ممكنــة ،وأن يحتجــز نجاحهــا تطبيــق القـرارات ال ّدول ّيــة ّ
الســوريّة،
ـي ،حــول إيجــاد حـ ّـل سياســي للمعضلــة ّ
عــن مجلــس األمــن ال ّدولـ ّ
بموافقــة واشــنطن التــي أرجــأت تطبيقهــا ،واســتعاضت عنــه بنهــج «إدارة
األزمــة» ،لقدرتــه علــى تعزيــز ونشــر مــا تتطلّــع إليــه مــن فوضــى؟
الصفحــات التّاليــة سياســات الــدول المختلفــة ،حيــال مــا
سأســتعرض فــي ّ
ســيجعله مــرو ُر الوقــت وغيــاب الحـ ّـل «مســألة ســوريا» ،تلــك التــي عقّدتهــا
الســوريّين إلــى ورقـ ٍة فــي أيدي
ّ
الصراعــات ال ّدول ّيــة ،وأكســبتها أبعــا ًدا ح ّولــت ّ
مــن يديرونهــا ،بال ّرغــم م ّمــا ق ّدمــوه مــن تضحيــات بشــريّة ،كــي يحافظــوا
ـي يحتــرم ح ّريّتهــم وحقّهــم فــي
علــى حقّهــم فــي اختيــار نظــام ديمقراطـ ّ
المســاواة والعدالــة والكرامــة اإلنســان ّية.
((( إعــان منــح اإلســتقالل للبلــدان والشــعوب ال ُم ْس ـتَع َمرة اعتمــد بموجــب ق ـرار الجمعيّــة العا ّمــة رقــم
 14 ،١٥١٤ـ  12ـ .1960
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واشنطن والفوضى ّ
الخلقة

الســوري،
لــو ســألنا عشــرة ســوريّين ،عــن الدولــة األكثــر تأثي ـ ًرا فــي ّ
الص ـراع ّ
لقــال تســعة منهــم :إنّهــا الواليــات المتّحــدة األميركيّــة .ولــو ســألنا هــؤالء
العشــرة ،عــن الدولــة األكثــر إضـرا ًرا بالســوريّين ،ألجابــوا الجــواب ذاتــه :إنّهــا
الواليــات المتّحــدة األميرك ّيــة.
الســوريّين بــأ ّن لــدى واشــنطن مــن
هــذا االقتنــاع العــا ّم يعــود إلــى ثقــة ّ
القــدرات مــا يؤ ّهلهــا لوضــع حـ ّد لحــرب األســد عليهــم ،وأ ّن أخذهــا موق ًفــا
ج ّديًّــا منــه كان ومــا زال كفيـ ًـا بإخراجــه مــن ســوريا ،أســوة بمــا فعلتــه عــام
 ،۲٠٠٥عندمــا أخرجتــه مــن لبنــان ،بقـرا ٍر أصــدره مجلــس األمــن ال ّدولــي2 ،
أيلــول  ،۲٠۱۲تحــت رقــم  ،((( ۱٥٥۹مــن دون أن ت ُرســل ســفينة أو طائــرة
حرب ّيــة واحــدة ،إلــى المنطقــة ،أو تحشــد قــ ّوات فيهــا أو حولهــا ،أو أن
ـدي
ـأي ر ّدة فعــل ،إلبقــاء جيــش االحتــال األسـ ّ
تج ـ ُرؤ إي ـران علــى القيــام بـ ّ
فــي ال ّدولــة العربيّــة المجــاورة ،أو أن تشــفع لــه صواريــخ حــزب اللــه عنــد
البيــت األبيــض!
تعلــم أغلب ّيـ ٌة ســوريّ ٌة وازنـ ٌة أ ّن واشــنطن هــي ال ّدولــة العظمــى التــي ر ّوجــت
ـص ق ـرار مجلــس األمــن ـ األمــم المتّحــدة رقــم  ١٥٥٩علــى «انســحاب جميــع الق ـ ّوات غيــر
((( راجــع نـ ّ
اللبنان ّيــة مــن لبنــان» .موقــع األمــم المتّحــدة.
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الخلقــة» ،وأعلنــت بلغ ـ ٍة ال لبــس فيهــا أنّهــا
عــام  ۲٠٠٥لحقبــة «الفوضــى ّ
ســتجتاح دول المنطقــة العرب ّيــة ،بعــد أن اعتمدهــا كبــار مســؤوليها رســم ًّيا،
وتب ّنوهــا فــي تصريحــات متالحقــة ،منهــم وزيــرة خارج ّيتهــا فــي ذلــك التاريــخ
كوندوليـزا رايــس التــي قالــت« :عندمــا يصــل مجتمــع مــا إلــى أقصــى درجــات
الفوضــى المتمثّلــة فــي العنــف الهائــل وإراقــة ال ّدمــاء وإشــاعة أكبــر قــدر من
الخــوف لــدى الجماهيــر ،فإنّــه يصبــح مــن الممكــن بنــاؤه مــن جديــد بهويّــة
جديــدة تخــدم مصالــح الجميــع»((( .وبمــا أ ّن الفوضــى ســتم ّر بمراحــل ،فقــد
تطـ ّوع أحــد الكتّــاب لتحديدهــا بالتــد ّرج التالــي:
«خلخلــة الجمــود فــي النظــام المســتهدف .إشــاعة حالــة مــن الحــراك
ـول إلــى
والفوضــى المربكــة والمقلقــة فيــه .توجيــه الفوضــى وإدارتهــا وصـ ً
الوضــع المرغــوب .اســتخدام المدخــات التــي أحدثــت الفوضــى ،إلخمادهــا
ـي ،إلــى جانــب االطمئنــان إلــى
وتثبيــت الوضــع الجديــد فــي شــكله النهائـ ّ
التّرســانة العســكرية واألســاطيل األميركيّــة فــي المنطقــة ،التــي تمثّــل أه ـ ّم
عناصــر المعادلــة التــي تســتند إليهــا الفوضــى»((( .ويضيــف الكاتــب نفســه:
الخلقــة بــدأ عــام  ،۲٠۱۱وح ّقــق نجا ًحــا باهـ ًرا فــي ليبيــا
«إن نشــر الفوضــى ّ
والعــراق واليمــن ،لك ّنــه واجــه مقاومــة فــي ســوريا ،واصطــدم بتحالــف
ش ـكّلت روســيا أهــم أعمدتــه»((( .بالمقابــل ،أكّــدت افتتاحيّــة جريــدة «رأي
تتجســد
اليــوم» ،أ ّن واشــنطن نجحــت «وهــا نحــن نــرى الفوضــى ّ
الخلقــة ّ
أمامنــا حروبًــا ،ودولً فاشــلة ،وتقســيمات طائف ّيــة»(((.
((( حــوار لكوندالي ـزا رايــس مــع جريــدة واشــنطن بوســت عــام  ،2005توضــح فيــه كيفيّــة انتقــال الــدول
الخلقــة،
الخلقــة فــي الشــرق األوســط .موقــع فيــزي فيــزي :تعريــف الفوضــى ّ
العرب ّيــة إلــى الفوضــى ّ
 3ـ  4ـ .2017
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الســوريّين أ ّن واشــنطن تتح ّمــل المســؤولية ع ّمــا يعيشــونه
يعتقــد مالييــن ّ
الســوريّة» :األداة
منــذ عــام  ،۲٠۱۱ويــرون أنّهــا تراقــب وتضبــط «الفوضــى ّ
التــي اعتمدتهــا ومارســت مــن خاللهــا دو ًرا مفصليًّــا فــي تخريــب الثّــورة ،هــو
ـدي ،ونقــل ســوريا إلــى بديــل
الــذي حــال بينهــا وبيــن تقويــض االســتبداد األسـ ّ
ـامي ،أل ّن البيــت األبيــض رفضهمــا كليهمــا ،ألســباب منهــا:
ـي أو إسـ ّ
ديمقراطـ ّ
أ ّو ًل :مــا ســيطرحانه علــى المنطقــة مــن تح ّديـ ٍ
ـات يُر ّجــح أن تب ـ ّدل عالقــات
حكوماتهــا بشــعوبها ،وتحــدث قطيعــة جذريّــة فــي أوضاعهــا ،وتحـ ّولً عمي ًقــا
فــي أنمــاط إنتــاج شــرع ّيتها ،واســتخدام وتوزيــع ثرواتهــا الوطن ّيــة ،وفــي
السياســات ال ّدول ّيــة ،ومــا ســيترت ّب علــى ذلــك مــن
دورهــا ومكانتهــا داخــل ّ
ـي وأدوارهــا،
آثــار عميقــة الغــور ،بال ّنســبة إلــى دول وشــعوب الوطــن العربـ ّ
وإلــى إس ـرائيل وصالتهــا بــه وبمشــكالت العــرب ودورهــا الكابــح لتق ّدمهــم،
ـي وعالقاتــه باأل ّمــة العرب ّيــة ،التــي
فضـ ًـا عــن انعكاســاتها علــى ال ّنظــام ال ّدولـ ّ
لــي فــي طــور يغ ّيــر روابطهــا البنيويّــة
ســ ُيدخلها هــذا المنعطــف التح ّو ّ
وعالقاتهــا بالعالــم ،ويضــع حـ ًّدا للوضــع الــذي يجعــل منهــا موضو ًعــا لآلخرين،
ويســتبدله بواقــع هــي فيــه ذات فاعلة ،تســيطر باســتقالل ّية تا ّمة على شــؤونها
وشــؤون العالــم مــن حولهــا ،بمــا ســتلعبه قدراتهــا البشــريّة والطّبيع ّيــة مــن
اتيجي الفريــد بيــن
دور مؤث ّــر فيــه ،يؤ ّهلهــا لإلفــادة مــن موقعهــا االســتر ّ
القــا ّرات ،وانتقــال شــعوبها ونظمهــا إلــى حقب ـ ٍة تحكمهــا وتو ّجههــا مبــادئ
الســهل،
وقيــم مطابقــة لحاجــات شــعوبها ،دافعــة لتق ّدمهــم ،لــن يكــون مــن ّ
علــى مــن يفيــدون اليــوم مــن تأ ّخرهــا وتبعثرهــا وضعفهــا ،القبــول بهــا
وال ّركــون إليهــا .لهــذه األســباب مجتمعــة لــم يكــن مــن الجائــز أو المقبــول،
أميرك ًّيــا ودول ًّيــا ،التهــاون مــع ثــور ٍة يُر ّجــح أن تترتّــب هــذه النتائــج علــى
المتوســط أو البعيــد.
نجاحهــا ،وإن علــى المــدى
ّ
ثان ًيــا :مــا يمثّلــه البديــان مــن تحـ ّد إلسـرائيل ،الجســم الــذي بقــي ـ بالرغــم
مــن انتصاراتــه العســكريّة ـ غري ًبــا عــن المنطقــة واختراقًــا خارج ًّيــا لهــا،
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ولنظــم الخليــج النفطيّــة ،التــي تتّســم بقــدر كبيــر مــن الهشاشــة وتهافــت
الشّ ــرعيّة ،ويه ـ ّدد انتصــار أحــد هذيــن البديليــن اســتقرارها ،مثلمــا ته ـ ّدده
إيـران ،ومــن غيــر المر ّجــح أن تبقــي علــى عالقاتهــا الراهنــة بهــا دولــة شــرعت
ـي ،منــذ انكفائهــا عــن العـراق
تبــثّ «الفوضــى ّ
الخلقــة» فــي المشــرق العربـ ّ
الخلقــة» أن تفضــي إليــه مــن ات ّســاع فــي
عــام  ،۲٠٠۹ومــا أرادت «للفوضــى ّ
الصـراع ،الــذي يجــب أن تمتـ ّد آثــاره المتن ّوعــة والمتكاملــة إلــى نظــم
رقعــة ّ
المنطقــة ال ّراهنــة ،الفاســدة والهشّ ــة ،التــي أبــدى أوبامــا تخ ّوفــه «مــن التو ّرط
فــي مشــكالتها القبل ّيــة»(((.
أي مــن هذيــن البديليــن ،ألنهــا ســتجد
لــن تســمح إســرائيل بانتصــار ّ
نفســها ـ عندئــذ ـ حيــال أوضــاع لــم يســبق لهــا أن واجهــت مــا يماثلهــا،
السياســ ّية إلــى الخبــرة
ديمقراط ّيــة كانــت أم إســام ّية ،تفتقــر طبقتهــا ّ
الضّ روريّــة للتعامــل معهــا ،ســيتطلّب التك ّيــف معهــا أو احتواؤهــا جهــو ًدا
وممارســات مــن نمــط مغايــر لمــا ط ّبقتــه بنجــاح فــي صراعهــا مــع نظــم
االســتبداد والتّأ ّخــر العرب ّيــة ،التــي هزمتهــا مــ ّرات متعاقبــة ،منــذ انتــزع
ـي عــام  ۱۹٤۸فلســطين ،مــن خمــس دول
نصــف مليــون مســتوطن صهيونـ ّ
عربيــة تض ـ ّم أربعيــن مليــون إنســان ،أخ ـذًا بعيــن االعتبــار أ ّن قيــام نظــام
بديــل لألســديّة فــي ســوريا ير ّجــح أن يُفضــي إلــى ص ـراع متن ـ ّوع األشــكال
والمياديــن ،بينهــا وبيــن ســوريا الجديــدة ،ســتمليه مفــردات يضمرهــا
انتقالهــا إلــى بدائــل إصالحيّــة أو ثوريّــة ،محمولــة علــى أســس ومبــادئ
ســتنتجها ف ـرادة انتقــال مجتمعهــا ،وربّمــا مجتمعــات عربيّــة أخــرى ،إلــى
ـي لــم يعــرف تاريــخ العــرب القديــم والحديــث مــا يماثلــه،
نظــام ديمقراطـ ّ
ـي
ســيكون نظامــه ّ
ـي شــرعيًّا ،ويســتند إلــى قبــول الشّ ــعب الطّوعـ ّ
السياسـ ّ
لــكل مــا تب ّنتــه مــن
بــه ،فــا غــرو فــي أ ّن إســرائيل ســترى فيــه تهديــ ًدا ّ
رؤى وتصــ ّورات ،حــول مــا يجــب أن يكــون جوارهــا عليــه مــن أوضــاع،
(((
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وحــول دورهــا فيــه وتجاهــه ،الــذي أوكلتــه طــوال نيّــف وقــرن إلــى القـ ّوة،
كنهــج ضمــن تف ّوقهــا علــى العــرب وردعهــم واحتجــز تط ّورهــم وفــرض
عليــه ســقفًا منخفضً ــا ،فمــا عســاها تفعــل إن قــام نظــام مشــاركة شــعبيّة
فــي جوارهــا ،تح ّقــق إصالحاتــه البنيويّــة تحديثًــا تراكم ًّيــا ينهــض علــى بنيــة
اجتماع ّيــة ـ اقتصاديّــة ـ ثقاف ّيــة متوازنــة وعقالن ّيــة ،محم ّيــة ببنيــة سياس ـ ّية
ـ عســكريّة حديثــة ،تســتطيع التعامــل معهــا بأســاليب وأدوات مختلفــة
كل مــا عرفتــه طــوال صراعهــا مــع مســتب ّدين أقويــاء علــى شــعوبهم،
عــن ّ
ضعفــاء تجاههــا.
ـوي مؤدلــج،
ـامي ســوريا إلــى ســاحة جهــاد تعبـ ّ
بــدوره ،ســيح ّول البديــل اإلسـ ّ
يتخطّــى جغراف ّيتهــا الوطن ّيــة ،وســيطرح علــى إســرائيل تح ّديــات مــن
طبيعــة غيــر مألوفــة ،ير ّجــح أن تلزمهــا بخــوض ص ـراع مديــد ضــد قطاعــات
واســعة ج ـ ًّدا مــن المســلمين ،تتّســم حاضنتــه بمعــادالت عقديّــة هــي آخــر
مــا تحتــاج تــل أبيــب إليــه ،فــي زمــنٍ ينطبــع بصراعــات دين ّيــة ومذهب ّيــة
متزايــدة الحـ ّدة ،لــن تتم ّكــن مــن احتوائهــا بمــا لديهــا مــن خبـرات ،وير ّجــح
أن تضط ّرهــا ارتداداتهــا عليهــا إلــى إجــراء تغيــ ّرات هيكل ّيــة فــي أوضاعهــا
والسياســ ّية والعســكريّة.
االقتصاديّــة واالجتماع ّيــة ّ
األســدي القائــم ،الــذي
وتتمســك بالنظــام
ترفــض إســرائيل كال البديليــن،
ّ
ّ
يج ّنبهــا مواجهــة تح ّديــات كهــذه ،لــم يســبق لهــا أن تعاملــت معهــا ،وسـلّمها
مؤس ُســه الجــوالن مــن دون حــرب عــام  ،۱۹٦۷وتعايــش بســام معهــا منــذ
ّ
اتفاقيّــة فصــل القـ ّوات عــام  ،۱۹۷٤وقـ ّدم لهــا ضمانــات أمنيّــة بعيــدة المــدى،
«لــم ت ُطلــق بعدهــا رصاصــة واحــدة علــى مرتفعــات الجــوالن ،طــوال أربعيــن
عا ًمــا» ،كمــا قــال بنياميــن نتنياهــو ،رئيــس الــوزراء اإلسـرائيلي في موســكو(((.
ـي بديــل لألســديّة ،ألنــه
رفضــت واشــنطن وتــل أبيــب قيــام نظــام ديمقراطـ ّ
ســيجبرها أل ّول مــ ّرة ،منــذ تأسيســها عــام  ،۱۹٤۸علــى التك ّيــف مــع نظــام
(((
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ـرعي ،لــه بنــى حديثــة وحوامــل مجتمعيّــة مســتق ّرة ،يعمــل بآليّــات تختلف
شـ ّ
خاصــة فــي
عــن ّ
كل مــا ســبق لهــا أن عرفتــه فــي ال ـ ّدول العرب ّيــة ،وبصــورة ّ
ـي لمجتمعــه ،وأكثــر انفتا ًحا
ســوريا ،وســيكون أكثــر انغر ًاســا فــي الواقــع الوطنـ ّ
علــى العــرب والشــرعية ال ّدول ّيــة ومنظّماتهــا وقوانينهــا ،وأكثــر عقالن ّيــة فــي
والســام ،وحقــوق اإلنســان والمواطــن ،وتمكين
التّعاطــي مــع مســائل الحــرب ّ
المــرأة ،واحتـرام حقــوق الطفــل والمسـ ّن ،وســينتهج سياســات تعيــد الجــوالن
ـي ،وتوط ّنــه مــن جديــد فــي التزامــات ال ّدولــة
ـي إلــى الوعــي الوطنـ ّ
المنسـ ّ
العربــي
والمجتمــع ،بعــد أن جعلــت األســديّة مــن احتاللــه ركيــزة دورهــا
ّ
ـي.
واســتقرارها الداخلـ ّ
اتيجي ،تمثّــل
بالديمقراط ّيــة ،سيســقط ركــن مــن أركان أمــن إس ـرائيل االســتر ّ
ـي ومواطنيــه عــن قيــم العالــم الحديــث ،والفصل
فــي تغييــب المجتمــع العربـ ّ
الخاصــة
الســلطة والحـ ّـق والقانــون ،وإبعــاد الشّ ــعب عــن شــؤونه
ّ
بيــن دولــة ّ
والعا ّمــة ،علــى حيــن أن المشــاركة ال ّديمقراط ّيــة ،بمــا تقــوم عليــه مــن
مواطنــة متســاوية ،ســتكبح المخاطــر ال ّناجمــة عــن ضعــف المجتمــع كهيئــة
ـي الــذي يعصــف
منغلقــة ومفكّكــة ،وســتضع ح ـ ًّدا لالضطهــاد والقمــع اليومـ ّ
ـزج بهــم في
ّ
بالســوريّين ،إناثًــا وذكــو ًرا ،وســتخرجهم مــن تناقضــات مفتعلــة ،تـ ّ
صراعــات بين ّيــة تســتنزف طاقاتهــم ،وتســلبهم القــدرة علــى حمايــة أنفســهم
ووطنهــم.
كانــت إســرائيل قــد تف ّرجــت طــوال ســبعة أعــوام علــى «عــد ّو ممانــع ـ
مقــاوم» ،وهــو يكابــد ســكرات المــوت ويحتضــر ،دون أن تغتنــم الفرصــة
وتقضــي عليــه ،أو تتخلّــى عــن مواقـ َـف محورهــا إنقــاذه تقدي ـ ًرا للخدمــات
االســتراتيجيّة التــي ق ّدمهــا لهــا ،وفــي مق ّدمهــا :تدميــر دولــة ومجتمــع ســوريا،
ٍ
جيــش قيــل دو ًمــا إنّــه سيشــ ّن حــرب تحريــر الســتعادة الجــوالن
بســاح
كل حــرب شـ ّنتها
وفلســطين ،لك ّنــه لــم يُســتخدم ســوى ســويعات قليلــة فــي ّ
الســوريّين منــذ ســبعة أعــوام
علــى ســوريا والعــرب ،ثــم انهمــك فــي قتــل ّ
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األســدي ،أل ّن همجيّتــه ضــ ّد
ونيّــف .قــ ّررت إســرائيل اإلبقــاء علــى ال ّنظــام
ّ
شــعبه أقنعــت العالــم أنّهــا ح ًّقــا «واحــة ال ّديمقراطيّــة والتم ـ ّدن الوحيــدة»،
ـي ،لــم يتــر ّدد نظامــه فــي إبــادة
ـي ومذهبـ ّ
ـي» عنيــف ،طائفـ ّ
فــي جــوار «عربـ ّ
شــعبه ،دفا ًعــا عــن اســتبداده وفســاده! واآلن ،مــا الــذي يدعــو إســرائيل
للتخلّــص مــن نظــام تســتطيع ســحقه متــى شــاءت ،ال يطالبهــا بأرضــه التــي
ـي المباشــر ،أل ّن أمنهــا مــن أمنــه،
اتيجي واليومـ ّ
تحتلّهــا ،ويضمــن أمنهــا االســتر ّ
ـامي ســيطرح عليهــا تح ّديــات ال تريــد،
ـي أو إسـ ّ
والســتبداله بنظــام ديمقراطـ ّ
والســام
وقــد ال تســتطيع ،مواجهتهــا ،وير ّجــح أن تخرجهــا مــن حــال األمــن ّ
ســلطوي أخــرج شــعبه مــن
التــي تنعــم بهــا؟ ولمــاذا تقضــي علــى نظــام
ّ
وزج بــه فــي أوضــاع مأســاويّة قــد تســتم ّر وتحيّــده حيالهــا
ّ
الص ـراع ض ّدهــاّ ،
لنصــف قــرن قــادم؟
الخلقــة»
بهــذه الخلف ّيــات واالعتبــارات ،تب ّنــت إســرائيل خيــار «الفوضــى ّ
ـي ،الــذي فـكّك ســوريا ود ّمــر دولتهــا ومجتمعهــا ،بيــد األســديّة ،ويــكاد
األميركـ ّ
يكــون مــن المؤكّــد أن انتصــار ثورتهــا مــن أجــل الح ّريّــة والعدالــة والمســاواة
نســقت واشــنطن مســاراته مــع خططهــا،
ليــس بيــن أهدافــه ،بعــد أن ّ
اســتراتيج ًّيا وتكتيك ًّيــا ،وأشــركتها فــي تحقيقــه تحت مسـ ّمى «الشّ ــرق األوســط
الجديــد» ،الــذي يجــب أن يعيــد تركيــب مــا ســيت ّم تفكيكــه مــن دولــه ،عــدا
مــا يس ـ ّمونه دولتهــا اليهوديّــة ،وبــدأت واشــنطن بتطبيقــه فــي الع ـراق بعــد
عــام  ۲٠٠۳وطبّقتــه كذلــك فــي ســوريا منــذ أوائــل عــام  ،۲٠۱۲بيــد األســديّة
وأجهــزة دولتهــا العميقــة ،فــي ظــل رعايــة إس ـرائيل المباشــرة ،وحمايتهــا(((.
لــن يســمح الخليــج بــدوره بانتصــار الثّــورة ،أل ّن بديليهــا ســيطرحان عليــه
هــو أيضً ــا تح ّديـ ٍ
ـات لــم يســبق لــه أن واجــه مــا يماثلهــا ،تتّصــل بشــرع ّية
حكوماتــه ونظمــه ،وبقدرتــه علــى التك ّيــف بنجــاح مــع ارتــدادات انتصــار
((( عبــد الرحمــن الوافــي ،الفوضــى الخلّقــة األميرك ّيــة وارتباطهــا بنبــوءات العهــد القديــم ،المركــز
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ـامي منهمــا ،علــى أوضاعــه الداخليّــة ،ومــا قــد تحدثــه
أحدهمــاّ ،
وخاصــة اإلسـ ّ
مــن صــدوع فــي عالقــات ســلطاته بمجتمعاتهــا ،وتطرحــه مــن معضــات
يُر ّجــح أن تقـ ّوض نظمــه أو تطيــح بأســاليب تحكّمهــا الراهنــة فــي مواطنيهــا،
الســلطويّة والتّقليديّــة فــي ممارســة الحكــم ،وال ّرافضــة
وتضــع نهايــة لطرقهــا ّ
لإلصــاح وللح ّريّــات.
هنــا أيضً ــا ،اعتبــر بقــاء األســديّة ونظامهــا مصلحــة اســتراتيجيّة ،واقتصــر هدف
معظــم دول الخليــج علــى فـ ّـك عالقــات األســد مــع طه ـران .لذلــك ،شــاركت
خاصــا
بفاعل ّيــة فــي سياســات الفوضــى ّ
الخلقــة ،وأضفــت عليهــا طاب ًعــا ًّ
الصــراع
ناب ًعــا مــن الهــدف الــذي أرادت تحقيقــه بواســطتها :إطالــة أمــد ّ
وتكثيفــه إلــى ح ـ ٍّد يُرغــم األســديّة علــى إخ ـراج إي ـران مــن ســوريا ،وقبــول
نظــام تشــارك فيــه فئــات مواليــة لهــا مــن المعارضــة ،تضمــن عــدم عــودة
طهـران إلــى دمشــق .انضـ ّم الخليــج إلــى واشــنطن وتــل أبيــب ،لمنــع انتصــار
مســتقل ،وم ّولــت وســاندت تمكيــن احتــواء
ّ
إســامي
اطــي أو
ّ
بديــل ديمقر ّ
ـوري
السـ ّ
ـي كـــ «ثــورة للشّ ــعب ّ
ثــورة الح ّريّــة ،عبــر حرفهــا عــن مســارها األصلـ ّ
ـي بهــا ،بعــد أن
ـي بإتْبــاع العســكر المذهبـ ّ
الواحــد» ،وأغرقتهــا بالمــال السياسـ ّ
ـطوري،
الســوريّون ،بمــا ق ّدمــوه مــن تضحيــات وأبــدوه مــن صمــود أسـ ّ
أثبــت ّ
الســهل
ـي» ،وأنّــه لــن يكــون من ّ
أ ّن ثورتهــم هــي أخطــر روافــع «ال ّربيــع العربـ ّ
مقاومــة نتائجهــا علــى المجتمعــات وال ـ ّدول العرب ّيــة ،إن هــي نجحــت فــي
تحريــر ســوريا مــن أحــد أكثــر نظــم االســتبداد إجرا ًمــا وعن ًفــا فــي تاريــخ
المنطقــة والعالــم.
التقــت مصالــح ورهانــات الخليــج بمصالــح إسـرائيل ،فــي موقفهمــا مــن ثــورة
الح ّريّــة ،وتعــاون الطرفــان :إسـرائيل مــن خــال األســديّة وموقفهــا مــن إيـران،
والخليــج عبــر الســاح «المعــارض» المتعســكر والمتمذهــب ،الــذي أمـ ّدت به
للص ـراع ،والتزمــا بمــا
«الثّــورة» ،فــي تنفيــذ الخطــط التــي رســمتها واشــنطن ّ
الصـراع مــن خطــوط حمـراء زادتــه تشـ ّع ًبا وتعقيـ ًدا باطّـراد ،وص ّعدتــه
حكــم ّ
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ـوري ،بــل صــار كذلــك صرا ًعــا عربيًّــا ـ إقليميًّــا ـ
كص ـراع لــم يعــد محــض سـ ّ
دول ًّيــا ،أرغــم الجميــع علــى االلت ـزام بمــا ق ـ ّرره البيــت األبيــض ،الــذي غطّــى
ن ّياتــه وخططــه بتأكيــد عزوفــه عــن التّد ّخــل فــي المنطقــة عمو ًمــا ،وســوريا
الخاصــة بالفوضى
خصوصــا ،بمــا أ ّن تد ّخلــه لــو حــدث لجعلــه يكبــح سياســاته
ّ
ً
المطلوبــة لتفكيــك دولــة ومجتمــع ســوريا ،ويتطلّــب اســتمرارها وتفاقمهــا
قبولــه بانخ ـراط إي ـران ،ث ـ ّم روســيا وعش ـرات تنظيمــات االرت ـزاق واإلرهــاب،
فــي الحــرب ضــد ســوريين تبلــغ نســبة العـ ّزل بينهــم ن ّي ًفــا وتســعة وتســعين
بالمئــة ،ونجاحــه فــي فــرض رقابــة يوم ّيــة علــى مجريــات الحــرب وممارســات
ـكري ســريع ،يغلــق بــاب
ـي أو عسـ ّ
أطرافهــا ،للحــؤول دون بلــوغ حـ ّـل سياسـ ّ
ـي أو
«الفوضــى» ،أو يح ّفــز انتصــار الثّــورة وتح ّقــق أحــد بديليهــا :الديمقراطـ ّ
ـامي.
اإلسـ ّ
الخلقــة» ،وذلــك
أســهمت األســديّة ،بدورهــا ،فــي إدامــة وإنجــاح «الفوضــى ّ
حل عســكريًّا
ـأي إصــاح ،وتب ّنيها ًّ
برفضهــا الحـ ّـل الوســط مــع الشّ ــعب ،والقيام بـ ّ
وكل
كل موقــع فــي ســوريا ّ
ـي ،شــمل ّ
ـ أمن ًّيــا انقلــب بســرعة إلــى حـ ّـل حربـ ّ
مواطــن ســوري ،وأ ّدى إلــى مجــازر أودت بحيــاة مئــات المواطنيــن ،يوم ًّيــا،
ودفــع األمــور دف ًعــا متعاظ ًمــا نحــو عنـ ٍ
الخلقــة» أن
ـف ،أرادتــه «الفوضــى ّ
كل فــرد فيــه عــد ًّوا لغيــره وراغ ًبــا فــي
يكــون متبــادلً ودون حــدود ،وأن يكــون ّ
قتلــه .تقديـ ًرا لهــذا الــدور ،ولألســاس الــذي نهــض عليــه ،والــذي يل ّبــي هــدف
اتيجي فــي إدامــة وإطالــة الصـراع وتعميــق وتجذيــر الفوضــى
واشــنطن االســتر ّ
التــي تغلــق جميــع المســارات األخــرى غيــر مســار الدفــع نحــو مزيــد مــن
ـي والعنــف المفتــوح ،أحجمت واشــنطن عن
ـي والتوتّــر الداخلـ ّ
التد ّخــل األجنبـ ّ
ـأي إجـراء ضــد المنخرطيــن فــي الحــرب ،ســواء أكان ســلبيًّا ومو ّج ًهــا
القيــام بـ ّ
إلــى النظــام ،أم إيجاب ًّيــا وداع ًمــا للمعارضــة ،وحـ ّددت أدوار المشــاركين فــي
الحــرب ،اعتمــا ًدا علــى آل ّيــة تحتّــم تصعيدهــا إلــى أعلــى األشــكال الممكنــة،
الســوريّة ،وتق ـ ّرب المجتمعــات
التــي يجــب أن تغطّــي كل شــبر فــي األرض ّ
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المجــاورة مــن ظــروف الفوضــى ،وتدفعهــا إلــى المشــاركة فيهــا بذريعــة
ـزج ،بالمقابــل ،بمزيــد مــن قدراتهــا فــي
منعهــا مــن الوصــول إليهــا ،وإلــى الـ ّ
ـي،
السـ ّ
أتّونهــا ّ
ـوري المســتعر ،لتحويــل مــا يجــري فــي ســوريا مــن حــدث محلـ ّ
طرفــاه الشّ ــعب واألســديّة ،إلــى حــرب متش ـ ّعبة تتفاقــم ويمكــن أن تنتــج،
عنــد الضــرورة ،حروبًــا تنخــرط فيهــا قــوى متضاربــة المصالــح ،شــديدة العــداء
السياســي الصــرف،
بعضهــا ضــد بعضهــا اآلخــر ،يتخطّــى صراعهــا المجــال
ّ
ـاني النتفاضــة شــعب مظلــوم ضــد
ـي واإلنسـ ّ
وتق ـ ّوض نتائجــه الطّابــع الوطنـ ّ
نظــام فاســد وعنيــف ،وتغرقهــا أكثــر فأكثــر فــي نقيــض رهاناتهــا األصل ّيــة،
وتلغــي إمكان ّيــة ترقيتهــا إلــى ثــورة.
بعــد عــام ون ّيــف ،أي بــد ًءا مــن أواســط عــام  ،۲٠۱۲ع ّبــر إحجــام واشــنطن
الســوريّة ،عــن رغبتهــا فــي
عــن تهدئــة ّ
الســوريّة ـ ّ
وحــل األزمــة المحلّيّــةّ ،
اســتمرار نظــام األســد كأداة تن ّفــذ ـ علــى خيــر وجــه ـ سياســات ومتطلّبــات
وخاصة
«الفوضــى ّ
الخلقــة» ،ومــا يترتّــب عليها مــن إفشــال بديليه المحتمليــنّ ،
ـي منهمــا ،الــذي بــدا فــي مرحلــة التّمـ ّرد األولــى كخيــار لن يســتطيع
الديمقراطـ ّ
أحــد منعــه ،فــي حــال أحجمــت واشــنطن عــن اســتقدام مشــاركين أجانــب
الخاصــة وتغاضــى عــن
الصـراع الــذي أبعــده البيــت األبيــض عــن أهدافــه ّ
إلــى ّ
تد ّخــل أطـراف إقليم ّيــة ودول ّيــة فيــه ،أل ّن تد ّخلهــا يضــع أهدافهــا فــي خدمــة
اســتراتيج ّيته ،ويكبــح مــا قــد تثيــره مــن ر ّدات فعــل ترفضهــا فــي منطقــة تجتاز
طــو ًرا انتقال ًّيــا ،حاملــه قــوى مجتمع ّيــة شــباب ّية الطابــع ،تثــور ضــد تدميــر دولــة
الخلقــة» التّفكيك ّيــة،
ســوريا ومجتمعهــا ،وترفــض لصالحهــا رهانــات «الفوضــى ّ
ـي» ،الــذي تراهــن علــى امتدادهــا
وتعمــل إلغراقهــا فــي أمــواج «ال ّربيــع العربـ ّ
إلــى خــارج ســوريا ،فــي حــال تفاعــل العالــم بإيجابيّــة مــع جهودهــا للضــرب
السـ ّن ّي
ـي ،المرتكز علــى تحويــل التجاذب ّ
علــى يــد األســد ،ولوقــف حلّــه الحربـ ّ
الخلقــة» ،ومــا
ـيعي إلــى صـراع وحــروب هــي ركــن «الفوضــى األميركيــة ّ
ـ الشّ ـ ّ
تختزنــه مــن عنــف حبيــس.
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البنيوي
حقل واشنطن
ّ

ـروري التّوقّــف عنــد نقطـ ٍة تتّصــل بفـرادة سياســات واشــنطن ،التــي
مــن الضّ ـ ّ
جعلتهــا مختلفــة عــن غيرهــا مــن سياســات الــدول الكبــرى .هــذه الف ـرادة
تنبــع مــن رفــض مفهــوم وواقــع تــوازن القــوى فــي العالقــات ال ّدوليّــة ،ألنّــه
مبــدأ كان موافقًــا النقســامات أوروبّــا إلــى دول متصارعــة ذات قــدرات
ـكل منهــا ،بيــد أ ّن ذلــك ال ّزمــان قــد
خاصــة بـ ّ
متعادلــة نســب ًّيا ،ومراكــز نفــوذ ّ
فــات ،بعــد تح ـ ّول واشــنطن إلــى ق ـ ّوة دول ّيــة ،ال يوجــد راه ًنــا ،ولــن يوجــد
أي قــ ّوة دول ّيــة
أي تــوازن أو تعــادل بينهــا وبيــن ّ
فــي المــدى المنظــورُّ ،
أي موقــع فــي العالــم .وكان
أخــرى ،وليــس هنــاك َمــن يســتطيع إخراجهــا مــن ّ
ـبي قــد حتّــم ضبــط
ـي المتفــاوت والنسـ ّ
ـي ـ البريطانـ ّ
ـي الفرنسـ ّ
االنتشــار ال ّدولـ ّ
تناقضاتهمــا ،كق ّوتيــن تســيطران علــى أوروبّــا ،ومــا دار مــن صراعــات بينهمــا
فيهــا يرجــع إلــى تنافســهما علــى اقتســام العالــم خارجهــا ،وعلــى التح ّكــم
الصاعــدة ،اقتصاديًّــا وسياسـ ًّيا ،كألمانيــا ،والمحافظــة علــى
فــي القــوى القاريّــة ّ
ـبي مواقفهمــا
وضعهمــا كقاعدتيــن لل ّنظــام االسـ
ّ
ـتعماري ،وحـ ّد توازنهمــا ال ّنسـ ّ
مــن روســيا :الدولــة التــي ك ـ ّررت محاوالتهــا القتحــام القــا ّرة ،ولفــرض تب ـ ّدل
ـكل منهمــا ،يمكنــه
السياس ـ ّية تجعــل منهــا قط ًبــا دول ًّيــا مقابـ ًـا لـ ّ
فــي بيئتهــا ّ
كبــح جمــاح بروســيا ثــم ألمانيــا ،التــي فرضــت ال ّدولتــان حصــا ًرا عليهــا،
للحــؤول دون أن تصبــح ق ـ ّوة اســتعماريّة وازنــة ،ومنافســة لهمــا.
ولــي
رفضــت أميــركا فكــرة ومبــدأ التــوازن ،مــذ أخــذت تبنــي نظامهــا ال ّد ّ
ـاص وتنشــره فــي العالــم ،مــن األقــرب إلــى األبعــد :مــن أميــركا الالتينيــة
الخـ ّ
ـي والحاســم ،كقـ ّوة عالم ّيــة
إلــى آســيا وأوروبّــا ،وصـ ً
ـول إلــى صعودهــا ال ّنهائـ ّ
ـي فــي الحربيــن العالم ّيتيــن
أولــى ،ثـ ّم مســيطرة ،بعــد انفـراط ال ّنظــام ال ّدولـ ّ
اكي
ـمالي بزعامتهــا ،واشــتر ّ
األولــى والثّانيــة ،ونشــوء نظــام ثنائــي القطب ّيــة :رأسـ ّ
ـوفيتي .ولتوطيــد قبضتهــا علــى مــا تحــت ســيطرتها مــن
بقيــادة االت ّحــاد ّ
السـ ّ
ـوفيتي ومعســكره ،اعتمــدت واشــنطن
العالــم ،مــن أجــل مواجهــة االتّحــاد ّ
السـ ّ
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ـاص بهــا ،نشــرته فوق القســم
ـوي خـ ّ
اســتراتيجيّة تقــوم علــى تأســيس حقــل بنيـ ّ
األكبــر مــن العالــم ،وعملــت لجعلــه ســاحة سياســة دول ّيــة وحيــدة ومســيطرة،
ت ُدخــل اآلخريــن إليهــا وتُخرجهــم منهــا بقــرا ٍر تنفــرد وحدهــا باتّخــاذه،
خاصــة،
يُخضعهــم لهــا أو يُتبعهــم بهــا ،أو يُشــركهم ،ضمــن ظــروف وشــروط ّ
ـي ،مــن خــال حلــول وســط وتد ّرجــات تتّصــل
فــي حقلهــا البنيـ ّ
ـوي ،الكونـ ّ
بعــدم قدرتهــا علــى إلحاقهــم بهــا ،وإرغامهــم علــى تأديــة مــا رســمته لهــم من
أدوار ،أو أدوار قريبــة منهــا ،فــإن كانــت مواقفهــم مناقضــة لمواقفهــا ،حالــت
ـي الــذي ع ّينــت أسســه وحــدوده
بينهــم وبيــن دخــول الحقــل البنيـ ّ
ـوي ال ّدولـ ّ
وشــروط االندمــاج فيــه أو االنتمــاء إليــه ،وعلــى غيرهــا رؤيــة نفســه بداللتــه،
فــإن كان قويًّــا بقــدر ٍ
كاف ،أقصتــه عنــه بالتعــاون مــع مــن تُغريــه بش ـراكة
ـي معهــا ،أو أجبرتــه علــى تنفيــذ سياســاتها حيالــه ،كمــا
أو بتقــارب مصلحـ ّ
فعلــت إبّــان صراعهــا مــع الســوفييت ومعســكرهم ،عندمــا أخرجتهمــا بصــورة
ـي .فــإذا تذكّرنــا أ ّن اســتهالك مواطنيهما
تــكاد تكــون تا ّمــة مــن االقتصاد العالمـ ّ
ـي كان محــدو ًدا ،بســبب تدنّــي قدراتهــم الشّ ـرائ ّية ودخولهــم ،وجدنــا
ال ّداخلـ ّ
أ ّن سياســات واشــنطن نجحــت فــي خنقهمــا بفائــض إنتاجهمــا ،الــذي غــدا
ضربًــا مــن هــدر قاتــل لمواردهمــا وطاقاتهمــا.
ـي ،فــي آن م ًعــا ،لــذا فإنّــه
هــذا الحقــل البنيـ ّ
ـي وقطاعـ ّ
ـي هــو كونـ ّ
ـوي األميركـ ّ
السياســة واالقتصــاد والشّ ــؤون
يعمــل لإلحاطــة ّ
ّــي فــي ّ
بــكل مــا هــو محل ّ
العســكريّة ،وتتّســم مح ّدداتــه بالثّبــات هنــا ،والمرونــة هنــاك ،ويمتلــك
مرتســمات متن ّوعــة بتنـ ّوع مواقعــه فــي العالــم ،وباختــاف أســاليبه مــن مكان
آلخــر ،ومــن دولــة ألخــرى ،مــع أ ّن البيــت األبيــض يبقــي خياراتــه مفتوحــة
حيــال القــوى التــي ترفــض االنضــواء فيــه ،فــإن كان لديها مــن القــدرات والق ّوة
ـوي
مــا يجعلهــا طرفًــا مقاو ًمــا لهــا ،ويمكنــه العمــل بمعــزل عــن حقلهــا البنيـ ّ
ـي ،فــإن فشــلت تك ّيفــت معــه،
وخارجــه ،عزلتــه وعملــت لتعطيــل دوره ال ّدولـ ّ
ولكــن ال لتعتــرف بوضعــه ،بــل لتقــوم بخطــوات تراكم ّيــة تبــ ّدل تدريج ًّيــا
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البنيــوي،
وصــول إلــى احتوائــه وإتباعــه بحقلهــا
ً
عالقاتهــا بــه وأوضاعــه،
ّ
الــذي يعيــن عندئــذ مصالحــه بمــا يخدمهــا ،وسياســاته ومواقفــه فــي ضــوء
سياســاتها ومواقفهــا ،فــإن انتهــت وظيفتــه ،أخرجتــه منــه ،أو ب ّدلــت موقعــه
ودوره داخلــه.
ولي،
وبال ّرغــم م ّمــا نالحظــه اليــوم ،مــن تراجع في حقــل واشــنطن البنيـ ّ
ـوي ال ّد ّ
ومــن تكاليــف إدامتــه الباهظــة ،يقــول بعــض المفكّريــن األميرك ّييــن إنّــه أخــذ
يهــ ّدد مكانــة بالدهــم اإلمبراطوريّــة ((( ،ويعــزون مــا تواجهــه مــن ارتبــاك
ـكري
ـي ،والعسـ ّ
إلــى مواجهــة تح ّديــات متن ّوعــة ،كالتح ـ ّدي االقتصـ ّ
ـادي الصينـ ّ
ـوي المنتشــر فــي العالــم،
ـي أن تراتــب حقلهــا البنيـ ّ
ـي ،فــإ ّن مــن الجلـ ّ
الروسـ ّ
والــذي يغطّــي باقتصــاده وتجارتــه وتقنيّاتــه وتســليحه وعلومــه وصناعاتــه
وثقافتــه الشّ ــعب ّية ...إلــخ ،يتيــح لهــا تركيــز جهودهــا علــى هــذا الجانــب اليوم،
وغيــره غـ ًدا ،بحيــث تبقــى يدهــا هــي العليــا ،فــي مجالــي ســيطرتها الشّ ــاملة
والقطاع ّيــة ،ويكــون بوســعها نقــل تف ّوقهــا فــي قطــاع مــن القطاعــات إلــى
غيــره ،وإن تراجعــت قدرتهــا علــى احتــواء اآلخريــن أو التك ّيــف معهــم ،وعلــى
تكييفهــم ،بالمقابــل ،مــع مــا تريــد لهــم أن يكونــوا عليــه.
ـوي الــذي يرفــض التّــوازن ،ويــرى فيــه إ ّمــا هزيمــة وإ ّمــا
هــذا الحقــل البنيـ ّ
وض ًعــا عابــ ًرا ال يجــوز التّعايــش معــه ويجــب كســره ،يســتند إلــى واقعــة
ال ســبيل إلــى إنكارهــا ،هــي أ ّن الواليــات المتّحــدة تنفــرد بوضــع يوفّــر لهــا
قـ ّو ًة بلغــت مســتوى عســكريًّا واقتصاديًّــا وتقنيًّــا وعلميًّــا وتواصليًّــا ال ســابقة
أي قـ ّوة أخــرى مثيـ ًـا لــه ،ســواء فــي مــا
لــه فــي تاريــخ البشــريّة ،وال تمتلــك ّ
يتّصــل بمفرداتــه المتف ّرقــة أم ببنيتــه العا ّمــة ،لذلــك تصعــب مقارنتــه بمــا
ـوي
كان لــدى غيرهــا ،فــي الماضــي أو الحاضــر .هــذا الحديــث عــن حقــل بنيـ ّ
ـي تنفــرد واشــنطن بإدارتــه هدفــه تبيــان مــا يترتّــب علــى تكامــل وفـرادة
دولـ ّ
((( بــول كنيــدي ،صعــود وســقوط القــوى العظمــى ،الناشــر رانــدوم هــاوس ،1987 ،النســخة العربيــة مكتبــة
نورhttps://bit.ly/3rsbAaI ،
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الق ـ ّوة األميركيّــة مــن ارتــدادات علــى مــن هــم خــارج أميــركا ،مــن شــعوب
وخاصــة الضّ عيفــة والتــي تجــد نفســها فــي طــور التكويــن.
ودول عالمنــا،
ّ
الســيطرة لــم يســبق أن مارســته دولــة أخــرى فــي
هــذا ال ّنمــط المتكامــل مــن ّ
التّاريــخ ،وبســبب فرادتــه ،ال توجــد اليــوم دولــة عظمــى يمكنهــا أن تجــاري
والســيطرة
ـي ّ
ـي واالنتشــار العالمـ ّ
أميــركا أو تنافســها فــي القـ ّوة والتقـ ّدم التّقنـ ّ
علــى الطّبيعــة ومواردهــا ،وفــي نمــط العيــش ومســتوى اإلنتاجيّــة والقــدرة
علــى االختــراع واالبتــكار ...إلــخ .وإذا كان هنــاك مــن تــوازن نســبي بيــن
الخاصــة بدولــة مــن الــدول ،وبيــن
هــذا الجانــب أو ذاك مــن جوانــب البنيــة
ّ
الخاصــة ،والبنيــة ال ّدول ّيــة التــي أقامتهــا بعــد الحــرب العالم ّيــة
بنيــة أميــركا
ّ
الثّانيــة ،وأوقفــت بواســطتها تق ـ ّدم الشّ ــيوع ّية فــي أوروبّــا وآســيا ،وفكّكــت
ـي وقضــت عليهــا واحــدة بعــد أخــرى ،ودحــرت ال ّنظــام
حــركات التحـ ّرر الوطنـ ّ
ـيوعي وأســقطته عــام  ۱۹۹٠ـ  ،۱۹۹۱فــإ ّن هــذا ال يعنــي أ ّن هــذه الدولــة
الشّ ـ ّ
ـوي.
تمتلــك بنيــة موازيــة لحقــل البيــت األبيــض البنـ ّ
الخلقــة كاســتراتيج ّية مواجهــة مــع العالــم
اختــارت واشــنطن الفوضــى ّ
خاصــة ،بعــد أن حــ ّدد خبراؤهــا ســيناريوهات
اإلســامي عا ّمــة،
والعربــي ّ
ّ
ّ
ـي محافــظ ،اســمه شــارل
تطبيقيّــة متن ّوعــة لهــا ،وضــع أحدهــا مف ّكـ ٌر بنتاغونـ ّ
كرواتهامــر ،صــاغ رؤيتــه فــي إطــار الــر ّد على ســؤال :مــا العالم الذي ســتواجهه
ـوفيتي ،ومــا دورهــا فيــه؟ يقــول كراوتهامــر
أميــركا بعــد ســقوط االتّحــاد ّ
السـ ّ
ـيوعي ،ســيكون
مــا يلــي« :بعــد انهيــار االتّحــاد ّ
ـوفيتي وســقوط الخطر الشّ ـ ّ
السـ ّ
الصــراع بيــن الشّ ــمال
الصراعــات ال ّدول ّيــة ،أحدهمــا ّ
هنــاك نمطــان مــن ّ
والجنــوب ،واآلخــر بيــن الحضــارة اليهوديّــة ـ المســيحيّة فــي الغــرب والحضارة
الشــنتويّة البوذيّــة فــي الشّ ــرق األقصــى .فــي ال ّنمــط األ ّول ،ســيمثّل العــرب
خاصــة
قاعــدة الشّ ــمال أو قيــادة الجنــوب ،وبمــا أنّهــم جهــة تحتـ ّـل مكانــة ّ
ـامي ،فــإ ّن انتصــار أميــركا والغــرب علــى الجنــوب يتوقّــف
فــي العالــم اإلسـ ّ
علــى كســبهم كقاعــدة للشّ ــمال ،أو كســرهم حتــى ال يكونــوا قيــادة للجنــوب.
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أ ّمــا فــي ال ّنمــط الثّانــي ،فــإ ّن موقــف العــرب كقــوة وســيطة بيــن المتصارعيــن
العمالقيــن ســيلعب دو ًرا مه ًّمــا فــي تحديــد الجهــة التــي ســتنتصر منهمــا:
هــل هــي الحضــارة اليهوديّــة ـ المســيح ّية بفرديّتهــا وإنتاج ّيتهــا المرتفعــة ،أم
الحضــارة الشّ ــنتويّة ـ البوذيّــة بجماع ّيتهــا وقدراتهــا اإلنتاج ّيــة المماثلــة .هنــا
أيضً ــا ،ال بــد مــن كســب العــرب لضمــان انحيازهــم إلــى حضــارة الغــرب ،أو
كســرهم لمنعهــم مــن االنضمــام إلــى الطّــرف المعــادي لــه»(.((1
مــاذا اختــارت واشــنطن؟ تقــول السياســات التــي اعتمدتهــا تجــاه العــرب،
ـوفيتي ،إنّهــا اختــارت بدائــل وسياســات تفتــح بــاب
بعــد زوال االت ّحــاد ّ
السـ ّ
كســرهم ،وتر ّجحــه علــى بــاب كســبهم .هــذا الخيــار تــازم مــع صعــود اليمين
الجديــد فــي أميــركا ،وشــروعه فــي حــرب عالميّــة رابعــة ،معلنــة وخفيّــة،
ـامي والعــرب ،بح ّجــة الحــرب علــى إرهابــه الــذي
مو ّجهــة ض ـ ّد العالــم اإلسـ ّ
يهــ ّدد العالــم ،ومــع سياســات جــورج بــوش االبــن التــي أ ّدت إلــى غــزو
أفغانســتان وتدميــر العـراق ،قبــل إقامــة شـراكة فيــه مــع إيـران ،التــي ن ّفــذت
الســلطة والحكــم،
انقالبًــا أقصــى القطــاع األكبــر مــن المســلمين السـ ّنة عــن ّ
ـكل صراحــة ـ
الخلقــة» التــي قيــل ـ بـ ّ
وأخيـ ًرا مــع تب ّنــي سياســات «الفوضــى ّ
إ ّن هدفهــا هــو تفكيــك الــدول العرب ّيــة وإعــادة تركيبهــا ،وظهــر خاللهــا ميــل
واشــنطن إلــى تفعيــل نفــوذ وحضــور إيـران فــي البلــدان العرب ّيــة المجــاورة،
ومــا أ ّدى إليــه مــن تخريــب لل ّدولــة واختـراق للمجتمــع فــي العـراق ،ثــم فــي
ســوريا ،بأيــدى حكامهمــا المحلّيّيــن ومعونــة طهـران ،التــي تتعــاون مع األســد
ـي أبــرز نتائجــه مــا جــرى بالفعــل مــن تدميــر شــمل دولــة
لتنفيــذ حـ ّـل أمنـ ّ
ـي معلــن للماللــي ،كطــرف ينجــز
ـي ـ أوبامـ ّ
ومجتمــع ســوريا ،بدعــم أميركـ ّ
ـي ،الــذي
مهمــة واشــنطن االســتراتيج ّية :كســر العــرب بــد ًءا بالمشــرق العربـ ّ
ت ـ ّم تدميــر دولــه ومجتمعاتــه ،وكانــت رايــس قــد أعلنــت أ ّن فــرص إعــادة
ائيلي .كتــب موقــع غوغــل حــول
ـي ـ اإلسـر ّ
( ((1شــارل كراوتهامــر« ،مســتقبل وســيناريوهات الصـراع العربـ ّ
ـي.2011 ،
العلــم السياسـ ّ
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تركيبهــا ســتتكفّل بإبقائهــا مكســورة إلــى زمــنٍ  ،اللــه وحــده مــن يعــرف كــم
ســيطول.
ـيعي ،بمداميك
ـوي ّ
كيــف بــدأت واشــنطن بنــاء حقــل بنيـ ّ
للصـراع ّ
السـ ّني ـ الشّ ـ ّ
ـي مــن جهــة ،وتتخطّــاه مــن جهــة مقابلــة إلــى
تفيــد مــن طابعــه المذهبـ ّ
إعــادة إحيــاء تاريــخ طويــل ،حفــل بتناقضــات قوم ّيــة وعقديّــة وثقاف ّيــة،
وبذكريــات تاريخيّــة ســلبيّة حافلــة بالعــداء للعــرب :مــا ّدة اإلســام ،الــذي أقام
حولهــم ســيا ًجا مــن شــركاء فــي العقيــدة ،قاســموهم قيمــه ال ّروح ّيــة ،ومنافعه
وحمايتــه طــوال تاريــخ امت ـ ّد ألكثــر مــن ألــف عــام ،إلــى أن قامــت ثــورة
الماللــي فــي إيـران ،وقــررت وضعهــا ووضــع نفســها فــي مواجهــة حاســمة مع
الســاحقة ،وتســخير ال ّدولــة
الس ـ ّن ّي ،ممثّــل أغلب ّيــة مســلمي العالــم ّ
اإلســام ّ
اإليرانيّــة ومواردهــا وشــعبها للحــرب التــي شــ ّنتها عليــه منــذ عــام ،۱۹۷۹
ود ّمــرت بتتابــع زاحــف الع ـراق وســوريا ولبنــان واليمــن ،وتتو ّعــد بتدميــر
ـي ،فــي صـراع هــو أعظــم مــا نشــب داخــل اإلســام
بق ّيــة دول جوارهــا العربـ ّ
وض ـ ّده ،علــى م ـ ّر التّاريــخ!

خطوط واشنطن الحمراء

ـتغل بيــت أوبامــا األبيــض تصميــم األســديّة علــى تدميــر دولــة ومجتمــع
اسـ ّ
الخلقــة» ،ويمتنــع،
ســوريا ،ليســتخدمها كمرحلــة أ ّول ّيــة فــي «الفوضــى ّ
ويمنــع غيــره ،مــن فعــل مــا مــن شــأنه وقــف أو ردع مســار تدميرهمــا
وتفكيكهمــا .ومــع أ ّن أوبامــا أبــدى فــي مناســبات عديــدة «ألمــه» الشــديد
ـدي المخالف
بالســوريّين ،فإنّــه لــم يفعــل شــيئًا لوقــف اإلجـرام األسـ ّ
لمــا حـ ّـل ّ
ـاني ،باســتهدافه قطاعــات شــعبيّة واســعة طالبــت
ـي واإلنسـ ّ
للقانونيــن الدولـ ّ
بالديمقراط ّيــة :ال ّنظــام الــذي كثيـ ًرا مــا ا ّدعــت اإلدارة األميرك ّيــة أ ّن نشــره هــو
الســوريّة،
ـمي ،لك ّنهــا تن ّكــرت لــه فــي الحالــة ّ
هــدف سياســتها الخارج ّيــة ال ّرسـ ّ
ـباب منهــا أ ّن انتصــار ال ّديمقراط ّيــة
والعرب ّيــة ،كمــا تن ّكــرت للمطالبيــن بــه ،ألسـ ٍ
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ســيحكم علــى اســتراتيجيّته بالفشــل ،وســيلعب دو ًرا مفصليًّــا فــي تقويــض
اســتراتيجيّة «كســر العــرب».
كان الرئيــس جــورج بــوش االبــن غــازي العـراق قــد أيّــد اســتراتيج ّية تفكيــك
وإعــادة تركيــب دول المنطقــة ،بقولــه بصراحــة« :بعــد عقــود مــن قبــول
عالــم كمــا
العالــم بالمنطقــة كمــا هــي ،لدينــا اآلن الفرصــة للســعي إلــى ٍ
ينبغــي أن يكــون ،تدعــم الواليــات المتحــدة فيــه مجموعــة مــن الحقــوق
ـلمي ،وح ّريّــة التّديّــن ،والمســاواة
مثــل :ح ّريّــة التعبيــر ،وح ّريّــة التّج ّمــع ّ
السـ ّ
بيــن المــرأة وال ّرجــل تحــت حكــم القانــون ،وحـ ّـق اختيــار ال ّزعمــاء ،أل ّن دعمنــا
لهــذه المبــادئ ليــس مصلحــة ثانويّــة بالنســبة لنــا» (.((1
ئاســي بــاراك أوبامــا ،عنــد إعــان االســتراتيجيّة
بــدوره ،أعلــن المرشّ ــح ال ّر ّ
الجديــدة ،أ ّن «هــذه هــي اللحظــة المناســبة كــي نســاعد علــى بــزوغ فجــر
ـيري مــن
ـي والتّبشـ ّ
جديــد فــي الشّ ــرق األوســط» ( .((1هــذا ال ّنمــط التّحريضـ ّ
الســوريّين ،بــل أملتــه
اإلعالنــات لــم يملِــه الت ـزام واشــنطن بح ّريّــة وحقــوق ّ
ال ّرغبــة فــي تصعيــد األحــداث ،وإيهــام المتظاهريــن بــأ ّن واشــنطن ق ـ ّررت
فضــا عــن تحريــض
ً
االســتبدادي،
مســاندة صراعهــم مــع نظــام األســديّة
ّ
األســديّة عليهــم ،وتشــجيعها علــى تصعيــد حربهــا ض ّدهــم ،إلحبــاط تآمرهــم
الصهيونــي ،الــذي يقــف وراء تم ّردهــم،
اإلمبريالــي ـ
مــع البيــت األبيــض،
ّ
ّ
الخلقــة» ،بمــا
وأخيـ ًرا ،لفتــح أبــواب الصـراع علــى مصراعيهــا أمــام «الفوضــى ّ
أ ّن بشّ ــار األســد ،الــذي قــال أوبامــا م ـ ّرات كثيــرة إنــه فقــد شــرعيّته ،رفــض
االســتجابة لمطلــب اإلصــاح ،والحــ ّد مــن تغــ ّول دولتــه العميقــة ،وأبقــى
الســبب،
ســوريا حبيســة فوضــى ق ـ ّررت أميــركا تصعيدهــا ،وأحجمــت ،لهــذا ّ
عــن االنخ ـراط فــي اســتخدام مــا لديهــا مــن وســائل متف ّوقــة ،إليجــاد حـ ّـل
لــه يط ّبــق الق ـرارات ال ّدول ّيــة التــي وافقــت عليهــا بحماســة ،وحرصــت علــى
( ((1عقيدة أوباما ،مرجع سابق.
( ((1عقيدة أوباما ،مرجع سابق.
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الســوري» فــي سـ ٍ
ـياقات أفضــت إلــى تعميقــه وانتشــار نيرانــه
إدراج «الحــدث ّ
داخــل ســوريا ،وتوســعته عبــر اســتدراج جهــات خارج ّيــة إليــه ،وإدارتــه
فاقمــت تناقضــات أطرافــه ،وعــ ّززت مــا تتّســم بــه قدراتهــم وأوزانهــم
والسياسـ ّية مــن تفــاوت ،وأهدافهــم مــن تبايــن ،وصــولً إلــى إقامة
العســكريّة ّ
الســوريّة ،وبيــن
رابطــة ســبب ّية وثيقــة بيــن المنطويــات الداخل ّيــة للمعضلــة ّ
تشــابكاتها العربيّــة واإلقليميّــة وال ّدوليّــة ،ومــا يتكفّــل بتســريع التّطــ ّورات
وتراكمهــا ،وإيهــام مــن يشــاركون فيهــا بأنّهــم هــم الذيــن يقـ ّررون أدوارهــم
يحق
ونتائجهــا ،ويمســكون فــي الوقــت نفســه بإطــار أحداثهــا العــام ،الــذي ال ّ
يجســد البنيــة التــي قــ ّررت واشــنطن
ألحــد الخــروج منــه وعليــه ،لكونــه ّ
ـتباقي لمــآالت جهودهــم الحرب ّيــة،
احتــواء اآلخريــن بواســطتها ،واالحتــواء االسـ ّ
ولمكانــة ووظيفــة تــل أبيــب فــي الفوضــى القــادرة علــى اكتســاح مجالهــا
خاصــة بال ّنســبة إلــى
ـي المجــاور ،لمــا لذلــك مــن أه ّم ّيــة ّ
ـي ّ
والسياسـ ّ
الجغرافـ ّ
حاضرهــا ومســتقبلها ،كق ـ ّوة أولــى فيــه ،وعلــى مواجهــة عصــر دخــل قبــل
الــي ،اخترقتــه أزمــات أوشــكت أن تتحــ ّدى
عقديــن ون ّيــف فــي طــور ليبر ّ
طــي مصالحهــا فــي
قدرتــه علــى إيجــاد حلــول لهــا ،أجبــرت دولــه علــى ّ
ســياقات قوميّــة مغلقــة ،إقصائيّــة نازعــة إلــى العنــف ،ونبــذ المرجعيّــات
والقيــم ال ّدول ّيــة المشــتركة والجامعــة ،التــي تأخــذ العالــم إلــى حقبــة تطبعــه
سياســات واشــنطن خاللهــا بقــدر خطيــر مــن العدائ ّيــة ،والميــل إلى اســتخدام
ـكري ،يتك ّفــل بضبــط عالقاتهــا باآلخريــن ،بعــد
ـي ـ عسـ ّ
الفوضــى كســاح سياسـ ّ
ـي القائــم،
أن وصلــت فوضاهــا إلــى ح ـ ّد أخــذت تق ـ ّوض معــه ال ّنظــام ال ّدولـ ّ
الكونــي بشــروط وآليــات اشــتغال جديــدة،
البنيــوي
لتعيــد إنتــاج حقلهــا
ّ
ّ
يواجــه بهــا مشــكالت التحـ ّول مــن ال ّدبلوماسـيّة إلــى القـ ّوة والعســكرة ،ومــن
ـي وأوروبّــا إلــى المحيــط الهــادي والصيــن واليابــان وكوريــا،
المحيــط األطلسـ ّ
الصيــغ ال ّنهائ ّيــة الضّ روريّــة لتنظيــم انضوائهــا فــي
حيــث لــم تتبلــور بعــد ّ
ُحســم بعــد مســألة نجاحهــا فــي مســعاها أو فشــلها
الحقــل المتجـ ّدد ،ولــم ت َ
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فيــه ،مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن إجبارها علــى قبــول سياســات توازنيّة ،ســتع ّدها
ـي ،بمــا ســيحمله تطـ ّور كهــذا
بدايــة انهيــار ســيطرتها ال ّدول ّيــة ونظامهــا ال ّدولـ ّ
مــن أخطــار عليهــا ال تقـ ّـل ،بحــال مــن األحــوال ،عــن األخطــار التــي أ ّدت إلــى
حربيــن عالم ّيتيــن ،عل ًمــا بأنّهــا لــم تعــ ّد نفســها للتصــ ّدي لهــا ،وال تعتــزم
مواجهتهــا بغيــر سياســات مماثلــة لتلــك التــي اخترقــت إدارات بــوش وأوبامــا،
وتبــرز اليــوم بوضــوح فــي سياســات ترامــب ،وتراهــن علــى كبــح ال ّنظــام
ـي ،إن كان سيســتند إلــى عالقــات توازن ّيــة ،كالتــي قامــت بيــن الــدول
ال ّدولـ ّ
األوروب ّيــة ،وتخريــب أســس التّجــارة ال ّدول ّيــة المتوافقــة معهــا ،والــر ّد علــى
االنصيــاع لهــا ببرامــج تســليح متســارع ال مثيــل لحجمــه ونوع ّيــة مــا سـ ُيبتكر
الخلقــة» ،مــن
ـي «الفوضــى ّ
فيــه ويُســتخدم مــن ســاح ،وبإضفــاء طابــع كونـ ّ
شــأنه أن يحافــظ علــى موقعهــا كدولــة ال يســتطيع أن يتح ّداهــا أحــد ،هــي
األكثــر نفــوذًا وجبروتًــا ،واألقــدر علــى فــرض خياراتهــا ومصالحهــا ،واألكثــر
اســتهانة بالقيــم التــي حكمــت جزئ ًّيــا عالــم مــا بعــد الحــرب العالم ّيــة الثّانيــة
المنقســم إلــى معســكرين متناحريــن ،واحتقــا ًرا لحقــوق اإلنســان والشــعوب.
الســوريّة أنّهــا وقعــت فــي لحظــة
عــود علــى بــدء :مــن ســوء طالــع الثّــورة ّ
انعطافيّــة ،أنتجهــا انخــراط دول العالــم الكبــرى فــي صــراع هويّــات
تع ّمقــه وتعســكره مــآزق وأزمــات اقتصاديّــة واجتماع ّيــة وأيديولوج ّيــة
مستشــرية ،تتــازم مــع ،وتنتــج عــن ،االنتقــال إلــى ثــورة علم ّيــة ـ تقن ّيــة،
السياسـ ّية واالقتصاديّــة
تتحـ ّدى قــدرات ال ّدولــة ـ األ ّمــة ،وتتخطّــى أسســها ّ
الســياديّة ،فقــدت بســببها دول
وأســاليبها اإلداريّــة ،وال تعتــرف بحدودهــا ّ
الغــرب والشّ ــرق كثيــ ًرا م ّمــا كانــت تبديــه مــن حساســيّة تجــاه ال ّنــوع
ـري ومصائــره ،وتخلّــت عــن معاييــر وقيــم طبعــت عالقــات ال ـ ّدول
البشـ ّ
بطابعهــا ،بعــد فتــرة نــزع االســتعمار ومــا صحبهــا مــن تراجــع فــي انقســام
الســانحة
الـ ّدول إلــى معســكرات ،بــدلً مــن أن تفيــد واشــنطن مــن هــذه ّ
التاريخ ّيــة ،إلرســاء الحيــاة ال ّدول ّيــة علــى أســس تع ـ ّزز قيمــة التّوافقــات
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والمشــتركات ،نراهــا تصــ ّر علــى فــرض نفســها كقطــب أوحــد علــى
العالــم ،وعندمــا تعثّــر ســعيها ،وبانــت حــدود قدراتهــا الحقيق ّيــة بعــد
ـوري
غزوهــا العــراق بصــورة ّ
ـي» الثّـ ّ
خاصــة ،وبــدا أ ّن رهــان «ال ّربيــع العربـ ّ
الســياق المد ّمــر ومــن حقــل واشــنطن
يمكــن أن يُخــرج العــرب مــن هــذا ّ
ـوي ،ويتيــح لهــم خيــارات تحــول دون كســرهم كحلقــة تصــل الغــرب
البنيـ ّ
وتتمســك بالقيــم التــي صنعــت العالــم الحديــث بال ّديمقراطيّــة
بالشّ ــرق،
ّ
الســوريّين المتص ّديــة لهــذه التّح ّديــات
والعدالــة والمســاواة :قيــم ثــورة ّ
التــي ذكــرت بعضهــا ،فــإن تخطّتهــا بنجــاح ،نشــب علــى األرجــح صــرا ٌع
بيــن مــا حملتــه مــن قيــم ،وح ّركتــه مــن كتــل بشــريّة هائلــة ،وبيــن
الــدول المتراجعــة عــن ال ّديمقراط ّيــة ،وتعيــد إنتــاج الحقبــة االســتعماريّة
فــي أشــكال أش ـ ّد فظاعــة وعن ًفــا مــن أشــكالها القديمــة ،مــن شــأنها أن
سياســي ينجــزه المجتمــع عبــر تمــ ّرده
أي تغييــر
تقــ ّوض تما ًمــا فــرص ّ
ّ
الســلطات القائمــة فــي المنطقــة العرب ّيــة ،بمــا لهــا مــن أه ّم ّيــة
علــى ّ
اســتراتيج ّية فريــدة وثــروات هائلــة ،إن أحســنت اإلفــادة منهــا ،لعبــت
دو ًرا يق ّيــد قــدرة واشــنطن وغيرهــا مــن الــدول الكبــرى علــى إعــادة بنــاء
ـي بشــروطها ،ومواجهــة مــا تصنعــه الشّ ــعوب مــن أوضــاع
ال ّنظــام ال ّدولـ ّ
تتعــارض مــع مــا يخطّــط لهــا فــي البيــت األبيــض ،وتمتلــك مــا يكفــي
مــن قــدرة علــى رفضــه ،وتوطيــد مــا تعتمــده مــن قيــم وحقــوق كون ّيــة،
وتقيمــه مــن عالقــات دول ّيــة تتنافــى مــع اســتقاللها وســيادتها.
خاصــة،
ـوري ّ
والسـ ّ
ـي عامــةّ ،
لهــذه األســباب ،واجهــت واشــنطن الربّيــع العربـ ّ
الخلقــة» ،وتف ّرجــت بــدم بــارد علــى المواطــن األعــزل المطالب
بـــ «الفوضــى ّ
بح ّريّتــه ،وهــو يُذبــح بســكاكين الطغــاة ،وكشــفت ظهــره ،قانونيًّــا وإنســانيًّا،
ـي،
وتركتــه فريســة حـ ّـل أسـ ّ
ـي ،أغلــق أبــواب تق ّدمــه نحــو حـ ّـل سياسـ ّ
ـدي حربـ ّ
توســطات ســلم ّية وتســويات توافق ّيــة ،وتركتــه لمجــازر تولّــت األســديّة
ســبيله ّ
ـي.
ـي ،وعجــز أوروبـ ّ
ـي ـ روسـ ّ
ارتكابهــا ،بدعــم إيرانـ ّ
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ـدي
عندمــا أعلنــت كوندالي ـزا رايــس عــام  ۲٠٠٥مشــرو َعها ،قــال ال ّنظــام األسـ ّ
وبــدل مــن أن يســتجيب لمطالــب
ً
عصــي علــى الفوضــى والتّفكيــك،
إنــه
ّ
المعارضــة بتحصيــن ســوريا باإلصــاح والح ّريّــات ،مــارس قــد ًرا غيــر مســبوق
مــن القمــع واإلقصــاء ،وعمــل إلخـراج العــدد القليل مــن معارضيــه ،المطالبين
الســوري ّين
بحقــوق اإلنســان والمواطــن ،مــن الحيــاة العا ّمــة ،للحــؤول بيــن ّ
ـأي نشــاط سياســي أو عــا ّم .وباطمئنانــه إلــى قــوة ووالء أجهــزة
وبيــن القيــام بـ ّ
دولتــه العميقــة ،قــال بشّ ــار األســد ،فــي األ ّول مــن شــباط  ،2011خــال حــوار
مطـ ّول مــع جريــدة «وول ســتريت جورنــال»« :إ ّن ســوريا مســتق ّرة ،أل ّن ال ّنظام
أي اختــاف
مرتبــط بشــكل وثيــق ج ـ ًّدا بمعتقــدات المواطنيــن ،وال يوجــد ّ
بيــن سياســته ومعتقداتهــم ومصالحهــم ،وبالنتيجــة ليــس هنــاك فــي ســوريا
الفـراغ الــذي يخلــق االضطـراب .كمــا أ ّن ال ّنظــام يقــف فــي صـ ّـف واحــد مــع
بالسياســة الخارج ّيــة» ( .((1بعــد شــهر ونصــف ،كان
شــعبه ،فــي مــا يتعلّــق ّ
هــذا «المطمئــ ّن» يصــدر أوامــر إلــى جيشــه ومخابراتــه بإطــاق ال ّرصــاص
ـي علــى مالييــن المواطنيــن ،وقــد تب ّيــن فيمــا بعــد أن اطمئنانــه ناب ـ ٌع ـ
الحـ ّ
إلــى ح ـ ّد بعيــد ـ مــن مرابطــة قــوات وميليشــيات إيران ّيــة ومرتزقــة تابعيــن
ـوري ،كان قــد اســتقدمهم اســتباق ًّيا لســحق الشّ ــعب ،إذا مــا انضــم
للحــرس الثّـ ّ
ـكري ـ
ـي» ،فات ًحــا البــاب بذلــك أمــام تد ّخــل عسـ ّ
إلــى ح ـراك «الربّيــع العربـ ّ
ـي ،وح ـ ّول ســوريا إلــى
ـي ،أخــرج الحــدث ّ
الســوري عــن طابعــه المحلّـ ّ
سياسـ ّ
ـي مرشّ ــح للفوضــى ولتصعيــد غيــر مقيّــد
ـي ـ دولـ ّ
ـي ـ إقليمـ ّ
ســاحة صـراع عربـ ّ
ـي أن يالقــي مــا خطّطــت واشــنطن
ـي والطبيعـ ّ
أو محــدود ،كان مــن المنطقـ ّ
لــه ،وأن يتّخــذ البيــت األبيــض موق ًفــا إيجابيًــا منــه ،ومــن الحــرب علــى شــعب
ـوي المك ـ ّرس
ســوريا ،التــي انضــوت منــذ بدايتهــا فــي حقــل واشــنطن البنيـ ّ
للفوضــى فــي المشــرق ،ولص ـرا ٍع تق ـ ّرر أن يكــون متع ـ ّدد األط ـراف ومدي ـ ًدا،
يســتند علــى األســس التّاليــة:
(((1
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واإلســامي غيــر
اطــي
ّ
بمــا أنّــه ليــس هنــاك مــن بديــل للخياريــن الديمقر ّ
الســلطة س ـ ُيدخل المنطقــة فــي
األســديّة ،وبمــا أ ّن وصــول ّ
أي منهمــا إلــى ّ
مســارات ســتلعب اإلرادة الشــعب ّية دو ًرا مه ًّمــا فــي تحديــد نتائجهــا ،التــي
ير ّجــح أن تتناقــض مــع االســتراتيج ّية األميرك ّيــة ،وترفضهــا إس ـرائيل وبلــدان
الخليــج ،فــإ ّن علــى واشــنطن االتّــكال واإلفــادة مــن خيــارات ومواقــف األســد
وكل مــن يُســهم مــن مرتزقــة فــي جعــل
وإي ـران وروســيا وبلــدان الخليــج ّ
مجتمعــي ،ينضــوي قمعــه
الخلقــة» نتا ًجــا حتم ًّيــا لقمــع تمــ ّرد
«الفوضــى ّ
ّ
فــي المرحلــة األولــى علــى خطــة تفكيــك دول المنطقــة األميرك ّيــة ،التــي
ت ُبقــي علــى دولهــا العميقــة بقــدر تنخــرط فيهــا وتضمــن دعــم إسـرائيل لهــا،
الخلقــة» مــن
وتص ّمــم علــى تنفيذهــا فــي ظـ ّـل شــعارين ،تنبعــث «الفوضــى ّ
كل كلمــة فيهمــا ،يقــول أ ّولهمــا« :األســد أو نحــرق البلــد» ،وثانيهمــا« :األســد
ّ
ـي أن تكــون واشــنطن ال ّرابــح األكبــر مــن تطبيقهمــا،
أو ال أحــد» .ومــن البديهـ ّ
الســلطة وجيشــها
وممــا يعــدان بــه مــن إزاحــة القانــون جان ًبــا ،وتحويــل ّ
وأجهزتهــا إلــى ميليشــيا تعاقــب بالقتــل شــعبها ،ألنّــه يطالــب بمــا تعتقــد أنّــه
ال حـ ّـق لــه فــي المطالبــة بــه ،مهمــا اتّفــق مــع حقوقــه ال ّدســتوريّة ،أو انســجم
أي حكــم أو ســلطة.
الســيادة الشّ ــعبيّة مصــدر شــرعيّة ّ
مــع مبــدأ ّ
بجعــل الحــرب ضـ ّد الشّ ــعب حالــة طبيع ّيــة ،وبوضــع مصيــر ســوريا واســتمرار
كيانهــا فــي يــد متد ّخليــن خارج ّييــن ،أه ّمهــم البيت األبيــض ،أكّدت المســارات
السياسـ ّية ،والعســكريّة ـ األمن ّيــة ،مــن مســارات
الالحقــة أ ّن مــا ق ّررتــه أجهزتــه ّ
ـتحق العمــل
للصـراع ونتائجــه ،ولخيــارات أطرافــه وأدوارهــم ،كان دقي ًقــا ،واسـ ّ
ّ
الــذي بــذل إللــزام هــذه األطــراف بمح ّدداتهــا ،ولضمــان تقيّدهــم بآليّــات
الســوريّة ،تنفيذًا لخطّــة إطالتهــا وإنضاج
تصعيــد الحــرب فــي مجمــل الســاحة ّ
مخرجاتهــا ،التــي بدأهــا األســد بمــا لديــه مــن جيــش وأجهــزة قمــع ،وأكملهــا
ـوري وجيــش روســيا وعشـرات التّنظيمــات الطّائف ّية
باســتقدام حــرس إيـران الثّـ ّ
واإلرهاب ّيــة إلــى ســوريا ،لمســاعدته فــي ســحق شــعبه ،وتحصيــن مرســليها
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ـي إلــى بلدانهــم ،عبــر خــوض الحــرب عليــه خــارج
ضــد انتقــال ال ّربيــع العربـ ّ
والسياســييّن الذيــن
حدودهــا ،كمــا أعلــن كبــار ماللــي طه ـران العســكريّين ّ
اعترفــوا ،م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا ،بأنّهــم يخوضــون الحــرب فــي ســوريا ،للحــؤول دون
مــوت اإليران ّييــن فــي حــرب داخل ّيــة مــن المحتّــم أن تشــهدها بالدهــم ،إذا
ـوري،
مــا أســقط األســد وانتقلــت الثّــورة إلــى إيـران ،بــل إ ّن قائــد الحــرس الثّـ ّ
الجن ـرال محمــد علــي الجعفــري ،اعتــرف بــأ ّن «قتــال إي ـران فــي ســوريا لــم
يكــن مــن أجــل الدفــاع عــن بشّ ــار األســد» ،مشـ ّد ًدا فــي الوقــت نفســه علــى
أنّــه يدافــع عــن «الثّــورة اإلســام ّية» ،وأ ّن «إيــران تخــوض الحــرب ،ألنهــا
ســتؤدي إلــى انتصــار أو هزيمــة محــور المقاومــة والثّــورة اإلســام ّية اإليران ّيــة،
وأل ّن مصيــر الجمهوريّــة اإلســام ّية مرتبــط بنتيجتهــا»( .((1عنــد هــذا الح ـ ّد
ـي أن تطــرح واشــنطن على
ـي ،كان مــن الحتمـ ّ
ـي واإلقليمـ ّ
مــن التصعيــد الداخلـ ّ
نفســها الســؤال التالــي :كيــف يمكــن إطالــة الص ـراع لفتــرة تكفــي النهيــار
المجتمعــي علــى
المتصارعيــن جميعهــم ،وللحــؤول دون محافظــة التمــ ّرد
ّ
ـي
هويّتــه كتمـ ّرد مــن أجــل الح ّريّــة ،ودون انتصــاره ،وتحويلــه إلــى صـراع عربـ ّ
ـي ،يحمــل المق ّومــات الضّ روريّــة لحــرب مفتوحــة ،لــن ينتجهــا
ـي دولـ ّ
إقليمـ ّ
هــو ،ألنّهــا ليســت مــن مطالبــه مــن جهــة ،ولــم تكــن بيــن مراميــه وأهدافــه،
مــن جهــة أخــرى.
والتوســطات
ـامل ،يخلــو مــن الحلقات
إن تب ّنــي األســد حـاًّ عســكريًّا ـ أمن ًّيــا شـ ً
ّ
السياسـيّة ،بمــا فــي ذلــك الثّانويّــة منهــا ،ربــط مصيــر ســوريا بحــرب إقليميّــة
ّ
ودوليّــة ضـ ّد شــعبها ،قـ ّرر األســد أن يكــون ال ّداعــي والمبــادر إليهــا ،وأن يُبعــد
الســلميّة ،ويفــرض عليــه خياراتــه،
ّــي وهويّتــه ّ
التمــ ّرد عــن طابعــه المحل ّ
الخلقــة» ،ومــا
التــي أ ّدت إلــى انضــواء «بــاده» فــي اســتراتيجيّة «الفوضــى ّ
ـي ،بقـ ّوة ســاح ال بـ ّد أن
تطلّبــه تط ّورهــا مــن إطفــاء للحـراك ّ
ـلمي ـ المدنـ ّ
السـ ّ
الســوري جميعهــا ،وقــوى خارج ّيــة
تنخــرط فيــه أو تجـ ّر إليــه فئــات الشّ ــعب ّ
اني يتو ّعد ويهدّد ...موقع أخبار سبوتنيك بالعربي 29 ،ـ  12ـ .2018
( ((1قائد الحرس
ّ
الثوري اإلير ّ
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رســميّة تمــارس اإلرهــاب ،وإرهابيّــة منحــت صفــة رســميّة ،ترفــض طابــع
ـي ،وتغــرس الوعــي لــدى أطرافهــا الداخل ّيــة
ـي والمجتمعـ ّ
ثــورة الح ّريّــة الوطنـ ّ
والخارج ّيــة بحتم ّيــة الركــون إلــى العنــف.
بإخضــاع األطـراف المتحاربــة لخططــه ،قـ ّرر البيــت األبيــض المحافظــة علــى
األســديّة وداعميهــا ،ومنهــم العراق ّيــون الذيــن يرفعــون شــعارات صاخبــة
ـي انزيــاح عالقــات القــوى
ض ّدهــا فــي بغــداد .وزاد مــن تقـ ّدم ال ّنهــج األميركـ ّ
المتصارعــة ،ومــا أ ّدى إليــه مــن تراجــع فــي دور جيــش األســديّة ،الــذي وصــل
فــي إحــدى المراحــل إلــى حــدود التّالشــي ،بينمــا تعاظــم دور ووزن اإليران ّيين
كل كبيــرة وصغيــرة مــن شــؤون الحرب ،قبــل أن يرتبــط الحقًا
ومرتزقتهــم ،فــي ّ
مصيرهــا بالغــزو ال ّروســي ،ومــا اســتخدمه مــن أســلحة حــرب عالم ّيــة قادمــة،
خارجي،
ووضعــه مــن خطــط ح ّولــت األســد إلــى ف ّزاعــة داخليّــة وخيــال مآتــة
ّ
ـي للبــاد ،التــي
لــم يعــد لــه مــن دور غيــر تغطيــة وشــرعنة االحتــال األجنبـ ّ
أقســم أن يحافــظ علــى اســتقاللها ،وهــا هــو يد ّمرهــا حج ـ ًرا حج ـ ًرا ،انتقا ًمــا
مــن شــعبها الــذي تمـ ّرد عليــه.
طائفــي ـ
هــذا االنتقــال المــزدوج مــن تمــ ّرد الح ّريّــة إلــى «اقتتــال»
ّ
اإلســامي
مذهبــي ،ومــن جيــش األســديّة المتهــاوي إلــى حــرس إيــران
ّ
ّ
القيصــري ،وهــذا العنــف ،الــذي أشــرفت عليــه وت ّولتــه
وجيــش روســيا
ّ
تقليصــا شــدي ًدا دو َر األســد فــي الصــراع ،وه ّمشــه،
جهــات خارج ّيــة ،قلّــص
ً
ّــوري جوانــب مه ّمــة مــن صلتــه بأســبابه ومقاصــده
وأفقــد التمــ ّرد الث ّ
األصل ّيــة ،وح ّولــه بــدوره إلــى أدا ٍة فــي أيــدي متصارعيــن يخوضــون
الخلقــة» ومتطلّباتهــا ،فألحــق األســد
حربًــا ،منطلقهــا ومآلهــا «الفوضــى ّ
ـي يغــزو وط ًنــا كان وطنــه،
عبرهــا بالخــارج ،وغــدا ضربًــا مــن طــرف أجنبـ ّ
ويمــارس جرائمــه تحــت إشــراف غــزا ٍة اســتنجد بهــم أو أنجــدوه ،بينمــا
خضــع قســم كبيــر مــن الفصائــل المس ـلّحة إلرادات مم ّوليهــا وخياراتهــم،
فدخــل التم ـ ّرد فــي مســار تــاش ،وتراجعــت قدرتــه علــى مواجهــة الحـ ّـل
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ـي ،م ّمــا ش ـ ّجع األســد
ـلمي والمدنـ ّ
ـي بتكثيــف حراكــه السـ ّ
ـي ـ األمنـ ّ
الحربـ ّ
التمســك بحـ ّـل يمليــه ســاح إيــران وروســيا ،وأعلــن ـ فــي حديــث
علــى
ّ
مــع رجــال الديــن المســلمين ـ تصميمــه علــى قتــل «اإلرهابي ّيــن الذيــن
الوطنــي
الســوريّين ،وال هــدف لهــم غيــر زعزعــة األمــن
اندســوا وســط ّ
ّ
ّ
(((1
وإقامــة إمــارة إســام ّية فــي البــاد» .
ـي
راهنــت واشــنطن علــى اتّفــاق الخــارج ،واألســد علــى الحـ ّـل العسـ ّ
ـكري ،وطـ ّ
ـي ،واســتراحت لنجاحهــا فــي
صفحــة التّم ـ ّرد تحــت ثقــل اإلرهــاب المذهبـ ّ
دفــع الطّرفيــن إلــى حيــث أرادت ،مــن خــال حــرب متزايــدة الضّ ـراوة ،غذّتهــا
بمشــاريع متعارضــة س ـ ّعرت نارهــا مــن يــوم آلخــر ،ومــن منطقــة ألخــرى،
خاصــة بعــد انضمــام جيــش روســيا إليهــا ،ومــا الح مــن
وأ ّججتهــا بصــورة ّ
ـارب بيــن أهــداف موســكو وطهـران النهائ ّيــة دفــع الماللــي إلــى اإلفصــاح
تضـ ٍ
ـيعي ،بيــن مزار
ـي لســوريا هــو إقامــة محــور شـ ّ
عــن أ ّن هــدف غزوهــم الحقيقـ ّ
الشــريف فــي أفغانســتان وجنــوب لبنــان ،تعتبــر ســوريا حلقتــه المركزيّــة
وممـ ّر الوصــل والفصــل بيــن أجزائــه ،بينمــا أفصــح بوتيــن بــدوره عــن هدفــه
مــن غــزو ســوريا ،ول ّخصــه فــي تحويلهــا «إلــى قاعــدة يتيــح لــه االنفـراد بهــا
القفــز إلــى المنطقــة العرب ّيــة والشّ ــرق أوســط ّية ،الســتعادة مــا كان للســوفيت
فيهمــا مــن نفــوذ وحضــور ،وحمايــة مصالــح روســيا ،وإقنــاع العالــم أنّهــا قـ ّوة
كبــرى ال بــ ّد مــن أخذهــا بالحســبان ،وقتــال الجماعــات اإلســاميّة ،ورفــع
ـي للرئيــس بوتيــن ،وبيــع األســلحة» (.((1
ال ّدعــم ال ّداخلـ ّ
بمــا أ ّن واشــنطن اعتمــدت اســتراتيج ّية إدامــة الصــراع وإطالتــه ،فإنّهــا
أحجمــت عــن اســتخدام مــا لديهــا مــن وســائل إلبعــاد روســيا عــن األســديّة
الخاصــة وقــدرة الطّرفيــن األخيريــن علــى تصعيــد
وإيـران ،أو لتقييــد قدرتهــا
ّ
عنفهمــا ،ولــم تمــارس ضغوطًــا عليهمــا تدفعهمــا إلــى إرغــام األســد علــى
(((1
(((1
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قبــول حلــول وســط وتســويات ،مقابــل أن يســهم الخليــج مــن جانبــه فــي
إقنــاع المعارضــة بهــا ،فتنقطــع حلقــة العنــف المفرغــة ،بــل شـ ّجعت روســيا
أي حركــة
علــى الغــزو ،ليســتحيل انتصــار ثــورة طالبــت بمــا ال تطالــب بــه ّ
إرهاب ّيــة :الح ّريّــة والعدالــة والمســاواة والكرامــة اإلنســان ّية ،وينجــو نظــام
أطلــق مئــات اإلرهابي ّيــن المدانيــن قضائ ًّيــا مــن ســجونه بعــد الثــورة،
ليســاعدوه فــي تنفيــذ خطّتــه بحرفهــا عــن رهــان الح ّريّــة ،ويســتبدلوه
ـادي ،ولتع ـ ّزز روســيا بأســلحتها إرهــاب الدولــة
ـلفي ـ الجهـ ّ
بمشــروعهم السـ ّ
األســديّة الــذي لــم يعــد العالــم بحاجــة إلــى براهيــن عليــه ،فهــا هــي براميلــه
تنهــال كالمطــر علــى اآلمنيــن ،وصواريخــه تد ّمــر مســاكنهم علــى رؤوســهم،
وأســلحته الكيمياويّــة تحصدهــم بــاآلالف ،مــن دون تمييــز بيــن طفــل وامــرأة
ـي ينهــض علــى أســس تتنافــى مــع مــا يق ـ ّره
ـي ـ األمنـ ّ
وشــيخ ،وحلّــه الحربـ ّ
ـوري مــن حقــوق للمحكوميــن لــدى الحاكميــن ،وأليّــة قوانيــن
السـ ّ
ال ّدســتور ّ
الســلطة بالمواطــن ،وتصــون تلــك القيــم الجامعــة والكون ّيــة،
تنظّــم عالقــة ّ
تؤســس باالســتناد إليهــا الثّقــة المتبادلــة بيــن الحـكّام والشّ ــعب ،وتتكفّل
التــي ّ
بقبــول حلــول انتقال ّيــة فــي حــال دار صـراع بيــن أطـراف ،إن هــددت خالفاتها
انتماءهــا إلــى شــعب واحــد ،اعتمــدت مــا يربطهــا مــن أســس توافقيّــة يق ّرهــا
الســلطة ،وإغــاق بــاب مــا قــد يســتغلّه
مجتمعهــا لحـ ّـل خالفاتهــا ،وتلتــزم بهــا ّ
الخــارج مــن تناقضــات ،معلنــة أو مضمــرة ،قــد تحـ ّول وطنهــا المشــترك إلــى
ســاحة حــرب ليــس بيــن أهدافهــا حـ ّـل مشــكالته.
ـي ،توفّــرت جميــع الموا ّد
ـي ،األسـ ّ
ـي ـ ال ّروسـ ّ
ـدي ـ اإليرانـ ّ
ـي ـ األمنـ ّ
بالحـ ّـل الحربـ ّ
يمــت إلــى الح ّريّــة والعدالــة
الخلقــة» ،وغــاب كل مــا
األ ّوليــة «للفوضــى ّ
ّ
ـوري مــن بيئتــه الوطنيّــة وحاضنتــه الشّ ــعبيّة ،وأدرج
بصلــة ،وأخــرج التمـ ّرد الثّـ ّ
ـاص ،وألبعــاده العرب ّيــة وربّمــا
ـوري الخـ ّ
السـ ّ
فــي مســارات لــم تأبــه لطابعــه ّ
العالم ّيــة ،وإنّمــا اســتهدفت تقويضــه وإخضاعــه لضــروب غيــر مألوفــة مــن
والسياســات المناهضــة للشّ ــرعية ال ّدول ّيــة
الهمج ّيــات المحل ّيــة والمســتجلبةّ ،
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وألمــن وســام العالــم ،والمناقضــة لواجــب ال ّنظــم الحاكمــة في حفظ شــعوبها
واحت ـرام حياتهــا وحقوقهــا ،واالمتنــاع تحــت طائلــة المحاســبة عــن تحويــل
بلدانهــا إلــى حقــل تجــارب ألســلحة أجنب ّيــة ،حديثــة وفتّاكــة ،وألســاليب
أي مــكان آخــر بالكثافــة التــي شــهدتها قــرى وبلدات
قتال ّيــة لــم ت ُســتخدم فــي ّ
بالسـكّان ،التــي ضاعفــت طاقاتهــا التدميريّــة التّناقــض
ومــدن ســوريا اآلهلــة ّ
بيــن ا ّدعاءاتهــا الحداثيّــة الكالميّــة وخياراتهــا الحقيقيّــة :الطّائفيّــة والمذهبيّــة،
ومــا دون المجتمع ّيــة والوطن ّيــة ،التــي قـ ّرر المتد ّخلــون ،اإليران ّيــون والــروس،
تقديــم مســاندة مباشــرة للمدافعيــن عنهــا ،مــن قتلــة الح ّريّــة وأنصارهــا.
هــذا الخليــط ،مــن الجيــوش والمرتزقــة والتّنظيمــات والتّ ّيــارات واألحــزاب
كل حــدب وصــوب ،خــال أقـ ّـل مــن
والعصابــات ،تدفــق علــى ســوريا مــن ّ
عاميــن ،وانخــرط باندفــاع فــي صـراع مسـلّح هــو خيــار األســديّة ،وليــس خيــار
ـلمي لصالــح فصائــل
السـ ّ
ـوري الــذي ُه ّمــش حراكــه الكثيــف ّ
الشّ ــعب ّ
والسـ ّ
مســلّحة رفــض معظمهــا أهدافــه ،ولــم تتــرك لــه فرصــة إلعــادة تجميــع
الخلقــة مــن تناقضــات بيــن فئاتــه،
صفوفــه ،والتخلّــص م ّمــا زرعتــه الفوضــى ّ
التــي بــات واض ًحــا أ ّن نتائــج الحــرب عليهــا لــن تتع ّيــن أو تتق ّيــد بمطالبهــا
أو رغباتهــا ،وأنّهــا ليســت مــن ســيق ّرر مــآالت ص ـرا ٍع انقلــب بال ّنســبة إليهــا
إلــى مــأزق افتقــرت إلــى القــدرة الضّ روريّــة لمبارحتــه ،وفــي الوقــت نفســه
لترقيــة تم ّردهــا ،أو لمواصلتــه فــي صيغتــه األولــى ،بســبب ثقــل االنزيــاح
ـي الــذي ق ـ ّوض وحدتهــا وطــرح مشــرو ًعا مناقضً ــا لمشــروع الح ّريّــة،
المذهبـ ّ
اإلســامي منهمــا
فصــار لهــا مشــروعان ،ينفــي أحدهمــا اآلخــر ،يحمــل
ّ
ـي ،بينمــا غــاب اآلخــر عــن الح ـراك
ّ
ـي وإقليمـ ّ
الســاح ،ويتمتّــع بغطــاء عربـ ّ
ــلمي ،الــذي كان مصــدر ق ّوتــه ،بســبب اســتيالء المشــروع
ّ
الجماهيــري ّ
الس ّ
المعــادي لــه علــى مناطقــه ،وقســم غيــر قليــل مــن أهــل القــرى والبلــدات
والحــارات المدين ّيــة المؤيّديــن لــه ،وأرهبهــم بســاحه وشــتّتهم ،فأخمــد
أصــوات معظمهــم ،وأعــاد قطاعــات منهــم إلــى األســد ،أو ر ّحلهــا إلــى الخــارج،
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ـامي في
وبمــا أ ّن العالــم قــال بصــوت واحــد إنّــه لــن يســمح بإقامــة نظــام إسـ ّ
ســوريا ،فــإ ّن ال ّنتيجــة الوحيــدة التــي ترتّبــت علــى أنشــطة فصائلــه المسـلّحة
الســوريّين فــي تقريــر
كانــت دوران عجلــة التم ـ ّرد فــي ف ـراغ ،وجعــل حـ ّـق ّ
ـي إلــى األســديّة
مصيــر وطنهــم معضلــة ال حـ ّـل لهــا ،ر ّد بروزهــا االعتبــار ال ّدولـ ّ
الســوري ّين فــي صـراعٍ ،شــرعت
ونظامهــا ،وقـ ّوض مكانــة مــا بقــي مــن تمـ ّرد ّ
أبعــاده ،ووظائــف المنخرطيــن فيــه ،تتعيّــن بــاألدوار التــي يؤ ّدونهــا لحقــل
ـوي ،الــذي كان قــد أدار ظهــره وســط هــذه التطـ ّورات ألقوالــه
واشــنطن البنيـ ّ
ال ّداعمــة للح ّريّــة والعدالــة والمســاواة ،وصــادر حقّهــم ،الــذي صــار افتراض ًّيــا،
فــي تغييــر واقعهــم مــن جهــة ،وفــي إن ـزال الهزيمــة باألســديّة ،مــن جهــة
مقابلــة.
بتشــابك أفعــال ال ّنظــام والتيّــار المتمذهــب المتأســلم ،وبتشــابه موقفيهمــا
مــن الح ّريّــة والشّ ــعب ،وانضوائهمــا فــي البنيــة التــي أدخلــت واشــنطن
المتصارعيــن إليهــا ،أخضعــت ســوريا لوضــع مركّــب ومع ّقــد ،يمكــن اعتبــاره
حالــة منتجــ ًة للفوضــى ،تشــابكت فيهــا رغبــ ٌة راهنــت علــى الحريــة مــع
حــاالت مذهبيــة متعســكرة رهانهــا الخالفــة أو الحاكميــة ،وجهــود محل ّيــة
ـي مارســته دولــة إقليميّــة مذهبيّــة التو ّجهــات هــي
مشــتتة مــع غــزو خارجـ ٍّ
ايــران ،ودولــة كبــرى َعلمان ّيــة تباركهــا الكنيســة األرثوذكســ ّية ،انتهجــت
سياســات اســتعمارية ـ احتالليــة ،بعــد ســقوط اإلمبراطوريــة الســوفييتية،
ب ـ ّدل غزوهــا أدوار األط ـراف المتصارعــة صغيرهــا وكبيرهــا ،وأدوار الجيــوش،
والســ ّرية ،والــدول ،وجعــل أي نهــج سياســي انتقال ًّيــا ،او
واألجهــزة العلن ّيــة ّ
قيــد إعــادة التأســيس ،بمباركــة صاحــب الق ـرار البعيــد فــي واشــنطن ،الــذي
بــدا وكأنــه ال يريــد تلويــث يديــه بوســخ الصـراع ،وال هــدف لــه غيــر تقريــر
مســتقبل ســوريا والمنطقــة ،وأط ـراف النظاميــن االقليمــي والدولــي .حيــث
ـوري ،الــذي خــرج طال ًبــا الح ّريّــة ،بانتظــاره عنــف األســديّة
السـ ّ
وجــد الشّ ــعب ّ
وإي ـران وروســيا وعصابــات المرتزقــة ،وفوضــى واشــنطن ّية عاملتــه كشــعب
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تحــت التّأســيس ،وعاملــت بطريقــة مماثلــة مجتمعــه ودولتــه ووطنــه ،فضـ ًـا
بالسياســة وال ّديــن والثّقافــة ...إلــخ .فــي
ع ّمــا يتّصــل مــن حاضــره ومســتقبله ّ
هــذا المنعطــف ،وعندمــا صــار الخــروج مــن الفوضــى هدفًــا يمكــن التخلّــي
ـتحيل.
أي هــدف آخــر مــن أجــل تحقيقــه ،عارضــت ذلــك وجعلتــه مسـ ً
عــن ّ
مــا إن بــدأ ال ّنظــام خطوتــه األولــى علــى درب الفوضــى ،حتى ر ّحبت واشــنطن
بهــا ،ومنحتهــا مــا كانــت تســتحقّه مــن اهتمــام ،وتبحــث عنــه مــن مداخــل
الخلقــة» ،وأتبعتهــا بالخطــوات التّاليــة:
إلــى «الفوضــى ّ
ٍ
بعــداوات أنتجتهــا
الخطــوة األولــى :جــ ّرت إليهــا جهــات تتّســم عالقاتهــا
تناقضــات مــن طبيعــة مؤدلجــة تجعــل تســويتها ضربًــا مــن االســتحالة،
الص ـراع ،ســواء إلــى جانــب ال ّنظــام أم إلــى جانــب
ور ّحبــت بانخراطهــا فــي ّ
المعارضــة ،أل ّن ذلــك أتــاح لهــا التح ّكــم فــي تناقضــات المتصارعيــن ،ودفعهــا
إلــى حدودهــا القصــوى المفعمــة بالفوضــى الذات ّيــة ،وتفاقــم احتجــازات
أتباعهــا المتبادلــة ،وتمكّنهــا مــن جعلهــا عص ّيــة علــى الحلــول والتســويات،
شــأنها فــي ذلــك شــأن التّناقضــات العدائ ّيــة التــي ال ت ُحـ ّـل بغيــر عنـ ٍ
ـف بيــن
الســوريّة وميليشــيات لبنــان والعـراق ،واإلرهــاب
الســعوديّة وإيـران ،والثّــورة ّ
ّ
ـي بيــن إيـران والشّ ــعب
السـ ّن ّي والشّ ــيعي .هــل ّ
ّ
تفســر حـ ّدة التّناقــض المذهبـ ّ
ـوري تجاهــل واشــنطن لهــا ،وصمتهــا تجــاه حربهــا فــي ســوريا ،وإحجامهــا
السـ ّ
ّ
أي جهــد لوقــف أنشــطتها وإمداداتهــا ،وتشــجيعها علــى مزيــد مــن
عــن بــذل ّ
التــو ّرط فــي القتــال ،ليــس فقــط ألّ ّن ذلــك يُدخلهــا إلــى فــخّ ،كمــا يقــال
الخلقــة»
عــادة ،وإنمــا لحاجتهــا أيضً ــا إلــى اســتكمال مق ّومــات «الفوضــى ّ
ـوري فــي خدمتهــا ،ضمــن صـرا ٍع يعتقــد الماللــي
بدورهــا ،ووضــع حرســها الثّـ ّ
أنهــم يخوضونــه ضــد واشــنطن ،علــى حيــن أنّهــم يــؤ ّدون فــي الواقــع األدوار
التــي أرادت منهــم لعبهــا ،وســيصلون إلــى المــكان الــذي تريــد لهــم بلوغــه؟
وإلنجــاح خططهــا ،قالــت واشــنطن شــيئًا وفعلــت عكســه ،مثلمــا حــدث حيــن
قالــت بضــرورة وحتم ّيــة اإلطاحــة باألســد ،وحـ ّددت تواريــخ لهــا ،بيــد أنّهــا لــم
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تفعــل شــيئًا لتحقيقهــا ،كمــا كانــت تفعــل دو ًمــا ،حيــن كان إســقاط خصومهــا
أحــد أهدافهــا الحقيقيّــة(.((1
وســي لســوريا« ،لجــ ّر روســيا إلــى منطقــة
ر ّحبــت واشــنطن بالغــزو ال ّر ّ
الشّ ــرق األوســط ،بتناقضاتهــا وتعقيداتهــا ،وإشــغالها بمشــكالتها العصيّــة
علــى الحـ ّـل»( ،((1ولإلفــادة مــن دورهــا فــي تســعير صـراع ســعت إلطالتــه،
باســتغالل كل مــا هــو قائــم فــي المنطقــة والعالــم ،مــن خالفــات سياس ـيّة
وقوميّــة ومذهبيّــة وطائفيّــة واثنيّــة ...إلــخ .دانــت واشــنطن حــزب اللــه،
لكنهــا رفضــت عــام  ،۲٠۱۳مــ ّرات عديــدة ،مــا اقترحــه معارضــون لألســد
ـي ،يعلــن فيــه أخــذه
ـي» مــن مجلــس األمــن ال ّدولـ ّ
حــول إصــدار «بيــان رئاسـ ّ
عل ًمــا بغــزو حــزب اللــه لألراضــي الســوريّة ،دون إدانــة الحــزب أو مطالبتــه
بســحب ق ّواتــه منهــا .لكــن ال ّدبلوماســ ّيين األميرك ّييــن ،الذيــن ت ّمــت
مفاتحتهــم بالطّلــب ،رفضــوه ،ألن اإلدارة لــن تقبلــه .الح ًقــا ،حــدث شــيء
مماثــل عنــد دخــول ميليشــيات العــراق إلــى ســوريا ،وقيامهــا بمجــازر
فاقــت مــا قــام حــزب اللــه بــه مــن مذابــح فــي المناطــق التــي غزاهــا،
وخاصــة منهــا مدينــة القصيــر.
ّ
انطلقــت حســابات واشــنطن مــن فكــرة صحيحــة ،تــرى أ ّن السياســة ،حيــن
تُبنــى علــى أحقــاد مذهب ّيــة أو دين ّيــة أو عرق ّيــة تاريخ ّيــة األبعــاد واألصــول،
الحــل ،وقابلــة لتأجيــج نيــران
ّ
تكــون تناقضــات المتصارعيــن عص ّيــة علــى
خاصــة
متبادلــة يصعــب إطفاؤهــا ،وبذلــك تعطــي الفوضــى أفضــل نتائجهــاّ ،
إن كانــت التناقضــات بيــن أطـراف تنتمــي إلــى صـ ّـف واحــد ،لكـ ّن خالفاتهــا
قادتهــا إلــى اقتتــال مفتــوح يقبــل التجــ ّدد باســتمرار ،فكيــف إن كانــت
مســتلزمات التعبيــر عنهــا طقــوس قدســ ّية تتّصــل بحتميــة ســفك وهــدر
( ((1مجلّــة «بوليتيكــو» األميركيّــة تتحـدّث عــن اســتراتيجيّة واشــنطن فــي ســوريا .نقـ ًـا عــن موقــع أورينــت
نــت 6 ،ـ  2ـ https://bit.ly/3r0ovkD .2018
ـي» ،موقــع الخليــج
ـي األميركـ ّ
ـي لســوريا وتآثيــره علــى األمــن القومـ ّ
( ((1محمــود عثمــان« ،الغــزو الروسـ ّ
أوناليــن  5ـ  10ـ .2015
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مؤسســات
دمــاء اآلخــر ،وتناقضــات وصراعــات مح ّملــة بذاكــرة ثأريّــة ترعاهــا ّ
مذهبيّــة مطاعــة :سـ ّنيّة وشــيعيّة فــي عمــوم المنطقــة ،وســنيّة وعلويّــة فــي
ترســخها وت ّهيجهــا
ســوريا ،ال ه ـ ّم لهــا غيــر تغذيــة أتباعهــا بأحقــاد تاريخ ّيــة ّ
سياســات ذات انعكاســات يوم ّيــة ملموســة ،تزيــد هــؤالء نزو ًعــا إلــى مــا يجب
ـروري للقضــاء علــى اآلخــر!
أن تكــون عليــه عالقاتهــم مــن عنــف ضـ ّ
ـض نظـ ٍر مــن
دخــل المتناقضــون مصيريًّــا ،المتنافــون سياسـ ًيا ،إلــى ســوريا ،بغـ ّ
أميــركا أو بتشــجيعٍ منهــا ،لتتّســم أدوارهــم بدوافــع بــدت ظاهريًّــا وكأنّهــا
تســتهدف المحافظــة علــى ال ّنظــام ،وكبــح الفوضــى ،بيــد أ ّن مســاراتها فاقمــت
أي اشــتراطات عليهــا،
«الفوضــى ّ
الخلقــة» .ولذلــك ،لــم تضــع واشــنطن ّ
الصهيونيّــة فــي
وأوهمــت أطرافهــا أنّهــم يحبطــون بنجــاح مؤامــرة تشــاركها ّ
تنفيذهــا .ولتســعير العنــف ،أعلنــت واشــنطن فــي وقــت مبكــر ،بلســان
أوبامــا شــخص ًّيا ،دخــول تنظيــم القاعــدة إلــى ســوريا كأفـراد ،وتجاهلــت مئات
مــن الذيــن أخرجهــم األســد مــن ســجونه بُعيــد الثّــورة بشــهرين ،فــي مخالفــة
ـي ،أو عــادوا إلــى ســوريا مــن الع ـراق ،مــع
صارخــة لسياســات نظامــه األمنـ ّ
أنّهــم لــم يكونــوا قــد انفصلــوا بعــد عــن «دولة العـراق اإلســام ّية» ،بقيــادة أبو
ـدادي( .((1هــذا اإلعــان كان القصــد منــه إحــداث نقلــة نوع ّيــة فــي
بكــر البغـ ّ
ـوري ،ودفــع األمــور نحــو مزيــد مــن التشـ ّدد
السـ ّ
التّصعيــد العسـ ّ
ـكري للصـراع ّ
الســلبيّة م ّمــا يجــري ،عبــر االنتقــاص مــن
واالقتتــال ،وتغطيــة مواقــف اإلدارة ّ
قـ ّوة الجيــش الحـ ّر ودوره ،والطّعــن فــي ثــورة الح ّريّــة ،عوضً ــا عــن التّضامــن
معهــا ضـ ّد التّنظيمــات المعاديــة لهــا ،والــر ّد علــى مــا تع ّرضــت سياســاته لــه
ـي ،لــم يجــد
مــن انتقــادات متزايــدة ،فــي ّ
الصحافــة األميرك ّيــة واإلعــام ال ّدولـ ّ
ر ًّدا عليهــا غيــر التركيــز ،الــذي ســيعتمده مــن اآلن فصاعـ ًدا ،علــى تسـلّل عــد ٍد
قليــل مــن إرهاب ّيــي القاعــدة مــن الع ـراق إلــى ســوريا ،بح ّجــة أنّــه يمثّــل
( ((1ســيث جونــز ،تشــارلز فاللــي ،ماكســويل ماركــوس« ،تنظيــم القاعــدة فــي ســوريا ـ الماضــي والحاضــر
والمســتقبل» ،مركــز الناطــور للدراســات واألبحــاث  27ـ  4ـ https://bit.ly/3M17Qoy .2018
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خطـ ًرا علــى أميــركا ،وقــد يهاجمهــا أســوة بمــا كان قــد فعلــه تنظيمــه األ ّم ،في
ـي
الحــادي عشــر مــن أيلــول  ،۲٠٠۱عندمــا قتــل أكثــر مــن أربعــة آالف أميركـ ّ
فــي هجــوم علــى بر َجــي التّجــارة فــي نيويــورك .ومــع أ ّن أوبامــا أصــدر إعالنًــا
رئاسـيًّا يعتــرف بائتــاف المعارضــة ،ورأى أنّــه اآلن «شــامل بمــا فيــه الكفايــة،
ـوري فــي مواجهــة نظــام األســد» ،فقــد
السـ ّ
ويعكــس مــا يكفــي مــن الشّ ــعب ّ
فرضــت وزارة الخارجيّــة األميركيّــة عقوبــات علــى قــادة جبهــة ال ّنصــرة ،بعــد
ســاعات مــن وضعهــا الجماعــة علــى قائمــة ســوداء كمنظ ّمــة إرهابيّــة أجنبيّــة
علــى صلــة بتنظيــم القاعــدة فــي الشّ ــام ،وع ـ ّزز البيــت األبيــض ذلــك بق ـرار
أصــدره يــوم  ۱۱شــباط  ۲٠۱۲أمــر بوضــع «ال ّنصــرة» علــى قائمــة اإلرهــاب،
ـري هـ ّدد فيهــا واشــنطن والغــرب وإسـرائيل وال ّنظــم
ر ًّدا علــى أقــوال للظواهـ ّ
العرب ّيــة وتركيــا(.((2
األميركــي مــن إبــراز مخاطــر اإلرهــاب وتقليــص دور
لــم يتغ ّيــر الموقــف
ّ
الجهــات الملتزمــة بالدفــاع عــن الشّ ــعب ،كالجيــش الحــ ّر ،بالرغــم مــن
«إصــدار المعارضــة مواقــف رســم ّية تديــن النصــرة ،وتتّهمهــا بالعمالــة
لل ّنظــام ،بمناســبة تفجيــر  ٦كانــون الثانــي  ،۲٠۱۲عقــب يــوم مــن وصــول
بعثــة المراقبيــن العــرب إلــى دمشــق» ( ،((2أو حيــن اعتبــرت واشــنطن
النصــرة امتــدا ًدا لتنظيــم «الدولــة اإلســام ّية» ،عقــب قيــام قائــد «دولــة
ـدادي ،يــوم
الع ـراق اإلســام ّية» تنظيــم القاعــدة فــي الع ـراق أبــو بكــر البغـ ّ
ـي يؤكّــد فيــه ات ّحــاد «دولــة الع ـراق
 ۹نيســان  ،۲٠۱۳بتوزيــع شــريط صوتـ ّ
اإلســام ّية» و»جبهــة النصــرة ألهــل الشــام» تحــت مس ـ ّمى «دولــة الع ـراق
والشــام اإلســام ّية»( ،((2وهــو تصنيــف لــم يتغ ّيــر بعــد إعــان زعيــم النصــرة،
ـدادي
أبــو محمــد الجوالنــي ،يــوم  ۱٠نيســان  ،۲٠۱۳اســتقالل جبهتــه عــن البغـ ّ
( ((2المرجع السابق.
القصة كاملة» ،جريدة الجمهوريّة 23 ،ـ  7ـ .2013
النصرة،
وجبهة
ة
ي
اإلسالم
ّولة
د
ال
«بين
( ((2عبد الله سيف،
ّ
ّ

https://aljumhuriya.net/ar/2013/07/23/13498/

( ((2المرجع السابق.

62

حــل «دولــة العــراق والشــام
ّواهــري ،الــذي قــ ّرر ّ
وال ّدولــة ،ومبايعتــه الظ
ّ
اإلســاميّة» ،وبقــاء التّنظيميــن منفصليــن.
ملموســا بالمقارنــة
ـي فــي ســوريا
ً
بعــد ال ّنصــرة ،التــي صــار وجودهــا اإلعالمـ ّ
ـددي ودورهــا ،بعــد تك ـرار إعالنــات واشــنطن
ـي والعـ ّ
مــع وجودهــا التّنظيمـ ّ
الســوريّة هــو «اختـراق تنظيــم ال ّدولــة
عنهــا ،وقــع تطـ ّور آخــر فــي الســاحة ّ
الســابق نــوري
الســوريّة ،بقــرار مــن رئيــس وزراء العــراق ّ
الســريع لــأرض ّ
ّ
ـي ،التــي
المالكــي ،كشــفت عنــه لجنــة األمــن وال ّدفــاع فــي البرلمــان العراقـ ّ
والسياسـ ّية عــن فـرار مــا بيــن خمســمئة وألــف
ح ّملتــه المســؤول ّية الشّ ــخص ّية ّ
مــن أعضــاء التّنظيــم مــن ســج َني أبــو غريــب والتّاجــي ،بينهــم عــدد مــن
كبــار قادتــه ،بعــد عمليــة قصــف بالهــاون أعقبهــا هجــوم ن ّفــذه مس ـلّحون
الســجن»( ،((2وانتقــال العــدد األكبــر مــن هــؤالء
مجهولــون ضــد حــ ّراس ّ
اإلرهابييــن إلــى ســوريا ،عبــر خمســة منافــذ حدوديّــة ،طــوال أســبوع كامــل،
ليــا والخامســة فجــ ًرا .أ ّمــا زعيــم التّنظيــم،
بيــن الســاعة الثانيــة عشــر ً
ـدادي« ،الــذي كان معتقـ ًـا فــي ســجن بــوكا ،حيــث كان
فهــو أبــو بكــر البغـ ّ
األميرك ّيــون ينظــرون إليــه كشــخص قــادر علــى حـ ّـل النزاعــات بيــن الفــرق
المختلفــة ،واإلبقــاء علــى النظــام فــي المعســكر ،وال يــرون فيــه مصــدر
خطــر أو تهديــد لهــم ،لذلــك أطلــق س ـراحه فــي كانــون األول  ،۲٠٠٤بعــد
األميركــي ،الــذي كان يل ّبــي طلبــه حيــن ينــوي
أن حظــي باحتــرام الجيــش
ّ
زيــارة ســجناء فــي معســكر آخــر ،بينمــا كان مصيــر طلبــات بق ّيــة المســاجين
ـدادي ،التــي تبلــورت تحــت أعينهــم ،كانــت
ال ّرفــض ،مــع أن اســتراتيج ّية البغـ ّ
تأســيس دولــة إســام ّية .والحقيقــة أنــه لــو لــم يكــن هنــاك ســجون أميرك ّيــة
فــي الع ـراق ،لمــا خــرج تنظيــم داعــش إلــى الوجــود ،وأ ّن ســجن بــوكا كان
ـري .كان األمـراء يجتمعــون
بمثابــة مصنــع أنتجنــا جمي ًعــا ،وكـ َّون نهجنــا الفكـ ّ
بشــكل منتظــم فيــه ،وأصبحــوا قريبيــن جـ ًّدا مــن المســاجين ،وتع ّرفــوا علــى
( ((2صاموئيل لوران ،الدولة اإلسالم ّية ،دار لوسوي ،باريس.2014 ،
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وألي
قدراتهــم ومــا يمكنهــم أو ال يمكنهــم القيــام بــه ،وكيفيّــة اســتخدامهم ّ
ســبب أو هــدف ،عل ًمــا بــأ ّن أه ـ ّم األشــخاص هــم أولئــك الذيــن كانــوا علــى
ـاوي ،زعيــم القاعــدة .بعــد خروجنــا مــن الســجن ،التقينــا
صلــة وثيقــة بالزرقـ ّ
بســرعة ،وعقدنــا صــات مــع البعثييــن تطبي ًقــا لمبــدأ عــدو ّعــد ّوي صديقــي،
بينمــا ســمح الرئيــس بشــار األســد للمتطرفيــن م ّنــا بالوصــول جـ ًّوا إلــى مطــار
دمشــق ،حيــث رافقهــم مســؤولون عســكريّون ســوريّون إلــى الحــدود مــع
العــراق .إ ّن جميــع األجانــب الذيــن دخلــوا إلــى العــراق أتــوا إليــه بهــذه
الطريقــة»(.((2
كان أعضــاء القاعــدة يذهبــون مــن دمشــق إلــى بغــداد ،فــي أثنــاء حــرب
الســوريّة
واشــنطن ضــد الع ـراق عــام  ۲٠٠۳وبعدهــا بقليــل .وبعــد الثّــورة ّ
و«هروبهــم» مــن ســج َني أبــو غريــب والتّاجــي ،صــار عليهــم أن يأتــوا مــن
العــراق إلــى ســوريا ،بالتفاهــم بيــن مخابــرات البلديــن ،وبالتنســيق مــع
الســجون
األميركيّيــن المشــرفين علــى إعدادهــم
ّ
ياســي فــي ّ
العقــدي ّ
والس ّ
يفســر هــذا لمــاذا لــم تبعــث واشــنطن رســالة احتجــاج شــكل ّية
العراق ّيــة .قــد ّ
إلــى بغــداد ،تطالــب ســلطاتها بالتوقّــف عــن إرســال اإلرهاب ّييــن مــن ســجونها
الســوريّة ،ولمــاذا لــم تســأل دمشــق عــن تفســي ٍر لتعاونهــا منــذ
إلــى الحــرب ّ
ـي آخــر
ـي ،ثـ ّم مــع تنظيــم إرهابـ ّ
أكثــر مــن عقــد مــع تنظيــم القاعــدة اإلرهابـ ّ
هــو حــزب اللــه ،الــذي ص ّنفــه مجلــس األمــن عــام  ۱۹۹٥جماعــة إرهاب ّيــة.
فهمــت األســديّة أ ّن واشــنطن تؤيّــد تعاونهــا مــع اإلرهــاب ،لذلــك اســتقدمت
اإلرهابيّيــن إلــى ســوريا بطــرق علنيّــة ،ومــن خــال تحالفهــا مــع طهــران،
ضاربــة عــرض الحائــط بتعــارض ســلوكها مــع قوانيــن وقــرارات الشّ ــرع ّية
ال ّدول ّيــة ،التــي تمنــع تحالــف دولــة عضــو فــي األمــم المتّحــدة مــع تنظيــم
ص ّنفتــه األمــم المتّحــدة إرهاب ًّيــا .بينمــا أســهمت واشــنطن فــي إعــداد معتقلي
«قصــة داعــش مــن التّخطيــط فــي ســجن بــوكا تحــت أنظــار األميركيّيــن إلــى اجتــذاب البعثييّــن»،
(((2
ّ
جريــدة الشــرق األوســط 23 ،ـ  12ـ https://bit.ly/3Ejy82F .2014
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الســوريّة ،التــي أرادت بهــا موازنــة عنــف حــرس إي ـران
اإلرهــاب لمه ّمتهــم ّ
السـ ّن ّي ،واإلفــادة مــن وظيفتــه
الثّـ ّ
ـوري ومرتزقتــه الشّ ــيعة ،بالقاعــدة وداعــش ّ
الخلقــة» فــي ســوريا.
كأداة لنشــر مزيــد مــن «فوضــى التّفكيــك والتّفتيــت ّ
بالص ـراع الدائــر فــي
السياســة فــي ّ
كل مــا لــه عالقــة ّ
الخطــوة الثّانيــة :نبــذ ّ
ســوريا ،إلّ إذا كانــت تســهم فــي تســعيره ،واعتمــاد العنــف كقنــاة وحيــدة
للتّعامــل بيــن المتصارعيــن ،وسـ ّد جميــع دروب الحــوار والتّواصــل والتّالقــي،
التــي يمكــن أن تخ ّفــض ح ـ ّدة االحتقانــات القائمــة أو تم ّهــد لخلــق أجــواء
خاصــة
ثقــة بيــن المتقاتليــن ،أو تح ّقــق تســويات تخــدم مقاصــد مشــتركة أو ّ
قــد تتخلّــق بينهــم ،ويدفــع غيابهــا المتصارعيــن إلــى بيئــات عدائ ّيــة يصيــر
قتــا مــن أجــل القتــل ...إلــخ ،ويتــرك الســاح
القتــل فيهــا غرضً ــا بذاتــهً :
وحــده يحكــي ويفــرض شــروطه مــن دون وســيط أو بديــل آخــر .هــذا ال ّنهــج،
ـلطوي والمتأســلم ،وكأنّهمــا قــد اتفقــا مســبقًا عليــه،
السـ ّ
الــذي اتّبعــه الطّرفــان ّ
ـي تقديمــه مــن خدمــات «للفوضــى
كان أفضــل مــا يمكــن ّ
ألي ســلوك صراعـ ّ
الخلقــة» ،ليــس ألنــه فتــح جميــع األبــواب لتجذّرهــا فــي وضـعٍ أنتــج تناف ًيــا
ّ
الصـراع أبعــاده غيــر القتال ّيــة والحرب ّية
متبـ ً
ـادل بيــن أطـراف لــم ت ُعــد تــرى في ّ
وحســب ،وإنّمــا ألنّــه أرغمهــا جميعهــا علــى اســتقدام أعــداد متزايــدة باطّـراد
مــن المتقاتليــن إلــى ســاحة إفنــاء متقابــل ،وعلــى اســتخدام مزيــد مــن
ظــل أدلجــة تقديســ ّية
أســلحة القتــل والتّدميــر واإلبــادة الجماع ّيــة ،فــي ّ
للســاح وقرنــه بلغــة مذهب ّيــة تعبويّــة ،ت ِعــد بتحقيــق النتائــج ،التــي يأمــل
ّ
كل طــرف أن تترتّــب علــى الحـ ّد األقصــى مــن العنــف ،بمــا غرســته مفرداتهــا
ّ
ـي لمتقاتليــن ضمــر
التّحريضيّــة مــن ارتكاســات عميقــة فــي الالوعــي الجمعـ ّ
ـي ،إلــى درجــة التّالشــي ،وســيطرت عليهــم
وعيهــم العــا ّم،
ّ
وخاصــة ّ
السياسـ ّ
نزعــة انتفــت معهــا قيمــة اآلخــر ،كمواطــن وكإنســان ،والحاجــة إلــى وجــوده
الخلقــة» ،صــار هــذا كلّــه
وتقديــره لذاتــه .باالنســياق وراء منطــق «الفوضــى ّ
ممك ًنــا ،وغــدا مــن الطبيعــي ألّ يُحــال بشّ ــار األســد إلــى محكمــة الجنايــات
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ـرب قتــل وجــرح وش ـ ّرد وه ّجــر وج ـ ّوع وحاصــر وع ـذّب
ال ّدوليّــة ،كمجــرم حـ ٍ
الســوري ّين ،وارتكــب جرائــم ضــد اإلنســان ّية ،بشــهادة واشــنطن،
مالييــن ّ
متخصصــة مــن األمــم
وعشــرات التّقاريــر الموث ّقــة التــي أصدرتهــا لجــان
ّ
المتّحــدة ،أنجــزت تحقيقــات واســعة وتفصيل ّيــة حــول ارتكابــات جرم ّيــة
نُ ّفــذت بأوامــر منــه ضـ ّد مدن ّييــن عـ ّزل اســتهدفتهم حربــه ،وارتكــب مجــازر
متتابعــة ض ّدهــم ،تح ّولــت ـ بمــرور الوقــت وعبثيّــة العنــف ـ إلــى مقاتــل
م ّجان ّيــة ،شــارك المس ـلّحون المتأســلمون فــي نصيــب وافــر فيهــا ،إليمانهــم
بــأ ّن مــوت األبريــاء هــو ضريبــة واجبــة األداء لـــ «جهادهــم».
الخلقــة» أيضً ــا سياســات التّســليح التــي
تفســر مســتلزمات نجــاح «الفوضــى ّ
ّ
اتّبعتهــا واشــنطن واألط ـراف العرب ّيــة الملتزمــة بخطوطهــا الحم ـراء ،وقامــت
ـأي ســاح يمكــن أن يضــع
علــى ركيزتيــن :االمتنــاع عــن تزويــد المعارضــة بـ ّ
ح ـ ًّدا للحــرب ،أو يحمــي الشّ ــعب ،أو يح ـ ّد فــي الوقــت نفســه مــن قــدرة
ـدي علــى قتلــه وطــرده مــن وطنــه .بالمقابــل ،دأبــت
ـي واألسـ ّ
الطّيـران ال ّروسـ ّ
الســاح ،ال تبـ ّدل موازين
واشــنطن علــى تزويــد الفصائــل بأنــواع وك ّم ّيــات مــن ّ
القــوى بينهــا وبيــن ال ِّنظــام ،وال تراكــم إنجازاتهــا بقــدر يُقنــع الطّــرف اآلخــر
ـي ،لــن يســعى إليــه األســد ،مــا لــم يُهــزم جيشــه ،أو
بالبحــث عــن حـ ّـل سياسـ ّ
ـوي عنــه ،عل ًمــا بــأ ّن ال ّدولتيــن
ينقطــع مــدد إيـران البـ ّر ّي ،ودعــم روســيا الجـ ّ
ـي ال يجــوز
الغازيتيــن حاربتــا العتقادهمــا أ ّن حـ ّـل القـرارات ال ّدول ّيــة ّ
السياسـ ّ
ـروري
أن يكــون هدفهمــا .ولكــي تنجــح «الفوضــى ّ
الخلقــة» ،كان مــن الضـ ّ
ّأل يســقط ال ّنظــام أو تُهــزم الفصائــل المس ـلّحة ،وألّ ينجــح أي جهـ ٍـد لبلــوغ
ـي حــول تطبيــق بيــان جنيــف والق ـرارات ال ّدوليّــة المك ّملــة لــه،
تفاهــم دولـ ّ
الســوريّين،
ـي ّ
للصـراع ،وبوقــف إبــادة ّ
ـلمي دولـ ّ
ـي ـ سـ ّ
التــي قالــت بحـ ّـل سياسـ ّ
ـي ،تشــرف األمــم
واســتبدال نظامهــم االسـ
ّ
ـي ـ ديمقراطـ ّ
ـتبدادي بآخــر انتقالـ ّ
المتّحــدة علــى إقامتــه.
الخلقة»،
الســوريّة بـــ «الفوضــى ّ
هنــاك قرائــن علــى التزام سياســات واشــنطن ّ
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منهــا صمتُهــا علــى قيــام األســد بإخـراج غــاة الجهادييّــن مــن ســجن صيدنايــا،
بيــن شــهري أيّــار وحزي ـران مــن عــام  ،۲٠۱۱بعــد انفجــار الثّــورة بشــهرين،
كل مــا كان ال ّنظــام يمارســه ،طــوال ن ّيــف
فــي خطــو ٍة ناقضــت جذريًّــا ّ
ـي ض ـ ّد
ـتباقي ـ وقائـ ّ
وأربعيــن عا ًمــا ،مــن إج ـراءات اجتثاثيــة ذات طابــع اسـ ّ
معارضيــه ،كلّمــا اعتقــدت دولتــه العميقــة أ ّن هنــاك خط ـ ًرا مــا يتربّــص بهــا.
االســتبدادي ،بعــد نشــوب
خالــف األســد مألــوف أبيــه ومتطلّبــات نظامــه
ّ
ثــورة شــعب ّية واســعة مثّلــت التح ـ ّدي األخطــر ،الــذي واجــه نظامــه طــوال
الســوريّين بالح ّريّــة ،أم أل ّن
نصــف قــرن ،فهــل كان ذلــك اســتجابة لمطالبــة ّ
مــن سـ ُيخلي ســبيلهم سيشـكّلون تنظيمــات مسـلّحة يعلــم تمــام العلــم أنّهــا
ســتكون شــديدة التطـ ّرف ،وستســاعده فــي حــرف ثــورة الح ّريّــة عن مســارها،
ـي ،يق ـ ّوض
ـي إرهابـ ّ
ـي ـ طائفـ ّ
وتحويلهــا إلــى مــا خطّــط لــه :اقتتــال مذهبـ ّ
ـي ،ويؤلّــب العالــم علــى ثــورة الح ّريّــة ،علــى الرغــم
الحـراك ّ
ـلمي ـ المدنـ ّ
السـ ّ
ـي ،ويغــري دولــه
ـي والمذهبـ ّ
مــن أنّهــا ستســحق بيــن االســتبدادين الطّائفـ ّ
بمراجعــة سياســاتها تجــاه نظــام األســديّة ،التــي وافقــت عــام  ۲٠۱۲لبرهــة
ـي لهــا،
علــى االســتجابة لق ـرار جامعــة ال ـ ّدول العرب ّيــة ،بإيجــاد بديــل انتقالـ ّ
الصلــة الوشــيجة بيــن مــا كان األســد يقــوم بــه
لك ّنهــا ن ّفــذت خططًــا قطعــت ّ
ـي الــذي
مــن دعــم لإلرهــاب ،وبيــن مســؤول ّيته عــن تكريــس ال ّنهــج اإلرهابـ ّ
ـلمي ،بواســطة أوســاط مذهب ّيــة متأســلمة ،أم ّدتــه
أزاح ح ـراك المجتمــع ّ
السـ ّ
ـكل مــا كان بحاجــة إليــه للعــب أخطــر األدوار فــي تدميــر الجيــش الح ـ ّر
بـ ّ
والمناطــق المح ـ ّررة.
بعــد أشــهر مــن اإلفـراج عــن الجهادييّــن ،تبيّــن أ ّن بعــض مــن ّأسســوا «حركة
أحــرار الشــام» كانــوا مــن الذيــن أفــرج عنهــم ،ومثّلهــم شــرعيّو وكــوادر
«جبهــة النصــرة» ،وبعــض قــادة داعــش ،ومــن ّأسســوا «جيــش اإلســام»،
ومنهــم زهــران علّــوش ،الــذي أعلــن أ ّن «ال ّديمقراط ّيــة لــن توجــد فــي
ســوريا إال تحــت حذائــه ،ألنّهــا دكتاتوريّــة األقــوى ،وأل ّن العــدل واإلنصــاف
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الــذي يمنحــه اإلســام لل ّنــاس ال يمنحــه أي نظــام آخــر لهــم» ( ،((2وع ـ ّزز
قولــه بيافطــات رفعهــا ،هــو وآخــرون مــن ال ُمفــرج عنهــم ،علــى امتــداد
الطّــرق فــي مناطــق ســيطرتهم ،تقــول« :ال ّديمقراط ّيــة كفـ ٌر» ،وهــي ليســت
الس ـ ّنة والجماعــة» ،علــى
هــدف الثّــورة ونظامهــا ،الــذي ســيقيمه «أهــل ّ
ـدي ،المتحالــف مــع أقل ّيــات دين ّيــة وعرق ّيــة
ـري ـ األسـ ّ
أنقــاض النظــام النصيـ ّ
معاديــة للثّــورة اإلســام ّية ،ســتت ّم محاربتهــا إلــى أن تتخلّــى عــن معتقداتهــا
الدين ّيــة :الشــرط الــذي وضعــه أبــو محمــد الجوالنــي قائــد جبهــة النصــرة
السـ ّنة ،وأكّــده فــي حديــث مــع قنــاة الجزيــرة،
للعفــو عــن المســلمين غيــر ّ
وهــو يخبــر ســامعيه أن «هنــاك قــرى درزيّــة فــي المناطــق المح ـ ّررة ،لــم
تقاتلنــا ولــم نقاتلهــا ...فقــط أرســلنا إليهــم مــن يص ّحــح عقائدهــم» (،((2
أ ّمــا «العلويّــون ،فليســوا مســلمين ،ونحــن نســاعد الــدروز علــى تصحيــح
معتقدهــم ،وســنفرض الجزيــة علــى المســيحييّن ،أو ينصاعــوا كأهــل ذ ّمــة
ـامي» (.((2
لل ّنظــام اإلسـ ّ
الخطــوة الثالثــة :فــي نظــرة علــى الوقائــع ،ســنجد أ ّن هنــاك بدايتيــن
ـوري،
ـي المناهــض للتم ـ ّرد الثّـ ّ
متالزمتيــن للحـ ّـل العسـ ّ
ـكري ولل ّنهــج المذهبـ ّ
الخلقــة» :أوالهمــا شــروع
وأ ّن كلتــا البدايتيــن خد َمــت اســتراتيجية «الفوضــى ّ
جيــش األســد بإطــاق ال ّنــار علــى الشّ ــعب ،فــي «حــرب نزلــت مــن فــوق إلــى
تحــت» ،وثانيتهمــا إفـراج األســد عــن منتســبي القاعــدة والجماعــات اإلســام ّية
الجهاديّــة والســلف ّية مــن ســجونه ،وقيــام هــؤالء بتشــكيل تنظيمــات جهاديّــة
معاديــة للثّــورة ،ش ـ ّنت «حربًــا مــن تحــت إلــى فــوق» ،وأخــرى بين ّيــة ض ـ ّد
ـامل ،واكتمــل
مــن يخالفونهــا الــرأي .بهــذه الحــروب .تكامــل العنــف وصــار شـ ً
( ((2تيســير علونــي« ،سلســلة رمــوز المعارضــة المســلّحة» ،موقــع الجزيــرة ،الجــزء الســادس.2013 ،
https://bit.ly/36kQOCH

( ((2أبــو مح ّمــد الجوالنــي« ،العلويّــون ليســوا مســلمين ونســاعد الــدروز علــى تصحيــح معتقدهــم والجزيــة
للمســيحييّن» ،موقــع الجمــل 15 ،ـ  7ـ https://bit.ly/3M4Eq8W .2015
( ((2المرجع السابق.
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ـلمي ،وتقويــض فــرص القرار
ـي وحراكــه ّ
السـ ّ
كذلــك تهميــش الخيــار ال ّديمقراطـ ّ
ـي فــي مجاالتــه كافّــة،
ـي المسـ ّ
ـتقل ،واســتقالل ّية العمــل ّ
ـي الوطنـ ّ
السياسـ ّ
الوطنـ ّ
وخاصــة الذيــن أرادوا منهــم
ـيّ ،
وت ّمــت مالحقــة وتخويــن دعــاة الحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
القانونــي
إعــادة إنتــاج ال ّدولــة ال ّدســتوريّة ،ووحــدة المجتمــع ،واالعتــراف
ّ
للســوريّين كمواطنيــن يعاقــب مــن يمي ـ ّز بينهــم ،وإقامــة
بحقــوق متســاوية ّ
نظــام عدالــة ومســاواة يصــون كرامتهــم اإلنســانيّة.
الخلقــة»،
إذا كان تفكيــك الدولــة وتفتيــت المجتمــع هــو هــدف «الفوضــى ّ
فــإ ّن تدميرهمــا يغــدو الطّريــق إلــى هــذا الهــدف ،والمه ّمــة التــي علــى
المتحاربيــن التعــاون إلنجازهــا ،عل ًمــا بــأ ّن لتفكيــك ال ّدولــة مع ًنــى وحيـ ًدا فــي
الســوريّة هــو تدميرهــا ،بســبب خصوص ّيتهــا النابعــة مــن خضوعهــا
الحالــة ّ
ـي ق ّوضــت ســلطته هويّتهــا ،ككيــان عــام وشــامل ومج ـ ّرد ،وال
لكيــان طائفـ ّ
الســوريّين،
يمكــن اســتعادة طابــع ال ّدولــة ووظائفهــا ،كدولــة لعمــوم مواطنيها ّ
وتحويلهــا مج ـ ّد ًدا إلــى دولــة مجتمع ّيــة تتك ّفــل هويّتهــا ال ّديمقراط ّيــة بمنــع
ـتبدادي آخــر ،إال برفــع قبضة ذلك
أي نمــط اسـ
ّ
ـي أو ّ
إعــادة إنتــاج نمطهــا الحالـ ّ
الخلقة»
ـي .أفــادت «الفوضــى ّ
الكيــان عــن ّ
الســلطة .برفــض الخيــار ال ّديمقراطـ ّ
المذهبــي
مــن عــدم نمــ ّو التمــ ّرد إلــى ثــورة ،ومــن تراجعــه أمــام الخيــار
ّ
المسـلّح ،وألغــت جميــع الخيــارات األخــرى ،وأبقــت علــى خيــار وحيــد هــو
الصـراع وتفاقــم العنــف .وإذا كانــت ال ّدولــة قــد تفكّكــت ،بقـرار
إطالــة أمــد ّ
ـي ،فــإن حاضنــة تفكيكهــا كانــت سياســات
ـي ـ روسـ ّ
مــن األســد ،وبدعــم إيرانـ ّ
الخلقــة» التــي وعــدت منــذ عــام ۲٠٠٥
هاتيــن الدولتيــن ،و«فوضــى واشــنطن ّ
بتفكيــك دول المنطقــة العربيّــة ،وتقــول سياســات األســديّة بعــد الثّــورة إنّهــا
ـس
كانــت قــد قــررت االســتجابة لــه ،لعلمهــا أ ّن إس ـرائيل لــن تســمح بالمـ ّ
ـي :دولــة ســوريا ومجتمعهــا ،وأنّها
بســلطتها ،مــا دامــت تد ّمــر غريمهــا التاريخـ ّ
ـامي،
ـي واإلسـ ّ
ســتبادر إلــى حمايتهــا بقــدر مــا تقاتــل الخياريــن ال ّديمقراطـ ّ
الخلقــة» ،وتمــارس دو ًرا يغ ّيــر وظيفــة وهويّــة
وتســتجيب لخيــار «الفوضــى ّ
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ـوري ،ويح ّولــه إلــى ميليشــيا تن ّفــذ مــا يســند إليهــا مــن مهــا ّم
السـ ّ
الجيــش ّ
تخــدم مصالحهــا االســتراتيجيّة العليــا ،ويع ـ ّزز إنجازهــا مكانــة األســد لــدى
واشــنطن ،التــي تتعامــل معهــا كطــرف ال بديــل لــه ،يســتطيع العالــم إعــادة
بالصيغــة التــي تق ّررهــا بالتّفاهــم مــع دولــه ،مــن مفرداتهــا تحطيــم
إنتاجــه ّ
ـتقل ،وإبقائهــا محتلّــة ،وكان أبــوه حافــظ األســد قــد س ـلّم
ســوريا كبلــد مسـ ّ
الســلطة،
محافظــة منهــا هــي القنيطــرة إلــى إسـرائيل عــام  ،۱۹٦۷ليصــل إلــى ّ
وهــا هــو يسـلّم مــا بقــي منهــا إلــى سـتّة احتــاالت متن ّوعــة ،ليحافــظ علــى
الســلطة.
مــا ورثــه عنــهّ :
الســوريّة بقـرار مــن األســد ،ن ّفــذه جيشــه الــذي قبــل التح ّول
تفكّكــت ال ّدولــة ّ
العربــي
إلــى ميليشــيا معاديــة لوطنهــا ،ومــع أنّهــا تحمــل اســم «الجيــش
ّ
ـوري» ،فإنّهــا لــم تتــر ّدد فــي ش ـ ّن حــرب إباديّــة علــى شــعبها ،يمنعهــا
السـ ّ
ّ
ـدي المعمــول بــه مــن شــن ّها.
ال ّدســتور األسـ ّ

لماذا اختارت واشنطن سوريا؟

اختــارت الواليــات المتّحــدة األميرك ّيــة ســوريا ،لتكــون إحــدى المناطــق التــي
الخلقــة» ،لجملــة مــن األســباب:
تن ّفــذ فيهــا سياســاتها الجديــدة «الفوضــى ّ
ٍ
صفــات تجعلهــا حالــة تطبيق ّيــة
 -1اإلفــادة م ّمــا تتمتّــع بــه ســوريا مــن
الخلقــة» ،فهــي مــن جهــة
نموذج ّيــة ،بالنســبة إلــى سياســات «الفوضــى ّ
نقطـ ٌة تتقاطــع وتتشــابك عندهــا مصالــح وخيــارات عرب ّيــة وإقليم ّيــة ودول ّيــة
متوافقــة ومتناقضــة ،ترشّ ــح أزماتهــا ألن تحمــل بعــ ًدا إقليم ًّيــا ـ دول ًّيــا ،أو
كال األمريــن م ًعــا .وهــي ،مــن جهــة مقابلــة ،دولــة تضــم تكوينــات مــا قبــل
مجتمع ّيــة ـ مــا قبــل وطن ّيــة ونافيــة لل ّدولــة ،اســتغلّتها األســديّة لكبــح ســيرورة
ـي الوطن ّيــة ،التــي كانــت علــى أش ـ ّدها بعــد االســتقالل،
االندمــاج المجتمعـ ّ
كل واحــدة
الســوريّة وفــي ّ
وتفكيــك مــا تح ّقــق منهــا بيــن الجماعــات الوطن ّيــة ّ
ـي
منهــا ،واســتبدالها بجماعــات دنيــا تتعــارض هويّتهــا مــع ّ
أي نهــوض تحديثـ ّ
ـي أو ســريع ،للمجتمــع ،وتســمح
ـي أو تط ـ ّو ّ
أو نهضـ ّ
ري ،تد ّرجـ ّ
ـوي أو إصالحـ ّ
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ببنــاء ســلطة إقصائيّــة ـ أصنافيّــة ،تســتند إلــى دولــة عميقــة ،سـ ّريّة وعنيفــة،
تتنافــى مصالحهــا الضّ يقــة مــع مصالــح المجتمــع ،وســلطتها ال ّدنيــا والشّ ــمول ّية
السياســي إليهــا
مــع ســلطة ال ّدولــة العا ّمــة والشّ ــاملة ،كمــا يتنافــى االنتمــاء ّ
ـي الجامــع ،الــذي تســتند إليــه الـ ّدول ويو ّحــد مجتمعاتهــا،
مــع االنتمــاء الوطنـ ّ
حيــث إ ّن األســديّة ح ّدثــت طائفــة ســلطتها أمن ًّيــا ،وسـلّحتها وأدلجتهــا وز ّجتهــا
فــي مواجهــة شــاملة مــع المجتمــع ،بعــد أن أع ّدتهــا للفتــك بــه وشــحنتها
بأحقــاد تدفعهــا إلــى قمــع مواطنيهــا واالنقضــاض عليهــم فــي جميــع األوقات،
بســبب وبــا ســبب ،انطالقًــا مــن وعيهــا لذاتهــا ،كطائفــة تمــارس وظائفهــا
وتتماهــى مــع ســلطة فئويّــة ،تولّــت بعــد الثورة ســحق كتــل مجتمع ّيــة كبيرة،
الســاح ،وتكفّلــت
غيــر منظّمــة أو مس ّيســة أو مســلّحة أو مو ّحــدة بقــ ّوة ّ
بالحــؤول دون تطويــر تم ّردهــا إلــى ثــورة منظّمــة ،تمتلــك قيــادة مو ّحــدة
وخططًــا وبرامــج ثوريّــة ،وبممارســة قــدر مــن العنــف المفتــوح ض ّدهــا ،حقّق
محــل الح ّريّــة وحراكهــا
هدفيــن مترابطيــن :إحــال المذهب ّيــة وتنظيماتهــا ّ
ـي
ـي الشــامل ،وســحق الشّ ــعب وإخراجــه مــن الشّ ــأن العــا ّم ،وطـ ّ
المجتمعـ ّ
السياســة ،كمــا عرفتهــا ســوريا خــال القــرون الماضيــة ،وفتــح صفحــة
صفحــة ّ
جديــدة لــن يبقــى شــيء بعدهــا كمــا كان قبلهــا .هــذه الخطّــة األســديّة أ ّدت
دو ًرا حاس ـ ًما فــي تحويــل مطالــب ســلم ّية مشــروعة ،وتتّفــق مــع ال ّدســتور
ـوري ومــع شــرعة حقــوق اإلنســان ،إلــى حــرب غيــر مشــروعة ضــد شــعب
السـ ّ
ّ
أعــزل ،عملــت األجهــزة ال ّرســم ّية لتســليحه خــال األشــهر األولــى لحراكــه ،عبر
وخاصــة منهــا تلــك
إلقــاء أســلحة وذخائــر فــي أماكــن تظاهراتــه أو أحيائــه،
ّ
ـلطوي كثيــف ،أو أجبرتــه علــى تســليح نفســه م ّمــا
التــي تتع ـ ّرض لعنــف سـ ّ
يبيعــه زبانيّتهــا ،أو يجــده فــي أســواق ســاح علنيّــة اكتســبت شــهرة عا ّمــة،
ـي،
بمــا ت ـ ّم إمدادهــا بــه مــن أدوات القتــل .هــذا العامــل التفجيـ ّ
ـري الداخلـ ّ
الــذي انطلقــت أولــى شـراراته وشـ ّـق ســوريا إلــى فريقيــن متنافييــن ،أضيــف
وســع أبعــاده وأضفــى أه ّم ّيــة حاســمة عليــه أنتجهــا
إليــه عامــل
خارجــي ّ
ّ
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تموضــع مصالــح وقــوى إقليميّــة ودوليّــة عديــدة فــي ســاح ٍة ضاقــت بأعــداد
مــن تدفّــق عليهــا مــن مرتزقــة وجيــوش ،وواظــب نظــام مــا بعــد انقــاب عــام
ـي مــع قضاياهــا وقضايــا الــدول العربيــة
 ۱۹٦۳علــى اعتمــاد التعاطــي األمنـ ّ
والمجــاورة ،وأنشــأ لهــا مل ّفــات غطّــت جميــع مشــكالتها ،حتّــى تلــك التــي
ولــي
لهــا أه ّم ّيــة دول ّيــة اســتراتيج ّية ،كالنفــط والبتــرو دوالر واإلرهــاب ال ّد ّ
وقضايــا فلســطين والكــرد وإســرائيل ...إلــخ ،وغيرهــا م ّمــا ال أه ّميّــة لــه
ويتعلّــق بخالفــات عشــائريّة هنــا ،وعائل ّيــة أو شــخص ّية هنــاك .هــذا الجانــب
مــن عمــل األســديّة ،الــذي تقاطعــت فيــه سياســات ومصالــح ومل ّفــات لــكل
أمــر وحــدث وشــخص ،حـ ّرض جهــات دول ّيــة عديــدة علــى التمـ ّرد ،واســتدعى
انخ ـراط أجهزتهــا ـ بهــذا الشــكل أو ذاك ـ إلــى جانــب األســديّة ،وحــال دون
قطــع عالقــات أجهــزة دول عديــدة ســحبت ســفراءها مــن ســوريا وفرضــت
الســوريّة .وليســت زيــارات علــي
الســلطة ّ
عقوبــات علــى قادتهــا ،بأجهــزة ّ
ـي ،إلــى إيطاليــا أو األردن ،باألمــر العابــر
مملــوك مســؤول مكتــب األمــن القومـ ّ
أو قليــل األه ّم ّيــة ،إنّمــا هــي دليــل علــى اســتمرار عالقــات دول مختلفــة مــع
ال ّدولــة األســديّة العميقــة التــي تعتبــر روح نظامهــا.
الســلطة
هــذا القــدر مــن التّناقضــات ،الــذي اســتوطن ســوريا وغطّــى أنشــطة ّ
ـاص إلــى
بعــد عــام  ،۱۹۷٠وأحــدث فيهــا انقســامات تتخطّــى صعيدهــا الخـ ّ
المنطقــة وكياناتهــا ،لعــب دو ًرا خطيــ ًرا فــي اختيارهــا كحقــل «للفوضــى
الخلقــة» ،مــا إن انغرســت فيــه ،حتــى صــار مــن الســهل توســعتها ،وجــ ّر
ّ
ـي الــذي يهـ ّدد بلدانــه،
ـي إليهــا ،الحتــواء مخاطــر ال ّربيــع العربـ ّ
جوارهــا العربـ ّ
بعــد أن تــر ّدت أوضاعهــا وظهــر عجزهــا عــن تحقيــق أهدافهــا فــي ســوريا،
الخلقــة» ،بعــد أن
ومــن غيــر المســتبعد أن يأتــي دورهــا فــي «الفوضــى ّ
تكمــل تدميــر المشــرق ،مــا لــم تنشــب حــرب ضــد إي ـران ،وتنتهــي حــرب
اليمــن بهزيمــة الحوث ّييــن.
لمــاذا كان علــى واشــنطن إقالــة ال ّنظــام أو إســقاطه ،إذا كانــت «فوضاهــا»
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ـوي ،وش ـقّت مجتمــع المواطنيــن
قــد ر ّدت ســوريا إلــى زمــن مــا قبــل دولـ ّ
إلــى طوائــف وفئــات متقاتلــة ،وحقّقــت مــا أرادتــه إسـرائيل أيضً ــا ،وضمنــت
اســتمرار الحــرب طــوال ن ّيــف وعشــرة أعــوام ،أفشــلت خاللهــا أي جهــد
لوقفهــا ،أو للح ـ ّد مــن فتكهــا ،فضـ ًـا عــن تعطيــل آل ّياتهــا ومســاراتها وثلــم
فاعل ّيتهــا التدميريّــة؟
الســيرورة بعناصرهــا المتشــابكة
 -2ليــس ّ
ـي أن يعطّــل هــذه ّ
ألي تد ّخــل دولـ ّ
ذات التّأثيــر المتبــادل .وإذا كانــت روســيا تســتخدم حـ ّـق النقــض ضــد تطبيــق
ق ـرارات دول ّيــة ،واإلج ـراءات التــي تســتهدف األســد والدائــرة المحيطــة بــه،
ـي بمــا تعتمــده
فلتفعــل ذلــك قــدر مــا يحلــو لهــا ،ولتعطّــل ال ّنظــام ال ّدولـ ّ
مــن سياســات قوم ّيــة الرهانــات ،ومواقــف مناوئــة لــه ،مــا دامــت ال تنتهــك
مصالــح أميــركا أو تعتــدي عليهــا ،كمــا يت ّوهــم بعض مــن يجهلــون أ ّن مواقفهم
الخلقــة» القــادرة علــى
للســام هــي مــن مســتلزمات «الفوضــى ّ
المعطّلــة ّ
الصديقــة والمعاديــة ،وتفعــل ذلــك بالطّريقــة التــي
السياســات ّ
احتــواء تدابيــر ّ
تتّفــق ومصالحهــا ،وليــس بيــن آل ّياتهــا تطبيــق معيــار واحــد علــى الحــاالت
قوســا واســ ًعا مــن الخيــارات،
المختلفــة التــي تتعامــل معهــا ،بــل تتب ّنــى ً
يتكيّــف مــع تالوينهــا المتباينــة .ثـ ّم ،مــا الضــرر الــذي يصيــب سياســة أميــركا
ومصالحهــا ،إن اســتخدمت روســيا حـ ّـق ال ّنقــض ضـ ّد إنهــاء صـراع يريــد بيــت
واشــنطن األبيــض لــه ّأل ينتهــي قبل اكتمــال تفكيك ســوريا وتدميرهــا ،وانتقال
ال ّدمــار منهــا إلــى منطقــة يجــب أن تتخلّــق فيهــا هــي أيضً ــا أجــواء تضمــن
ال ّنجــاح فــي تفكيكهــا ،أكثــر بكثيــر م ّمــا يرتبــط بهــذه ال ّنقلــة ال ّدبلوماسـ ّية أو
العســكريّة أو تلــك ،م ّمــا يقــوم بــه هــذا الطّــرف أو ذاك؟ والحقيقــة أ ّن فاعليّــة
ـي ،كجهــة ترتبــط بهــا سياســات ومصالــح عــدد
الحقــل البنيـ ّ
ـي الدولـ ّ
ـوي األميركـ ّ
ـي
كبيــر مــن دول العالــم متباينــة القــدرات واألحجــام ،تحتّــم إنتــاج واقــع دولـ ّ
مؤسســات الشّ ــرع ّية
ـي هنــا ،مخالــف للقانــون هنــاك ،يعمــل بمــوازاة ّ
قانونـ ّ
ال ّدول ّيــة فــي هــذه القض ّيــة ،ويعطّلهــا أو يمتثــل لهــا فــي غيرهــا.
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كونــي ،لكنــه ليــس ألميــركا وحدهــا،
األميركــي
البنيــوي
صحيــح أن الحقــل
ّ
ّ
ّ
بــل هــو للعالــم بكاملــه ،ويصعــب تفعيلــه خــارج معطيــات واقعــه ال ّدولــي،
أو إذا مــا فشــل فــي تكييفهــا مــع متطلّباتــه ،وتمكّــن مــن التحكّــم فيهــا.
عطّــل الــروس مجلــس األمــن ،فلــم تلجــأ واشــنطن إلــى الجمع ّيــة العا ّمــة
لألمــم المتّحــدة ،التّخــاذ تدبيــر شــبيه بمــا كانــت قــد اتّخذتــه أثنــاء الحــرب
الكوريّــة ،أوائــل خمســينيّات القــرن الماضــي ،حيــن عطّــل الســوفييت
الســام» ،اســتعاضت
المجلــس ،فابتدعــت آل ّيــة أســمتها «متّحــدون مــن أجــل ّ
بهــا عــن قراراتــه ،وحقّقــت مــا أعجزهــا الســوفييت عــن بلوغــه فيــه .لــم
الســوريّة ،علــى الرغــم مــن محــاوالت
تفعــل واشــنطن ذلــك فــي الحالــة ّ
عربيــة وســوريا إلحيــاء هــذه اآلليــة ،بــل أفشــلتها كمــا أفشــلت محــاوالت
نيفــي بينــاي مســؤولة ملـ ّـف حقــوق اإلنســان فــي المنظّمــة ال ّدوليّــة ،لتقديــم
بشّ ــار األســد إلــى محكمــة الجنايــات ال ّدول ّيــة فــي الهــاي ،بنــاء علــى «تقاريــر
بلــغ عددهــا واحـ ًدا وعشــرين تقريـ ًرا ،أنتجتهــا تحقيقــات رســم ّية قامــت بهــا
مــع فريقهــا بيــن الثالــث والعشــرين مــن تشــرين الثانــي  ،۲٠۱۱والخامــس
عشــر مــن أيلــول  ،۲٠۲٠وأدانتــه كمجــرم حــرب ،كمــا ورد فــي تقاريــر لجنــة
الســوريّة ،موقــع
التّحقيــق ال ّدوليّــة المســتقلّة بشــأن الجمهوريّــة العربيّــة ّ
مجلــس حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتّحــدة.

مراحل السياسة األميرك ّية

السياســة األميركيّــة فــي ســوريا بمراحــل ثــاث ،تميـ ّزت
بصــورة عا ّمــة ،مـ ّرت ّ
وتشــابكت ســماتها بتشــابك وتمايــز موضوعاتهــا وأطرافها وأســاليب معالجتها.
خاصــة ألزمــت واشــنطن بالتك ّيــف مــع بعــض
وات ّســمت ّ
كل مرحلــة بصفــات ّ
مفرداتهــا فــي حــاالت مع ّينــة ،وبتكييــف بعضهــا اآلخــر مــع سياســاتها .هــذه
المراحــل كانــت علــى الجملــة:
ـي ،حمــل عالمــات ثوريّــة،
مرحلــة أولــى بــدأت بانطــاق تمـ ّرد سـ ّ
ـوري مجتمعـ ّ
فــي الخامــس عشــر مــن آذار  ،۲٠۱۱وصــولً إلــى بــروز إرهــاب ال ّنصــرة
وداعــش أوائــل عــام .۲٠۱٤
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مرحلــة ثانيــة بــدأت بغلبــة تد ّرجيّــة حقّقتهــا تنظيمــات اإلرهــاب ،بــد ًءا مــن
ـي لمحاربتهــا ،وغــزو روســيا
أوائــل  ،۲٠۱٤وصــولً إلــى تشــكيل التّحالــف ال ّدولـ ّ
الســوريّة فــي نهايــة أيلــول  ،۲٠۱٥وقيــام واشــنطن قبــل وقــت قصير
لألراضــي ّ
الخاصــة
مــن ذلــك بإرســال عــدد محــدود نحــو خمســين جنديًّــا مــن ق ّواتهــا
ّ
إلــى منطقــة سـ ّد تشــرين فــي شــمال ســوريا(.((2
مرحلــة ثالثــة امتـ ّدت مــن بــدء الحــرب علــى اإلرهــاب ،وقيــام أميــركا باحتالل
مناطــق واســعة مــن ســوريا ،بالتّــازم مــع قـرار الحــرب وظهــور «قــوات حماية
ـول إلــى
الشّ ــعب» ،ثـ ّم «قـ ّوات ســوريا ال ّديمقراطيّــة» ،حليفتهــا المحلّيّــة ،وصـ ً
اللحظــة ال ّراهنة.
تركّــز اهتمــام واشــنطن خــال هــذه المرحلــة علــى

المرحلــة األولــى
األهــداف التّاليــة:
ـلمي ور ّدة فعــل
السـ ّ
ـوري ّ
تصعيــد األوضــاع التــي ترتّبــت علــى التم ـ ّرد ّ
السـ ّ
الصـراع
ـي فــي ّ
ّ
الســلطة األســديّة الحرب ّيــة عليــه ،والعمــل إلحــداث تحـ ّول نوعـ ّ
بيــن ال ّدولــة األســديّة العميقــة وحلفائهــا ،وقطاعــات وازنــة وواســعة مــن
ـادي االت ّجــاه وال عــودة
ـوري ،لدفــع الطّرفيــن نحــو طريــق أحـ ّ
السـ ّ
الشّ ــعب ّ
كل مــا بحوزتــه مــن أســلحة،
ـدي بعــد أن ســلكه َّ
عنــه ،اســتخدم الجيــش األسـ ّ
حتّــى الثّقيلــة ،ضـ ّد متظاهريــن ســلم ّيين ومواطنيــن عـ ّزل ،اســتهدف مناطــق
كتــا متزايــدة مــن المواطنيــن إلــى تصعيــد
مختلفــة مــن وطنهــم ،ودفــع ً
ــلمي ،ر ًّدا علــى مــا مــورس ض ّدهــم مــن عنــف وقتــل ،وأ ّدى
تم ّردهــم ّ
الس ّ
الســاح لكبــح عنــف
ذلــك إلــى تراجــع ســلم ّية الح ـراك ،وظهــور واســتعمال ّ
الســيطرة ،ثــ ّم مــا لبــث أن
الســلطة ومــا عرفــه مــن تصعيــد أخرجــه عــن ّ
ّ
الســوري ّين،
الســاح إلــى حقبــة مذهب ّيــة تخطّــت رهانــات التمـ ّرد وأمــن ّ
أخــذ ّ
ـي فــي ســوريا ،معهــد العالــم للدراســات» 3 ،تشــرين الثانــي
( ((2رائــد الحامــد« ،التواجــد العسـ ّ
ـكري األميركـ ّ
https://bit.ly/3EmBbqT .2017
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ـي ،فــي
ـي ـ طائفـ ّ
والقــت األســديّة فــي ســعيها لتحويلــه إلــى اقتتــال مذهبـ ّ
بيئـ ٍة أوهمــت الطّرفيــن أ ّن واشــنطن ســتك ّرر هنــا مــا ســبق لهــا أن فعلتــه فــي
تونــس ومصــر :حيــث ألقــت بوزنهــا وراء تم ّردهمــا ،وســتتد ّخل بق ّواتهــا ،أو
بق ـ ّوات حليفــة لهــا ،كمــا فعلــت فــي ليبيــا ،األمــر الــذي ال يتــرك غيــر فتــرة
ج ـ ّد قصيــرة لقضــاء األســديّة علــى الح ـراك ،إذا لــم تفــد منهــا وتبــادر إلــى
الســيطرة علــى الوضــع ،خســرت الص ـراع وســقط
تصعيــد العنــف واســتعادة ّ
نظامهــا ...فــإن ص ّعــدت الفصائــل حربهــا ضــد األســديّة ،تعاظــم دور الطرفيــن
الخلقــة» ،وتســارع تفكيــك مجتمــع ودولــة
فــي تغذيــة وتعميــق «الفوضــى ّ
ســوريا ،وأفلتــت األمــور مــن يــد الجميــع.
الحربــي لتحويــل ســوريا إلــى مختبــر
حــل النظــام
اســتغلّت واشــنطن ّ
ّ
لخططهــا ،ودعمــت التحــ ّول عبــر إطــاق سلســلة تصريحــات مكثّفــة،
بقــدر مــا هــي ملتبســة ،شــ ّجعت المعارضــة دون أن تثيــر قلــق األســد،
مــع أنّهــا طالبتــه ،مــرا ًرا وتكــرا ًرا ،بالرحيــل ،إليهــام معارضتــه بأنّهــا ض ـ ّد
الســلطة ،وإفهامــه أنّهــا معــه فــي حــال قــام بإصالحــات ،وأ ّن
بقائــه فــي ّ
رحيلــه ليــس مطلوبًــا ،مــا دامــت واشــنطن تعــ ّده قــاد ًرا علــى مواصلــة
الســوري ّين .خــال هــذا التّصعيــد الكالمــي العاصــف،
سياســاته ضــ ّد ّ
أبقــت واشــنطن ســفيرها روبــرت فــورد ،فــي دمشــق ،بذريعــة «نقــل
تمســكه بخــط
قلقهــا م ّمــا يقــوم بــه ال ّنظــام»( ،((2بينمــا واصــل أوبامــا ّ
االلتبــاس واالزدواج ّيــة ،وقــال يــوم  ۱۹أيــار  ،۲٠۱۱بعــد ثالثــة أشــهر مــن
انــدالع التمــ ّرد وســقوط آالف القتلــى وعشــرات آالف الجرحــى وقيــام
ال ّنظــام بمئــات آالف االعتقــاالت والمالحقــات« :علــى الرئيــس األســد أن
يقــود التح ـ ّول فــي بــاده ،أو يتن ّحــى جانبًــا»( ،((3ثــم بــادر مســؤول فــي
الخارجيــة األميركيــة ،يــوم  ۱٦حزيــران مــن العــام نفســه ،إلــى تلطيــف
ـوري :عصــا بشّ ــار وجــزرة أوبامــا» ،مركــز الروابــط للدراســات
السـ ّ
( ((2ســماح حجــازي« ،أميــركا وال ّنظــام ّ
والسياســيّة  25ـ  8ـ https://2u.pw/JlVmh .2015
االســتراتيجيّة ّ
( ((3المرجع السابق.
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الســوري مــن أجــل تحقيــق
االلتبــاس بقولــه« :نحــن نضغــط علــى ال ّنظــام ّ
ديمقراطــي لســوريا»(.((3
مســتقبل
ّ
بــد ًءا مــن هــذا التّوقيــت ،أخــذت تصريحــات واشــنطن تركــز علــى محــاور
ثالثــة هــي القلــق ،والتّنديــد ،ودعــوة األســد إلــى القيــام بإصالحــات عاجلــة،
م ّمــا «أزعــج أعضــاء فــي الكونغــرس ،وجعلهــم يو ّجهــون رســالة شــديدة
اللهجــة إلــى أوبامــا ،طالبــوه فيهــا أن يكــون أكثــر حز ًمــا مــع األســد،
وانتقــدوا جــون كيــري ،رئيــس لجنــة العالقــات الخارجيّــة فــي مجلــس
كإصالحــي»(.((3
الشــيوخ ووزيــر الخارجيّــة الالحــق ،ألنّــه كان يمتدحــه
ّ
وفــي تعقيــب علــى مجــزرة فــي حمــاة ،مطلــع آب  ،۲٠۱۱عندمــا ات ّضــح
أ ّن إيــران منخرطــة بكامــل ق ّوتهــا فــي الحــرب إلــى جانــب األســد ،وأ ّن
تصريحــات اإلدارة ال تخيفــه ،قــال أوبامــا« :إ ّن ال ّرئيــس األســد أظهــر م ـ ّرة
أخــرى أنــه غيــر قــادر ،وغيــر مســتع ّد تما ًمــا لالســتجابة لتظلّمــات الشّ ــعب
ــوري ،وإ ّن اســتخدامه للتعذيــب والترويــع يضعــه فــي مواجهــة مــع
الس ّ
ّ
التاريــخ ،وشــعبه»( .((3وكذلــك ع ـ ّدت وزارة الخارجيــة أ ّن «المجــازر هــي
ـوري»( .((3وهكــذا ،قصــرت أميــركا
السـ ّ
إعــان حــرب شــاملة علــى الشّ ــعب ّ
مواقفهــا علــى أقــوا ٍل تؤكّــد عــدم رغبتهــا فــي التخلّــي عــن األســد ،ألنّــه
الطــرف األكثــر التزا ًمــا بخطوطهــا الحمـراء ،واألقــدر علــى االلتـزام بمعادلــة
التّصعيــد المطلوبــة لتحويــل ســوريا إلــى ســاحة صراعــات إقليم ّيــة ودول ّيــة
وتمســكت
ـج بالفوضــى ،والجهــة التــي ربطــت واشــنطن اإلصــاح بهــاّ ،
تضـ ّ
بهــا بعــد المجــزرة التــي ارتكبهــا فــي حمــاة ،ومحاولــة اغتيــال ســفيرها فــي
دمشــق ،روبــرت فــورد ،الــذي اعتــرف بعــد أعــوام ،فــي مقابلــة مــع شــبكة
ســي إن إن ،بــأ ّن «واشــنطن لــم تتم ّكــن مــن معالجــة جــذور المشــكلة فــي
(((3
(((3
(((3
(((3
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ـي ،أم
ســوريا ،ســواء فيمــا يتعلّــق ّ
بالصـراع الدائــر فيهــا ،أم بالتّــوازن الميدانـ ّ
زيــادة تهديــدات المتط ّرفيــن»(.((3
الســاحقة مــن الطبقــة
لــم يتغيّــر موقــف أميــركا ،الــذي تب ّنتــه األغلبيّــة ّ
السياسـيّة والعســكريّة المحيطــة بال ّرئيــس ،ولــم يعتــرض عليــه غيــر قلّــة مــن
ّ
المؤسســة العســكريّة وجنراالتهــا ،الذين
نـ ّواب الكونغــرس ،فــي حيــن ســاندته ّ
ربّمــا كانــوا يبتســمون ،كلّمــا اســتمعوا إلــى تصريحــات كبــار مســؤولي البيــت
األبيــض والخارج ّيــة المخادعــة حــول قــرب نهايــة األســد ،ال لســبب غيــر تن ّكــره
ـي المأمــول!
لــدوره اإلصالحـ ّ
ـي كبديــل
هــذه التّصريحــات لــم تعلــن دعــم واشــنطن للخيــار ال ّديمقراطـ ّ
لألســديّة ،واكتفــت بإطــاق تصريحــات كالميّــة ذكّــرت األســد بضــرورة اإلصالح،
بال ّرغــم مــن أنّــه لــم يبـ ِـد مــا يشــير إلــى اعتزامــه القيــام بــه ،وكان قــد رفضــه
الســوريّين إليــه ،فــا عجــب أن انقلبــت أقــوال
بعــد أشــهر قليلــة مــن دعــوة ّ
واشــنطن إلــى نصائــح اتّســمت بالحــرص علــى شــخصه ونظامــه ،ون ّبهتــه إلــى
عواقــب قــد تكــون ســلب ّية ألفعالــه.
حــدث هــذا ،بينمــا كان ال ّنظــام يط ّبــق خطّــة شــاملة لســحق ذلــك القطــاع من
الســوري الواحــد» ،وينتقــل،
الثّــورة ،الــذي تب ّنــى برنامــج «الح ّريّــة للشّ ــعب ّ
بعــد نجاحــه الملحــوظ فــي التخلّــص منــه ،إلــى ممارســة ضغــوط عســكريّة
ـي ،الــذي راهــن مــن وضعــوا خطــط
وأمن ّيــة مكثّفــة علــى حامــل الثّــورة األهلـ ّ
األســديّة الحرب ّيــة ـ األمن ّيــة علــى بنيتــه االجتماع ّيــة واأليديولوج ّيــة المحافظــة
والتقليديّــة ،التــي ســتضع مصيــره فــي يــد تنظيمــات محلّ ّيــة ظهــرت كالفطــر
كل مــكان ،وقيــادات محلّيّــة يفتقــر أشــخاصها إلــى الخبــرة والمعرفــة
فــي ّ
السياسـيّتين ،إن أمســكوا فعـ ًـا بقـرار الحـراك ،تشـظّى إلــى بــؤر محلّيّة يســهل
ّ
عزلهــا بعضهــا عــن بعــض ،واالنفـراد بهــا واحــدة بعــد أخــرى ،ودفعهــا بالقـ ّوة
إلــى مجــاراة سياســاته الطائف ّيــة ،والتّخلّــي عــن الســلم ّية واألخــذ بالعســكرة:
( ((3المرجع السابق.
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الفـ ّخ الــذي إن ســقطت فيــه ُهزمــت ،الفتقارهــا إلــى قيــادة مركزيّــة وطنيّــة
االنتشــار ،تو ّحدهــا وتنظّــم قدراتهــا وأنشــطتها ،وتخرجهــا مــن وضعهــا كبــؤر
ـال ال خبــرة لديهــا فيــه ،وال تواصل منظ ًمــا وخاض ًعــا لقواعد
مشـتّتة تخــوض قتـ ً
ـوري الكبير،
ـي ـ الثّـ ّ
تلزمهــا بتوحيــد قواهــا مــع بق ّيــة أطـراف الجســد المجتمعـ ّ
فــي طــول البــاد وعرضهــا.
الســلطة كانــت صائبــة ،وأ ّن
فيمــا بعــد ،ثبــت أ ّن تقديـرات جيــش ومخابـرات ّ
التّصـ ّدي لتنظيمــات المجتمــع األهلــي المسـلّحة ،والتــي غلــب عليهــا الطابــع
ـي ،كان أســهل بكثيــر مــن التّصـ ّدي لثــورة قطاعــات حديثة
المحافــظ والمذهبـ ّ
ـي
ـي يتمتّــع بانتشــار وطنـ ّ
وأهل ّيــة ،تو ّجههــا فئــات حديثــة مــن مجتمــع مدنـ ّ
ـبي ،وبمســتوى رفيــع مــن الوعــي واإلرادة الثّوريّيــن ،يمكّنــه مــن وضــع
نسـ ّ
الســلطة بهــا ،وت ِعــده بقــدر
برامــج ثوريّــة وخطــط تنفيذيّــة يواجــه التم ـ ّرد ّ
جـ ّدي مــن ال ّنجــاح.
ـي متزايد
ـعبي ـ مجتمعـ ّ
فــي هــذا المنعطــف ،بمــا وقــع خاللــه مــن انخـراط شـ ّ
الســوري ّين أ ّن قـرار واشــنطن حــول رحيل األســد
فــي الثّــورة ،اعتقــد كثيــر مــن ّ
العســكري عليهــم هــو
يتوقّــف علــى مطالبتهــم بــه ،وأ ّن تصعيــد ضغطــه
ّ
ـي ض ـ ّده.
ـي ـ الدولـ ّ
«غلطــة الشّ ــاطر» ،التــي ســتق ّرب ســاعة الحســم األميركـ ّ
والغريــب أنّــه مــا إن انتقــل المتظاهــرون إلــى المطالبــة بإســقاط األســد
ونظامــه ،حتــى القتهــم واشــنطن بتصريــح يعلــن أن رحيلــه بــات «مســألة
وقــت»( ،((3علــى النقيــض م ّمــا كشــفه روبــرت فــورد ،ســفير واشــنطن فــي
دمشــق ،فــي حديــث أدلــى بــه يــوم  ۱۹حزيـران  ،۲٠۱۷بقولــه« :إ ّن واشــنطن
كانــت عــام  ۲٠۱۳تقبــل بقــاء األســد ،خالفًــا لتصريحاتهــا العلن ّيــة حــول وجوب
تنحيّــه»( .((3وســط إمعــان واشــنطن فــي تب ّنــي سياســات مزدوجــة اإليحــاء،
أوباما« ،أيام األسد باتت معدودة» ،الجزيرة نت 23 ،ـ  10ـ https://bit.ly/3JIsuYY .2012

(((3
( ((3فــورد« ،أوبامــا لــم يتــرك لترمــب الكثيــر مــن الخيــارات» ،الشــرق األوســط 19 ،حزيــران .2017
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كل بطريقتــه ،أمـ َر أوبامــا مطلــع كانــون الثانــي
يفهمهــا الطّرفــان المتصارعــانّ ،
ـمي باســمه ،جــي كارنــي ،بإطــاق تصريــح هدفــه إثــارة
 ،۲٠۱۲المتحـ ّدثَ ال ّرسـ ّ
انطبــاع بــأ ّن ال ّرئيــس يوشــك أن يأخــذ ق ـرا ًرا نهائ ًّيــا بصــدد األســد ،قــال فيــه:
ـص
«إ ّن ال ّرئيــس أوبامــا لــم يســحب أي خيــار مــن فــوق الطّاولــة فــي مــا يخـ ّ
ـي»( .((3بعــد أيّــام،
القض ّيــة ّ
الســوريّة ،وإن كان يركّــز علــى الحـ ّـل ال ّدبلوماسـ ّ
قــال أوبامــا ،فــي الســادس والعشــرين مــن الشــهر نفســه كانــون الثانــي ،فــي
شــطحة ال عالقــة لهــا بسياســات الدولــة العظمــى الوحيــدة فــي العالــم« :ال
ـدي فــي أ ّن نظــام ال ّرئيــس بشّ ــار األســد ســوف يكتشــف قري ًبــا أنّــه ال
شــك لـ ّ
يمكــن مقاومــة ق ـ ّوة التغييــر ،وال يمكــن ســحق كرامــة ال ّنــاس»( .((3بهــذه
الشّ ــطحة األخالق ّيــة ،ر ّد أوبامــا علــى مجــزرة حمــص ،التــي قُتــل فيهــا مئــات
األطفــال وال ّنســاء والشّ ـ ّبان ،وعلــى هجــوم بالقنابــل اســتهدف ســفارة أميــركا
فــي دمشــق ،وواجهتــه الخارجيّــة األميركيّــة ببيــان أدان «طفــرة العنــف فــي
ـي
ســوريا» ،فــي حيــن أكّــدت المتح ّدثــة باســمها أن
ّ
«التوصــل إلــى حـ ّـل سياسـ ّ
الســبل» ،وح ـذّرت مــن أنّــه «قــد يكــون علــى واشــنطن البحــث
هــو أفضــل ّ
أي إجـراء غيــر اإلدالء
عــن إجـراءات إضاف ّيــة»( ،((4كأنّــه ســبق لهــا أن اتّخــذت ّ
بمواعــظ أخالق ّيــة حــول أضـرار العنــف ،أتبعتهــا بأحاديــث تبعــث علــى الملل
الســلطة ،فــي حــال رفــض تز ّعــم اإلصــاح ،وتطمئنــه
تلـ ّوح برحيــل األســد عــن ّ
الســوري ّين ،التــي لــم
فــي الوقــت نفســه إلــى ســلب ّية مواقفهــا مــن ثــورة ّ
تعتبرهــا يو ًمــا ثــورة ح ّريّــة ،وأصـ ّرت علــى اعتبارهــا حدثًــا يتيــح لهــا تصعيــد
الص ـراع فــي ســوريا ،وتنويــع آل ّياتــه ومســاراته ،واالمتنــاع عــن أخــذ موقــف
ّ
ـي،
ـي ودولـ ّ
ـي وإقليمـ ّ
مــن العنــف ،وعــن تحويــل أزمــة محلّ ّيــة إلــى صـراع عربـ ّ
وإصالحــي ،إلــى
ســلمي
وتحويــل ســوريا مــن مــكانٍ يشــهد حالــة تمــ ّرد
ّ
ّ
( ((3المرجع السابق.
( ((3المرجع السابق.
وري :عصا بشّ ار وجزرة أوباما» ،مرجع سابق.
الس
والنظام
«أميركا
( ((4سماح حجازي،
ّ ّ
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ســاحة تناقضــات وصدامــات شــاملة ،انج ـ ّرت أو ج ـ ّرت إليهــا بلــدان الخليــج
والقــوى اإلقليميــة والدوليّــة .فــي هــذه الفتــرة ،التــي بلــغ عــدد شــهداء الثّــورة
خاللهــا نحــو خمســة آالف شــهيد ،وتع ّهــد األســد فيهــا بالقضــاء علــى «مالييــن
كل
ـكري ،فــي ّ
ـوري حضــوره ودوره العسـ ّ
اإلرهاب ّييــن» ،وكثّــف حــرس إيـران الثّـ ّ
الســلطة واإلشـراف
مــكان مــن ســوريا ،وتولّــت روســيا تخطيــط معــارك جيــش ّ
علــى تنفيذهــا ،قـ ّرر أوبامــا تزويــد الثّـ ّوار بـــ «مســاعدات غيــر فتّاكــة» ،تب ّيــن
أميركــي إ ّن
فيمــا بعــد أنّهــا معونــات ط ّب ّيــة وأجهــزة اتّصــال ،قــال ناطــق
ّ
ـي كان «توســيع شــبكة عالقــات واشــنطن بقــوات المعارضــة
هدفهــا الحقيقـ ّ
العســكريّة ،لتزويــد دول الخليــج بتقاريــر ذات مصداق ّيــة عــن الثّــورة والبنيــة
والســيطرة العائــد لهــا ،والســتكمال تنســيق جهودنــا
التّحت ّيــة لنظــام التّح ّكــم ّ
مــع أصدقــاء وحلفــاء فــي المنطقــة والعالــم ،بغيــة الحصــول علــى أكبــر تأثيــر
ـي عليهــا»( .((4هــذا اإلقـرار بالتّعامــل مــع الفصائــل مــن أجــل اختراقها،
جماعـ ّ
بالتعــاون مــع دول الخليــج وحلفــاء واشــنطن فــي المنطقــة والعالــم للتّأثيــر
الجماعــي عليهــا ،كان نتــاج إلزامهــا بإيصــال مســاعداتها إلــى المعارضــة
ّ
المســلّحة عــن طريــق واشــنطن وحدهــا ،وبمنــع التّواصــل المباشــر بيــن
الخليــج ومــن يتل ّقــون ســاحه ،إن كانــوا مــن «الجيــش الحـ ّر».
ـكري المعــارض ،وتعييــن حــدوده
بوضــع واشــنطن يدهــا علــى العمــل العسـ ّ
وقــواه :صــارت تُضعفــه أو تق ّويــه حســب مــا يتّفــق مــع خططهــا ومآربهــا،
الصعبــة وجنودهــا ،ومــن ســاح روســيا
بينمــا كان طوفــان مــن عملــة إيـران ّ
ـدي ،وكان الثّـ ّوار يفترضــون أ ّن لواشــنطن
المتقـ ّدم ،يتدفّــق علــى ال ّنظــام األسـ ّ
مصلحــة فــي احتوائهمــا ،وأنّهــا جــا ّدة فــي موضــوع رحيــل األســد ،ومنــع
ـيعي ســتكون ســوريا د ّرتــه االســتراتيجيّة وحلقتــه
طهـران مــن إقامــة هــال شـ ّ
الســوريّين،
ّبيعــي أن البيــت األبيــض لــم يأبــه ألوهــام ّ
المركزيّــة .مــن الط ّ
الذيــن كانــت قــد ســيطرت عليهــم نزعــة شــعبويّة ورغبويّــة ،ر ّدوا بهــا علــى
( ((4المرجع السابق.
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يأســهم المتعاظــم مــن أوضاعهــم ،واقتناعهــم بأنــه لــم يبــق لهــم غيــر اللــه،
حســب هتــاف شــائع أطلقــوه ،بينمــا كانــت أصــوات نــواب أميركييّــن تتصاعــد
محـذّرة مــن تســليح المعارضــة« :ألنّنــا ال نعــرف اآلن تما ًمــا مــن هــم األشـرار
واألخيــار فــي ســوريا»( ،((4وكأ ّن اإلدارة لــم تمتنــع خــال فتـرات طويلــة عــن
إيصــال المســاعدات الخليج ّيــة إلــى الفصائــل ،ولــم تتجاهــل مجــازر متكـ ّررة
خاصــة بعــد انشــقاقات عش ـرات آالف الضّ ّبــاط
دأب ال ّنظــام علــى تنفيذهــاّ ،
والجنــود وأفـراد األمــن والشّ ــرطة ،عــن جيــش وأجهــزة األســديّة ،وانضمامهــم
ـوري الحـ ّر».
السـ ّ
إلــى التمـ ّرد ،وتشــكيل مــا عــرف الحقــا بـــ «الجيــش ّ
الســوريّين إلــى أخيــار وأشـرار ،أرســلت واشــنطن ض ّبــاط مخابـرات
بعــد فــرز ّ
أميرك ّييــن إلــى حــدود تركيــا الجنوب ّيــة ،للتواصــل مــع األخيــار ،والنتقــاء عــدد
منهــم تتولّــى تدريبهــم عســكريًّا كـــ «معارضة معتدلــة» ،وتعـ ّزز دور مخابراتها
الســوريّة بأعلــى قــدر مــن اإلحــكام.
فــي «إدارة األزمــة» ّ
أي طــرف فــي حســم
عســكري ـ
إدارة تــوازن
سياســي يحــول دون نجــاح ّ
ّ
ّ
ـي ،أل ّن ذلــك ســيعتبر فشـ ًـا
الحــرب ،ســواء بانتصــار عسـ ّ
ـكري أم بحـ ّـل سياسـ ّ
لخطّــة «الفوضــى الخالقــة» ،لــن تســمح أميــركا بــه ،بعــد تجربتهــا المخفقــة
فــي الع ـراق ،وقرارهــا تطبيــق مــا تعلّمتــه مــن تجــارب هنــاك فــي ســوريا.
الصــراع إلــى الحــ ّد الــذي يُنضــج شــروط
هــذا التّــوازن كان هدفــه إدامــة ّ
تفكيــك ســوريا بأيــدي المتصارعيــن ،وإعــادة تركيبهــا بيدهــا هــي دون غيرهــا.
الســاحة أ ّن التّــوازن ،الــذي اعتمــد فــي تســليح الجيــش
وقــد الحــظ مراقبــو ّ
ـدي ،كطــرف
الح ـ ّر والفصائــل ،كان متّف ًقــا مــع المحافظــة علــى الجيــش األسـ ّ
ال تــدوم الحــرب وتطــول إذا غيّــب أو كســر .وكان متطاب ًقــا أيضً ــا مــع ق ـرار
الســماح بإن ـزال هزيمــة قاصمــة بالجيــش الح ـ ّر ،وكــم حــرص
مقابــل بعــدم ّ
ضبّــاط أميــركا علــى جمــع تفاصيــل دقيقــة عــن تســليح الطّرفيــن ،حتــى فــي
األماكــن القص ّيــة والقليلــة األه ّم ّيــة بال ّنســبة إلــى المعــارك ،أو التــي كانــت
( ((4المرجع السابق.
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ِ
التنظيمــات
تــدور فيهــا معــارك محلّيّــة محــدودة .وكــم اخترقــت أجهزتهــا
وأبنيتهــا ال ّداخل ّيــة وتالوينهــا .ومــن المعــروف أ ّن ال ّدهشــة أصابــت مــن
ـاني» ،الــذي لــم يعلــم
ســمعوا أل ّول م ـ ّرة كالم أميــركا عــن «التّنظيــم الخراسـ ّ
بوجــوده غيــر قلّــة مــن إرهاب ّيــي الخــارج الميدانييــن ،ونفــى الجوالنــي
وجــوده( .((4وإلحــكام قبضتهــم علــى ســاحات القتــال ،أقــام ض ّبــاط واشــنطن
غرفتــي عمليّــات ،واحــدة فــي الجنــوب وأخــرى فــي الشّ ــمال .مــا لــم يكــن
ـي شــامل
معروفًــا ،ثـ ّم تكشّ ــف شــيئًا فشــيئًا ،هــو وجــود مركــز قيـ ّ
ـادي أميركـ ّ
لجمــع وتقويــم المعلومــات ،اختــرق عمــاؤه معظــم الفصائــل ،وانتشــروا فــي
الص ـراع ،والتّــوازن الــذي
ّ
كل مــكان ،ووضعــوا جهودهــم فــي خدمــة ضبــط ّ
يُبقــي النــار مســتعرة ألطــول فتــرة ممكنــة.
الخلقــة»،
خارجــي وإدراجــه فــي متطلّبــات «الفوضــى ّ
أي تطــ ّور
احتــواء ّ
ّ
أي طــرف مــن انتـزاع
ـي لســوريا ،ومنــع ّ
كاإلرهــاب والغزويــن ال ّروســي واإليرانـ ّ
زمــام المبــادرة مــن أميــركا ،وإن تطلّــب األمــر إنـزال المارينــز إلــى الميــدان،
كمــا حــدث عندمــا بــادرت واشــنطن إلــى حمــل العــبء األكبــر مــن الحــرب
ضـ ّد اإلرهــاب ،وبنــت وجــو ًدا عســكريًّا فاعـ ًـا شــمال ســوريا ،اســتهدف احتواء
ـوري ،وإبقاء أنشــطته
السـ ّ
الســاحل ّ
أو موازنــة الوجــود العســكري الروســي فــي ّ
ضمــن الحــدود والمح ـ ّددات التــي رســمتها واشــنطن للمجريــات واألحــداث،
والتــزم جيــش روســيا بهــا بــد ًءا مــن عــام .۲٠۱٥
الســوري ،ومــا عنــاه
بال ّرهانــات الكبــرى التــي علّقتهــا واشــنطن علــى ّ
الصـراع ّ
لهــا انخـراط قــوى متن ّوعــة ومتناقضــة فيــه ،كان فتــح الصـراع أمــام تد ّخــات
خاصــة ،أ ّول مــا فعلتــه إدارة الرئيــس بــاراك
الخــارج عا ّمــة ،وإي ـران وروســية ّ
أوبامــا ،التــي غطّــت فعلتهــا بمواقــف وتف ّوهــات تضليل ّيــة ،أثــارت االنطبــاع
(« ((4تنظيــم إيــران الجديــد فــي العــراق :ســرايا الخرســاني» ،مركــز الروابــط للبحــوث والدراســات
االســتراتيج ّية 13 ،ـ  1ـ https://rawabetcenter.com/archives/2778 .2015
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بــأ ّن هنــاك جبهتيــن تتواجهــان فــي ســوريا :واحــدة أميركيّــة ـ خليجيّــة ليســت
الثــورة غيــر امتــداد محلّــي لهــا ،وأخــرى روس ـ ّية ـ إيران ّيــة ـ أســديّة ،وأ ّن مــا
كل مــا هــو منظــور ومطــروح مــن
بينهمــا مــن صــراع وتناقضــات يتجــاوز ّ
أي وضــع محلّــي
أهــداف لــدى الطّرفيــن ،وأنّــه يتوقّــف عليــه ،وليــس علــى ّ
ـاص فــي
ـوري ،مصيـ ُر كل جهـ ٍة منهمــا ،عل ًمــا بــأ ّن دور أميــركا الخـ ّ
ـوري ـ سـ ّ
سـ ّ
الص ـراع يقتصــر علــى منــع هزيمــة الثّــورة ،أل ّن ذلــك ســيكون هزيمــة لهــا،
لــن تســمح بهــا ،كمــا لــن تتخلّــى عــن تحقيــق انتصــار واضــح علــى روســيا
وإي ـران.
بهــذه الحســبة ،مــن الضّ ــروري أن تنصــاع المعارضــة وداعموهــا العــرب
لسياســاتها وأهدافهــا ،ولجعــل الثّــورة فر ًعــا منهــا ،تدعــم مــا يتّخــذه البيــت
األبيــض مــن مواقــف ،تلزمهــا بهــا وحــدة المصيــر ،الــذي يجمــع أطرافهــا
ـكري
الثّالثــة فــي حربهــا ضــد الجهــة المعاديــة ،بمــا لهــا مــن قـ ّوة وحضور عسـ ّ
الص ـراع ،تجعــل هزيمتهــا مســتحيلة دون قبــول االنخ ـراط فــي
فــي مياديــن ّ
مــا تق ـ ّرره واشــنطن مــن أدوار «لحليفيهــا» تــوازي وتعاكــس أدوار التّحالــف
اآلخــر ،وال بــد مــن أن تتفـ ّوق عليــه عبــر التـزام الطّرفيــن المعــارض والعربــي
بقيادتهــا ،كســبيل وحيــد لكســر الحلــف المعــادي الــذي لــن يُهــزم دون قــدر
غيــر محــدود مــن الثّقــة بواشــنطن ،وتعــاون وتنســيق ال شــائبة فيهمــا مــع
مــا يق ـ ّرره ممثّلوهــا وساســتها ورجــال مخابراتهــا ،بانتظــار يــوم ال شـ ّـك فــي
قدومــه ســتحرق فيــه دبابــات األســد داخــل دمشــق ،مثلمــا أحرقــت دبابــات
معمــر القذافــي فــي شــارع جمــال عبــد الناصــر داخــل بنغــازي ،وس ـ ُيقتل
ـي وهــو هائــم علــى وجهــه
وهــو هــارب مــن دمشــق ،كمــا قُتــل قرينــه الليبـ ّ
فــي ســرت!
بهــذا االصطفــاف ،ضمــ َن األســد أن يكــون مصيــره جــز ًءا مــن مخرجــات
الســوريّين فــي
ّ
ـي ،منفصـ ًـا عــن الثّــورة وعليــه ،دخلــت قض ّيــة ّ
الص ـراع ال ّدولـ ّ
دريجــي ،ودفعتهــا إلــى
متاهــات تحــ ّدت قدراتهــم ،وأ ّدت إلــى تالشــيها التّ
ّ
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مســارات تضييعيّــة فرضهــا غيــاب ضمانــات واشــنطن لهــا ،الموازيــة لضمانــات
األميركــي يكتفــي
موســكو وطهــران لألســد .حــدث هــذا بينمــا كان الــ ّدور
ّ
ـدي،
ـي ـ األسـ ّ
ـي ـ اإليرانـ ّ
بوضــع يــده علــى الطــرف المواجــه للحلــف الروسـ ّ
ويح ّملــه عــبء التعقيــدات المحايثــة لعالقــات وخالفــات ال ّدولتيــن العميقــة
والكثيــرة ،ويضيفهــا إلــى تعقيــدات مكان ّيــة أنجبهــا وضــع تع ّيــن إلــى ح ـ ّد
بعيــد بخيــارات ومصالــح عــد ّو مقتــدر يحتـ ّـل فلســطين ،ولــه مصلحــة حياتيّــة
ـي واالســتبداد
فــي منــع خــروج دولــة ومجتمــع ســوريا مــن التأ ّخــر التّاريخـ ّ
ـعبي األولــى،
األسـ ّ
ـدي ،الــذي حظــي بكامــل دعمــه منــذ لحظــة التم ـ ّرد الشّ ـ ّ
الخلقــة» أيضً ــا.
كمــا حظيــت بــه سياســات «الفوضــى ّ
ـوري فــي الثّــورة ليخــوض صراعــات إقليم ّيــة أو دول ّية،
السـ ّ
لــم يخــرج الشّ ــعب ّ
ض ـ ّد روســيا إلــى جانــب أميــركا ،أو ض ـ ّد إي ـران إلــى جانــب إس ـرائيل ،وإنمــا
ـكري ،وقــع يــوم  ۸آذار
خــرج مطال ًبــا بح ّريّتــه التــي فقدهــا بعــد انقــاب عسـ ّ
مــن عــام  ،۱۹٦۳وأراد اســتعادتها بطــرق ســلم ّية ،أضفــت طاب ًعــا مدن ًّيــا علــى
ح ـر ٍ
اك أضفــى عليــه طاب ًعــا احتفال ًّيــا ع ّبــرت عنــه رقصــات شــعب ّية وأهازيــج
جماع ّيــة وأغــان وطن ّيــة ،احتفــت بالح ّريّــة والكرامــة اإلنســان ّية والوحــدة
الســورييّن كمواطنيــن ،لــن يُ َف ـ ّر َق بينهــم ،بعــد
المجتمعيّــة والمســاواة بيــن ّ
ـي فــي
اندحــار األســديّة ،تمييــز أو إقصــاء .لك ّنــه ،مــا إن أســهم ّ
الصـراع ال ّدولـ ّ
تدميــر ســوريا ،حتّــى تب ّدلــت هويّــة الثّــورة ،ودخلــت الســلف ّية الجهاديّــة إليها،
وأخضعتهــا ألوضــاع غــدت فكــرة الح ّريّــة فيهــا عا ّمــة ومجــ ّردة ،افتراض ّيــة
وعص ّيــة علــى التّحقيــق ،وســتتعارض ،مــن اآلن فصاعــ ًدا ،مــع مــا أصــاب
الســوري مــن خصوصيّــة أقحمــت اإلرهــاب عليــه ،ســتمكّن األســديّة
الوضــع ّ
ـوري ،وستنســب إليهــا دفــع ال ّنظــام
ـي إلــى التمـ ّرد الثّـ ّ
مــن عــزو النهــج المذهبـ ّ
ـدي إلــى ش ـ ّن حربــه علــى ال ّدولــة والمجتمــع ،وإلــى القــول إ ّن مــا كان
األسـ ّ
يهـ ّدد ســوريا ليــس انعــدام الح ّريّــة والعدالــة والمســاواة والكرامــة اإلنســان ّية،
بــل األخطــار الخارج ّيــة وامتداداتهــا ال ّداخل ّيــة التــي كانــت وراء التمـ ّرد الــذي
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وخاصــة اإلسـرائيليّة واألميركيّــة منهــا ،ولذلــك يتح ّمــل
حجــب أخطــار الخــارجّ ،
المتم ـ ّردون المســؤول ّية عــن تدميــر الدولــة ،حاضنــة الح ّريّــة ،التــي ي ّدعــون
الســلف ّية الجهاديّــة المعاديــة
كذبًــا أنّهــا غايتهــم ،وينشــدونها ،بالتّعــاون مــع ّ
خاصــة للح ّريّــة.
ـي ،وبصــورة ّ
ّ
ـي أو سياسـ ّ
ألي وعــي وطنـ ّ
مارســت األســديّة هــذه األالعيــب فــي الهوامــش التــي أتاحتهــا لهــا ضــرورات
الص ـراع وخدمــة «الفوضــى األميركيّــة» مــن جهــة ،وتد ّخــات إي ـران
إدامــة ّ
وروســيا العســكريّة مــن جهــة مقابلــة ،ون ََس ـ َبت إلــى التم ـ ّرد مــا ل ـ ّوح بــه
ـامي ،إذ ربــط
حافــظ األســد ،خــال مواجهتــه تم ـ ّرد عــام  ۱۹۷۹ـ  ۱۹۸۲اإلسـ ّ
ـوري مثّــل
بلغــة فاضحــة وجــود ســوريا بوجــود نظامــه .وبمــا أ ّن التم ـ ّرد الثّـ ّ
تهدي ـ ًدا ج ّديًــا لل ّنظــام ،فــإ ّن األســد االبــن لــم يتــر ّدد فــي تب ّنــي خ ـ ّط أبيــه،
ـدي ،وأنّــه
وأوحــت لغــة خطاباتــه بــأ ّن ســوريا لــن تبقــى ،إذا زال ال ّنظــام األسـ ّ
ســيكون آخــر مــن يبقــى مــن شــعبها ح ًّيــا ،وأ ّن مصيــر البلــد ســيكون الحــرق،
إن خــرج مــن يــده .وبانتقالــه مــن األقــوال المتو ّعــدة إلــى األفعــال ،د ّمــر
األســدي دولــة ســوريا ومجتمعهــا ،باســم حمايتهمــا مــن «مؤامــرة
ال ّنظــام
ّ
ـي!
دوليــة» ينفّذهــا الشّ ــعب اإلرهابـ ّ
ـري ،بينمــا فــات المعارضــة أن
ـي وحاملــه البشـ ّ
ق ـ ّوض ال ّنظــام البنيــان الوطنـ ّ
تواج َهــه بموقـ ٍ
ـف يربــط المحافظــة عليهمــا بثــورة الح ّريّــة ،وركّــزت جهودهــا
علــى األســد نفســه ،باعتبــاره المســألة المركزيّــة ،التــي كانــت التد ّخــات
العرب ّيــة واإلقليم ّيــة وال ّدول ّيــة تح ّولهــا إلــى مســألة فرع ّيــة ،زاد مــن هامشـ ّيتها
ـي ،وإنــكار هــذا
نجــاح ّ
الســلف ّية الجهاديّــة فــي فصلهــا عــن بعدهــا الوطنـ ّ
كل فــرد فــي ســوريا ،مواليًــا كان أو معارضً ــا.
ـروري ألمــن وســامة ّ
البعــد الضّ ـ ّ
بذلــك ،حــال ضمــور وعــي المعارضــة ،وخروجهــا علــى منطــق الواقــع ،دون
مبادرتهــا إلــى س ـ ّد هــذه الثّغــرة الخطيــرة بوســاطة برامــج وخطــط تربــط
األســدي بنيــل الح ّريّــة ،وكذلــك طــرد غزاتــه
حمايــة الوطــن مــن عــدوه
ّ
اإليراني ّيــن والـ ّروس ،واســتقالل إرادتــه عــن بعــض أصدقائــه الذيــن اســتمتعوا
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الخلقــة»،
باســتنزافه وتكلفتــه البشــريّة الفادحــة ،وس ـلّطوا عليــه «فوضاهــم ّ
وســاعدوا األســد وإيــران وروســيا فــي ســفك دمــه ،وأســهموا فــي تدميــر
مق ّوماتــه الوجوديّــة ،حيــث لــم تت ـ ّم إبادتــه.
لــم تــعِ المعارضــة السياس ّيـــــة ،التــي انحــــازت إلــى الثّــورة ،هــذه
المعادلــة ـ المعضلــة ،ولــم تتصـ ّد الرتداداتهــا علــى التّمـ ّرد ،ولعالقــات وأوضاع
مــن ينخرطــون فــي اصطفافــات غيــر متعادلــة ،مــا إن انضــووا فيهــا ،حتــى
أســلمتهم إلــى مــا ال ِق َبــل لهــم بــه مــن أخطــار وتح ّديــات ،وغـذّت أوهامهــم
ـدي .صحيــح أ ّن النخــب
ـي ض ـ ّد عد ّوهــم األسـ ّ
حــول حتم ّيــة تد ّخلهــا الخارجـ ّ
الحديثــة تو ّحــدت فــي طلــب الح ّريّــةّ ،إل أنّهــا لــم تضــع مــا يمكنــه ضبــط
ـي الواســع مــن خطــط وبرامــج مســبقة ،وفاتهــا ربــط تح ّولــه
التمـ ّرد المجتمعـ ّ
إلــى ثــورة بالتّحديــد المســبق لمراحلهــا ،إضافــة إلــى أ ّن الذيــن انخرطــوا فــي
التمـ ّرد لــم يصبحــوا قادتــه ،وبــدلً مــن أن يو ّحــدوا الشّ ــارع ،أنزلــوا خالفاتهــم
إليــه ،فأرهقــوه وف ّرقــوه ،ولعبــوا دو ًرا خطيـ ًرا فــي كبــح مــا كان بحاجــة إليــه
مــن وحــدة.
الســوريّين ،وهــم ينزلــون إلــى الشّ ــارع ،أ ّن مج ـ ّرد التعبيــر
اعتقــد معظــم ّ
عــن رغبتهــم فــي التغييــر سـيُقنع العالــم بإزاحــة األســد ونظامــه ،وســيمنعه
مــن ممارســة إرهــاب دولتــه العميقــة عليهــم .وعـ ّزز رغبتَهــم فــي ّأل تكــون
معركتهــم طويلــة اقتنا ُعهــم بــأ ّن إطالتهــا قــد تجعلهــا تفلــت مــن أيديهــم،
وخاصــة الســلفي ّين الجهادي ّيــن الذيــن أفــادوا
فيذهــب عائدهــا إلــى غيرهــم،
ّ
أيّمــا فائــدة مــن شــعار إســقاط األســد وال ّنظــام ،وجعلــوه معيــار الثوريّــة،
بال ّرغــم مــن أ ّن الفشــل فــي حمايــة التم ـ ّرد منهــا كان يعنــي عمليًّــا فشــل
الثّــورة فــي إســقاطهما ،الــذي ال ب ـ ّد مــن أن يم ـ ّر بإســقاطها هــي أ ّولً  ،ومــا
يتطلّبــه مــن خطــط وقيــادة ووحــدة ميدان ّيــة وحاضنــة فاعلــة ،ال داعــي
للقــول مج ـ ّد ًدا إ ّن َمــن تولّــوا تمثيــل التم ـ ّرد لــم يعتقــدوا أ ّن هــذه المهــا ّم
مطروحــة عليــه ،ألنهــم ص ّدقــوا مــا قالــوه أو تو ّهمــوه ،حــول حتم ّيــة تد ّخــل
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الخــارج لقلــب موازيــن القــوى وإســقاط األســد الــذي سـيُخرجهم مــن مــأزقٍ
افتقــروا إلــى أدوات ووســائل الخــروج منــه بقدراتهــم الذّاتيّــة ،كطــرف تمـ ّرد
ـي بقــوى متن ّوعــة داخل ّيــة وإقليم ّيــة
علــى نظــام أثبــت أنّــه متماســك ،ومحمـ ّ
أي معــارض أن يص ـ ّدق .فهــل
ـب ّ
ودول ّيــة ،التزمــت بــه أكثــر ممــا كان يحـ ّ
كان علــى هــذه الثغــرة أن تثيــر قلــق شــعب ثائــر تشــ ّجعه أميــركا علــى
تصعيــد تمـ ّرده ،وتحثّــه يوم ًّيــا علــى االســتمرار فــي ثــور ٍة ،قالــت تصريحــات
كبــار مســؤوليها إ ّن قطوفهــا غــدت دانيــة ،وإ ّن انتصارهــا الوشــيك ســيكون
لحظــة مفصل ّيــة فــي تحــ ّول تجتــازه المنطقــة ،مــن المحــال أن تســتثني
كالســيول الجارفــة ،علــى شــوارع قـراه
ســوريا وشــعبها الــذي يتدفّــق يوميًّــاّ ،
وبلداتــه ومدنــه ،ويؤمــن أنّــه اجتــاز أخطــار الهزيمــة ،أل ّن حجــم تمــ ّرده
كبيــر إلــى درجــة يســتطيع معهــا تح ّمــل مــا يُنزلــه األســد بــه مــن خســائر،
خاصــة قــد رت ّبــا أمورهمــا ،وق ـ ّررا
ريثمــا يكــون الخــارج عا ّمــة وواشــنطن ّ
القيــام بالخطــوة المأمولــة ـ المؤكّــدة :التد ّخــل إلســقاط األســد!
الســوريّون حينــذاك أ ّن «أوبامــا رفــض اقترا ًحــا ق ّدمــه لــه عــام
لــم يعلــم ّ
القومــي ،كان بينهــم وزيــر
 ۲٠۱۲أعضــاء بــارزون فــي مجلــس األمــن
ّ
ال ّدفــاع ووزيــرة الخارج ّيــة ومديــر المخابــرات المركزيّــة ورئيــس هيئــة
األركان المشــتركة ،حــول تســليح المعارضــة»( .((4ولــم يعلمــوا أيضً ــا
الصــراع ســتد ّمر فــرص الخيــار
أنــه كان يعلــم تمــام العلــم أ ّن إطالــة ّ
المدنــي ،كمــا أكّــد ممثّلــو المجلــس الوطنــي
يمقراطــي والتيّــار
ال ّد
ّ
ّ
واالئتــاف ،فــي حواراتهــم مــع ممثّلــي واشــنطن ،دون أن يدركــوا أو
الصــراع إلطالتــه ،وأ ّن مخابراتــه
يعلمــوا أنــه نظّــم سياســاته منــذ بــدء ّ
أمســكت بغرفتــي «المــوك» و«المــوم» لتضــع معركــة ســوريا فــي خدمــة
أهدافــه ،ويحافظــوا علــى التّــوازن ال ّدقيــق الــذي أقيــم بيــن الفصائــل،
( ((4د .علــي حســن باكيــر« ،سياســة أوبامــا فــي ســوريا أخطــر مــن كل الحــركات الراديكاليّــة فــي المنطقــة».
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كل منهــا ،وليــس لتغييــره ،وأخي ـ ًرا ليديــروا
وبينهــا وبيــن ال ّنظــام ،وداخــل ّ
الصــراع ،يو ًمــا بيــوم وســاعة بســاعة ،ويتحكّمــوا فــي مجرياتــه التفصيليّــة،
ّ
ويتع ّرفــوا إلــى األشــخاص الذيــن يخوضونــه ،ويتد ّخلــوا فــي خياراتهــم،
ويح ـ ّددوا مــن يجــب دعمــه ،ومــن ال يجــوز دعمــه منهــم ،وصــولً إلــى
ٍ
لعمليــات يضبطهــا مــن
السياســي
العســكري ـ
إخضــاع مجمــل الوضــع
ّ
ّ
كُلّفــوا بتوجيــه التطــ ّور إلــى مآالتــه المرســومة ســابقًا.
يعــي أن تتراجــع فصائــل
مــع هــذا ال ّنمــط مــن ّ
الســيطرة ،كان مــن الط ّب ّ
ـوي منهــا عبــر تعزيــز الفصيــل المجــاور
وتتقـ ّدم أخــرى ،وأن يتـ ّم إضعــاف القـ ّ
أي فصيــل تدفعــه مواقفــه وبنيتــه إلــى التّقــارب أو االندمــاج
لــه ،وأن يقــع ّ
مــع غيــره ،فــي مشـ ٍ
ـكالت قــد تُفضــي إلــى نشــوب معــارك ضـ ّده ،أو ســقوط
قادتــه برصــاص داعــش وال ّنصــرة وســواهما مــن أشــباح العســكرة المنفلتــة
مــن عقالهــا ،المفتوحــة علــى مختلــف أشــكال التد ّخــل األجنب ّيــة.
الســيطرة ومــا ترتّــب عليهــا من فوضــى ،إذا مــا علمنــا أ ّن الذين
تكتمــل صــورة ّ
وضعــوا خطــط المعــارك وأشــرفوا عليهــا لــم يكونــوا ســوري ّين ،وأ ّن عــد ًدا قليـ ًـا
ـدي قــد حضــروا
مــن ممثّلــي الجيــش الح ـ ّر أو المنش ـقّين عــن الجيــش األسـ ّ
اجتماعــات لــم يكــن لهــم دور فيهــا ،فغــادر آخرهــم غرفــة الجنــوب عــام
 ،۲٠۱٥بينمــا اتّهــم أحــد قــادة الجيــش الح ـ ّر أميــركا بـــ «تجنيــد الفاســدين
وعديمــي الخبــرة ،واســتخدام غرفتيهــا لتعطيــل جبهــات القتــال بيــن الجيــش
الحـ ّر ّوميليشــيا األســد» ،وأضــاف أ ّن «معــارك الجنــوب لــم تعــد تســير وفــق
مصالــح وأهــداف الثّــورة ،بعــد انضمامهــا إلــى غرفــة «المــوم» ،بــل خدمــت
مصالــح واشــنطن ودول الجــوار ،كمــا حــدث فــي معركــة األرض لنــا التــي
اســتهدفت إبعــاد الميليشــيات اإليرانيّــة عــن القــوات األميركيّــة فــي بلــدة
التنــف ،ومعــارك حــوض اليرمــوك التــي أبعــدت الجماعــات المتط ّرفــة عــن
الحــدود الســوريّة ـ اإلس ـرائيل ّية»(.((4
(((4
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ـي الجديــد دونالــد ترامــب ،أواســط عــام
وفــي ال ّنهايــة ،اتّخــذ ال ّرئيــس األميركـ ّ
 ،۲٠۱۷قـرا ًرا بوقــف برنامــج ســي آي إيــه واص ًفــا إيــاه بـــ «الضخــم والخطيــر
وغيــر الف ّعــال»( ،((4فــكان قـراره خطــوة عكســت دخــول واشــنطن وعســكرها
فــي مرحلــة ســوريّة جديــدة ،نشــأت مــع انتشــار جيشــها فــي شــمالها وشــمال
الســوريّة ،مــن المخاب ـرات
شــرقها وجنوبهــا ،ونقــل اإلش ـراف علــى الشّ ــؤون ّ
كل مــا
المركزيّــة ،إلــى وزارة الدفــاع ،صاحبــة األمــر والنهــي الجديــدة ،فــي ّ
خاصــة ،فــي الحــرب التــي قـ ّررت
يتّصــل باســتخدام الجيــش عا ّمــة والطيـران ّ
شــ ّنها علــى اإلرهــاب ،ومــا تحتّ ُمــه مــن خطــوات تصعيديّــة منفصلــة عــن
الصــراع ،فــي بق ّيــة مناطــق ســوريا ،ســيمليها مــن هــذا الوقــت فصاعــ ًدا
ّ
الســوريّة ،وإخــراج إيــران مــن ســوريا ،بعــد أن
البعــ ُد
اإلقليمــي للمعركــة ّ
ّ
كانــت قــد وافقــت فــي بدايــات التمــ ّرد علــى انخراطهــا فــي حربهــا إلــى
جانــب األســد ،ويبــدو أن واشــنطن ترامــب تريــد طــرح تجذّرهــا فــي ســوريا
الســيناتور
علــى بســاط التّجاذبــات بيــن ال ّدولتيــن ،علــى العكــس م ّمــا قالــه ّ
الجمهــوري ليندســي غراهــام ،الــذي وصــف خطــوة رئيســه بأنّهــا «أشــبه
ّ
باالستســام الكامــل لألســد وروســيا وإي ـران ،وســتعني منــح عاصمــة عرب ّيــة
أخــرى لإليران ّييــن ،بعــد تفاهــم ترامــب مــع الرئيــس ال ّروســي بوتيــن ،حــول
وقــف إطــاق النــار فــي جنــوب غــرب ســوريا ،األمــر الــذي اعتبــره محلّلــون
وسياس ـ ّيون محاولــة إلرضــاء روســيا»(.((4
م ـ ّر اغت ـراب المعارضــة المتزايــد عــن تم ـ ّرد حمــل ســمات ثوريّــة ،وتالشــى
إلــى حــ ّد بعيــد تحــت وطــأة أخطائهــا ودور التّنظيمــات اإلرهاب ّيــة
المعــادي لــه ،بمحطّــات كان أ ّولهــا مؤتمــر عســكريُ ،عقــد يــوم  ۸كانــون
األول  ،۲٠۱۲فــي مدينــة أنطاليــا التركيّــة ،النتخــاب قيــادة مو ّحــدة للجيــش
( ((4المرجع السابق.
( ((4سيباســتيان حمــدان« ،مــا مصيــر المــوك والمــوم بعــد وقــف برنامــج ســي آي إيــه» ،جريــدة المــدن،
 29ـ  8ـ https://bit.ly/38XtmMI .2017
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الح ـ ّر ،تولّ هــا فــي نهايتــه العميــد الدكتــور ســليم إدريــس ،وثالثــون مــن
كبــار الضبّــاط ،لكـ ّن التح ّكــم فــي ك ّميّــات األســلحة ونوعيّاتهــا بقــي فــي يــد
األميركيّيــن ومســاعديهم األجانــب .هــذا المؤتمــر حمــل رســائل خطيــرة
الســوريّين ،أه ّمهــا تجاهــل مــن دعــوا إليــه لالئتــاف ،الــذي كان قــد
إلــى ّ
تش ـكّل قبــل شــهر ،تقري ًبــا ،فــي الحــادي عشــر مــن تشــرين الثانــي ،۲٠۱۲
ــوري
الس ّ
واعترفــت بــه أميــركا ومئــة وعشــرون دولــة ،كممثّــل للشّ ــعب ّ
وكمرجع ّيــة سياسـ ّية لمدن ّييــه وعســكريّيه ،بيــد أنــه اسـتُبعد مــع ذلــك عــن
المؤتمــر ،إعــدا ًدا ومجريــات ونتائــج ،فــي حيــن حضــره مندوبــو عشــرة
أجهــزة مخاب ـرات أجنب ّيــة وســفراء بلــدان عديــدة .ومــع أ ّن القيــادة التــي
انبثقــت عــن المؤتمــر اعتبــرت عض ـ ًوا فــي االئتــاف ،فــإ ّن اســتبعاده عــن
إعــداده ووضــع جــدول أعمالــه ،وحضــور المدع ّويــن األجانــب كمشــاركين،
كان يســتهدف تهميــش دوره بال ّنســبة إلــى الفصائــل ،فــي الفتــرة التّاليــة
لتشــكيل «مجلــس القيــادة العســكريّة العليــا» ،الــذي وضــع تحــت إش ـراف
مــن أداروا االجتمــاع .وبذلــك ،نجــح هــؤالء فــي فصــل الفصائــل كقطــاع
ياســي ،وربطوهــا بالخــارج ،وأفقــدوا االئتــاف
الس
ّ
عســكري عــن القطــاع ّ
ّ
وظيفتــه كممثّــل للشّ ــعب فــي صراعــه ضــد األســديّة ،وأخرجــوا طرفــي
ـي ،عــن مســار التّوحيــد ،وجعلــوا مــن الصعــب،
الثّــورة :العسـ ّ
ـكري ّ
والسياسـ ّ
إن لــم يكــن مــن المســتحيل ،تشــكيل قيــادة يعتــرف الجانبــان بهــا،
ويطيعــان مــا تتّخــذه مــن ق ـرارات مســتقلّة.
وقد اتّضح هذا من خالل مسائل ثالث ،هي:
أولً  :منــع تركيــا ،كمــا تحــ ّدث بــاراك أوبامــا فــي لقائــه مــع جيفــري
غولدبــرغ( ،((4مــن تخطّــي خ ـ ّط أحمــر ُرســم لهــا فــي وقــت مبكــر ،بشــأن
عالقاتهــا بالجيــش الحـ ّر ،بينمــا تــرك الحبــل علــى غاربــه إليـران ،وســمح لهــا
بنقــل جيــش كامــل مــن أراضيهــا إلــى ســوريا ،قبــل التم ـ ّرد وبعــده .بهذيــن
( ((4عقيدة أوباما ،مرجع سابق.
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ـوري الــذي اكتســب صفــة
السـ ّ
الموقفيــن المتناقضيــن ظاهريًّــا ،وبــدور روســيا ّ
ـي ،تكاملــت جهــود واشــنطن لتحويــل
مركزيّــة مــع انطــاق الحـراك المجتمعـ ّ
ـي صــرف ،إلــى ســاحة صراعــات إقليم ّيــة ودول ّيــة،
الثّــورة مــن حــدث داخلـ ّ
ـاري للمنخرطيــن فيهــا ،ولمــا رســمته لتد ّخلهــم من
واشــنطن هــي الممـ ّر اإلجبـ ّ
مســارات .أ ّمــا بال ّنســبة إلــى تركيــا ،فقــد امتنــع البيــت األبيــض عــن مطالبتهــا
بإغــاق حدودهــا أمــام اإلرهابيّيــن ،الذيــن كانــوا يتدفّقــون علــى ســوريا
بالمئــات واآلالف شــهريًّا ،دون أن يمــارس أي ضغــط عليهــا ،لمنعهــا مــن
الســاح للفصائــل اإلســام ّية المســتقلّة عــن الجيــش الحـ ّر والمعاديــة
تقديــم ّ
لــه ،والتــي رفضــت َعلَمــه ،كرمــز للثــورة ،كمــا رفضــت االعت ـراف باالئتــاف،
ـي .والواقــع
وقبــول وثيقــة جنيــف والق ـرارات الدول ّيــة حــول الحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
أ ّن صمــت أميــركا كان يُضمــر ضربًــا مــن الت ّرحيــب بمــا كانــت أنقــرة تق ّدمــه
لهــذا النــوع مــن الفصائــل ،وحــال دون توقّــف أو إضعــاف القتــال بيــن الثّــورة
ـدي ومرتزقــة إيـران عابــري الجنسـ ّيات ...إلــخ .ومثلمــا تق ّيــدت
وال ّنظــام األسـ ّ
تركيــا بالمحــ ّددات األميرك ّيــة ،تعامــت واشــنطن عــن تنظيمــات تز ّعمهــا
ـدي
قــادة انتمــوا إلــى تنظيــم القاعــدة ،كقــادة جبهــة ال ّنصــرة :التّنظيــم القاعـ ّ
بامتيــاز .وأيّــدت دور دول الخليــج فــي بــثّ الفوضــى بيــن مــن ينتمــون إلــى
ثــور ٍة شــرع الفاعلــون فيهــا ينتســبون إلــى هويّتيــن متناحرتيــن ،وعـ ّزز مالــه
ياســي وســاحه ،الــذي كان يتدفّــق يو ًمــا علــى هــذا ويو ًمــا علــى ذاك،
ّ
الس ّ
ـزج بهمــا فــي متاهـ ٍ
ـات ،حاضنتهــا التّعســكر والتّمذهــب ،ومآلهــا االنضــواء
ليـ ّ
الخلقــة».
فــي «الفوضــى ّ
بــأي تنســيق منظّــم وممأســس مــع المجلــس
ثانيًــا :االمتنــاع عــن القيــام ّ
أي شــأن ،سياس ـيًّا كان أو عســكريًّا ،وعــن تشــكيل
ـي واالئتــاف ،حــول ّ
الوطنـ ّ
هيئــات أو لجــان مشــتركة للتشــاور وتبــادل المعلومــات والــرأي ،واالســتعاضة
عــن ذلــك بعالقــة إمــرة وســيطرة أميرك ّيــة خضعــت لهــا عش ـرات الفصائــل
والتّنظيمــات التّابعــة لجهــات تنســب نفســها إلــى الجيــش الح ـ ّر ،أو تقاتلــه.
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صحيــح أ ّن االئتــاف قــام بزيــارات متقطّعــة إلــى واشــنطن ،لك ّنهــا بقيــت
ب ّرانيــة وبــاردة ،وغيــر معن ّيــة باألهــداف التــي كـ ّرر المعارضــون مئــات الم ّرات
الســوري ّين فــي تحقيقهــا ،واســتهدفت جهـ ٍ
ـات كثي ـ ًرا مــا زعــم البيــت
رغبــة ّ
األبيــض أنــه يســتهدفها بــدوره ،كاإليران ّييــن واإلرهاب ّييــن وميليشــيات العالــم
ـفلي وال ـ ّروس.
ّ
السـ ّ
بعــد أزيــد مــن عــام مــن التم ـ ّرد ،أخــذ البيــت األبيــض يــرى فــي المعارضــة
جهـ ًة تخــدم أهدافــه ،بينمــا قاتــل اإليران ّيــون والـ ّروس بثبــات وتصميــم إلــى
جانــب األســد ،تصحبهــم عشـرات الميليشــيات اإلرهاب ّيــة التــي انتشــرت فــي
مختلــف بقــاع ســوريا ،بمــا كان لدورهــا مــن انعكاســات ج ـ ّد ســلب ّية علــى
المعارضــة والفصائــل ،وبمــا أســهم فيــه مــن توطيــد للتفــاوت فــي العالقــة
بيــن أط ـراف خارجيّــة ،غــزت ســوريا للقتــال ض ـ ّد مــن يفتــرض أنّــه يحظــى
ـوري ،وبيــن هــذا الراعــي الــذي يمتنــع
السـ ّ
برعايــة ودعــم أميرك ّييــن :الشّ ــعب ّ
الســوريين بمــا يعــ ّزز قدرتهــم علــى صــ ّد هجمــات عد ّوهــم
عــن تزويــد ّ
ـي
وعــد ّوه المزعــوم ،ويحمــي مناطقهــم ،ويق ـ ّوي تص ّديهــم للتّصعيــد اإلرهابـ ّ
المتعاظــم ض ّدهــم ،الــذي بــدؤوا يقاتلونــه فــي الشــهر العاشــر من عــام ،۲٠۱٤
وطــردوه مــن مناطــق واســعة شــمال ووســط ســوريا والمناطــق الســاحليّة.
أحجمــت واشــنطن عــن مـ ّد يــد العــون إلــى مــن ا ّدعــت تحالفهــا معهــم ،مــن
أجــل اســتمرار الحــرب ،إلــى أن يكتمــل تفكيــك ســوريا ،وتنفتــح صراعاتهــا
علــى مســائل تتجاوزهــا ،إقليم ًّيــا ودول ًّيــا ،لــم تكــن ال ّديمقراط ّيــة بيــن بدائلهــا.
ــوري» ،فــي
كانــت أميــركا قــد شــجعت تشــكيل «المجلــس
الس ّ
الوطنــي ّ
ّ
الثانــي مــن تشــرين األ ّول  ،۲٠۱۱ليكــون ضربًــا مــن غطــاء يس ـ ّوغ تد ّخلهــا،
ـوري.
السـ ّ
لك ّنهــا اســتغلّته لقوننــة تد ّخــل دول الخــارج جميعهــا فــي الوضــع ّ
وقــد أوحــت إلــى مــن ّأسســوه بأنّــه ســيقوم بالــدور عينــه الــذي قــام بــه
ـي ط ّبــق
ـي» لتد ّخــل دولـ ّ
ـي ،كغطــاء «وطنـ ّ
ـي الليبـ ّ
ـي االنتقالـ ّ
المجلــس الوطنـ ّ
الســوريّة لــم
قـرار مجلــس األمــن حــول ّ
الصـراع ال ّناشــب فيهــا .غيــر أ ّن الحالــة ّ
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والســبب اختــاف نظــرة أميــركا إلــى الحدثيــن
تشــهد مثيـ ًـا لمــا عرفتــه ليبيــاّ ،
وال ّدولتيــن ،واختــاف موقعهمــا وحجــم تداخلهمــا مــع العالــم ومشــكالته،
الخلقــة».
ـج هــي أيضً ــا مــن «الفوضــى ّ
مــع العلــم بــأ ّن ليبيــا لــم تنـ ُ
ـي» أصــدر «برنام ًجــا سياسـيًّا وميثاقًــا
وعلــى ال ّرغــم مــن أ ّن «المجلــس الوطنـ ّ
اطــي ،العتقــاده
وطنيًّــا لســوريا الجديــدة» ،تب ّنــى فيهمــا الخيــار ال ّديمقر ّ
بضرورتــه لتأســيس عالقــة متوازنــة وإيجابيّــة مــع واشــنطن ،تش ـ ّجعها علــى
دعمــه ،فإنهــا تب ّنــت مســارين متناقضيــن حيالــه :أحدهمــا متن ـ ّوع المرامــي،
يرفــض تغييــر ال ّنظــام بق ـ ّوة التّم ـ ّرد ،وير ّحــب فــي الوقــت نفســه بالحــرب
الصــراع
علــى الثّــورة ،لك ّنــه يعــارض انتصارهــا ،إن كان يحــول دون إطالــة ّ
ويوقــف تفكيــك المجتمــع ،أو يســاعد المتم ّرديــن فــي إنقــاذه مــن االســتبداد.
أ ّمــا ثانيهمــا فهــو مســار كالمــي صاخــب ،شـ ّجع التمـ ّرد بشـ ّدة عنــد بدايتــه،
وتالعــب بــه لفظ ًّيــا قبــل أن يعلــن رفــض الثّــورة كمبــدأ ،ويعمــل إلضعــاف
الســياق رفــض
السياســ ّية والعســكريّة .يســتوقف المــرء فــي هــذا ّ
بنيتهــا ّ
الســوريّين ،طل ًبــا
واشــنطن ،بعــد عــام مــن مجــازر األســديّة المتواصلــة ض ـ ّد ّ
تقـ ّدم بــه «المجلــس» فــي الثّانــي عشــر مــن آذار  ،۲٠۱۲لـــ «إنشــاء ممـ ّرات
إنســان ّية وفــرض منطقــة حظــر ج ـ ّو ّي فــوق ســوريا»( ،((4وقيــل فــي ال ّرفــض
إ ّن إقامــة منطقــة كهــذه «تتعــارض مــع سياســات أوبامــا»( ،((5التــي أكّــدت،
مطلــع ت ّمــوز  ،۲٠۱۳مــن دون مق ّدمــات أو صلــة مــع الواقــع ،أ ّن «تســليح
المعارضــة مــا زال تحــت ال ّدراســة» ،قبــل أن يضيــف أوبامــا بعــد أيّــام أنّــه
«ليســت هنــاك ن ّيــة إلرســال قـ ّوات أميرك ّيــة إلــى ســوريا ،لكـ ّن إدارتــه تقتــرب
مــن الموافقــة علــى تســليح المعارضــة ،وتــدرس فــرص إرســال ق ـ ّوات ج ّويّــة
الســوريّة»( ،((5فــكأ ّن هــذه
لتعزيــز منطقــة حظــر الطّي ـران فــوق األراضــي ّ
الســورية ،بــدون تاريــخ،
الســوري ،األزمــة ّ
( ((4مركــز كارينجــي للشّ ــرق األوســط :المجلــس الوطنــي ّ

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48399
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( ((5المرجع السابق.
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المنطقــة كانــت موجــودة لتعــ ّزز ،أو كأ ّن البيــت األبيــض اســتجاب يو ًمــا
الســوريّين ،الذيــن بُ ّحــت حناجرهــم وهــم يســاندون مطالبة
لهتافــات مالييــن ّ
أي اســتجابة لــدى
ـي بإقامــة هــذه المنطقــة ،دون أن يجــدوا ّ
المجلــس الوطنـ ّ
البيــت األبيــض ،وهــا هــو أوبامــا يتح ـ ّدث عــن «تعزيــز» منطقــة ال وجــود
الســوريّة!
لهــا ،وعــارض إقامتهــا ولــو علــى متــر مربّــع واحــد مــن األرض ّ
الســوريّون يطلقــون نــداءات اســتغاثة ع ّبــرت عــن
أخيــ ًرا ،بعــد أن أخــذ ّ
إحساســهم بالمــأزق الــذي وقعــوا فيــه ،أعلنــت واشــنطن برنام ًجــا لتدريــب
قــ ّوات معارضــة ،اشــترطت أن يكــون المشــاركون فيــه مــن «المعتدليــن»،
ـدي ومــن يســاندونه،
وأن يوافقــوا علــى االمتنــاع عــن مقاتلــة الجيــش األسـ ّ
ويحصــروا جهدهــم بمقاتلــة داعــش ،بالتّعــاون مــع جيــش األســد .بعــد ثالثــة
أشــهر ،رصــدت خمســمئة مليــون دوالر لتدريــب الق ـ ّوات الجديــدة ،غيــر أ ّن
مخابـرات أميــركا المكلّفــة بتنفيــذ المشــروع لــم تجــد راغبيــن فــي التّعــاون،
نظــام فــاق إرهابــه إرهــاب داعــش والقاعــدة ،مجتمعيــن .بتطبيــق
مــع
ٍ
شــرط «االعتــدال» علــى المتق ّدميــن ،وطــرح أســئلة اتّهاميــة وتحقيق ّيــة علــى
الشّ ـ ّبان الذيــن التقتهــم لجــان المخابـرات ،لــم يتـ ّم العثــور ،مــن بيــن قرابــة
س ـتّة مالييــن مه ّجــر ســوري يعيشــون فــي الخيــام والمنافــي خــارج وطنهــم،
وخمســة مالييــن مشـ ّرد داخلــه ،علــى غيــر بضــع مئــات قليلــة مــن المؤ ّهليــن
للتّدريــب.
ومــا إن أعلــن متح ـ ّدث باســم المعارضــة يــوم  ۱۱أيلــول  ،۲٠۱۳عــن تل ّقــي
الثّـ ّوار دع ًمــا عســكريًّا مــن الواليــات المتّحــدة ،حتّــى عبّــر ناطــق باســمها عــن
قلقهــا مــن «وصولــه إلــى اإلســاميّين فــي الجيــش الح ـ ّر» ،الــذي كانــت قــد
وصــل في الشّ ــهر نفســه
ـامي ،ثـ ّم ،وبعــد التّ ّ
ص ّنفتــه كجيــش معتــدل وغيــر إسـ ّ
ـاوي مــع ال ـ ّروس ،أعلــن أحــد مســؤوليها أنّهــا «ســتتراجع
إلــى ات ّفــاق الكيميـ ّ
عــن قـرار التّســليح»(.((5
( ((5المرجع السابق.
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أي تقــارب
ثالثًــا :عملــت واشــنطن وســعها إلبقــاء المعارضــة مشـتّتة ،ولمنــع ّ
عســكري بيــن أطرافهــا ،بال ّرغــم مــن اعترافهــا بــأ ّن تأســيس
سياســي أو
ّ
ّ
ـي»
ـي» و ّحدهــا ،كمــا و ّحدهــا إقـرار وثيقتــي «العهــد الوطنـ ّ
«المجلــس الوطنـ ّ
السياســ ّية» يومــي  ۲و  ۳تمــوز  ،۲٠۱۲تحــت إشــراف الجامعــة
و«ال ّرؤيــة ّ
ـي ،ووقــع
ـي ،جــاء التّن ّكــر العملـ ّ
العرب ّيــة فــي القاهــرة .بعــد االعتـراف الكالمـ ّ
التّركيــز المســتمر ّعلــى افتقــار المعارضــة إلــى مرجع ّيــة يمكنهــا التّعامــل
معهــا ،مــع أ ّن القــرار  ۲٦۲ـ  ،٦۷الــذي صــدر يــوم  ۱٥أيّــار  ،۲٠۱۳عــن
الجمع ّيــة العا ّمــة لألمــم المتّحــدة بموافقــة مندوبهــا« ،اعتــرف أ ّن صالح ّيــات
ـي يبــدأ
الهيئــة الحاكمــة االنتقاليّــة ،التــي يقــول القـرار  ۲۱۱۸إ ّن الحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
بتشــكيلها ،هــي صالحيّــات رئيــس الجمهوريّــة ورئيــس الــوزراء فــي ســوريا،
ــوري»( .((5تناســى البيــت
الس ّ
ــرعي للشّ ــعب ّ
واالئتــاف هــو الممثّــل الشّ ّ
الســاحتين العســكريّة
ـي ،وأرســى مواقفــه علــى ما في ّ
األبيــض االعتـراف ال ّدولـ ّ
والسياسـ ّية مــن تشـتّت وانقســام ،رعــاه ض ّباطــه وع ّززتــه مخابراتــه ،وتعاملــوا
ّ
معهمــا كســاحتين تنتميــان إلــى ثورتيــن متناحرتيــن ،فــي حيــن امتنعــوا عــن
التّعــاون مــع الفصائــل الكبيــرة بح ّجــة تط ّرفهــا ،وعــن إمــداد الجيــش الح ـ ّر،
المعتــدل ،بأســلحة متطــ ّورة ،خشــية ســقوطها فــي أيــدي اإلرهاب ّييــن ،فــا
عجــب أن جعلــت مواقفهــا تدريــب أعــداد كافيــة مــن الكــوادر والمقاتليــن
ضربًــا مــن المحــال ،وكذلــك وقــف تقــ ّدم الجيــوش والمرتزقــة المعاديــن،
الــذي كان يتّخــذ أبعــا ًدا خطيــرة بفضــل تغلغــل تنظيمــي القاعــدة وداعــش،
فــي مناطــق الجيــش الح ـ ّر ،وقضــم وحداتــه واحــدة بعــد أخــرى ،واغتيــال
كبــار قادتــه ،ومــا حــدث مــن تراجــع ملحــوظ فــي قدراتــه ،ا ّدعــت واشــنطن
عــام  ۲٠۱۳أنّهــا ســتكبحه مــن خــال مشــروع ستك ّرســه لتدريــب مقاتليــن
ضـ ّد اإلرهــاب ،تب ّيــن بعــد حيــن أنّــه غيــر جـ ّدي ،وأ ّن مقاصــده تتعــارض مــع
ـي وفــق رؤيــة الهيئــة العليــا للمفاوضــات» ،موقــع االئتــاف ،أيلــول
(« ((5اإلطــار التّنفيــذي للحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
https://bit.ly/3JPSZvJ .2016
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أهــداف الثّــورة ،التــي وعــدت وكالــة المخابـرات المركزيّــة بـ «تســليح فصائلها
الســوريّة ،وبتقديــم معونــة غيــر فتّاكــة لهــا ،إن
كق ـ ّوات مناهضــة للحكومــة ّ
وافقــت علــى مقاتلــة داعــش ،وامتنعــت عــن مقاتلــة ال ّنظــام»(.((5
اســتكمالً لهــذه الملهــاة ،وافــق الكونغــرس يــوم  ۱۷أيلــول  ۲٠۱٤علــى إرســال
ـكري إلــى البلــدان المجــاورة لســوريا ،لتدريــب خمســة آالف مــن
 ٤٠٠عسـ ّ
جنــود المعارضــة ،خــال األعــوام الثّالثــة المقبلــة ،أو نحــو ألــف وخمســمئة
كل عــام ،وهــو عــدد يعـ ّوض بالــكاد خســائر شــهر واحــد ،مــن شــهداء
ـدي ّ
جنـ ّ
المعــارك مــع الــ ّروس واإليران ّييــن واإلرهاب ّييــن ،واشــترط القــرار مشــاركة
الســعوديّة واألردن وقطــر وتركيــا فــي برنامــج التّدريــب .بعــد اختيــار ۱۲٠٠
ّ
متــد ّرب ،غــادر مئتــان منهــم ،ألنّهــم رفضــوا مقاتلــة داعــش دون ال ّنظــام ،ولــم
ينشــر حتّــى منتصــف عــام  ۲٠۱٥غيــر أربعــة وخمســين عنصـ ًرا ،مــا إن دخلــوا
الســوريّة حتّــى اســتولت جبهــة ال ّنصــرة علــى أســلحتهم وفُقــد أثــر
األراضــي ّ
معظمهــم ،عــدا أربعــة أو خمســة منهــم»( .((5بالمقابــل ،د ّرب األميرك ّيون ،من
دون إعالنــات ط ّنانــة رنّانــة ،خــال عــام واحــد ،اآلالف مــن مقاتلــي «وحــدات
متخصصــة
حمايــة الشّ ــعب» األوجالن ّيــة ،ون ّفــذوا خططًــا لتدريــب وحــدات
ّ
عالمــي لالت ّصــال
منهــا علــى اســتعمال معــ ّدات تقن ّيــة وأنظمــة تموضــع
ّ
ولي
بالطّيـران ،بموافقــة جــون آلــن ،مبعــوث ال ّرئيــس أوبامــا إلــى التّحالــف ال ّد ّ
ضــ ّد داعــش ،الــذي قــال« :مــن الواضــح أ ّن هــذا جــزء مــن خطّتنــا ،وأنّنــا
لــن ند ّربهــم فحســب ،بــل ســنز ّودهم بأحــدث األســلحة ،وســنحميهم أيضً ــا
عندمــا يحيــن الوقــت ،مــن خــال تدابيــر ال تتعــارض مــع سياســات أوبامــا،
كمــا تعارضــت فــي بقيــة الحــاالت الســوريا» .وفــي حيــن ق ّدمــت واشــنطن
خــال عــام التدريــب األول  12ســيارة دفــع رباعــي لمتدربــي الجيــش الحــر
«المعتــدل» ،فضـ ًـا عــن «أســلحة غيــر فتاكــة» ،كاألحذيــة والمناظيــر والــدروع
السوريّين :موقع ويكيليكس ،تموز .2017
( ((5تدريب وتجهيز ّ
( ((5المرجع السابق.
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الواقيــة مــن الرصــاص ،تل ّقــت «وحــدات حمايــة الشــعب» ،بعــد تدريــب أكثــر
مــن ثمانيــة آالف مقاتــل منهــا ،خــال عــام واحــد ،أكثــر مــن  400عربــة
مدرعــة ،ومعــدات أخــرى تُق ـ ّدر قيمتهــا بمليــار ومئتــي مليــون دوالر»(.((5
السياســة األميركيّــة ذروة غيــر مســبوقة ،حيــن أعلــن بــاراك أوبامــا،
بلغــت ّ
يتنحــى ،وأ ّن
فــي  ۱۷أيلــول  ،۲٠۱۲أ ّن «األســد فقــد شــرعيّته ،وعليــه أن
ّ
ـي
أميــركا تجــري مشــاورات مــع المجتمــع ال ّدولــي تحضي ـ ًرا لالنتقــال ّ
السياسـ ّ
فــي ســوريا ،وســتكون هنــاك عواقــب وخيمــة ،إذا رأينــا األســلحة الكيمياويّــة
تتح ـ ّرك أو تُســتخدم ،أل ّن هــذا خ ـ ّط أحمــر بالنســبة إلينــا ،ســيغ ّير تجــاوزه
جميــع حســاباتنا»( .((5وقالــت وزيــرة خارج ّيتــه هيــاري كلينتــون« :إن
الســاح خــ ّط أحمــر ،وأحــذّر نظــام األســد ،أل ّن أفعالــه
اســتخدام هــذا ّ
ـتحق اإلدانــة ،وتص ّرفاتــه بحـ ّـق شــعبه مأســاويّة!»( .((5ف ِه ـ َم نظــام األســد
تسـ ّ
حقيقــي
وداعمــوه أ ّن تصريــح الوزيــرة ال يع ّبــر عــن وجــود خــ ّط أحمــر
ّ
ـي
ـي وغيــر سياسـ ّ
تمنعــه واشــنطن مــن تجــاوزه ،وأنّــه مجـ ّرد كالم غائــم ،وعظـ ّ
كغيــره مــن الــكالم ،الــذي بقــدر مــا كان يتصاعــد ضــد األســد ،كانــت تتّســع
الســاح
الســماح لــه بارتــكاب الجرائــم .وكان األســد قــد اســتخدم ّ
هوامــش ّ
ـاوي مـ ّرات متكـ ّررة ،دون أن يمنعــه أو يعتــرض عليــه البيــت األبيــض،
الكيميـ ّ
لرفضــه تصديــق التّقاريــر التــي أخبرتــه بذلــك ،وتشــكيكه فــي قيــام الجيــش
ـدي بهجمــات كيمياويّــة .وجديــر بالذّكــر أنّــه لــم يغ ّيــر رأيــه ،حتّــى بعــد
األسـ ّ
أن أحضــرت المعارضــة جثّتيــن إلــى تركيــا ،فحصهمــا أميرك ّيــون وأوروب ّيــون،
ـاوي ،وعلــى الرغــم مــن أن فريدريــك
وتحقّقــوا مــن أنّهمــا قتلتــا بســاح كيميـ ّ
ـي فــي إســطنبول ،أرســل رســالة إلــى وزارة الخارج ّيــة
كيلنــر ،القنصــل األميركـ ّ
يؤكّــد فيهــا اســتخدام غــاز األعصــاب ض ـ ّد المتظاهريــن فــي مدينــة حمــص،
( ((5المرجع السابق.
( ((5أوبامــا« ،األســلحة الكيمياويّــة خــ ّط أحمــر» ،موقــع ســي إن إن باللغــة العرب ّيــة 20 ،أيلــول .2012

https://cnn.it/3uMlc1Z

( ((5المرجع السابق.
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ســمي باســم البيــت
يــوم  ۲۳كانــون األ ّول  .۲٠۱۲بــدوره ،رفــض ال ّناطــق ال ّر ّ
األبيــض ،تومــي فيتــو ،مــا قــ ّدم إليــه مــن أدلّــة وبراهيــن حــول اســتخدام
الســوريّين ،العتقــاده بعــدم انســجام التّقريــر حــول اســتخدام
الكيميـ ّ
ـاوي ضـ ّد ّ
ـي»،
األســلحة الكيمياويّــة المزعــوم فــي ســوريا ،مــع «مــا نعتقــد أنّــه حقيقـ ّ
فــي مــا يتعلّــق ببرنامــج األســلحة الكيمياويّــة فــي ســوريا (.((5
فهــم األســد أ ّن البيــت األبيــض يعتقــد ،مثلــه ،أ ّن الحقائــق التــي تتعــارض
مــع رأيــه يســتحيل أن تكــون صحيحــة ،فأمــر ،فــي  ۲۱آب  ،۲٠۱۳بقصــف
الغوطتيــن الشّ ــرق ّية والغرب ّيــة بغــاز الســارين القاتــل ،متجاهـ ًـا نفيــه المتكـ ّرر
امتــاك أســلحة كيمياويّــة ،فقتــل فــي القصــف  ۱٤۲۹مواط ًنــا ،وهــم نيــام،
بحســب تقريــر أصدرتــه المخابـرات المركزيّــة األميرك ّيــة ،وأكـ ّدت ذلــك لجنــة
التّفتيــش التّابعــة لألمــم المتّحــدة يــوم  ۱٦أيلــول  ،۲٠۱۳ووث ّقــت منظّمــة
هيومــن رايتــس ووتــش ،أواســط أيلــول ،وقوعــه ضــد مناطــق المعارضــة
ومقاتليهــا (.((6
بعــد بعــض التصريحــات شــديدة اللهجــة ،كالعــادة ،طلــب أوبامــا مــن
الكونغــرس اتّخــاذ قــرار حــول الــر ّد علــى انتهــاك «خطّــه األحمــر» ،ثــم
وســي بوتيــن ،يقضــي
أعلــن فجــأة ّ
توصلــه إلــى تفاهــم مــع الرئيــس ال ّر ّ
ـاوي ،تحــت إشـراف لجــان
ـدي مــن ســاح كيميـ ّ
بنــزع مــا لــدى النظــام األسـ ّ
تابعــة لألمــم المتّحــدة ،ســتفتّش مواقعــه ومخازنــه وفــق جــداول يق ّدمهــا
لهــا ال ّنظــام ،وتســقط حـ ّـق األمــم المتّحــدة فــي دخــول وتفتيــش أيّــة أماكــن
ـكل مــا لديــه مــن مخزونــات،
لــم تذكــر فيهــا ،فــإن ثبــت أنّــه لــم يعتــرف بـ ّ
الســابع يجيــز اللجــوء إلــى الق ـ ّوة ض ـ ّده.
ـي تحــت الفصــل ّ
صــدر ق ـرار دولـ ّ
الســاح وآالت
ّ
نــص اتفــاق ال ّرئيســين علــى تجريــد األســد مــن مخــزون ّ
( ((5المرجع السابق.
ـاوي» علــى دومــا فــي ســوريا ،بــي بــي ســي عربــي ،نيســان
( 70 ((6قتيــا علــى األقـ ّـل فــي «هجــوم كيمـ ّ
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43688977 .2018
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كل لديــه
تصنيعــه خــال فتــرة زمنيّــة مح ـ ّددة ،وفــق آليّــة تلزمــه بعــرض ّ
منهمــا ،فــي األســبوع التالــي التّفاقهمــا ،علــى أن يجــري التخلّــص التــا ّم
منــه بحلــول منتصــف عــام  .۲٠۱٤احتفــت إدارة أوبامــا باالتّفــاق ،واعتبرتــه
كل
نجا ًحــا لسياســة الخــ ّط األحمــر ،وعندمــا تبيّــن أ ّن األســد لــم يســلّم ّ
الكيميــاوي مــ ّرات عديــدة ،فيمــا بعــد،
الســاح
ّ
مــا كان لديــه ،واســتخدم ّ
وقصــف يــوم  4نيســان  ۲٠۱۷بلــدة خــان شــيخون ،وقتــل مئــة مواطــن
ومواطنــة ،وأصيــب نحــو خمســمئة ،اكتفــت واشــنطن بشـ ّن غــارة صاروخيّــة
ـت ســاعات
علــى مطــا ٍر انطلــق الهجــوم منــه ،فــي بلــدة الشــعيرات ،بعــد سـ ّ
مــن إخبــار الــ ّروس بموعــد الهجــوم ،ودون إحالــة القضيّــة إلــى مجلــس
الســابع ،أو تشــكيل لجــان تحقيــق
األمــن أو إصــداره ق ـرا ًرا تحــت الفصــل ّ
جديــدة تقــوم بنــزع مــا بقــي بحوزتــه مــن أســلحة إبــادة شــاملة ،أو تص ّحــح
خطــأ لجــان قديمــة تعاملــت معــه بتواطــؤ مريــب ،وطالبتــه بتقديــم لوائــح
بمــا لديــه مــن أســلحة كيمياويّــة ،واكتفــت بتفتيــش المواقــع التــي ســمح
بتفتيشــها ،بال ّرغــم مــن أ ّن جهــات عديــدة ز ّودت األمــم المتحــدة والــدول
الغرب ّيــة بخرائــط تفصيل ّيــة وصــور لمواقــع وأنفــاق حفرهــا «حــزب اللــه»
وأتبــاع أحمــد جبريــل ،فــي الجبــال بيــن ســوريا و لبنــان ،إلخفــاء أجهــزة
الســا ّمة ومخازنهــا.
تصنيــع الغــازات ّ
كشــف تفاهــم أوبامــا  -بوتيــن نــوع رهانــات واشــنطن واهتماماتهــا الحقيق ّية،
الخلقــة»،
وأظهــر أن أولويّتهــا تتركّــز علــى «تدويــخ المعارضــة بالفوضــى ّ
وعلــى أمــن إســرائيل ،التــي قيــل حينــذاك إن رئيــس وزرائهــا وافــق علــى
صفقــة ال ّدولتيــن حــول نــزع ســاح رادع لطالمــا ســعت لنزعــه ،بينمــا بقيــت
ـي باســتعمالها
لــدى النظــام أنــواع أخــرى مــن الغــاز ،ســمح المجتمــع ال ّدولـ ّ
ـي ،امتألت
ضــد ّ
ـي ـ ال ّروسـ ّ
الســوريين ،كالكلــور والخــردل .بعــد االتفــاق األميركـ ّ
ـي بتعليقــات ســخرت مــن مصــادرة أداة
وســائل اإلعــام والتّواصــل االجتماعـ ّ
الســماح لــه بمواصلــة مجازره بأســلح ٍة
الجريمــة وإبقــاء المجــرم طلي ًقــا ،ومــن ّ
ـاوي ،لمج ـ ّرد أنّــه قبــل التخلّــي عــن ســاح
الســاح الكيميـ ّ
ال تقـ ّـل فت ـكًا عــن ّ
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تريــده إس ـرائيل ،قتــل وجــرح بواســطته آالف الســوريين الع ـ ّزل وهــم نيــام
دون أن يعاقبــه أحــد!
العربــي والشّ ــرق األوســط
هــذا االتفــاق ،الــذي بــ ّدل هيكل ّيــة المشــرق
ّ
البنيــوي
األمن ّيــة ،كان مجــ ّرد خطــوة إضاف ّيــة علــى طريــق تعزيــز الحقــل
ّ
األميركــي ،وتوطيــد وحدتــه مــع البنيــة األمن ّيــة اإلســرائيل ّية التــي يريــد
ّ
األميركيــون تغطيــة المنطقــة العرب ّيــة بهــا ،بعــد انقــاب دور تــل أبيــب إلــى
ـي وتصــل إلــى أعمــاق آســيا
اتيجي فــي مناطــق تتخطّــى العالــم العربـ ّ
اســتر ّ
وأفريقيــا وبعــض أوروبّــا ،وإزاحــة دولــة ومجتمــع ســوريا مــن طريقهــا بيــد
أي
األســديّة ،وتحـ ّول جيشــها إلــى جهـ ٍة ال يجاريهــا أو يتح ّداهــا جيرانهــا فــي ّ
مــدى منظــور ،ورفعــت معونــات أميــركا جاهزيّتــه ليــؤ ّدي مختلــف المهــا ّم
ويمــارس دو ًرا نشــطا ،فــي حــال قــررت االنتقــال إلــى احتوائهــم عســكريًّا،
ووقــف تفكيكهــم والشّ ــروع بإعــادة تركيبهــم فــي صيــغ جديــدة ســيكون لتــل
ـاوي
أبيــب كلمــة مســموعة فــي تحديدهــا ،مــع العلــم بــأ ّن آثــار نــزع كيميـ ّ
األســديّة ســتنال إيـران ،علــى أن ينجــو نظامهــا بقــدر مــا تتأقلــم قيادتــه مــع
دالالت ومعانــي مــا يجــب أن يجــري مــن تح ـ ّوالت هيكل ّيــة فــي المنطقــة،
النــووي،
ومــع فتــرة الســماح التــي منحتهــا واشــنطن لهــا مقابــل االتّفــاق
ّ
الخلقــة» ،بمــا تضمــره
وشــ ّجعتها علــى االنخــراط فــي ســوريا و«الفوضــى ّ
مــن رهانــات وتدابيــر ستشــمل البنيــة العســكريّة والمخابرات ّيــة التــي ســيطر
مالليهــا بواســطتها علــى المشــرق ،ومــا ســتفرضه عليهــم مــن أدوار تتعــارض
مــع اســتراتيج ّيتهم التوســع ّية ،ودور دولتهــم العميقــة ،بمجـ ّرد أن يبــدأ زمــن
ـي ،وت ُخيّــر
إعــادة تركيــب الشّ ــرق األوســط ،انطالقًــا مــن مشــرق الوطــن العربـ ّ
ـي تجــاه جوارهــا ،أو تغييــر نظامهــا.
بيــن تغييــر دورهــا الحالـ ّ
الســوريّة علــى إطالــة أمــد الصـراع
ســبق القــول إ ّن واشــنطن ب َنــت سياســاتها ّ
وتصعيــده ،واســتجالب قــوى متناقضــة هويات ًّيــا وسياســ ًّيا ومصالح ًّيــا إليــه،
أي طــرف مــن االنف ـراد بحســمه ،قبــل إنضــاج الشّ ــروط التــي تتّفــق
ومنــع ّ
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وأهدافهــا بكســر العــرب دولــة بعــد أخــرى ،وتوفّــر وض ـعٍ يتخطّــى ســوريا
إلــى المنطقــة العرب ّيــة واإلقليــم ،وينتــج عالقــات جديــدة فيهــا ومعهــا وعلــى
المســتوى الدولــي .هــذه السياســات أرســيت علــى معــادالت سياسـ ّية تعينــت
ـي أقيــم بعــد انهيــار الســوفييت ،لــم تكــن أطرافــه متعادلــة
ببنيــة حقــل دولـ ّ
أي منهــا نـ ًّدا لهــا ،ولئــن كانــت قــد
فــي ق ّوتهــا ودورهــا ،ولــم تـ َر واشــنطن فــي ٍّ
ـي التو ّجــه
ـي ،الخارجـ ّ
قبلــت نمطًــا مــن التّــوازن مغايـ ًرا لمبــدأ التّــوازن األوروبـ ّ
والشّ ــامل اســتراتيج ًّيا ،فألنّهــا أرادتــه جزئ ًّيــا ،ويســمح لهــا بتبديــل مك ّوناتــه
أي طــرف تريــد إخراجــه مــن ســاحتها البنيويّــة ،إن كان
وعواملــه وبإخ ـراج ّ
يخــل بشــروطها الذّات ّيــة ،أو يق ّيــد مــا تفرضــه علــى اآلخريــن مــن آل ّيــات
ّ
خاصــة
قابلــة للتفعيــل ميدان ًّيــا ،وتتـ ّم المحافظــة عليهــا بإلزامهــم بمحـ ّددات ّ
ـي متع ـ ّدد األشــكال
ترســمها ألدوارهــم مــن جهــة ،وتد ّرجهــا فــي إطــار عالئقـ ّ
والبدائــل ،هــو الحاضنــة التــي تراهــا ضروريّــة إلدارة صـراع مص َّمــم الســتغالل
تناقضــات مــن يدخلــون أو مــن تُدخلهــم هــي إليــه ،وتخطّــي مــا يتب ّنونــه مــن
خيــارات ،ويراهنــون عليــه مــن أهــداف قــد تتناقــض مــع سياســتها ،وال حـ ّـل
ـأي ثمــن وطريقــة.
لديهــا حيالهــا غيــر احتجازهــا بـ ّ
هــذا القــدر مــن التح ّكــم والضبــط بنتــه واشــنطن علــى مــا يمكــن تســميته
«آليــة انخـراط وتوجيــه وتح ّكــم مــن الخلــف» ،حيــث هــي مغلقــة مــن جهــة،
وذات طبيعــة تد ّخل ّيــة شــاملة مــن جهــة أخــرى ،تطلّــب تشــغيلها اخت ـراق
المعارضــة والفصائــل بعمــق يضــع جميــع قطاعاتهــا تحــت أنظارهــا وفــي
متنــاول يدهــا ،وتأثيرهــا المق ـ ّرر ،بمعونــة مــا تســتخدمه مــن وســائل تقن ّيــة
الســاحة،
فائقــة التطــ ّور ،تجمــع بواســطتها معلومــات عــن الفاعليــن فــي ّ
األســدي ،واإليرانييــن ،والــروس ،وشــرعيّي التّنظيمــات ،ومم ّولــي
كالجيــش
ّ
وداعمــي الفصائــل وســواها .وقــد عمــل ممثّلــو واشــنطن الميدان ّيــون ،بمــا
تراكــم لديهــم مــن معلومــات يوم ّيــة دقيقــة ،علــى رعايــة تــوازن عســكري
أخضعتــه لرقابــة آن ّيــة كــي تبقيــه متعــادلً وقابـ ًـا لالســتمرار ،علــى ال ّرغــم
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م ّمــا بيــن أطرافــه مــن تبايــن ،وتمـ ّرر مــا رســمته لــه مــن مراحــل وتطـ ّورات،
ـوي،
تؤســس فر ًعــا محلّ ًّيــا مــن الحقــل البنيـ ّ
وصــولً إلــى مآالتــه النهائ ّيــة التــي ّ
ســتظهر قيمتــه الحقيق ّيــة عنــد تركيــب مــا ت ـ ّم تفكيكــه ،وأخــذ دولــه إلــى
أوضــاع جديــدة ،تنــدرج فــي إطــار يفرضــه نجــاح واشــنطن فــي إحــداث
ـي العــا ّم.
التّفاعــل المطلــوب بينــه وبيــن حقلهــا البنيـ ّ
ـوي ال ّدولـ ّ
أقامــت واشــنطن هــذا التّــوازن اســتنا ًدا إلــى ثنائيــات متعارضــة ،كاألســديّة
ـادي ،وراعــت مــا
ـامي ـ الجهـ ّ
ـي ،واألســديّة وبديلهــا اإلسـ ّ
وبديلهــا ال ّديمقراطـ ّ
تطلّبــه التعــارض بينهمــا مــن خيــارات ال بـ ّد أن تتبايــن بتبايــن أطرافهــا .هــذا
ـكري ،فقــام التّــوازن على
ـي ،أ ّمــا علــى المســتوى العسـ ّ
علــى المســتوى ّ
السياسـ ّ
تعــادل مــرن ،بيــن جيــش ال ّنظــام والجيــش الحـ ّر ،وبيــن جيــش ال ّنظــام وإيـران
وميليشــياتها ،وبيــن الجيــش الحـ ّر والفصائــل المسـلّحة حتــى اإلرهابيّــة منهــا،
دولــي اختلفــت
علــى ال ّرغــم مــن أ ّن العالقــة معهــا اندرجــت فــي ســياق
ّ
معاييــره ،وصــات أطرافــه ،عــن معاييــر العالقــات مــع الفصائــل .هــذا التّــوازن
أي طــرف،
ـي لــدى ّ
ـي الخاضــع لتبـ ّدل ك ّمــي ال ينقلــب إلــى تحـ ّول نوعـ ّ
ال ّداخلـ ّ
ـوري،
السـ ّ
ـي ،حكمتــه حســابات تخطّــت الوضــع ّ
ـي ـ إيرانـ ّ
اســتكمله تــوازن عربـ ّ
ـي
ـي بيــن تركيــا وإي ـران ،انضــوى تد ّرجيًّــا فــي ّ
الص ـراع األميركـ ّ
وتــوازن إقليمـ ّ
الص ـراع
وس .هــذه األنمــاط مــن التّــوازن ،التــي اقتصــرت علــى أط ـراف ّ
ـ ال ـ ّر ّ
أي نــوع وعلــى
ـي ،مــن ّ
السـ ّ
ّ
ـي ـ روسـ ّ
ـوري ،لــم تنضــو فــي إطــار تــوازن أميركـ ّ
أي صعيــد ،قا ّريًــا كان أو دول ًّيــا ،بعــد انهيــار الســوفيت وتفعيــل سياســات عدم
ّ
الكوني،
ـوي
التّــوازن مــع روســيا االتّحاديّــة ،وتســارع انتشــار حقــل أميــركا البنيـ ّ
ّ
الــذي رفــض رفضً ــا قاط ًعــا مبــدأ التّعــادل ،مــع موســكو أو طهـران ،منفرديــن
ومجتمعتيــن ،مــا إن تح ّولــت ســوريا إلــى ســاحة ص ـرا ٍع تشــابكت عواملــه
وقــواه ال ّداخل ّيــة والخارج ّيــة ،وبلغــت مســت ًوى نوع ًّيــا بعــد تد ّخــل أميــركا
الســوريّة وعــن
السـ ّ
العسـ ّ
ـوري ،وفصلــه عــن بق ّيــة المناطــق ّ
ـكري فــي الشّ ــمال ّ
وخاصــة الـ ّروس الذيــن احتــوى األميرك ّيــون
الفاعليــن المؤث ّريــن فــي ســاحته،
ّ
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ـي
أي خطــوة قامــوا بهــا بخطــوة مقابلــة أدامــت تف ّوقهــم البنيـ ّ
ّ
ـوي والميدانـ ّ
أي طــرف أو مجموعــة أطـراف.
علــى ّ
ينطبــق مبــدأ التّــوازن ،الــذي يتنافــي مــع التّعــادل وال ّن ّديــة ،علــى جميــع
ـوري ،ويســتهدف مصــادرة أو تعطيــل قراراتهــم
المنخرطيــن فــي ّ
السـ ّ
الصـراع ّ
المخالفــة إلرادة ومصالــح أميــركا ،ومنعهــم مــن بلــوغ مــا ال يتّفــق ومراميهــا،
أو إذا كان مخال ًفــا لمــا ق ّررتــه لهــم ،مــع مراعــاة أ ّن للتّــوازن تطبيقــات تتّصــل
الص ـراع وتعقيــده ،وبالحــرص علــى منــع ال ّنظــام وداعميــه مــن
بإطالــة أمــد ّ
ـرعي،
القضــاء علــى المعارضــة ،بذريعــة أ ّن مطالبهــا عادلــة وال ّنظــام غيــر شـ ّ
والحــرص فــي الوقــت نفســه علــى رفــض إســقاط ال ّنظــام ،بح ّجــة عــدم وجــود
بديــل لــه ،والخــوف مــن حــدوث فـراغ ســلطة ينقــل ســوريا والمنطقــة إلــى
الســيطرة علــى مــا قــد ينتجــه مــن
إرهــاب ينشــر فوضــاه خارجهمــا ،وتصعــب ّ
الصـراع المعتدلــة ،وير ّجــح أن يصــل إلــى
أوضــاع تجافــي مــا تريــده أطـراف ّ
الســماح بإدخــال تنظيمــات
أوروبّــا وأميــركا .واســتجابة للتّــوازن ،ت ـ ّم أيضً ــا ّ
ســلف ّية ـ جهاديّــة ســ ّن ّية إلــى ســوريا ،تحــت مســ ّمى القاعــدة وداعــش،
لمواجهــة ميليشــيات ســلف ّية ـ جهاديّــة شــيع ّية ،ز ّجــت إيـران بهــا فــي حربهــا
الســيطرة األســديّة .يلفــت
السـ ّ
ـوري ومناطقــه الخارجــة عــن ّ
ضــد الشّ ــعب ّ
الســياق ،أ ّن ضــرب داعــش ،وشــطب جســمها األكبــر مــن
النظــر ،فــي هــذا ّ
ـي الس ـ ّن ّي ـ الش ـيّعي ،أملتــه حســابات خارجــة عــن
معــادالت ّ
الص ـراع الطائفـ ّ
الســاحة الســوريّة واإلقليميّــة ،تتّصــل بأمــن بلــدان أجنبيّــة ،أوروبيّــة
توازنــات ّ
أساســا ،اســتهدفها التّنظيــم بعمليّــات إرهابيّــة ،قتــل وأصــاب خاللهــا المئــات
ً
مــن مواطناتهــا ومواطنيهــا.
متبــادل بيــن
ً
أنتــج التّــوازن ،فــي ســنوات الثّــورة األربــع األولــى ،عجــ ًزا
ال ّنظــام والمعارضــة ،فشــل النظــام بســببه فــي إخـراج الشّ ــعب مــن الشّ ــارع،
الســلطة ،وبيــن الجيــش
وفشــل الشّ ــعب ،بالمقابــل ،فــي إخ ـراج األســد مــن ّ
ـي المباشــر والكثيــف لســوريا،
والفصائــل ،الــذي مــا إن كســره الغــزو ال ّروسـ ّ
ـتقبلي بتف ـ ّوق
حتّــى ت ـ ّم احتــواؤه سياس ـ ًّيا ،عبــر ربــط ّ
ـي مسـ ّ
أي حـ ّـل سياسـ ّ
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ـي وإبطــال
واشــنطن العسـ ّ
ـكري ،وبقدرتهــا علــى إلغــاء نتائــج الجهــد ال ّروسـ ّ
ـي لصالــح
السـ ّ
مــا يمكــن أن يترتّــب علــى انهيــار مي ـزان القــوى ّ
ـوري ـ المحلّـ ّ
الســوريّة،
الكرمليــن ،ال ّراغــب فــي فــرض حـ ّـل ينفــرد مــن خاللــه بالمســتعمرة ّ
بالتّعــاون مــع إيـران واألســد ،حـ ّده اآلخــر معارضــة يجــب أن تقـ ّر بهزيمتهــا.
ـكري
لكـ ّن الكرمليــن عجــز عــن بلــوغ هدفــه هــذا ،ألســباب منهــا الغــزو العسـ ّ
دولــي األبعــاد،
ياســي
الســوريّة ،والواقــع
ّ
العســكري ـ ّ
األميركــي لــأرض ّ
ّ
الس ّ
ّ
أي طــرف بســوريا،
الــذي أقامــه شــمال وجنــوب ســوريا ،وحــال دون انف ـراد ّ
وفـ ّوت علــى موســكو فرصــة التّعــادل مــع واشــنطن ،كمــا ســيتأكّد عنــد بلــوغ
تســوية سياس ـ ّية نهائ ّيــة.
المرحلــة الثّانيــة بــدأت هــذه المرحلــة ،االنعطاف ّيــة ،مــن خــال عوامــل
ثالثــة هــي:
ـدي ،وبناؤهــا ائتالفًــا سياس ـ ًّيا
فشــل المعارضــة فــي بنــاء بديــل لل ّنظــام األسـ ّ
أ ّدى تعثّــره وتالشــي غطائــه الشّ ــعبي إلــى فشــله فــي العمــل كقيــادة ثوريّــة،
وانقالبــه إلــى حجــر عثــرة أمــام تكـ ّون قيــادة كهــذه ،بديلــة لــه ،بح ّجــة وجــود
الســوريّين ،علــى ال ّرغــم مــن أ ّن
عربــي
قــرار
ودولــي يمنحــه ّ
حــق تمثيــل ّ
ّ
ّ
فشــله فــي ترجمــة تمثيلهــم إلــى سياســات عمليــة أفــرغ القـرار مــن محتــواه
ـوري بــه ،وأظهــر أن تمثيــل
ـي والثّـ ّ
وج ّمــده ،وحــال دون انتفــاع العمــل الوطنـ ّ
نصبــوا أنفســهم ،أو
الثّــورة
الخارجــي ال يغنــي عــن قبــول الشــعب بمــن ّ
ّ
نصبهــم غيرهــم ،ممثّليــن.
ّ
وخاصــة تنظيمــي «الدولــة اإلســام ّية
ظهــور تنظيمــات اإلرهــاب المتن ّوعــة،
ّ
ـي «جبهــة ال ّنصــرة» .وقــد
فــي العـراق والشّ ــام» ،و«القاعــدة» ،باســمها المحلّـ ّ
بــرز التّنظيمــان اإلرهاب ّيــان بســرعة ،كق ّوتيــن مهيمنتيــن ،وطرفيــن فــي صـراع
ـامي ،بق ّوة عشـرات
ي ِعــدان بتجــاوزه ســوريا إلــى جوارهــا وبلــدان العالــم اإلسـ ّ
الســوريّة ،بصفتهــم «مهاجريــن
الســاحة ّ
آالف اإلرهاب ّييــن المســتقدمين إلــى ّ
الســوريّين.
إلــى اللــه» ،أتَــوا لنصــرة األنصــار ّ
تغيـ ّر مواقــف واشــنطن مــن األســد ونظامــه ،ودخــول ال ّدبلوماسـ ّية األميرك ّيــة
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الصــراع المحتملــة ،ومــا
فــي حــوار منفــرد مــع موســكو ،حــول مخرجــات ّ
ســيترتّب عليــه مــن نتائــج ملموســة ظهــر بعضهــا فــي مواقــف موســكو
الســوريّة ،المتوافقــة مــع مقترحــات واشــنطن ،كمــا جــاءت فــي
وممارســاتها ّ
وثيقــة مؤسســة رانــد حــول حـ ّـل يبــدأ مــن األدنــى إلــى األعلــى ،ويســتند
إلــى فصــل المتقاتليــن مكان ًّيــا ،ليتم ّخــض عــن أربــع مناطــق خفــض توتّــر
وتصعيــد ،وتأكّــد فــي القـرار  ،۲۲٥٤الــذي تق ّدمــت واشــنطن بــه إلــى مجلــس
ـي ،معتقــدة أنّهــا
األمــن ،واعتمدتــه روســيا كمرجع ّيــة وحيــدة للحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
اســتبدلت الهيئــة الحاكمــة االنتقال ّيــة بحكومــة وحــدة وطن ّيــة يشـكّلها األســد
ـدل مــن
الســلطة األســديّة ،بـ ً
ويشــرف عليهــا ،تنقــل ســوريا مــن الثّــورة إلــى ّ
نقلهــا مــن األســديّة إلــى ال ّديمقراط ّيــة!
1ـ فشــل معارضــة األمــر الواقــع مــا إن جــاء منعطــف عــام  ،۲٠۱۳حتــى
كانــت معارضــة األمــر الواقــع قــد تح ّولــت إلــى ورق ـ ٍة تتالعــب بهــا ريــاح
دوليّــة وإقليميّــة وعربيّــة عاتيــة ،وتناقضــات مشــروعين متنافييــن :أحدهمــا
أعــزل ويدعــو إلــى دولــة ديمقراطيّــة ،واآلخــر مس ـلّح ويعــد بإقامــة نظــام
ـامي ،ويهيمــن علــى مســاحات واســعة مــن المناطــق التــي خــرج ال ّنظــام،
إسـ ّ
أو أُخــرج منهــا ،بعــد أن طــرد مــا فيهــا مــن تنظيمــات وفصائــل ال تتبــع لــه أو
ال تق ـ ّره علــى تط ّرفــه وأســاليبه.
بســبب أخطــاء فــي األولويّــات والممارســات ،عجــزت المعارضــة عــن التحـ ّول
إلــى كيــان يمكنــه إقنــاع العالــم أ ّن مصالحــه لــن تتحقّــق ،مــا لــم يقبــل
الســوري ّين فــي الح ّريّــة والعدالــة والمســاواة والكرامــة اإلنســان ّية،
ـب ّ
مطالـ َ
وتغييــر نظامهــم .وعجــزت أيضً ــا عــن إقنــاع واشــنطن وموســكو بأنّهــا البديــل
المؤ ّهــل لتولّــي وإدارة ال ّدولــة والمجتمــع ،بعــد ســقوط األســد .وأخفقــت،
ـعبي عاصــف ،إلــى ثــورة منظّمــة تنضبــط
أيضً ــا ،فــي تحويــل تمـ ّرد ثـ ّ
ـوري شـ ّ
ببرامــج تط ّبقهــا قيــادة ثوريّــة يرتبــط بأدائهــا حاضــر ومســتقبل ســوريا.
مــا إن وقــع التمــ ّرد الشّ ــعبي الهائــل ،حتّــى أدركــت األســديّة أنّهــا ليســت
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أمــام حــدث صغيــر أو معركــة قصيــرة ،وقـ ّررت خــوض حــرب طويلــة وشــاملة،
رأت أنّهــا الحـ ّـل القــادر علــى مواجهــة الشّ ــعب وردعــه ،بــد ًءا بقطــع صــات
األهلــي الواســع مــع الذيــن أطلقــوه مــن المنتســبين إلــى
حامــل التمــ ّرد
ّ
حواملــه الحديثــة والمدن ّيــة التــي يجــب مالحقتهــا والقضــاء عليهــا ،قبــل أن
تنجــح فــي توحيــد التمـ ّرد وتحويلــه إلــى ثــور ٍة ،ســيكون مــن المحــال عندئــذ
هزيمتهــا أو احتواؤهــا بمالحقــة الفئــات الحديثــة والقضــاء عليهــا أو إخراجهــا
ـلمي
مــن المناطــق ذات األه ّم ّيــة
ّ
الخاصــة بال ّنســبة إلــى إنضــاج الحـراك السـ ّ
المدنــي ،الــذي دام بضعــة أشــهر تقلّصــت خاللهــا فــرص تنظيــم التمــ ّرد
ـ
ّ
والحـ ّد مــن عفويّتــه ،وبــدأ تراجعــه أمــام حــال شــعبويّة ـ عشــوائ ّية وفوضويّة،
عمــل لتوجيههــا إســام ّيون لعــب بعضهــم دو ًرا فــي أحــداث مدينتــي حمــاة
وحلــب فــي الثمانينيّــات ،وسـ ّهل مــا اختــاروه مــن تســميات دينيّــة ومذهبيّــة،
أمنــي
لتظاهــرات أيّــام الجمعــة ،اختــراق الســلطة للحــراك بمعونــة جهــاز
ّ
ـي» .هــذا التد ّخــل أربــك التم ـ ّرد وبــدت
خـ ّ
ـاص أســمته «الجيــش اإللكترونـ ّ
ـي ،لذلــك حرفتــه شــيئًا فشــيئًا عــن حراكــه،
تطلّعاتــه مجافيــة لهدفــه األصلـ ّ
الــذي طلــب الح ّريّــة لعمــوم شــعب ســوريا ،دون تمييــز أو إقصــاء .فــي هــذا
ـي فــي مجــال
المنعطــف ،زرعــت بــذور التطـ ّرف تناقضــات مــن طابــع عدائـ ّ
الســلطة وض ّدهــا ،بــإرادة التّضامــن
ـي ،كان قــد بــدأ يتخلّــق بعي ـ ًدا عــن ّ
وطنـ ّ
بيــن مختلــف المناطــق الثّائــرة ،والمطالبــة بالح ّريّــة والعدالــة والمســاواة،
الســريع ،الــذي كان مغل ًقــا بإحــكام طــوال
وتوســع المجــال العــا ّم ّ
وانفتــاح ّ
عقــود.
ـي ،وتب ّنــت
بســبب هــذا المنعطــف االنحـ ّ
ـداري ،انثلــم طابــع التم ـ ّرد الوطنـ ّ
بعــض القطاعــات السياس ـيّة نه ًجــا مذهبيًّــا مقابـ ًـا لنهــج األســديّة ومتماهيًــا
معــه فــي بنيتــه ومواقفــه مــن الثّــورة ،وفشــلت أحــزاب المعارضــة فــي
ـلمي والحـ ّر ،هــو المه ّمــة التــي وضعهــا
لعــب دور يتّفــق وطابــع التمـ ّرد السـ ّ
ـدل مــن إنجازهــا ،غرقــت فــي تناحـ ٍر مـ ّزق
التاريــخ والواقــع علــى عاتقهــا ،وبـ ً
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صفوفهــا وأنتــج صراعــات عبثيّــة حــول أب ـ ّوة التم ـ ّرد وزعامتــه ،علــى ال ّرغــم
أي عالقــة منظّمــة أو قياديّــة فــي
الســاحقة ّ
مــن أنــه لــم يكــن ألغلب ّيتهــا ّ
مــا يتّصــل بتحضيــره وانطالقتــه وأهدافــه .فــي هــذه األثنــاء ،كانــت األســديّة
ـوري الحديــث،
قــد نجحــت فــي تصفيــة وتعطيــل قســم كبيــر مــن القطــاع الثـ ّ
ــعبي الواســع،
وبــدأت تضغــط علــى المجتمــع
األهلــي :حامــل التّمــ ّرد الشّ ّ
ّ
بعنــف مكثّــف كان عــدد ضحايــاه يتفاقــم مــن يــوم إلــى آخــر ،إلجبــاره علــى
التخلّــي عــن مطلــب الح ّريّــة ،واســتبداله بمــا تمليــه أيديولوج ّيتــه التقليديّــة
عليــه مــن بدائــل محافظــة ومذهب ّيــة ،مــن شــأن تب ّنيهــا أن يســهم بفاعل ّيــة
ـلمي وتعزيــز ال ّنــزوع إلــى عســكرة محلّ ّيــة ومشـتّتة
فــي إخمــاد الحـراك السـ ّ
وذات بصمــة مذهب ّيــة ،تتقاطــع مــع طائف ّيــة األســديّة ،وتنتكــس بالتمــ ّرد،
علــى ال ّرغــم مــن اتّســاعة شــعبيته ،إلــى اقتتــال مشــحون بمظاهــر شـتّى مــن
الفوضــى واالرتجــال والعشــوائ ّية ،يمعــن فــي تفكيــك صفــوف الشّ ــعب ،بينمــا
ـدي ،ويو ّجهــه الحقــد علــى الثّــورة والمجتمــع،
تو ّحــد الطّائف ّيــة ال ّنظــام األسـ ّ
وتنافيــه المتبــادل معهمــا ،وتســعيره نــار العنــف التــي ســيزداد ضرامهــا بمــا
ســيلقى إليهــا مــن أطفــال ونســاء ،بأيــدي األســدي ّين ،وقيــادات فصائل ّيــة افتقــر
ـي
معظمهــا إلــى الحـ ّد األدنــى م ّمــا هــو ضـ ّ
ـروري إلدراك أه ّميّــة الحـراك المدنـ ّ
ـلمي ولترقيتــه ،فضـ ًـا عــن وضــع مــا يحتــاج إليــه انتصــار التّمـ ّرد الثّــوري
ـ السـ ّ
وطنــي ،منظّــم
مــن خطــط وبرامــج واســتراتيج ّيات عمــل ،إلضفــاء طابــع
ّ
الســامية ،وإبطــال مذهبــة
ـي ،علــى صراعــه فــي ســبيل انتصــار قيمــه ّ
وعقالنـ ّ
ـي ال ّناشــئ.
وعســكرة الح ـراك ،وجهــود األســديّة لتطييــف الواقــع ّ
السياسـ ّ
لــم تقــم أحــزاب المعارضــة التقليديّــة بالـ ّدور الــذي حالــت األســديّة بيــن
ـي الحديــث وبيــن القيــام بــه ،ويكمــن فــي ترقيــة التم ـ ّرد
القطــاع المدنـ ّ
إلــى ثــورة ،ولــم تــعِ أه ّم ّيتــه التّاريخ ّيــة الحاســمة بال ّنســبة إلــى نتائــج
الصــراع مــع االســتبداد وداعميــه ،بينمــا كان قســم مــن المثقّفيــن ،الذيــن
ّ
ـي أو كانــوا قريبيــن منهــا ،ينخرطــون فــي
صنعــوا تجربــة المجتمــع المدنـ ّ
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مؤسســة المعارضــة التمثيليّــة األولــى،
«المجلــس
الس ّ
ــوري»ّ :
الوطنــي ّ
ّ
مــع أ ّن معظــم أعضائهــا انتمــوا إلــى فئــات مماثلــة لتلــك التــي مذهبــت
وعســكرت التمــ ّرد علــى أصعدتــه المحلّ ّيــة ،الحارات ّيــة والقرويّــة غال ًبــا،
وطنــي جامــع وإلــى خبــرة نضال ّيــة وثقافــة
وافتقــروا مثلهــا إلــى وعــي
ّ
أي ثــورة .فــي هــذا
ـري ،وهــي أمــور تحتــاج إليهــا ّ
سياس ـ ّية ووضــوح فكـ ّ
تمســك الذيــن كانــوا منــذ عقــود خــارج ســوريا ،أو بعيديــن عــن
الفــراغّ ،
إســامي
المذهبــي علــى بديــل
حياتهــا السياســ ّية اليوم ّيــةِ ،برِهانهــم
ّ
ّ
لألســد ،وتجاهلــوا رفــض العالــم لــه ،وا ّدعــوا أنّهــم يمثّلــون حالــة مجتمع ّيــة
الســ ّنة والجماعــة» ،فــا عجــب أن ناهــض
افتراضيّــة أســموها «أهــل ّ
السياســيتّين،
هــؤالء مثقّفــي المجلــس مــن أصحــاب المعرفــة والخبــرة ّ
ومــن قدمــاء مقاومــي األســديّة ،وبــدلً مــن أن يفيــدوا منهــم ،أغرقوهــم
فــي مناكفــات وتكتــكات ال نهايــة لهــا ،شــخص ّية وعا ّمــة ،شــحنت أجــواء
السياســة والوطــن ،ورفضهــم
المجلــس بِعــداء ع ّززتــه غربتهــم عــن ّ
إخضــاع انتماءاتهــم الجزئ ّيــة وتح ّزباتهــم الض ّيقــة لمعاييــر وطن ّيــة
جامعــة ،يمكــن انطالقًــا منهــا بلــورة أســس عا ّمــة ومشــتركة ال خــاف
عليهــا ،تتيــح للتم ـ ّرد أن يتط ـ ّور بــدلً مــن أن ينتكــس ،وتح ـ ّدد أولويّاتــه
البرنامج ّيــة والتطبيق ّيــة ،فــي ضــوء توحيــد قــواه المجتمع ّيــة والسياس ـ ّية،
وأخــذه إلــى ثــورة تنخــرط فيهــا فئــات المجتمــع األكبــر ،وتتيــح لهــا
ـتبدادي ،ووضــع أحجــار األســاس
تخطّــي األســديّة وعالمهــا الفاســد واالسـ
ّ
لعالــم يعــد بالح ّريّــة ،ال فــرق فيــه بيــن أديــان أو مذاهــب أو أجنــاس أو
ـي متنــام يُح ـ ّرر الحــراك مــن المحلّ ّيــة الض ّيقــة،
ألــوان ،ينتجــه عمــل وطنـ ّ
والنزعــات ال ّزواريب ّيــة والعســكرة ،واالنقســام ،والمصالــح الشــخص ّية،
والمطامــع التــي تتعــارض مــع تضحيــات الشّ ــعب وحريتــه(.((6
( ((6يــؤرخ الدكتــور برهــان غليــون لهــذه المرحلــة بالتفصيــل فــي كتــاب :عطــب الــذات ،الشــبكة العربيــة
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ـي أن تبــرز نزعــة شــعبويّة جامحــة،
ـي ،كان مــن الطبيعـ ّ
بهــذا التطـ ّور االنتكاسـ ّ
ـوي سـ ّيرته رغباتــه
الســوريّين لشــارع عفـ ّ
تجلّــت فــي انقيــاد مــن تولّــوا تمثيــل ّ
ـي أن يتّســم ســلوكه
وعواطفــه ،احتـ ّـل مــكان القيــادة الغائبــة ،وكان مــن الحتمـ ّ
بالعفويّــة واالرتجــال ،فــي ظـ ّـل مــا افتقــر إليــه مــن وعــي وخبــرة ،وأن تكــون
أفعالــه تابعــة لغيــره ،ور ّدات أفعالــه متقطّعــة وتغيــب عنهــا الرؤى االســتباق ّية،
المترابطــة والمنهجيّــة ،ويح ّركــه اإليمــان بانتصــار هــو حـ ٌّـق للمؤمنين ،يســتند
إلــى عدالــة إله ّيــة تغنيهــم عــن الحاجــة إلــى تخطيــط مســبق ،ومتابعــة
متأنّيــة للتطـ ّورات ،والعمــل بمثابــرة المتــاك مســتلزمات انتصارهــم ،وهزيمــة
ـعبوي ،ومــا الزمــه مــن ميــل إلــى اعتبــار مســبقاته
األســديّة .هــذا ال ّنــزوع الشّ ـ ّ
العاطف ّيــة حقائــق دامغــة ،لــم يكــن خطي ـ ًرا ح ًقــا ،لــوال أن معظــم أوســاط
ـي كانــت مؤمنــة بــأ ّن واشــنطن ،والقــدرة اإللهيّــة ،ســتتكفّالن
المجلــس الوطنـ ّ
بإســقاط األســد ،وأنّــه ال حاجــة إلــى تضييــع وقتهــم فــي تحويــل تمـ ّرد ليســوا
مــن صن َعــه إلــى ثــور ٍة ال يعرفــون كيــف يصنعونهــا ،وال ضيــر عليهــم إن هــم
كل
اســتبدلوا هــذه المه ّمــة ،التــي ال لــزوم لهــا ،بمــا هــو مطــروح ح ًّقــا علــى ّ
حصته
حــزب أو تج ّمــع منهــم ،ويتوقّــف عليــه مصيرهم ومصير ســوريا :تكبيــر ّ
مــن ســلطة مــا بعــد األســد .بهــذه الخلفيّــة ،لــم يبـ َـق مــن دور لمك ّونــات
دب لــم يتــ ّم اصطيــاده بعــد ،وســعي
المجلــس غيــر التنافــس علــى جلــد ٍّ
كل فريــق منهــا إلزاحــة اآلخريــن مــن دربــه ،واالنخـراط فــي صراعــات بين ّيــة
تجــوز فيهــا جميــع أنــواع الضربــات الممنوعــة .والنتيجــة صـ ُ
ـرف ال ّنظــر عــن
الســوريين فــي سـلّة مليئــة
الثّــورة ومــا يرتّبــه واجبهــم حيالهــا ،ووضــع بيــض ّ
ـي ،كان العالــم يُخبــر المجلــس أنــه لــن يحــدث ،لك ّنــه
بأوهــام تد ّخــل خارجـ ّ
ــعبوي ،العتقــاده أ ّن مســايرته تُعــ ّزز ضغوطــه
الســير وراء الشّ ــارع الشّ
ّ
آثــر ّ
علــى مــن بيدهــم قـرار التد ّخــل ،وأســبق ّية حصصــه علــى حصــص غيــره مــن
ـدل
ال ّداعيــن إلــى العقالن ّيــة وعــدم انتظــار تد ّخــل يُر ّجــح ّأل يأتــي .هكــذا ،بـ ً
ـعب ،بانضبــاط وثوريّــة عاقلــة ،وقعــت «القيــادة» وأغلب ّيــة
مــن أن تقــود الشّ ـ َ
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ال ّنخــب فــي شـراك األوهــام الشّ ــعبويّة والغيبيّــة ،فلــم تالحــظ أ ّن الحـراك كان
كل مــكان ،ويحـ ّـل
يتخامــد ،وال ّنــزوع إلــى العســكرة والمذهبــة يق ّوضــه فــي ّ
السياســة وتــرى ممارســيها خونــة ،محـ ّـل
بنادقــه ،التــي تمســك بهــا أيـ ٍـد تكــره ّ
السياســة كفاعل ّيــة مجتمعيــة لــن ينمــو التمـ ّرد إلــى ثــورة فــي غيابهــا.
ّ
السياســة ومــا يحتاج
فاقمــت هــذه العوامــل مجتمعــة القطيعــة بين تنظيمات ّ
إلــى تمـ ّرد الشّ ــعب الثّائــر ،وغيّبت الداخــل تغييبًــا متعاظ ًما باطّـراد عن الذين
كان عليهــم قيادتــه وتوحيــد حراكــه ،واقتصــر دوره علــى مواصلــة التّظاهــر
وتقديــم الشّ ــهداء ،بانتظــار مبــادرة الخــارج إلــى إســقاط عــد ّوه ،المنهمــك
فــي تدميــره بأكثــر الطــرق همج ّيــة ومنهج ّيــة ،والمص ّمــم علــى إحـراز غلبــة
مطلقــة عليــه ،وتعميــق انفصــال المعارضــة عــن تم ـ ّرده ،وتعميــق انفصالــه
عنهــا ،ودفعــه إلــى انحرافــات مــن شــأنها أ ْن تبعــده عــن مطلــب الح ّريّــة
اطــي،
والشّ ــعب الواحــد ،وتعــ ّزز قبولــه بهزائمــه ألنّــه
«علمانــي» وديمقر ّ
ّ
السـ ّنة والجماعــة» ،فــي صـراع
ـامي يُنجــزه جهــاد «أهــل ّ
وخداعــه ببديــل إسـ ّ
ـوري الواحــد ،وألوهــام
السـ ّ
ـي ال مــكان فيــه ألكذوبــة الشّ ــعب ّ
ـي ـ طائفـ ّ
مذهبـ ّ
الح ّريّــة والعدالــة والمســاواة والكرامــة اإلنســان ّية.
فيمــا بعــد ،حيــن ق ـ ّرر البيــت األبيــض ش ـ ّن الحــرب علــى داعــش ،وشــرعت
ـي»
ـي ـ الغربـ ّ
طائراتــه تســتطلع الجغرافيــة الســوريّة ،وقــام «التحالــف العربـ ّ
الــذي ض ـ ّم  ٦۷دولــة ،منهــا دول عرب ّيــة ،بشــن أولــى غاراتــه يــوم  ۲٤أيلــول
 ،۲٠۱٤تب ّيــن أ ّن واشــنطن بنــت جيشً ــا «أوجالن ًيــا» مــن العــدم ،جــاء قســم
كبيــر مــن مقاتليــه مــن جبــال قنديــل فــي العـراق وتركيــا وإيـران إلــى ســوريا،
حيــث د ّربهــم البنتاغــون ونظّمهــم وز ّودهــم بأســلحة متق ّدمــة لــم يخــش
ســقوطها فــي يــد اإلرهابيّيــن ،ومكّنهــم مــن احتــال مناطــق ســوريّ ٍة ال وجــود
للكــرد فيهــا ،خــال فتــرة عــام ونصــف عــام ،أعلنــوا خاللهــا أ ّن لــدى «قـ ّوات
حمايــة الشّ ــعب» مشــرو ًعا سياسـ ّيا يُضمــر نزعــة انفصال ّيــة تنــدرج فــي إطــار
الخلقــة» ،تتعــارض مــع التـزام البيــت األبيــض المتكـ ّرر
تفكيك ّيــات «الفوضــى ّ
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الســوريّة واســتقاللها ،ســواء فــي وثيقــة جنيــف لعــام  ۲٠۱۲أم
بوحــدة ال ّدولــة ّ
ـي يــوم  ۲۲شــباط
ـي ال ّروسـ ّ
القـرار رقــم  ۲۲٥٤لعــام  ،۲٠۱٥أم التّفاهــم األميركـ ّ
 .۲٠۱٦وبتوضّ عهــا فــي المنطقــة ،احتلّــت القـ ّوات األميركيّــة منطقــة مفتوحــة
ــوري ،وشــرق وشــمال شــرق
علــى آفــاق اســتراتيج ّية تتخطّــى ّ
الس ّ
الصــراع ّ
وجنــوب وجنــوب غــرب ســوريا ،إلــى الشّ ــرق األوســط بمجملــه .اآلن ،تب ّيــن
ـي لــم يكــن أقـ ّـل مــن
ـي األوجالنـ ّ
أ ّن دعــم أميــركا لحــزب المجتمــع ال ّديمقراطـ ّ
دعــم إيـران وروســيا لألســد ،وأ ّن البيــت األبيــض و َجــد فــي الورقــة األوجالن ّيــة
أداة تع ـ ّزز سياســات «إدارة األزمــة» وتف ّعلهــا ،بعــد أن قــام جيشــها بتد ّخــل
ـي سياسـ ًّيا ،والتّفــوق عليه
ـي واســع مكّنهــا مــن مجــاراة االحتــال ال ّروسـ ّ
احتاللـ ّ
عســكريًّا ،وإبقــاء ورقــة الخيــارات األخيــرة فــي يدهــا ،واالســتئثار ،فــي الوقــت
المتوســط والخليــج
نفســه ،بموقــع مجــاور لتركيــا ،مطـ ّـل علــى إيـران وشــرق
ّ
ـي ،أقامــت عــد ًدا مــن القواعــد العســكريّة فيــه ،مــن دون أن تخســر
العربـ ّ
جنديًّــا واحـ ًدا ،أو يحاربهــا أحــد ،وتســتطيع حمايتهــا بحـ ّد أدنــى مــن التكلفــة
المال ّيــة والبشــريّة ،مــع أ ّن لهــا عائـ ًدا سياسـ ًّيا وعســكريًّا ،ال يمكنهــا الحصــول
أي مــكان آخــر ،خــارج العـراق.
علــى مــا يماثلــه مــن ّ
2ـ صعــود اإلرهــاب راقــب األميرك ّيــون الفوضــى المتفاقمــة ،وتوقّفــوا ،كمــا
ينبغــي ،عنــد أثرهــا فــي أهل ّيــة المعارضــة لتقديــم الخدمــات الضروريّــة
ـي أن يتعــارض وجــود آالف الفصائــل المس ـلّحة مــع
لهــم .وكان مــن الطبيعـ ّ
خــوض حــرب مو ّحــدة ومنظّمــة ضــ ّد تنظيمــات إرهاب ّيــة ،بنــت إحداهــا
ـوري «خالفــة إســام ّية» ،نشــرت
السـ ّ
خــال عاميــن مــن دخولهــا إلــى المجــال ّ
ســلطانها علــى قرابــة  % ٤٠مــن مســاحة ســوريا والعـراق ،وانخــرط فــي ق ّواتهــا
الســوري ّين والعراق ّييــن ،وط ّبقــت شــريعتها
آالف المســلحين ،وحكمــت مالييــن ّ
فــي عــدد مــن المــدن الكبيــرة ،ومئــات البلــدات والقــرى ،واحتلّــت عــد ًدا
كبي ـ ًرا مــن آبــار ال ّنفــط والغــاز ،واســتولت علــى محاصيــل ومــوارد زراع ّيــة
وفيــرة ،وألغــت ســلطة دولتيــن مشــرق ّيتين رئيســتين همــا ســوريا والع ـراق،
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وتغلغلــت فــي بيئــة متعســكرة ،قليلــة المناعــة تجــاه المذهبيّــة والتط ـ ّرف،
ـي حكــم باســم علمان ّيـ ٍة ،لــم تكــن غيــر
بعــد نصــف قــرن مــن اســتبداد طائفـ ّ
ديــن عنيــف ،لُحمتــه وســداه عبــادة رئيــس األجهــزة وســلطتها ،فلــم تتم ّكــن
السياس ـ ّية الضّ عيفــة ،واألوســاط المجتمع ّيــة المبعثــرة ،مــن تعبئــة
األح ـزاب ّ
قــدر مــن المقاومــة المنظّمــة والفاعلــة يحمــي الشّ ــعب منــه.
مــا إن قارنــت أوســاط شــعبيّه واســعة ،غيــر مسيّســة أو متعلّمــة ،وتعيــش
فــي بيئــات محافظــة مــأت وعيهــا بمعتقــدات خراف ّيــة وغيب ّيــة ،بيــن خالفــة
البغــدادي الذبّاحــة وطائف ّيــة األســد اإلباديّــة ،حتــى وجــدت أ ّن مــن ال
ّ
تعرفــه بعـ ُد هــو أفضـ ُـل بكثيــر مــن الــذي عرفتــه وعافتــه نفوســها .لــم تكــن
داعــش تنظي ًمــا كغيــره ،بــل كانــت دولـ ًة طالبــت رعاياهــا بالــوالء لهــا ،شــأن
ومؤسســاته ،أو
أي دولــة أخــرى ،وإن لــم ينتســبوا إلــى تنظيمهــا
ّ
ّ
الجهــادي ّ
كانــوا مــن رافضيهمــا .وزاد مــن جاذبيــة داعــش ظهو ُرهــا فــي فتــرة فوضــى
شــاملة ،حلّــت بســوري ّين طُــردوا مــن وطنهــم بالمالييــن ،وأضناهــم الجــوع
وانقطــاع مواردهــم ،وضيــاع ممتلكاتهــم ومصــادر عيشــهم ،وقتــل واختفــاء
أبنائهــم وموتهــم بمئــات اآلالف تحــت التّعذيــب ،وأذلّهــم اغتصــاب نســائهم
وبناتهــم وأمهاتهــم ،وتشــتيت شــملهم ،فــا عجــب أن مالــوا إلــى تطــ ّرف
أوصــل كثيريــن منهــم إلــى داعــش و«ال ّنصــرة» ،حيــث مارســوا غلبــة انتقام ّيــة
ـوب اليائــس حيــن يتح ّكــم.
ـ وحش ـ ّية ،يمارســها عــاد ًة المغلـ ُ
بانتقــال واشــنطن إلــى سياســات انخ ـراط مباشــر فــي ســوريا ،لش ـ ّن حــرب
علــى تنظيــم «الدولــة» مــن دون اســتعانة بالفصائــل والمعارضــة ،بعــد فشــلها
فــي تجنيــد وتدريــب «قــ ّوة معتدلــة» توافــق علــى أولويّــة الحــرب ضــد
داعــش« ،تحالــف» البيــت األبيــض مــع «ق ـ ّوات حمايــة الشّ ــعب» ،العتقــاده
أن الفصائــل لــن تبتعــد عــن غرفتــي المــوم والمــوك ،وأ ّن التّحالــف ضــد
اإلرهــاب لــن يحتــاج إليهــا ،بعــد تفاهــم البيــت األبيــض مــع الكرمليــن علــى
حــرب مزدوجــة الهــدف ،يتولّــى هــو شـ ّنها ضـ ّد ال ّدولــة ،وتخوضهــا روســيا ض ّد
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التّنظيمــات اإلســاميّة والمتأســلمة ،علــى أن تتّخــذ ال ّدولتــان مــا يكفــي مــن
ـكري ضــارب لـــ
اســتعدادات إلطالقهــا نهايــة عــام  ،۲٠۱٥بعــد بنــاء جســم عسـ ّ
«قـ ّوات حمايــة الشّ ــعب» ،فــي الشّ ــمال والشّ ــرق ،قــادر علــى إنجــاز مه ّمتــه،
ـدي للمعــارك الكبيــرة القادمــة ،فــي
بينمــا تُ ِع ـ ّد روســيا بقايــا الجيــش األسـ ّ
حلــب ومحيــط دمشــق وريــف حمــص الشّ ــمالي ،بالتّفاهــم مــع تركيــا فــي
الشّ ــمال ووســط ســوريا ،واألردن وإس ـرائيل فــي جنوبهــا.
بــإدارة ظهرهــا للمعارضــة ،شــطبت واشــنطن الفصائــل التــي تب ّناهــا البنتاغــون
وص ّنفهــا كمعتدلــة ،وقلّصــت عالقاتهــا مــع االئتــاف ،وأدخلــت ،بالتّــوازي
الص ـراع علــى ســوريا وفيهــا إلــى طــور جديــد ،نقــل أدوار القــوى
مــع ذلــكّ ،
اإلقليم ّيــة والدول ّيــة إلــى صعيــد جديــد ،أســهم فــي تقويــض أدوار المعارضتين
العســكريّة والسياس ـ ّية مــن جهــة ،وألحــق األســديّة ـ بالتّــوازي مــع ذلــك ـ
ب ُحماتهــا ،وأفقدهــا القــدر القليــل جــ ًّدا مــن االســتقالل ّية التــي كانــت لهــا
ـي ،وظهــور بــوادر ســوء فهــم بيــن موســكو وطهـران حــول
قبــل الغــزو ال ّروسـ ّ
الســوري ،أ ّدت إلــى تباعــد مواقــف وسياســات العاصمتيــن ،مــع مــا
الملــف ّ
ـي علــى قصــر قـرار الحـ ّـل عليهمــا ،وعدم الســماح
ـي ـ روسـ ّ
بــدا كتفاهــم أميركـ ّ
لغيرهمــا بلعــب دور مقـ ّرر أو مؤثّــر فــي نتائجــه .بتوطّــن واشــنطن وموســكو
عســكريًّا فــي ســوريا ،وتعاونهمــا علــى المرحلــة القادمــة ،وق ـرار واشــنطن
اســتبدال عالقاتهــا مــع المعارضــة بتفاهــم مــع الكرمليــن ،يضــع أوراق الحـ ّـل
الص ـراع وإزالــة مــا قــد
جميعهــا فــي يديهــا ويمكّنهــا مــن تحديــد مــآالت ّ
ـي
يعرقــل الوصــول إلــى النتائــج النهائ ّيــة كمــا تق ّررهــا ،تقلّــص الــدور العربـ ّ
فــي ســوريا إلــى درجــة االضمحــال ،وطُــرح دور إيـران علــى بســاط تفاهــم
ـي حــول مســتقبلها فــي المنطقــة ،وخ ّيرتهــا واشــنطن بيــن الموافقــة علــى
دولـ ّ
تقييــد انتشــارها فيهــا وإخضاعــه لمــا ستســمح لهــا بــه ،أو طردهــا من ســوريا،
بالق ـ ّوة األميرك ّيــة ـ اإلس ـرائيل ّية ،وإال فبصفقــة أميرك ّيــة ـ روس ـ ّية ـ خليج ّيــة ـ
أوروب ّيــة ،وواجهــت تركيــا مصاعــب هـ ّددت أمنهــا ،وجعلــت حمايتــه مســألة
مع ّقــدة وغيــر مضمونــة النتائــج.
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هــذا التّط ـ ّور ت ـ ّم بتوافــق واشــنطن مــع موســكو ،وقيــام الثّانيــة بتنفيــذ مــا
والسياســ ّية،
تقترحــه األولــى ،مــن أجــل تحجيــم المعارضتيــن العســكريّة ّ
وانت ـزاع ق ـرار األســديّة ،عندمــا ســتنهمك أميــركا فــي الحــرب علــى اإلرهــاب،
لحــل
وتحضّ ــر توقيتــات المعركــة المتزامنــة ضــد الفصائــل واإلرهــابٍّ ،
ســيتع ّين ببلــورة تمثيــل معــارض يســتم ّد دوره وشــرع ّيته مــن قدرتــه علــى
توظيــف تضحيــات الشّ ــعب وصمــوده طــوال عشــرة أعــوام ،فــي حـ ّـل ينهــي
ويؤســس مرحلــة انتقاليــة نحــو بديــلٍ ال غالــب فيــه وال مغلــوب،
الصــراع ّ
وعلــى تغييــر عالقــة األســديّة بإيـران ،ومــا سـتّتخذه مــن مواقــف فــي صـراع
إســرائيل وواشــنطن المحتمــل ض ّدهــا.
نفســها ،عنــد أميــركا ،وفتــح
برفضهــا محاربــة اإلرهــاب ،ه ّمشــت الفصائــل َ
بــاب تحييدهــا والقضــاء عليهــا ،وبــدأت حــرب مزدوجــة األهــداف ضــد
ـي.
اتيجي لإلرهــاب ال ّدينـ ّ
ـي اســتر ّ
داعــش وض ّدهــا ،باعتبارهــا نو ًعــا مــن احتياطـ ّ
الســاحة ،والتّعامــل معهــا كجهــات
منــذ بــدء هــذا التّفاهــم ،بــدأ تفكيــك قــوى ّ
دخيلــة عليهــا ،كان قــد أغراهــا بدخولهــا َوهــم أقنعهــا أ ّن أميــركا صــارت قـ ّوة
ضعيفــة ،وتخلّــت عــن المنطقــة العربيــة والشــرق أوســط ّية لقـ ّوة غالبــة هــي
روســيا ،وأحــدث انســحابها المزعــوم منهــا حــالً مــن الف ـراغ يس ـ ّده انخ ـراط
الســوري ّين ،فلــم تواجهــه واشــنطن الضعيفــة،
موســكو فــي ّ
الصــراع ضــ ّد ّ
خاصــة أنّهــا تب ّنــت بعــد عــام  ۲٠۱۳ـ  ۲٠۱٤موق ًفــا مــن اســتيالء اإلســام ّيين
ّ
الســلطة ،قري ًبــا مــن موقــف موســكو تجاهــه.
علــى ّ
فــي أعقــاب اســتدراج القــوى العرب ّيــة واإلقليم ّيــة إلــى ســوريا ،جــاء زمــن
الص ـراع ،حــان وقــت
التفكيــر بإخراجهــا منهــا .وبعــد تركيــب أدوارهــا فــي ّ
تفكيكهــا ،فــي ظــل واقعــة مفصليّــة هــي ســقوط ورقــة المعارضــة العســكريّة
والسياســ ّية األميرك ّيــة ،واقتنــاع العالــم بــأ ّن فيهــا «عرقًــا إرهاب ًّيــا» .تخلّــى
ّ
البيــت األبيــض عــن الفصائــل ،وق ـ ّرر تقييــد تزويدهــا بالمســاعدات تمهي ـ ًدا
إللغائــه ،واالمتنــاع عــن إرســال وحــدات كبيــرة مــن ق ّواتــه الب ّريّــة إلــى ســوريا،
115

مــا دام التحالــف يمتلــك مــا يكفــي مــن طائـرات ،و«قـ ّوات حمايــة الشّ ــعب»
مــن جنــو ٍد ،نســبة العــرب فيهــم تقــارب ســبعين بالمئــة أرقــام ق ّدمهــا العميــد
طــال ســلّو ،الناطــق ال ّرســمي األســبق باســم قــ ّوات ســوريا ال ّديمقراط ّيــة،
انشــق عنهــا ،لكــن مــن يقودهــم هــم رجــال قنديــل ،ال الض ّبــاط
الــذي
ّ
المنشـقّون عــن األســديّة ،الذيــن ه ّمشــوا تما ًمــا ،أو مــن رفضــوا قتــال داعــش
ـت نهبًــا إلرادات وصفقــات ال ـ ّروس واألت ـراك
مــن قــادة الفصائــل ،التــي تُرِكـ ْ
واإليرانييــن .هــذه الغلطــة الفادحــة ،التــي اقترفهــا االئتــاف وقــادة الفصائــل،
الصـراع وعالقــات أطرافــه المحلي ّيــن والدول ّييــن،
أحدثــت تحـ ّو ًل جذريًّــا فــي ّ
إذ أقلعــت واشــنطن بســببها عــن رؤيــة الفصائــل بداللــة قتالهــا ضـ ّد األســديّة،
ورأت فيــه قتــالً يضـ ّر بالتّحالــف ال ّدولــي ضـ ّد داعــش :أولويّتهــا المطلقــة مــن
اآلن فصاع ـ ًدا ،التــي ســترغمها علــى تــرك مــن يخوضونهــا لل ـ ّروس ،وتقليــص
ارتباطهــا بهــا ،واســتبدال إش ـراف مخابراتهــا المركزيّــة عليهــا بإش ـراف وزارة
ـروري االنتقــال مــن
دفاعهــا ،التــي ســتقود الحــرب ،بعــد أن صــار مــن الضّ ـ ّ
إدارة األزمــة إلــى إدارة الحــرب ،وإن لبعــض الوقــت ،والتفـ ّرغ لتنظيــم داعــش
عد ّوهــا الــذي ق ـ ّررت القضــاء عليــه فــي الع ـراق وســوريا ،تاركــة االلتصــاق
بتركيــا كخيــار وحيــد لفصائــل صــار وجودهــا مرتبطًــا بخطــب و ّدهــا واالرتهــان
الخاصــة ،كمــا فــي
لهــا ،فــي المســألة الكرديّــة ذات الحساســ ّية الوطن ّيــة
ّ
ـي.
الموقــف مــن «ال ّنصــرة» ،والحـ ّـل ال ّنهائـ ّ
كان األميركيــون قــد ســألوا ممثّلــي المجلــس واالئتــاف ،م ـ ّرات عديــدة ،عــن
الســلطة ،والســيطرة علــى الجيــش واألمــن ،إذا
مــدى اســتطاعتهم تولّــي ّ
مــا ســقط األســد أو أســقطوه .وبمــا أنّهــم كانــوا يعرفــون اإلجابــة ،بحكــم
معرفتهــم بواقــع الطرفيــن ،ومــا فــي بناهمــا وسياســاتهما مــن عيــوب
ونواقــص ،وعالقاتهمــا الداخل ّيــة مــن خالفــات وانقســامات ،ومــا همــا بحاجــة
إليــه مــن خطــط وبرامــج تؤ ّهلهمــا لقيــادة ثــورة؛ إذ دفعهــم واقعهمــا إلــى
التح ّفــظ أ ّول األمــر علــى مطالبتهمــا بال ّديمقراط ّيــة ،كبديــل وحيــد لألســديّة،
116

قبــل التخلّــي عنــه ،عقــب اختـراق التمـ ّرد بمعادلــة مذهبيّــة ر ّجحتهــا هيمنــة
الســاحة العســكريّة،
غالبيــة الفصائــل المذهبيّــة والســلفيّة الجهاديّــة علــى ّ
السياسـيّة ،ومــن
الســاحة ّ
ومــا ترتّــب علــى ذلــك مــن ارتــدادات كارثيّــة ،علــى ّ
ـي ،وتخلــق تطـ ّور أكّــد أكثــر فأكثــر مركزيّــة
ـلمي والمجتمعـ ّ
تــاش للحـراك السـ ّ
ـت
أي حـ ٍّـل قــادم ،وضــرورة المحافظــة عليــه ،وإرجــاء البـ ّ
شــخص األســد فــي ّ
فــي مصيــره إلــى نهايــة الحــرب علــى اإلرهــاب .بخبــرة واشــنطن مــع القاعدة،
وخشــيتها مــن قيامهــا هــي أو تنظيــم «الدولــة اإلســام ّية فــي العراق والشّ ــام»
داعــش بـــ «غــزوات» خارج ّيــة وهــو مــا حــدث الحقًــا ،وغلبــة «ال ّدولــة»
العدديّــة علــى التّنظيمــات والفصائــل ،المبعثــرة والمتناحــرة والمحســوبة
زو ًرا وبهتانًــا علــى المعارضــة ،تراجــع رهــان واشــنطن علــى االئتــاف ،ومــا إن
الســوريّة ،وتعــاون مــع «قـ ّوات حمايــة الشّ ــعب»
رابــط جيشــها علــى األرض ّ
التمســك بــه
الكرديّــة ،حتــى بــدا أنهــا س ـتُمعن فــي تهميشــه ،وتقلــع عــن ّ
نــص وثيقــة
ّ
كطــرف يتوقّــف
ولــي علــى مشــاركته فيــه ،حســب ّ
الحــل ال ّد ّ
ـي .منــذ هــذه االنعطافــة ،وبعــد أن
جنيــف وق ـرارات مجلــس األمــن ال ّدولـ ّ
«كان تعاطفهــا مــع الثّــورة أساســ ًّيا فــي موقفهــا مــن ال ّنظــام ،عقــد وزيــر
خارج ّيتهــا جــون كيــري اجتماعــات متك ـ ّررة ،مــع ســيرجي الفــروف ،نظيــره
ـي ،وتوافــق الوزي ـران علــى خطــة ثالث ّيــة البنــود ،رســمت طري ًقــا إلــى
ال ّروسـ ّ
الحـ ّـل مغاي ـ ًرا لطريــق بيــان جنيــف ،تجاهــل «الهيئــة الحاكمــة االنتقال ّيــة»،
وقــال بـــ «الحفــاظ علــى وحــدة ســوريا ،لكنــه أقـ ّر ،في الوقــت نفســه ،بوجود
أج ـزاء مــن البــاد تســيطر عليهــا جماعــات عرقيّــة مختلفــة تســاندها قــوى
خارجيــة»( ،((6فــكان إقرارهــا بذلــك أ ّول إشــارة إلــى ضــرورة التخلّــي عــن
نمــوذج الدولــة المركزيّــة ،وإعــادة تركيــب ســوريا فــي إطــار صيغـ ٍة ،تعتبرهــا
وثيقــة أصدرتهــا مؤسســة رانــد ،واعتمدهــا الطّرفــان خيــا ًرا مر ّج ًحــا ،وتقتــرح
إقامــة «ثــاث مناطــق آمنــة ،واحــدة يســيطر عليهــا ال ّنظــام فــي الغــرب،
(((6
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وثانيــة األوجالنيّــون فــي الشّ ــمال ـ الشّ ــرقي ،وثالثــة بيــن شــمال وجنــوب
البــاد ،تتــرك للمعارضــة المعتدلــة ،ورابعــة وقت ّيــة وغيــر آمنــة فــي وســط
وشــرق ســوريا ،تســيطر عليهــا داعــش ،ويجــب أن تســتهدف عســكريًّا مــن
جميــع األط ـراف»(.((6
هــذا التصــ ّور ،القائــم علــى إقــرار وقــف إطــاق نــار دائــم عبــر الفصــل
ـي الشّ ــامل للمتقاتليــن ،اعتمدتــه الدولتــان فــي إنشــاء مناطــق خفــض
المكانـ ّ
التوتّــر المقترحــة ،غيــر أ ّن روســيا رفضــت تجديــد اتفاقيّاتهــا مــع الفصائــل،
بعــد انقضــاء األشــهر الس ـتّة مــن عمــر االتّفاق ّيــات ،بذريعــة القضــاء علــى
«إرهــاب» مــا ســ ّمته «خطــة رانــد» ،بصراحــة ودون لبــس« ،المعارضــة
المعتدلــة» ،وقــد تزامــن اســتيالؤها عليهــا بالقـ ّوة مــع قضــاء واشــنطن علــى
إرهــاب داعــش فــي المناطــق األخــرى .فيمــا بعــد ،اعتمــدت «ورقة رانــد» في
ـي ،تب ّنــى مــا فيهــا مــن انزيــاح
إصــدار القـرار  ۲۲٥٤عــن مجلــس األمــن ال ّدولـ ّ
عــن بيــان جنيــف والقـرار  ،۲۱۱۸واســتبدل «الهيئــة الحاكمــة االنتقال ّيــة» ذات
المرجع ّيــة ال ّدول ّيــة ،والتــي ســتتولّى صالح ّيــات األســد وتشــرف علــى االنتقــال
ـص عليــه البيــان ،بحكومــة وحــدة وطن ّيــة
ـي فــي ســوريا ،الــذي نـ ّ
ال ّديمقراطـ ّ
مرجع ّيتهــا األســد ،والتخلّــي عــن نقــل ســوريا إلــى ال ّديمقراط ّيــة ،مقابــل قبــول
اري معــارض فــي الحكومــة التــي يشـكّلها ويتولّــى اإلشـراف عليهــا.
تمثيــل وز ّ
وســي موقفهمــا
بالتّــازم مــع هــذا التّراجــع« ،بــ ّرر الجانبــان
األميركــي وال ّر ّ
ّ
بمواجهــة تنظيمــات اإلســام الراديكال ّيــة وعــدم االســتقرار فــي ســوريا» (،((6
الســفير األميركــي األســبق فــي دمشــق روبــرت فــورد،
هــذا مــا أفصــح عنــه ّ
فــي شــهادة أمــام الكونغــرس ،أدلــى بهــا فــي نيســان مــن عــام  ،۲٠۱۳بقولــه:
«إ ّن للواليــات المتّحــدة أربعــة أهــداف فــي ســوريا ،أه ّمهــا إطالقًــا أن ال تصبح
( ((6المرجع السابق.
( ((6عزمــي بشــارة ،ســوريا :درب اآلالم نحــو الح ّريّــة ،المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات ،بيــروت
آب .2013
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قاعــدة لعمليــات إرهابيّــة»( .((6بمــا أ ّن واشــنطن لــم تســتهدف نقــل البلــدان
العربيّــة إلــى ال ّديمقراطيّــة ،وجعلــت أولويّتهــا الحــرب علــى اإلرهــاب ،بعــد
خمســة أعــوام مــن الحــرب األســديّة ـ اإليرانيّــة ـ ال ّروســيّة الشّ ــاملة علــى
الســوري ّين ،فإنّهــا غلّبــت مــا تطلّبتــه مــن عالقــات ومصالــح دول ّيــة وإقليم ّيــة
ّ
علــى عالقاتهــا بمعارض ـ ٍة فقــدت معظــم رصيدهــا عندهــا ،ألســباب ظاهــرة
ـي راســخ ودائــم ،ومواجهــة الت ّيــار
وخف ّيــة ،أه ّمهــا فشــلها فــي بنــاء وضــع ذاتـ ّ
ـي الــذي أخــذ يبتلــع ثــورة الح ّريّــة ،ورفــض االئتــاف أخــذ موقــف
المذهبـ ّ
حاســم مــن اإلرهــاب ،يجعــل الحــرب ض ـ ّده حاضنــة عالقاتهــا معهــا وض ـ ّد
األســديّة وإرهابهــا ،ورافعــة ال ّدفــاع عــن ثــور ٍة حاربهــا تنظيــم الدولــة عســكريًّا
وأيديولوج ًّيــا ،وص ّفــى أعــدا ًدا متزايــدة مــن أنصارهــا :ســواء كانــوا ســوريّين
ــوري الشّ ــهيد :باولــو
كاألب
الس ّ
اإليطالــي ـ ّ
بالــوالدة ،أم ســوري ّين باالنتمــاءّ ،
ّ
داليليــو.
بالتّذكيــر بــآالف القتلــى الذيــن ســقطوا يــوم  ۱۱أيلــول  ،۲٠٠۱فــي هجــوم
ـي فــي نيويــورك ،بــدأت واشــنطن حربهــا
القاعــدة علــى بــرج التّجــارة العالمـ ّ
الخلقــة»،
علــى اإلرهــاب ،وأدخلــت بعــض التّعديــل علــى نهــج «الفوضــى ّ
والتّعــاون مــع روســيا ،وهــي تراجــع أدوار القــوى التــي اســتقدمت إلــى
الســوريّة ،حســب خطـ ٍ
ـط مــن وضــع البيــت األبيــض ،أســقطت بعــض
الســاحة ّ
ّ
مــا كانــت قــد رســمته مــن خطــوط جغراف ّيــة وسياســ ّية حمــراء لروســيا،
ـي فــي يدهــا ،لتضبــط بواســطته مــا
السـ ّ
واســتبقت ق ـرار الحـ ّـل ّ
ـوري ال ّنهائـ ّ
ـي مــن انتشــار هنــا أو هنــاك ،وتب ّنــت ،بعــد ظهــور
قــد يشــهده الــدور ال ّروسـ ّ
اإلرهــاب وانتشــاره ،آليّــات ســيطرة جديــدة ،واجهــت مــن خاللهــا امتداداتــه
والسياسـيّة المتســارعة ،بمــا تطلّبتــه مــن تقنيّــات تطويــع واحتواء،
العســكريّة ّ
ت ُعــ ّزز قبضتهــا علــى التطــ ّورات المتحديّــة ،وتعظّــم قدرتهــا علــى التكيّــف
مــع حــرب غيــر متناظــرة ،تتشــابك مــع حــرب تقليديّــة ،ق ـ ّررت ش ـ ّنها ض ـ ّد
السابق.
( ((6المصدر ّ
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قـ ّوة إرهابيــة كبيــرة ومتماســكة ،والقضــاء عليهــا بالتّعــاون مــع روســيا ،الــذي
ســيكون مباشـ ًرا فــي مناطــق خفــض التوتّــر ،وغيــر مباشــر فــي المناطــق التــي
كـ ّرس غــزو روسـ ّيا لســوريا وقائــع جيوسياسـ ّية فيهــا ،اســتدعى بقاؤهــا تحــت
الســيطرة انتشــا ًرا عســكريًّا أميرك ًّيــا فــي رقعــة واســعة مــن األرض الســوريّة،
ّ
ـي مــن جهــة ،وللتح ّكــم الح ًقــا فــي صراعــات
دخلتهــا الحتــواء ّ
التوســع ال ّروسـ ّ
الســوريّة ،أو لتصفيــة ذيولهــا اإليرانيّــة ،التــي أعلــن ترامــب
مــا بعــد الثّــورة ّ
عــزم إدارتــه علــى اســتهدافها داخــل ســوريا وجوارهــا ،واســتهداف طه ـران
نفســها بعقوبـ ٍ
ـات قــال «إنّهــا ســتكون أصعــب نظــام عقوبــات فــرض علــى
إيـران علــى اإلطــاق ،وستســتهدف القطاعــات األساسـ ّية في اقتصادهــا ،وتصل
بصادراتهــا مــن ال ّنفــط إلــى الصفــر»( ،((6فــي حيــن تكـ ّرس اهتمامهــا المتزايد
لمــا تتطلّبــه المواجهــة معهــا مــن اســتعدادات عســكريّة تع ـ ّزز فــي آن م ًعــا
دور إسـرائيل ،وتحمــي الخليــج ،وتقنــع الكرمليــن بتقيّــد تعاونــه مــع حرســها
ـوري فــي ســوريا ،وتع ّدهــا باالعت ـراف بمــا لديهــا «مــن امتيــازات وقواعــد
الثّـ ّ
عســكريّة فــي ســوريا ،وبالمشــاركة فــي إعــادة إعمــار ســوريا ،والموافقــة علــى
ـي تتمتّــع موســكو فيــه
بقــاء بشّ ــار األســد فــي ّ
الســلطة ،واإلقـرار بوضــع دولـ ّ
بالن ّديّــة مــع بق ّيــة الـ ّدول الكبــرى»( .((6هــذه اإلغـراءات والمحـ ّددات ،التــي
وســمت مواقــف واشــنطن مــن اآلخريــن ،أفضــت إلــى مســتج ّدات مه ّمــة،
منهــا:
الصـراع عــن بعــد وإبقائهم داخــل دوائر
١ـ االنتقــال مــن التّح ّكــم فــي أطـراف ّ
ـي
ح ّددتهــا لهــم اســتباق ًّيا ،إلــى اإلفــادة مــن ثقــل الحضــور العسـ ّ
ـكري األميركـ ّ
الصـراع،
المباشــر فــي ســوريا ،ومــا يمارســه مــن ضغــط علــى جميــع أطـراف ّ
ـي يقتــرن بخطــوط
عبــر آليّــات احتــواء متن ّوعــة األوجــه ،يع ّززهــا ردع ميدانـ ّ
(« ((6إدارة ترامــب تســتع ّد لفــرض أشــ ّد عقوبــات علــى طهــران» ،موقــع بــي بــي ســي ،العربــي،
 2ـ  11ـ https://www.bbc.com/arabic/world-46075491 .2018
( ((6صفوان أبو حال« ،تنازالت أميرك ّية مفاجئة لموسكو» ،موقع أنباء روسيا 7 ،ـ  7ـ .2017
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أي طــرف مقاتــل مــن اجتيــاز غــرب الفـرات إلــى شــرقه ،وال ّنظام
حمـراء تمنــع ّ
وروســيا مــن اســتهداف «قـ ّوات ســوريا ال ّديمقراط ّيــة» ،حليفــة «قـ ّوات حمايــة
الشّ ــعب» األوجالن ّيــة ،المنتشــرة شــرق وشــمال ســوريا ،وانخ ـراط نشــط فــي
ـوري يتح ّكــم فــي تف ّرعاتــه اإلقليم ّيــة وال ّدول ّية ،علــى أن يتظاهر في
السـ ّ
الشّ ــأن ّ
الصـراع آن ًّيــا وعــن كثــب ،وإعــداد
خطوتيــن تمكّنــان البيــت األبيــض مــن إدارة ّ
الســوريّة لــدور ال ب ـ ّد أن تلعبــه فــي صراعــات المنطقــة القادمــة:
الســاحة ّ
ّ
أوالهمــا ق ـرار أوبامــا عــد ّو التّد ّخــل المزعــوم إرســال ق ـ ّوات أميرك ّيــة مقاتلــة
إلــى شــمال وشــرق وجنــوب ســوريا أواخــر عــام  ،۲٠۱٥وثانيتهمــا ممارســة
ـي تن ّفــذه
ضغــوط متن ّوعــة علــى روســيا وإي ـران ،يع ّبــر عنهــا مشــروع سياسـ ّ
أي حـ ّـل
ـي ،ويخرجهــا مــن ّ
فــي مناطــق تتمتّــع بحمايتهــا ،يســتبق الحـ ّـل ال ّدولـ ّ
قــد تف ّكــر روســيا بتحقيقــه ،بمفردهــا أو بالتّعــاون مــع إي ـران .بهــذه ال ّنقلــة
المزدوجــة ،وضعــت واشــنطن اآلخريــن أمــام خيــارات تتح ّداهــم ،وجعلــت
أي أمــر يتّصــل بســوريا ض ـ ّد إرادتهــا أو بمعــزل عنهــا.
مــن المحــال تقريــر ّ
غيــر أ ّن ال ّرئيــس الجديــد ترامــب ق ـ ّرر ســحب ق ّواتــه مــن هــذه المناطــق،
والتّخلّــي ع ّمــا يترتّــب علــى انتشــار جيشــه فيهــا مــن أبعــاد اســتراتيج ّية ،لك ّنــه
ســرعان مــا تراجــع عــن قــراره ،تحــت ضغــوط أطــراف داخليّــة ال تفضّ ــل
ـي
نهجــه حــول إعطــاء األولويّــة لسياســة «أميــركا أ ّولً » ،علــى انتشــارها الخارجـ ّ
الــذي يلعــب دو ًرا خطيـ ًرا فــي ســيطرتها علــى مفاصــل العالــم.
٢ـ قبــول التّخلّــي ،الــذي قــد يكــون مرحل ًّيــا ،عــن أولويّــة إســقاط األســد
ونظامــه ،وتســويغ موقفهــا بتدنّــي أهم ّيــة المعركــة ضــ ّده ،بالمقارنــة مــع
المعركــة ضـ ّد داعــش التــي احتلّــت مســاحات من ســوريا والعـراق أكبــر بكثير
الســوريّة التــي يحتلّهــا جيشــه ،ولديهــا عشـرات آالف المقاتلين
مــن المســاحة ّ
ـش،
ـي الهـ ّ
ـي ،فضـ ًـا عــن ال ّنظــام العربـ ّ
المد ّربيــن الذيــن يهــد ّدون ال ّنظــام ال ّدولـ ّ
ـدي ،وتقريــر مصيــر
ويســمحون إليـران وروســيا بتغطيــة إرهــاب ال ّدولــة األسـ ّ
ســوريا بمــا يخالــف إرادة قطاعــات واســعة من شــعبها ،وتســويغ اســتعمارهما
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لهــا ،وإيهــام العالــم أنّهمــا يحاربــان اإلرهــاب ويحميــان أمنــه وســامه.
خلــي عــن تحقيــق أهــداف أميــركا باســتخدام المعارضــة ،التــي مــا
٣ـ التّ ّ
انفـ ّـك دورهــا يتالشــى ،وعجــزت طــوال أعــوام عــن اعتمــاد سياســات اســتباق ّية
متماســكة وذات حمولــة عقالن ّيــة م ّنظمــة ومدروســة ،والتّفاهــم مــع عــد ّو
الثّــورة اللّــدود :روســيا ،التــي قـ ّرر البيــت األبيــض إطــاق يدهــا فــي الحــرب
ـي والمســبق معهــا علــى
ضـ ّد الفصائــل ،علــى ّأل يعنــي ذلــك التّفاهــم ال ّنهائـ ّ
وخاصــة
خلــي عــن أوراق الضّ غــط عليهــا،
ّ
ّ
الحــل ّ
ياســي ونتائجــه ،أو التّ ّ
الس ّ
منهــا مــا أقامــه شــرق الفـرات مــن قواعــد عســكريّة ،تحـ ّدت بواســطتها قــدرة
للص ـراع تنفــرد بــه ،ويعيــد ســوريا بكاملهــا إلــى
موســكو علــى إيجــاد حـ ّـل ّ
األســديّة ،ومــا ّأسســه أيضً ــا مــن روابــط بيــن وجــوده فــي ســوريا والع ـراق،
ـي بمق ّوماتــه التــي تتجــاوز
وتداخــل بيــن ّ
ـي وال ّدولـ ّ
الصـراع المحلّــي واإلقليمـ ّ
ـي لمشــكالت مع ّقــدة ليــس بمســتطاع روســيا
محلّيّــة الحـ ّـل إلــى حـ ّـل إقليمـ ّ
أي وقــت إلــى معركــة ضـ ّد حليفهــا:
ـدي لهــا ،وقــد تحولهــا واشــنطن فــي ّ
التّصـ ّ
طهــران ،تنطلــق أيضً ــا مــن مناطقهــا شــرق الفــرات ،مــن دون أن تســتبعد
عــن مداراتهــا بشّ ــار األســد الــذي يجــب أن تبقــى شــرعيّته مثلومــة ومطعونًــا
الصـراع جميعهــم .هــل يغيّــر
فيهــا ،وسـ ّ
ـيظل هــو نفســه ألعوبــة بيــد أطـراف ّ
االنســحاب هــذه األهــداف والقــدرات والمعطيــات؟ ال شـ ّـك فــي ذلــك ،فــي
حــال قــ ّررت أميــركا مــا هــو جــ ّد مســتبعد :التّخلّــي عــن األهــداف التــي
ارتبطــت بانتشــارها شــرق الفـرات ومناطــق ســوريا األخــرى ،وطوت سياســاتها
ـوري وأطرافــه ،واســتبدلت مواقفهــا ال ّراهنــة التــي تقــع
حيــال ّ
السـ ّ
الص ـراع ّ
الخلقــة» ،وراهنــت علــى بنــاء جبهــة جديــدة ،لحمتهــا
ـب الفوضــى ّ
فــي «لـ ّ
الحربــي وتعــاون الخليــج معهــا ،بعــد تخفيــض
وســداها تفــ ّوق إســرائيل
ّ
ـي فــي الع ـراق ،وتصعيــد الموقــف
التزاماتــه فــي اليمــن ،والحضــور األميركـ ّ
ضـ ّد إيـران ونقلــه مــن العقوبــات كأداة ضغــط رئيســة عليهــا محم ّيــة بــروادع
ـكري متصاعــد عليهــا ،والبــدء بقصقصــة
عســكريّة ،إلــى أعمــال تع ـ ّرض عسـ ّ
أجنحتهــا فــي أطرافهــا البعيــدة ،كلبنــان واليمــن ،تمهي ـ ًدا العتمــاد الوســائل
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انــي ضــ ّد
العســكريّة المعــ ّززة بالعقوبــات ،فــي حــال تحــ ّرك ال ّداخــل اإلير ّ
فصــا مختلفًــا مــن التّعــ ّرض للماللــي ،ونشــأت
ً
نظامــه ،وأوجــب تح ّركــه
ـكري كبيــر يقنعهــم أو يجبرهــم علــى هجــر سياســاتهم
حاجــة إلــى عمــل عسـ ّ
وســع ّية ،فــي جوارهــم ،واســتبدالها بسياســات طبيع ّيــة
ال ّراهنــة ،األمن ّيــة ـ التّ ّ
السياســة تجــاه روســيا وإيـران ليــس
ومتوافــق عليهــا .إ ّن االنتقــال إلــى هــذه ّ
باألمــر الــذي تعمــل واشــنطن لتحقيقــه ،بيــن يــوم وليلــة ،بــل هــو جــزء رئيــس
ـي ،المتداخــل مــع أبعــاده
فــي سياســات إطالــة ّ
الص ـراع فــي بعــده اإلقليمـ ّ
العرب ّيــة ،ويســتدعي نمطًــا مــن اإلدارة تغذّيــه بمشــكالت متن ّوعــة ،وتعقيدات
مســيطر عليهــا ،ومــع أ ّن هنــاك إمكان ّيــة النفجــاره المباغــت ،فإنّــه سيســتم ّر
علــى األرجــح لفتــرة طويلــة.
٤ـ تقييــد قــدرة الثّــورة علــى ممارســة ضغــوط قابلــة للتّصعيــد ضـ ّد ال ّنظــام،
ومنعهــا مــن «بلبلــة» خطــط الحــرب ضـ ّد اإلرهــاب كأولويّــة أميرك ّيــة ،والحـ ّد
مــن حملــة روســيا ضــ ّد «فصائلهــا المعتدلــة» ،التــي بــدأت أواخــر أيلــول
 ،۲٠۱٥وأضعفــت الفصائــل وأنهــت وجــود عديــد مــن تنظيماتهــا ال ّرئيســة
فــي مناطــق حيويّــة ،كمدينــة حلــب وريــف دمشــق ،والجنــوب المالصــق
للجــوالن المحتـ ّـل .وليــس سـ ًّرا أ ّن واشــنطن نقلــت عالقاتهــا باالئتــاف ،كممثّل
السياســة ،إلــى «هيئــة التّفــاوض العليــا» ،بعد تشــكيلها في العاشــر
للمعارضــة ّ
مــن كانــون األول  ،۲٠۱٥خــال مؤتمــر عقدتــه أطـراف مختلفــة مــن معارضــة
ـي اتّخذتــه
ال ّداخــل والخــارجّ ،
السياسـيّة والعســكريّة ،فــي ال ّريــاض ،بقـرار دولـ ّ
والســعوديّة وإيران
عشــر دول اجتمعــت فــي فيي ّنــا ،كان بينهــا أميــركا وروســيا ّ
وتركيــا وقطــر ومصــر واألردن( ،((6دعــا إلــى ضــ ّم قطاعــات مــن األطيــاف
الســوريّة المختلفــة إلــى الهيئــة ،يتب ّنــى بعضهــا مواقــف مــن
السياســيّة ّ
ّ
ـي مجافيــة لمواقــف االئتــاف ،ويؤمــن بعضهــا اآلخــر
الثّــورة والحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
بسياســات روســيا وشــرعية األســد ،ويدافــع عــن جرائمهمــا ،ويش ـتّت العمــل
(((6
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ـي ،علــى ال ّرغــم
ـي ،المشـتّت أصـ ًـا علــى ّ
الصعيديــن ّ
ـي والتّمثيلـ ّ
المؤسسـ ّ
الوطنـ ّ
ـوري ،ويقتصــر تمثيلــه
السـ ّ
مــن أنّــه ال يمتلــك وجــو ًدا حقيقيًّــا فــي ال ّداخــل ّ
علــى بضعــة أشــخاص يعيشــون فــي موســكو ،أو يرتبطــون بفــروع المخابـرات
األســديّة.
ـي إلــى مــا بعــد القضــاء علــى اإلرهــاب ،بمــا يعنيــه
٥ـ إرجــاء الحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
ذلــك مــن تهميــش الموقــف مــن األســد ،ويضمــره مــن تح ـ ّول فــي موقــف
خصوصــا ،مــن أبــرز
الصــراع عمو ًمــا ،وال ّنظــام والمعارضــة
ً
واشــنطن مــن ّ
مظاهــره احتــال مناطــق واســعة مــن ســوريا ،مــن دون تنســيق أو تشــاور مــع
االئتــاف ،وتجاهلــه بال ّرغــم مــن أه ّم ّيــة هــذا الحــدث بال ّنســبة إلــى مجمــل
ـوري ،وأرج ّح ّيــة ألّ يتطابــق حـ ّـل األمــر الواقــع هــذا مــع قـرارات
السـ ّ
الوضــع ّ
الســوريّة مو ّحــدة ومســتقلّة .وضعــت
جنيــف ،واحتمــال ّأل تبقــى ال ّدولــة ّ
الســوريّين أمــام مجاهيــل عديــدة افتقــروا إلــى
حــرب أميــركا ض ـ ّد اإلرهــاب ّ
تفســير لهــا ،منهــا االنعطافــة الحــا ّدة التــي ب ّدلــت موقفهــا مــن «هيئــة الحكــم
ـي» ،وربطــت موافقتهــا علــى مــا أق ّرتــه وثيقــة جنيــف مــن انتقــال
االنتقالـ ّ
إلــى ال ّديمقراط ّيــة بمســائل ال عالقــة لســوريا بهــا ،كحجــم التّنــازالت التــي
ســتق ّدمها موســكو لهــا قبــل أن تســمح بالحـ ّـل ،فــإن كانــت أقـ ّـل م ّمــا تريــد،
ـي ،وشـ ّددت ضغوطهــا علــى ال ّنظــام
تب ّنــت مجـ ّد ًدا بيــان جنيــف والحـ ّـل ال ّدولـ ّ
ـكري ،كمــا حــدث خــال ر ّدهــا
وإيـران ،وق ّيــدت أو ح ّيــدت دور موســكو العسـ ّ
ـاوي فــي خــان
وبلــدان أوروب ّيــة أخــرى علــى اســتخدام ســاح األســد الكيميـ ّ
شــيخون والغوطــة الشــرق ّية ،واســتخدمت ورقــة الفصائــل للتّهديــد بإحــداث
انزيــاح فــي موازيــن القــوى لصالــح عشـرات اآلالف مــن مقاتليهــا المنتشــرين
فــي ريــف حلــب ،وإدلــب ،ومناطــق درع الف ـرات وغصــن ال ّزيتــون وريفــي
والســاحل ،ويمكــن لزجهــا فــي معــارك كبيــرة ،تخوضهــا بأســلحة
حمــاة ّ
ـي
ـي القائــم ،فضـ ًـا عــن توفّــر دعــم تركـ ّ
متق ّدمــة ،أن يب ـ ّدل الواقــع الميدانـ ّ
لهــا.
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بــدأت الحــرب األميركيّــة علــى اإلرهــاب ،بعــد أكثــر مــن عاميــن مــن دخــول
اإلرهابييّــن إلــى ســوريا ،ومــا ترتّــب علــى دخولهــم إليهــا مــن تطــور خطيــر،
بالنســبة إلــى ح ـراك وأهــداف شــعب ثــار مــن أجــل حريّتــه ،فوجــد نفســه
فــي قبضــة جهــة تذبــح أو تحــرق مــن يدعــو إلــى الح ّريّــة ،أو مــن يــرى فــي
ـدي ال ينقطــع ،حمــل
الســوري ّين شــع ًبا مو ّحـ ًدا ،فــي حيــن يتعـ ّرض لقصــف أسـ ّ
ّ
ســمات تنســيق ّية ،مــع معــارك إرهابيــي داعــش وال ّنصــرة ضــ ّد «المناطــق
المحــ ّررة» ومواطنيهــا ،بينمــا كانــت روســيا ّ
تــدك مــدن وبلــدات وقــرى
هــذه المناطــق ،ووحــدات الجيــش الح ـ ّر ،بقنابــل وصواريــخ فاقــت طاقتهــا
الســورييّن علــى التح ّمــل ،وعجــزوا فعليًّــا عــن مواجهتهــا
التّدميريّــة قــدرة ّ
ـي الــذي شـتّت قواهــم وبعثرهــا ،بــدلً مــن أن
بمعونــة نمــط التّنظيــم الفصائلـ ّ
يجمعهــا ويو ّحدهــا ،وحــال دون رفدهــا بقيــادة سياس ـ ّية وعســكريّة خبيــرة،
ـرب تشـ ّنها ثالثــة جيــوش
الســوريّين إلــى الصمــود فــي حـ ٍ
ودون تلبيــة حاجــة ّ
بالســاح وعشــرات تنظيمــات المرتزقــة ،بالتّكامــل مــع تنظيميــن
مد ّججــة ّ
إرهاب ّييــن اخترقــا مناطقهــا ،بالتــازم مــع تقليــص ،وغال ًبــا حجــب ،مــا كانــت
الفصائــل تتل ّقــاه مــن معونــات عبــر غرفتــي المــوم والمــوك األميرك ّيتيــن .هــذه
مؤسســات المعارضــة
ـي ،الــذي أصــاب ّ
المعطيــات عكســت التّدهــور ّ
السياسـ ّ
والحــل
ّ
الصــراع القائــم،
التمثيل ّيــة ،وأفقدهــا معظــم دورهــا وتأثيرهــا فــي ّ
البعيــد.
كانــت واشــنطن قــد م ّهــدت للحــرب ضــد داعــش بإقامــة تحالــف دولــي ضـ ّم
 ٦۷دولــة ،وق ـرار أصــدره مجلــس األمــن تحــت الفصــل الســابع ،تحــت رقــم
 ،۲۱۷٠رفــض بإجمــاع أعضائــه تمويــل وتســليح داعــش وال ّنصــرة ،وتدفّــق
اإلرهاب ّييــن علــى ســوريا والع ـراق ،ودعــا إلــى ات ّخــاذ تدابيــر محلّ ّيــة لمنــع
المقاتليــن األجانــب مــن دخــول البلديــن»( .((6كان البيــت األبيــض قــد وضــع
( ((6ريهــام مقبــل« ،أزمــة مفتوحــة ،إشــكاليّات التّحالــف ضـ ّد داعــش» ،مركــز األهـرام للدراســات السياسـيّة
االســتراتيج ّية 11 ،ـ  10ـ https://acpss.ahram.org.eg/News/5397.aspx .2014
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ـي ،أق ّرهــا اجتمــاع ق ّمــة
خطّــة ســبقت الق ـرار ،بهــدف دحــر التّنظيــم اإلرهابـ ّ
عقدتــه دول «حلــف األطلســي» فــي ويلــز ،يومــي  ٤و ٥أيلــول ،وش ـكّل مــا
ـري» ،الــذي ضـ ّم تســع دول مــن الحلف وأســتراليا.
ُعــرف بـــ «التحالــف الجوهـ ّ
وعقــد يــوم  ۱۱أيلــول مــن العام ذاتــه «مؤتمــر جـ ّدة لمكافحة اإلرهــاب»(.((7
بعــد هــذه التحضي ـرات ،بــادرت واشــنطن إلــى البحــث عــن قــوات أرض ّيــة
ـي ،ووضعــت مشــرو ًعا لتدريــب ســبعة آالف مقاتــل
تقاتــل التّنظيــم اإلرهابـ ّ
معتــدل مــن الجيــش الحـ ّر ،علــى أن يلتزمــوا بمقاتلــة داعــش ،ويمتنعــوا عــن
ـول لــدى االئتــاف
ـدي .وحيــن لــم تجــد الفكــرة قبـ ً
القتــال ضــد ال ّنظــام األسـ ّ
والفصائــل ،أقامــت عالقــات دعــم وتنســيق وثيقــة مــع جهــات مــن «حــزب
الكردســتاني»
الســوري لـــ «حــزب الع ّمــال
اطــي» :الفــرع ّ
ّ
االتّحــاد ال ّديمقر ّ
ـي ،وســرعان مــا شـ ّن طيرانهــا حربًــا ج ّويّــة أكملهــا الكــرد بحــرب ب ّريّــة،
التركـ ّ
أ ّدت إلــى طــرد داعــش مــن شــمال وشــرق ســوريا وشــمال العـراق ،وأخرجتــه
مــن مــدن مه ّمــة ،كالموصــل العراق ّيــة والرقّــة وديــر الــزور الســوريّتين ،ومــن
ـدي فيهــا ،إلــى جانــب «قـ ّوات
ـي ألفــي جنـ ّ
أراض ســوريّة نشــر الجيــش األميركـ ّ
ـي
ســوريّا الديمقراط ّيــة» الكرديّــة .وقــد صـ ّرح مســاعد ســكرتير األمــن ال ّروسـ ّ
ولــي الكســندر فينيديكتــوف بــأ ّن واشــنطن «بنــت فــي
لشــؤون األمــن ال ّد ّ
شــمال وشــرق ســوريا نيّفًــا وعشــرين قاعــدة عســكريّة مختلفــة المهــا ّم
اتيجي علــى الحــدود العراق ّيــة
والقــدرات»( ،((7واحتلّــت موقــع التنــف االســتر ّ
ـوري فــي
ـ الســوريّة ـ األردن ّيــة ،الــذي قطــع الطريــق البـ ّر ّي بيــن الحــرس الثّـ ّ
ـي ،وقـ ّدم بوجــود جيشــه هنــا وفــي شــرق الفرات
إيـران و«حــزب اللــه» اللبنانـ ّ
ردي ًفــا اســتراتيج ًّيا للع ـراق ،الــذي فشــلت فــي االنف ـراد باحتاللــه ،واإلفــادة
ـي ،كأ ّول قـ ّوة
مــن أه ّميّتــه إلدامــة واســتمرار ســيطرتها علــى المجــال األوراسـ ّ
( ((7المرجع السابق.
(« ((7موسكـــو تكشــــــف عــــــــدد القواعــــد األميركيّــــة في سوريــــا» ،موقع العربي  1 ،21ـ  3ـ .2018

https://bit.ly/3jM67r6
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ال تنتمــي تاريخيًّــا إليــه( .((7لهــذه األســباب ،يعتقــد بعــض المراقبيــن أ ّن
واشــنطن ســتح ّول قواعدهــا العســكريّة فــي المنطقــة إلــى مراكــز دائمــة،
تنافــس القواعــد ال ّروسـيّة فــي ســوريا ،وتقـ ّدم بديـ ًـا لقاعــدة إنجرليــك التركيّة،
يتيــح لهــا الحضــور عســكريًّا فــي قواعــد تصلــح الســتخدام طائ ـرات إف ،۱٦
ـي ،الــذي
التــي تنطلــق حال ًّيــا مــن تركيــا» ( ،((7بالتّعــاون مــع حلــف األطلسـ ّ
ـي الــذي تقــوده أميــركا ســيبقى
أكّــد بلســان أمينــه العــام أ ّن «التّحالــف ال ّدولـ ّ
فــي ســوريا ،طالمــا تطلّبــت ذلــك مه ّمتــه فــي تدميــر كامــل تنظيــم الدولــة
اإلســام ّية» .مــن جانبــه ،أخبرنــا إعــان أصدرتــه واشــنطن أ ّن ترامــب ،الــذي
كان قــد ات ّخــذ قـرا ًرا بســحب ق ّواتــه مــن ســوريا ،عقــد اجتما ًعــا حــول األمــن
ـي ،تقـ ّرر فيــه اإلبقــاء عليهــا فــي ســوريا إلــى أجــل غيــر مسـ ّمى»(.((7
القومـ ّ
ور ًّدا علــى ذلــك ،نفــت جريــدة روسـ ّية تعــرف مــا يــدور وراء الكواليــس «أن
يكــون لبقــاء الق ـ ّوات األميرك ّيــة فــي ســوريا عالقــة بإنهــاء ال ّن ـزاع فــي هــذا
البلــد»(.((7
العســكري مــع روســيا،
بأولويّــة القضــاء علــى اإلرهــاب ،وتقاســم العمــل
ّ
الحربــي فــي ســوريا للتّــداول ،ونشــر قــ ّوة
وبطــرح وجــود ونفــوذ إيــران
ّ
عســكريّة ســتكون «علــى أهبــة االســتعداد لــردع الخصــوم وإنهــاء الحــرب
الســوريّة عبــر عمل ّيــة جنيــف»( ،((7وباالنتقــال إلــى سياســة
األهل ّيــة ّ
ـوري
السـ ّ
ـي لمختلــف األط ـراف؛ تط ـ ّور احتــواء أميــركا للحــدث ّ
احتــواء إيجابـ ّ
وتشــ ّعباته ،وتراجعــت البلبلــة التــي أحدثتهــا مواقــف البيــت األبيــض فــي
( ((7زبغنيو بريجنسكي ،لعبة الشطرنج الكبرى ،ترجمـــة مركــــز الدراســـــات العسكريّــــــة ،دمشق1999 ،
( ((7تركــي مصطفــى« ،القواعــد العســكريّة األجنبيّــة فــي ســوريا وعولمــة الصــراع» ،موقــع بلــدي،
 8ـ  6ـ https://bit.ly/37WgZzL .2017
(« ((7الناتــو يكشــف كــم مــن الوقــت ســتبقى قـ ّوات التحالــف فــي ســوريا» ،موقــع صحيفــة الديــار ،نيســان
https://bit.ly/3jIpEIS .2018
( ((7أزفستيا« ،أميركا في سوريا ،إلى متى؟» ،موقع روسيا اليوم باللغة العرب ّية 12 ،ـ  3ـ .2018
الســوريّة
( ((7وزيــر الدفــاع األميركــي الجنـرال جيمــس ماتيــس« ،واشــنطن ملتزمــة بإنهــاء الحــرب األهليّــة ّ
عبــر عمل ّيــة جنيــف» ،صحيفــة القبــس 12 ،ـ  4ـ https://bit.ly/3uKwkwu .2018
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ممارســات وخيــارات المشــاركين فــي الحــرب داخــل ســوريا ،وعلــى الصعيــد
والدولــي .تغ ّيــرت البيئــة العا ّمــة الضّ روريّــة النخــراط
واإلقليمــي
العربــي
ّ
ّ
ّ
نهائــي،
حــل
سياســي يزيــح القــوى الوســيطة ،أو إيــران ،مــن تحضيــرات ّ
ّ
يقــول وزيــر دفــاع واشــنطن إنّــه ســيط ّبق وثيقــة جنيــف والقـرارات المك ّملــة
والمفســرة لهــا ،أو ســيبلور تفاه ًمــا أميرك ًّيــا  -روس ـ ًّيا علــى حـ ّـل آخــر يضــع
ّ
الجميــع أمــام أمــر واقــع ،قــد يســتند إلــى القــرارات الدوليّــة ،ولكــن دون
تطبيقهــا بحذافيرهــا ،ســيكون لواشــنطن اليــد الطولــى فــي إعــداد شــروط
تنفيــذه ،وهــي «القضــاء علــى داعــش ،وإخ ـراج القــوات اإليران ّيــة وحلفائهــا
مــن ســوريا ،وجلــب األســد إلــى طاولــة المفاوضــات عبــر ضغــوط تمارســها
علــى روســيا(.»((7
أبعــدت الحــرب علــى داعــش المعارضــة عــن واشــنطن ،وكشــفت حقيقــة
الســوريّة
ال ّرهانــات األميركيّــة ومــا يتّصــل بأولويّاتهــا ،التــي ه ّمشــت المســألة ّ
منــذ أن أكّــد وزيــر دفاعهــا تشــاك هيجــل ،خــال جلســة اســتماع للجنــة
الق ـ ّوات المس ـلّحة فــي مجلــس النــواب ،فــي  ۱٤تشــرين الثّانــي  ،۲٠۱٤أن
«ليــس لدينــا حكومــة أو شــريك معــارض نعمــل معــه فــي ســوريا ،كمــا كان
حالنــا فــي العــراق .وهدفنــا فــي ســوريا مالحقــة تنظيــم داعــش ،ومنعــه
مــن الحصــول علــى مــاذات آمنــة ،ومــن تحريــك مقاتليــه مــن ســوريا إلــى
الع ـراق» .وأضــاف مع ّق ًبــا علــى قــول أحــد الن ـ ّواب« :نعــم ،صحيــح ،األســد
جــزء مــن العمليــة ،وهدفنــا أن نجــد حكومــة مســتق ّرة فــي ســوريا»(.((7
ـي جيفــري غولدبرغ،
وكان أوبامــا قــد رفــض ،فــي حديثــه إلــى
الصحفي األميركـ ّ
ّ
العقيــدة التــي تعــرف بـــ «مســؤول ّية الحمايــة» ،وتدعــو لعــدم احتـرام ســيادة
دول ـ ٍة تقتــل شــعبها ،كمــا رفــض تعريــض الجنــود األميركييّــن ألخطــار ج ّمــة
( ((7جيمـــــس جيفــــري« ،هـــذه هــي أهدافنـــــا في سوريـــــا» ،موقــــــع الحــــ ّرة 14 ،ـ  11ـ .2018

https://arbne.ws/37p6nd0

( ((7المرجع السابق.
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مــن أجــل منــع الكــوارث اإلنســانيّة ،مــا لــم تشــكل خطـ ًرا أمنيًّــا مباشـ ًرا علــى
ـاوي ض ـ ّد الغوطــة
الواليــات المتّحــدة( ،((7ومــع أنّــه اعتبــر اســتخدام الكيميـ ّ
ـي» ،فإنّــه أحجــم عــن ممارســة
عــام « ۲٠۱۳خط ـ ًرا علــى أمــن أميــركا القومـ ّ
الســوري ّين ،بعــد عقــد صفقــة مــع
ّ
أي ضغــط علــى األســد ،وأطلــق يــده فــي ّ
ـاوي وحــده ممنــوع ،وأن ال اعتـراض لــدى
روســيا أكّــدت أ ّن اســتخدام الكيميـ ّ
أوبامــا علــى مــا عــداه مــن أســلحة .فــي هــذا الحديــث ،كشــف الرئيــس
األميركــي حجــم الهـ ّوة بيــن خياراتــه الحقيقيّــة وتصريحاتــه التحريضيّــة ،التــي
الســوريّين أ ّن البيــت األبيــض يقــف إلــى جانبهــم كحليــف عــازم
أوهمــت ّ
علــى إزاحــة األســد ،وقــال« :عندمــا تملــك جيشً ــا محترفًــا مد ّج ًجــا بالعتــاد
ومدعو ًمــا مــن إيـران وروســيا ،يحــارب مزارعيــن ون ّجاريــن ومهندســين بــدؤوا
ـي ،فــإ ّن فكــرة أنّــه كان
كمتظاهريــن ،ووجــدوا أنفســهم فجــأة وســط نـزاع أهلـ ّ
يمكننــا أن نغي ـ ّر المعادلــة علــى األرض لــم تكــن صحيحــة يو ًمــا»(.((8
تب ّنــى رئيــس أميــركا هــذه المعادلــة ،التــي ال تتوافــق مــع تاريــخ أميــركا فــي
التد ّخــل والغــزو ،وحيــن أخبرتــه وزيــرة خارج ّيتــه هيــاري كلينتــون بــأ ّن
«الفشــل فــي المســاعدة علــى بنــاء ق ـ ّوة مقاتلــة مؤلّفــة مــن الذيــن بــدؤوا
التّظاهـرات ضـ ّد األســد ،هــو الــذي تــرك فرا ًغــا كبيـ ًرا مــأه الجهاديّــون»(،((8
أصــ ّر علــى موقفــه مــن اإلرهابييّــن كأعــداء لهــم األولويّــة فــي سياســاته،
وتجاهــل الحقيقــة ،وهــي أ ّن الجيــش الح ـ ّر حاربهــم ،وأخرجهــم مــن إدلــب
والســاحل وبعــض أريــاف حلب وحمــص وحمــاة ،وأن هذه الواقعــة كان يجب
ّ
ـدل مــن االســتهانة بــه ،وكأ ّن مــن قامــوا
أن تدفــع إلــى دعــم الجيــش الحـ ّر بـ ً
بثــورات تاريخ ّيــة ناجحــة لــم يكــن فيهــم ن ّجــارون ومهندســون وأط ّبــاء وحتــى
متسـ ّولون ولصــوص! أو كأ ّن صاحــب البيــت األبيــض لــم يعــرف أ ّن الداعشـيّين
(« ((7عقيدة أوباما» ،مصدر سابق.
( ((8المرجع السابق.
( ((8المرجع السابق.
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مؤســس جــزء كبيــر مــن
انحــازوا فــي جميــع أفعالهــم ومواقفهــم إلــى األســدّ :
ولــي
التّنظيمــات اإلرهاب ّيــة ،التــي قاتلتهــا الثّــورة قبــل إقامــة التّحالــف ال ّد ّ
ــوري،
الس ّ
بعــام كامــل ،وكان يجــب اإلفــادة مــن نجاحاتهــا لدعــم الشّ ــعب ّ
لفظــي معــه ،وتلتــزم بسياســات
لــو كانــت واشــنطن ال تتحــ ّدث بتعاطــف
ّ
الخلقــة» ،ومــا مــن شــأنه إدامــة الحــرب ،كحــرب أهل ّيــة ،ومنعهــا
«الفوضــى ّ
ـي.
مــن بلــوغ هدفهــا األخيــر :إزاحــة األســديّة وبنــاء نظــام ديمقراطـ ّ
الســوريّة فــي مســار
بعــد أشــهر مــن التمــ ّرد الث ّ
ّــوري ،انخرطــت األطــراف ّ
ـلمي ،واعتمــد ال ّنظــام
ال عــودة عنــه ،تولّــى المواطنــون خاللــه الح ـراك ّ
السـ ّ
ح ـاًّ حرب ًّيــا اســتهدف اســتبدال التم ـ ّرد بثــورة مضــا ّدة ،أســهمت معــه فــي
ســلفي ـ
الســوري ّين
تطييــف ومذهبــة ّ
الصــراع ،وأعلنــت ،مثلــه ،أ ّن حــراك ّ
ّ
ـادي ،وليــس تمــر ًّدا مــن أجــل الح ّريّــة ،وأعانتــه علــى تهميشــه إلــى درجــة
جهـ ّ
ـي
ـي ســاعد فــي إنتاجــه قـرار أميركـ ّ
تــكاد تكــون تا ّمــة .هــذا التكامــل التفاعلـ ّ
ـي،
ـي ،ثـ ّ
ـوري ووطنـ ّ
احتجــزت مح ّدداتــه وخطوطــه الحم ـراء بنــاء وضــع ذاتـ ّ
مؤسســاته التمثيل ّيــة ،وحالــت دون تح ّولهــا إلــى قيــادة
للتم ـ ّرد ،وأضعفــت ّ
مو ّحــدة وثوريّــة ،ووضعــت عقبــات كثيــرة فــي درب انتصــاره ،وأســهمت فــي
انتفاضــي إلــى صــراع ال عالقــة للســوريّين بــه ،صــار خــال
انقــاب تمــ ّرد
ّ
فتــرة جــد قصيــرة صرا ًعــا عليهــم أيضً ــا ،أخضعهــم بــدوره لســيرورة تهافــت
ـي حالــت انقســامات االئتــاف دون تص ّديــه لــه ،وأبعدتــه أكثــر فأكثــر عــن
ذاتـ ّ
الح ّريّــة ،كهــدف لقطــاع واســع جـ ًدا مــن الشّ ــعب .مــن هــذه اللحظــة ،أخذت
تطـ ّورات التمـ ّرد تتع ّيــن بغيــر أهدافــه الثّوريّــة :الح ّريّــة والعدالــة والمســاواة،
وتلتــزم بــدالالت خارجيّــة غريبــة عنــه ومعاديــة لــه ،وتحــ ّول كثيــ ٌر مــن
الذيــن هتفــوا للح ّريّــة إلــى بيــادق بيــد مم ّوليــن ومو ّجهيــن عــرب وأجانــب،
ـوري ،الــذي اســتدعاه الحتــال
بالتّــوازي مــع اســتقواء األســد بحــرس إيـران الثّـ ّ
وســي
ســوريا وشــ ّن الحــرب علــى شــعبها ،قبــل أن يســتقدم االســتعمار ال ّر ّ
ويضــع نفســه تحــت تص ّرفــه ،وعقــد معــه اتفاق ّيــات عســكريّة واقتصاديّــة،
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الســوريّة ومجتمعهــا،
معلنــة وس ـ ّريّة ،تنافــي تما ًمــا مــع مــا يخــدم الدولــة ّ
مت ّو ًجــا نصــف قــرن مــن اضطهــاد شــعبه وإذاللــه ببيــع وطنــه ،وبإخضــاع
التمـ ّرد الثّــوري إلرادات أجنب ّيــة وتنظيمــات إرهاب ّيــة ،ق ّوضــت هويّتــه كفعــل
الســلطة فــي صيغتهــا
ح ّريّــة ،ولعبــت دو ًرا مه ًّمــا فــي محافظــة األســد علــى ّ
الســابقة لعــام .۲٠۱۱
اإلجرام ّيــةّ ،
الخلقــة»
ـي ،بينمــا كانــت «الفوضــى ّ
ـي واإلقليمـ ّ
حــدث هــذا التّح ـ ّول المحلّـ ّ
تنمــي عنــف المتقاتليــن ،وتمعــن فــي نســف فــرص وجســور التّواصــل بينهــم،
التزا ًمــا بمــا قالتــه كوندولي ـزا ،فــي حــوار مــع جريــدة واشــنطن بوســت فــي
نيســان  ،۲٠٠٥أفصحــت فيــه عــن ن ّيــة واشــنطن «تكويــن حالــة سياســ ّية،
فــي أعقــاب مرحلــة فوضــى متع ّمــدة ترعاهــا اإلدارة األميرك ّيــة ،تقــوم
العربــي والبــدء بتشــكيل شــرق
بعدهــا بنشــر ال ّديمقراط ّيــة فــي العالــم
ّ
أوســط جديــد( .((8وأضافــت« :عندمــا يصــل المجتمــع إلــى أقصــى درجــات
الفوضــى المتمثّلــة فــي العنــف الهائــل وإراقــة الدمــاء وإشــاعة أكبــر قــدر
ممكــن مــن الخــوف لــدى الجماهيــر ،يصبــح مــن الممكــن بنــاؤه مــن جديــد،
بهويّــة جديــدة تخــدم مصالــح الجميــع»( ،((8أ ّمــا آل ّيــة الوصــول إلــى الهــدف
ـي
المنشــود ،فتكمــن فــي «تحويــل أي تغييــر طفيــف يلحــق بنظــام سياسـ ّ
مفتــوح ومع ّقــد ،إلــى اضط ـراب هائــل يغيّــر مالمــح ذلــك النظــام ،لذلــك ال
يجــب أن ال تخ ّفــف أميــركا هــول االضط ـراب حتــى إن كانــت قــادرة علــى
ذلــك ،مــا دامــت النتائــج ســتكون ج ّيــدة فــي ال ّنهايــة ...وال بـ ّد أن تعمــد إلــى
ـي فــي الســاحة
تحقيــق هــذه الرؤيــة وتحريــك الفوضــى ّ
الخلقــة بشــكل عملـ ّ
الشــرق أوســط ّية»(.((8
إذا كان علــى تصعيــد العنــف تدمير المجتمــع والدولة ،وكان إنجــاح «الفوضى
ياسةhttps://bit.ly/3M4Fiu8 ،
نظرية الفوضى ّ
الس ّ
الخلقة ،الموسوعة ّ

(((8
( ((8المرجع السابق.
( ((8المرجع السابق.
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الخلقــة» ،يســتوجب منــع المتصارعيــن مــن تخطّــي تناقضاتهم والحــؤول دون
ّ
وصولهــم إلــى تســويات وقواســم مشــتركة تكبــح تفاقــم العنــف ،فــإ ّن مــن
ـروري طــرح هــذا الســؤال :هــل تكافــىء واشــنطن األسـ َد علــى دوره فــي
الضـ ّ
الخلقــة» ،ور ّده الــذي د ّمــر الدولــة
الترجمــة الحرف ّيــة لمتطلبــات «الفوضــى ّ
ومـ ّزق المجتمــع وقـ ّوض حـراكًا شــعب ًيا ســلم ًّيا طالبــه بإصــاح ينجــز بقيادتــه،
خلقــة» وتد ّخــات أميرك ّيــة وإقليم ّيــة
لــو اســتجاب لــه لمــا حدثــت «فوضــى ّ
وعرب ّيــة وروسـ ّية ،وتدفّــق مئــات آالف المرتزقــة علــى ســوريا ،مــن كل حــدب
الســوريّين ،ود ّمــر
وصــوب ،ولمــا قُتــل سـ ّ
ـوري واحــد ،و ُه ّجــر وشُ ـ ّرد نصــف ّ
ـي
مــا بنــوه مــن عمـران عبــر مئــات الســنين ،ولمــا كان هنــاك اســتعمار إيرانـ ّ
وأميركــي متج ّبــر؟! لقــد د ّمــر األســد الدولــة
همجــي،
وروســي
متخلّــف
ّ
ّ
ّ
ـرب نســفت
والمجتمــع ،ليح ـ ّول مــا أســمته رايــس «تغيي ـ ًرا طفي ًفــا» ،إلــى حـ ٍ
الروابــط الوطن ّيــة واإلنســان ّية بيــن نظامــه وشــعبه ،واســتبدلتها بروابــط تنـ ٍ
ـاف
ـادي اســتهدف شــع ًبا كامـ ًـا بالعنــف ،وأوصلــه إلــى ال ّنقطــة التــي ح ّددتهــا
إبـ ّ
الخلقــة» :حــال الخـراب الضروريّــة إلعــادة بنــاء شــيء جديــد علــى
«الفوضــى ّ
نفســر ،بغيــر هــذا ،رفــض واشــنطن
ركام شــعب ودولــة ومجتمــع .وإال فكيــف ّ
إحالــة األســد إلــى محكمــة الجنايــات الدول ّيــة؟ وكيــف ال نعتبــر ذلــك
مكافــأة لــه علــى مــا قالــه فــي حديــث ،مــع رجــال ديــن وخطبــاء وداعيــات،
الســوري ّين»(((8؟ وكيــف ال يكافــأ علــى
«حــول تصميمــه علــى قتــل مالييــن ّ
ـوري،
شــروعه فــي تطبيــق مســطرة «الفوضــى ّ
السـ ّ
الخلقــة» علــى الّداخــل ّ
ـي» ،بمــا حملــه مــن تهديــد
وفتــح الحــرب ّ
الســوريّة علــى «بعدهــا الخارجـ ّ
بحــروب يحتمــل أن تنشــب فــي البلــدان العربيّــة واإلقليميّــة ،بمجـ ّرد أن يصل
عنفهــا المتبــادل فــي ســوريا إلــى درجــة يفيــض منهــا علــى بلدانهــا ،بعــد
والــزج بمــا لديهــا مــن جيــوش ميليشــياويّة وتنظيمــات
تخريــب عالقاتهــا،
ّ
ـروب لــن تتــرك دولــة مــن دولهــا أو
إرهاب ّيــة ،ومرتزقــة تحــت الطلــب فــي حـ ٍ
(((8
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مجتم ًعــا مــن مجتمعاتهــا ،بال ّنظــر إلــى مــا تفتقــر إليــه مــن حصانــة ضــد مــا
وقــع فــي ســوريا مــن عنــف ،ومــا تبلــور مــن عبقريــة القتلــة مــن أســاليب
ـج بتناقضــات غيــر قابلــة للحـ ّـل ،أنتجتهــا حكوماتهــا
إبــادة مبتكــرة ،لبلــدان تعـ ّ
ونظمهــا العصابات ّيــة ،شــملت ســائر مجــاالت وجودهــا ،وترشّ ــحها ألن تغــدو
حطــب مجــازر ومذابــح ينخــرط جيرانهــا ،والــدول األجنب ّيــة ،ومختلــف أنمــاط
ـتحيل التص ـ ّدي لمشــكالتها فــي إطــار حاضنتهــا
المرتزقــة فيهــا ،فيغــدو مسـ ً
الوطن ّيــة ،وتفتــك بهــا تناقضــات الــدول وأحقــاد األديــان والمذاهــب ،المجبولة
بعــداوات قوم ّيــة وتاريخ ّيــة قديمــة وح ّيــة ،علــى غـرار مــا حــدث فــي ســوريا،
الخلقــة» تحتــاج إليــه،
حيــث أنجــزت األســديّة مــا كانــت «فوضــى واشــنطن ّ
مــن تدميــر لقــدرات الدولــة وطاقــات المجتمــع ،كــي ال ينتصر ،أو يغــادر موته
بقـراره الوطنــي ،الــذي تعنــي اســتحالته شــيئًا واحـ ًدا :هالكــه فــي الحالتيــن.
هــذا ال ّنمــط مــن التطـ ّور الــذي تح ّدثــت رايــس عنــه يصعــب علــى الخاضعين
لــه وقفــه أو حســمه ،وال يفضــي تكثيــف انخراطهــم المتزايــد فــي معاركــه
إلــى انتصارهــم ،حيــث إ ّن مجرياتــه ترغمهــم علــى تقديــم تضحيــات يوم ّيــة
متزايــدة فــي بيئـ ٍة اســتدرجوا إليهــا ،علــى الرغــم مــن أنّــه ال هــدف لهــا غيــر
تعزيــز عجزهــم عــن بلــوغ مــا يريــدون بلوغــه ،ويعبّــر عــن حقّهــم فــي
تقريــر مصيرهــم ،ويحميهــم مــن سياســات «إدارة األزمــة» ،التــي تســجنهم
فــي صنــدوق مقفــل يفقدهــم القــدرة علــى التح ّكــم فــي تص ّرفاتهــم وفــي
التوســل
مصيرهــم ،وتخضعهــم لمــن بيــده مفاتيحــه ،وال تبقــي لهــم غيــر ّ
لــه ،علّــه ّ
يــرق لحالهــم ويخرجهــم منــه ،بعــد أن دخلــوه وهــم يعتقــدون
أنهــم ســيلوون ذراع خصمهــم ،واكتشــفوا أنهــم اسـتُدرجوا إلــى فـ ّخ غــدوا فيــه
فريســة مــن كانــوا يريــدون اصطيــاده.
للص ـراع ،وطبقــت عليــه تقن ّيــات تح ّكــم
رســمت واشــنطن خطوطًــا حم ـراء ّ
واحتــواء بلورتهــا خــال قــرن ونصــف فــي أميــركا الالتين ّيــة أ ّو ًل ،ثـ ّم فــي بق ّيــة
أنحــاء العالــم .وقــد ب ّينــت أعــوام الحــرب عجــز أطرافهــا عــن تخطّــي مــا
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رســم لهــا ،وألزمهــا بإطالتهــا كمقتلــة خــرج قـرار مغادرتهــا مــن أيديهــم وم ّمــا
يمكــن أن يحســمها ويقـ ّرر مجرياتــه مــن فــوارق فــي القـ ّوة ،وفرضــت عليهــا
خيــارات حالــت دون تناقــض مخرجاتهــا مــع اســتراتيج ّية البيــت األبيــض،
التــي بلورهــا تاريــخ طويــل مــن الهيمنــة علــى ال ـ ّدول والشــعوب األخــرى،
وق ـ ّرر تطبيقهــا فــي ســوريا بعــد فشــله النســبي فــي الع ـراق ،حيــث واجــه
وض ًعــا طبّــق مــا اســتخلصه مــن عبــره ودروســه فــي المنطقــة بأســرها ،بــد ًءا
ـي
بســوريا ،حيــث أفرغــت النقــات العســكريّة التكتيك ّيــة مــن أي بعــد تراكمـ ّ
نوعــي يغ ّيــر عالقــات القــوى ،ويــؤ ّدي إلــى
ميدانــي
يُفضــي إلــى انقــاب
ّ
ّ
نتائــج مغايــرة لمــا هــو منتظــر منهــا .وهكــذا ،مــا إن تعاقبــت هزائــم النظــام،
وبــدا أنّهــا ســتحدث تبــ ّد ًل نوع ًّيــا يهــ ّدد بإســقاطه ووقــف الحــرب ،حتّــى
ـوري ،عــام  ،۲٠۱۳فــي الميــدان،
انض ـ ّم «حــزب اللــه» إلــى حــرس إي ـران الثّـ ّ
وغــزا الــروس ســوريا فــي أيلــول  ،۲٠۱٥وتعاملــت واشــنطن مــع الغزويــن
مثــا ،الــذي ر ّدت
كحدثيــن تســ ّوغهما الضّ ــرورة ،ال يقارنــان بغــزو أوكرانيــا ً
ـي بوتيــن .هنــا،
عليــه بعقوبــات شــملت أقــرب المق ّربيــن مــن الرئّيــس ال ّروسـ ّ
الســوريّة إلــى مرحلــة جديــدة ،صارت روســيا
راقبــت واشــنطن دخــول الحــرب ّ
وإيـران خاللهــا الطــرف ال ّرئيــس فــي الحــرب مــع الفصائــل ،الــذي يعيــد تأهيل
ـي باألســلحة
مــا بقــي مــن جيــش األســد ،ويكســر التّــوازن العسـ ّ
ـكري الداخلـ ّ
التــي ز ُّج بهــا فــي الميــدان ،وباحتياطــي إيــران مــن الحــرس والمرتزقــة.
ـتحيل ،ق ـ ّرر البيــت
بتخلّــق هــذا الوضــع ،الــذي جعــل إســقاط األســديّة مسـ ً
األبيــض ّ
تعادلــي مــع
فــك ارتباطــه مــع الفصائــل ،واســتبداله بتــوازن غيــر
ّ
ـوري ،بقــواه
السـ ّ
ال ّدولتيــن الغازيتيــن ،يضمــن تف ّوقــه عليهمــا وعلــى تابعهمــا ّ
ـي
المباشــرة ،المنتشــرة فــي عمــوم المنطقــة ،وقــدرات حــزب  PKKاألوجالنـ ّ
ـي المباشــر فــي
ـي والتوضّ ــع األميركـ ّ
التــي أ ّهلهــا لقتــال مديــد .بالغــزو ال ّروسـ ّ
ســوريا ،لــم يعــد الـ ّروس والمعارضــة قادريــن علــى التّصـ ّرف فــي ضــوء ميـزان
القــوى بينهــم وبيــن المعارضــة ،وإنّمــا صــار طرفــاه موســكو وطه ـران مــن
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الخلقــة»
جانــب ،وواشــنطن مــن جانــب مقابــل ،وصانــت واشــنطن «فوضاهــا ّ
التــي كانــت ســتصاب بنكســة خطيــرة ،لــو ســمحت بتفعيــل غلبــة روســيا
ـوري ،وخــروج المبــادرة مــن يدهــا ،ولــم تتّخــذ
السـ ّ
وإي ـران علــى خصمهمــا ّ
ـي ،والتفاهــم مــع الكرمليــن علــى تنفيذ
خطوتيــن إضاف ّيتيــن همــا الــدور التركـ ّ
ـكري ،مفصولــة عــن مآالتهــا فــي
مــا تقترحــه مــن تدابيــر فــي المجــال العسـ ّ
الســاحة علــى تب ـ ّدل
ـي .بهــذه ال ّنقــات ،انفتحــت ّ
مــا يتعلّــق بالحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
أصــاب بنيتهــا وعالقاتهــا ومك ّوناتهــا ،عبــر فصــل منطقــة اســتراتيجية غنيــة
بالمــوارد النفط ّيــة والغازيّــة والزراع ّيــة والمائ ّيــة عــن بقيــة ســوريا ،والتلويــح
بورقــة بنــاء نظــام قائــم بذاتــه فيهــا ،يرفــض االنتمــاء إلــى «ســوريا األســد»،
بعــد أن ح ّولــت منطقتــه إلــى قاعــد ٍة تح ّيــد روســيا ،وتصلــح لالســتخدام ضـ ّد
إي ـران ،ويمكــن التحكــم بواســطتها فــي الوضــع الســوري والمنخرطيــن فيــه،
ـتقبل.
راه ًنــا ومسـ ً
السياســات ،نجحــت واشــنطن فــي التّالعــب بــأدوار جميــع األط ـراف،
بهــذه ّ
تعزي ـ ًزا وتهميشً ــا ،واســتغالل مــا يجمعهــا ويف ّرقهــا ،ال فــرق فــي ذلــك بيــن
صديــق وعــد ّو ،وربطهــا بعالقــات تلزمهــا باتبــاع «نصائــح» ،وإلّ فإكراهــات،
تُملــى عليهــا وتخدمهــا ،مــع أنهــا ت ِعدهــم بــأ ّن مصالحهــم ســتكون مصونــة
ـي
أيضً ــا ،ونجحــت كذلــك فــي اإلفــادة مــن الطابــع الميليشـ ّ
ـياوي ـ اإلجرامـ ّ
لألنظمــة ودولهــا العميقــة ،التــي تخــوض حربًــا ال ب ـ ّد أن تلــد حروبًــا ي ـراد
والســام الشّ ــامل ،الــذي أقامــه اإلســام أل ّمتــه،
لهــا أن تق ـ ّوض نظــام األمــن ّ
ومنــع اقتتالهــا ،وألزمهــا بتبــادل الحمايــة ضـ ّد مــا قــد يحيــق بهــا أو تواجهــه
الســام نمــط العالقــات الوحيــد بيــن المؤمنيــن بــه،
مــن أخطــار ،وبجعــل ّ
لكــن «جمهوريــة إيـران اإلســاميّة» تولّــت تدميــر هــذا ال ّنظــام ،منــذ شــرعت
ـي ،وح ّولتــه إلــى ســاحة مفتوحــة ق ـ ّررت
تص ـ ّدر ثورتهــا إلــى جوارهــا العربـ ّ
نشــر عقيدتهــا المذهب ّيــة فيهــا بالقــوة ،ورأت فــي العــرب «أهــل ســ ّنة
وجماعــة» معاديــن إلســام «آل البيــت» الصحيــح ،وأ ّن علــى مالليهــا ر ّدهــم
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الحــق
إليــه ،ليكونــوا جديريــن بقيــادة المســلمين ،وإرث نبيّــه وأصحــاب
ّ
ـي مــن آل بيتــه ،الذيــن يجــب معاملــة مــن ال يتبعونهــم مــن المســلمين
اإللهـ ّ
الحقيقي
معاملــة الكفــرة ،ومثلهــم مــن ال يقاتــل إلعــادة «السـ ّنة» إلــى الديــن
ّ
وحملتــه الطاهريــن ،ور ّد اإلســام إلــى صفتــه اإلله ّيــة والقدســ ّية ،المالزمــة
لعقيــدة الماللــي القوم ّيــة التــي غلّفوهــا بإهــاب مذهبــي ضاعــف طابعهــا
التوســع
ـي بمــا أضفــاه عليهــا مــن شــموليّة ،ومنحهــا مــن حـ ّـق فــي ّ
العدائـ ّ
خاصــة.
علــى حســاب جيرانهــا العــرب ،وفــرض عقيدتهــا عليهــم بصــورة ّ
الســوفيتي
بعــد انتصــار الماللــي فــي طه ـران عــام  ،۱۹۷۹وانهيــار االت ّحــاد ّ
والسياســ ّية ومذهب ّيــة إيــران
تحــت ثقــل ضغــوط الغــرب االقتصاديّــة ّ
ال ّدعويّــة ،تب ّنــت واشــنطن اســتراتيج ّية القطــب الواحــد بمــا عنــاه مــن
خاصــة ،وراهــن البيــت
ـي ّ
رغبــة فــي االنف ـراد بــإدارة العالــم عا ّمــة ،والعربـ ّ
ـامي إلــى تدميــر نفســه بيديــه ،عبــر تفعيــل
األبيــض علــى دفــع العالــم اإلسـ ّ
الســ ّنة والشّ ــيعة ،مســتغلّة مــا فعلتــه طهــران
التّناقضــات والعــداوة بيــن ّ
الســلطة ،وجعــل جوارهــم
لتســعير نيرانهــا بعــد اســتيالء الماللــي علــى ّ
اريخــي
العربــي ســاحة حــرب تســتهدف اإلســام ،وتســتبدل صراعــه التّ
ّ
ّ
بحــرب مذهبيّــة تولّــت تفجيرهــا بيــن المســلمين ،د ّمــرت
مــع الغــرب
ٍ
المشــرق بمــا ع ّبأتــه وســلّحته مــن مك ّوناتــه ال ّداخل ّيــة ،وح ّرضتــه بعضــه
علــى بعــض ،واحتلّــت بعضــه مــن خــال أقل ّياتهــا الشّ ــيع ّية ،كمــا حــدث
ـدي كثيــف معهــا .وبذلــك افتتحــت إيـران عصـ ًرا مــن
فــي لبنــان ،بتعــاونٍ أسـ ّ
االضطرابــات والحــروب حفــل بمجــازر ومذابــح علــى الهويّــة ،بدأتــه فــي
الع ـراق ،وأوصلتــه إلــى أربعــة بلــدان عربيّــة ،وتكثّــف فــي ســوريا ،حيــث
كانــت األســديّة قــد هيّــأت بيئــة حفلــت بصراعــات داخليّــة وحــروب عربيّــة،
خلقــة» ،اســتغلّت فــي
م ّهــدت لمــا نشــرته واشــنطن الح ًقــا مــن «فوضــى ّ
ـري ،الــذي أحيتــه طهـران مــن جديــد
مــا اســتغلّته ّ
ـي ـ التّناحـ ّ
الصــدع العدائـ ّ
اتيجي
بيــن ّ
الســ ّنة والشّ ــيعة ،والفــرس والعــرب ،واعتمدتــه كنهــج اســتر ّ
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وضعــت قــدرات إي ـران ومواردهــا وجيشــها فــي خدمتــه ،وف ّجرتــه بالتّتابــع
ـامي ،حيــث تكفّلــت آل ّياتــه الذّات ّيــة بإطالتــه إلــى
والتّوالــي فــي العالــم اإلسـ ّ
حــ ّد مكّــن أميــركا مــن تب ّنيــه وجنــي عوائــده ،وإن لــم تنخــرط انخراطًــا
مباش ـ ًرا فــي ســائر مراحلــه ،ولــم تتح ّمــل تكلفــة بشــريّة وماديّــة مرتفعــة
للحصــول علــى مــا تريــده منــه ،وأفــادت مــن إص ـرار الماللــي علــى تعزيــز
مــا أنتــج مــن انقســامات وصراعــات عنيفــة بيــن شــعوب وأمــم آخــى
بينهــا اإلســام ،واكتفــت واشــنطن ببلــورة آل ّيــات مناســبة إلدارتهــا أطــول
فتــرة ،بتنشــيط وتنويــع تناقضــات المذاهــب اإلســام ّية والقوم ّيــة ،ودفعهــا
إلــى حــدود تحبــط تســويتها ســلم ًّيا ،وتجتــذب المزيــد فالمزيــد مــن
ـرب يش ـ ّنها الجميــع ض ـ ّد الجميــع .وبمــا أ ّن األســديّة
المنخرطيــن فيهــا ،كحـ ٍ
ـوي مــن طبيعــة إقصائيّــة،
نظــام طائفــي ،شــحن ســوريا بتناقــض سـ ّني ـ علـ ّ
وتحالــف مــع إي ـران ض ـ ّد العــرب ،فقــد كان انفجــار التّم ـ ّرد ض ـ ّده فرصــة
الخلقــة» علــى العــرب ،بــد ًءا
واشــنطن لتطبيــق اســتراتيج ّية «الفوضــى ّ
بالع ـراق ث ـ ّم ســوريا ،كموقعيــن ع ـ ّزز إضعافهمــا واســتنزافهما إيران ًّيــا فــرص
ـكري ـ
أي حـ ّـل غيــر عسـ ّ
نجاحهــا ،وزاد مــن تعزيــزه قيــام األســديّة برفــض ّ
ـلمي
السـ ّ
ـوري وحراكــه ّ
ـي ،وإغالقهــا أبــواب التّفاهــم مــع ال ّداخــل ّ
السـ ّ
حربـ ّ
الســلفي ّين والجهاديّيــن مــن ســجونها ،لعلمهــا بأنّهــم
ـي ،وإطالقهــا ّ
ـ اإلصالحـ ّ
للص ـراع ض ـ ّد الشّ ــيعة والحــرب ض ـ ّد ال ّرافضــة والمرتّديــن
ك ّرســوا حياتهــم ّ
مــن المســلمين ،وألنّهــم المرشّ ــح األكثــر قــدرة علــى تحويــل ثــورة الح ّريّــة
طائفــي مــن طــرا ٍز يُل ّبــي حاجــة واشــنطن إلــى اضطــراب
إلــى اقتتــال
ّ
يُفضــي تفعيــل تناقضاتــه إلــى الخ ـراب ،الــذي تح ّدثــت كوندولي ـزا رايــس
الســوريّين ،ويُخــرج مصيرهــم مــن أيديهــم ،ويضفــي
عنــه ،فــي صفــوف ّ
ـي
طاب ًعــا إقليم ًّيــا ودول ًّيــا علــى مأســاتهم ،يســتند إلــى انتشــار أميــركا الكونـ ّ
ـي ،ومــا تحشــده مــن ق ـ ّوة عســكريّة رادعــة مؤ ّهلــة للتّد ّخــل فــي
والمحلـ ّ
أي مشــهد
ّ
كل مــكان ،ويكفــي لتفعــل فعلهــا أن تكــون حاضــرة فــي خلف ّيــة ّ
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ـزج بإمكاناتهــا فــي ال ّزمــان
عسـ ّ
ـي ،وأن تراقبــه عــن بعــد ،وتـ ّ
ـكري أو سياسـ ّ
والمــكان المناســبين ،لتنجــز مــا كانــت ســتحقّقه ،لــو وقــع اســتخدام ق ّوتهــا
بالفعــل.
الخلقة»
هنــاك ،أخيـ ًرا ،نقطــة ال بـ ّد مــن ذكرهــا ،هــي أ ّن تطبيقــات «الفوضــى ّ
ال بـ ّد أن تكــون متالحقــة ومرنــة بقــد ٍر يُرغــم المســتهدفين بهــا علــى إعــادة
الصـراع ،وال ب ّد
ال ّنظــر فــي حســاباتهم ،مهمــا كانــت أوضاعهــم ومواقعهــم فــي ّ
أن تتعيّــن بتفعيلهــا ،بضغــوط واشــنطن ،خطـ ُط هــؤالء وممارســاتهم ،وخططها
هــي كأعظــم دولــة ،عســكريًّا وسياسـيًّا ،ولديهــا مــن هوامــش وح ّريّــة الحركــة
مــا يلزمهــم بعــدم تخطّــي مــا رســمته لهــم مــن خطــوط حمـراء.
السياســة األميرك ّيــة يقــول« :احــرص علــى أن تســتخدم مــا
ث ّمــة مبــدأ تعتمــده ّ
لــدى خصمــك مــن قـ ّوة لصالحــك» .هــذا هــو مضمــون سياســات «الفوضــى
الخلقــة» ،التــي تســتخدم مــا لــدى الخصــم مــن قـ ّوة ضـ ّده ،وتضبــط حركتــه
ّ
هنــا ،وتســتولي علــى مخرجاتهــا هنــاك .ولعـ ّـل أكثــر صــور اإلفــادة مــن قـ ّوة
األســديّة وإيـران وروســيا تجلّــت فــي مــا قــام هــؤالء بــه مــن جهــود مشــتركة
ومنســقة ،لضــرب ثــورة الح ّريّــة والقضــاء علــى طابعهــا ال ّديمقراطّــي ،الــذي
ّ
رفضتــه واشــنطن كُرمــى لتـ ّـل أبيــب ،وقبلــت مــا قامــوا بــه لتحويــل ح ـراك
ـي شــامل نــزل ذات يــوم مــن عــام  ۲٠۱۲قرابــة  %۳٥من الشّ ــعب
ـلمي ـ مدنـ ّ
سـ ّ
أي ثمانيــة مالييــن مواطنة ومواطــن ،للمطالبــة بالح ّريّة
ـوري إلــى الشّ ــارعّ ،
السـ ّ
ّ
ورحيــل األســد ونظامــه ،إلــى جهــاد كانــت قــد غــزت أفغانســتان للتّخلّــص مما
الخلقــة» ،وأفــادت
يماثلــه ،لك ّنهــا اســتخدمته فــي ســوريا أدا ًة لـــ «فوضاهــا ّ
منــه بقــدر مــا بالــغ فــي تط ّرفــه ،واكتســب مالمــح زرقاويّــة ،س ـ ّجلتها فــي
ميــزان حســنات األســد ،الــذي لعــب دو ًرا مفتاح ًّيــا فــي تعزيــز اإلرهــاب
خصوصــا ،وترجمــه ببراعــة إلــى إرهــاب
عمو ًمــا ،وإرهــاب دولتــه العميقــة
ً
ـي ح ـ ّرض إرهابًــا مذهب ًّيــا ودين ًّيــا مضــا ًّدا لــه فــي االتّجــاه ،مماثـ ًـا فــي
طائفـ ّ
الطّبيعــة والمــآالت ،ســرعان مــا تب ّيــن أنّــه ينضــوي فــي هوامــش «الفوضــى
الخلقــة» ،التــي ال حــدود لهــا.
ّ
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ـدي ،ومــا أنتجــه مــن إرهــاب
يفســر هــذا ســبب تجاهــل اإلرهــاب األسـ ّ
هــل ّ
مثيل لــه ،والتّغاضي
ـدي» ،لــم يعــرف تاريــخ المنطقــة ً
ـي ـ قاعـ ّ
جهـ ّ
ـادي «داعشـ ّ
عــن كونــه أ ّول مــن لجــأ إلــى اإلرهــاب؟ ولمــاذا مالــت واشــنطن إلــى تبرئتــه
مــن اإلرهــاب وإلصاقــه بثــورة الح ّريّــة ،مــع أ ّن تنظيمــات المذهب ّية والعســكرة
لــم تكــن جــز ًءا تكوين ًّيــا أو عضويًّــا منهــا ،بــل كانــت ثــورة مضــا ّدة ،بأشــنع
معانــي الكلمــة ،ذات ثمــن مرتفــع التّكلفــة ،إنســان ًّيا وسياسـ ًّيا ،بال ّنســبة إلــى
شــعب ســوريا ،الــذي ع ّدهــا جــز ًءا ال يتج ـ ّزأ مــن حــرب األســديّة عليــه ،إذ
نجحــت فــي شــطر الشّ ــعب إلــى فريقيــن ،تفــوق أحدهمــا علــى اآلخــر
الشّ ــعب تنظيم ًّيــا وإداريًّــا ،بفضــل دولتــه المركزيّــة ،الطّائف ّيــة والتّعبويّــة،
ومــا وضعتــه إي ـران مــن رجــال وســاح ومــال فــي خدمتــه ،وحقّقتــه مــن
اختراقــات فــي المجتمعــات المجــاورة لهــا ،مــن خــال أقليّــات مواليــة لهــا،
كأي فصيل مــن فصائله،
ـوريّ ،
د ّربتهــا وسـلّحتها وم ّولتهــا وألحقتهــا بحرســها الثّـ ّ
ـوري ،وعــام
السـ ّ
يرابــط فــي لبنــان العـراق وســوريا ،أمــره المرشــد قبــل التّمـ ّرد ّ
 ،۲٠۱۳بإنقــاذ األســد ،وتعامــت واشــنطن عنــه ،وأحجمــت عــن اتّخــاذ موقــف
ـي تطايــرت
منــه ،ربّمــا ألنّهــا كانــت مشــغولة بإســقاط الماللــي بقصــف كالمـ ّ
قذائفــه اللّفظيّــة حــول رؤوس كبــار مســؤوليها.
هــذه التّحــوالت ،التــي أنجزتهــا قــوى متناقضــة ـ محتربــة ،غيّــرت الحقــل
ـي فــي ســوريا ،وعمــوم المنطقــة العربيّــة واإلقليــم ،وطرحــت مه ّمــات
ّ
السياسـ ّ
غيــر مألوفــة علــى فاعليــه ،مثلمــا ق ـ ّوت نــزوع ال ّنخــب الحاكمــة إلــى نــزع
مــا كان باق ًيــا فــي دولهــا مــن ســمات مدن ّيــة وطبيع ّيــة وعالقــات شــرع ّية مــع
مواطنيهــا ،وكذلــك إلــى تمزيــق األواصــر التّاريخ ّيــة البين ّيــة التــي جمعتهــا
بغيرهــا ،وحافظــت علــى عيشــها المشــترك وإخائهــا ،ومــا أرســاه اإلســام مــن
ســام ووئــام بيــن شــعوبها .أ ّمــا اآلن ،وقــد أســقطت ثــورة الماللــي مــا كان
فــي تاريــخ المســلمين المشــترك مــن أواصــر ،واســتبدلته بضــروب شـتّى مــن
عــداء مســتحكم غذتــه أحقــاد قديمــة بضغائــن مشــبعة باألحــكام المســبقة،
ـي» ،فقــد انحــدر
ّ
وزج الماللــي بكامــل ثقلهــم ض ـ ّد شــعوب «ال ّربيــع العربـ ّ
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إيجابــي مــع إيــران،
إســامي
العربــي مــن إرث
مــا كان باقيًــا فــي ال ّنظــام
ّ
ّ
ّ
إلــى درك فاقـ َم خــوف الحـكّام العــرب مــن شــعوبهم ،وميلهــم إلــى العنــف،
ـي عــن مســؤول ّياته اإلنســان ّية تجاههــا ،وتب ّنــى قي ًمــا
بينمــا تخلّــى ال ّنظــام ال ّدولـ ّ
مجافيــة لمــا قامــت عليــه األمــم المتّحــدة ومنظّماتهــا.
بهــذا التّط ـ ّور المتناقــض الحــدود ،ســقط مــا آمــن بــه العــرب فــي المراحــل
الســابقة مــن مشــتركات ،لطالمــا جمعتهــم أهدافهــا الوطن ّيــة والقوم ّيــة،
ّ
ـوي فــي واقــع انتكــس إلــى طــورٍ ،حـ ّول دولــه
وأزيــح وأديــن ّ
كل مــا هــو نهضـ ّ
ـي،
العميقــة إلــى تنظيمــات إرهاب ّيــة اســتخدمت ً
أساســا فــي المجــال ال ّداخلـ ّ
السياســة كأداة تواصــل وتفاعــل
ضـ ّد مواطنيهــا ،فــا عجــب أن أبطــل العنــف ّ
بيــن الحاكميــن والمحكوميــن ،وقلبهــا إلــى مغامــرة تعــود علــى مــن يقتــرب
الســلطة أن
منهــا بأفــدح األخطــار ،وقــد تكلّفهــم حياتهــم فــي ظـ ّـل رفــض ّ
يكــون مواطنوهــا هــم الذيــن يمنحونهــا الشّ ــرعيّة ،ومــا يســود عالقاتهــا بهــم
مــن قســر وتمارســه عليهــم مــن إرهــاب .مــاذا يمكــن لغيــر الفوضــى أن يحـ ّـل
محـ ّـل سياســة أســقطت رســم ًّيا ،ومنعــت شــعب ًّيا ،واســتبدلت بعنــف منظّــم
وضــع المجتمعــات العرب ّيــة علــى مشــارف انفجــار يــؤ ّدي غيــاب التّنظيــم
والقيــادة عــن القائميــن بــه إلــى االرتجــال والعنــف الضّ روريّيــن لفوضــى
الســيدة رايــس لهــا مــن
واشــنطن ّ
الخلقــة ،وتحقيــق مــا كانــت قــد ح ّددتــه ّ
الســوريّة العميقــة إلــى
نتائــج؟ ولمــاذا تعتــرض أميــركا علــى انقــاب ال ّدولــة ّ
غــول إرهابــي متو ّحــش ،هــو األكبــر واألشّ ــد خطـ ًرا علــى العالــم بعــد الحــرب
الســوفييت ،مــا دام منهمـكًا فــي تدميــر وقتــل مــا
العالم ّيــة الثّان ّيــة ،وســقوط ّ
الســيدة نفســها إنّــه ســيت ّم تدميرهــم وقتلهــم؟
قالــت ّ
السياسـيّة والمسـلّحة تحــت ســقف
أبقــت التّحـ ّوالت المذكــورة المعارضتَيــن ّ
شــديد االنخفــاض ،وربطــت خيوطهمــا بالواليــات المتّحــدة ومواليهــا مــن
كل كبيــرة وصغيــرة،
الســقف ،فــي ّ
العــرب .والتزمــت المعارضتــان بهــذا ّ
السياســة ال ّدول ّيــة حيالهمــا إلــى ف ـ ّن إلزامهمــا بالتّق ّيــد بانخفاضــه،
فتح ّولــت ّ
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ـي،
ـروري للحقــل البنيـ ّ
الضّ ـ ّ
ـي واإلقليمـ ّ
ـي كحاضنــة للوضعيــن ال ّداخلـ ّ
ـوي األميركـ ّ
تغ ـذّي صرا ًعــا محكو ًمــا بــدور الخــارج ،ويجــب أن يبقــى مفتو ًحــا ،قبــل أن
تســقطه واشــنطن علــى رؤوس المتصارعيــن ،إن فشــل فــي تحقيــق وظيفتــه:
خاصــة،
تســهيل وتفعيــل انقضــاض إيــران علــى العــرب عا ّمــة وســوريا ّ
الخلقــة» المســاعد
وانضباطهــا تجــاه إســرائيل :ضابــط إيقــاع «الفوضــى ّ
حيــال إيـران ودورهــا ،والقــادر علــى التّدخــل فــي الوقــت المناســب لتســريع
أو إبطــاء مســارها ،ونشــر ارتداداتهــا علــى البيئــات المجــاورة ،واإلفــادة م ّمــا
ـي ال يُســتهان بــه فــي دول كبيــرة كروســيا.
لــدى ّ
الصهيون ّيــة مــن تأثيــر دولـ ّ
الخلقــة» ،وهــي فــي الوقــت نفســه
إسـرائيل شــريك فــي سياســات «الفوضــى ّ
ـي وحيــد يمتلــك
خ ـ ّط أحمــر ال يحـ ّـق ألحــد االقت ـراب منــه ،وطــرف إقليمـ ّ
الحـ ّـق فــي أن ينــال بعــض مغانــم مخرجاتهــا ،بقـ ّوة دوره في اســتنزاف طاقات
الشّ ــعوب وقــدرات ال ـ ّدول المجــاورة لــه ،وفــي إخ ـراج العــرب مــن التّاريــخ
لفتــرة غيــر قصيــرة ،بتح ّوالتــه االســتراتيج ّية التــي ترت ّبــت علــى تدميــر دولــة
ـدي ،وســتمكّنها مــن تبــادل االعت ـراف
ومجتمــع ســوريا ،بســاح الجيــش األسـ ّ
الســوريّين أقنعهــا
مــع بلــدان ترفضهــا شــعوبها ،لكــن عنــف األســديّة ض ـ ّد ّ
بأنّهــا قــد ال تكــون أكثــر أعدائهــا تهديــ ًدا لوجودهــا ،وأ ّن أعــداء ال ّداخــل
ـدي هــم أش ـ ّد خط ـ ًرا عليهــا مــن أعــداء الخــارج .كان هــذا
مــن ال ّنمــط األسـ ّ
ـي
انقالبًــا علــى مــا كان شــائ ًعا مــن اعتقــا ٍد بحتم ّيــة ارتبــاط االســتقالل العربـ ّ
بق ـ ّوة ال ـ ّدول العرب ّيــة وتك ّورهــا علــى ذاتهــا ،وبمــا تُقيمــه مــن نظــم ح ـ ّرة
وعادلــة ،ترغــم ديمقراط ّيتهــا اإلسـرائيل ّيين علــى رؤيــة أنفســهم بداللتهــا ،فــإذا
بعــرب أيّامنــا يــرون العنصريّــة واالســتعماريّة فــي حكوماتهــم ،ويبــدون كمــن
يستســلم لتهــاوي إيمانــه به ّويّتــه الوطنيّــة والقوميّــة ،المتالشــية تحــت وطــأة
تبع ّيتــه ألطـراف إقليم ّيــة ودول ّيــة ،أحكمــت قبضتهــا عليــه إلــى زمــن يصعــب
التّن ّبــؤ بنهايتــه!
هــذا الجديــد ،الــذي أنتجــه عنــف األســديّة ،يبــدو وكأنّــه لــم يُبــق فــي
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المنطقــة العربيّــة كيانًــا يســتطيع تقريــر مصيــره غيــر إس ـرائيل ،فــي حيــن
ـي ،إلــى
تطالــب واشــنطن بانتقــال إي ـران مــن جه ـ ٍة تنفــرد بجوارهــا العربـ ّ
ائيلي ،ويتب ّنــى
ـي ـ اإلس ـر ّ
طــرف يتخلّــى ع ّمــا يرفضــه طرفــا الفوضــى األميركـ ّ
سياســات تنضبــط عســكريًّا وأمن ًّيــا بأهدافهمــا ،وبعالقــات تق ّررانّهــا لهــا
وللبلــدان المجــاورة ،تقــوم علــى التّفاهــم مــع تـ ّـل أبيــب ،وإشـراف واشــنطن
المباشــر عليهــا ،علــى أن تنضــوي فــي صيــغ تحالفيّــة ،تحفظ سـ ّريتها وإشـراف
واشــنطن عليهــا مــا َء وجــه الماللــي ،الذيــن ال مانــع فــي أن يفص ّعــدوا رغاءهم
وينســقون مــع محتلّيهــا،
ـي عــن تحريــر فلســطين ،مــا دامــوا يتعاونــون ّ
الكالمـ ّ
ـي.
ويشــتركون معهــا فــي ّ
الص ـراع ض ـ ّد العــد ّو المشــترك :جوارهمــا العربـ ّ
يظهــر الفــارق بيــن تعامــل واشــنطن مــع «قـ ّوات حمايــة الشّ ــعب» والجيــش
الخلقــة» مــن مرونــ ٍة ،أمالهــا
الحــ ّر ،مــا اتّصفــت بــه سياســات «الفوضــى ّ
ـي ،أنشــأ جيشً ــا منظ ًّمــا وكبي ًرا
الفــارق بيــن خياريــن سياسـ ّيين :أحدهمــا إيجابـ ّ
فــي وقــت قصيــر جــ ًّدا ،مــع أنّــه لــم يكــن ســوريًّا ،بــل اســتجلب معظــم
ســلبي،
مقاتليــه وقادتــه إلــى ســوريا مــن تركيــا وإيــران والعــراق ،واآلخــر
ّ
أي دعــم جـ ّدي لفصائــل ص ّنفهــا «معتدلــة» ،وحيــن قـ ّرر
أحجــم عــن تقديــم ّ
تدريــب مقاتليــن لهــا ،لــم يجــد غيــر قرابــة مئــة متــد ّرب بيــن عشـرات آالف
مــن كانــوا ســابقًا فــي الجيــش الحـ ّر ،ومالييــن الشّ ـ ّبان المتعلّميــن والعاطليــن
عــن العمــل ،الذيــن طردهــم األســد مــن وطنهــم ،وتطلّعــوا إلــى دور يُخرجهــم
مــن مخ ّيمــات اللّجــوء ويعيدهــم إلــى ديارهــم ،وســبق لمعظمهــم أن قاتــل
ـهري زهيــد ،ال يتجــاوز عش ـرات ال ـ ّدوالرات! ولــو أ ّن البيــت
مقابــل راتــب شـ ّ
الصــراع وتحــول دون
ّمــي تطيــل ّ
األبيــض لــم يأخــذ بسياســات تــوازن تحك ّ
حســمه ،لــكان ســاعد فــي شـ ّن حــرب اســتباقيّة ضـ ّد اإلرهــاب ،تقـ ّوي الجيــش
الحــ ّر ،وترجــح كفتــه علــى األســد فــي حربــه علــى الشّ ــعب ،ولالحظــت
ـي لـــ داعــش والقاعــدة علــى المناطــق
اقتصــار الثّقــل العسـ ّ
ـكري والتّنظيمـ ّ
المحـ ّررة وحدهــا ،ولبنــت سياســاتها علــى هــذه الواقعــة التــي تفقــأ العيــن،
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ـدي مــع تنظيمــي اإلرهــاب هذيــن ،أو
وتؤكّــد بدورهــا تعــاون ال ّنظــام األسـ ّ
انتفاعــه مــن «جهادهمــا» ،علــى أقـ ّـل تقديــر.
ـي وغربتــه
بالفصائل ّيــة والتّشــتت العسـ ّ
ـكري مــن أســفل ،وباالئتــاف ّ
السياسـ ّ
القيــادي المطلــوب مــن أعلــى،
عــن ال ّداخــل والثّــورة وغيابــه عــن دوره
ّ
تك ـ ّرس واقــع رســمته خطــوط أوبامــا الحم ـراء ،فق ّيــدت دورهمــا بقــدر مــا
اشـتّدت ريــاح تعريــب وأقلمــة وتدويــل الحــرب ،وتد ّخلــت إيـران ومرتزقتهــا
اللّبنان ّيــون والعراق ّيــون واألفغــان واألوزبــك فيهــا ،والتــزم الخليــج بسياســات
تحكم ّيــة متناقضــة :تنخــرط فــي المعركــة من جهــة ،وتلتــزم بإطالتهــا واالمتناع
عــن حســمها مــن جهــة مقابلــة ،علــى ال ّرغــم مــن تكلفتهــا البشــريّة الباهظــة
ـوري .وبهــذا ،ك َبحــت خطــوط البيــت األبيــض
السـ ّ
جـ ًّدا ،بال ّنســبة إلــى الشّ ــعب ّ
ـرب خاضتهــا ض ّدها
الحمـراء قــدر َة بلــدان الخليــج علــى مواجهــة إيـران ،في حـ ٍ
الســوريّين
بأيـ ٍـد مغلولــة فــي ّ
كل مــا يتّصــل بدورهــا فــي ســوريا ،وبتســليح ّ
وال ّدخــول فــي شـراكة مصيريّــة معهــم تمليهــا مصالحهــا االســتراتيج ّية العليــا،
وضــرورات حربهــا ال ّدفاع ّيــة التــي بــرز خاللهــا التّناقــض بيــن سياســات إيـران
ـوري المباشــرة فــي قتــال يســتهدفها أيضً ــا،
الهجوم ّيــة ومشــاركة حرســها الثّـ ّ
وبيــن سياســاتها المتعثّــرة ،محــدودة القــدرة واإلرادة ،والخاضعــة لرقابــة
ـي ،وبمــا تشــارك بــه فــي حــرب
أميرك ّيــة ترغمهــا علــى األخــذ بتوازنهــا اإلكراهـ ّ
ـي ّأســس
يمنــع عليهــا االنخـراط الشّ ــامل فيهــا ،لكســبها .هــذا الـ ّدور الخليجـ ّ
الســوريّين والخليــج ،حملــت قــد ًرا غيــر قليــل مــن انعــدام الثّقــة
فجــوة بيــن ّ
المتبادلــة ،يرجــع إلــى اقتنــاع الثّــوار أ ّن دولــه ترفــض توظيــف إمكاناتــه فــي
معرك ـ ٍة يخوضونهــا هــم دفا ًعــا عنهــا ،وتتب ّنــى سياســات تســوقها وتســوقهم
مــن مــأزق إلــى آخــر ،ســتنقل المعركــة إليهــا بعــد االنتهــاء مــن تدميــر
ـي ،فــا عــذر لحكّامهــا ،ألنّهــم يتص ّرفــون وكأنّهــم ال يعــون مــا
المشــرق العربـ ّ
الســبب،
يحــدث ،ويتواطــؤون مــع أعــداء ســوريا وأعدائهــم ،ويحجمــون ،لهــذا ّ
عــن إمــداد مــن يقاتلــون فــي ســوريا نيابــة عنهــم ،ببعــض مــا فــي مخازنهــم
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مــن ســاح حديــث ،بينمــا ينفقــون مالهــم علــى تنظيمــات ترفــض بنــاء قيــادة
موحــدة للثّــورة ،ليــس فيهــم نصيــر واحــد للح ّريّــة ،بــل يقودهــا متأســلمون
وســلف ّيون ،كنــزوا مــن أموالهــا الشّ ــيء الوفيــر ،علــى ال ّرغــم مــن انفتاحهــم
علــى اإلرهــاب ،ورفضهــم القتــال إلــى جانــب عش ـرات آالف المقاتليــن مــن
الجيــش الحــ ّر فــي حربهــم علــى اإلرهــاب ،وتســديد مــا وعــدوا بــه مــن
رواتــب ال تــكاد تسـ ّد رمــق أطفالهــم الجيــاع .كان بوســع بلــدان الخليــج إنقــاذ
ـي الــذي ينتظرهــا ،فــي حــال أدرجتهــا طهـران فــي
ســوريا مــن مصيرهــا الكارثـ ّ
ـيعي العازمــة علــى إقامتــه وتقاتــل لنشــره بيــن مـزار الشّ ــريف
محورهــا الشّ ـ ّ
فــي أفغانســتان وجنــوب لبنــان ،مــرو ًرا بالع ـراق وســوريا .وباحتجــاز ســوريا
الســوريّون أ ّن بلدانــه اختــارت عامــدة تــرك ال ّنــار تندلــع فــي
خليجيًّــا ،اعتقــد ّ
وطنهــم ،وأنّهــا تريــد لضرامهــا أن يســتعر أكثــر فأكثــر ،إن كان يحــول بيــن
إي ـران وبيــن نقلهــا إلــى ُدولــه!

واشنطن وروسيا وإيران

باحتاللهــا مســاحات ســوريّة واســعة ،أخرجتهــا عــن ســيطرة روســيا وإيـران،
ـوري ،لتقــرر بذريعــة أ ّن لــه حقوقًــا
ـردي غيــر سـ ّ
وبتحالفهــا مــع حــزب كـ ّ
وطنيــة فــي الجغرافيــا الســورية ،وبرغبتهــا فــي تحديــد عالقــة الــ ّدول
ــوري الجديــد ،رســ َمت واشــنطن محــ ّددات
الس ّ
اإلقليم ّيــة مــع الكيــان ّ
ـي
لــدور روســيا ،تمنــع انفرادهــا بحـ ٍّـل تســتأثر مــن خاللــه بالعائــد ّ
السياسـ ّ
الســام
لغزوهــا وتموضعهــا فــي قواعــد ســوريّة متن ّوعــة ،وتقنعهــا أن ّ
ـي ســيتع ّين بتف ـ ّوق أميــركا عليهــا ،وأ ّن بوســعها
ســيمليه مي ـزان قــوى دولـ ّ
اســتنزافها ،عســكريًّا واقتصاديًّــا ،إن حاولــت كســر المحــ ّددات األميرك ّيــة.
وضعــت واشــنطن خطوطًــا حمــراء إليــران أيضً ــا ،جعلــت بقاءهــا فــي
ســوريا أمـ ًرا يتحـ ّدى قرارهــا ،ويتع ّيــن فــي ضــوء عالقــات ومصالــح واشــنطن
وموســكو ،فضـ ًـا عــن تـ ّـل أبيــب ،التــي لــن تســمح لطهـران بإقامــة «محــور
ـيعي» ،يه ـ ّدد تف ّوقهــا ،ويتعــارض مــع خطــوط أميــركا الحم ـراء ،كمســألة
شـ ّ
144

دوليّــة ترتبــط بــدور البيــت األبيــض فــي ســوريا والعــراق ،وبمشــروعه
الخلقــة»( ،((8وأخيــ ًرا،
المزمــع للشّ ــرق األوســط الكبيــر ،بعــد «الفوضــى ّ
أل ّن الماللــي ال يجــوز أن يصبحــوا مرجعيّــة وهــو وضــع يتعــارض مــع خطــط
الصــراع علــى ســوريا ،ولــن تتــر ّدد
واشــنطن ،كجهــة قــ ّررت ســلفًا نتائــج ّ
فــي اســتغالل مــا بيــن موســكو وطه ـران مــن خالفــات وتناقضــات بال ّنســبة
ـي
إلــى أهــداف الحــرب ال ّنهائيّــة ،وتســعير عــداء العــرب ّ
ـي وال ّدينـ ّ
السياسـ ّ
ـي للفــرس قدي ًمــا ،وللشّ ــيعة راه ًنــا ،واســتغالله إلضعــاف دورهــم
والتّاريخـ ّ
ودولتهــم(.((8
اخلــي ،ودعوتهــا إلــى
بتغريــب واشــنطن الثّــورة ّ
الســوريّة عــن طابعهــا ال ّد ّ
ـتبدادي ث ـ ّم إلــى إســقاطه ،وبإلحاقهــا بصراعــات دوليّــة
إصــاح ال ّنظــام االسـ
ّ
واســتراتيج ّيات عالم ّيــة متضاربــة ،غــدت إدارة أزمتهــا أميرك ًّيــا فر ًعــا مــن إدارة
تناقضــات وأزمــات خارج ّيــة ،لــم يكــن للثّــورة دور فيهــا أو تأثيــر عليهــا ،مــع
ـي ،وانخراطهمــا
أنّهــا ح ّولتهــا إلــى ســاح ٍة بــرز فيهــا دور روســيا وإيـران الحربـ ّ
الص ـراع وأطرافــه قــد تج ّمعــت ،منــذ
المتصاعــد فيهــا ،بينمــا كانــت خيــوط ّ
ـي ،فــي يــد واشــنطن :القـ ّوة التــي تفيــد دو ًمــا مــن
السـ ّ
عــام التّمــرد ّ
ـوري الثّانـ ّ
مبادراتهــا االســتباق ّية وتف ّوقهــا وخبراتهــا فــي صراعــات دول ّيــة خاضتهــا فــي
القرنيــن التّاســع عشــر والعشــرين ،وم ّمــا راكمتــه مــن منــاورات وأســاليب
تتكفّــل بتوفيــر تغطيــة شــاملة ألدوارهــا فــي مختلــف أنحــاء العالــم .كان
ـي
السـ ّ
التّمــرد يرســم مالمحــه األولــى فــي الواقــع ّ
ـوري ،فحـ ّول التّدخــل الخارجـ ّ
ســوريا إلــى صنــدوق مغلــق تحتجــز جدرانــه الثّــورة ،بينمــا تبقــي أيــدي
ـي ،الــذي تتالعــب بــه جهــات
ال ّنظــام طليقــة وتخفــض بق ـ ّوة ســقفه ّ
السياسـ ّ
متناقضــة المصالــح والخيــارات ،فــي حيــن تحتـ ّـل أرض ّيتــه العســكريّة فصائــل
( ((8د .عبــد العليــم محمــد« ،مشــروع الشّ ــرق األوســط الكبيــر» ،جريــدة البيــان 23 ،ـ  4ـ .2017

https://bit.ly/3jIWnh5

ـي» ،موقــع تــرك بــرس
( ((8د .باســل الحــاج جاســم ،بريجنســكي« ،الثّــورات العربيّــة سـتُضعف الـدّور اإليرانـ ّ
 21ـ  6ـ https://bit.ly/3MeE1B3 .2016
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هشّ ــة الهيكليّــات ،متفاوتــة األحجــام ،متناقضــة االرتباطــات ،وصــل عددهــا
إلــى ألفــي فصيــلٍ وتنظيـ ٍـم ون ّيــف ،ض ـ ّم بعــض «ألويتهــا» خمســة أشــخاص،
أشــخاص ليــس لديهــم خبــرة عســكريّة أو درايــة سياســ ّية،
وأدارهــا غال ًبــا
ٌ
الخلقــة» ،ومــن
وســرعان مــا غــدوا ألعوبــة فــي أيــدي دهاقنــة «الفوضــى ّ
ـي المــوك والمــوم األميركيت ّيــن وداعميهــم
ح ـ ّدد أدوارهــم فيهــا ،عبــر غرفتـ ّ
والســوريّين أتبــاع التّيّــار المتأســلم ،الذيــن ر ّحبــوا بالجهاديّيــن ،بح ّجــة
العــرب ّ
أنّهــم «مهاجــرون أتــوا لنجــدة األنصــار» ،ال مطلــب لهــم غيــر إســقاط ال ّنظــام
فــي أقــرب وقــت ،والهجــرة للجهــاد فــي «ثــورة إســام ّية» أخــرى.
ـلمي ،حيــث
رابَــط هــؤالء فــي مناطــق ســيطرة الجيــش الح ـ ّر والح ـراك ّ
السـ ّ
تب ّيــن أن معظمهــم لــم يكــن مهاجــ ًرا أو مجاهــ ًدا ،بــل نفّــذوا مهامهــم
كضبّــاط وعناصــر مخابــرات عربيّــة وإقليميّــة ودوليّــة أشــرفت علــى
«هجرتهــم إلــى ســوريا» ،وأرســلت طائـرات هليكوبتــر الســتعادتهم ،بمجــرد
أن انتهــى دورهــم فــي مســاعدة ال ّنظــام فــي تدميــر ثــورة الح ّريّــة .خــال
«جهادهــم» ،امتلــك عديــد كبيــر مــن قادتهــم ثــروات ومــزارع ومنــازل
ودوالرات ،لــم يكونــوا أصحابهــا عندمــا «هاجــروا إلــى اللــه» فــي ســوريا.
ـي
السياس ـيّة والعســكريّة فــي طابقــي ّ
وبحشــر المعارضــة ّ
الصنــدوق العربـ ّ
الخلقــة» الثّــورة
ــفلي ،احتجــز حــ ّراس «الفوضــى ّ
ولــي
ّ
العلــوي ّ
والس ّ
ـ ال ّد ّ
ياســي،
الس
داخلــه ،وحالــوا بينهــا وبيــن مغادرتــه ،ومــا إن أخــذ ممثّلهــا ّ
ّ
االئتــاف ،يحــاول الخــروج منــه أو التّحــرك داخلــه ،حتّــى ارتطــم بســقفه
ياســي عــن قاعــه
الخانــق االنخفــاض ،وباألرض ّيــة التــي تفصــل ح ّيــزه ّ
الس ّ
ـروري
ـكري ،الــذي حالــت ســماكته دون اختراقــه ،أو نشــوء مــا هــو ضـ ّ
العسـ ّ
ومطلــوب مــن تواصــل بينهمــا ،وأبقــت فصائلــه تحــت إشــراف مــن
بالسياســة،
أقنعهــا أ ّن مصيــر ســوريا مرتبــط بــه ال باالئتــاف ،بالعســكرة ال ّ
واعتــرف بممثّليهــا كقــادة ثــورة حكــم عليهــا بالــ ّدوران فــي مــدارات
انحداريّــة ،وباالستســام المتزايــد ألوضــاع تقهقريّــة ،تنتمــي إلــى واقــعٍ
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ـزي ،مدعــوم مــن
ـدي مركـ ّ
حكمتــه مواجهــات متزايــدة الشّ ــدة بيــن نظــام أسـ ّ
إي ـران وروســيا مــن جهــة ،وفصائــل مس ـلّحة تفتقــر إلــى الوحــدة والقيــادة
السياســيّة ،وتعانــي العشــوائيّة واالرتجــال ،بينمــا يرفــض
والمرجعيّــة ّ
والسياس ـيّة ،ويتجاهــل المطالبــات
«االئتــاف» االعت ـراف بعيوبــه البنيويّــة ّ
المتك ـ ّررة بإصالحهــا ،ويحــرص علــى أمراضــه ،وعجــزه عــن الفعــل ،وغيابــه
مؤسســة عمــل وطنــي تقــود
عــن أولويّــات وممارســات يجعــل امتالكهــا منــه ّ
ثــورة ،وليــس مجـ ّرد معارضــة كالميّــة ،ال حــول لهــا وال طــول .بعــد احتجــاز
الصنــدوق المقفــل ،تع ّرضــت لهزائــم متالحقــة ،منــذ أوائــل
المعارضــة فــي ّ
الســوريّين.
عــام  ،۲٠۱۳وصــارت الفصائــل عبئًــا عالــي الكلفــة بال ّنســبة إلــى ّ
الســاحة
وزاد الطّيــن بلّـ ًة بــروز التّنظيمــات اإلرهاب ّيــة والجهاديّــة ،تس ـ ّيدها ّ
بصفتهــا جــز ًءا ثوريًّــا منهــا ،حتّــى بعــد أن تماهــى دورهــا مــع دور ال ّنظــام،
واستنســخته فــي جميــع المجــاالت ،وأســهمت فــي تدميــر القــدر القليــل
ـي ،اللّذيــن نالهمــا االئتــاف فــي
جـ ًّدا مــن الثّقــة ال ّداخل ّيــة والتّف ّهــم الخارجـ ّ
الفتــرة التّال ّيــة لتشــكيله.
لــم تكــن يــد البيــت األبيــض بعيــدة عــن هــذا التّطــور الــذي بلورتــه حيــال
العســكري المتعــ ّدد
مواضيــع ثالثــة :المعارضــة واإلرهــاب ،واالنتشــار
ّ
الجنس ـ ّيات والمقاصــد فــي ســوريا ،واألســديّة ،وأ ّدت تح ّوالتهــا إلــى تخفيــض
عالقاتــه مــع االئتــاف ،عقــب فتــرة بــدا فيهــا كمــن يحتضنــه ويرعــاه .ب ّدلــت
واشــنطن موقفهــا ،بعــد اقتناعهــا بــأ ّن جماعــة «اإلخــوان المســلمين» ليســوا
الس ـ ّد المأمــول ض ـ ّد اإلرهــاب ،بــل المم ـ ّر الــذي يس ـ ّهل صعــوده ويس ـ ّرعه،
ّ
ـي يضعونــه
تحــت شــعار مريــب اســمه «الجهــاد» ،هــو فــي نظرهــم أمـ ٌر إلهـ ّ
الصـراع المناســب لنيل
فــي مرتبــة أعلــى مــن «الثّــورة» ،بذريعــة تجعله نمــط ّ
الســ ّنة والجماعــة» حقوقهــم ،كأصحــاب وحيديــن للثّــورة .بانقــاب
«أهــل ّ
تنظيمــي داعــش وال ّنصــرة إلــى إرهــاب ،تركــت دبلوماســ ّية أميــركا
جهــاد
ّ
ـي يأخــذ مــداه ،وعملــت للمحافظــة علــى صيغتــه الفصائل ّيــة،
الفــرز الفصائلـ ّ
العتقادهــا أنّهــا تغ ـذّي الفوضــى وتنــدرج فيهــا ،وتخــدم اســتراتيج ّيتها.
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األميركي األ ّول
ال ّتح ّول
ّ

ـي ،حتّــى دخلــت فــي منطــق قبــول
مــا إن رفضــت واشــنطن البديــل اإلرهابـ ّ
وســداه
اضــي باألســد ،وتب ّنــت تفاه ًمــا واســ ًعا مــع موســكو ،لُحمتــه َ
افتر ّ
ـي،
تقســيم عمــل يمنحهــا حـ ّـق البرمجــة والتّخطيــط ،ويــوكل تنفيــذه الميدانـ ّ
ـكري غال ًبــا ،إلــى روســيا ،حســب اعتـراف مســاعد وزيــر دفــاع واشــنطن
العسـ ّ
األســبق أمــام الكونغــرس ،الــذي قــال« :فــي عــام  ،۲٠۱٥شــعرنا بالقلــق مــن
ونســقنا تد ّخلهــم
ســقوط نظــام بشّ ــار األســد فــي ســوريا ،فاتّصلنــا بال ـ ّروس ّ
لحمايــة ال ّنظــام ،بمــا أ ّن ســقوطه يمثّــل خطــ ًرا علــى إســرائيل» ( .((8هــذا
كل مــا
التّفاهــم أفضــى إلــى تقــارب بيــن سياســات البلديــن اإلجرائيّــة ،فــي ّ
الص ـراع وســبل بلوغهــا ،وراعــى الق ـراءة ال ّروس ـ ّية للتّدابيــر
يتعلّــق بأهــداف ّ
الضّ روريّــة إليجــاد حـ ّـل يلتـ ّـف علــى الق ـرارات ال ّدول ّيــة ،وعلــى رحيــل األســد
رئيســا.
وتغييــر نظامــه ،ويبقيــه ً
بهــذه ال ّنقلــة فــي سياســات واشــنطن ،التــي ســتليها أواخــر عــام ۲٠۱۸
نقلــة ثانيــة كادت تحــدث نتيجــة لقــرار ال ّرئيــس ترامــب ســحب ق ّواتــه
الســوريّة
مــن منطقــة شــرق الفـرات ،أنــاط البيــت األبيــض تحقيــق أهدافــه ّ
بالكرمليــن ،بعــد أن كان يــوكل تحقيقهــا إلــى المعارضــة ،وبقـ ّوات «حمايــة
الشّ ــعب» ،ثــ ّم «قــ ّوات ســوريا ال ّديمقراطيّــة» ،األوجالنيّــة القيــادة ،فــي
الحــرب التــي اعتزمــت ش ـ ّنها علــى داعــش ،ورفــض االئتــاف كمــا رفضــت
الفصائــل االنخـراط فيهــا ،ف ُعوقبــا بأشــكال مختلفــة ،وخفــض البيــت األبيــض
دور االئتــاف فــي سياســاته ،ومكانتــه لديــه ،وفــي المحافــل ال ّدول ّيــة ،وصــار
للســوريّين ،كان قــد نــال اعترافًــا دول ًّيــا كاســ ًحا
يُعا َمــل كممثّــل ســابق ّ
به ّويّتــه هــذه منــذ أن أصــدرت الجمع ّيــة العا ّمــة القــرار رقــم  ۲٦۲ـ ٦۷
ـي المنفــرد بـــ «هيئــة تفــاوض عليــا»،
لعــام  ،۲٠۱۳واســتبدل دوره التّفاوضـ ّ
نقــا عــن موقــع
أميركــي ســابق» ،موقــع ح ّريّــة بــرس 12 ،أيّــار ً ،2019
الحمصــي« ،مســؤول
( ((8زينــة
ّ
ّ
األميركــيhttps://bit.ly/3EoUIH5 .
األخبــاري
بريتبــارت
ّ
ّ
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صــار طرفًــا فيهــا ،إلــى جانــب أط ـراف أخــرى ،ووافقــت علــى مســار بديــل
ـي فــي الحـ ّـل ،اختلقتــه موســكو وحملتــه اســم
لجنيــف يع ـ ّزز ال ـ ّدور ال ّروسـ ّ
«مســار آســتانا» ،أتبعتــه بعــد حيــن بمســار آخــر تحــت اســم «سوتشــي»،
فعطّــل المســاران «هيئــة التّفــاوض العليــا» ،عبــر تحريــك مفاوضــات
ـكري ،أجرتهــا
إجرائيّــة ال ذكــر لهــا فــي الوثائــق ال ّدوليّــة ،ذات طابــع عسـ ّ
ياســي المعتــرف بــه
الس
وفــود فصائليّــة لــم يســ ّمها االئتــاف ،الممثّــل ّ
ّ
محــل جنيــف ،الــذي تبيّــن أ ّن لــدى روســيا
ّ
ــوري ،أحلّتهــا
الس ّ
للشّ ــعب ّ
السياســيّة.
رغبــة جارفــة فــي إلغائــه ،حتّــى فــي مــا يتعلّــق بالتّســوية ّ
وبابتعادهــا عــن االئتــاف كممثّــل للثّــورة ،وعــن الثّــورة ذاتهــا ،أعــادت
الصــراع ،انطالقًــا
واشــنطن تعريــف عالقاتهــا مــع الطّــرف المعــارض فــي ّ
ـي كبديــل لدورهــم ،مــن دون أن تتخلّــى تما ًمــا
مــن اســتخدام الـ ّدور ال ّروسـ ّ
عنهــم كورقــة ضاغطــة ،عنــد اللّــزوم ،وفــي حــال فعــل ال ـ ّروس مــا يتجــاوز
ـكري معهــم ،فاقتنــع ســوريّون كثيــرون بأنّهــا ق ـ ّررت
ـي العسـ ّ
االت ّفــاق الجزئـ ّ
تــرك قض ّيتهــم وبالدهــم للكرمليــن ،واالنســحاب مــن الشّ ــرق األوســط،
واســتدلّوا علــى ص ّحــة اقتناعهــم بمفاوضــات وزيــر خارج ّيتهــا جــون كيــري،
المكثّفــة ،مــع الفــروف ،وزيــر خارج ّيــة روســيا ،ومــا انتهــت إليــه مــن إقـرار
خارطــة طريــق مشــتركة ،وقــع اعتمادهــا فــي شــباط  ،۲٠۱٦بذريعــة العمــل
الص ـراع فــي ســوريا ،استرشــدت بمــا ُعــرف الح ًقــا بـــ «خطّــة رانــد»
إلنهــاء ّ
الســابق ذكرهمــا.
والقــرار ّ ،۲۲٥٤
أميركــي باألســد ،وتراجــع أمــام
بعــد هــذا التّحــ ّول ،الــذي ف ُّســر كالتــزام
ّ
ـي بالضّ ــرورة ،بــدأ تقســيم العمــل
موســكو يؤكّــد رفــض بديلــه ،ألنّــه إرهابـ ّ
بيــن ال ّدولتيــن ،فتولّــت موســكو طــرد الفصائــل بالقـ ّوة مــن مناطــق عســكريّة
الصحافــة ال ّدول ّيــة «ســوريا المفيــدة»،
اســتراتيج ّية ،أخرجتهــا م ّمــا أســمته ّ
فضــا عــن الجنــوب وحلــب ووســط ســوريا وشــمالها وغربهــا ،وانصرفــت
ً
واشــنطن إلــى الحــرب ضــ ّد اإلرهــاب ،وخاضتهــا بالتّعــاون مــع تحالــف
ـي ّأسســته مــن دول عرب ّيــة وأجنب ّيــة ،ش ـ ّن أولــى غاراتــه علــى داعــش
دولـ ّ
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يــوم  ۷آب  ۲٠۱٤فــي الع ـراق ،و ۱٠أيلــول مــن العــام ذاتــه فــي ســوريا(.((8
وبذلــك ،تد ّخلــت واشــنطن عســكريًّا فــي ســوريا ،ولكــن ال لكــي تســقط
الســوريّين ،وتدافــع عــن قــرارات
األســد وتســتجيب لنــداءات واســتغاثات ّ
لتحتــل شــرق وشــمال
ّ
دوليّــة ات ّخــذت بموافقتهــا ،لتضمــن حقوقهــم ،بــل
شــرق ســوريا ،بقـ ّو ٍ
ات نشــرت طالئعهــا فــي تشــرين األول  ،۲٠۱٥وتدعــم مــن
ـي ،ولــم
ـي لمقاتلــة تنظيــم داعــش اإلرهابـ ّ
تح ّمســوا مــن حــزب أوجــان التّركـ ّ
ـي يحتـ ّـل جــز ًءا مــن
يقتصــر هدفهــم ال ّرئيــس علــى التّخلــص مــن تنظيــم إرهابـ ّ
أرض كردســتان الغرب ّيــة ،أي مــن ســوريا ،بــل التّغطيــة علــى تصنيفهــم هــم
أنفســهم كإرهاب ّييــن ،مــن قبــل دول عديــدة ،كالواليــات المتّحــدة األميرك ّيــة،
ـي ،وتركيــا ،وإي ـران ،وســوريا ،وأســتراليا ،وفصــل
وبريطانيــا ،واالتّحــاد األوروبـ ّ
إقليمي ،ال
ـي ـ
ّ
منطقــة جغراف ّيــة شاســعة عــن ســوريا ،وإلحاقهــا بمشــروع قومـ ّ
عالقــة لــه بــأرض وشــعب وطنهــا األ ّم ،أو بدولتــه ومجتمعــه .وبذريعــة كســب
الســوريّة ،بلــغ
ـي قواعــد عســكريّة فــي األرض ّ
الحــرب ،بنــى الجيــش األميركـ ّ
عددهــا عشــرين قاعــدة ،بحســب إعــان أصــدره مســاعد ســكرتير مجلــس
ولــي( ،((9وعشــرة قواعــد وســت مراكــز
وســي لشــؤون األمــن ال ّد ّ
األمــن ال ّر ّ
ـي لل ّدراســات االســتراتيج ّية فــي لنــدن،
إضاف ّيــة ،بحســب مركــز الشّ ــرق العربـ ّ
جنــدي ،يدعمهــم عــدد مــن الطّائــرات يبلــغ ضعــف
ألفــي
ض ّمــت قرابــة
ّ
ّ
مــا لــدى الــ ّروس وال ّنظــام منهــا( ،((9وانتهــى األمــر بتســليم مــدن ســوريا،
ـردي ،إلــى حــزب أوجــان.
أي وجــود كـ ّ
ومنطقــة محــض عرب ّيــة تخلــو مــن ّ
واليــوم ،تنتشــر ق ـ ّوات أميــركا علــى شــكل قــوس يمت ـ ّد مــن أقصــى شــمال
ـي ،يمســك بمعظــم حدودهــا مــع العـراق،
وشــرق ســوريا إلــى جنوبهــا والغربـ ّ
وبالمم ـ ّرات الب ّريّــة التــي تصــل طه ـران بجنــوب لبنــان.
ّولــي ضـــ ّد تنظيـــم الدّولــــة اإلسالميّــــة» ،موقـــع الجزيـــرة نــت 28 ،ـ  5ـ .2015
(« ((8التّحالـف الد ّ

https://bit.ly/3M9nJct

( ((9موقع  ،24تاريخ  1ـ  3ـ https://bit.ly/3OfapoN .2018
الحـل ،تاريخ  16ـ  12ـ .2017
الحصة األكبـر وروسيـا األضخـم» ،موقع ّ
( ((9حســـام صالـــح« ،أميركـــا لهـا ّ

150

ـي مــع الوجــود
بأول ّويّــة الحــرب ض ـ ّد اإلرهــاب ،وإقامــة تــوازن غيــر تعادلـ ّ
الصــراع هــو أداة ضغــط
وســي فــي ســوريا،
والــزج بطــرف جديــد فــي ّ
ّ
ال ّر ّ
الســوريّين وتركيــا ،بســبب مــا لديــه
بيدهــا علــى روســيا وطرفــي الحــرب ّ
الســوريّة والت ّرك ّيــة وقــدرة موســكو
مــن مطامــع إقليم ّيــة تهــ ّدد الجهتيــن ّ
الســوريّة ،وعلــى االنف ـراد بحـ ّـل،
علــى إعــادة األســد إلــى مجمــل المســاحة ّ
بحــق روســيا بعــدم ســحب جيشــها مــن ســوريا بعــد
اعترفــت واشــنطن ّ
الحـ ّـل ،مقابــل موافقتهــا علــى ســحب جميــع الجيــوش األخــرى ،حتّــى الجيــش
ـي ،وفعلــت مــا فعلتــه دون العــودة إلــى االئتــاف أو التّشــاور معــه،أو
اإليرانـ ّ
حتّــى إعالمــه باالتّفــاق ومضمونــه ،ودون االعتـراف أيضً ــا بحـ ّـق موســكو فــي
االنفـراد بإنجــاز الحـ ّـل الــذي تريــده .ابتــدا ًء مــن هــذه الفتــرة ،انخــرط وزيـرا
خارج ّيــة ال ّدولتيــن فــي مفاوضــات ومــداوالت ،انتهــت باقتنــاع روســيا بالعمــل
ـي يخــدم واشــنطن ،وابتــدع الجانبــان مســا ًرا تفاوض ًّيــا فــي
فــي إطــار تكاملـ ّ
فيي ّنــا ،عاصمــة ال ّنمســا ،ض ّمــا إليــه قـ ّوة لطالمــا تحفّظــت علــى وثيقــة جنيــف
ومؤتمراتــه ،هــي إي ـران ،وق ـ ّررا مدخـ ًـا للحـ ّـل هــو وقــف إطــاق نــار شــامل
وملــزم ،أمــاه القــرار  ۲۲٥٤الــذي صــدر يــوم  ۱۸كانــون األول  ،۲٠۱٥عــن
ـي( ،((9لك ّنــه لــم يُن ّفــذ،
ـي وطلــب روسـ ّ
ـي باقتـراح أميركـ ّ
مجلــس األمــن ال ّدولـ ّ
واس ـتُخدم للقضــاء علــى بقايــا الجيــش الح ـ ّر وبعــض التّنظيمــات اإلســامويّة
ـمالي وجنــوب ســوريا.
فــي الغوطــة وريــف حمــص الشّ ـ ّ
صــدر القـرار  ،۲۲٥٤بعــد شــهرين ونصــف مــن أ ّول غــارة شــن ّها طيـران روســيا
ـي علــى الجيــش الحـ ّر .ومـ ّرر الطّرفــان خطّطهمــا الحقيق ّية مــن خالل ما
الحربـ ّ
أورده القـرار مــن بنــود لــم تُن ّفــذ لحـ ّـل بــدا وشــيكًا ،أه ّمهــا« :بــدء محادثــات
الســوريّة فــي كانــون الثّانــي  ،۲٠۱٦أي بعــد قرابــة شــهر مــن صــدوره،
الســام ّ
ّ
وتكليــف األميــن العــام لألمــم المتّحــدة بدعــوة ممثّلــي ال ّنظــام والمعارضــة،
(« ((9مجلــس األمــن يعتمــد باإلجمــاع قـرا ًرا بشــأن ســوريا» ،أخبــار األمــم المتّحــدة 18 ،كانــون األول .2015
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الســرعة فــي مفاوضــات رســميّة بشــأن مســار االنتقــال
للمشــاركة علــى وجــه ّ
وصــل إلــى تســوية ســلميّة .ودعــم إشـراف األمم المتّحــدة على
ـي ،والتّ ّ
ّ
السياسـ ّ
تشــكيل هيئــة حكــم ذات مصداق ّيــة تشــمل الجميــع وغيــر طائف ّيــة ،وإق ـرار
صياغــة دســتور جديــد لســوريا فــي غضــون س ـتّة أشــهر ،وإج ـراء انتخابــات
ح ـ ّرة ونزيهــة فــي غضــون ثمانيــة عشــر شــه ًرا ،أساســها ال ّدســتور الجديــد،
الســوريّة ،حــال ات ّخــاذ
علــى أن يت ـ ّم وقــف إطــاق ال ّنــار فــي كل المناطــق ّ
ـي برعايــة
ممثّلــي ال ّنظــام والمعارضــة الخطــوات األولــى نحــو االنتقــال ّ
السياسـ ّ
األمــم المتّحــدة .وتمهيـ ًدا لهــذه الخطــوات ،التــي بــدت حاســمة وســتضع ح ًّدا
لتالعــب األســد وروســيا وإي ـران بالق ـرارات ال ّدوليّــة ،تق ـ ّرر اعتمــاد مــا س ـ ّمي
ـوري بوصــول المســاعدات اإلنســانيّة إلــى
كالســماح الفـ ّ
تدابيــر لبنــاء الثّقــةّ ،
جميــع مــن هــم فــي حاجــة إليهــا ،وال سـ ّيما فــي المناطــق المحاصــرة»(.((9
حافــظ الق ـرار علــى ال ّنقطــة التــي أفشــلت بيــان جنيــف ،وربطــت تشــكيل
ـتحل محـ ّـل األســد وســتتولّى صالح ّياتــه
«الهيئــة الحاكمــة االنتقال ّيــة» ،التــي سـ ّ
التّنفيذيّــة ،بموافقتــه «المســتحيلة» علــى تشــكيلها ومها ّمهــا ،وتجاهلــت،
كل مــن قــرؤوا القـرار  ۲۲٥٤أو تعاملــوا
فــي الوقــت نفســه ،مــا أثــار دهشــة ّ
معــه ،وهــو أ ّن األســد تب ّنــى طــوال خمســة أعــوام حـ ًّـا عســكريًّا لــم ِ
يحــد
يو ًمــا واح ـ ًدا عنــه ،هــو الــذي دفعــه إلــى رفــض الهيئــة ،كمــا ســبق لــه أن
المفســرة لهــا ،واعتبرهــا القـرار
عطّــل تنفيــذ بيــان جنيــف والقـرارات ال ّدوليّــة
ّ
 ۲۲٥٤مرجع ّيتــه .هنــا أيضً ــا ،رهــن الق ـرار الحـ ّـل بـــ «ات ّخــاذ ممثّلــي ال ّنظــام
ـي» ،وهــو أمــر لطالمــا
والمعارضــة الخطــوات األولــى نحــو االنتقــال ّ
السياسـ ّ
الص ـراع األ ّول ،وقاتــل ،واســتعان بأجانــب ،ووضــع
رفضــه ال ّنظــام ،منــذ يــوم ّ
ـي أنّــه لــن ينصــاع
ســوريا تحــت احتــال اسـ
ّ
ـتعماري ،ليتفــاداه ،وكان مــن الجلـ ّ
لــه لمج ـ ّرد أ ّن مجلــس األمــن هــو الــذي ق ـ ّرره ،كأنّــه لــم يق ـ ّرر غيــره م ّمــا
( ((9قــرار مجلــس األمــن رقــم  2254بشــأن ســوريا ،موقــع الجزيــرة نــت 18 ،كانــون األول .2015
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ســبق لــه أن رفضــه وعطّلــه ال ـ ّروس ،ال س ـيّما أ ّن مــن أصــدروه لــم يُس ـ ّوروه
بتدابيــر دول ّيــة قانون ّيــة وميدان ّيــة تضمــن تنفيــذه بالقـ ّوة ،مــا دام وضــع القرار
الســابع ال يق ـ ّدم أو يؤ ّخــر ،مثــل مــا تب ّيــن بعــد ق ـرار نــزع
تحــت الفصــل ّ
ـاوي الــذي صــدر تحــت هــذا الفصــل ،وحيــن اســتخدم
ســاح األســديّة الكيميـ ّ
ـاوي ض ـ ّد خــان شــيخون بعــد نزعــه ،وقتــل وأصــاب المئــات
الســاح الكيميـ ّ
ّ
مــن س ـكّانها ،إذ تناســت واشــنطن الق ـرار ،واكتفــت بش ـ ّن غــارة علــى مطــار
ـت ســاعات مــن وقوعــه!
الشّ ــعيرات ،بعــد إبــاغ ال ـ ّروس بهجومهــا قبــل سـ ّ
كان مــن عالمــات االســتخفاف بتنفيــذ الق ـرار ،الفتــرة القصيــرة التــي ق ّررهــا
وســي ،وتقــ ّدر بأيّــام قليلــة ،للموافقــة اإلجماع ّيــة،
الطّرفــان
األميركــي وال ّر ّ
ّ
المســتحيلة أســديًّا ،علــى تنفيــذه ،وجعلتــه كمــا جعلــت تدابيــر بنــاء الثّقــة،
ـأي ثقــة
التــي اعتبــرت شــرط إنجــاح المفاوضــات ضربًــا مــن م ـزاح ســمج ،فـ ّ
الســوريّين يوم ًّيــا بالمئــات،
يمكــن أن تُبنــى خــال أســبوعين بيــن نظــام يقتــل ّ
ـي جمل ـ ًة وتفصيـ ًـا؟!
وبيــن ضحايــاه ،إن كان يرفــض مبــدأ الحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
هاتــان ال ّنقطتــان كانتــا مــن أســباب فشــل تطبيــق الق ـرار ،وانضمامــه إلــى
بيــان جنيــف والقـرار  ،۲۱۱۸وانتفــاع الـ ّروس بمــا ق ّررتــه لقــاءات فيي ّنــا حــول
الســعوديّة،
تشــكيل «هيئــة عليــا للتّفــاوض» ،بترتيــب مــن المملكــة العربيّــة ّ
دولــي إلــى التّركيــز علــى محاربــة اإلرهــاب كأولويّــة،
عقــب بــروز ميــل
ّ
وتع ّهــد الـ ّدول التــي اجتمعــت فــي العاصمــة ال ّنمســاويّة بوضــع قوائــم تضـ ّم
التّنظيمــات المسـلّحة والفصائــل ،التــي يريــد الـ ّروس وال ّنظــام التّخلّــص منهــا،
العســكري لســوريا بضــرورة الحــرب عليهــا .هــذا
وتســويغ غــزو موســكو
ّ
الجانــب مــن «الحـ ّـل» تح ّقــق ،بينمــا ذهــب الجانــب المتّصــل بالّســام والحـ ّـل
ـباب منهــا التّص ـ ّور غيــر القابــل للتّنفيــذ ،الــذي وضــع لــه،
أدراج ال ّريّــاح ،ألسـ ٍ
واســتحالة البــدء بتطبيقــه خــال الفتــرة ال ّزمن ّيــة القصيــرة ،التــي أوحــت بــأ ّن
المفاوضــات لــن تجــري بيــن أعــداء متحاربيــن ،بــل بيــن أصدقــاء ينجــزون
صفقــة تجاريّــة ،ســبق أن أنهــوا مداوالتهــا التّمهيديّــة إبّــان «محادثــات فيي ّنــا
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للســام التــي أجرتهــا المجموعــة ال ّدوليّــة لدعــم ســوريا»( .((9وزاد طيــن
ّ
نزعــة العالــم الكلب ّيــة بلّ ـ ًة فقــر ٌة فــي بيــان فيي ّنــا ،قالــت إ ّن «ســوريا هــي
ـوري هــو مــن يح ـ ّدد
السـ ّ
السياس ـ ّية ،والشّ ــعب ّ
التــي تملــك وتقــود العمل ّيــة ّ
ـي يد ّمــر
مســتقبل ســوريا» ( .((9قيــل هــذا ،فــي حيــن كان ســاح الجـ ّو ال ّروسـ ّ
ــوري ،ويقضــي جســديًّا علــى الطّــرف الــذي يقــاوم األســديّة،
الس ّ
العمــران ّ
ويفــرض عليــه الخيــار بيــن اإلبــادة وبيــن االستســام لألســد والقبول باســتعمار
روســيا لوطنــه!
مؤسســة رانــد األميرك ّيــة لألبحــاث قــد أصــدرت ورقــة ،وضعهــا
كانــت ّ
ثالثــة مــن مســاعدي وزيــر الخارج ّيــة والعامليــن فــي مكتــب األمــن
ـي ،واقترحــوا فيهــا إقامــة مناطــق منخفضــة التّوتــر وقيــل التّصعيــد،
القومـ ّ
لفصــل المتقاتليــن مكان ًّيــا ،وفــرض وقــف إطــاق نــار دائــم ،انطالقًــا
عســكري للمنطقــة الواحــدة ،يــوزّع ســوريا
جغرافــي ـ
مــن «تقســيم
ّ
ّ
ـي
علــى ال ـ ّدول الفاعلــة والمعارضــة ،لك ّنــه يحافــظ علــى االعتــراف ال ّدولـ ّ
الســوريّة كوحــدة واحــدة ،علــى ال ّرغــم مــن إقامــة
الكالمــي بال ّدولــة ّ
ّ
منطقــة تابعــة لل ّنظــام تشــرف عليهــا روســيا وإيــران ،ومنطقتيــن شــمال
ـي ،والثّانيــة
وجنــوب ســوريا ،وضعــت األولــى منهمــا تحــت إشــراف تركـ ّ
روســي ،وأبقــت منطقــة االحتــال
أميركــي ـ
أردنــي ـ
تحــت إشــراف
ّ
ّ
ّ
األميرك ّيــة شــرق الفــرات تحــت إشــراف جيــش واشــنطن ،علــى أن تس ـلّم
بق ّيــة مناطــق ســوريا ،التــي ســتح ّرر مــن داعــش إلــى األمــم المتّحــدة،
الســكان ،تبقيهــا مفتوحــة علــى
لتديرهــا مجالــس محلّ ّيــة منتخبــة مــن ّ
والســيطرة
خيــارات إداريّــة متن ّوعــة منهــا «الالمركزيّــة المخفّفــةّ ،
ســي ،والالمركزيّــة غيــر المتماثلــة ،والالمركزيّــة
المحلّيّــة بطابــع ّ
مؤس ّ
الســوريّة ،موقــع رؤيــا اإلخبــاري
ـي ّ
( ((9انظــر نـ ّ
الصــادر عــن مباحثــات فيي ّنــا بشــأن األزمــة ّ
ـص البيــان الختامـ ّ
 30ـ  10ـ https://royanews.tv/news/63697 .2015
( ((9المرجع السابق.
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وســط فــي تســوية
المتماثلــة»( .((9هــذه الخطّــة أمالهــا «فشــل مســار التّ ّ
سياس ـيّة شــاملة ،بيــن األطــراف المتحاربــة ورعاتهــم الخارجيّيــن ،تتضّ مــن
مؤسســات ال ّدولــة وتشــكيل حكومــة جديــدة وخطّــة
إصالحــات تشــمل ّ
النتخابــات تترافــق مــع وقــف إطــاق ال ّنــار والبــدء بعمليّــة إعــادة
ـص بيــان جنيــف ،والقــرار  ،۲۲٥٤الــذي اعتمــد
البنــاء» وذلــك حســب نـ ّ
أميركيًّــا مـ ّرة أخــرى كســبيل إلــى الحـ ّـل ،وضــرورة «اعتمــاد مقاربــة ثانيــة
فــوري إلطــاق ال ّنــار ،تتبعــه
تقــوم علــى ضمــان اتّفــاق علــى وقــف
ّ
الســوريّتين ،اللتيــن
مفاوضــات إضافيّــة حــول شــكل ال ّدولــة والحكومــة ّ
ســيعاد بناؤهمــا»( .((9تحــاول «الخطّــة» تجــاوز العقبــة التــي حالــت
دون تطبيــق بيــان جنيــف والقراريــن  ۲۱۱۸و ،۲۲٥٤ومــن أجــل ذلــك،
الســام» ،ينتدبــه مجلــس األمــن
ـي لتنفيــذ ّ
طالبــت بتشــكيل «مجلــس دولـ ّ
ـي إلنشــاء حكــم موقّــت
لمراقبــة وقــف إطــاق ال ّنــار ،وتعييــن مديــر دولـ ّ
فــي المناطــق التــي تتحــ ّرر مــن داعــش ،تســ ّميه األمــم المتّحــدة أو
الســام ،علــى أن تســتبعد المجموعــات المص ّنفــة إرهاب ّيــة
مجلــس تنفيــذ ّ
كال ّنصــرة وداعــش ،مــن وقــف إطــاق ال ّنــار ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن
يجعــل المنطقــة الشّ ــمال ّية البقعــة األكثــر إشــكال ّية ،بســبب تداخــل مــا
فيهــا مــن مجموعــات معارضــة متطّرفــة مــع فصائــل تُعــ ّد مــن األكثــر
اعتــدالً  .اقترحــت الخطّــة ،فــي الوقــت نفســه ،إجــراء محادثــات جانب ّيــة
ـي فــي ســوريا« ،لطمأنتهــا إلــى
مــع موســكوّ ،
اللعــب العسـ ّ
ـكري األساسـ ّ
أ ّن نظــام األســد لــن ينهــار!» ألغــت هــذه الفقــرة بيــان جنيــف والقــرار
ـي فــي القــرار  ،((9()۲۲٥٤وقبــول وقــف
 ۲۱۱۸وفقــرة االنتقــال ال ّديمقراطـ ّ
إطــاق ال ّنــار علــى المعارضــة! فــإذا أصــ ّرت روســيا علــى دعــم ال ّنظــام
مؤسســة رانــد األميركيّــة للحـ ّـل فــي ســوريا،
( ((9جيمــس دوبنــز ،فيليــب غــوردون ،جيــري مارتينــي :خطّــة ّ
مؤسســة رانــدhttps://bit.ly/3OfJGZo .2015 ،
ّ
( ((9المرجع السابق.
( ((9المرجع السابق.
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وواصلــت قصــف المعارضــة دون تمييــز ،أبقــت الواليــات المتّحــدة
وآخــرون دعمهــم لمقاتليهــا كأنّهــا لــم تصــل إلــى حافّــة الهزيمــة فــي
ظـ ّـل هــذا ال ّدعــم وبســببه! أ ّمــا إذا رغبــت موســكو فــي ممارســة ضغــوط
لتغييــر سياســة دمشــق ،حيــال وقــف إطــاق ال ّنــار دليــل آخــر علــى أ ّن
ـكري ورفــض اإلصــاح همــا خيــار وحيــد
واشــنطن تعــرف أن الحـ ّـل العسـ ّ
لألســد! وفــي االعتــراف باســتقالل المعارضــة ضمــن أجــزاء مــن البــاد،
دبلوماســي علــى المــدى المتّوســط،
فعندئــذ ،يمكــن تحقيــق اتّفــاق
ّ
وتكــون مثــل هــذه الحصيلــة أكثــر قابل ّيــة للبلــوغ مــن مســعى غيــر
مؤكّــد ومكلــف ،هــو تعزيــز قــدرة المعارضــة علــى المســاومة ،علــى أمــل
الفــوز بقبــول روســيا إزاحــة األســد.
أرادت الورقــة األميركيّــة طمأنــة موســكو إلــى أ ّن نظــام األســد لــن ينهــار
سياســي أوكل إنجــازه إلــى
حــل
أو يُــزاح ،محــ ّددة بذلــك ،اســتباق ًّيا ،نتائــج ّ
ّ
ـي عنهــا،
معارضــة مــا انف ّكــت تتراجــع عســكريًّا ،وقــد قطــع ال ّدعــم ّ
السياسـ ّ
وتق ـ ّر الورقــة بأنّهــا تواجــه نظا ًمــا ال يريــد وقــف إطــاق ال ّنــار ،ومــع ذلــك،
تكلّــف بإقنــاع روســيا بإزاحــة األســد عبــر «مســاومة سياسـ ّية هــي بديــل مــا
ـي لتعزيــز مــا تمارســه مــن ضغــوط
كانــت تتل ّقــاه مــن دعــم عسـ ّ
ـكري غربـ ّ
ـي ـ
علــى روســيا وإي ـران واألســديّة ،وتحقيــق مــا لــم ينجــح الضّ غــط ال ّدولـ ّ
ـي ،وســاح الفصائــل المس ـلّحة فــي تحقيقــه!
ـي ـ التّركـ ّ
الخليجـ ّ
اعتمــدت موســكو اقت ـراح الورقــة األميرك ّيــة حــول فصــل المتقاتليــن مكان ًّيــا،
دون أن توقــف مــا وافقــت عليــه مــن إطــاق نــار ،عندمــا تب ّنــت القـرار ،۲۲٥٤
الســام ،التــي غــزت ســوريا
ودون أن تتخلّــى فعليًّــا عــن تعطيــل عمليّــة ّ
لتخريبهــا ،وإلنقــاذ األســد واحتــواء المعارضــة فــي نظامــه ،بــدلً مــن ترحيلــه
ـص بيــان جنيف والقـرار !۲۱۱۸
الســلطة ،واالنتقــال إلــى ال ّديمقراط ّيــة ،بنـ ّ
عــن ّ
لــم تط ّبــق موســكو كذلــك الفق ـرات العاشــرة والثّانيــة والثّالثــة عشــرة مــن
ـوري وســريع وآمــن ودون عراقيــل
ـي ،التــي تطالــب «بدخــول فـ ّ
الق ـرار ال ّدولـ ّ
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للــوكاالت اإلنســانيّة ،علــى امتــداد ســوريا ،مــن خــال المســارات المباشــرة،
والســماح بوصــول المســاعدات اإلنســانيّة الفوريّــة إلــى مــن يحتاجــون
ّ
إليهــا ،ال س ـ ّيما فــي المناطــق المحاصــرة ،وباإلف ـراج عــن جميــع األشــخاص
ـوري للهجمات
المحتجزيــن اعتباط ًّيــا ،ال سـ ّيما ال ّنســاء واألطفــال ،وبالوقف الفـ ّ
علــى المدن ّييــن واألهــداف المدن ّيــة ،بمــا فيهــا المنشــآت الطب ّيــة ،واالســتخدام
ـوائي لألســلحة ،بمــا فــي ذلــك القصــف والقصــف الجـ ّو ّي ،إلــى جانــب
العشـ ّ
العــودة الفوريّــة الطّوع ّيــة ّللجئيــن وال ّنازحيــن داخل ًّيــا إلــى مناطــق ســكنهم
األصل ّيــة»( .((9كان القـرار  ۲۲٥٤أميرك ًّيــا ،وقـ ّدم كمشــروع هدفــه فتــح الطّريق
أمــام تطبيــق بيــان جنيــف والقـرار  ،۲۱۱۸وتميّــز بقــدر مبالــغ بــه مــن الحــزم
ـأي بنــد مــن
ـي ،غيــر أ ّن األســد وروســيا وإيـران لــم يلتزمــوا بـ ّ
ـي واإلجرائـ ّ
اللّفظـ ّ
بنــوده ،دون أن تعتــرض أميــركا علــى موقفهــم الــذي أحبــط قرارهــا.
تلــك كانــت ثالــث مـ ّرة تراقــب واشــنطن فيهــا األســد وهــو يعطّــل الشّ ــرع ّية
ال ّدول ّيــة ويعاملهــا باحتقــار ،مــن دون أن تســتخدم مــا لديهــا مــن وســائل
ـتوري باحت ـرام
كفيلــة بوقــف حربــه علــى شــعبه ،أو تذكّــره بالتزامــه ال ّدسـ ّ
حقــوق مواطنيــه ،والمحافظــة علــى حياتهــم ومصالحهــم ،إناث ًــا وذكــو ًرا.
ولــي
وبــدلً مــن أن تــر ّد بدعــم المعارضــة األمــر الــذي هــ ّدد القــرار ال ّد ّ
بــه روســيا واألســد ،وتتّخــذ مواقــف تمنــع األســد مــن تقويــض مفاوضــات
الســاح
جنيــف والقـرارات ال ّدوليّــة ،ومنهــا القـرارات التــي أدانت اســتخدامه ّ
الكيميــاوي وقفــزه عــن خــ ّط أوبامــا األحمــر ،فإنّهــا تجاهلــت انتهاكــه
ّ
المتكــ ّرر للشّ ــرع ّية ال ّدول ّيــة ،ومالــت إلــى تف ّهــم وضعــه ،والتّفاهــم مــع
شــريكه فــي الجــرم :بوتيــن ،علــى اســتهداف المعارضــة بضغــوط عســكريّة
الســوريّين ،الذيــن نســبوا إلــى
وسياســ ّية وتســليح ّية متشّ ــعبة ،اســت ّف ّزت ّ
تســاهل أميــركا مــع أعدائهــم مــا نــزل بهــم مــن هزائــم تتابعــت ،بلغــت
(« ((9مجلــس األمــن يعتمــد باإلجمــاع قـرا ًرا بشــأن ســوريا» ،أخبــار األمــم المتّحــدة 18 ،كانــون األول .2015
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ذروتهــا فــي معركــة حلــب المفصليّــة ،التــي أدخلتهــا فــي طــور انحــدار
نوعــي كان نتــاج المســاومات ال ّدول ّيــة ،وهزيمــة خــ ّط الح ّريّــة أمــام خــ ّط
ّ
التّأســلم والتّعســكر ،الــذي عنــى انهيــاره أن الثّــورة مهزومــة ال محالــة ،مــا لــم
تســتعد القــوى والفئــات والشّ ــخص ّيات ال ّديمقراط ّيــة رهانهــا ،كثــورة حريــة
هــي البديــل الوحيــد لألســديّة واألســلمة.
الصلــة بيــن القــرار  ۲۲٥٤ومــا أق ّرتــه مرجع ّيتــاه الشّ ــكليتان :بيــان
بقطــع ّ
جنيــف والق ـرار  ،۲۱۱۸أنشــأ ال ـ ّروس أربــع مناطــق خفــض تصعيــد ،بات ّفــاق
م ّدتــه سـتّة أشــهر قابلــة للتّمديــد :األولــى فــي الجنــوب وض ّمــت محافظــات
والســويداء ،وعقــدت حولهــا ات ّفاق ّيــة بين واشــنطن وموســكو
درعــا والقنيطــرة ّ
شــارك فيهــا األردن ،وت ـ ّم تجديدهــا بعــد لقــاء ترامــب وبوتيــن فــي فيتنــام،
يــوم  ۱٠تشــرين الثانــي۲٠۱۷؛ والثّانيّــة فــي غوطــة دمشــق الشّ ــرقيّة ،والثّالثــة
ـوري حــول مدينــة
السـ ّ
ـمالي ،وال ّرابعــة فــي الشّ ــمال ّ
فــي ريــف حمــص الشّ ـ ّ
والســاحل .جــاء فــي مق ّدمــة ات ّفــاق
إدلــب ،وصــولً إلــى ريــف حمــاة وحلــب ّ
توصــل إليــه لقــاء آســتانا ال ّرابــع بيــن روســيا وتركيــا
خفــض التّصعيــد ،الــذي ّ
وإيــران ،يــوم  ٤أيّــار  ،۲٠۱۷مــا يلــي« :مسترشــدين ببنــود قــرار مجلــس
ـي رقــم  ۲۲٥٤لعــام  ،۲٠۱٥ومؤكّديــن التزامهــم المتيــن بســيادة
األمــن ال ّدولـ ّ
الســوريّة ،ومع ّبريــن عــن تصميمهــم
واســتقالل ّية ووحــدة وتكامــل األراضــي ّ
ـكري وال ّنهــوض بأعبــاء أمــن المدني ّيــن فــي
علــى خفــض مســتوى التّوتــر العسـ ّ
جمهوريّــة ســوريا العرب ّيــة ...ســيت ّم وقــف األعمــال العدائ ّيــة بيــن األط ـراف
المتصارعــة ومجموعــات المعارضــة المس ـلّحة ،وتوفيــر وصــول المســاعدات
اإلنســانيّة بشــكل ســريع وآمــن ودون عوائــق ،وإيصــال المســاعدات الطبيّــة
للس ـكّان وتلبيــة االحتياجــات األساس ـ ّية للمدن ّييــن ،واســتعادة مرافــق البنــى
ّ
التّحت ّيــة األساســ ّية ،كالميــاه والكهربــاء ،وعــودة آمنــة وإراديّــة ّللجئيــن
والمه ّجريــن داخــل البــاد»(.((10
ــص الكامــل الت ّفــاق وقــف التّصعيــد بســوريا ،موقــع الجزيــرة نــت 4 ،ـ  5ـ .2017
( ((10انظــر ال ّن ّ
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وصــل إليــه ،واســتُثنيت
دخــل االت ّفــاق حيــز التّنفيــذ ،بعــد يــوم مــن التّ ّ
داعــش و«هيئــة تحريــر الشّ ــام» منــه ،وتقــ ّرر مواصلــة الحــرب ض ّدهمــا
داخــل وخــارج مناطــق الخفــض .أ ّمــا االتّفاق ّيــات التّفصيل ّيــة التــي وقّعتهــا
روســيا مــع المناطــق األربــع ،فتضم ّنــت مق ّدمــة قالــت إنّهــا جــزء مــن
ـي ۲۲٥٤
«مخرجــات وقـرارات جنيــف واحــد ،وقـرارات مجلــس األمــن ال ّدولـ ّ
و ،۲۲۱۸وات ّفــاق آســتانا واتّفــاق أنقــرة ،وأ ّن روســيا هــي ضامــن تنفيذهــا،
عقــب التـزام األطـراف كافّــة بوقــف األعمــال القتال ّيــة بــد ًءا مــن الســاعة ۱۱
صبا ًحــا مــن يــوم  ۳آب  ،۲٠۱۷وتثبيــت خطــوط التمــاس ،حســب مــا كانــت
ـوري والمباشــر عــن
عليــه ســاعة إعــان وقــف إطــاق ال ّنــار ،وباإلف ـراج الفـ ّ
المعتقليــن بضمانــة روســيا ،التــي ستنشــر يــوم  ٤آب ق ـ ّوات تثبــت نقــاط
مراقبــة وقــف إطــاق ال ّنــار ،باالتّفــاق مــع المعارضــة المســلّحة ،وإقــاع
أي نــوع مــن األســلحة ،إن كان صارو ًخــا أو
األط ـراف كافّــة عــن اســتعمال ّ
طائــرة أو هــاون أو أســلحة ثقيلــة أو خفيفــة أو مضــا ّدات طيـران ،ودخــول
للســكّان بتاريــخ  ۷آب ،وإخــراج الجرحــى والمرضــى
أ ّول قافلــة إغاثــة ّ
الســوريّة ،بضمانــة موســكو أيضً ــا،
ـوري ،إلــى ّ
بشــكل فـ ّ
أي مــن المشــافي ّ
والســماح بدخــول وخــروج المواطنيــن غيــر المالحقيــن أمن ًّيــا ...وإتمــام
ّ
حركــة المعابــر وتنســيقها مــن خــال المجالــس المحلّيّــة فــي مناطــق
المعارضــة ،التــي تح ـ ّدد احتياجــات البنيــة التّحتيّــة ،وتنظّــم عمليّــة إعــادة
المه ّجريــن بضمانــة روســيا ،وأخيــ ًرا ،تعديــل االتّفاق ّيــة بإضافــة بنــود أو
توصلــوا فــي القاهــرة،
إلغائهــا ،طب ًقــا لالحتياجــات»( .((10كان ال ـ ّروس قــد ّ
توصلــت روســيا
يــوم  ۲۲ت ّمــوز  ،۲٠۱۷إلــى اتّفــاق مــع غوطــة دمشــق ،بينمــا ّ
الســابع مــن
ـي ســوريا فــي ّ
وأميــركا واألردن إلــى اتّفــاق حــول جنــوب غربـ ّ
الشّ ــهر نفســه ،بحســب مــا ســبق ذكــره.
العربــي الجديــــد 2 ،ـ  8ـ .2017
( ((10محمــد أميـــــن« ،خفــــض التّصعيــد فــي ريــف حمــــص»،
ّ
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أي بنــد مــن هــذه البنــود أو يحتــرم ،ولــم يتوقّــف القصــف بح ّجــة
لــم ين ّفــذ ّ
محاربــة اإلرهــاب ،الــذي أخــذ الــ ّروس ينســبونه إلــى تنظيمــات عقــدوا
ات ّفاقيّــات معهــا قبــل ســاعات بوصفهــا معتدلــة! وانتهــك الــ ّروس وال ّنظــام
وقــف إطــاق ال ّنــار ،بذريعــة عــدم التـزام المعارضــة المسـلّحة بالقضــاء علــى
التّنظيمــات اإلرهاب ّيــة فــي مناطقهــا ،أو إخراجهــا منهــا ،ولــم يُفــرج أيضً ــا
ـمي ،ولــم يعــد
أي شــخص فــي ّ
أي معتقــل ،ولــم يُعالــج ّ
عــن ّ
أي مشــفى رسـ ّ
مه ّجــر إلــى منطقتــه .وبعــد سـتّة أشــهر ،جــرى خاللهــا إرهــاق المناطــق أمن ًّيــا
منســقة ومكثّفــة؛
وتدميرهــا علــى نطــاق واســع تمهي ـ ًدا إلســقاطها بضربــات ّ
امتنعــت موســكو عــن تجديــد االتّفاق ّيــات ،التــي قالــت قبــل أشــهر قليلــة
ـلمي،
ـي ّ
ـي ملــزم ،وخطــوة نحــو الحـ ّـل ّ
السـ ّ
السياسـ ّ
إنّهــا جــزء مــن حـ ّـل دولـ ّ
تنفيــذًا لبيــان جنيــف والقــرارات ال ّدول ّيــة ،وتع ّهــدت بضمــان اســتقالل ّيتها
الســكاّن بح ّريّــة،
عــن ال ّنظــام ،وإدارتهــا بوســاطة مجالــس مدن ّيــة ينتخبهــا ّ
وتــرك ســاحها بيــد فصائلهــا إبّــان الفتــرة االنتقال ّيــة الضّ روريّــة لبلــوغ الحـ ّـل
ـي القريــب.
ّ
السياسـ ّ
لــم يبـ َـق مــن مناطــق خفــض التّصعيــد غيــر منطقــة الشّ ــمال ،فقــد اقتحمــت
الغوطــة الشّ ــرق ّية قـ ّوات ب ّريّــة ض ّمــت أغلب ّيــة مــن مرتزقــة إيران ّييــن ولبنان ّييــن
ٍ
بقصــف لــم تشــهد لــه ســوريا
وســي
وعراق ّييــن ،دعمهــم الطّيــران ال ّر ّ
الســبع الماضيــة« ،قُتــل خاللــه
والمنطقــة ً
مثيــا ،طــوال ســنوات التّوحــش ّ
أكثــر مــن  ۱٠۳۱مدنيًّــا ،بينهــم  ۲۱۹طفـ ًـا ،وأصيــب خــال أقـ ّـل مــن أســبوعين
 ٤۳٥٠مواطنــة ومواط ًنــا بج ـراح ،منهــم ۱۱۲مدنيًّــا ســقطوا فــي يــوم واحــد
ـي العنيــف ،بينمــا ُد ّمــر  ۲۲مرك ـ ًزا طبيًّــا فــي
مــن القصــف الج ـ ّو ّي والمدفعـ ّ
مختلــف أنحــاء الغوطــة ( ،((10ولــم يبــق فيهــا مــكان يُعالــج فيــه المصابــون،
الذيــن ارتفعــت نســبة وفيّاتهــم إلــى أرقــام غيــر مألوفــة ،جعلــت أحــد األطبّاء
يائســا« :أعجــز عــن وصــف الحــال هنــا ،فــا كلمــات يمكــن أن تصــف
يقــول ً
( ((10المرجع السابق.
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مــا يفعلــه ال ّنظــام بالغوطــة»( .((10قضمــت روســيا مناطــق خفــض التّصعيــد
واحــدة بعــد أخــرى ،والذّريعــة :الحــرب علــى اإلرهــاب ،التــي اســتهدفت مــن
اعترفــت بهــم كشــركاء فــي وقــف إطــاق ال ّنــار ،وعقــدت معهــم ات ّفاقيّــات
ـي
الســام والحـ ّـل ّ
دوليّــة ،قيــل فــي مق ّدمتهــا إنّهــا جــزء مــن عمليّــة ّ
السياسـ ّ
ـي ،وتتمتّــع بضمانــات ض ـ ّد القصــف شــملت تنظيماتهــم وأشــخاصهم
ال ّدولـ ّ
وأماكــن عيشــهم .أخيـ ًرا ،فــي ت ّمــوز ،أســقطت حــوران ،بتفاهــم مــع إسـرائيل
ـدي ،مقابــل إنهــاء
نـ ّ
ـص علــى إعــادة منطقــة خفــض التّصعيــد إلــى ال ّنظــام األسـ ّ
ـي
أي عسـ ّ
ـاري فــي ســوريا ،ومنــع ّ
ـكري غيــر االستشـ ّ
دور إيـران العسـ ّ
ـكري إيرانـ ّ
تقــل عــن ثمانيــن كيلومتــ ًرا مــن حــدود الجــوالن
مــن االقتــراب لمســافة ّ
األســدي فــي مناطــق محــ ّددة شــرقه ،واســتنأف
المحتــل ،ونشــر الجيــش
ّ
ّ
العمــل باتّفاق ّيــة فصــل القـ ّوات التــي وقّعــت فــي  ۳۱أيّــار  ۱۹۷٤بيــن دمشــق
وتـ ّـل أبيــب ،واقترنــت بضمانــات أمن ّيــة ق ّدمتهــا األســديّة إلس ـرائيل ،لــم تقــع
بعدهــا حادثــة واحــدة ضـ ّد ســبعة وثالثيــن مســتوطنة بناهــا االحتــال فيــه،
الســوريّة.
وســط تع ّهــدات رســم ّية بعــدم إعادتــه إلــى ال ّدولــة ّ
تجاهلــت واشــنطن ســحق مناطــق خفــض التّصعيــد ،فــي الغوطــة وريــف
ــمالي ،ووافقــت علــى إعــادة جيــش األســد
الجنوبــي وحمــص الشّ
دمشــق
ّ
ّ
إلــى منطقــة الجنــوب ،بعــد أيّــام مــن تهديـ ٍـد أصدرتــه وزارة خارج ّيتهــا يُحـذّر
مــن «إج ـراءات حازمــة وحاســمة ،فــي حــال ت ـ ّم خــرق وقــف إطــاق ال ّنــار
فيهــا» ( ،((10لكـ ّن التّهديــد كان تكتيك ًّيــا ،واســتهدف تحســين موقــف إسـرائيل
فــي موســكو وحيــال إي ـران ،وليــس حمايــة الجنــوب وشــعبه .هكــذا ،غ ّيــرت
واشــنطن رأيهــا ،عندمــا تعلّــق األمــر بصفقــة بيــن تـ ّـل أبيــب وموســكو ،أريــد
ـي فــي ســوريا ،وفــق خـ ّط أحمــر كانــت روســيا قــد
بهــا تقييــد الوجــود اإليرانـ ّ
العربي الجديــــد  22ـ  2ـ .2018
( ((10عبـد الرحمــــن خضـــر وجــــالل بكـــــور« ،محرقــة الغوطـــة»،
ّ

https://bit.ly/3JIIyKp.

( ((10حميــدي العبــد اللــه« ،تحذيـرات واشــنطن لــن تثنــي دمشــق عــن تحريــر الجنــوب» ،موقــع ســبوتنيك
بالعرب ّيــة 26 ،ـ  5ـ .2018
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ح ّددتــه فــي اتّفاقيّــة خفــض التّوتّــر األولــى ،قيــل إنّــه لــن يســمح باقت ـراب
اإليرانيّيــن وأتباعهــم ألكثــر مــن أربعيــن كيلومت ـ ًرا مــن حــدود الجــوالن ،ثــم
ـأي
تب ّدلــت «شــروط التّفاهــم،
وتحســنت حتّــى صــار مــن غيــر المســموح بـ ّ
ّ
أي
ـدي ،فــي ّ
ـي يتجــاوز المستشــارين لــدى وحــدات الجيــش األسـ ّ
وجــود إيرانـ ّ
الســماح
منطقــة يقـ ّـل بعدهــا عــن ثمانيــن كيلومت ـ ًرا عــن الجــوالن ،مقابــل ّ
فــض االشــتباك لعــام  ،۱۹۷٤وقيــام
بعــودة الجيــش
األســدي إلــى منطقــة ّ
ّ
الســوريّة ،فــي مســتقبل
روســيا بإخ ـراج إي ـران ومرتزقتهــا مــن كامــل األرض ّ
لــم يحـ ّدده الطّرفــان ،والتـزام األســديّة باتّفاق ّيــة عــام  ۱۹۷٤دون تبديــل ،ومنع
جنودهــا مــن ال ّدخــول إلــى المنطقــة العازلــة ،التــي يبلــغ عرضهــا خمســة
ـدي
أي جنـ ّ
عشــر كيلومتـ ًرا ،وإعــان وزيــر دفــاع إسـرائيل أفيغــدور ليبرمــان أ ّن ّ
ـوري يدخــل إليهــا يع ـ ّرض حياتــه للخطــر» (.((10
سـ ّ
وقفــت الواليــات المتّحــدة وراء المحطّــات الثّــاث التــي أ ّدت إلــى تالشــي
ـي «للثّــورة» .فقــد قـ ّررت فــي المحطّــة األولــى،
التّمثيــل العسـ ّ
ـكري ّ
والسياسـ ّ
الســلف ّية الجهاديّــة ومــا أ ّدى إليــه مــن تــاش ســريع
التــي أعقبــت ظهــور ّ
المدنــي ،وتقــ ّدم عاصــف لخــ ّط المذهبــة الطّائف ّيــة
ــلمي ـ
للحــراك ّ
ّ
الس ّ
الســوريّة وتبعاتهــا
والعســكرة ،اســتخدا َم ورقــة روســيا للتّحكــم فــي المســألة ّ
اإلقليميّــة ،بعــد أن كانــت تعتمــد فــي تحقيــق أهدافهــا فــي ســوريا ومــا
وراءهــا مــن بلــدان علــى الطّــرف المعــادي لألســديّة.
فــي المحطّــة الثّان ّيــة ،اتّخــذت واشــنطن موقفًــا أ ّدى إلــى مجابهــات
متعـ ّددة المســتويات مــع الفصائــل واالئتــاف ،بعــد قرارهــا خــوض الحــرب
ـي وترفــض
ضـ ّد داعــش ،وتحالفهــا مــع قـ ّوة ال تنتمــي إلــى التّمــرد المجتمعـ ّ
الســوريّين أمــام أمــر واقــع يتحـ ّدى وحــدة
الثّــورة ،وتســتخدم القـ ّوة لوضــع ّ
الشّ ــعب والمجتمــع وال ّدولــة .فــي المحطّــة األولــى ،ر ّجحــت عالقــات
ـــــــوري» ،وكالــــة وطـــــــن لألنبــــــاء 9 ،ـ  7ـ .2018
الس
ّ
(« ((10ليبرمــــــــان يهــــــــدّد الجيـــــــــش ّ

https://www.wattan.net/ar/news/258195.html
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الســاحتين
واشــنطن اإلقليميّــة وال ّدوليّــة علــى عالقاتهــا مــع أطــراف ّ
والسياس ـ ّية ،بمــا كان لهــا مــن صــات منظّمــة ومتن ّوعــة معهــم،
العســكريّة ّ
وفــي الثّانيــة ،كبحــت عالقاتهــا معهــم ،وح ّولتهــا إلــى عالقــات أدوات ّيــة ـ
وظيف ّيــة ،تضــاءل شــأن الطّــرف المعــارض بصــورة مطّــردة فيهــا ،اســتعاضت
عنهــا بعالقاتهــا مــع طــرف جديــد اســتخدمته فــي حــرب أعطتهــا أول ّويّــة
الصــراع بيــن
مطلقــة فــي سياســاتها ،وتالشــت بالمقارنــة معهــا مكانــة ّ
الســوريّين ،ومــا ســقط باســتمراره مــن ضحايــا ووقــع مــن دمــار
طرفيــه ّ
دولــي عــن مطالبتهــم شــعبهم بالح ّريّــة ورحيــل األســد ،واختيــار
ونــأي
ّ
نظامهــم بأنفســهم.
وفــي المحطّــة الثّالثــة ،تق ّدمــت واشــنطن بمشــاريع نفّذتهــا روســيا ،وم ـ ّرت
بعملّيّــة قضــم منهجيّــة ومنظّمــة للفصائــل التــي كان البيــت األبيض قــد تخلّى
ـي أضمــر إمكان ّيــة القضــاء عليهــا ،بمــا لروســيا واألســديّة من
عنهــا ،وبقـرار دولـ ّ
جيــوش وش ـ ّبيحة ومرتزقــة ،أو إخراجهــا مــن مواقعهــا بالتّــازم مــع تهميــش
االئتــاف سياسـ ًّيا ،وشــروع العالــم فــي التّعامــل معــه بتح ّفــظ متعاظــم ،وهــو
ـتوي بطــيء .فــي هــذه
يراقــب دخولــه منــذ نهايــة عــام  ۲٠۱٥فــي مــوت شـ ّ
المحطّــة ،اســتغنت واشــنطن عــن أدوار الفصائــل واالئتــاف ،وقصــرت عالقاتها
علــى هيئــة التّفــاوض ،واعتمــدت بديـ ًـا للقــوى الثّوريّــة والوطن ّيــة العرب ّيــة
ـي»
ـ الكرديّــة ،فــي مناطــق شــمال ســوريا ،هــو «حــزب االت ّحــاد ال ّديمقراطـ ّ
األوجالنــي ،وذراعــه العســكريّة« :قــ ّوات حمايــة الشّ ــعب» ،التــي احتلّــت
ّ
الســوريّة ،تضــ ّم مواقــع اســتراتيج ّية عاليــة
مســاحات متزايــدة مــن األرض ّ
القيمــة.
ـي المتح ـ ّول ،بمــا اتّســم بــه مــن ديناميّــة نســبيّة
كمــا أ ّن الموقــف األميركـ ّ
الســابقة ،وراء التّطــورات المفصل ّيــة التــي أطلقــت
بالمقارنــة مــع مراحلــه ّ
يــد روســيا وإيــران فــي الشّ ــعب والثّــورة .وإذا كانــت موســكو قــد قبلــت
اقتراحــات واشــنطن ،بــد ًءا بورقــة رانــد ،وأحبطــت تنفيــذ القــرار ،۲۲٥٤
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وغطّــت ذلــك باتّفاقيّــات خفــض التّصعيــد التــي وافــق عليهــا األميركيّــون
للســوريّين
السياســات المعاديــة ّ
وأط ـراف عرب ّيــة كمصــر ،فــإ ّن رصيــد هــذه ّ
ال يجــوز أن يس ـ ّجل فــي رصيــد موســكو وحدهــا ،وإنّمــا يجــب عــزوه إلــى
واشــنطن قبــل غيرهــا ،التــي م ـ ّررت موقفهــا بحجــج واهيــة زعمــت أنّهــا ال
ـي والشّ ــرق
تقــوى علــى ردع الكرمليــن ،والحــؤول دون وضــع المصيــر العربـ ّ
ـطي فــي يــد موســكو!
أوسـ ّ
يشــير هــذا التّطــور إلــى تقــ ّدم المرحلــة التّفكيك ّيــة مــن «الفوضــى
الخلقــة» ،واقترابهــا مــن حلقــة حاســمة ســترتبط مــن اآلن فصاعـ ًدا بانتقالهــا
ّ
العربــي إلــى إيــران :الطّــرف الــذي لعــب دو ًرا مه ًّمــا فــي
مــن المشــرق
ّ
إنجــاز مرحلتهــا المشــرق ّية التّدميريّــة ،مدفو ًعــا بوهـ ٍـم آمــن بــه أ ّن تدميــر
المجتمــع وال ّدولــة فــي العــراق وســوريا يعنــي انتصــاره علــى واشــنطن،
وإلحــاق ضــرر فــادح بهــا ،بينمــا هــو جــزء رئيــس فــي خططهــا ،ســينتقل
إليهــا فــي يــوم قــد ال يكــون بعيــ ًدا ،بعــد إنضــاج الظّــروف الضّ روريّــة
لتفجيــر تناقضاتهــا ال ّداخل ّيــة ،التــي تجــاوزت منــذ زمــن بعيــد لحظــة
تراكمهــا األولــى ،وع ّبــرت عــن نفســها فــي تظاهــرات شــهدتها منتصــف
عــام  ۲٠۱۸معظــم مدنهــا الكبيــرة ،وفــي سلســلة الضّ ربــات القاســية التــي
العســكري المرابــط فــي ســوريا ،وكشــفت هشاشــة
اســتهدفت جهازهــا
ّ
مؤسســتها العســكريّة وعجزهــا عــن خــوض حــرب حديثــة ،بمــا فيهــا مــن
ّ
الصـراع
نقــاط ضعــف تمنعهــا مــن مواجهــة واشــنطن وتـ ّـل أبيــب ،عل ًمــا بــأ ّن ّ
ـي ســيكون الحلقــة األكثــر أه ّم ّيــة ،بال ّنســبة إلــى انف ـراط
ـي اإليرانـ ّ
ال ّداخلـ ّ
مــا بقــي مــن عقــد المشــرق ،واألكثــر ارتباطًــا بأنمــاط إعــادة تركيــب دول
الخلقــة» ،إذا لــم تتبنــى إيـران فــي الفتــرة القصيــرة
ومجتمعــات «الفوضــى ّ
القادمــة عبرهــا خططًــا معاكســة لسياســاتها إبّــان ن ّيــف وثالثيــن ســنة،
ـي ،تبلــوره
وتتعــاون مــع إس ـرائيل علــى دور متكامــل حيــال العالــم العربـ ّ
ـاذي للماللــي ،إن كانــوا يريــدون ال ّنجــاة
واشــنطن وتشــرف عليــه كخيــار إنقـ ّ
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ـي ،فــإن
بجلودهــم ،وتفــادي مــا وقــع مــن تدميــر وقتــل فــي جوارهــم العربـ ّ
رفضــوا هــذه االنعطافــة ،كان عليهــم مواجهــة انفجــار داخلهــم ،وتعــ ّرض
ـوري ومرتزقتهــم أن أحدثــوه فــي
نظامهــم ألضعــاف مــا ســبق لحرســهم الثّـ ّ
بلــدان المشــرق مــن دمــار ون ّفــذوه مــن عمل ّيــات قتــل وتخريــب وإبــادة.
هــل ستســتطيع روســيا إنقــاذ الماللــي مــن أحــد هذيــن الخياريــن؟ ومــاذا
ـوري فــي حــال نجــاح أحدهمــا؟ ومــاذا يبقــى
السـ ّ
ســيكون مصيــر موســكو ّ
ـدي،
لهــا فــي المشــرق ،إن انفــردت أميــركا بالع ـراق وق ّوضــت ال ّنظــام األسـ ّ
وسـلّطت إسـرائيل علــى مرتزقــة طهـران فــي لبنــان ،وحرســها فــي ســوريا ،أو
انخرطــت فــي مســاومة مــع الماللــي تنقــذ نظامهــم وتمنحهــم دو ًرا شــرق
ـطي واسـ ًعا ،مقابــل التّعــاون مــع إسـرائيل ضـ ّد العــرب ،والتّضييــق علــى
أوسـ ّ
ـي فــي المنطقــة؟
الوجــود ال ّروسـ ّ
الســوريان المتصارعــان ليســا مق ّرريــن بال ّنســبة إلــى الشّ ــأن
إذا كان الطّرفــان ّ
ـي فــي ســوريا مطرو ًحــا علــى طاولــة ال ّدولتيــن
السـ ّ
ّ
ـوري ،وكان الوجــود اإليرانـ ّ
الحــل ســيكون صع ًبــا ومتعثــ ًّرا ،فــي حــال
ّ
الكبيرتيــن ،العتقــاد روســيا أ ّن
ـكري ال ّراهــن الواســع والمؤث ّــر فــي
حافظــت طه ـران علــى حضورهــا العسـ ّ
أي حـ ّـل
ّ
كل مياديــن ّ
الصـراع ،وأ ّن تحجيمــه شــرط نجــاح دورهــا أميركيًّــا فــي ّ
ـي قــادم ،وتخطّــي قــدرة الماللــي علــى مقاومتهــا وإحبــاط أهدافهــا بمــا
دولـ ّ
يمتلكونــه مــن قــوى عســكريّة ب ّريّــة ليــس لــدى روســيا مــا يجاريهــا فــي
ســوريا ،مــع العلــم بأنّهــا لــن تتــر ّدد باســتخدامها فــي حــال تعارضــت خطــط
الســام مــع مصالحهــا ،أو انحــازت موســكو إلــى واشــنطن ومواقفهــا تجاههــا.
ّ
الصـراع
وفضـ ًـا ع ّمــا ســبق ،تتطلّــب خطّــة تهميــش دور القــوى اإلقليميّــة فــي ّ
ـي فــي ســوريا ،وإن اختلفــت مواصفاتــه
التّحكـ َم فــي الوجــود العسـ ّ
ـكري التّركـ ّ
ـي ،ســواء فــي مــا يتعلّــق بعالقــة أنقــرة مــع ال ّدولتيــن
عــن الوجــود اإليرانـ ّ
ولــي
ّ
الســوريّة ومتطلّباتهــا منهــا ،أم
الكبرييــن ،أم مــع المشــكلة ّ
الحــل ال ّد ّ
الــذي تتّخــذ موق ًفــا إيجاب ًّيــا منــه ،بخــاف طه ـران ال ّرافضــة لجنيــف القابلــة
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ـي ،محليًّــا كان أو
آلســتانا ،وتربــط ّ
حصتهــا مــن ســوريا بتعطيــل الحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
حصتهــا
دول ًّيــا ،مــا دام ســيت ّم بق ـرار مــن ال ّدولتيــن ،وســيجعل علــى األرجــح ّ
الســوريّة أصغــر م ّمــا فــي يدهــا منــذ أعــوام .ث ّمــة إشــارات إلــى بدايــة تفاهــم
ّ
ـي مــع
ـي حــول دور ّ
وحصــة تركيــا ،الحريصــة علــى توفيــق أمنهــا القومـ ّ
دولـ ّ
سياســات أميــركا فــي منبــج وروســيا فــي البــاب وعفريــن ،علــى عكــس إيـران:
المرفــوض وجودهــا أميركيًّــا ،الملتبــس روس ـيًّا ،فــإ ْن تفا َه ـ َم الجبّــاران علــى
الحـ ّـل ،كانــت لــدى تركيــا فرصــة حقيق ّيــة ألن تكــون جــز ًءا منــه ،بينمــا ترفــض
العســكري ،أل ّن تفكيكــه يقــ ّوض اســتراتيج ّيتها فــي
إيــران تفكيــك دورهــا
ّ
ـي ،ويُطلــق آثــا ًرا ارتداديّــة نحــو داخلهــا تهـ ّدد نظامهــا القائــم.
المشــرق العربـ ّ
باختصــار :لــن يكــون هنــاك تنفيــذ للحـ ّـل ،حتّــى فــي حــال تـ ّم التّوافــق عليــه،
إذا لــم يكــن هنــاك تفاهــم علــى مســتقبل إي ـران فــي ســوريا بال ّنســبة إلــى
روســيا ،وفــي المنطقــة عمو ًمــا بال ّنســبة إلــى أميــركا.
الســوريّة ،أو أمــر
ـي منفــرد للمســألة ّ
يُســتبعد جـ ًّدا أن يكــون هنــاك حـ ّـل روسـ ّ
ـي يُفــرض علــى ســوريا والعالــم ،علــى ال ّرغــم م ّمــا يســاور بوتيــن
واقــع روسـ ّ
مــن أوهــام حــول قدرتــه علــى تحقيــق أهدافــه المحلّ ّيــة وال ّدول ّيــة بسياســات
القـ ّوة وحافّــة الهاويــة .لكــن هــذا ال يعنــي أ ّن الحـ ّـل لــن يأخــذ بعيــن االعتبــار
مصالــح روســيا فــي ســوريا ،وإن لــم تف ّوضهــا واشــنطن بمــا يــكاد يكــون
ـي ،مثلمــا ســبق أن ف ّوضتهــا بإعــداد مســرحه
مسـ ً
ـتحيل :إنجــاز الحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
بحصــة روســيا ،إن قبلــت حـ ًّـا متوازنًــا ال يُنــزل
ـكري .ســتحتفظ واشــنطن ّ
العسـ ّ
هزيمــة نهائ ّيــة بالمعارضــة ،إن وقعــت اعتبرتهــا واشــنطن هزيمــة لهــا ،أو
انتقاصــا مــن مكانتهــا ،وإضـرا ًرا بمصالحهــا.
ً
حــل روســي بالتّحالــف مــع إيــران والتّعــاون مــع
لــن يكــون هنــاك أيضً ــا ّ
تركيــا .الحـ ّـل ال بـ ّد أن يكــون دول ًّيــا ،أميرك ًّيــا ـ روسـ ًّيا ،وأن يط ّبــق أو يســتوحي
بيــان جنيــف والقـرارات ال ّدول ّيــة ،مــا لــم يكــن الوضــع ال ّراهــن ،وضــع القتــال
والتّدميــر ،هــو الحـ ّـل لفتــرة مديــدة ج ـ ًّدا .وكذلــك لــن يكــون الحـ ّـل تعاق ـ ًدا
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بيــن موســكو واألســد ،ألنّــه ير ّجــح أن ال يكــون هنــاك تفاهــم بيــن واشــنطن
ـي وازن يُســتبعد ج ـ ًّدا أن
وموســكو علــى إي ـران ودورهــا ،دون مقابــل أميركـ ّ
رئيســا لســوريا،
يق ّدمــه البيــت األبيــض للكرمليــن ،وأل ّن اإلبقــاء علــى األســد ً
كمــا ترغــب روســيا ،يع ّقــد الحـ ّـل ويجعلــه شــبه مســتحيل ،ويحتجــز إعــادة
الصـراع المتبــادل
اإلعمــار ويحجــب األمــوال عــن موســكو ودمشــق ،ويؤ ّجــج ّ
بيــن العــرب وإي ـران ويع ـ ّزز اإلرهــاب ،ويدفــع واشــنطن إلــى إعــادة ال ّنظــر
ـي فــي ســوريا،
بمــا قــد يترتّــب علــى الحـ ّـل مــن نتائــج ،كبقــاء الجيــش ال ّروسـ ّ
ـدي
وبــدور إسـرائيل ،ومــا عليهــا فعلــه لمنــع انغـراس إيـران فــي ال ّنظــام األسـ ّ
الســاحة
واقتالعــه مــن جوارهــا .صحيــح أ ّن واشــنطن ف ّوضــت روســيا بإعــداد ّ
محل خــاف بيــن ال ّدولتين،
ـي ،لكـ ّن الحـ ّـل نفســه ظـ ّـل ّ
العســكريّة لحـ ّـل سياسـ ّ
الصـراع أو توســعته وتغييــر
وأضمــر احتمــاالت يمكــن أن تدفــع إلــى تجديــد ّ
طابعــه ،فــي حــال أصـ ّرت روســيا علــى التّمســك باألســد وال ّدفــاع عن سياســات
إيـران العرب ّيــة ،أو ص ّعــدت مواقفهــا مــن إسـرائيل.
ليــس ميــزان القــوى بيــن روســيا وإيــران واألســديّة والتّنظيمــات شــبه
العســكريّة واالرتزاق ّيــة ،التّابعــة لهــؤالء مــن جهــة ،وبيــن المعارضــة مــن
جهــة أخــرى ،هــو مــا ســيع ّين نمــط الحـ ّـل والقــدرة علــى تحقيقــه .ســيتع ّين
الحـ ّـل بموازيــن قــوى دول ّيــة ،ليســت روســيا طرفهــا األقــوى أو المقـ ّرر ،لذلــك،
قبل مخر ًجــا ال يقــوم علــى انتصــار ال ّنظــام أو هزيمــة المعارضــة ،فال ّنظــام
سـ ُي ُ
لــم يكــن هــو الــذي انتصــر ،والمعارضــة لــم ولــن تهــزم ،مــا بقيــت الح ّريّــة
ـوري ضــرورة
السـ ّ
الســوريّين ،ومــا دام إصــاح الشّ ــأن ّ
ح ّيــة فــي نفــوس مالييــن ّ
بالصــورة
ـدي عــن إعــادة إنتــاج نفســه ّ
ال مهــرب منهــا ،وعجــز ال ّنظــام األسـ ّ
الســوريّون خالل ســنوات
التــي كان عليهــا قبــل الثّــورة عــام  ،۲٠۱۱بينمــا تغ ّيــر ّ
الصـراع ،بســبب التّضحيــات التــي ق ّدموهــا لنيــل ح ّريّتهــم ،وصــار مــن المحال
ّ
ر ّدهــم إلــى أوضــاع مــا قبــل الثّــورة ،ألســباب عديــدة ،أه ّمهــا افتقــار األســديّة
والسياســ ّية ،التــي حكمتهــم بهــا قبــل ثورتهــم،
إلــى القــدرات البشــريّة ّ
وخســرت معظمهــا بعدهــا.
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ـي
إذا عارضــت روســيا حـ ًّـا متواف ًقــا عليــه ،أصبحــت هــدف المجتمــع ال ّدولـ ّ
علــى غــرار مــا حــدث فــي أوكرانيــا ،ومارســت أميــركا وفرنســا وبريطانيــا
وألمانيــا ضغوطًــا شـتّى عليهــا ،وجعلــت وضــع األســد ووضعهــا موضــوع نـزاع،
ـي .وعندئــذ ،يُر ّجــح أن تف ّعــل أوروبّــا دورهــا
بعــد أن كان محـ ّـل تفاهــم دولـ ّ
للمتوســط ،حيــث لهــا قاعدتــان ج ّويّــة
ـوري ،كطــرف علــى الضّ فــة األخــرى
السـ ّ
ّ
ّ
أي وقــت خط ـ ًرا ج ّديًّــا علــى أمــن القــا ّرة ،وعلــى
وبحريّــة ،قــد تمثّــان فــي ّ
ـي الحليفتيــن لواشــنطن.
تركيــا واليونــان ،دولتــي األطلسـ ّ
ياســي
ّ
ببــدء واشــنطن معركــة جديّــة ضــ ّد إيــران ،وبعزلهــا عــن
الحــل ّ
الس ّ
والعمــل إلخراجهــا مــن ســوريا ،ير ّجــح ّأل تنخــرط موســكو فــي ال ّدفــاع
ـوري بضغــوط
السـ ّ
عنهــا ،ألنّــه ليــس معركتهــا .وســيت ّم اســتهداف وجودهــا ّ
أميرك ّيــة ـ إســرائيل ّية ،سياســ ّية وعســكريّة متشــ ّعبة فــي دمشــق وبغــداد،
وال ـ ّدول العرب ّيــة .وســتجد موســكو نفســها أمــام تب ـ ّدل متزايــد فــي موازيــن
الســوريّة ،أل ّن اســتهداف إي ـران داخــل
وعالقــات القــوى ضمــن مســتعمرتها ّ
ســوريا ســيترك آثــا ًرا مباشــرة عليهــا ،وســيضعف موســكو فــي المنطقــة بقــدر
مــا تنحــاز إليهــا .هــذا ال ّرهــان هــو أحــد بنــود جــدول أعمــال واشــنطن ،مــذ
ـي فــي
ق ـ ّررت التّفــاوض علــى برنامــج طه ـران ّ
ـي وانتشــارها اإلقليمـ ّ
الصاروخـ ّ
العربــي.
المشــرق
ّ
ـي ،فإنّــه لــن يتــرك لموســكو غيــر
أ ّمــا اإلضعــاف المحتمــل للموقــف ال ّروسـ ّ
ـكري،
أحــد خياريــن :تفاديــه عبــر الموافقــة علــى تقليــص حضور طهـران العسـ ّ
المنافــس لهــا ،فــي ســوريا ،أو الموافقــة علــى حـ ّـل يعيــد تعريــف دورهــا فــي
ـكري ،فــإن ق ـ ّررت مســاعدة إي ـران
دمشــق وينــزع ،أو يقلّــص ،طابعــه العسـ ّ
والوقــوف إلــى جانبهــا ،قامــرت بعالقاتهــا العرب ّيــة ومــع العالــم المتقــ ّدم
الســوريّة بأســلحة
وإسـرائيل ،وواجهــت احتمــال إمــداد الفصائــل والمعارضــة ّ
نوع ّيــة تلحــق خســائر فادحــة بهــا ،وتق ـ ّوض هيبتهــا كق ـ ّوة كبــرى ،وتو ّرطهــا
فــي حــرب طويلــة مرتفعــة الكلفــة ،بشــريًّا ومال ًّيــا.
ـي ،كــي يشــرعن أو يس ـ ّوغ تد ّخلــه
أخي ـ ًرا ،ال يحتــاج الغــرب إلــى ق ـرار دولـ ّ
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فــي ســوريا .إ ّن ضربــة واشــنطن وباريــس ولنــدن العســكريّة لمواقــع ال ّنظــام
ومنشــآته الكيمياويّــة ،يــوم  ۱٤نيســان  ،۲٠۱۸كانــت رســالة أريــد بهــا تأكيــد
ـي عــن طهـران ،قـ ّدم الغــرب لها
هــذه الحقيقــة ( .((10كــي تقبــل روســيا التّخلـ ّ
ـح اعتبارهــا أ ّول محـ ّددات
جــزرة محمولــة علــى عصــا تحديّــات عديــدة ،يصـ ّ
ـي فــي ســوريا ،إلــى جانــب اإلغـراءات التّاليــة:
أميركيّــة معلنــة للـ ّدور ال ّروسـ ّ
قاعدتــي حميميــم الج ّويّــة
بحــق ق ّواتهــا فــي المرابطــة فــي
االعتــراف
ّ
ّ
وطرطــوس البحريّــة.
مشــاركة ال ـ ّدول الغرب ّيــة فــي إعــادة إعمــار ســوريا ،التــي ســتنقلب بــدون
هــذه المشــاركة إلــى معضلــة مرهقــة ال حـ ّـل لهــا ،وســتجعل مــن انتشــار
ال ـ ّروس فــي ســوريا مشــكلة ،هــي آخــر مــا يحتاجــون إليــه.
الحق
ـي ،تعطيهــا ّ
اإلقـرار بــأ ّن لروســيا مكانــة دولــة عظمــى علــى ّ
الصعيد ال ّدولـ ّ
فــي أن ت ُعا َمــل بن ّديّــة ،وأن يُ ّ
فــك عنهــا طــوق الحصــار ،وت ُرفــع العقوبــات،
الســوريّة
مقابــل حـ ّـل مشــكلة أوكرانيــا( .((10ولروســيا فــي سياســات واشــنطن ّ
ـي
ـي عــن مســاندة التّوســع اإليرانـ ّ
أن تختــار بيــن العصــا والجــزرة ،بيــن التّخلـ ّ
وسياســات طهــران العدوان ّيــة تجــاه جيرانهــا العــرب عمو ًمــا ،والخليج ّييــن
خاصــة ،أو الموافقــة علــى إقنــاع الماللــي بانتهــاج سياســات
منهــم بصــورة ّ
قوم ّيــة مبن ّيــة علــى مصالــح ومنافــع متبادلــة ،وإجبارهــم علــى القيــام بــدور
متأقلــم مــع وظائــف دولــة ال تتب ّنــى اســتراتيج ّية ســيطرة علــى جوارهــا ،وال
ـي
ـي عليــه ،يتخطّــى مــا يمكــن للمجتمــع ال ّدولـ ّ
تســتهدف فــرض طابــع مذهبـ ّ
قبولــه ،ويضمــر مخاطــر تســهم فــي تقويــض مــا يقــوم هــذا المجتمــع عليــه
مــن قيــم ونواظــم ،يحــول التّق ّيــد بهــا دون اســتخدام العنــف فــي العالقــات
بيــن أطرافــه ،وتد ّخــل دولــه بعضهــا فــي شــؤون بعضهــا اآلخــر.
العربــي الجديــد 28 ،نيســان .2018
( ((10ميشــيل كيلــو« ،ال ّرســالة ونتائجهــا الظّاهــرة» ،جريــدة
ّ

https://human-voice.co/archives/32237

العربــي الجديــد 26 ،كانــون الثانــي .2018
( ((10ميشــيل كيلــو« ،مالحظــات علــى الورقــة تيلرســون»،
ّ

https://bit.ly/3OgzuQl
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تؤكّــد واشــنطن قبــول مصالــح إيــران كدولــة ،وترفــض سياســاتها
كأداة فــي يــد واليــة الفقيــه ،تعامــل اآلخريــن بمنطــق وأســاليب ال
الســيادة ،وتمثّــل خطــ ًرا
تنتمــي إلــى ســلوك الــ ّد ول المســتقلّة ذات ّ
علــى جيرانهــا :مــن لبنــان إلــى ســوريا والعــراق وأفغانســتان واليمــن
والســعود يّة والكويــت ،وتهــ ّد د طــرق التّجــارة والمواصــات
والبحريــن ّ
العربــي ومضيــق هرمــز إلــى بحــر العــرب
ال ّد ول ّيــة :مــن الخليــج
ّ
الســويس
والمحيــط الهــادي ،وصــولً إلــى بــاب المنــدب وقنــاة ّ
المتوســط ...إلــخ ،وتســتنفر مواقعهــا الشّ ــيع ّية فــي البلــدان
وشــرق
ّ
المجــاورة ،وتســتخدمها ضــ ّد مجتمعاتهــا باالســتناد إلــى معاييــر
وحســابات مذهبيّــة ،عصبو يّــة المنعكســات ،إرهابيّــة الحمــوالت .ال
ـوري» و«حــزب اللــه»
مــكان فــي ســوريا إليــران العســكر و«الحــرس الثّـ ّ
الحــق» ،وســواهم مــن
و«زينب ّيــون» و«فاطم ّيــون» و«عصائــب أهــل
ّ
المرتزقــة والمذهب ّييــن ،ولــن تســمح واشــنطن لماللــي طهــران بوضــع
ـيعي  ،بحســب
يــد حرســهم الثّـ ّ
ـوري علــى ســوريا ،وإلحاقهــا بالهــال الشّ ـ ّ
تصريحــات متكــ ّررة لمســؤولين أميرك ّييــن ( ،((10وتشــي مواقفهــا بــأ ّن
هدفهــا المباشــر هــو إجبــار إيــران علــى التّعامــل مــع جوارهــا ،كدولــة
تلتــزم بالقوانيــن ال ّد ول ّيــة وتحتــرم حقوقــه ومصالحــه.
لــن تســمح واشــنطن لطهــران بتقريــر مصيــر جوارهــا والشّ ــرق األوســط،
والســ ّنة ،الــذي أخضعتــه
وبالتّحكّــم فــي قواعــد ّ
الصــراع بيــن الشّ ــيعة ّ
الســوفيت ،وبــدأت صراعهــا ضــ ّد
لخططهــا االســتراتيج ّية بمجــ ّرد أن انهــار ّ
اإلســامي تحــت شــعار الحــرب علــى اإلرهــاب ،وعملــت فوضاهــا
العالــم
ّ
ــوري ،وجلبــت إيــران ومرتزقتهــا إلــى ميدانهــا
ّ
الخلقــة إلطالــة ّ
الس ّ
الصــراع ّ
المباشــر ،وســمحت للماللــي بمغــادرة قوقعتهــم اإليران ّيــة وتصديــر الثّــورة
ــيعي»،
( ((10حســن أبــو هنيّــة« ،هــل ث ّمــة اســتراتيجيّة أميركيّــة لمواجهــة إيــران وتحــد ّّي الهــال الشّ ّ
جريــدة األمــان ،بــا تاريــخhttps://bit.ly/37YwneY ،
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ـي
إلــى خارجهــا .لــن يتــرك البيــت األبيــض ّ
ـيعي ـ ّ
السـ ّن ّي ،أو اإليرانـ ّ
الصـراع الشّ ـ ّ
ـي ،الــذي تريــد لــه أن يســتم ّر ألطــول فتــرة ممكنــة ،لخطــط طه ـران
ـ العربـ ّ
وإل تجــاوزت ال ـ ّدور المرســوم لهــا ،وانتشــت بانتصاراتهــا إلــى أن
وأهدافهــاّ ،
ـامي ،فتواجــه ،فــي نهايــة األمــر ،المصيــر الــذي
يع ـ ّم الخ ـراب العالــم اإلسـ ّ
الســوفيت ،بعــد مــا انتشــوا بــه مــن وهــم انتصــارات وض َعــت
وصــل إليــه ّ
يدهــم علــى مناطــق شاســعة مــن العالــم ،تبيّــن فيمــا بعــد أ ّن واشــنطن لــم
تكــن بعيــدة ع ّمــا جــرى.
يســتبعد أن تنصــاع طهــران دون مقاومــة لمــا تريــده واشــنطن ،وأن
تنضــوي تحــت مظلّــة البيــت األبيــض العالم ّيــة ،وتستســلم لهيمنتــه علــى
المنطقــة .ويســتبعد ،بالمقابــل ،أن تخــوض معركــة كســر عظــم معهــا،
وتتمســك بــدور يفــرض عليهــا مواجهــة متع ـ ّددة المســتويات مــع ال ّنظــام
ّ
ولــي وجوارهــا ،ســتكون نتائجــه كارث ّيــة ،إن خاضتهــا أو خســرتها،
ال ّد ّ
كمــا ير ّجــح أن يحــدث ،بســبب عجــز ســاقيها الضّ عيفتيــن عــن حمــل
ودول مســتقلّة ،تتقاطــع مصالحهــا مــع
إمبراطوريّــة تض ـ ّم شــعوبًا معاديــة ً
كل مــا يتعلّــق بإخــراج عســكر طهــران مــن بلدانهــا،
مصالــح واشــنطن ،فــي ّ
عبــر معركــة تســتطيع تحاشــيها مــن خــال مــا يعــرض عليهــا مــن عالقــات
ـدل
تســتند إلــى منافــع متبادلــة ومصالــح مشــتركة مــع جوارهــا والعالــم ،بـ ً
مــن اســتبدال صالتهــا بعديــد مــن الشّ ــعوب العرب ّيــة واإلســام ّية الشّ ــقيقة
بعالقــات مــع تنظيمــات محلّ ّيــة ترفضهــا مجتمعاتهــا ،كـــ «حــزب اللــه»
ــعبي» فــي العــراق،
فــي لبنــان ،والحوث ّييــن فــي اليمــن ،و«الحشــد الشّ ّ
واألســديّة فــي ســوريا.
تحتـ ّـل واشــنطن مناطــق تمكّنهــا مــن ممارســة أنــواع ش ـتّى مــن الضّ غــوط
ـي ،كتركيــا التــي
السـ ّ
السياس ـ ّية والعســكريّة علــى دول الجــوار ّ
ّ
ـوري ـ العراقـ ّ
سيتحســن وضعهــا إذا مــا نجــح الغــرب فــي إبعــاد روســيا عــن إيــران،
ّ
اصــة فــي حـ ّـل يراعــي تحالفهــا مــع موســكو ،ومــا أنجــزه
ورجحــت كفّتهــا ال ّخ ّ
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مــن تفاهمــات مــع روســيا فــي إدلــب ثـ ّم سوتشــي ،حضــرت إيـران مداوالتهــا
لك ّنهــا خرجــت منهــا صفــر اليديــن ،فبذلــت جهــو ًدا حثيثــة إلفشــالها ،بدعــم
مــن األســد ،فــي حيــن حرصــت أنقــرة علــى تصحيــح عالقاتهــا مــع البيــت
األبيــض ،والتّنســيق معــه فــي حــال قـ ّرر ســحب عســكره مــن شــرق الفـرات،
مــن دون أن تتخلّــى عــن عالقاتهــا مــع روســيا ،الضّ روريّــة لموقعهــا المنشــود
ـي.
ـي ،ولتطبيــع صالتهــا مــع حلفائهــا فــي حلــف األطلسـ ّ
فــي التّــوازن ال ّدولـ ّ
هــذا ال ّنهــج عــاد علــى أنقــرة بمنافــع عديــدة ،كموافقــة موســكو ،فــي اجتمــاع
وزيــري ال ّدفــاع والخارج ّيــة ال ّروســ ّيين بنظيرهمــا التّرك ّييــن ،علــى دخــول
ّ
القــ ّوات التّرك ّيــة إلــى شــرق الفــرات ،لضــرب حــزب  PYDو«قــ ّوات حمايــة
الشّ ــعب» األوجالن ّييــن.
تتمســك تصريحــات واشــنطن بأول ّويّــة معركتهــا ضــ ّد داعــش فــي ســوريا
ّ
ـي مــن
والع ـراق ،فهــل تواصــل معركتهــا مــع إي ـران ،بمــا هــي جــزء تكميلـ ّ
صراعهــا مــع «ال ّدولــة اإلســام ّية» ،علــى ال ّرغــم مــن إعــان ترامــب االنتصــار
ـي عليهــا فــي البلديــن؟ وهــل تكــون المعركــة ض ّدهــا فاتحــة زمــن
ال ّنهائـ ّ
الصراعــات ال ّدول ّيــة واإلقليم ّيــة والعرب ّيــة ،أم هــي نهايــة مــا
جديــد مــن ّ
ـي تحتـ ّـل
ـي ـ روسـ ّ
وقــع منهــا فــي األعــوام الماضيــة ،وبدايــة تفاهــم أميركـ ّ
واشــنطن المكانــة األولــى ،التّخطيط ّيــة والتّقريريّــة فيــه ،وتشــارك موســكو
فــي إدارتــه مــن موقــع تــال ،أســوة بمــا حــدث مــن تنســيق بيــن الجانبيــن
أواخــر عــام ۲٠۱٥؟ فتتوفّــر عندئــذ شــروط تســوية شــاملة يس ـ ّهل ال ـ ّدور
ـي فيهــا خطــط أميــركا إلعــادة تركيــب مــا تـ ّم تفكيكــه مــن مجتمعــات
ال ّروسـ ّ
حصــة وازنــة لهــا فــي ســوريا ،تكتفــي بهــا
ودول عربيّــة ومشــرقيّة ،مقابــل ّ
وتمتنــع عــن م ـ ّد نفوذهــا إلــى خارجهــا ،وإن تعاملــت اقتصاديًّــا وسياس ـيًّا
مــع «الشّ ــرق األوســط الجديــد» ،حســب المشــروع الــذي بلورتــه وزيــرة
الخارج ّيــة األميرك ّيــة الســابقة مادليــن أولبرايــت ،بالتّعــاون مــع ســتيفن
ـي األســبق ،ونــرى بعــض عالماتــه
ـي األميركـ ّ
هادلــي ،مستشــار األمــن القومـ ّ
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فــي أيّامنــا صفقــة القــرن واعتـراف بلــدان الخليــج بإسـرائيل ،ويـراد لقيامــه
أن يغيّــر بنــى وعالقــات مك ّوناتــه ال ّدولويّــة والمجتمعيّــة ،ويتك ّفــل بفتحهــا
علــى فضــاءات تســتبدل فيهــا مصالــح ال ـ ّدول المتعارضــة بقضايــا مشــتركة
تتخطّــى الحــدود والقوميّــات واألديــان (.((10
عمليًّــا ،أعلنــت «الورقــة تيلرســون» التــي تب ّنتهــا ،يــوم  ۲۳كانون الثانــي ،۲٠۱۸
خمــس دول أطلقــت علــى نفســها اســم «مجموعــة باريــس» ،هــي أميــركا
والســعودية واألردن ،إنهــا َء حقبــة االنكفــاء وال ّنــأي بال ّنفس،
وبريطانيــا وفرنســا ّ
ـي يرتكــز علــى
وتب ّنــي نهــج انخـراط نشــط فــي ســوريا يســتند إلــى حـ ّـل سياسـ ّ
مــا أســماه الوزيــر «حــاالت نهائ ّيــة رئيســة» ،هــي:
«هزيمــة داعــش والقاعــدة بصــورة دائمــة ،وعــدم اســتخدام ســوريا مــ ّرة
أخــرى ،كمــاذ آمــن لإلرهاب ّييــن ،أو للهجــوم علــى المواطنيــن األميرك ّييــن فــي
ال ّداخــل والخــارج ،أو ض ـ ّد حلفائنــا.
ـوري ونظــام األســد ،مــن خــال عمل ّية سياسـ ّية
حـ ّـل ّ
السـ ّ
الصـراع بيــن الشّ ــعب ّ
تق ّررهــا األمــم المتّحــدة ،حســب ق ـرار مجلــس األمــن رقــم  ،۲۲٥٤وضمــان
عمــل ســوريا المســتق ّرة والمســتقلّة والمو ّحــدة كدولــة تحــت قيــادة مــا بعــد
األســد.
انــي فــي ســوريا ،وحرمــان إيــران مــن إقامــة القــوس
تضــاؤل ال ّنفــوذ اإلير ّ
ــيعي ،وتمتّــع جيرانهــا باألمــان مــن التّهديــدات
الشّ
ــمالي أي المحــور الشّ ّ
ّ
اآلتيــة مــن ســوريا.
إنشــاء ظــروف تم ّكــن الالجئيــن والمشــردين داخل ًّيــا مــن العــودة إلــى بالدهم
وطوعي.
بشــكل آمــن
ّ
خل ّو سوريا من أسلحة ال ّدمار الشّ امل»(.((11
( ((10مادليــن أولبرايــت و ســتيفان هادلــي« ،حــول اســتراتيجيّة الواليــات المتّحــدة بشــأن الشّ ــرق األوســط»،
ـي ،المعهــد المصــري للدراســات 5 ،ـ  1ـ https://bit.ly/3ry61aN .2017
مجلــس األطلسـ ّ
( ((11ريكس تيلرسون ،عن سوريا ،شبكة فولتير 17 ،كانون الثاني .2018
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وقــد انض ّمــت أوروبّــا إلــى واشــنطن فــي فتــح ملـ ّـف إي ـران ،وفــي الوقــت
نفســه ،بــدأت إس ـرائيل سلســلة غــارات ج ّويّــة مفتوحــة علــى مواقــع جيــش
ـي
إي ـران وحرســها الثّـ ّ
ـوري ،فــي مناطــق مختلفــة مــن ســوريا ،بغطــاء أميركـ ّ
ـدي وبالتّنســيق مــع روســيا ،بينمــا تو ّعــد علــي شــمخاني ،أميــن المجلــس
تقليـ ّ
هيونــي ،كأمــر ال
الص
األعلــى لألمــن
انــي ،بـــ «معاقبــة الكيــان ّ
ّ
القومــي اإلير ّ
ّ
عــودة عنــه» ( ،((11قبــل أن ينفــي وقــوع غــارات إسـرائيل ّية ،أو ســقوط قتلــى
مــن ض ّباطــه وجنــوده ،فــي إشــارة غن ّيــة بال ـ ّدالالت إلــى مــا ســيكون عليــه
موقــف إي ـران ،إذا مــا جــرت مواجهــة حقيق ّيــة بينهــا وبيــن الغــرب ،وفــي
إضافــي علــى أ ّن ضعفهــا ســيرغمها علــى مقايضــة انتشــار حرســها
دليــل
ّ
ـوري فــي البلــدان العرب ّيــة المجــاورة ،بمــا هــو مطــروح عليهــا مــن عالقــات
الثّـ ّ
طبيع ّيــة معهــا.
أخي ـ ًرا ،ال ب ـ ّد مــن مالحظــة خطــوات تت ـ ّم أل ّول م ـ ّرة ،منــذ وقعــت الثّــورة
ـي يضــع أميــركا وأوروبــا فــي
فــي ســوريا ،يع ّبــر عنهــا تح ـ ّرك عابــر لألطلسـ ّ
ـووي،
ـي متطابــق حيــال القضايــا المرتبطــة بملـ ّـف إي ـران ال ّنـ ّ
ســياق سياسـ ّ
ولــي فــي ســوريا ،الــذي
الس
ّ
اروخــي،
الص
وبرنامجهــا ّ
والحــل ّ
ياســي ال ّد ّ
ّ
ّ
تكفّلــت فرنســا بوضــع صياغــة لــه ،تب ّنتهــا واشــنطن وعواصــم أوروب ّيــة
كالســعوديّة واألردن .بالتّــازم مــع هــذا التّطــور ،ت ـ ّم تحريــك
ودول عرب ّيــة ّ
الســوريّة ،واقتــرح مشــروع ق ـرار بإدانــة
ـاني مــن المســألة ّ
الجانــب اإلنسـ ّ
جرائــم بشّ ــار األســد ،ول ّوحــت دول عديــدة بتقديمــه إلــى محكمــة
الصعيــد
األوروبــي ـ
الجنايــات ال ّدوليّــة .ترجــم التّقــارب
األميركــي علــى ّ
ّ
ّ
ـكري أيضً ــا ،فرابطــت ق ـ ّوات فرنس ـيّة وبريطانيّــة وألمانيّــة وإيطاليّــة
العسـ ّ
فــي القواعــد األميركيّــة أو أماكــن قريبــة منهــا فــي ســوريا ،وتوافقــت
ـي بخــروج
واشــنطن والعواصــم األوروبيّــة علــى ربــط الحـ ّـل ّ
ـي ال ّدولـ ّ
السياسـ ّ
إيــران مــن ســوريا ،وباالمتنــاع عــن تمويــل إعــادة اإلعمــار ،مــا لــم يتــ ّم
حتمي» ،موقع روسيا اليوم 24 ،ـ  4ـ .2018
(« ((11إيران :سنعاقب إسرائيل ...وهذا أمر
ّ
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ـوري ويزيــح األســد.
السـ ّ
ـي يلبّــي مطالــب الشّ ــعب ّ
التّوصــل إلــى حـ ّـل سياسـ ّ
مــن جانبهــا ،أبــدت روســيا قــد ًرا غيــر مســبوق مــن التّوتــر واالنفعــال حيــال
وخاصــة
هــذه المســتج ّدات ،عبّــرت عنــه مواقفهــا وتصريحــات مســؤوليها،
ّ
منهــم الوزيــر الفــروف ،الــذي اتّهــم واشــنطن بـــ «وضــع خطــط لتقســيم
الســوريّة بمــا تفعلــه
ســوريا بمســاعدة األك ـراد» ،وربــط «نجــاح التّســوية ّ
موســكو وال تفعلــه واشــنطن ،التــي ترابــط ق ّواتهــا بصــورة غيــر شــرعيّة فــي
ســوريا» (.((11
الخلقــة» فــي مرحلتيــن ،تولّــى
مــ ّر تفكيــك ســوريا بواســطة «الفوضــى ّ
ـي التّوجــه
أ ّوالهمــا ال ّنظــام األسـ ّ
ـدي ،الــذي تب ّنــى حـ ًّـا عســكريًّا ـ إباديًّــا طائفـ ّ
الســير وراء قيــادات
والمقاصــد ،أرغــم المجتمــع
الس ّ
ــوري علــى ّ
األهلــي ّ
ّ
محلّ ّيــة مذهب ّيــة الطّابــع ،ســاقته إلــى التّمذهــب والعســكرة ،واكتملــت مجازر
األســديّة بجرائمهــا .لعبــت إيـران دو ًرا مفصل ًّيــا وحاسـ ًما فــي هــذا الطّــور ،مــن
خــال إمــداد جيــش األســد بأســلحة حديثــة وقـ ّوات مد ّربــة شــاركت بفاعل ّيــة
ـكري الــذي خطّــط لــه كبــار ض ّباطهــا ،بالتّعــاون مــع
فــي تنفيــذ حلّــه العسـ ّ
مؤسســة األســد الحرب ّيــة(.((11
ّ
ـي
مــن جانبهــا ،كانــت واشــنطن تراقــب الحـ ّـل العسـ ّ
ـكري والتّد ّخــل الخارجـ ّ
مطمئ ّنــة إلــى ال ّنتائــج التــي ســتترتّب عليــه ،والنضوائهــا جميعهــا فــي إطــار
ــيعي،
الفوضــى ّ
الخلقــة ،وتمثّــل تصعيــ ًدا متصاعــ ًدا ّ
للصــراع ّ
ــني ـ الشّ ّ
الس ّ
الســوريّين علــى رفــع شــعارات
شـ ّجعته تصريحــات مســؤوليها ،كمــا شـ ّجعت ّ
شــعبويّة تحمــل مطالــب قصــوى يصعــب تحقيقهــا وال غطــاء لهــا ،منهــا رفــض
بالسياســة ذاتهــا ،باعتبارهــا تســاعد األســد علــى
ـي والتّشــكيك ّ
الحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
الســلطة ،وتحــول دون ســقوط نظامــه الوشــيك .هــذه المرحلــة
البقــاء فــي ّ
( ((11ســيرجي الفــروف« ،واشــنطن تشــ ّجع نزعــة االنفصــال لــدى أكــراد ســوريا» ،الجزيــرة نــت،
 22ـ  1ـ https://bit.ly/37VvMuG .2018
ـوري الــذي قتــل فــي ســوريا؟» ،موقــع الجزيــرة 9 ،ـ  10ـ .2015
ـي قائــد الحــرس الثّـ ّ
(« ((11مــن هــو همدانـ ّ

https://bit.ly/3KL8qGG
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ـوري،
السـ ّ
تعاظــم عنفهــا بانخ ـراط القــوى الخارجيّــة المفتــوح فــي ال ّداخــل ّ
وتراكــم قــدر مــن التّناقضــات العدائ ّيــة نقلهــا مــن موقــع يطلــب الشّ ــعب فيــه
ح ّريّتــه ،إلــى آخــر تتقاتــل وتتحــارب فيــه مباشــرة وبالوســاطة قــوى ال عالقــة
لهــا بالثّــورة وال توافــق علــى مــا تطالــب بــه.
األميركــي انقالبًــا وتحــ ّولً واســ ًعا،
فــي المرحلــة الثّانيــة ،شــهد الموقــف
ّ
الســريع لتنظيميــه ال ّرئيســين «ال ّدولــة
تزامــن مــع ظهــور اإلرهــاب والبــروز ّ
اإلســام ّية» والقاعــدة ،ومــا أحدثتــه غلبتهمــا الميدان ّيــة مــن تبــ ّدل فــي
الصــراع
ولــي المعلــن مــن طرفــي ّ
ه ّويّــة الثّــورة ،وفــي الموقــف ال ّد ّ
يمقراطــي
المحلّ ّييــن ،الــذي أســهم مــن جانبــه فــي تالشــي الخيــار ال ّد
ّ
ـي معــا ٍد
ـامي ـ جهـ ّ
ـادي ـ إرهابـ ّ
كبديــل وحيــد لألســديّة ،وصعــود خيــار إسـ ّ
لهمــا .فــي ســياق هــذا التّطــور ،بــدأت واشــنطن تســحب ورقــة الثّــورة
ـي علــى األســد كرئيــس،
ـي ،وج ّمــدت اعتراضهــا الكالمـ ّ
مــن التّــداول ال ّدولـ ّ
واختــارت نه ًجــا ســيرى مــن اآلن فصاعــ ًدا أ ّن مــن الخطــأ الوقــوف إلــى
جانــب تم ـ ّرد يعنــي انتصــاره اســتيالء اإلرهــاب علــى دولــة قائمــة ،وش ـ ّن
عمل ّيــات خارج ّيــة ير ّجــح أن يكــون هدفهــا البلــدان المتق ّدمــة فــي الغــرب
ومصالحهــا ال ّدوليّــة .بالتقــاء واشــنطن وموســكو علــى هــذا الخيــار
اصــة ،وبقــرار العاصمــة
الــذي ترجمتــه ّ
كل واحــدة منهمــا بطريقتهــا ال ّخ ّ
األميرك ّيــة التّخلّــي عــن أول ّويّــة إســقاط ال ّنظــام وترحيــل األســد ،تعــ ّرض
الســوريّة ومجتمعهــا لتّطــور متســارع ،أنتجــه التّصعيــد
تفكيــك ال ّدولــة ّ
حربــي
روســي وتكثيــف
األســدي ومــا الزمــه مــن تد ّخــل
العســكري
ّ
ّ
ّ
ّ
ـي ،وإخــراج الجيــش الحـ ّر والمعارضــة إخرا ًجــا متزايـ ًدا مــن حســابات
إيرانـ ّ
السياســة ال ّدوليّــة فــي االختيــار بيــن إرهابَيــن:
ّ
الصــراع ومجرياتــه ،وحصــر ّ
الســوريّين ،قبلــه العالــم بشــروط تناقصــت
األ ّول
ّ
أســدي يمــارس ضــ ّد ّ
التّحفّظــات عليهــا باطّــراد؛ والثّانــي ض ـ ّد الغــرب ،الــذي ســارع إلــى ش ـ ّن
المفصلــي ،فقــدت التّ ّيــارات ال ّديمقراط ّيــة
الحــرب عليــه .بهــذا التّحــول
ّ
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ـي
مــا كان لهــا مــن صدقيّــة لــدى األميركيّيــن ،وســقط الخيــار ال ّديمقراطـ ّ
كبديــل مقبــول دوليًّــا لألســديّة ،وانتقلــت مشــكلة األســد مــن ترحيلــه عــن
الســلطة ومعاقبتــه ،إلــى تحديــد م ـ ّدة رئاســته ،وهــل تنتهــي عــام ،۲٠۲۱
ّ
بانتهــاء واليتــه الحال ّيــة ،أم بعــد إعــادة انتخابــه لدورتيــن إضافيت ّيــن مـ ّدة
كل واحــدة منهمــا ســبعة أعــوام؟
هــذه التّحــولّ ت ،التــي انبثقــت مــن صميــم خيــارات واشــنطن األولــى
ولــي» مــن
حيــال الثّــورة ّ
والســلطة فــي ســوريا ،مكّنــت «المجتمــع ال ّد ّ
ـوري ،وإعــادة تأهيــل األســد ،ولــم تبــق مــا ّدة للخــاف
احتــواء التّم ـ ّرد الثّـ ّ
كل دولــة مــن الـ ّدول المتصارعــة .بمــا
غيــر أســاليب إدارة األزمــة ،وحصــص ّ
أ ّن هــذه ال ـ ّدول أخــذت تتفاهــم منــذ شــباط  ۲٠۱٦علــى ال ّنقطــة األولــى،
كل
فإنّــه لــم يبــق لديهــا مــا تختلــف عليــه غيــر الحصــص التــي ســينالها ّ
الص ـراع وال ّرهانــات التــي يســتطيع
مشــارك فــي الحــرب ،بق ـ ّوة وزنــه فــي ّ
تحقيقهــا ،وليــس باعتبــاره حدثًــا ســوريًّا يجــب أن تع ّبــر حلولــه المقترحــة
عــن مطالــب شــعب ســوريا ورغباتــه.

ّاني
ال ّتح ّول
األميركي الث ّ
ّ

الســؤال ال ّرئيــس :هــل صحيــح أ ّن واشــنطن ستســحب ق ّواتهــا مــن
يبقــى ّ
الص ـراع عليهــا وفيهــا؟ وهــل يعنــي ســحب
ســوريا ،أل ّن دورهــا انتهــى فــي ّ
أميركــي رابطــوا منــذ أعــوام شــرق الفــرات إطفــاء الوجــود
جنــدي
ألفــي
ّ
ّ
ّ
األميركــي هنــاك ،أو فــي ســوريا؟ أم أ ّن مه ّمــة واشــنطن انتهــت
العســكري
ّ
ّ
ح ًّقــا بنهايــة الحــرب علــى داعــش ،كمــا قــال ال ّرئىــس ترامــب فــي إحــدى
الســبب الوحيــد
تغريداتــه« :لقــد هزمنــا داعــش فــي ســوريا ،وهــذا هــو ّ
لوجــود الق ـ ّوات األميرك ّيــة هنــاك خــال رئاســتي( ((11؟ فلــم يعــد هنــاك مــا
بالعربــي،
( ((11ترامــب فــي تغريــدة« :هزمنــا تنظيــم داعــش فــي ســوريا» ،موقــع دوتــش فيليــه
ّ
 19ـ  12ـ https://bit.ly/3Olazv8 .2018
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يس ـ ّوغ فــي نظــره بقاءهــا حيــث هــي ،علــى ال ّرغــم مــن اعت ـراض تومــاس
البريطانــي ،الــذي صــ ّرح بأنّــه «يختلــف بشــ ّدة مــع
الــوود ،وزيــر ال ّدفــاع
ّ
خاصــة أنّــه أصبــح هنــاك تنظيمــات متشـ ّددة أكثــر
ترامــب فــي هــذا األمــرّ ،
عن ًفــا مــن داعــش ،والتّهديــد ال يـزال قائ ًمــا بقـ ّوة»( .((11ومــع أ ّن ترامــب كان
قــد أعلــن خــال زيــارة قــام بهــا رئيــس وزراء بولنــدا إلــى واشــنطن ،فــي أيلول
الماضــي ،أ ّن «الواليــات المتّحــدة ســتتّخذ قري ًبــا ق ـرا ًرا بشــأن وجــود ق ّواتهــا
ـي»( ،((11فــإ ّن ق ـرار
فــي ســوريا ،بعــد القضــاء علــى تنظيــم داعــش اإلرهابـ ّ
االنســحاب ،الــذي ض ّمنــه واحــدة مــن تغريداتــه ،باغــت وزارة دفــاع واشــنطن،
ودفــع وزيرهــا الجنـرال جيمــس ماتيــس ،وبريــت ماكغــورك مبعــوث ال ّرئيــس
ـي ،إلــى االســتقالة ،فــي
ـي ّ
الســابق بــاراك أوبامــا لــدى التّحالــف ال ّدولـ ّ
األميركـ ّ
السياســة األميرك ّيــة فــي ســوريا ،الــذي
منســق ّ
حيــن صمــت جيمــس جيفــريّ ،
ـت
الســوريّين ـ وكنـ ُ
كان قــد أخبــر مــن التقاهــم فــي باريــس مــن المعارضيــن ّ
أحدهــم ـ أ ّن سياســة بــاده ترتكــز علــى عموديــن ،أحدهمــا وجــود ق ـ ّوات
لهــا شــرق الفـرات ،واآلخــر تمويــل إعــادة اإلعمــار ،وأ ّن مه ّمتــه هــي «إغـراق
ـوري»(.((11
السـ ّ
روســيا فــي المســتنقع ّ
لمــاذا قــام ترامــب بخطوتــه ،بينمــا كان موقــع ق ّواتــه شــرق الف ـرات يبــدو
أي مقاومــة داخل ّيــة،
أي طــرف ،وال يواجــه ّ
ألي تحـ ٍّد مــن ّ
قويًّــا وغيــر قابــل ّ
الصـراع األخــرى ،ســواء أرادت
ويمكــن االعتمــاد عليــه للضّ غــط علــى أطـراف ّ
ـي يط ّبــق بيــان جنيــف والقراريــن ۲۱۱۸
واشــنطن البحــث عــن حـ ّـل سياسـ ّ
و ،۲۲٥٤العتقادهــا أنّــه حــان وقــت إرغــام روســيا علــى قبولــه ،وإيجــاد
نهائــي لمشــكلة األســد التــي اعتبرهــا وزيــر دفــاع أميــركا األســبق
حــل
ّ
ّ
بريطانــي انتقــد ترامــب ،أصبــح هنــاك تنظيمــات متشــدّدة أكثــر عنفــا ،موقــع ال ّنشــرة،
( ((11وزيــر
ّ
 19ـ  12ـ https://bit.ly/3xyu5Os .2018
( ((11المرجع السابق.
وري» ،موقع العرب ّية 16 ،ـ  8ـ https://bit.ly/3rv3y0K .2020
الس
المستنقع
في
«روسيا
( ((11روبرت فورد،
ّ ّ
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الســوريّة»(((11؟ ولمــاذا أيضً ــا
ـي فــي األزمــة ّ
تشــاك هيجــل «الجــزء األساسـ ّ
اتّخــذ ترامــب قــرا ًرا أظهــر بــاده بمظهــر دولــة ال قيــادة لهــا ،يسوســها
بمؤسســاتها التــي تخالفــه الــ ّرأي فــي مســائل ذات
ٌ
رجــل قطــع صالتــه ّ
أه ّميّــة اســتراتيجيّة كســوريا ،التــي قــال عنهــا يــوم  ۳كانــون الثانــي ،۲٠۱۹
الحكومــي« :إنّهــا أرض رمــل ومــوت ،وتخلــو
خــال لقــاء جمعــه بفريقــه
ّ
مــن ثــروات كبيــرة»( ،((11وأضــاف« :لقــد خســرنا ســوريا منــذ زمــن طويــل،
ـي فــي
بســبب سياســات أوبامــا ّ
الس ـيّئة»( .((12مــع وجــود الجيــش األميركـ ّ
خاصــة ،بال ّنســبة إلــى مــا يمكــن أن يق ّدمــه مــن خدمــات
موقــع لــه أه ّميّــة ّ
الســوريّة بواســطة
سياس ـيّة ،ســواء فــي مــا يتعلّــق بخلــط أوراق المســألة ّ
اقــي
الورقــة الكرديّــة ،أم بالضّ غــوط علــى تركيــا وإيــران وال ّداخــل العر ّ
كمــكان منافســة وص ـراع مــع طه ـران ،وعلــى بلــدان الخليــج ،أم بمراقبــة
ّــوري بـــ «حــزب اللــه» ،ومحــور
الطّــرق الب ّريّــة التــي تصــل الحــرس الث ّ
ــيعي ...هــل يعقــل أن يتّخــذ ترامــب قــرا ًرا
مــزار الشّ ــ ّريف ـ بيــروت الشّ ّ
باالنســحاب مــن منطقـ ٍة لهــا هــذه األه ّم ّيــة وهــذا الـ ّدور ،مــن دون تشــاور
ـتي الخارج ّيــة وال ّدفــاع ،مــع عــدم تعـ ّرض ق ّواتــه لضغــوط محلّ ّيــة
مــع ّ
مؤسسـ ّ
المؤسســتان لــه باإلضـرار بمصالــح أميــركا
أو دول ّيــة؟ وهــل يعقــل أن تســمح
ّ
االســتراتيج ّية العليــا ،التــي يســتبعد أن يكــون جاهـ ًـا بهــا ،أو أن ينجــح فــي
خاصــة بعــد إعالنــه الحــرب علــى إي ـران ،وتع ّهــده بإرغامهــا علــى
تح ّديهــاّ ،
االنكفــاء إلــى مــا وراء حدودهــا الوطن ّيــة ،وتــرك ســوريا والع ـراق ولبنــان
واليمــن ،وتطبيــع عالقاتهــا مــع جوارهــا والتزامهــا بالقيــم ال ّدول ّيــة فــي
تنظيــم عالقاتهــا الخارج ّيــة؟
ـي إليهم،
لــن تتــرك واشــنطن ســوريا للـ ّروس ،ولــن تـ ِكل الحـ ّـل ّ
ـي ال ّدولـ ّ
السياسـ ّ
ـي فــي المشــكلة» ،األردن اليــوم،
ـي تشــاك هيغــل« ،األســد هــو الجــزء األساسـ ّ
( ((11وزيــر الدّفــاع األميركـ ّ

https://bit.ly/3rwGOh0.

«ترامب ،سوريا رمل وموت» ،موقع الخليج أون الين 3 ،ـ  1ـ https://bit.ly/30VAJAq. .2019
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الصـراع ،دون أن
ـكري مــن ّ
وإن توافــق أوبامــا معهــم علــى إنهــاء الجانب العسـ ّ
الصـراع والمشــاركين فيــه .ولن
يتخلّــى عــن حـ ّـق إدارتــه فــي اإلمســاك بــأوراق ّ
ـس تتالعــب بــه أهــواؤه
تن ّفــذ ّ
مؤسســات ال ّدولــة العميقــة ق ـرا ًرا اتّخــذه رئيـ ٌ
المتضاربــة ،ورغبتــه الم َرض ّيــة فــي الظّهــور ،ولــو كانــت ســتلحق الضّ ــرر أو
ـي طويلــة األمــد شــرق الفـرات ،وتتــرك ســوريا
ســتربك خطــط الجيــش األميركـ ّ
كل مــا يتطلّبــه إخراجهــا
إلي ـران ،التــي لطالمــا ا ّدعــى أنّــه عــازم علــى فعــل ّ
منهــا ،وعلــى عــدم إضعــاف تركيــا ،بعــد أن أكّــد أردوغــان قيــام سياســات
بــاده علــى «التّحالــف مــع واشــنطن ،والشّ ـراكة مــع ال ـ ّروس ،والتّعــاون مــع
طه ـران».
األميركــي مــع مصالــح إســرائيل ،المتح ّمســة
أخيــ ًرا ،ســيتعارض االنســحاب
ّ
الســنين
إلرســاء عالقــات قــوى جديــدة فــي طــول منطقتنــا وعرضهــا ،لعشـرات ّ
القادمــة ،بفضــل غيــاب ســوريا التّــا ّم عــن موازيــن القــوى معهــا.
لــن تنســحب واشــنطن مــن شــرق الفــرات ،ليــس فقــط بســبب مزاعمهــا
حــول «ضرورتــه لمنــع عــودة مقاتلــي تنظيــم ال ّدولــة ،بــل لعــدم تــرك
المجــال حــ ًّرا لتحــ ّرك روســيا وإيــران ،اللّتيــن تق ّدمــان دع ًمــا أساســ ًّيا
لألســد ،مكّنــه مــن اســتعادة أكثــر مــن نصــف ســوريا»( .((12وهــذا مــا
الســابق ،وجيمــس
أكّــده ريكــس تيلرســون ،وزيــر الخارجيّــة
األميركــي ّ
ّ
ماتيــس ،وزيــر دفــاع واشــنطن ،بقولهمــا إ ّن أميــركا «عازمــة علــى عــدم
ـي ،وإنهــاء
إنهــاء تد ّخلهــا العسـ ّ
ـي ـ التّركـ ّ
ـكري ،قبــل وقــف التّد ّخــل اإليرانـ ّ
ـي فــي
القتــال ضـ ّد داعــش ،وتوفيــر الظّــروف للتّ ّ
وصــل إلــى حـ ّـل دبلوماسـ ّ
ســوريا ،وقبــول عمل ّيــة جنيــف» ( .((12وأيّــده جيمــس جيفــري ممثّــل
ـوري فــي تصريــح غامــض
السـ ّ
وزيــر الخارجيّــة مايــك بومبيــو فــي الملـ ّـف ّ
أميركــي مرتبــك مــن ســوريا» ،موقــع الجزيــرة نــت 3 ،ـ  4ـ .2018
(« ((12انســحاب أم بقــاء ،موقــف
ّ

https://bit.ly/3OaLEu5
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يُفصــح عــن وجــود خــاف داخــل اإلدارة بيــن ترامــب ومســاعديه ،وبينــه
ـي الخارجيّــة وال ّدفــاع ،بالقــول« :إ ّن دور الواليــات المتّحــدة
وبيــن وزارتـ ّ
ال يتطلّــب بالضّ ــرورة وجــود جنــود أميركيّيــن فــي ســوريا ،وهنــاك طــرق
عديــدة لوجــود ق ـ ّوات أميــركا علــى األرض»( ،((12مناقضً ــا بهــذا مــا كان
قــد قالــه فــي مناســبة أخــرى« :ال ّرئيــس يريدنــا فــي ســوريا حتّــى يت ـ ّم
انســحاب القــ ّوات اإليران ّيــة»( .((12بينمــا رســم رئيــس أركان الجيــش
السياســة األميرك ّيــة
الســابق مارتــن ديمبســي بعــض معالــم ّ
األميركــي ّ
ّ
اصــة بالحــرب علــى داعــش ،بقولــه« :تعمــل الواليــات المتّحــدة
ال ّخ ّ
علــى هزيمــة داعــش ،مــن خــال إقامــة شــراكة اســتراتيج ّية فــي الشّ ــرق
األوســط ،ورســم اســتراتيج ّية طويلــة المــدى لمواجهتهــا ،عل ًمــا بــأ ّن
الســوريّة ،وفقــدت
هزيمتهــا ممكنــة فقــط ،إذا ت ّمــت معالجــة األزمــة ّ
األميركــي،
مالذّاتهــا اآلمنــة»( ،((12وربــط تشــاك هيجــل ،وزيــر ال ّدفــاع
ّ
فــي تصريــح أصــدره عــام  ،۲٠۱٥نجــاح الحــرب علــى داعــش بإزاحــة
الســوريّة»(.((12
ـي فــي األزمــة ّ
األســد مــن ّ
الســلطة ،ألنّــه الجــزء األساسـ ّ
فــي أعقــاب هــذه الضّ غــوط ،أصــدر ترامــب تصري ًحــا جدي ـ ًدا ،نفــى فيــه أن
تكــون واشــنطن قــد حـ ّددت موعـ ًدا النســحابها .حــدث هــذا خــال محادثــة
ـي رجــب طيّــب أردوغــان ،وصــف االنســحاب بأنّــه
هاتفيّــة مــع ال ّرئيــس التّركـ ّ
منسـقًا ومنظّ ًمــا ( ،((12وأكّــد مســؤول كبيــر فــي الخارجيّــة أ ّن
يجــب أن يكــون ّ
ـي لســحب ق ّواتهــا مــن ســوريا،
«الواليــات المتّحــدة ليــس لديهــا جــدول زمنـ ّ
( ((12جيمــس جيفــري« ،باقــون فــي ســوريا حتّــى خــروج إيــران» ،صحيفــة الخليــج 28 ،ـ  9ـ .2018

https://bit.ly/3xFzOC6

( ((12المرجع السابق.
أجنبــي يقاتلــون فــي ســوريا مــن  50بلــدًا ،ال ّرايّــة القطريّــة 23 ،ـ  8ـ .2014
( ((12واشــنطن 12 :ألــف
ّ

https://bit.ly/3rsjdxS

( ((12المرجع السابق.
( ((12محمــد مســتو« ،رغــم زعمــه االنســحاب ،ترامــب يعـ ّزز قواعــده فــي ســوريا» .وكالــة أنبــاء األناضــول،
 28ـ  5ـ https://bit.ly/37Y1SG3 .2020
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لك ّنهــا ال تخطّــط للبقــاء إلــى أجــل غيــر مسـ ّمى فيهــا» ( .((12وبذلــك تكــون
ـباب
واشــنطن قــد ألغــت ق ـرار االنســحاب ،الــذي اتّخــذ دون أن يُطبّــق ،ألسـ ٍ
الســلبيّة التــي ســتنجم عــن
منهــا ،إضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره ،التّعقيــدات ّ
تخلّــي الواليــات المتّحــدة عــن الكــرد لتركيــا ،ومــا قــد ينشــأ مــن مالبســات
خطيــرة عــن حلــول جيشــها محـ ّـل القـ ّوات األميرك ّيــة فــي المنطقــة ،ســتق ّوض
الخلقــة ،ومنهــا كذلــك اعتـراض إسـرائيل على
تما ًمــا نتائــج سياســات الفوضــى ّ
ـي
االنســحاب ،وإعــان تصميمهــا علــى تنســيق ضرباتهــا ض ـ ّد الوجــود اإليرانـ ّ
فــي ســوريا مــع روســيا ،ومــا يمكــن أن يترتّــب علــى ذلــك مــن ر ّدات أفعــال
كارث ّيــة ،بال ّنســبة إلــى ترامــب شــخص ًّيا ،وإلــى مصداق ّيــة واشــنطن ال ّدول ّيــة،
وقدرتهــا علــى تحقيــق مــا يتّفــق ومصالحهــا.
ال يش ـ ّجع مــا ســبق إي ـراده مــن عوامــل إيجاب ّيــة ،النتشــار وخطــط أميــركا
فــي المنطقــة ولحضورهــا فــي ســوريا ،علــى تــرك مــا أقامتــه فيهــا مــن بنيــة
بالص ـراع ال ّدائــر فيهــا وحســب ،بــل
عســكريّة واســعة وحديثــة ،ال ترتبــط ّ
تتعـ ّداه إلــى إعــادة هيكلــة المنطقــة ،وإعــداد الظّــروف المناســبة لممارســة
وخاصــة إي ـران وروســيا،
ضغــوط متع ـ ّددة وقابلــة للتّصعيــد علــى دولهــا،
ّ
بالتّعــاون مــع أط ـراف محلّ ّيــة ،كرديّــة وعرب ّيــة ،هــي منــذ أعــوام الحامــل
ـكري شــرق الف ـرات ،الــذي تعولــم
ـري لوجــود أميــركا العسـ ّ
ـي والبشـ ّ
ّ
السياسـ ّ
بانضمــام قـ ّوات أوروب ّيــة رمزيّــة إليــه ،فــإن أب َقــت واشــنطن عليــه ورفدتــه
المنســق مــع تركيــا،
ـتي،
ّ
بق ـ ّوات عربيّــة تتمتّــع بدعمهــا الج ـ ّو ّي واللّوجسـ ّ
السياســيّة لــدور الكــرد فــي
صاحبــة المصلحــة األكبــر فــي كبــح األبعــاد ّ
الحــرب علــى اإلرهــاب ،والتزمــت إس ـرائيل بتقســيم العمــل الــذي تح ـ ّدث
عنــه نتنياهــو ،وقــال إنّــه ينهــض بتكامــل يُنجــز جيشــها فيــه الجانــب
ـادي ،وتأقلمــت معــه تركيــا ،تـ ّم تهميــش الـ ّدور
ـكري ،وواشــنطن االقتصـ ّ
العسـ ّ
ـي ،ســوريًّا وإقليم ًّيــا ،ووطّــدت مكانتهــا فــي التّحالفــات والتّجاذبــات
ال ّروسـ ّ
( ((12المرجع السابق.
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القائمــة اليــوم والمحتملــة غـ ًدا ،وأبعــدت قيادتهــا األخطــار ال ّداهمــة عنهــا،
التــي تتخلّــق علــى حدودهــا ،وتحيــق بهــا مــن جميــع الجهــات.
ـي إلى بناء «الشّ ــرق
يبقــى ّ
الســؤال األهـ ّم :هــل حانــت لحظــة االنتقــال األميركـ ّ
الخلقــة» ،التــي أ ّدت المطلوب
األوســط الجديــد» ،بفضــل إنجــازات «الفوضى ّ
منهــا :فكّكــت المشــرق ،ووضعــت دولتــي اإلقليــم الكبيرتيــن المجاورتيــن لــه:
تركيــا وإي ـران ،علــى مشــارف زمــن جديــد يتح ـ ّدى وجودهمــا ال ّراهــن ،وقــد
ـي يســتهدف
يم ّهــد مــا يشــوب أوضاعهمــا الذّات ّيــة مــن تناحــر لتد ّخــل خارجـ ّ
ـي،
السـ ّ
إيـران ،ولتفعيــل تص ّدعــات الواقــع ّ
ـي فــي ال ّداخــل التّركـ ّ
ـوري واإلقليمـ ّ
وفتــح البــاب أمــام تد ّخــل متعـ ّدد الجهــات فــي شــؤونها ،إلفشــال طموحــات
الســوفيتيّة ،وتعاني
أردوغــان العثمانيّــة ،فــي عصـ ٍر تالشــت منــه اإلمبراطوريّــة ّ
قرينتهــا األميرك ّيــة مــآزق يع ّدهــا بعــض مفكّريهــا قاتل ـ ًة مثــل بــول كنيــدي،
فــي كتابــه حــول «صعــود وســقوط اإلمبراطوريّــات والقــوى العظمــى» (،((12
دون أن يح ـ ّدد قــادة تركيــا الحال ّيــون حدودهــا ،أو إمكان ّيــة إعــادة تركيبهــا
ـي جديــد ،قبــل أن تبــدأ تركيــا نفســها بالتّفـكّك؟
ـي ـ عثمانـ ّ
ضمــن بنــاء تركـ ّ
هــل بــدأت عمل ّيــة تركيــب المنطقــة فــي إطــار جديــد ،ســيض ّم إلــى الواليــات
المتّحــدة ،كســ ّيدة وراعيــة ،بلدانًــا عرب ّيــة فــي الخليــج ومصــر واألردن
وإسـرائيل ،تخ ّيــر طهـران بيــن معركــة قادمــة ميدانهــا األ ّول ســوريا والعـراق،
دولتــا «الشّ ــرق األوســط الجديــد» ،وبيــن االندمــاج فــي كيــان جديــد عابــر
الســيطرة عليــه ،تليهــا فــي الـ ّدور إسـرائيل،
للـ ّدول والقوميّــات ،تتولّــى أميــركا ّ
ث ـ ّم إي ـران فــي حــال ط ّبعــت عالقاتهــا مــع جوارهــا ،أو تركيــا ،التــي تعيــش
الخلقــة،
عمل ّيــة تحديــث رائــدة ،وأخي ـ ًرا العــرب ،الذيــن ر ّوضتهــم الفوضــى ّ
ود ّمــرت قسـ ًما منهــم قبــل ض ّمــه إلــى البديــل المنشــود ،وســارع قســم آخــر
ــعي لاللتحــاق بهــذا البديــل قبــل تبلــوره ،وال يســتبعد أن يســمح
إلــى ّ
الس ّ
( ((12نُشــر أ ّول م ـ ّرة عــام  ،1987وهــو كتــاب يكشــف سياســات واقتصادات القــوى العظمــى ،مــن 1500
إلــى  1980وســبب أفولهــا.
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بتشــكيل كتلــة س ـ ّنيّة ،يكــون ألنقــرة دور وازن ج ـ ًّدا فيهــا ،تكمــن وظيفتهــا
ـي ،وتنظيــم صفوف
ـي ـ المذهبـ ّ
فــي منــع إيـران مــن تجديــد مشــروعها الفارسـ ّ
الســ ّنة والجماعــة ،الذيــن تع ّرضــوا خــال األعــوام الثّالثيــن الماضيــة
أهــل ّ
كل مــكان ،وحــان جبــر كســورهم ،وتســوية خالفاتهــم ،اســتعدا ًدا
للكســر فــي ّ
للمعركــة االســتراتيج ّية الكبــرى مــع الصيــن ،التــي يرجــح أن تكــون راغبــة
فــي اختراقهــم ،ومــن غيــر الجائــز أن تنجــح فــي بلــورة ش ـراكة مــع إي ـران
تحصنهــا ضـ ّد خطــط واشــنطن ،وتم ّدهــا بعــون يتيــح لهــا مواصلــة مشــروعها
خاصــة بيــن واشــنطن والعــرب
ـي ،المناهــض لمــا قــد ينشــأ مــن عالقــة ّ
اإلقليمـ ّ
الســ ّنة ،تو ّحدهــم أل ّول مــ ّرة منــذ قرابــة ألــف عــام ،وتح ّولهــم إلــى كتلــة
ّ
مؤثّــرة تســاند بق ـ ّوة سياســات واشــنطن ومراميهــا االقتصاديّــة والعســكريّة،
وتقــف إلــى جانبهــا فــي صراعهــا مــع الحضــارة الشّ ــنتويّة ـ البوذيّــة ،وفــي
ص ـراع الشّ ــمال مــع الجنــوب؟
ــوري ،ونجاحهــا فــي الحــ ّد مــن
الس ّ
بعــد ســيطرتها علــى مفاصــل الحــدث ّ
حــل تنفــرد بتقريــر مآالتــه ،ورســمها خطوطًــا
قــدرة روســيا علــى إنجــاز ّ
ـرب بوســعها أن تجعلهــا أفغان ّيــة ال ّنتائــج ،وبعــد
حمـراء لــن تتخطّاهــا دون حـ ٍ
أي طــرف قــد يفكّــر بمــ ّد يــد العــون لهــا ،أو مســاعدتها علــى مــا
تحييــد ّ
ـي إي ـران أم تركيــا احتــوت
غــزت ســوريا لتحقيقــه ،ســواء كان الطّــرف المعنـ ّ
ياســي باســتراتيج ّية جديــدة
واشــنطن ّ
الس ّ
ــوري ،وربطــت حلّــه ّ
الصــراع ّ
الس ّ
دولــي جديــد ،أعــ ّدت كثيــ ًرا مــن
بنيــوي
هــي التّعبيــر األخيــر عــن حقــل
ّ
ّ
مفرداتــه عبــر تكســير العــرب ،فــي العـراق وســوريا واليمــن والخليــج ومصــر
والســودان .فمــاذا ســيبقى لروســيا فــي المنطقــة ،فــي حــال قيــام
وليبيــا ّ
«شــرق أوســط جديــد» ،بقيــادة وحمايــة أميركيّــة ،يقــ ّوض فــرص روســيا
لــي
فــي بلدانــه ،ويرغــم إيــران علــى التّعــاون مــع إســرائيل ،لل ّنجــاة مــن ّ
ذراعهــا اقتصاديًّــا وعســكريًّا ،ومفاعيــل مــا دأب البيــت األبيــض علــى تطبيقــه
ـوي،
مــن خطــط علــى الحــاالت التــي تق ـ ّرر ترويضهــا وإلحاقهــا بحقلهــا البنيـ ّ
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أي منهمــا ،كمــا حــدث للمقاومــة
بحشــرها بيــن خياريــن تخســر باعتمــاد ّ
الفلســطينيّة عــام  ۱۹۷٠فــي األردن ،حيــث كان قتالهــا ضـ ّد الجيــش ســينتهي
بخروجهــا مــن األردن ،ومثلــه امتناعهــا عــن القتــال ،وســيحدث إليـران ،التــي
يعنــي رفضهــا االنصيــاع لمــا تريــده واشــنطن كارثــة اقتصاديّــة داخليّــة تقـ ّوض
مــا هــو بــاق مــن نظامهــا ،بينمــا يعنــي انصياعهــا وضــع مصيرهــا فــي يــد
عد ّوهــا «اليانكــي» ،الــذي ســيصطادها ويدمجهــا بالطّريقــة التــي تناســبه فــي
ـوي ستفشــل فــي مواجهتــه دون بنيــة وطنيّــة عميقــة هــي اليــوم
حقــل بنيـ ّ
أبعــد مــا تكــون عنهــا ،تســتطيع وحدهــا إخراجهــا مــن قبضــة أميــركا متعـ ّددة
الخلقــة بمنطقتنــا في ســيرورة احتــواء وتطويع
األوجــه ،التــي زجــت فوضاهــا ّ
ودمــج ،ال مثيــل لحجمهــا وفاعليّتهــا ونتائجهــا ،فــي ظـ ّـل مــا تعيشــه دولنــا
ـي ،ســبقته تراكمــات ك ّميّــة خــال قصيــرو ال ّنظــر
ومجتمعاتنــا مــن انقــاب نوعـ ّ
أنّهــا عالمــة علــى ضعــف واشــنطن ،ورفــع يدهــا عنهمــا ،وهــا هــي توشــك أن
ـي قـ ّررت إعــادة تركيبــه
تلقــي شــبكة حقلهــا البنيـ ّ
ـوي الجديــد علــى عالــم عربـ ّ
ـي ،يكــون العــرب
بعــد أن كســرته ،لدخــول واشــنطن والعالــم فــي عصــر دولـ ّ
الصراعــات القادمــة مــع خصــوم الواليــات المتّحــدة األميركيّــة
فيــه طرفًــا فــي ّ
خاصــة ،وهــم مســلوبو اإلرادة ،كمــا لــم
فــي الشّ ــرق األقصــى عا ّمــة ،والصيــن ّ
يكونــوا مــن قبــل!
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روسيـــــــــــــــــــــا
السوريّــــــــة
والثورة ّ

تمهيـــد

ـوفيتي ،انطــوت روســيا علــى نفســها ،وانتهجــت سياســات
بانهيــار اإلتّحــاد ّ
السـ ّ
تج ّنبهــا التّــو ّرط فــي صراعــات وتشــابكات دول ّيــة تصــرف أنظارهــا عــن إعــادة
ـي ،وتهدئــة ال ّريــاح التــي عصفــت بهــا مــن جميــع الجهــات،
بنائهــا ال ّداخلـ ّ
ـي ،وانهيــار
واخترقــت معظــم كياناتهــا ،وتواكبــت مــع تراجــع وضعهــا ال ّدولـ ّ
اللتين ّيــة ،شــمل
الســوفيت مــع دول آســيا وأفريقيــا وأميــركا ّ
شــامل لعالقــات ّ
ـي ،التــي دخلــت فــي حقبــة أعادتها
بصــورة ّ
خاصــة عالقاتهــا مــع العالــم العربـ ّ
الصفــر.
إلــى نقطــة قريبــة مــن ّ
الســوفيتّي ،وإعــان ال ّرئيــس
ـي ،باختفــاء القطــب ّ
وانهــار أيضً ــا التّــوازن ال ّدولـ ّ
ـي األوحــد ،فــي
ـي جــورج بــوش األب أ ّن أميــركا غــدت القطــب العالمـ ّ
األميركـ ّ
أي مــكان آخــر ،حيــث تراجعــت بعــض دولــه،
الوطــن
العربــي أكثــر مــن ّ
ّ
للســوفيت ،قبــل وبعــد عقدهــا معاهــدات ســام مع
كمصــر ،عــن «صداقتهــا» ّ
ـي بحقبــة مــن االضطـراب الشّ ــديد وإعــادة
إسـرائيل ،بينمــا مـ ّر العالــم العربـ ّ
ال ّنظــر فــي توازناتــه ال ّدول ّيــة ،عقــب وفــاة ال ّرئيــس جمــال عبــد ال ّناصــر،
ـيوي أحدهمــا عــن اآلخــر،
ـي واآلسـ ّ
ـي األفريقـ ّ
وابتعــاد قســمي الوطــن العربـ ّ
ـدي مــع إيـران ضـ ّد
ونشــوب الحــرب العراق ّيــة اإليران ّيــة ،وتحالــف ال ّنظــام األسـ ّ
ـوري محـ ّـل مــا كان فــي ال ّنظــام مــن
السـ ّ
ـي ـ ّ
العـراق ،وإحــال القطــب اإليرانـ ّ
عالقــات اســتقطاب ّية ،تالشــت علــى مراحــل ،كان أ ّولهــا انفـراط عقــد العالقــات
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الســعوديّة ،وأخيــ ًرا
فالســوريّة ّ
الســوريّة المصريّــةّ ،
الســوريّة العراقيّــة ،ثــ ّم ّ
ّ
الســوريّة ـ اإليرانيّــة ،ومــا أ ّدت إليــه مــن ارتبــاط بيــن نظــام األســد األب
ّ
وإي ـران بعــد انقالبــه عــام  ،۱۹۷٠ث ـ ّم مــن تبع ّيــة دمشــق لطه ـران فــي ظـ ّـل
الســوريّة ،الــذي أرســى عالقاتــه معهــا علــى
ابنــه بشّ ــار ،وريثــه علــى ال ّرئاســة ّ
ـي وترســيخ
ركيزتيــن همــا :المشــاركة فــي تصديــر ثورتهــا إلــى الوطــن العربـ ّ
أقدامهــا فيــه ،وإرســائها علــى أســس طائف ّيــة ـ مذهب ّيــة ،لــم يســبق أن كانــت
أي دولــة أجنب ّيــة ،وحملــت هــذا القــدر
أي دولــة عرب ّيــة مــع ّ
حاضنــة عالقــات ّ
مــن العــداء للعــرب.
وزاد طيـ َن روســيا بلّــة أن سياســات رئيســها بوريــس يلتســين لــم تفشــل فــي
إيقافهــا علــى قدميهــا وحســب ،بــل أســهمت فــي تســارع انهيارهــا ،بما ســاد
ومؤسســاتها ،وحالــت دون
فيهــا مــن فســاد ومحســوب ّيات ،ق ّوضــت أجهزتهــا ّ
ـدب مــن جديــد فــي عالقات
ترميــم اقتصادهــا ...إلــخ .إلّ أ ّن الحيــاة بــدأت تـ ّ
روســيا بالمنطقــة العرب ّيــة والشّ ــرق األوســط ،بعــد وصــول فالديميــر بوتيــن
إلــى ســ ّدة ال ّرئاســة عــام  ،۲٠٠٠وزياراتــه بيــن عامــي  ۲٠٠٥ـ  ۲٠٠۷إلــى
والســعوديّة واألردن وقطــر واإلمــارات العرب ّيــة المتّحــدة وإس ـرائيل
مصــر ّ
وإي ـران وتركيــا ،وأ ّدى ذلــك إلــى إعــادة عالقــات موســكو مــع العــرب ،فــي
الســابق ،علــى ال ّرغــم مــن انضمــام
مســتوى أدنــى بكثيــر مــن مســتواها ّ
اإلســامي ،كعضــو مراقــب خــال المؤتمــر
روســيا إلــى منظّمــة التّعــاون
ّ
ـي والثّالثيــن لــوزراء خارجيّتهــا ،الــذي عقــد نهايــة حزي ـران ،((((۲٠٠٥
الثّانـ ّ
السياســ ّية بيــن فلســطين وإســرائيل،
ودخولهــا علــى خــ ّط التّســوية ّ
كدولتيــن مســتقلّتين تقومــان ضمــن حــدود الخامــس مــن حزي ـران ،۱۹٦۷
ـي .ومــع
ثـ ّم انخراطهــا فــي مفاوضــات  ۱ +٥حــول البرنامــج ال ّنـ ّ
ـووي اإليرانـ ّ
السياســ ّية لــم يفــض إلــى نفــوذ
أ ّن «أيًّــا مــن هــذه ال ّزيــارات والجهــود ّ
اإلســامي ،مجموعــة ال ّرؤيــة االســتراتيجيّة ،وزارة الخارجيّــة ال ّروســيّة 17 ،ـ  5ـ .2019
((( روســيا ـ العالــم
ّ

https://bit.ly/36l7JF3
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ـي ،أو إلــى صياغــة تعبيــر ملمــوس عــن اقتـراب موســكو مــن تحقيــق
حقيقـ ّ
خاصــة فــي المنطقــة العرب ّيــة»((( ،فإنّهــا مثّلــت خطــوة
أهــداف أو مصالــح ّ
أولــى نحــو «البحــث عــن صــات جديــدة ،أو اســتعادة مــا كان قائ ًمــا مــن
صــات فــي الماضــي القريــب»(((.
السياســة الخارج ّيــة لل ّدولــة
للخــروج مــن الهامشــ ّية ،وتحديــد أولويّــات ّ
االتّحاديّــة الجديــدة ،أصــدرت موســكو عــام  ۲٠۱۲ورقــ ًة ض ّمنتهــا مبــادئ
ـي
سياســاتها الخارجيّــة ،وعقيدتهــا العســكريّة ،قالــت بامتنــاع االتّحــاد ال ّروسـ ّ
ـي« ،وبضــرورة
عــن إقحــام نفســه فــي قضايــا ســلب ّية األثــر علــى بنائــه ال ّداخلـ ّ
إخ ـراج روســيا ،فــي الوقــت نفســه ،مــن عزلتهــا ،بحيــث تش ـكّل ثقـ ًـا دول ًّيــا
وإقليم ًّيــا ،ويعــاد ال ّنظــر فــي توازنــات القــوى العال ّميــة بمــا يفضــي إلــى
ـي متع ـ ّدد االقطــاب ،يُنهــي انف ـراد ق ـ ّوة وحيــدة بــإدارة
تشــكيل نظــام دولـ ّ
العالــم»((( .فــي العــام التّالــي ،أصــدرت روســيا ورقــة جديــدة ،حــول مح ّددات
السياســة الخارجيّــة التــي ســتعتمدها بيــن عامــي  ۲٠۱۳و « ،۲٠۲٠بهــدف
ّ
التّخلّــص مــن آثــار الحــرب البــاردة ،عبــر بنــاء قـ ّوة نوويّــة كبــرى مؤثّــرة دول ًّيــا
أي
السياسـ ّية والعســكريّة واالقتصاديّــة ،واســتخدام القـ ّوة ضـ ّد ّ
فــي المجــاالت ّ
ـووي أو
أي تهديــد نـ ّ
ـي ،ومواجهــة ّ
محاولــة تضـ ّر بمصالــح روســيا وأمنهــا القومـ ّ
ـووي ،بضربــة نوويّــة ض ـ ّد مصــدره»(((.
يطــاول التّهديــد ال ّنـ ّ
انتقلــت روســيا خــال عشــرة أعــوام ،مــن رئاســة فالديميــر بوتيــن ،مــن
عزلــة طوعيّــة فرضتهــا علــى نفســها ،إلــى سياســات هجوميّــة ســيكون
هدفهــا ،مــن اآلن فصاع ـ ًدا ،اســتعادة مكانتهــا العالم ّيــة ،وتوســيع عالقاتهــا
مؤسســة رانــد ،أيلــول .2016
((( جيمــس ســاغان وآخــرون« ،االســتراتيج ّية ال ّروسـ ّية فــي الشّ ــرق األوســط»ّ ،

https://bit.ly/3rxmqMz

((( المرجع السابق.
«السياســات ال ّروسـ ّية تجــاه الشّ ــرق األوســط» ،مجلّــة الدّيمقراطيـةّ ،العــدد ،52
ـين،
ـ
حس
((( د .أحمــد ســيد
ّ
 11ـ  4ـ .2014
((( المرجع السابق.
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خاصــة ،ولعــب
التّجاريّــة الخارجيّــة مــع بلــدان الخليــج ال ّنفطيّــة بصــورة ّ
اإلقليمــي ،باعتمــاد القــ ّوة بــدل ال ّدبلوماســيّة
دور فــي صيانــة االســتقرار
ّ
كوســيلة رئيســة تحقّــق بواســطتها أهدافهــا ،وتــر ّد علــى مــا أســهم فــي
ــوفيتي مــن سياســات أميرك ّيــة اعتُمــدت أيّــام رئاســة
الس
انهيــار االت ّحــاد ّ
ّ
وســي مــع الغــرب،
رونالــد ريغــان((( ،وح ّيــدت التّــوازن
ّ
العســكري ال ّر ّ
ـي الشّ ــامل عليهــا ،فــي جميــع
ـي ـ األوروبـ ّ
وح ّركــت عناصــر التّف ـ ّوق األميركـ ّ
المجــاالت غيــر العســكريّة ،وو ّرطتهــا فــي صراعــات وتشــابكات إقليم ّيــة
ودول ّيــة عطّلــت تنميتهــا ،وأهــدرت عوائــد عمــل شــعبها علــى ســباق ســاح
أودى فــي نهايــة األمــر بهــا.
اعتمــدت إدارة ال ّرئيــس بوتيــن ،بعــد العشــريّة األولــى مــن القــرن الحــادي
الســوفيت وأســقطتهم،
والعشــرين ،خطّــة معاكســة للخطّــة التــي اســتنزفت ّ
تقــوم علــى تحييــد تفــوق الغــرب الشّ ــامل علــى روســيا عبــر اســتخدام التوازن
العســكري ،كأداة سياس ـ ّية تســتعيد بواســطتها مكانتهــا مــن العالــم كقطــب
فاعــل ومعــادل فــي تســليحه لواشــنطن ،يشــارك بفاعل ّيــة فــي الشّ ــؤون
الدول ّيــة ،وإن تطلّــب األمــر االقتـراب مــن سياســات حافّــة الهاويــة ،مــن حيــن
آلخــر.
الســلبي ،إلــى االنخــراط
المفصلــي ،مــن سياســات االنكفــاء
هــذا التحــ ّول
ّ
ّ
ـي ،ركّــز علــى الشــرق األوســط والعالم
ـي واإلقليمـ ّ
ال ّنشــط فــي الفضائيــن ال ّدولـ ّ
خاصــة ،وراهــن علــى اســتعادة النفــوذ الــذي
العربــي وتركيــا وإيـران بصــورة ّ
الغربــي ،وإقامــة عالقــات
األميركــي ـ
كان للســوفيت ،والحــ ّد مــن النفــوذ
ّ
ّ
ش ـراكة وتعــاون متن ّوعــة مــع ال ّنظــم القائمــة فــي هــذه البلــدان ،بمــا فــي
ـكري .ومــع أ ّن التصنيــف الــذي
خاصــة ّ
ذلــك عالقــات ّ
ـي والعسـ ّ
بالصعيــد األمنـ ّ
اعتمدتــه موســكو لتح ّركهــا فــي البلــدان المجــاورة وضَ ــع الشــرق األوســط فــي
ـي» أقنعهــا بمنحــه األولويّــة فــي
آخــر قائمــة اهتماماتهــا ،فــإ ّن «ال ّربيــع العربـ ّ
(((
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ـي ـ
خياراتهــا ،وباســتغالل الفرصــة التــي يتيحهــا لهــا ،وســط االرتبــاك األميركـ ّ
ـي.
األوروبـ ّ
العربــي» ،ودعــت إلــى
اســتغلّت موســكو الفرصــة ،فرفضــت «ال ّربيــع
ّ
«تطبيــع الوضــع فــي مختلــف بلــدان المناطــق المذكــورة ،والمحافظــة علــى
ـي والوفــاق فيهــا ،فــي إطــار احتـرام ســيادة دولهــا ووحدتهــا،
الســلم المدنـ ّ
ـي فــي شــؤونها» ،ووضعــت يدهــا بأيــدي ال ّنظــم
ورفــض التد ّخــل الخارجـ ّ
وصــول إلــى المحافظــة
ً
المهــ ّددة بالثّــورة ،أو التــي ثــار شــعبها عليهــا،
الخارجــي
علــى األمــر القائــم وخطــب و ّده وحمايتــه ،ورفــض التد ّخــل
ّ
ـي فــي آن م ًعــا ،واعتمــاد مواقــف هجوم ّيــة ض ـ ّد
ـي والتم ـ ّرد الداخلـ ّ
األميركـ ّ
الثّــورات الشّ ــعب ّية .لذلــك ،مــا إن وصلــت موجــة التمـ ّرد إلــى ســوريا ،حتــى
«أعلنــت موســكو دعمهــا لألســد ،وقالــت :إن مســتقبل ســوريا يجــب أن
ـي ،والتغييــر يجــب أن يت ـ ّم
يق ـ ّرره الســوريون أنفســهم دون تد ّخــل خارجـ ّ
بالوســائل الدســتوريّة وحدهــا ،ومــن خــال أجهــزة الدولــة القائمــة وليــس
بواســطة الثّــورات الشّ ــعب ّية .مــن اآلن فصاع ـ ًدا ،ســتح ّدد موســكو مواقفهــا
الســوريّة كقض ّيــة تحتـ ّـل مكانــه أولــى بالنســبة إليهــا ،وســتجعل
مــن القض ّيــة ّ
منهــا مســألة مفصليّــة يقــاس بهــا نجــاح أو فشــل سياســتها الخارجيّــة فــي
المنطقــة العربيّــة والشّ ــرق أوســطيّة ،ومصداقيّتهــا فــي العالــم بأســره،
بالنظــر إلــى أن نمــط حلّهــا ســيح ّدد بدرجــة كبيــرة مســتقبل المنطقــة
العرب ّيــة ونمــط التّــوازن بيــن أطرافهــا.
اعتمــدت موســكو هــذا الموقــف ،عنــد بــدء التمــ ّرد الثّــوري ضــ ّد ال ّنظــام
األســدي ،قبــل أكثــر مــن عــام علــى أســلمة وعســكرة الثّــورة واختراقهــا
ّ
اإلرهابــي مــن قبــل تنظيمــي القاعــدة و«الدولــة اإلســاميّة فــي العــراق
ّ
والشّ ــام» داعــش .ورأت فــي الحــدث الســوري الفرصــة المرتقبــة الســتعادة
موقــع علــى درجــة رفيعــة مــن األه ّم ّيــة بال ّنســبة إلــى نفوذهــا ،وإجـراء اختبار
ـي ،تل ّبــي حاجتهــا
أ ّول للق ـ ّوة ،كأداة لسياســتها الخارج ّيــة فــي المجــال ال ّدولـ ّ
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إلــى الدفــاع عــن مصالحهــا فــي منطقــة اســتهدفتها واشــنطن بالجــزء األكبــر
مــن سياســات القطــب الواحــد ،وق ّيــدت دور المنظّمــات ال ّدول ّيــة واإلقليم ّيــة،
ـي فيهــا ،لتنفــرد بهــا .بدورهــا ،ق ـ ّررت موســكو االنتفــاع
ودور القانــون ال ّدولـ ّ
بتعطيــل المعاييــر ال ّدول ّيــة التــي يمكــن أن تقـ ّوض قدرتهــا علــى الدفــاع عــن
مؤسســاتها «الشّ ــرع ّية» وحدهــا،
ال ّنظــم القائمــة ،والتزامهــا بالتغييــر عبــر ّ
أي ازدواجيّــة فــي ممارســاتها تضعــف صدقيّتهــا لــدى حكّامهــا ،وتحول
وبمنــع ّ
ّــوري،
ـي والتّحــ ّدي الث ّ
بينهــا وبيــن اقتنــاص مــا يتيحــه لهــا المــأزق التّاريخـ ّ
الــذي يواجهــه ال ّنظــام العربــي عمو ًمــا ،وبلــدان االنتفاضــات والثّــورات ،مــن
ـاص فيهــا ،علــى أن تح ّقــق ذلــك فــي
فــرص ،تتيــح لهــا اســتعادة وضعهــا الخـ ّ
ـي ال ّنتائــج ،بال ّنســبة لها
ـي قصيــر ،تحكمــه أنمــاط مــن تعامــل إيجابـ ّ
مــدى زمنـ ّ
ولألنظمــة التــي ســتتلقّى دعمهــا ،ومــن غيــر الجائــز أن يتض ّمــن إصالحــات
تترتّــب علــى الثّــورات المطالبــة بالح ّريّــات والمواطنــة وســيادة القانــون
اطــي ،ومــا شــابه مــن قيــم وأوضــاع تتنافــى مــع هويّــة
واالنتقــال ال ّديمقر ّ
ال ّنظــام القائــم فــي روســيا.
ـي ،وأملتــه عقل ّيــة
هــذا ّ
الســلوك ،الــذي تع ّمــد الخــروج علــى القانــون ال ّدولـ ّ
حصتهــا مــن العالــم وقــ ّررت اســتعادتها ،ولــو
اســتعماريّة لدولــ ٍة خســرت ّ
بالقــ ّوة ،وتجــاوز التناقــض بيــن قدراتهــا المحــدودة فــي المجــاالت غيــر
ـبي
العســكريّة ،وأهدافهــا التــي تريــد تحقيقهــا بمــا لديهــا مــن تــوازن نسـ ّ
خصوصــا ،اعتقــد بوتيــن
فــي الــردع مــع الــدول الغرب ّيــة عمو ًمــا ،وواشــنطن
ً
أ ّن باســتطاعته جســر الهــ ّوة بواســطته ،بيــن خطّتــه والنتائــج التــي يجــب
الخاصــة
أن تتطابــق مــع مصالــح روســيا العربيّــة والشّ ــرق أوســطيّة ،وتلــك
ّ
ولــي ،حيــث تواجــه مشــكالت بنيويّــة يســتغلّها الغــرب ،كــي
بالصعيــد ال ّد ّ
يبقيهــا دولــة مــن الدرجــة الثّانيــة.
وكانــت موســكو قــد اتّخــذت موق ًفــا متح ّفظًــا مــن ثورتــي تونــس ومصــر،
دون أن تجاهــر بالعــداء لهمــا .غيــر أ ّن األمــر اختلــف فــي ســوريا ،فمــا إن
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الســوريّون حتــى «رســمت خطًــا واض ًحــا أشـ ّد الوضــوح لموقفهــا منهم،
تمـ ّرد ّ
ـي ض ـ ّد
عبّــر عــن دعمهــا المطلــق لل ّنظــام ،ورفضهــا المســبق ّ
ألي ق ـرار دولـ ّ
الســعوديّة وصــدر يــوم ۳
نظامهــا ،كالق ـرار الــذي أع ّدتــه المملكــة العربيّــة ّ
آب  ،۲٠۱۲بموافقــة الجمعيــة العا ّمــة لألمــم المتّحــدة ،وأدان عنــف ال ّنظــام
ـي» ،وقـرار «جامعــة الــدول العربيّــة» فــي
وطالــب بتســريع االنتقــال السياسـ ّ
تمــوز  ،۲٠۱۲الــذي دعــا األســد إلــى «التن ّحــي وتســليم الســلطة إلــى نائبــه،
وتشــكيل حكومــة انتقاليّــة»((( .وكانــت روســيا قــد امتنعــت عــن التّصويــت
علــى ق ـرار أصــدره مجلــس األمــن عــام  ،۲٠۱۱بفــرض حظــر ج ـ ّو ّي علــى
ليبيــا ،ســرعان مــا ترجمــه الغــرب إلــى حملــة قصــف ج ـ ّو ّي أســهمت فــي
إســقاط نظــام صديقهــا :العقيــد مع ّمــر القذّافــي .منــذ ذلــك التاريــخ ،قـ ّررت
ـي مــن قـرارات قــد
موســكو تعطيــل مــا قــد يصــدر عــن مجلــس األمــن ال ّدولـ ّ
ـي ،أو تســتهدف خداعهــا وإق ـرار سياســات ته ـ ّدد
تفضــي إلــى تد ّخــل غربـ ّ
الصديقــة لهــا .وزاد مــن تصميمهــا علــى انتهــاج هــذه
مصالحهــا وال ّنظــم ّ
السياســية قرارهــا بجعــل الســاحة الســوريّة ميدانًــا تختبــر فيــه سياســاتها
ـي القائــم ،والقــوى اإلقليم ّيــة وال ّدول ّيــة ،ورغبتهــا ،التــي
حيــال ال ّنظــام العربـ ّ
وخاصــة فــي األخيــرة منهمــا ،فــي
أعلنتهــا فــي ورقتــي سياســتها الخارج ّيــة،
ّ
ـي مــن اآلثــار ال ّروسـ ّية وال ّدول ّيــة النهيــار االتحــاد الســوفيتي:
التخلّــص ال ّنهائـ ّ
«أعظــم كارثــة جيوسياسـ ّية فــي القــرن العشــرين» ،حســب وصــف الرئيــس
بوتيــن(((.

روسيا وسوريا

الصـراع فــي ســوريا :أ ّولهما المســتوى
هنــاك مســتويان للموقــف ال ّروســي مــن ّ
ـي ،الــذي لــم تُفصــح دبلوماس ـيّتها عنــه ،وثانيهمــا المســتوى المعلــن
الحقيقـ ّ

((( إســراء غريــب محمــد« ،أثــر السياســة الخارج ّيــة الروســ ّية علــى منطقــة الشّ ــرق األوســط» ،المركــز
العربــي ،برليــن 17 ،تمــوز https://democraticac.de/?p=47194 .2017
اطــي
ّ
الديمقر ّ
((( بوتين ،موقع عربي  3 ،21ـ  3ـ https://bit.ly/3CH8jr1 .2018
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ـي لتد ّخلهــا فــي ســوريا
ـويغي ،الــذي اســتهدف حجــب الهــدف الحقيقـ ّ
والتسـ ّ
عــن األنظــار.
ـي ،الــذي ترتّــب علــى
أ ّمــا المســتوى األ ّول ،فيعــود إلــى وضــع موســكو ال ّدولـ ّ
انهيــار الســوفيت ،وأخرجهــا مــن دول آســيا وأفريقيــا وأميــركا الالتين ّيــة،
التــي كانــت تعتبــر منطقــة حســم للصــراع بيــن االشــتراك ّية والرأســمال ّية،
وســي ،كمركــز مضــا ّد ومعــادل
الــذي يخوضــه المعســكر الســوفيتي ـ ال ّر ّ
لل ـ ّدول األمبريال ّيــة .بســقوط هــذا المركــز ،ســقطت أيضً ــا مناطــق نفــوذه،
وبمــا أ ّن روســيا االتّحاديّــة تخلّقــت فــي حمــأة صراعــات وحــروب انتشــرت
علــى حدودهــا وداخلهــا ،فــإ ّن دول القــا ّرات الثــاث ب ّدلــت مواقفهــا،
التــي لطالمــا احتمــت بمــا كان قائ ًمــا مــن تــوازن المعســكرين الدول ّييــن
المتصارعيــن ،ولــم يبــق غيــر عــدد قليــل منهــا ،يُ َعــ ُّد علــى أصابــع يــد
ثقيــا أســهم فــي
واحــدة ،ضــ ّم البلــدان ،التــي كانــت دو ًمــا عبئًــا ماديًــا ً
الصعــب علــى روســيا المتهالكــة اقتصاديًّــا أن
انهيــار الســوفيت ،وكان مــن ّ
تواصــل رفدهــا بمعونــات تصــل إلــى مليــارات ال ـ ّدوالرت ســنويًّا ،لحمايتهــا
ـمالي لــم يعــد لديهــا مــن خيــار غيــر االلتحــاق بــه .بمــا أ ّن
مــن مركــز رأسـ ّ
مقابــا أو مضــا ًّدا لواشــنطن ،ولــم تفكّــر بانتهــاج
ً
روســيا لــم تكــن قطبًــا
ـوفيتي
سياســات تســتنزف قــدرات خصمهــا ،كتلــك التــي أودت باإلت ّحــاد السـ ّ
ـمالي ،وتخلّــت عــن دورهــا كبديــل
بــدلً مــن إســقاط زعيمــة العالــم ال ّرأسـ ّ
الســائد ،فإنّــه لــم يبــق لهــا مــن خيــار غيــر االلتحــاق بــه،
ـي ّ
لل ّنظــام ال ّدولـ ّ
وإرســاء شــروط مناســبة لتق ّدمهــا والســتعادة بعــض مكانــة الســوفيت
الدوليّــة ،فــي إطــاره.
الســابقة فــي آســيا ،ومــن وجــدت نفســها
خســرت موســكو مناطــق نفوذهــا ّ
مجبــرة علــى التّعامــل معــه مــن دول لــم تكــن صديقــة ،بــل كانــت منافســة،
كإيــران بطموحاتهــا القوم ّيــة واإلمبراطوريّــة ،أو خص ًمــا كالصيــن ،بوزنهــا
أي عالقــة مع روســيا،
ـي الــذي يجعــل منهــا مركــز الثّقــل فــي ّ
االقتصـ ّ
ـادي ال ّدولـ ّ
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التــي خرجــت مــن هزيمــة تاريخيّــة ،وتعانــي التمــ ّزق الداخلــي والفقــر،
وفقــدان دورهــا ووزنهــا.
وســي ،فقــد
الســوريّة بمكانــة ّ
خاصــة فــي ّ
تنفــرد الحالــة ّ
الســياق ال ّر ّ
نســبي أحرزتــه روســيا
وعســكري
اقتصــادي
قامــت ثورتهــا بعــد تعــاف
ّ
ّ
ّ
االتّحاديّــة ،وقــرار اتّخذتــه قيادتهــا وع ّبــرت عنــه وثيقتــا سياســتها
الخارجيّــة الجديــدة ،الملتزمــة باســتخدام القــ ّوة العســكريّة الســتعادة
مــا كان للســوفيت مــن نفــوذ وحضــور فــي المنطقــة العرب ّيــة ،ولإلفــادة
مــن فــرص دول ّيــة وإقليم ّيــة قــد يتيحهــا انكفــاء أو غيــاب واشــنطن عــن
بعــض البلــدان والمناطــق ،أو خروجهــا منهــا ،مثلمــا حــدث بعــد تعثّــر
الجزئــي منــه ،وتقليــص انتشــارها العســكري
غــزو العــراق وانســحابها
ّ
فــي أفغانســتان تمهي ـ ًدا لمغادرتهــا ،أو تب ّنيهــا سياســات تؤطّــر الصراعــات
ـكري مباشــر ،كمــا تفعــل فــي
الدول ّيــة عــن بعــد ،وتديرهــا دون تد ّخــل عسـ ّ
ـي ،ور ّحبــت بــدوره فيهــا
ســوريا ،حيــث أتاحــت هامشً ــا للتد ّخــل ال ّروسـ ّ
كدولــة ال تنتمــي إلــى مراكــز الســيطرة التقليديّــة األميرك ّيــة ،وتســتطيع
أي وقــت داخــل أطــر واشــنطن الشّ ــاملة ،مــن
إســرائيل احتجازهــا فــي ّ
دون أن ينجــح الــروس فــي حمايتهــا ،مثلمــا لــم يســتطيعوا ر ّد ثــاث
ـرائيلي ،وعجــزوا
هزائــم عســكريّة متعاقبــة عنهــا ،علــى يــد الجيــش اإلسـ
ّ
كذلــك عــن تحويلهــا إلــى تابــع لهــم ملتــزم بهــم ،تخشــى واشــنطن أن
العربــي ،كأن يســتهدف
يحبــط أهدافهــا أو يهــ ّدد مصالحهــا فــي العالــم
ّ
ال ّنفــط ومم ّراتــه وأنظمتــه ،أو أن ينحــاز إلــى المعســكر الشّ ــيوعي،
أو يســهم فــي بنــاء دولــة قوميّــة مو ّحــدة ،تبــ ّدل موازيــن القــوى فــي
المنطقــة وجوارهــا.
بتضافــر هــذه العوامــل ،قــ ّرر بوتيــن غــزو ســوريا ،بعــد أعــوام مــن قيــام
الســاح والذّخائــر
جنراالتــه بــدور استشـ ّ
ـاري فيهــا ،ودعــم جيشــها بكـ ّم مــن ّ
أدام حــرب نظامهــا علــى شــعبها .وكان بوتيــن قــد اختبــر ر ّدات أفعــال الغــرب،
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ـوري
ومواقــف وقــدرات المنظّمــات ال ّدوليّــة ،قبــل أن ينخــرط فــي ّ
السـ ّ
الصـراع ّ
والسياســ ّية األولــى خــارج
ِ
بتصميــم مــن قــ ّرر الفــوز بتجربتــه العســكريّة ّ
ـي المباشــر ،خوفًــا مــن أن يحتجــزه الفشــل ألمــد طويــل بيــن
جــواره ال ّروسـ ّ
الســور
دول تحاصــره بأعــداء أطلسـ ّيين ويعزلونــه عــن العالــم .بوقوعهــا وراء ّ
ـي المحيــط بهــا ،مثّلــت دمشــق فرصــة روس ـ ّية فريــدة للخــروج منــه
األطلسـ ّ
اتيجي ســيدخل بوتيــن التاريــخ مــن خاللــه ،وال ب ـ ّد أن
وتطبيــق نهــج اســتر ّ
يبــادر إلــى تطبيقــه ،وكســب رهانــه ،بــكل مــا أوتــي مــن تصميــم وق ـ ّوة.
أ ّمــا فــي المســتوى الثّانــي ،المعلــن ،فقــد بـ ّررت روســيا موقفهــا مــن الثّــورة
الســوريّة ،بأســباب اتّصــل معظمهــا بمســوغات ال عالقــة لهــا بهــا ،منهــا
ّ
ـي ،ومســاعدة قادتــه فــي
المحافظــة علــى األمــر القائــم فــي العالــم العربـ ّ
دحــر ثــورة إســاميّة تواجههــا ســوريا ،ســيكون النتصارهــا ارتــدادات قويّــة
وســي ،ومــا يصطــرع فيــه مــن هويّــات ثقاف ّيــة
وخطيــرة علــى المجــال ال ّر ّ
وسياسـ ّية وعقديّــة ومجتمع ّيــة قديمــة ،ومتجـذّرة بعمــق فــي حيــاة شــعوبه
الخاضعــة لموســكو ،أو التابعــة لهــا ،التــي شــهدت عــام  ۲٠۱۲موجــة
ـوري
السـ ّ
احتجاجــات شــعب ّية واســعة ،خشــي قــادة الكرمليــن أن يتــرك الحدث ّ
بصمتــه علــى المشــاركين بهــا مــن المســلمين .وزعمــوا أ ّن مواجهــة المشــكلة
ـي مــن مواجهتهــا بعد
ال ّداخل ّيــة اســتباق ًّيا ،وخــارج روســيا ،أفضــل ألمنهــا القومـ ّ
الســوريّين،
انفجارهــا فيهــا .بذلــك ،حـ ّول الرئيــس ال ّروســي ومســاعدوه ثــورة ّ
ألي دولــة
ـي ،ومقطــوع الصلــة باألوضــاع الداخل ّيــة ّ
مــن حــدث محــض داخلـ ّ
روســي ،ســ ّوغ بهــا تد ّخلــه
قومــي
أجنب ّيــة أو عرب ّيــة ،إلــى مســألة أمــن
ّ
ّ
ـدي ،شــريكه فــي الحــرب علــى مــن
ـكري المباشــر لدعــم ال ّنظــام األسـ ّ
العسـ ّ
والصيــد الثّميــن الــذي يُم ّنــي نفســه بــه.
يرفضــون نظامــهّ ،
بالدفــاع عــن ال ّنظــم القائمــة ،عرب ّيــة كانــت أم غيــر عرب ّيــة ،مــن دون ال ّنظــر
إلــى طبيعتهــا ،اســتبداديّة كانــت أم دكتاتوريّــة ،ومســاندتها وفتــح أســواقها
أمــام األســلحة ال ّروســ ّية ،وربطهــا بموســكو كمركــز يتأ ّهــب لقيــادة محــور
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ـي جديــد يمكنــه تنســيق مصالحهــا وتنميــة عالقاتهــا ،وبتقليــص نفــوذ
دولـ ّ
ودور أميــركا فــي ســوريا ومــا يتجــاوز حدودهــا ،بعــد فشــلها فــي االنف ـراد
بالعــراق ،وحســم حــرب أفغانســتان ،اعتقــدت موســكو أ ّن بوســعها بــدء
معركــة إخـراج البيــت األبيــض مــن البلــدان العرب ّيــة ،وتقويــض مواقعهــا فــي
ـي ،جــار إي ـران :دولــة اإلقليــم الكبــرى التــي تحــارب
مصــر والخليــج العربـ ّ
للســيطرة علــى اليمــن،
معهــا فــي ســوريا والع ـراق ،وتخــوض حربًــا شرســة ّ
وتســتطيع موســكو إقناعهــا بتخفيــف ضغوطهــا علــى جيرانهــا ،بــل بتطبيــع
عالقاتهــا معهــم ،تمهيـ ًدا إلبعادهــم عــن البيــت األبيــض ،وتحصيــن أوضاعهــم
ض ـ ّد الثّــورات الشّ ــعب ّية أو االنقالبــات العســكريّة.
وبعــودة روســيا إلــى المنطقــة العربيــة مــن بوابــة نظــام األســد المهــ ّدد
بســقوط وشــيك ،وبتعاملهــا معــه كطــرف متهــا ٍو ال ضيــر إن اســتضعفته
الص ـراع
وصــادرت إرادتــه ،وأرغمتــه علــى االلت ـزام بخياراتهــا ومواقفهــا مــن ّ
وأطرافــه الداخل ّيــة واإلقليم ّيــة والدول ّيــة ،واالنصيــاع لما يقـ ّرره سـ ّيد الكرملين،
المؤسســة العســكرية األســديّة،
ـي علــى
ّ
والقبــول بوضــع يــد الجيــش ال ّروسـ ّ
الصـراع مــن محل ّيتــه إلــى
بعــد ثبــوت عجــز دمشــق عــن ردع الثّــورة ،انتقــل ّ
ـي ،نقلتــه روســيا إلــى موســكو ،وأعطتــه تفســيرات
ـي وال ّدولـ ّ
الصعيــد اإلقليمـ ّ
جعلــت منــه صرا ًعــا روسـ ًّيا داخل ًّيــا ،جعــل رافضــي األســد أعــداء لروســيا يجب
وصــل إلــى حلــول وســط
شــن الحــرب عليهــم بــا هــوادة ،ليــس مــن أجــل التّ ّ
معهــم ،بــل لســحقهم كجهـ ٍة تهـ ّدد أمــن وســيادة روســيا ،مــن غيــر الممكــن
ـكري ض ّدهــا ،واســتخدام خبـرات جيشــها السياسـ ّية
التخلّــي عــن الحـ ّـل العسـ ّ
والعســكريّة الواســعة فــي احتوائهــا ،وإخضاعهــا بــكل األســاليب للطاغيــة
الــذي يحكمهــا ،وإدراج أهدافــه فــي خططهــا الحربيّــة ،الضّ روريّــة للقضــاء
علــى حاضنــة الثّــورة الشّ ــعبية ،وإعــادة مناطقهــا إلــى األســد ،وتحويلهــا مــن
للســلطة :عد ّوهــا وعــد ّو مــا ثــارت مــن
احتياطــي للثّــورة إلــى تابــع خاضــع ّ
أجلــه.
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هــذه العالقــة أتبعــت األســد بالكرمليــن ،منــذ اليــوم األ ّول لقيــام جيشــه بغــزو
ســوريا ،ومــا تبعــه مــن إقامــة قواعــد عســكرية فيهــا ،أخضعتهــا لســيادتها
الســوريّين ،حتــى األســد نفســه ،مــن دخولهــا،
ّ
كأي أرض روســ ّية ،ومنعــت ّ
ضاربــة عــرض الحائــط بالــدالالت الخطيــرة التــي ترتّبــت علــى ذلــك ،كانتهــاك
الســوريّة ،والقليــل المتب ّقــي لهــا مــن شــرع ّية ،واالعتــداء علــى
ســيادة الدولــة ّ
ـي ،وإلحاقهــا بروســيا كمحميّــة تخضــع قواعــد ســيطرة مماثلة
اســتقاللها الوطنـ ّ
لمــا عرفــه القرنــان الثّامــن والتّاســع عشــر ،فــي أســوأ مراحــل االســتعمار.
ومؤسســاتها القائمــة ،التــي
الســلطة» ّ
حــدث هــذا باســم الدفــاع عــن «شــرع ّية ّ
ـي ،وأســهم بفاعل ّيــة فــي تدميــر ســوريا ،بذريعــة إحبــاط
د ّمرهــا الغــزو ال ّروسـ ّ
مؤامــرة خارج ّيــة علــى اســتقاللها وســيادتها.
ـي
بمصادرتــه خيــار ّ
الســلطة ،وتعزيــز رفضهــا لحـ ّـل وســط أو لمخــرج وطنـ ّ
تتوافــق عليــه مــع مواطنيهــا المطالبيــن بإصالحهــا ،وتحســين أوضاعهــم،
ورفــع القمــع عنهــم .اســتأثر الكرمليــن بســوريا ،حتــى إنــه لــم يكــن يُخبــر
خاصــة
األســد بمــا يعتــزم اتّخــاذه مــن خطــوات محلّ ّيــة وإقليم ّيــة ودول ّيــة ّ
الســوريّة ،التــي أخــذت موســكو تنفــرد بمعالجتهــا ،وتقـ ّرر بمفردهــا
بالمســألة ّ
كل مــا لــه عالقــة بتقلّباتهــا وتشــابكاتها ،ولــم يكتـ ِ
ـف بوتيــن بتجاهــل األســد
ّ
كل زيــارة
حريصــا علــى إهانتــه فــي ّ
وعــدم إخطــاره بــأي تحـ ّرك ،بــل إنّــه بــدا
ً
باغــت بهــا مســتعمرته ،فتــارة يمنعــه ضابــط روســي مــن اصطحــاب س ـ ّيده
إلــى اســتعراض ســريع لق ّواتــه فــي مطــار حميميــم ،وطــو ًرا يصــل بوتيــن
إلــى دمشــق دون علمــه ،قبــل أن يأمــره بالهــروع إلــى المطــار للقائــه ،بعــد
وصولــه إليــه ،ومــرة يســتقبله وزيــر دفــاع جيــش االحتــال فــي مكتــب داخــل
قاعــدة حميميــم ،فيعتــذر منــه ألنــه لــم يكــن فــي اســتقباله ،ويقــول لــه:
«مــا كنــت عرفــان إنّــك هــون» ،بينمــا وصفــه صحافــي روســي بـــ «الشــخص
الــذي تســتهدف تص ّرفاتــه اإليحــاء بــأن الذّيــل هــو الــذي يتح ّكــم فــي الكلــب،
وســيحافظ علــى نفــوذ روســيا فــي ســوريا» ،بينمــا وصــف منــدوب روســيا
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فــي مجلــس األمــن فيتالــي تشــوركين تصريحــات أدلــى بهــا األســد بـــ «عديمة
األه ّم ّيــة» ،وأضــاف« :علينــا ألّ نركّــز علــى مــا يقولــه ،بــل علــى مــا ســيقوم بــه
فــي نهايــة المطــاف»((( .وقــد بلغــت مصــادرة اســتقالل ســوريا ذروتهــا فــي
ات ّفاقيــة تأجيــر قاعدتــي حميميــم الج ّويّــة وطرطــوس البحريّــة ،مــدة تســعة
وأربعيــن عا ًمــا قابلــة للتّجديــد ،مــن دون الرجــوع إلــى الطّــرف اآلخــر .عندمــا
ـي عــام  ۲٠۱۷االتفاق ّيــة ،أعلــن أ ّن مرجع ّيتهــا هــي القانون
أقــر البرلمــان ال ّروسـ ّ
ــوري( .((1وإضافــة إلــى ذلــك ،أبلــغ الــ ّروس العامليــن
الس ّ
وســي وليــس ّ
ال ّر ّ
فــي مرفــأ طرطــوس ،ويزيــد عددهــم علــى  3600عامــل وموظــف ،بقــرار
صرفهــم مــن الخدمــة ،ومــن ُجــددت عقودهــم ُرفــض تســليمهم نسـ ًخا عنهــا
الســماح لهــم بتصويرهــا ،ربمــا ألنّهــا ال تح ـ ّدد رواتبهــم وأجورهــم(.((1
أو ّ

سيطرة ال ّروس على الجيش

بعــد قيــام موســكو بالــدور األكبــر فــي الحــرب ،ومحاوالتهــا الحــ ّد مــن
اســتعانة جيشــها بإي ـران وحرســها الثّــوري ،ومــن التنســيق والتّعــاون معــه،
لمــا لــدوره مــن تعــارض مــع هدفهــا الرئيــس مــن غــزو ســوريا ،وهــو االنفـراد
بهــا واســتخدامها كقاعــدة آمنــة ال ينافســها أحــد عليهــا ،أو يبقــى فيهــا
بشــروط قــد تكــون أو تغــدو ســلب ّية األثــر علــى خططهــا ،تريــد بعــد الفــوز
كمنصــة تقفــز منهــا إلــى بق ّيــة الــدول العرب ّيــة ،حيــث تأمــل
بهــا اســتخدامها ّ
باســتعادة مــا كان للســوفيت مــن نفــوذ وحضــور ،وبنــاء تــوازن متعــادل مــع
ـي ،ومــع تركيــا وإي ـران
واشــنطن وبعــض بلــدان أوروبّــا ،علــى ال ّنطــاق ال ّدولـ ّ
((( خبيــر روســي« ،األســد يتصــرف «كـــذيل» يتصـ ّور أنــه ســيتحكّم بالكلب» ،موقــع العربيــة 22 ،ـ  2ـ .2016

https://arabic.cnn.com/world/2016/02/22/russian-comments-assad

( ((1مصطفــي رســتم« ،مينــاء طرطــوس جائــزة ترضيــة لروســيا أم فائــدة مشــتركة» ،موقــع اإلندبندنــت
العربيــة 22 ،ـ  4ـ https://bit.ly/3rxn7Wb .2019
الســوريّين»،
( ((1فــادي الخــوري« ،الشــركة الروسـيّة لمرفــأ طرطــوس تفــرض عقــود إذعــان علــى الموظّفيــن ّ
موقــع المــدن 25 ،ـ  10ـ https://bit.ly/3xurtBm .2019
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وإس ـرائيل ،علــى صعيــد المنطقــة العربيّــة وجوارهــا ،يذكــر بــدوره بأزمنــة
ـي ،بالقلم
االســتعمارين اإلنجليــزي والفرنســي ،اللذيــن تقاســما المشــرق العربـ ّ
والمســطرة ،فــي إبّــان الحــرب العالم ّيــة األولــى ،فــي مــا عــرف باتفاق ّيــة
السـ ّريّة ،التــي عقدتهــا بريطانيــا وفرنســا عــام  ،۱۹۱٦لتقاســم
ســايكس ـ بيكــو ّ
منطقــة الهــال الخصيــب ،وتحديــد مناطــق نفوذهمــا فــي غــرب آســيا ،بعيــد
انهيــار اإلمبراطوريّــة العثمانيّــة خــال الحــرب العالميّــة األولــى.
وســي
لــم يكــن الجيــش األســدي فــي وضــعٍ يتيــح لجيــش الغــزو ال ّر ّ
االعتمــاد عليــه ،لضعــف تدريبــه ،وافتقــاره إلــى الــروح القتال ّيــة .وكان
علــى الــروس إعــادة هيكلتــه ليغــدو أداة فــي يدهــم ،وقــوة تنجــز المهــام
المنوطــة بجيشــهم البــ ّر ّي ،الــذي لــم يخــض الحــرب ،بــل قــرر إعــداد
الجيــش األســدي لـــ «ســورنة» الحــرب ،وتحويلهــا إلــى قتــال بيــن عدويّــن
جيــش يقاتــل بــه .أ ّمــا إعــادة هيكلــة الجيــش،
ٌ
محل ّييــن ،لــكل منهمــا
فكانــت تســتدعي إعــادة ال ّنظــر فــي هويّتــه الوطنيــة ووالء ض ّباطــه،
لينصاعــوا ألوامــر حميميــم ،ويتخطّــوا العصب ّيــة الطائف ّيــة ،التــي جعلتهــم
ينقــادون لألســديّة قرابــة نصــف قــرن ،ويقاتلــون الشّ ــعب دفا ًعــا عنهــا،
وهــا هــم الــروس يطالبونهــم بالــوالء ،مقابــل تع ّهدهــم بســحق الثّــورة
والحفــاظ علــى األمــر القائــم ،فــإن كان ال مفــ ّر مــن تغييــر رئيســه
أي حــل ،تولّــوا هــم حمايــة نظــام وامتيــازات هــؤالء الضّ ّبــاط فــي
فــي ّ
أكثــر صورهــا قربًــا مــن وضعهــا األســدي ،الــذي يدينــون لــه بمناصبهــم
ومكاســبهم.
لــم يكــن هنــاك ب ـ ّد مــن تنظيــم الجيــش وتأهيلــه لخــوض الحــرب ،تحــت
ـي مباشــر ،علــى أن يرفــد إبّــان االنتقــال إلــى وضعــه الجديــد
إش ـراف روسـ ّ
بمرتزقــة روس ذوي خبــرة قتال ّيــة متق ّدمــة ،يســاعدونه فــي كســر مــا بينــه
ـي ،ودور
وبيــن الفصائــل مــن تــوازن بـ ّر ّي ،بمــا لطيـران موســكو من تقـ ّدم تقنـ ّ
فــي الحســم .بهــذه الخطّــة ،بنــى الخب ـراء ال ـ ّروس وحــدات نخبــة ز ّودوهــا
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بأحــدث مــا فــي ترســانتهم مــن ســاح ،قــاد إحداهــا ضبّــاط موالــون لهــم،
أشــهرهم عقيــد اســمه ســهيل الحســن ،لقبــه اإلعــام ال ّروســي بـــ «ال ّنمــر»،
ومنحتــه وزارة ال ّدفــاع ال ّروس ـ ّية أرفــع األوســمة ،ومكّنتــه مــن خــوض معــارك
ناجحــة ،جعلــت منــه ورقــة فــي يدهــا ل ّوحــت بهــا فــي وجــه األســد ،وحـذّره
أي ضــرر يصيبــه،
ـس بــه ،وأخبــره أنــه ســيعتبره مسـ ً
ـؤول عــن ّ
بوتيــن مــن المـ ّ
الســوريّون ،نقـ ًـا
ّ
وأي محاولــة اغتيــال يتعـ ّرض لهــا ،حســب شــائعات تداولهــا ّ
عــن أوســاط عســكرية علويّــة.
خاصــة بهــم س ّموهــــا «الفيلــــق
ّأســس الــــروس أيضً ــا وحــدة عسكريّــــة ّ
الخامــس ـ اقتحــام» ،تولّــوا تســليحه وتدريبــه وتمويلــه ،وحشــدوا فيــه
عناصــر معظمهــم مــن المدني ّيــن ،وغيــر البعثيين ،لمواجهــة «الفرقــة الرابعة»،
المق ّربــة مــن إيـران ،التــي يقودهــا شــقيق رأس ال ّنظــام اللــواء ماهــر األســد.
وتوســع الـ ّروس فــي اختـراق ســلك الضّ ّبــاط ،وتشــكيل وحــدة جديــدة حملــت
ّ
اســم «الفرقــة الثّانيــة» ،كُلِّفــت بالمرابطــة فــي ريــف الالذق ّيــة ،على أن تســهم
وخاصــة منهــا منطقــة
أيضً ــا فــي المعــارك الدائــرة فــي جميــع مناطــق ســورياّ ،
الالذق ّيــة ،التــي كثــر حديــث الفصائــل حــول اقتحامهــا لتقويــض ال ّنظــام ،مــن
دون أن يقومــوا بذلــك ،بطبيعــة الحــال.
بنــت روســيا جيشً ــا أفضــل تدري ًبــا وتســلي ًحا مــن ســابقه ،ومختل ًفــا نســب ًّيا
عنــه ،مــن حيــث تاريخــه الــذي حفــل بالهزائــم أمــام إســرائيل وتل ّوثــت
ســمعته وطن ًّيــا ،بســبب تخلّيــه دون قتــال عــن الجــوالن ،وارتكابــه جرائــم ال
الســوري .بالتّــوازي مــع إعــادة بنــاء جيــش األســد،
ســابقة لهــا ض ـ ّد الشّ ــعب ّ
اخترقــت روســيا قــدس أقــداس األســديّة :أجهــزة مخابراتهــا ،وجيــش المخبرين
والموظّفيــن التابــع لهــا أو المندمــج فيهــا ،وض ّمــت كثيريــن منهم إلــى الجيش
وســي
المعــادة هيكلتــه ،وتولّــى ض ّبــاط مــن أجهــزة األمــن
ّ
العســكري ال ّر ّ
وضــع يدهــم علــى مفاصــل مفتاح ّيــة لمخابراتــه العســكريّة ومخابـرات قــواه
الج ّويّــة ،بعــد إضافتهــم إلــى مالكاتهــا ،وإش ـرافهم فــي أحيــان كثيــرة علــى
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التحقيقــات مــع مــن تعتقلهــم ،أو أغرتهــم موســكو بـــ «المصالحــات الوطنيّــة
والهــدن» ،أو قُبــض عليهــم بعــد إلقائهــم ســاحهم ،وإدمــاج معظمهــم فــي
جيــش األســد ،الــذي كانــوا يقاتلونــه حتــى األمــس القريــب ،علــى الرغــم مــن
تع ّهــد َمــن أشــرفوا علــى المصالحــات والهــدن مــن الض ّبــاط الـ ّروس بمنحهــم
فتــرة سـتّة أشــهر ،يُمضونهــا فــي مناطقهــم ،يضمنــون فيهــا عــدم اعتقالهــم أو
ســوقهم إلــى الخدمــة العســكريّة.
«مؤسســات الدولــة» ،التــي شـ ّنوا الحــرب
بعــد وضــع يدهــم علــى مــا أســموه ّ
بح ّجــة حمايتهــا ،وح ّولــوا غالبيتهــا إلــى مؤسســات روســية فقــدت كثيـ ًرا مــن
خدماتهــا للدولــة الســوريّة ،التــي د ّمرهــا األســد منــذ بدايــة الثــورة ،وأعــادت
موســكو بناءهــا فــي ظــروف الحــرب لتكــون أداة بيــد جيشــها ،فأفقدهــا ذلــك
هويّتهــا الوطنيــة ،وأضفــى عليهــا هويّــة بديلــة ،بــل نقيضــة ،هــي الهويّــة
الروســية ،التــي يــراد لهــا أن تضمــن هيمنــة روســيا علــى دولــة ومجتمــع
ـكري.
ـي ،أو العسـ ّ
ـي الدولـ ّ
ســوريا ،بعــد الحــل السياسـ ّ
ومؤسســات
بعــد إحــكام ســيطرتها علــى الجيــش ،وبعــض أجهــزة المخابـراتّ ،
ـوري ،ومصــادر
السـ ّ
الســلطة ،امتــدت اليــد ال ّروســية إلــى ممتلــكات الشّ ــعب ّ
ّ
ثروتــه ومــوارده ومرافقــه العا ّمــة ،كالكهربــاء ،والمــاء ،والغــاز ،والنفــط،
والمصــارف ،والمطــارات ،والمرافــئ ،والمــوارد الزراعيّــة ،والمطاحــن ،والنقــل
البحــري والبــ ّر ّي ،والخطــوط الحديديّــة ،والتّجــارة الخارج ّيــة ،وتكنولوجيــا
ّ
االت ّصــاالت والصناعــة ،واألعــاف ،وتربيــة المواشــي واألبقــار ،علــى أن تتولّــى
ملك ّيتهــا واســتثمارها وتشــغيلها بعقــود طويلــة األجــل ،م ّدتهــا خمســة
وعشــرون عا ًمــا ( .((1أ ّمــا بق ّيــة المــوارد والثّــروات والمرافــق ،فقــد أخذتهــا
إيــران ،ممــ ّول حــرب األســد الرئيــس الــذي أراد اســترداد ديونــه ومعوناتــه
( ((1تصريحــات لوائــل الحلقــي رئيــس وزراء األســد ،وســمير حســن رئيــس مجلــس األعمــال الســوري ـ الروســي،
وإيغــور ماتفييــف الملحــق التجــاري فــي الســفارة الروســية بدمشــق ،ونضــال أحمــد ممثــل شــركة ســوفوكريم
ـوري ،موقــع عنــب بلــدي 1 ،ـ  5ـ .2016
السـ ّ
الروســية :أبــرز االتفاق ّيــات االقتصاديّــة بيــن روســيا والنظــام ّ
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الماليّــة ،بعــد أن فرضــت واشــنطن عقوبــات اقتصاديّــة قاســية عليــه .وبمــا
أن األســد وحاشــيته ال يُخرجــون مــن جيوبهــم مــا يدخــل فيهــا ،فقــد منحــوا
حــق االســتغالل المفتــوح لمرافــق مســتقلّة ،أو أشــركوهم مــع
اإليرانييــن ّ
الــروس فــي مشــاريع مع ّينــة ،كمرفــأ الالذق ّيــة ،أو باعوهــم مــا ســبق أن باعــوه
لروســيا.
ـي
بهــذه اإلجـراءات االســتباقية ،أخــذت روســيا تصيــر ضربًــا مــن بديــل سياسـ ّ
ـوري عســكريًّا ،بعدمــا
السـ ّ
ـي لألســدية ،وطرفًــا يقــوم بمواجهــة الشّ ــعب ّ
داخلـ ّ
أصبــح هــو المنتفــع األكبــر مــن ثــروات ومــوارد مســتعمرته التــي مــارس
ـاص ،ليكــون انفكاكهــا عنــه صع ًبــا
عليهــا أشــكالً مــن الدمــج فــي كيانهــا الخـ ّ
إلــى حــد االســتحالة ،ويعــاد إنتاجهــا فــي إطــاره ،بحيــث تحافــظ علــى
صبغتهــا ال ّروس ـيّة ،ويصيــر مــن المحــال بناؤهــا بعي ـ ًدا عنهــا ،فروســيا لــم
تغـ ُز ســوريا األســد لتنصــرف ،بــل غزتهــا لتســتولي عليهــا ،وتق ّيــد ،أو ت ُبطــل،
هويّتهــا الوطن ّيــة والقوم ّيــة ،وثقافتهــا ،وتغ ّيــر بنيتهــا ،و«تروســن» شــع َبها،
ـال
ـاص ،وإلّ فمــا معنــى أن تختــار أطفـ ً
ـي الخـ ّ
وتدمجهــا فــي كيانهــا ال ّدولـ ّ
ســوريين ،وتنقلهــم إلــى بالدهــا لتد ّربهــم وتخ ّرجهــم ضباطًــا فــي جيشــها،
قبــل أن يعــادوا إلــى وطنهــم؟! ولئــن كانــت قــد شــ ّنت الحــرب لتحقّــق
أهدافهــا ،فــأ ّن الحــرب تقطــع أواصــر الجماعــات الوطن ّيــة والمجتمع ّيــة
الســوريّة ببعضهــا ،وتَحــول دون المحافظــة عليهــا واإلبقــاء علــى ســوريا
ّ
وتاريخــي ،مــن الضّ ــروري منــع انبعاثهــا
خــاص
كدولــة مســتقلّة لشــعب
ّ
ّ
مــن جديــد كحاضنــة وطنيــة لمجتمعهــا ،وال بــ ّد مــن تكريــس ســيطرة
الكرمليــن الدائمــة عليهــا ،كأنمــوذج يتبــع حقـ ًـا بنيويًّــا كونيًّــا مقابـ ًـا للحقــل
يؤسســه عبــر فــرض ســيطرة دمجيّــة علــى بلــدان
ـي ،شــرع بوتيــن ّ
األميركـ ّ
أوراســي» ،لموســكو
الســابق ،بذريعــة إقامــة «اتحــاد
االتّحــاد الســوفيتي ّ
ّ
فيــه دور المركــز ولغيرهــا مــكان األط ـراف التابعــة .ولعلــه لــم يعــد س ـ ًّرا
أ ّن ال ّرئيــس الروســي يط ّبــق خطــة ،هدفُهــا االســتيالء الشــامل علــى المجــال
205

ـتعماري مــن
الصيــن ،وإقامــة نظــام اسـ
األوراســي ،بالتعــاون والش ـراكة مــع ّ
ّ
نمــط دائــم يمحــو المق ّومــات الما ّديّــة وال ّروح ّيــة للبلــدان التــي يتبعهــا
بــه ،ويســتنزف قدرتهــا علــى مقاومتــه أو الثّــورة عليــه ،عبــر تفكيــك بناهــا
الخلقــة»
األصل ّيــة .إنــه نهــج يحاكــي ـ مــن أوجــه عديــدة ـ نهــج «الفوضــى ّ
ـي ،الملتــزم صراحــة بتفكيــك المجتمعــات والــدول العرب ّيــة وإعــادة
األميركـ ّ
تركيبهــا ،والمختلــف أيضً ــا عنــه مــن حيــث نتائجــه ،فموســكو لــن تعيــد
تركيــب المجتمعــات والــدول التــي تفكّكهــا ،فــي إطــا ٍر يحفــظ هويّتهــا
ــكلي ،بــل تريــد جعلهــا أجــزاء مــن روســيا ،أو امتــدادات
واســتقاللها الشّ ّ
لهــا تســيطر علــى مناطقهــا مــن خاللهــا ،بينمــا تســتهدف فوضــى واشــنطن
الخلقــة تفكيــك بلــدان قــررت إعــادة بنــاء نظمهــا ،وليــس إدراجهــا فــي
ّ
ـوري الخــاص.
كيانهــا اإلمبراطـ ّ
الســورية فــي حقــول ثالثــة :تتّصــل بأوضاعهــا
رســمت روســيا سياســتها ّ
الســوريّة ،وأخيــ ًرا باألوضــاع اإلقليم ّيــة والدول ّيــة:
ّ
الخاصــة ،وباألوضــاع ّ
الســلطة،
اســتند الوضــع الروســي فــي ظــل رئاســة فالديميــر بوتيــن إلــى وحدة ّ
ياســي ،التابعيــن والخاضعيــن للكرمليــن كمركــز
والس
بجناحيهــا
ّ
العســكري ّ
ّ
يديــره بصالحيّــات مطلقــة ،لــم يقيّدهــا فــي الماضــي ،كمــا ال يقيدهــا فــي
ـي ،أو توازنــات تعادل ّيــة أو تقاليــد وأعـراف ،أو
الحاضــر قانــون أو وضــع سياسـ ّ
مراكــز داخل ّيــة متع ـ ّددة أو متناحــرة ،يتوضّ ــع بعضهــا قــرب أو فــوق بعضهــا
تفســر صالح ّيــات المركــز المطلقــة مــا مارســه
اآلخــر ،بعي ـ ًدا عــن المجتمــعّ .
ـازي مــن قــوة مفرطــة وال مس ـ ّوغ لهــا فــي ســوريا ،واســتهدافها
جيشــه الغـ ّ
ـكري ،بالرغــم مــن القـرارات الدوليّــة
شــعبها األعــزل ،واعتمادهــا الحـ ّـل العسـ ّ
وتمســكها ببشــار
ـيّ ،
التــي وافقــت روســيا عليهــا حــول حتميّــة الحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
األســد ،ومنحــه مــا ال قــدرة لهــا علــى منحــه إيــاه :الشّ ــرع ّية ،لمجــ ّرد أنــه
حــا عســكريًّا فتــح البــاب أمــام
اختــار وضــع ســوريا فــي جيبهــا ،وتب ّنــى ً
غزوهــا واحتاللهــا ،وشــرعنهما بمــا منحــه الغـزاة مــن شــرع ّية ملفّقــة ومخالفة
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ولــي .وبمــا أ ّن الفــوز فــي الحــرب ارتبــط بقــرارات وسياســات
للقانــون ال ّد ّ
وســي أنكــر أهل ّيتــه
بوتيــن ،ال بقــرارات وسياســات األســد ،فــإ ّن ال ّزعيــم ال ّر ّ
الت ّخــاذ الق ـرار ،وتولّــى بنفســه تعطيــل ق ـرارات مجلــس األمــن حــول الحـ ّـل
ولــي ،لتعارضــه مــع أهدافــه القريبــة والبعيــدة ،ورفَــض مــا
الس
ّ
ياســي ال ّد ّ
ّ
الســوريّون مــن تغييــر ك ّرســه بيــان جنيــف ،واختــار االلتفــاف
يطالــب بــه ّ
عليــه وتفكيــك الثّــورة بق ـ ّوة وتف ـ ّوق جيشــه ،ومــا أنجــزه القصــف والحصــار
مــن تدميــر حواملهــا الشّ ــعب ّية ،وفرضــه جنراالتــه عبــر «الهــدن والمصالحــات
الوطن ّيــة» ،مــن استســام علــى مناطــق واســعة مــن ســوريا ،واســتغلّوه مــن
ــوري ،كالنعــرات المذهب ّيــة والطائف ّيــة،
الس ّ
ظواهــر تأ ّخــر فــي المجتمــع ّ
والنزعــات الجهويّــة والقبل ّيــة واإلثن ّيــة ،والتناقضــات والخالفــات الحقيق ّيــة
أو المفتعلــة ،ومارســوه مــن خــداع فــي صراعهــم مــع تنظيمــات وقيــادات
«ثوريّــة» عديمــة الخبــرة ،فقيــرة المعرفــة ،ومتناحــرة سياس ـ ًّيا ووطن ًّيــا .وكان
الــروس قــد زعمــوا أ ّن غزوهــم ت ـ ّم بطلــب مــن رئيــس «منت َخــب» ونظــام
«شــرعي» ومعتــرف بــه دول ًّيــا ،وتجاهلــوا أن ليــس مــن صالح ّيــات أي رئيــس،
وإن كان شــرع ًّيا ،علــى خــاف األســد ،اســتدعاء دولــة أجنبيــة الحتــال وطنــه
ـوري ،الــذي
السـ ّ
وش ـ ّن حــرب علــى شــعبه؛ ألن فــي ذلــك مخالفــة للدســتور ّ
يعطيــه الحـ ّـق فــي إعــان الحــرب دفا ًعــا عــن ســوريا ،ولحمايتهــا مــن غ ـزاة
ـي
أجانــب كاإليرانييــن والـ ّروس ،وال يعطيــه الحــق فــي اســتدعاء جيــش إيرانـ ّ
ـي ،لقتــل مواطنيــه الذيــن أقســم علــى حمايتهــم ،والقضــاء علــى
وآخــر روسـ ّ
اســتقالل وســيادة الدولــة والمجتمــع ،فــا عجــب أن امتنعــت موســكو عــن
التمييــز بيــن الفصائــل المسـلّحة ،واعتبرتهــا فصائــل إرهابيّــة ،وركّــزت بصــورة
خاصــة علــى تلــك المحيطــة منهــا بدمشــق ،ومعظمهــا فصائــل معتدلــة،
ّ
بحســب تصنيــف واشــنطن ،لكنهــا نالــت ،شــأنها فــي ذلــك شــأن مئــات آالف
ـي ،بينمــا نعمــت
السـكّان فــي مناطقهــا ،ال ّنصيـ َ
ـب األوفــى مــن القصــف ال ّروسـ ّ
والمؤسســات
الفصائــل اإلرهاب ّيــة باألمــان ،بشــهادة الدبلوماس ـ ّيين األجانــب
ّ
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ال ّدوليّــة( .((1حــدث هــذا أل ّن روســيا لــم تغ ـ ُز ســوريا لتش ـ ّن الحــرب علــى
الســقوط ،والحــؤول دون خســارة الموقــع
اإلرهــاب ،بــل إلنقــاذ األســد مــن ّ
الســوري بمــا لــه مــن أه ّميّــة اســتثنائيّة .إلنقــاذ األســد ،أعطــت موســكو
األولويّــة فــي حربهــا للمناطــق التــي مثّــل الجيــش الحــر فيهــا خط ـ ًرا علــى
األســد ،ولــم تقصــف داعــش وال ّنصــرة قبــل انقضــاء فتــرة تربــو علــى عــام،
ــكلي بوتيــن فــي
عشــوائي
وبأســلوب
وانتقائــي .وعلــى الجملــة ،فقــد الشّ ّ
ّ
ّ
ســوريا األنمــوذج الــذي كان قــد اعتمــده فــي بــاد الشيشــان ،وقــام علــى
التّدميــر الشّ ــامل لمجتمعهــم ،ليــس ألنــه مثّــل خطـ ًرا علــى موســكو ،بــل ألن
الكرمليــن قـ ّرر تدميــره تعزيـ ًزا لســلطة زعيمــه ،كرئيــس ا ّدعــى أنه أنقذ روســيا
مــن اإلرهــاب ،وال ضيــر عليــه ،إن تب ّنــى النهــج عينــه فــي ســوريا ،حيــث
تواجهــه المه ّمــة ذاتهــا ،وغزاهــا تطبي ًقــا لنهــج ق ـ ّرر تنفيــذه علــى المســتوى
ولــي ،بوســائل ط ّورهــا جيشــه بتقنيــات عســكريّة وأســلحة
الس ّ
ّ
ــوري وال ّد ّ
ـي مقـ ّرر إلــى جانــب
حديثــة ،ســيوطّن ـ بمعونتهــا ـ مكانــة بــاده كقطــب دولـ ّ
واشــنطن ،التــي لــن يكــون بوســعها تجاهلــه أو التعامــل باســتخفاف معــه ،أو
اإلمعــان فــي رفــض التّعامــل معــه لتســوية القضايــا ال ّدول ّيــة ،وتشــمل مســائل
تُبقــي روســيا محاصــرة ومعزولــة اقتصاديًّــا وسياس ـ ًيا وتقن ًيــا.
ـي ،عملــت موســكو لفـ ّـك عالقــات المعارضــة بالدولتيــن
علــى الصعيــد اإلقليمـ ّ
ومؤسســاتها
الســوريّة ّ
اإلقليميتيــن الكبيرتيــن :إي ـران وتركيــا ،ولربــط القض ّيــة ّ
بضــروب متن ّوعــة مــن التبعيّــة للخــارج ،مــن شــأنها تحويــل المعارضــة عا ّمــة،
ـي فــي الص ـراع علــى ســوريا
ـي ّ
خاصــة ،إلــى طــرف هامشـ ّ
واالئتــاف الوطنـ ّ
وفيهــا ،وإلــى أداة مــن أدوات سياســة موســكو الخارجيّــة ،بمــا فيهــا جوانبهــا
الســوريّة بصلــة ،ويــؤ ّدي تغييبهــا عــن التّــداول
التــي ال تمـ ّ
ـت إلــى المســألة ّ
إلــى تجــاوز رحيــل بشّ ــار األســد أو إســقاطه ،وفتــح بــازار حلــول هــو طرفهــا
المق ـ ّرر ،وروســيا الجهــة األكثــر قــدرة علــى التفاعــل بإيجاب ّيــة معهــا وعلــى
(((1
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حمايتــه ،دون إيــاء أه ّميّــة لــدور ووجهــات نظر المعارضــة ،وتغليــب التّعامل
بالوســاطة علــى التّعامــل المباشــر معهــا ،والعمــل علــى ضمــان مصالحهــا عــن
طريــق أطــراف خارجيــة علــى عالقــة وثيقــة بهــا ،أه ّمهــا تركيــا بمــا صــار
ـدل مــن
لهــا مــن ســيطرة علــى االئتــاف ،بعــد اتّخــاذه إســطنبول مقـ ّرا لــه ،بـ ً
القاهــرة :مقـ ّره األصلــي ،ومــا نســجه الكرمليــن مــن عالقــات معهــا ،وتغاضــى
عنــه مــن قضايــا خالفيّــة معهــا ،وعلّقــه مــن أه ّميّــة علــى نجاحهــا فــي اختراق
ـي عــن طريــق أنقــرة ،ومــا شــرعت تتب ّنــاه مــن سياســات جديدة
حلــف األطلسـ ّ
قلّصــت اعتمادهــا علــى الغــرب ،وزادت مــن رقعــة المشــتركات والمصالــح
بينهــا وبيــن جارهــا الشّ ــمالي ال ّراغــب فــي إلحــاق المعارضــة بهــا ،وإلزامهــا
المســتقل فــي الصــراع
ّ
بمواقــف ووجهــات نظــر أنقــرة ،وتهميــش دورهــا
ـوري.
السـ ّ
ـي والعسـ ّ
ـكري ّ
السياسـ ّ
بالتــوازي مــع ذلــك ،ال ب ـ ّد أيضً ــا مــن الت ـزام إي ـران بأولويّــة مصالــح روســيا
ال ّدول ّيــة ،التــي تركّــز جــزء كبيــر منهــا علــى ســوريا وغزوهــا .وال ب ـ ّد كذلــك
الص ـراع علــى
مــن أن تتب ّنــى طه ـران مواقــف تــرى فــي حضــور روســيا فــي ّ
ـض ال ّنظــر عــن
ســوريا خطًــا أحمــر ال تتجــاوزه فــي عالقاتهــا مــع األســد ،بغـ ّ
أي دور قــد يتم ّكــن
دورهــا فــي حمايتــه .وعلــى طه ـران التخلّــي أيضً ــا عــن ّ
ـروري ،فضـ ًـا عــن ذلــك،
األســد مــن االســتقواء بــه علــى موســكو ،ومــن الضـ ّ
أي مصلحــة أخــرى فــي ســاحة القتــال
أن تر ّجــح إيـران مصالــح موســكو علــى ّ
الخاصــة ،وتمتنــع عــن اتّخــاذ مواقــف تتعــارض
ومــا وراءهــا ،حتّــى مصالحهــا
ّ
توســع هوامــش منــاورة األســد وتع ـ ّزز
مــع مواقــف موســكو ومصالحهــا ،أو ّ
الســماح لــه باإلفــادة مــن
قدرتــه علــى التص ـ ّرف كرئيــس دولــة مســتقلّة ،أو ّ
ورقــة طهـران ،وتوطيــد موقعــه حيــال روســيا ،وإال قلّصــت موســكو عالقاتهــا
بالماللــي ،وأرغمتهــم علــى تقويــض نفوذهــم وحضورهــم فــي دمشــق
ـدل مــن إبعادهــم عــن األســد،
وعواصــم المشــرق ،وأبعدتهــم عــن الكرمليــن ،بـ ً
وعلــى احت ـرام مــا بيــن دولتــي إي ـران وروســيا مــن مشــتركات فــي ســوريا
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والمنطقــة العربيّــة ،وألحقــوا ضــر ًرا ال يخدمهــم بروســيا ومشــروعها الدولــي.
الســوريّة اليــوم والعربيّــة
علــى سياســات إيـران االنضبــاط بأهــداف موســكو ّ
غ ـ ًدا ،وعليهــا ألّ تقيــم صــات مــع فصائــل مس ـلّحة غيــر تلــك التّابعــة لهــا،
لتعــارض ذلــك مــع رغبــة الكرمليــن فــي ممارســتها دو ًرا يُ ّســهل انفرادهــا
بســوريا ،وإن حـ ّـق لهــا التّواصــل مــع اإلرهاب ّييــن ،لتشــجيعهم علــى القتــال
ض ـ ّد المعارضــة ،فذلــك يؤلّــب العالــم علــى الثّــورة ،ويخــدم روســيا.
ـكري ويســتبق نتائجــه ،بااللتفــاف
اقتـراح مخــرج سياســي يسـ ّرع الحـ ّـل العسـ ّ
علــى القـرارات الدول ّيــة ،وإقنــاع العالــم بالتخلّــي عنهــا ،أو بوضعــه أمــام أمــر
واقــع يُرغمــه علــى قبــول «حكومــة وحــدة وطنيّــة» مرجعيّتهــا األســد ،هــي
بديــل «الهيئــة الحاكمــة االنتقاليّــة» التــي اعتمدهــا بيــان جنيــف ،كجهــ ٍة
تضـ ّم النظــام والمعارضــة وأطرافًــا أخــرى ،مرجعيتهــا بيــان جنيــف والقـرارات
اطــي ينهــي
الدول ّيــة األخــرى ،ومه ّمتهــا المعلنــة إنجــاز انتقــال ديمقر ّ
ـي المخالــف لمــا أق ّرتــه روســيا فــي بيــان
ّ
الصـراع( .((1هــذا المشــروع ال ّروسـ ّ
جنيــف والق ـرار  ،۲۱۱۸ع ّبــر عــن تصميــم الكرمليــن علــى تخطّــي الشّ ــرع ّية
ـي عنقهــا إلــى درجــة تتب ّنــى معهــا قراءتــه المخالفــة لهــا ،التــي
ال ّدول ّيــة ،ولـ ّ
تل ّبــي رغبــة موســكو فــي احتــواء يدمــج فــي مرحلتــه األولــى المعارضــة فــي
ـي ،ويســتبدله بانتقــال
ّ
الســلطة ،ليمنــع نقــل ســوريا إلــى البديــل الديمقراطـ ّ
الســوريّين ،كنظــام ال
معاكــس يتخلّــى عــن الثّــورة ويفــرض األســديّة علــى ّ
الســلطة ،أســديّة كانــت أو بديلــة
بديــل لــه ،يدمــج فــي مرحلتــه الثّانيــة ّ
لهــا ،فــي روســيا ،ويطيــح بالثّــورة وأهدافهــا ،تمهيـ ًدا الختـراق المشــرق عبــر
ـوري.
السـ ّ
اتيجي ّ
التوطّــن فــي مركــزه االســتر ّ
ولــي ،فقــد و ّجــه الــروس سياســاتهم نحــو هدفيــن:
أ ّمــا علــى ّ
الصعيــد ال ّد ّ
أ ّولهمــا التنســيق مــع واشــنطن ،وضمــان مصالحهــا إلــى الح ـ ّد الــذي يحــول
ـي بإجمــاع دولــه ،بمــا فيهــا روســيا ،المنشــور فــي
( ((1انظــر بيــان جنيــف ،الصــادر عــن مجلــس األمــن الدولـ ّ
موقــع الجزيــرة نــت بعنــوان «اتفــاق جنيــف» 23 ،ـ  3ـ https://bit.ly/3KSa4WW .2015
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دون تزويــد الفصائــل بأســلحة نوعيّــة قــد تُحــدث فارقًــا ميدانيًّــا ضـ ّد ق ّواتهــم،
وخاصــة األســلحة المضــا ّدة للطّائـرات ،كمــا يحــول دون تد ّخلهــا المباشــر فــي
ّ
السياس ـ ّية
ّ
الص ـراع ،ألنــه س ـ ُيرغم موســكو علــى إعــادة ال ّنظــر فــي حســاباتها ّ
الســوريّة والقضايــا
وانتشــارها
ّ
العســكري ،وطــرق تعاملهــا مــع المعضلــة ّ
ال ّدول ّيــة المرتبطــة بهــا ،ويذكّرهــا بحــدود ق ّوتهــا وبمــا هــو متــاح لهــا دول ًّيــا،
وبعــدم تجــاوز الخطــوط الحم ـراء ،إن واجهتهــا اســتحالة انفرادهــا بالحـ ّـل،
التمســك بصيغــة األســديّة ،التــي ثــار الشــعب عليهــا ،وثانيهمــا
ونجاحهــا فــي ّ
ومؤسســاتها مــن تطبيــق القــرارات التــي أصدرهــا
منــع األمــم المتّحــدة ّ
ـي ،وتقييــد قدرتهــا علــى إيصــال األط ـراف المتصارعــة
مجلــس األمــن ال ّدولـ ّ
ـوري ،فضـ ًـا عــن منــع
السـ ّ
ـي يســتجيب لمطالــب الشّ ــعب ّ
إلــى حـ ّـل سياسـ ّ
مؤسســاتها القضائ ّيــة مــن التد ّخــل قانون ًيــا ضــد مجرمــي الحــرب ومرتكبــي
ّ
خاصــة.
الجرائــم ،مــن أهــل ال ّنظــام عا ّمــة ،واألســد وحاشــيته ّ
علــى النطــاق اإلقليمــي ،أعطــت موســكو أولويّــة متصاعــدة للعالقــة مــع تـ ّـل
أبيــب ،وخطّطــت الســتخدامها ضــد أط ـراف إقليم ّيــة ومحلّ ّيــة ،منهــا إي ـران،
كل مــا يتعلّــق بمســتقبل ســوريا والمنطقــة
وإلقامــة شـراكة مــع إسـرائيل فــي ّ
منافســا يتب ّنــى مشــرو ًعا قوم ًّيــا
العرب ّيــة ،ولــن تــرى فيهــا مــا رأتــه فــي إيـران:
ً
ـي الغطــاء ومناهضً ــا لمشــروعها ،يُر ّجــح أن تتخلّــى عنــه مقابــل إيجابيــة
مذهبـ ّ
واشــنطن تجــاه دورهــا ،ومســاعدتها فــي بنــاء عالقــات اقتصاديّــة مــع الــدول
المحلّ ّيــة ،والخليج ّيــة منهــا قبــل غيرهــا ،مقابــل دعــم موقــف البيــت األبيــض
مــن الماللــي ،الــذي يخــدم واشــنطن والعــرب ،ويالقــي أهــداف روســيا
الســوريّة ،المجافيــة ألهــداف إيـران ،وترضــي «الجهــات الفاعلــة فــي الشّ ــرق
ّ
األوســط ،القــادرة علــى تحديــد حيويّــة وكبــح نجــاح اســتراتيج ّية روســيا علــى
المدييــن القصيــر والطويــل»(.((1
( ((1بــن كونابــل وبيــكا فاســر« ،قيــود االســتراتيجيّة الروسـيّة فــي الشــرق األوســط» ،مؤسســة رانــد 28 ،أيــار
https://bit.ly/38PQaxL .2018
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خطّة موسكو

الســوريّة إلــى خطّـ ٍة بنتهــا علــى االلتـزام بتوازنات
ترجمــت موســكو سياســاتها ّ
غيــر متعادلــة ،كالتّــوازن بيــن أميــركا وبينهــا ،وكســر توازنــات البلــدان األخــرى،
ـي
إلزاحتهــا مــن طريقهــا أو اإلفــادة مــن دورهــا فــي تحقيــق الهــدف الرئيسـ ّ
الــذي حـ ّدده لهــا الرئيــس بوتيــن ،وهــو االنفـراد بســوريا إلــى حـ ٍّد يحــول بين
أي طــرف وبيــن قدرتهــا علــى اســتخدامها كنقطــة تجميــع لقواهــا ،وكمعبــر
ـي بالقــول إنّــه «يوجــد
إلــى الــدول العرب ّيــة األخــرى ،لك ّنــه غطّــى هدفــه األصلـ ّ
الســابقة علــى
أكثــر مــن ألفــي مقاتــل مــن روســيا والجمهوريــات الســوفيت ّية ّ
الســوريّة ،وأل ّن هنــاك خطـ ًرا فــي أن يعــودوا إلينــا ،وبــدلً مــن انتطار
األراضــي ّ
الســوريّة»(.((1
عودتهــم ،مــن األفضــل أن نقاتلهــم علــى األراضــي ّ
الص ـراع فــي ســوريا ،عبــر
هــذه التوازنــات التــي حــرص بوتيــن علــى إدارة ّ
الســوريّة ،وفــي عالقــات الدولتيــن بيــن
التح ّكــم فيهــا ،كانــت علــى األرض ّ
تركيــا وإيــران ،والعالــم العربــي وطهــران ،واألســدية والثــورة ،وقــد أدارهــا
الكرمليــن بهــذه الدرجــة أو تلــك مــن التّنســيق مــع واشــنطن ،واســتخدم أحــد
طرفيهــا ضــد طرفهــا اآلخــر ،وفــق تغ ّيــر األحــوال وتبـ ّدل المواقــف والمصالــح
الصـراع أو تراجعــه ،فجعــل قـ ّوة روســيا الرادعــة والتدميريّــة حاضنــة
واحتــدام ّ
لسياســاتها وعالقاتهــا مــع اآلخريــن ،عــدا واشــنطن ،ولــم تتــر ّدد فــي قصــف
مواقعهــم وق ّواتهــم مــن حيــن آلخــر ،لتذكيرهــم بأنّهــا صاحبــة اليــد الطولــى
السياســة والحــرب ،وأنّهــا عازمــة علــى وضــع ق ّوتهــم فــي خدمتهــا،
فــي ّ
والتّعايــش مــع قـرار واشــنطن إطالــة األزمــة وتعقيدهــا ،واعتبــار دور روســيا
الــذي وافقــت عليــه جــز ًءا منهــا ،وليــس مــن صالحيــات الــروس حلّهــا ،وال
وقــف مــا يتخلّلهــا مــن معــارك.
(« ((1روســيا حققــت انتصــا ًرا ســاحقًا فــي ســوريا ،فهــل يدفــع بوتيــن الثمــن ويبــدأ مشــوار
الهزيمــة؟» موقــع عربــي بوســت ،ترجمــة عــن مجلــة ذا ناشــيونال إنتريســت األميركيــة 18 ،ـ  12ـ .2019

https://bit.ly/3uO8csJ
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وكانــت واشــنطن ،العازفــة عــن التد ّخــل المباشــر بجيشــها فــي حــروب
وصراعــات الــدول التــي تواجــه تحــولّ ت محتجــزة فــي نظامهــا ،وثــورات
للصـراع
شــعب ّية ض ّدهــا ،قــد وافقــت علــى قيــام موســكو بالضبــط العســكري ّ
الســيطرة عليــه
السـ ّ
ـوري المنفلــت مــن عقالــه ،الــذي ســيكون مــن المحــال ّ
ّ
أو تهدئتــه ،فضـ ًـا عــن إيجــاد حـ ّـل لــه ،فــي ظـ ّـل آالف التنظيمــات المسـلّحة
المنخرطــة فــي القتــال والفوضــى ،والتــي تتغـذّى مــن مــوارد خارجيّــة ،بعضهــا
معــروف وبعضهــا اآلخــر مجهــول ،دون أن تعطيهــا شــيكًا علــى بيــاض فــي
ـكري :بوابتهــا المتخ ّيلــة ،بــل
ـي لدورهــا العسـ ّ
مــا يتعلــق باالســتثمار ّ
السياسـ ّ
حــل تنفــرد معــه بســوريا والتوطّــن فيهــا ،وهــي تعلــم أ ّن
الوهم ّيــة ،إلــى ّ
تحقيــق رغبتهــا ضــرب مــن المحــال دون موافقــة واشــنطن.
لــم تقتصــر صعوبــات الــدور ال ّروســي علــى موقــف أميــركا ،فقــد واجهــت
موســكو متاعــب ج ّديّــة وعقبــات صعبــة التجــاوز مــع تركيــا وإيــران
وإس ـرائيل ،بــل مــع األســد نفســه ،الــذي تع ّمــد التأرجــح بينهــا وبيــن ماللــي
طه ـران ،العتقــاده أنــه يوســع بذلــك هوامــش حمايتــه مــن الطّرفيــن ،مــع
أنــه أقــرب إلــى هــؤالء منــه إلــى الكرمليــن .والواقــع أ ّن إدارة بوتيــن أظهــرت
الســوريّة ،وعالقاتهــا مــع البيئــات
مواهــب ال يســتهان بهــا فــي تكتيكاتهــا ّ
ـي تع ّبــر
المحيطــة بهــا ،والمتوضّ عــة فيهــا ،بيــد أنهــا انتهــت إلــى فشــل جلـ ّ
ـوري،
السـ ّ
عنــه الحصــص ،التــي فــازت بهــا األط ـراف المنخرطــة فــي الشــأن ّ
حصصــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،لطالمــا راهــن ال ـ ّروس علــى
ســواء كانــت
ً
الحــؤول دونهــا ،بمــا أنّهــا تعنــي فعل ًّيــا تقاس ـ ًما مؤقتًــا لمختلــف المناطــق
الحــل،
ّ
الســوريّة ،التــي أراد الكرمليــن إبقاءهــا مو ّحــدة إلــى أن ينجــز
الســوريّة وتوحيدهــا وإخضاعهــا لألســديّة ،بيــد
وشــرطه اســتعادة الجغرافيــا ّ
أ ّن شــيئًا مــن هــذا لــم يتح ّقــق ،فالجغرافيــا خــارج أيــدي ال ـ ّروس وربيبهــم،
ـي إلنجازهــم
وهــي مليئــة بخطــوط حم ـراء تؤكّــد محدوديّــة العائــد ّ
السياسـ ّ
ـكري ،وخطــورة تح ّديهــا ،بســبب الخســارات فــي المجــال االســتراتيجي
العسـ ّ
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التــي يمكــن أن تترتّــب علــى محاولــة انتهاكهــا ،وألن موســكو تعبَــت مــن
الصـراع ،الــذي قـ ّدر بوتيــن أ ّن جيشــه سيحســمه فــي فتــرة تـراوح بيــن ثالثــة
وس ـتّة أشــهر ،وهــا هــو غــارق فيــه بعــد أعــوام ،دون أن يبلــغ معظــم مــا
خطّــط لــه فيــه ،ســواء علــى صعيــده المباشــر ،أم علــى صعيــد المجتمــع
إيجابي
ـي ،بعــد أن أثبــت أهل ّيتــه لنيــل اعترافــه بنجاحــه فــي لعــب دور
ّ
ال ّدولـ ّ
تصـ ّدى لمعضلــة مع ّقــدة ،ويأمــل أن تعتــرف واشــنطن بنجاحــه ،وتســهم فــي
وخاصــة منهــم تــل أبيــب ،صاحبــة المصلحــة الحيويّة
إقنــاع اآلخريــن بدعمــهّ ،
فــي موقــف روســيا الجديــد منهــا ،الــذي يتب ّنــى موقــف واشــنطن فــي مــا
يتعلــق برؤيــة المعضلــة الســوريا بداللــة إسـرائيل ،التــي يســتقوي الكرمليــن
بهــا علــى طهـران ،ويســترضي بواســطتها واشــنطن والجاليــة اليهوديّــة القويّــة
فــي روســيا ،ويتحاشــى ال ِفخــاخ التــي يمكــن أن تح ـ ّول تد ّخلــه فــي ســوريا
إلــى مغامــرة أفغانيــة أخــرى مرتفعــة التكلفــة ،لــن تتــرك لموســكو مــن خيــار
غيــر لملمــة جراحهــا ومغــادرة المنطقــة ،أو ممارســة تصعيــد عديــم الجــدوى
لحــرب تعلــم أنّهــا لــن تكســبها.
ـي وتوازناته غيــر التعادل ّية،
بالتــوازي مــع انخـراط الكرمليــن في التراتــب ال ّدولـ ّ
ـي مــن عالقــات مســتقلّة نســبيًّا عن
عمــل علــى ترتيــب مــا فــي وضعــه الخارجـ ّ
واشــنطن ،وأحكــم قبضتــه علــى بيئتــه القريبــة التــي عجــزت واشــنطن عــن
ـي ،وأحــدث تغييـ ًرا
حمايتهــا .بهذيــن التو ّجهيــن ،تحـ ّدى بوتيــن الواقــع ال ّدولـ ّ
ال يســتهان بــه فيــه ،وأعــاد التو ّجــس والخــوف مــن خططــه إلــى حســابات
حـكّام عديــد مــن دول االتحــاد الســوفيتي الســابق ،مــن جهــة ،وتقـ ّرب ،مــن
الصيــن الشّ ــعبيّة ،التي
جهــة أخــرى ،مــن أقــوى منافســي واشــنطن ،جمهوريــة ّ
تحاشــى تذكيرهــا بالحقبــة الســوفيتية ومــا عرفتــه مــن خالفــات وصراعــات
مــع بكيــن ،واعتــرف بمكانتهــا االقتصاديّــة المتف ّوقــة ،وبأه ّم ّيــة مســاعداتها
لمواجهــة مــا فرضتــه أميــركا علــى حاشــيته الرســمية مــن عقوبــات ،وعلــى
روســيا مــن عزلــة ،بقصــد تقليــص مشــاركتها فــي الشــؤون العالم ّيــة ،وفــي
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حركــة رؤوس األمــوال ،والثــورة الرقميّــة والمعلوماتيّــة ،والتّجــارة ال ّدوليّــة ،ومــا
تفضــي إليــه عزلتهــا مــن كبــح لتق ّدمهــا ،وانخــراط فــي مجتمــع المصالــح
الدوليــة ،والحــؤول بالتالــي دون اســتعادة وضعهــا كمنافــس تمتــع إلــى األمس
عالمــي واســع ،لك ّنــه تقــ ّرر ،بعــد انهيــار الســوفيت ،أن
القريــب بانتشــار
ّ
ـتغل
يحاصــره حلــف األطلســي ،ويختــرق البلــدان المحيطــة بــه ويط ّوقــه ،ويسـ ّ
مــا أصــاب قدراتــه مــن تراجــع ،ومـ ّر بــه مــن اضطـراب ،لمنعــه مــن اســتعادة
ـي ،واإلفــادة م ّمــا لديــه مــن ثــروات طبيع ّيــة وقــدرات بشــريّة
وضعــه الطبيعـ ّ
مؤهلــة ،وطاقــات ابتكاريّــة تعــادل مــا لــدى أكثــر الــدول تق ّد ًمــا ،وتتيــح لــه
احتــال موقعــه الالئــق فــي المجتمــع الدولــي ،بموافقــة واشــنطن أو بدونهــا.
اســتخدمت روســيا قوتهــا العســكرية كأدا ٍة قرنــت بفاعل ّيتهــا نجاحهــا فــي
رئيســا لهــا ،خشــية أن
غــزو ســوريا وتهدئتهــا ،واإلبقــاء علــى بشّ ــار األســد ً
يُفضــي ســقوطه إلــى إخراجهــا منهــا ،أســوة بمــا حــدث باألمــس فــي ليبيــا.
لتنفيــذ خطتهــا وبلــوغ أهدافهــا ،ق ـ ّررت القيــادة ال ّروس ـ ّية مواجهــة الثــورة
األســدي ودحــر
بجميــع مــا لديهــا مــن قــدرات عســكرية ،وإنقــاذ ال ّنظــام
ّ
ـعبي الواســع ،فضـ ًـا عــن
ـي عليــه ،الــذي أخافهــا طابعــه الشـ ّ
التمـ ّرد المجتمعـ ّ
تحصيــن تد ّخلهــا مــن خــال قـراء ٍة تعطّــل قـرارات مجلــس األمــن حــول وقف
الحــرب وحـ ّـل الصـراع فــي ســوريا ،التــي أجبرهــا ضعــف األســد علــى قبولهــا،
والتّظاهــر بالتّعــاون علــى تطبيقهــا ،لكــن تبـ ّدل الموازيــن لصالحهــا ال بـ ّد أن
ـي الوحيــد لمضمونهــا،
يح ـ ّول قراءتهــا التّعطيل ّيــة لهــا إلــى التّفســير الواقعـ ّ
ـي بــه.
الــذي يجــب إل ـزام المعارضــة والمجتمــع ال ّدولـ ّ
بيــان جنيــف ،الــذي وافــق الخمســة الكبــار ،أعضــاء مجلــس األمــن الدولــي
الدائمــون ،علــى إصــداره ،فــي  ۳٠حزي ـران  ،۲٠۱۲كان أ ّول ضحايــا سياســات
موســكو ،ومثلــه كان مصيــر الق ـرار  ،۲۱۱۸الــذي ح ـ ّدد آليــة تطبيــق البيــان
وأولوياتــه ،وصــدر بإجمــاع دولــي أعطــاه صفــة االســتعجال ،و«ح ـ ّدد عــد ًدا
مــن الخطــوات الرئيس ـ ّية للحـ ّـل ،أ ّولهــا إنشــاء هيئــة حاكمــة انتقال ّيــة كاملــة
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الصالحيّــات التنفيذيّــة ،تضــ ّم أعضــاء مــن الحكومــة الحاليّــة والمعارضــة
ومــن المجموعــات األخــرى ،وتش ـكّل علــى أســاس التوافــق» ويقــال أحيانًــا:
التراضــي( .((1بمــا أ ّن البيــان والقـرار لــم يذكـرا اســم األســد ،وبمــا أ ّن الـ ّروس
تذ ّرعــوا بذلــك ،ليقولــوا إن تشــكيل الهيئــة الحاكمــة ال يعنــي تخلّيــه عــن
الســلطة أو عــن صالحياتــه ،فقــد أصــدرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة،
فــي  ۱٥أيــار  ،۲٠۱۳القـرار رقــم القـرار  ۲٦۲ـ  ،٦۷الــذي تحيــل ما ّدتــه الثّامنــة
والعشــرون «جميــع مهــام ال ّرئاســة والحكومــة إلــى الهيئــة الحاكمــة االنتقالية،
بمــا فيهــا المهــا ّم المتعلّقــة بالمســائل العســكريّة واالســتخبارات ّية» ،وتقــول
بإعــادة النظــر فــي الدســتور ،انطالقًــا مــن حــوار وطنــي يشــارك فيــه الجميــع،
ـتوري
وإجـراء انتخابــات حـ ّرة نزيهــة متعـ ّددة األحـزاب ،فــي إطــار نظــام دسـ ّ
جديــد .وتكـ ّرر مادتــه الخامســة والعشــرون «الدعــوة إلــى االضطــاع بعمليّــة
دي
ـي تع ّد ّ
ـي شــاملة للجميــع بقيــادة ســوريا إلــى نظــام ديمقراطـ ّ
انتقــال سياسـ ّ
ـي
يتســاوى فيــه المواطنــون ،بغـ ّ
ـض النظــر عــن انتماءاتهــم أو أصلهــم العرقـ ّ
أو معتقداتهــم» ،وتر ّحــب مادتــه السادســة والعشــرون بـــ «إنشــاء االئتــاف
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســوريّة فــي  ۱۱تشــرين الثانــي ۲٠۱۲
فــي الدوحــة ...وتالحــظ االعتـراف الدولــي الواســع باالئتــاف ،بوصفــه الممثّل
ـوري»( .((1رفضــت روســيا هــذه الق ـرارات ،ورفضــت
السـ ّ
ـرعي للشّ ــعب ّ
الشّ ـ ّ
ولي
االعتـراف باالئتــاف ممثـ ّـا شــرع ًّيا للشّ ــعب ،وأدانــت ســحب االعتـراف ال ّد ّ
للســوريّين ،وقالــت
وتمســكت باألســد كممثّــل
شــرعي ووحيــد ّ
بال ّنظــامّ ،
ّ
باســتحالة وجــود ممثلَيــن شــرع َيين اث َنيــن لشــعب واحــد فــي دولــة واحــدة،
ورفضــت منــح صالح ّيــات األســد «للهيئــة الحاكمــة االنتقال ّيــة» التــي ســحبت
الحقًــا اعترافهــا بهــا أيضً ــا ،وعملــت المســتحيل لتعطيــل إنشــائها ،كــي ال
( ((1أخبــار األمــــم المتّحــــدة ،قــــرار مجلــــس األمــــن رقـــــم  ،2118بتاريــــخ  27أيلـــــول .2013
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تســتخدم مرجعيّتهــا الدوليّــة النتــزاع صالحيّــات األســد .ات ّخــذت موســكو
ـي،
الســوريّة علــى رفــض الحـ ّـل ّ
هــذه المواقــف ،ألنّهــا بنــت خطّتهــا ّ
السياسـ ّ
و«إنقــاذ» األســد ونظامــه :المه ّمــة التــي أوكلهــا بوتيــن شــخص ًيا إلــى جنراالته،
فــي ختــام منــاورات عســكريّة أجراهــا الجيــش الروســي نهايــة أيلــول ،۲٠۱٥
عش ـ ّية قيامهــم بغــزو عســكري مفتــوح لســوريا(.((1
دولي،
ـوري متجــاوزة ّ
السـ ّ
بــدأت روســيا تد ّخلهــا فــي الشّ ــأن ّ
أي قانــون أو قـرار ّ
وتمســك مطلــق بالقــدر
وبتجاهــل مطلــق لحقــوق مواطنــي ســوريا وشــعبهاّ ،
نفســه بمبــادئ ورقتــي سياســتها الخارجيــة ،المتعارضــة اســتباق ًّيا وجذريًّــا مــع
يفســر تناقــض موقفيهــا بيــن عامــي
بيــان جنيــف والق ـرار  ،۲۱۱۸فمــا الــذي ّ
 ۲٠۱۲و۲٠۱۳؟ مــن الضــروري العــودة إلــى عــام  ،۲٠۱۲للتذكيــر بــأن فتــرة
صــدور البيــان والق ـرار شــهدت تراج ًعــا عا ًمــا للجيــش األســدي ،أخرجــه مــن
ـوري الحـ ّر.
السـ ّ
ثلثــي مســاحة ســوريا ،وجعــل هزيمتــه وشــيكة أمــام الجيــش ّ
وبتد ّخــل روســيا وإشـراف جنراالتهــا علــى الحــرب ،انقلــب الت ّراجــع إلــى تق ّدم
غطّــى الفتــرة بيــن منتصــف عــام  ۲٠۱۳وأوائــل عــام  ،۲٠۱٤وأفضــى إلــى
تنصــل السياســة الروســية مــن مواقفهــا ،وقولهــا بضــرورة أن تعكــس السياســة
ّ
الوقائــع الميدان ّيــة ال الوثائــق الورق ّيــة .مــن هــذا التاريــخ فصاع ـ ًدا ،بــدأت
موســكو تعطّــل المفاوضــات بيــن المعارضــة وال ّنظــام ،بــد ًءا بــأ ّول اجتمــاع
ـب
ـي ُعقــد بينهمــا ،يــوم  ۲۲كانــون الثانــي  ،۲٠۱٤فــي جنيــف ،وانصـ ّ
تفاوضـ ّ
اهتمــام الــروس خاللــه علــى مســألتين ،همــا:
ـي علــى إنشــاء «الهيئــة الحاكمــة
األولــى تقويــض مبــدأ التّوافــق التّفاوضـ ّ
السياســي
الحــل
ّ
مدخــا يبــدأ
ً
االنتقال ّيــة» ،الــذي اعتبــره القــرار ۲۱۱۸
ّ
الحتمــي أن يتب ّنــى
ولــي بــه .وبتقويــض التّفــاوض كمبــدأ ،صــار مــن
ّ
ال ّد ّ
ـكري ،ويتســارع ،بــد ًءا مــن هــذه اللحظــة ،صعــود
الجميــع خيــار الحـ ّـل العسـ ّ
(« ((1بوتيــن خــال تعريفــه األســد بالجنــراالت الــروس الذيــن أنقــذوا ســوريا» ،جريــدة الفجــر،
 21ـ  11ـ https://bit.ly/3OiVJVG .2017
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الصــراع ،ســواء أكان إرهــاب تنظيمــات
تنظيمــات اإلرهــاب علــى طرفــي ّ
إيــران واألســد والــروس ،أم إرهــاب تنظيمــي داعــش والقاعــدة ،وتشــت ّد
الســوريّة ،وتتالشــى ثــورة الح ّريّــة بتالشــي
حــروب اآلخريــن علــى األرض ّ
الســوري ّين لموجــات متصاعــده مــن
ـي ،وتع ـ ّرض ّ
حراكهــا ّ
ـلمي ـ المدنـ ّ
السـ ّ
والسياســي ،وتدويــل الحــرب ومجرياتهــا،
العســكري
الهمج ّيــة والتطهيــر
ّ
ّ
والصراعــات بيــن الــدول
وتعميــق تشــابكاتها مــع مختلــف التّناقضــات ّ
قريبهــا وبعيدهــا .والمســألة الثانيــة هــي اإلمعــان فــي تهميــش منظّمــة
األمــم المتّحــدة ،وقيمهــا الناظمــة لعالقــات ومصالــح كبــار العالــم وصغــاره،
ـي علــى الق ـ ّوة ،ســرعان مــا ق ـ ّوض مــا فــي العالــم مــن
وســيادة نهــج مبنـ ّ
ـي للمصالــح القوم ّيــة التــي عــادت إلــى
مشــتركات ،وأبــرز الوجــه العدوانـ ّ
زمــن كان يعتقــد أنــه مضــى وانقضــى إلــى األبــد ،ســيطر فيــه األكثــر ق ـ ّوة
وانتهــاكًا لمــا بلورتــه البشــريّة مــن قوانيــن وأعـراف تحفــظ أمنهــا وســامها،
وخاصــة سياســات القــ ّوة ،المبن ّيــة علــى مصالــح
وتكبــح مــا يه ّددهــا،
ّ
الذاتــي ،للمســألة
الداخلــي،
وأهــداف محــض قوم ّيــة ،حجبــت الوجــه
ّ
ّ
الســوريّة ،وطمرتــه بمشــكالت وصراعــات دول ّيــة ال عالقــة لــه بهــا ،ولــم
ّ
الســورييّن ،وإن كان األســد قــد نــزع عــن الثّــورة
تكــن إطالقًــا بيــن رهانــات ّ
صفتهــا المحلّ ّيــة ،وعمــل علــى تدويلهــا عبــر تد ّخــل إيرانــي ثــم روســي ،مــا
للصـراع ،وربطــه بالحلــول الدوليــة ومــا
الســوريّة ّ
أبعــد مصيــره عــن المــآالت ّ
مؤسســاته
تمليــه عالقــات القــوى بيــن أطرافهــا ،بعيــ ًدا ع ّمــا قــد تتّخــذه ّ
الشّ ــرعية مــن قـرارات حــول حلــول سياسـ ّية وســلم ّية .باســتقوائه بالخــارج،
انفصــل األســد عــن عالقــة نظــام ـ شــعب ،وارتبــط بعالقــات دول ،إن حمتــه
ـض ال ّنظــر ع ّمــا قــد يرتكبــه مــن جرائــم
صــار لهــا مصلحــة فــي إنقــاذه ،بغـ ّ
بالتّعــاون معهــم ،لتهدئــة مواطنيــه الثّائريــن الذيــن ســيعتبرهم الخــارج
الص ـراع معــه ،وســيملي عليهــم الحـ ّـل الــذي
الــذي اســتقوى بــه طرفًــا فــي ّ
يخــدم مصالحــه ،فمــا بالــك إذا ظهــرت بينهــم تنظيمــات إرهاب ّيــة ،وازداد
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الســورييّن
دورهــا بــروزًا ،واكتســب طاب ًعــا دوليًــا متعاظ ًمــا ،يغ ـ ّرب بــدوره ّ
عــن ح ّريّتهــم ،والعالــم عنهــم؟
منــذ إفشــال مؤتمــر جنيــف األ ّول فصاعـ ًدا ،بــدأت موســكو تصـ ّر علــى اعتبــار
الثــورة إرهاب ّيــة ،بتم ّردهــا علــى نظــام شــرعي .وترفــض فــي الوثيقــة ســابقة
الذكــر ،التــي أصدرتهــا عــام  ،۲٠۱۳وحـ ّددت فيهــا أولويّــات وأســس سياســتها
ـي
الخارجيّــة «اســتخدام القـ ّوة أو التهديــد بهــا مــن أجــل إحــداث تغييــر سياسـ ّ
لســلطة شــرعيّة»( ،((2وتتب ّنــى مــا تمارســه األســديّة مــن «إرهــاب دولــة»،
بوصفــه تجســي ًدا لســيادة ســلطة شــرع ّية ،وتتجاهــل مــا ينطبــق مــن تعريــف
األســدي ،ويســاوي بينــه وبيــن
األمــم المتّحــدة لإلرهــاب علــى اإلرهــاب
ّ
«القتــل المتع ّمــد والمنظّــم للمدن ّييــن ،وتهديدهــم بالقتــل لخلــق جــو مــن
ـي ،أو االســتخدام
الرعــب واإلهانــة لألشــخاص األبريــاء ،مــن أجــل كســب سياسـ ّ
ـي للعنــف ضــد األشــخاص والممتلــكات إلجبــار المدنيّيــن لإلذعان
غيــر القانونـ ّ
ألهــداف سياس ـ ّية»(.((2
عطّلــت روســيا مفاوضــات جنيــف ،بح ّجــة أن مــا يجــري فــي ســوريا هــو
ـي» ،ومــع أنــه لــم يكــن
«اســتخدام للق ـ ّوة مــن أجــل إحــداث تغييــر سياسـ ّ
ـلمي التــي
هنــاك ّ
ـي ـ السـ ّ
أي اســتخدام للعنــف ،طــوال فتــرة الح ـراك المدنـ ّ
ـدي لحظــة واحــدة عــن اســتخدام
دامــت قرابــة عــام ،لــم يتوقّــف ال ّنظــام األسـ ّ
العنــف خاللهــا ،دون قيــود أو روادع ،ضــ ّده ،فقــد زعــم الــ ّروس أ ّن هنــاك
الســوري ّين،
خطّــة إلســقاط األســد ،ولذلــك ،ال يعتبــر عنفــه إرهــاب دولــة ضـ ّد ّ
ومؤسســاتها الشّ ــرعية تجــب مســاندته ،فــإن كان هناك
بــل دفا ًعــا عــن ال ّدولــة ّ
ـي ،كان ذلــك بعــد اســتتباب األمــن،
مــن حاجــة حقيق ّيــة إلــى تغييــر سياسـ ّ
وتوفّــر ضمانــات كافيــة وملموســة ،تؤكّــد أ ّن بديــل النظــام ســيكون مســتق ًرا
أحمد مجيب ،في تعريف اإلرهاب ،مد ّونات الجزيرة 27 ،ـ  7ـ https://bit.ly/3vltwVz .2017

(((2
( ((2هــل هنــاك تعريــف واحــد حاليًــا لـــ «اإلرهــاب» فــي العالــم العربــي؟ بــي بــي ســي عربــي،
 5ـ  10ـ https://bbc.in/3nGahU9 .2015
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ويســتطيع حمايــة ســوريا والعالــم مــن اإلرهــاب( .((2إلــى أن يحــدث ذلــك
وتتوفّــر شــروط التّغييــر ،بهزيمــة الثّــورة ،ال بــد مــن إرجــاء تطبيــق القـرارات
الســوريّة ،واعتبــار الثّــورة إرهابًــا ،وحــرب األســد
الدول ّيــة حــول المســألة ّ
اإلرهاب ّيــة علــى شــعبه األعــزل عمـ ًـا مــن أعمــال الشّ ــرع ّية الوطن ّيــة والدول ّيــة،
الســلطة ،وإال انحــاز
علــى المجتمــع الدولــي مكافأتــه عليــه ال إخراجــه مــن ّ
إلــى إرهــاب بنــى تنظيمــات مذهبيّــة عابــرة للحــدود ،يســتحيل القضــاء عليهــا
دون األســد وجيشــه.
ـي فــي إبعــاد األســد عــن
ـي بحــق المجتمــع ال ّدولـ ّ
ش ـكّك الموقــف ال ّروسـ ّ
رئاســة ســوريا ،وح ّملــه المســؤولية عــن االســتجابة لموقــف «اإلرهــاب»
منــه ،وســ ّوغ رفضــه للقــرارات الدول ّيــة بقولــه :إ ّن تطبيقهــا ســينتج
الفوضــى بــدل الح ّريّــة ،ونظا ًمــا مذهبيًّــا وإرهابيًّــا ،بــدلً مــن نظــام األســد
ـي ،ال أحــد
ـي» ،وســيه ّدد أمــن وســام العالــم مــن أجــل حـ ّـل سياسـ ّ
«الحداثـ ّ
وال شــيء يضمــن نجاحــه .وزاد مــن تعنــت الكرمليــن وإصـراره علــى حمايــة
األســد امتنــا ُع المعارضــة عــن مقاتلــة تنظيمــي اإلرهــاب داعــش و ال ّنصــرة،
والفصائــل المنتميــة إلــى بيئتهمــا األيديولوج ّيــة ،وا ّدعــاؤه أن األســد يحمــي
العالــم مــن اإلرهاب ّييــن ،ويض ّحــي بجيشــه ويخاطــر بنظامــه نيابــة عنــه،
ـكل دولــة
خاصــة بـ ّ
ـي عا ّمــة ،وقومــي ّ
كــي ال يتح ـ ّول إلــى مســألة أمــن دولـ ّ
مــن دول العالــم المتق ـ ّدم.
الســوريّة ،حتــى اعتمــدت موســكو مواقــف أرســتها
مــا إن بــدأت الثّــورة ّ
الســوريّين والشّ ــرع ّية ال ّدول ّيــة،
علــى أحــكام مســبقة ،تحــ ّدت إرادة ّ
ـي الــذي اتّخــذ قراراتــه بموافقتهــا،
وخاطــرت بعالقاتهــا مــع المجتمــع ال ّدولـ ّ
نصــت علــى وقــف
غيــر أنّهــا تعاملــت معهــا وكأنّهــا غيــر موجــودة ،ألنهــا ّ
( ((2أوليســيا نكاشــيفا وكيــث بــراون وكريســتوفر إس تشــيفيس وأولجــا أوليكــر ،وســكوت بوســطن،
«السياســة الخارجيّــة ال ّروس ـيّة فــي الســياقين التاريخــي والحالــي» ،مؤسســه رانــد 32 ،صفحــة ،بــا تاريــخ.

https://bit.ly/3EiJzI1
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حــرب ال ّنظــام ضــد اآلمنيــن والعــ ّزل ،وامتناعــه عــن اســتخدام األســلحة
الثّقيلــة فــي قصفهــم ومحاصرتهــم وتجويعهــم ،وضربهــم بأســلحة مح ّرمــة
دول ًيــا».
الدولــي ،وأخــذ خبراؤهــا
السياســي
مــا إن احتجــزت موســكو الحــل
ّ
ّ
العســكريّون يشــرفون علــى معــارك ال ّنظــام ،حتــى شــرعت تم ـ ّده بفيــض
الســاح الحديــث ،والذخائــر الفتّاكــة ،وتهاجــم التج ّمعــات الس ـكّانيّة،
مــن ّ
ـي عليــه ،ويم ّكــن
وت ُعيــره قــد ًرا مــن ق ّوتهــا يـ ّرد بــه ضغــوط العالــم الخارجـ ّ
دولتــه العميقــة مــن تطبيــق خطـ ٍ
ـط وضَ عهــا «المستشــارون الــروس» ،لقطــع
ـي ،وتقويــض مــا يجمعهمــا
ـي واألهلـ ّ
التّواصــل بيــن قطاعــي الثّــورة المدنـ ّ
العســكري
مــن وحــدة ،فــي مرحلــة أولــى ،وممارســة قــدر مــن الضغــط
ّ
ـي ،إلرغامــه علــى التط ّيــف والتّعســكر،
المكثّــف علــى حامــل الثّــورة األهلـ ّ
وانتهــاج سياســات يتوقّــف مصيــر ال ّنظــام علــى نجاحهــا ،فــي مرحلــة ثانيــة،
الســلميّة والمدنيّــة التــي ت ِعــد الســوريين بالعدالــة
كتحويــل ثــورة الح ّريّــة ّ
مذهبــي شــامل،
طائفــي ـ
والمســاواة والكرامــة اإلنســان ّية ،إلــى اقتتــال
ّ
ّ
بمــا يتوقّــع أن يالزمــه مــن بــروز للقيــادات المحلّيّــة ،تقليديّــة التفكيــر
والمعتقــد ،وقليلــة الخبــرة السياس ـ ّية ،التــي ســيكبح ضمــور وعيهــا ونمــط
بنيتهــا المجتمع ّيــة تخلّــق قيــادة ثوريّــة حديثــة لتمــ ّرد وطنــي يمتلــك
الســوري ّين تحــت
خططًــا وبرامــج تح ّولــه إلــى ثــورة مكتملــة األركان ،تو ّحــد ّ
ـي الواســع نحــو الح ّريّــة
ـعبي ـ المجتمعـ ّ
قيــادة ثوريــة ،تو ّجــه تم ّردهــم الشـ ّ
كهــدف ال يحيــد عنــه ،وتطــ ّور أنشــطتهم ،لتبــدل موازيــن القــوى بينهــم
وبيــن النظــام وداعميــه ،وتمكينهــم مــن الصمــود بفضــل مــا يبدونــه مــن
مقاومــة تجمــع النهجيــن الســلمي والمقــاوم ،دفا ًعــا عــن وطــن يريدونــه
مســتقل وديمقراط ًيــا.
ًّ
ـوري ،اعتمــد الــروس خطــة شــبيهة بخطــة غروزنــي
السـ ّ
لمواجهــة المجتمــع ّ
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ـكري يحـ ّول نجاحــه األســد إلــى
الشيشــانيّة( ،((2تتل ّخــص فــي إنجــاز حـ ّـل عسـ ّ
تابــع لهــم ،وســوريا إلــى مســتعمر ٍة غزتهــا دون قــرار مــن مجلــس األمــن،
واســتخدمت حـ ّـق النقــض ،م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا ،إلفشــال التصويــت علــى مشــاريع
ق ـرارات عربيّــة ودوليّــة ،اســتهدفت ردع األســد ووقــف حربــه وحــرب إي ـران
روســيا علــى الســوريين ومــا فــي بالدهــم مــن عمـران ،أو منحهــم بعــض مــا
طالبــوا بــه ،أو كان ضروريًّــا لتطبيــق مــا تـ ّم اتّخــاذه مــن قـرارات حــول الحـ ّـل
ـي.
ّ
ـي ال ّدولـ ّ
السياسـ ّ

تحويل الثورة إلى حرب

الســوريّة حدثًــا محلّ ًّيــا صرفًــا ،ولــم يكــن فــي حســابات الذيــن
كانــت الثــورة ّ
قامــوا بهــا أو شــاركوا فيهــا اإلطاحــة بال ّدولــة ،ولــم يكــن فــي حســبانهم تحويل
بالدهــم إلــى بــؤر ٍة تتكثّــف فيهــا صراعــات عرب ّيــة وإقليم ّيــة ودول ّيــة ،بــل
ـعبي هــو ســبيلهم إلــى ح ّريّتهــم،
كان ّ
الســوريّون يعتقــدون أ ّن حراكهــم الشـ ّ
التــي ســيفوزون بهــا خــال فتــرة قصيــرة ،أســوة بمــن ثــاروا قبلهــم ،فــي
تونــس ومصــر ،وأطاحــوا بــن علــي وحســني مبــارك ،خــال فتــرة راوحــت بيــن
أســبوعين وثالثــة .وألنّهــم كانــوا يعرفــون طبيعــة نظامهــم ،ودور العصب ّيــة
الطائف ّيــة وترجماتهــا العســكريّة ـ األمن ّيــة فــي بنيتــه وخياراتــه ،اعتقــد
كثيــرون منهــم أن تد ّخــل الــدول إلقنــاع رئيســهم بإصــاح شــؤونهم وشــؤون
ســلطته ونظامــه ســيكون حـ ًّـا إنقاذيًــا ،وأنهــم ســيغادرون الشّ ــارع بعــد ذلــك،
انتقالــي ســيمنحهم مــا يريدونــه مــن ح ّريّــة،
بمــا أ ّن انزالقهــم إلــى طــور
ّ
الفئــوي
وسيؤســس لمصالحــة وطن ّيــة تزيــل ســلبيات حكــم األســد األب،
ّ
ّ
ـي ،المعــادي بقســوة للشــعب ،وتأخذهــم إلــى
المغلــق ،والفاســد واإلقصائـ ّ
( ((2نســبة إلــى مدينــة غروزنــي فــي بــاد الشيشــان ،التــي د ّمرهــا الجيــش الروســي فــي عمليــات قصــف
ـوائي لــم تم ّيــز بيــن المحاربيــن والمدني ّيــن ،وقتــل فيهــا خــال الحــرب األولــى مــا بيــن  80و 100ألــف
عشـ ّ
إنســان ،وه ّجــر نحــو  500ألــف مــن ســكانها ،ثــم مســحها بوتيــن وجنراالتــه عــن وجــه األرض ،فــي الحــرب
الثانيــة ،التــي دارت بيــن عامــي  2000و.2005
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ـوري الحـ ّـق فــي الح ّريّــة
نظــام جديــد لــن يُقصــي أحـ ًدا ،ويكــون فيــه لـ ّ
ـكل سـ ّ
والعدالــة والمســاواة والكرامــة اإلنســانيّة.
بســبب رفــض مطلــب اإلصــاح ،الــذي ظـ ّـل بشــار األســد يتالعــب بــه طــوال
عشــرة أعــوام ،وبســبب إعالنــه أنــه ســيقضي علــى الثــورة بالق ـ ّوة ،وبســبب
ـي إلــى جانبــه ،منــذ يــوم التظاهـرات األول ،أخــذت
ـي والروسـ ّ
التد ّخــل اإليرانـ ّ
الســوريّين باالنخراط
األحــداث من ًحــى عنف ًّيــا ،بعــد اتّهام مالييــن المتظاهريــن ّ
فــي مؤامــرة كونيــة تح ّركهــا اإلمبريال ّيــة والصهيون ّيــة ،وقــد قــال األســد ،بعــد
ـلمي ،مــا أثــار ذهــول ســامعيه مــن
أقـ ّـل مــن شــهر علــى حـراك المجتمــع السـ ّ
ـهل ،نحــن
المواطنيــن حتّــى البعثييّــن« :إذا كانــت هــي الحــرب فأهـ ًـا وسـ ً
علــى أتـ ّم اســتعداد لهــا»( .((2وحيــن شــرح حيثيّــات المؤامــرة ،قــال إنّهــا مــن
«مندســين» انخرطــوا فــي صفــوف الشّ ــعب ،وأوهمــوه أنــه يفتقــر إلــى
فعــل
ّ
الح ّريّــة ،ليغطّــوا أهدافهــم الحقيق ّيــة كمتآمريــن ،ورأى أن مســؤوليته تجــاه
الشــعب وأمنــه تُلزمــه بتحريــره منهــم والقضــاء عليهــم.
ومنــذ تبنــي الــروس أطروحــة «المؤامــرة» ،ســواء كانــت مــن بنــات أفكارهــم
الســوريّين ،بح ّجــة
الس ّ
ــوري ،بــدأت حــرب إبــادة ّ
أم مــن مخ ّيلــة ال ّنظــام ّ
المندســين مــن صفوفهــم ،وســرعان مــا بلــغ العنــف مســت ًوى عال ًيــا
إخ ـراج
ّ
مــن الشـ ّدة ،قُتــل فيــه و ُر ّحــل و ُه ّجــر واعتُقــل و ُعـذّب و ُجـ ّوع وأُخفــي مالييــن
«المندســين» تــزداد باطّـراد،
المواطنيــن ،وكانــت أعــداد مــن سـ ّماهم األســد
ّ
نتيجــة لــردات الفعــل علــى عنفــه ،حتــى إنــه قــ ّدر عددهــم فــي إحــدى
خطبــه بالمالييــن .ذلــك كان أول ســبب النتشــار العنــف ،واســتفزاز عنــف
مضــا ّد ،وللقضــاء علــى ســلم ّية ح ـراك تكثّفــت مطالبــه بمبــادرة األســد إلــى
إصــاح مــا كان يتع ّهــد يوم ًيــا بإصالحــه :أحــوال النــاس وال ّنظــام ،ومنــح الح ّريّــة
للمواطنيــن ،بعــد قرابــة ســبعين عا ًمــا مــن جعلهــا شــعا ًرا لحــزب البعــث،
(((2
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ـي .بذلــك ،لــم تعــد سياســة روســيا،
وااللت ـزام بجعلهــا خبــز سياســاته اليومـ ّ
وقــد تبنــت أكذوبــة األســد ،مو ّجه ـ ًة نحــو حـ ّـل مشــكلة ،بــل صــار هدفهــا
مشــاركته فــي إبــادة الشــعب ،فــكأن الســوريين ثــاروا علــى بوتيــن ،أو كأ ّن
ثورتهــم انفجــرت فــي موســكو ،ولــم تعــد فــي نظرهــا حدثًــا خارج ًيــا صــدرت
حــول تســويته قـرارات دوليــة ملزمــة التنفيــذ بموافقتهــا ،بــل غـ َدت مؤامــرة
انتقلــت مــن ســوريا إلــى موســكو ،واســتهدفت رئيســها ونظامــه.
بشــ ّن الحــرب الج ّويّــة والب ّريّــة والبحريّــة علــى مــدن مكتظّــة بالســكّان،
وجــد الســوريون أنفســهم حيــال وضــع لــم يعتقــدوا يو ًمــا أنهــم ســيواجهونه،
هــو انتقــال حراكهــم الداخلــي والســلمي إلــى ســاح ٍة ال ناقــة لهــم فيهــا وال
جمــل ،وليســوا مؤ ّهليــن للدخــول فيهــا ،وال قادريــن علــى صراعاتهــا الغامضــة
والمع ّقــدة ،بمــا يمتلكونــه مــن خبـرات سياسـيّة محــدودة ،ويعتمدونــه مــن
أســاليب ســلم ّية فــي طلــب ح ّريّتهــم ،ومــن نفــور مــن العنــف واالنخ ـراط
فــي تجاذبــات مسـلّحة يفتقــرون إلــى وســائل خوضهــا ،وســيكون مــن المحــال
بالنســبة إليهــم إعــداد أنفســهم لخوضهــا ،بينمــا تنهــال القذائــف عليهــم،
فتد ّمــر بيوتهــم وتقتــل أطفالهــم ونســاءهم ،وتبيــد شــ ّبانهم وشــابّاتهم،
وترغمهــم علــى مواقــف ال حيلــة لهــم فــي اتّخاذهــا ،مــن دون أن تتوفّــر لهــم
قيــادة وتنظيمــات مو ّحــدة ،أو يتمكّنــوا مــن المحافظــة علــى حياتهــم فــي
ظـ ّـل مــا يســتهدفها ،أو مــن وقــف آلــة القتــل ،التــي تمعــن فــي إبــادة نخبهــم
الشــباب ّية التــي أطلقــت الحـراك ،وكان ينتظــر أن تبلــور برامــج ترشــد مالييــن
المشــاركين فيــه إلــى مــا يمكّنهــم مــن تطويــره ،وتعزيــز تصميمهــم علــى
ـام أســكرتهم وعــود رئيســه اإلصالحيّــة ،وهــا
نيــل حريتهــم ،والضغــط علــى نظـ ٍ
ـي أو
ـاني أو وطنـ ّ
هــو يســفر عــن وجهــه كس ـفّا ٍح ال يربطــه بهــم رابــط إنسـ ّ
ـخصي ،وليــس فــي جعبتــه غيــر الوعــود الكاذبــة ،وال ّرصــاص القاتــل.
شـ ّ
الص ـراع ،صــار دور األســد تاب ًعــا ،ذلــك أ ّن اســتنجاده
بانخ ـراط ال ـ ّروس فــي ّ
باإليران ّييــن والــ ّروس أكّــد ـ بال ّدليــل القاطــع ـ افتقــاره إلــى قــ ّوة تكفــي
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الســقوط هــو ونظامــه،
إلخمــاد حــراك الشّ ــعب ،وإحــراز انتصــار يج ّنبــه ّ
ـي ،ومــا حـ ّـل بجيشــه مــن هزائــم متعاقبــة طــوال عــام
كمــا أ ّن ضعفــه الجلـ ّ
ون ّيــف ،أقنــع موســكو بــأ ّن إحـراز ال ّنصــر علــى خصومــه يفــرض عليهــا إرســال
قــدر مــن القــ ّوة إلــى ســوريا يتخطّــى حجمــه صراعهــا وأهم ّيتهــا ،ويمثّــل
رســائل إلــى أطـراف ،ينخــرط بعضهــا فــي الحــرب وليــس بعضهــا اآلخــر طرفًــا
فيهــا وربّمــا كان ينتظــر إنضــاج الشّ ــروط الضّ روريّــة لحـ ّـل يتجــاوز الشّ ــؤون
حصتهــا مــن الغنيمــة هــي األكبــر ،أو
الســوريّة ،تريــد موســكو ردعهــا ،لتكــون ّ
ّ
ـكري حاســم يترتّــب
لتنفــرد بحصــص المشــاركين فيهــا ،مــن ب ّوابــة حـ ّـل عسـ ّ
الســوريّين،
ـي ،يحمــل فــي ط ّياتــه إنقــاذ األســد وهزيمــة ّ
عليــه حـ ّـل سياسـ ّ
الص ـراع ال ّداخل ّيــة والخارج ّيــة،
ويغــدو حاضنــة عالقــات روســيا مــع أط ـراف ّ
ـي الجديــد،
بقـ ّوة ّ
الســاح وســاح القـ ّوة :ب ّوابتــا الكرمليــن إلــى ال ّنظــام ال ّدولـ ّ
اللّتــان ألحقتــا هزيمــة ســريعة وال شـ ّـك فيهــا بثــورة كانــت ســتبثّ قــد ًرا هائـ ًـا
حــق
مــن االضطــراب فــي العالــم
ولــي بر ّمتــه ،ومــن ّ
العربــي ،والوضــع ال ّد ّ
ّ
ـي علــى إنجازهــا.
موســكو أن تنــال شــكر ال ّنظــام ال ّدولـ ّ
الســاحة ال ّداخل ّيــة إلــى مــا ستشــهده
وكانــت األســديّة قــد عملــت لدفــع ّ
ـلمي
ســوريا مــن انقســامات فئويّــة عدائيّــة ،فبــادرت بعــد أيّــام الح ـراك ّ
السـ ّ
األولــى إلــى تســليح المتظاهريــن ونشــر االقتتــال بينهــم ،وأمــرت أجهزتهــا
الس ـكّان ّية ومجالــس
بإلقــاء بنــادق الكالشــينكوف فــي الشّ ــوارع والتّج ّمعــات ّ
العــزاء ،التــي دأب «األمــن» علــى مداهمتهــا وإطــاق ال ّنــار عليهــا ،بينمــا
الصنــع ،ومعهــا مئــة
كان وكالؤه يبيعــون بندق ّيــة الكالشــينكوف ال ّروســ ّية ّ
ـي ،وكان
رصاصــة ،بمبالــغ تـراوح بيــن مئتيــن وخمســين وثالثمئــة دوالر أميركـ ّ
ـي
ـي يســتعر كال ّنــار فــي الهشــيم ،والفاصــل ال ّزمنـ ّ
التّهييــج والتّرويــع الطّائفـ ّ
بيــن موجــات االعتقــاالت يتالشــى ُمع ّم ًقــا مــا خطّطــت لــه مخابـرات ال ّنظــام
الســوريّين بعضهــم ضــ ّد
مــن فــرز
ّ
فئــوي ،ومــا تقــ ّرر أن ينتجــه تحريــض ّ
بعضهــم اآلخــر ،جماعــات وأف ـرا ًدا ،وســوقهم إلــى ســاحة مذهب ّيــة ـ طائف ّيــة
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ينتفــي بقتالهــم فيهــا حقّهــم فــي الح ّريّــة والمســاوة ،ويتّســع ويتع ّمــق مــا
بينهــم مــن شــروخ مجتمع ّيــة ،بتح ّولهــم مــن شــركاء فــي الوطــن ،إلــى أعــداء
والســاح فــي أيديهــم ،قتــالً مذهب ًّيــا وطائف ًّيــا ،مناطق ًّيــا وقوم ًّيــا،
يخوضــونّ ،
اللذق ّيــة بعــد
وإلّ فمــا معنــى االعتقــاالت المخابرات ّيــة التــي شــهدتها مدينــة ّ
الســوريّين،
تظاهراتهــا األولــى ،واســتهدفت إبعــاد العلويّيــن بالقـ ّوة عــن بق ّيــة ّ
للسـ ّنة
وتحريــض كتلهــم الكبــرى علــى المتظاهريــن منهــم ،بتهمــة عمالتهــم ّ
فــي ســوريا ،وآلل الحريــري فــي لبنــان.
أي حــوار
الســوريّين مــن أواصــر وطن ّيــة ،وجعــل ّ
بقرارهــا تمزيــق مــا يجمــع ّ
أو تواصــل بينهــم جريمــة يعاقــب مرتكبهــا بالقتــل ،وبإخراجهــا مشــتركاتهم
والمدنــي،
ــلمي
مــن ال ّدائرتيــن الشّ ــخص ّية والعا ّمــة ،وإلحــاق حراكهــم ّ
ّ
الس ّ
والصحافيّيــن وز ّوار ســوريا األجانــب ،باإلرهــاب
الــذي أدهــش ال ّدبلوماس ـيّين ّ
والحــرب عليــه ،انقلبــت األســديّة إلــى عــد ّو مرعــب ،وبعبــع أرعــب المواطنين
الســلب ّية حيــال الحــراك ومطالبــه،
إلــى حــ ّد دفــع ً
كتــا كبيــرة منهــم إلــى ّ
ـدي
خشــية اتّهامهــم بالمشــاركة فــي عصيــان مسـلّح ،بينمــا كان ال ّرصــاص األسـ ّ
يفتــك بهــم ،حتّــى الذيــن ينتمــون إلــى حــزب البعــث «الحاكــم» ،وال ت ُس ـلّم
جثامينهــم إلــى أهليهــم إلّ بعــد توقيــع اعتـراف يقـ ّرون فيــه بســقوط أبنائهــم
فــي معــارك ،وهــم يطلقــون ال ّرصــاص علــى الشّ ــرطة المدن ّيــة أو المواطنيــن
اآلمنيــن .حــدث هــذا ،حتّــى عندمــا قصــد أحــد اآلبــاء مشــفى المواســاة
بدمشــق ،الســتالم جثاميــن زوجتــه وطفيلــه الذيــن كانــوا قــد قضــوا فــي
حــادث ســير علــى طريــق درعــا ،وأجبــر علــى توقيــع اعتـراف يقـ ّر فيــه بأنّهــم
قُتلــوا فــي اشــتباك مسـلّح مــع الجيــش وفــي أيديهــم بنادقهــم ،علــى ال ّرغــم
مــن أ ّن عمــر الكبيــر مــن الطّفليــن كان أربعــة أعــوام!
هــذه الهســتيريا الطّائف ّيــة والعنيفــة ،التــي نشــرها ال ّنظــام وأعانــه عليهــا
إرهاب ّيــون ومجرمــون جنائ ّيــون ومتشــ ّددون قاعديّــون ،أخرجهــم بــاآلالف
مــن ســجونه ،ومنهــم نــزالء ســجن صيدنايــا ،الذيــن بلــغ عددهــم قرابــة ألــف
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وخمســمئة ســجين ،عرفــوا بعصيانهــم الــذي اســتم ّر أشــه ًرا خــال عــام ،۲٠٠۸
وقتــل المتشــ ّددون خاللــه ســجناء علمانيّيــن وآخريــن ينتمــون إلــى تيّــار
الســلفيّين
مناهــض لتيّارهــم مــن المتط ّرفيــن اإلســاميّين« ،كان بينهــم مئــات ّ
الجهاديّيــن ،الذيــن قــاد بعضهــم الحقًــا فصائــل جهاديّــة ،بمــا راكمــه فــي
الســجن مــن خبـرات قتاليّــة ودعويّــة»( .((2وقــد تـ ّم إخــاء ســبيلهم أو إطــاق
ّ
الســجناء مــن ســجن عــدرا
سـراحهم علــى دفعتيــن ،كمــا أخلــي ســبيل مئــات ّ
ـي التّابــع لــوزارة ال ّداخليّــة.
المدنـ ّ
ليــس هنــاك مــا يؤكّــد أ ّن مستشــاري الجيــش الـ ّروس هــم مــن نصحــوا األســد
ـكري ،وهنــاك مــن قــال إ ّن اللّــواء مح ّمــد ناصيف مستشــار األســد
بالحـ ّـل العسـ ّ
للشّ ــؤون األمن ّيــة كان وراء فكــرة عســكرة الثّــورة ،وأنّــه أقنــع األســد بإخــاء
ســبيل مقاتلــي القاعــدة مــن ســجن صيدنايــا ،لثقتــه بأنّهــم ســيبادرون إلــى
ـلمي
الســوريّين ّ
تشــكيل تنظيمــات مسـلّحة جهاديّــة ،وســيقوضون حـراك ّ
السـ ّ
ـي لــم يب ـ ّدل
بق ـ ّوة ّ
الســاح ،وس ُي َؤســلمون الثّــورة( .((2لك ـ ّن التّدخــل ال ّروسـ ّ
ـي وحيــد،
سياســات األســد ،ســواء بمــا يتعلّــق بالحـ ّـل العسـ ّ
ـكري كحـ ّـل سياسـ ّ
الســوريّين ،أم بالحـ ّد مــن
أم بمذهبــة وتطييــف ّ
الصـراع ،أم بالتّن ّكــر لحقــوق ّ
اســتخدام الق ـ ّوة المفرطــة ض ـ ّد تج ّمعاتهــم المدن ّيــة ومســاكنهم وخيامهــم.
والحقيقــة أ ّن تدخلّهــم عـ ّزز أدوار مــن تعــاون معهــم مــن مجرميــن جنائ ّييــن
حملــوا اســم الشّ ــ ّبيحة ،وج ّندهــم فــي فيالقــه ومرافقــه العســكريّة ،بــل
ز ّودهــم بمجرميــن جنائ ّييــن روس ،انضــووا فــي مرتزقــة «فاغنــر» التّابعــة
ـمي
لــوزراة ال ّدفــاع ال ّروس ـ ّية ،ويقومــون عــادة بأعمــال يأنــف العســكر ال ّرسـ ّ
ـي مــن القيــام بهــا ،لك ّنــه ال يعتــرض عليهــا ،ويفيد فــي خططــه ومعاركه
ال ّروسـ ّ
منهــا ،ويكلّــف مرتكبيهــا بمهــا ّم عســكريّة مــن صلــب واجباتــه .وليــس سـ ًّرا أ ّن
( ((2ســجن صيدنايــا :مــن التّأســيس إلــى المحــارق البشــريّة ،موقــع الجمهوريّــة6 ،حزيــران .2017

https://bit.ly/36jGUkC

( ((2محمــد خيــر موســى :دول صيدنايــا الثّــاث ...كيــف نجــح اللّــواء محمــد ناصيــف فــي عســكرة الثّــورة،
تلفزيــون ســوريا 31 ،ـ  1ـ https://bit.ly/3EjhCzM .2021
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موســكو أرســلت جنـراالت قاتلــوا فــي أفغانســتان ،وراكمــوا خبـرات ميدانيّــة
للســلطة ،كان بينهــم جن ـرال متقاعــد علــى
فــي احتــواء التّح ـ ّركات المناوئــة ّ
عالقــة شــخص ّية بال ّرئيــس بوتيــن ،ذكــر فــي حديــث مــع خالــد ال ّراشــد مقـ ّدم
ـدي بإخمــاد
برنامــج «رحلــة فــي الذّاكــرة» ال ّروســي أنّــه نصــح ال ّنظــام األسـ ّ
الســاح علــى المواطنيــن ،وإشــعال فتــن بينهــم .ولــم
التّم ـ ّرد عبــر توزيــع ّ
يعتــرض الـ ّروس أيضً ــا علــى إرهــاب ال ّدولــة ،الــذي مارســته أجهــزة األســد ،بــل
ع ّززتــه بخبـرات جيشــها فــي الشّ يســان ،حيــث تـ ّم مســح مدينــة غروزنــي عــن
وجــه األرض ،بمــن فيهــا ،ور ّحبــوا بالتّعــاون مــع إرهاب ّييــن موصوفيــن ،أرســلهم
ـي ،هــم
«حــزب اللــه» إلــى ســوريا بأوامــر مــن علــي خامنئــي ،المرشــد اإليرانـ ّ
أي جيــش
ـي تعــاون ّ
ميليشــيات باعتـراف مجلــس األمــن ،يمنــع القانــون ال ّدولـ ّ
ـمي معهــا.
ـي أو رسـ ّ
نظامـ ّ
ـي ،اســتهدف مــن زعــم األســد
أســهم ال ـ ّروس فــي إغ ـراق ســوريا بعنــف عبثـ ّ
المندســين ،المواطنيــن العاديّيــن والمســالمين،
أنّــه يريــد إنقاذهــم مــن
ّ
الذيــن قصــدوا المنافــي وبلــدان اللّجــوء ،لل ّنجــاة بحياتهــم ،بينمــا اعتــرف
المندســين وتح ّولهــم إلــى جيــوش ،دون أن يقــ ّر
ال ّنظــام بتزايــد أعــداد
ّ
الســوري ّين الذيــن نالهــم
بفشــله أو يعــ ّدل خططــه أو يعتــذر لمئــات آالف ّ
الســاح دفا ًعــا عــن
القتــل والتّعذيــب والتّجويــع والتّهجيــر ...إلــخ ،أو حملــوا ّ
أنفســهم ،وليــس ألنّهــم قـ ّرروا القيــام بثــورة مسـلّحة .ولــم يفـ ّرق الـ ّروس بيــن
مه ّمتهــم كدولــة عضــو فــي مجلــس األمــن ،غــزت دولــة أجنبيّــة دون تفويــض
ـي ،ومهــا ّم تنظيمــات اإلجـرام التــي كانــت تفتــك باآلمنيــن ،رافعــة شــعاري
دولـ ّ
«األســد أو نحــرق البلــد» و«األســد أو ال أحــد» ،أو «األســد أو بالهــا البلــد»(.((2
ـدل مــن أن يبحــث الكرمليــن عــن مداخــل سياسـ ّية لوقــف القتــل ،انخــرط
وبـ ً
ـدي
ـوري ،صديقهــم التّقليـ ّ
السـ ّ
جيشــه فيــه بحماســة واســتمتاع ،وكأ ّن الشّ ــعب ّ
( ((2موريتــس باومشــتايغرو ،قـراءة فــي كتــاب األســد أو نحــرق البلــد ،لســام داغــر ،مراســل وول ســتريت
ـي ،بــا تاريــخhttps://bit.ly/3KSi0Yf .
جورنــال فــي دمشــق حتّــى عــام  ،2014نقـ ًـا عــن موقــع القنطــرة بالعربـ ّ
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والقديــم ،عــد ّو لهــم ،أو كأ ّن شــخص بشّ ــار األســد أكثــر أهميّــة عندهــم مــن
الســوريّين جميعهــم ،ألنّــه الوحيــد الــذي يســتطيع ،ويريــد ،ضمــان مصالحهــم
ّ
ـرعي» يرفضــه شــعبه!
فــي ســوريا ،بعــد إنقــاذه مــن ّ
الســقوط كحاكــم «شـ ّ
وكمــا فتــك األســد بال ّنــاس ،وأطلــق أيــدي شــ ّبيحته فــي المواطنيــن عا ّمــة
خاصــة ،واغتالهــم كإرهاب ّييــن ،حتّــى فــي المناطــق التــي لــم
والشّ ــباب منهــم ّ
يتظاهــر فيهــا أحــد ،أو تلــك التــي دعمــت ال ّنظــام ،ص ّنــف ال ـ ّروس بدورهــم
أتبــاع األديــان والمذاهــب الكتاب ّيــة ،كـــ «أقل ّيــات» ال مفـ ّر مــن تخويفهــا إلــى
ـزج بنفســها فــي حــرب حمايــة حاميهــا المزعــوم ،بشّ ــار
درج ـ ٍة تدفعهــا للـ ّ
للســلطة ،التــي لطالمــا مارســت اإلقصــاء
األســد ،وإلرغامهــا علــى االنحيــاز ّ
والمحاصصــات عليهــا ،والمــوت مــن أجلهــا ،ودرء الخطــر المزعــوم الــذي
ـوري فــي إســقاطها ،عل ًمــا بــأ ّن عــد ًدا كبيـ ًرا
السـ ّ
ســتواجهه ،إن نجــح الشّ ــعب ّ
الســلطة واعتُقــل
مــن شــباب «األقل ّيــات» انض ـ ّم إلــى الثّــورة وتظاهــر ض ـ ّد ّ
والســجون.
و ُع ـذّب أو استُشــهد فــي الشّ ــوارع ّ
ـي ،تعاونــت روســيا مــع عصابــات
علــى نقيــض مــا يســمح بــه القانــون ال ّدولـ ّ
الســوريّون «الشّ ـ ّبيحة» ،وهــم
وزمــر شــبه عســكريّة ،ض ّمــت مــن أســماهم ّ
الســلطة فــي مجاميــع مسـلّحة عرفــت بقســوتها
مجرمــون جنائ ّيــون ع ّبأتهــم ّ
ـي وانتهــاك القانــون ،وكلّفــت بأعمــال
وفســادها وميلهــا إلــى القتــل المجانـ ّ
ص ّنفتهــا كجرائــم حــرب وجرائــم ضــ ّد اإلنســانيّة تقاريــر رســميّة ،أنجزتهــا
متخصصــة أوفدتهــا األمــم المتّحــدة إلــى ســوريا لتح ّقــق فــي أوضــاع
لجــان
ّ
ـدي وتنظيمــات الشّ ـ ّبيحة كتنظيــم
حقــوق اإلنســان( ،((2اتّهمــت الجيــش األسـ ّ
ـي بارتكابهــا ،وحثّــت الجمع ّيــة العا ّمــة لألمــم المتّحــدة« ،علــى
ال ّدفــاع الوطنـ ّ
الســوريّين ،وق ـ ّدرت عــدد الذيــن قُتلــوا بســاح وســكاكين
التّحــرك لحمايــة ّ
التّنظيمــات اإلرهاب ّيــة التّابعــة لل ّنظــام بـــ  ٥,٤٠٠قتيــل ،ســقطوا بيــن آذار
ـوري مســؤوليّة انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا» ،العربيــة
السـ ّ
( ((2نافــي بيــاي« ،تح ّمــل ال ّنظــام ّ
الحــدث 9 ،ـ  4ـ https://bit.ly/3Em3OnV .2014
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 ۲٠۱۱وشــباط  ،۲٠۱۲بينمــا اعتقلــت األجهــزة األســديّة  ۱۸,٠٠٠مواطــن
الس ـ ّيدة نيفــي بيــاي رئيســة اللّجــان أ ّن الحكومــة
بينهــم أطفــال ،وأكّــدت ّ
والصواريــخ والمدفع ّيــة
اســتخدمت خــال شــباط ال ّدبابــات وقذائــف الهــاون ّ
لضــرب مدينــة حمــص ،وأضافــت أ ّن هنــاك روايــات موثوقًــا بهــا حــول قيــام
عشــوائي شــ ّنه
الجيــش بقصــف أحيــاء ســكن ّية مكتظّــة فــي إطــار هجــوم
ّ
علــى مناطقهــا المدنيّــة».
ـي يتصاعــد فات ـكًا بقــرى وبلــدات وأحيــاء
ـي ـ األمنـ ّ
بينمــا كان الحـ ّـل الحربـ ّ
الســوريّين تص ّنــف
مدين ّيــة غطّــت مختلــف أنحــاء ســوريا ،وكانــت أغلب ّيــة ّ
كعــد ّو ،اكتســب تخطيــط المستشــارين الــ ّروس للمذابــح صفــة حرب ّيــة
دولــي أضفــى عليهــا طاب ًعــا تجــاوز ســوريا
منهج ّيــة ،وأدخلهــا فــي إطــار
ّ
وقضاياهــا وأطرافهــا ،وربطهــا بقــرار روســي مباشــر ،فــي مخالفــة صارخــة
ـي ،التــي وافــق الكرمليــن عليهــا ،فــا
للق ـرارات ال ّدول ّيــة حــول الحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
ـردي،
أي مجــال فـ ّ
عجــب أن تخطّــى اســتخدام األســلحة الحديثــة والطّي ـران ّ
وغــدا حدثًــا يوم ًّيــا واكبتــه األســديّة ،بمــا كانــت طائراتهــا تلقيــه مــن براميــل
السـكّان ،وبمــا كان إرهاب ّيوهــا يمارســونه مــن مجــازر وجرائــم
عشــوائ ّية علــى ّ
قتــل وتعذيــب ،وبمــا أنّهــا كانــت تشــمل غيــر المســلمين أيضً ــا ،فقــد ات ّهــم
الس ـ ّنة» بارتكابهــا .وبال ّنتيجــة ،أغــرق التّدخــل ث ـ ّم الغــزو
األســد «اإلرهاب ّييــن ّ
ــوري فــي بحــر مــن ال ّدمــاء ،وأجــواء مــن الفوضــى
الس ّ
ــعب ّ
وســي الشّ َ
ال ّر ّ
كل مــا يملكونــه
والخــوف ،دفعــت المالييــن إلــى مغــادرة البــاد ،تاركيــن ّ
وراءهــم ،بيــن أيــدي عصابــات «الشّ ــ ّبيحة»و«التّعفيش» ،التــي لــم تكــن
تكتفــي بقتلهــم وطردهــم مــن قراهــم وبلداتهــم ،بــل كانــت تســتولي علــى
مصــادر عيشــهم وأرزاقهــم ،تاركــة األحيــاء منهــم للمــوت جو ًعــا ،ولالغتصــاب
والتّنكيــل.
بذريعــة حمايــة «األقل ّيــات» ،فتــك ال ـ ّروس وال ّنظــام باألغلب ّيــة ،وشــاركوا فــي
ـي ـ
ـي ـ ّ
ـعودي ـ القَطـ ّ
السـ ّ
مقاتلــة «اإلرهــاب» ّ
الصهيونـ ّ
ـي ـ األميركـ ّ
ـري ـ التّركـ ّ
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ـوري والتّص ـ ّدي لمؤامــرة كونيّــة مزعومــة تســتهدف ســوريا
السـ ّ
ـامي ـ ّ
اإلسـ ّ
ـروري،
المقاومــة والممانعــة ،تــو ّرط قطــاع واســع مــن الشّ ــعب فيهــا ،فمن الضّ ـ ّ
«لحفــظ أمــن وســام العالــم» ،مســاندة عمل ّيــات القتــل ال ّروسـ ّية ـ اإليران ّيــة ـ
ـدل مــن إدانتهــم والمطالبــة بإحالتهــم
األســديّة ،وإبــداء االمتنــان لمرتكبيهــا ،بـ ً
الس ـ ّيدة بيــاي فــي تقاريرهــا!( .((2بعــد
إلــى محكمــة الهــاي ،كمــا طالبــت ّ
الســوريّة لحقــوق اإلنســان إ ّن ال ـ ّروس ارتكبــوا ،خــال
أعــوام ،قالــت الشّ ــبكة ّ
خمســة أعــوام ۲٥٤ ،مجــزرة قُتــل فيهــا  ٦۸٥۹مواط ًنــا ســوريًّا ،بينهــم ۹٦۹
امــرأة ،و ۲٠٠٥أطفــال(.((3
ٍ
كشــخص تطالــب لجنــة
ق ّدمــت موســكو دع ًمــا غيــر محــدود لألســد،
تحقيــق دول ّيــة بإحالتــه إلــى محكمــة الجنايــات ال ّدول ّيــة فــي الهــاي،
وتمســكت بــه كرئيــس ال بديــل لــه أو لنظامــه ،وتغاضــت عــن اســتخدامه
ّ
الســاح
المتكــ ّرر ألســلحة إبــادة جماعيّــة ممنوعــة دوليًّــا ،أه ّمهــا ّ
ونســب كبــا ُر مســؤوليها ،وال ســ ّيما
ّ
الكيميــاوي بمســم ّياته المتن ّوعــةَ ،
وزيــر خارج ّيتهــا الفــروف ،اســتخدام تلــك األســلحة إلــى المقاتليــن ض ـ ّد
ــوري،
الس ّ
األســد ،وعــزا إليهــم التّدميــر الشّ ــامل الــذي طــال العمــران ّ
ـي مــن مواطنهــم ،وطردهــم إلــى خــارج بالدهــم
وترحيــل ّ
السـكّان المنهجـ ّ
بالمالييــن ،وأدان الــ ّد َ
ول التــي اســتقبلتهم باعتبارهــا داعمــة لإلرهــاب.
ـي،
ـي كان دليـ ًـا إضاف ًّيــا علــى فوضــى ال ّنظــام ال ّدولـ ّ
هــذا الموقــف ال ّروسـ ّ
واحتقــار أقويائــه للقوانيــن ال ّناظمــة لعالقاتــه ،وإخضاعــه لمنطــق الق ـ ّوة
والغلبــة ،بمــا عنــاه مــن نفــي لإلنســان وحقوقــه ،وبمــا ترتّــب عليــه مــن
تدهــور حثيــث فــي مجــاالت العالقــات بيــن ال ـ ّدول ،كبيرهــا وصغيرهــا،
كمــا عبّــر صنــاع قراراتهــا ،وأكّــده ال ّرئيــس بوتيــن فــي  ۱۳حزيــران ،۲٠۱۹
ملــف الجرائــم فــي ســوريا إلــى الجنائ ّيــة الدّول ّيــة ،موقــع إذاعــة الموجــة
( ((2بيــاي تطالــب بإحالــة ّ
األلمانيّــة 19 ،ـ  1ـ https://bit.ly/3vqXeIH .2013
السوريّين» ،موقع زيتون 9 ،ـ  3ـ https://bit.ly/3p8B8YH .2021
( 231« ((3سال ًحا روس ًّيا استُخدم في قتل ّ
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فــي لقــاء مــع قنــاة ميــر التّلفزيونيّــة ال ّروســيّة ،بقولــه« :إ ّن العالقــات
ال ّروس ـيّة األميركيّــة فــي تدهــور مســتم ّر ،أل ّن واشــنطن فرضــت عشــرات
العقوبــات علــى روســيا»(.((3
أ ّدى تعــاون روســيا مــع تنظيمــات اإلرهــاب المحلّيّــة ،األســديّة ،وتنظيماته غير
الســوريّة ،إلــى شــرعنة نشــوء شــبكة إرهــاب عابــرة لل ـ ّدول ،تض ـ ّم إيرانيّيــن
ّ
وعراقيّيــن ولبنانيّيــن وأوزبك وباكســتانيّين وبنغالديشـيّين وســوريّين وشيشــان
وتونســيّين ومغاربــة وجزائريّيــن ومصريّيــن وأردنيّيــن وســعودييّن ...إلــخ،
ـي ،الــذي ســتلعب
ســيكون مــن ّ
الصعــب تفكيكهــا حتّــى بعــد الحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
دو ًرا وازنًــا فــي إحباطــه ،ومنــع تطبيــق الق ـرارات ال ّدوليّــة ،فــي تطابــق بيــن
ـي ،ومــن غيــر
موقفهــا هــذا وموقــف روســيا واألســديّة ،ال ّرافــض للحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
المســتبعد أن ينتــج طفــرة إرهاب ّيــة دول ّيــة ،قــد يســتخدم الكرمليــن بعضهــا
ـي.
ـي أو األوراسـ ّ
فــي صراعــه علــى ال ّزعامــة ال ّدول ّيــة ،داخــل المجــال الغربـ ّ
ـي لـــ «حــزب
أال ّ
تفســر هــذه االحتمــاالت ال ّدعــم الــذي ق ّدمــه الجيــش ال ّروسـ ّ
اللــه» ،عندمــا غـزا ســوريا فــي نيســان  ،۲٠۱۳بأمـ ٍر مــن علــي خامنئــي ،الــذي
التقــى أميــن عــام الحــزب حســن نصــر اللــه ،خــال زيــارة قام بهــا إلــى طهران
أواخــر عــام  ،۲٠۱۲ومــا إن قــال خــال لقائــه مــع المرشــد« :إ ّن األمــور فــي
ســوريا تتّجــه نحــو نهايــة ال ّنظــام فــي دمشــق» ،حتّــى خاطبــه خامنئــي بحـ ّدة
قائـ ًـا« :اســمع مــا أقولــه ،اذهــب وض ـ ْع برنام ًجــا وخطّــط لــه ج ّي ـ ًدا ،وضــع
علــى رأس أولويّاتــه بقــاء بشّ ــار األســد والحفــاظ علــى ســوريا»( ((3؟ حظــي
هــذا الغــزو بموافقــة روســيا ،ب ُحكــم تطابــق أهدافهــا مــع أهــداف إيــران
الســوريّة ،التــي تركّــزت علــى إنقــاذ األســد ونظامــه ،وإحــداث انقــاب فــي
ّ
مي ـزان القــوى يقضــي علــى الثّــورة ،بــد ًءا بالمناطــق القريبــة مــن العاصمــة،
الصحافــة التّلفزيونيّــة ال ّروسـيّة 13 ،ـ  6ـ  ،2019وجريــدة البيــان
( ((3قنــاة ميــر التّلفزيونيّــة ال ّروسـيّة ،وكالــة ّ
اإلمارات ّيــة 14 ،ـ  6ـ .2019
( ((3موقــع الحـ ّـل 15 ،ـ  2ـ  ،2018نقـ ًـا عــن إســماعيل كوثــري ،رئيــس لجنــة الشّ ــؤون الخارجيّــة واألمــن
ـي.
ـي فــي مجلــس الشّ ـ ّ
ـوري اإليرانـ ّ
القومـ ّ
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الســاحليّة ،ومــرو ًرا بإعــادة احتــال حمــص وحمــاة
ً
وصــول إلــى المنطقــة ّ
الســاحل ّية المطلّــة عليــه ،وتوفيــر
وقســم كبيــر مــن ســهل الغــاب والجبــال ّ
غرفــة عمل ّيــات عســكريّة مشــتركة ،ودعــم مالــي يكفــي لتمويــل الحــرب
وتيســير عمــل ســلطة ال ّدولــة العميقــة.
علــى ال ّرغــم م ّمــا بيــن موســكو وطهـران مــن خالفــات مؤ ّجلــة علــى األهــداف
الصـراع على ســوريا،
ال ّنهائ ّيــة ،تكامــل جهــد ال ّدولتيــن فــي هــذه المرحلــة مــن ّ
وعلــى ال ّرغــم مــن تســابقهما علــى احتــال أكثــر المواقــع اســتراتيج ّية فيهــا،
بمــا ال يتعــارض مــع تأســيس «ش ـراكة اســتراتيج ّية بينهمــا ،اقتضتهــا مصالــح
جيوسياس ـ ّية ،رأى قــادة موســكو وطه ـران أنّهــا هــي التــي ســتح ّدد مســتقبل
وشــكل منطقــة الشّ ــرق األوســط»( ،((3وتعاونــوا فــي مختلــف مجــاالت
الحــرب ،ومــا أملتــه إدارتهمــا المشــتركة ،وانتهــج الطّرفــان سياســات معاديــة
ـي» ،ومســاندة لألســد ،ألنّهمــا أدركا أ ّن االنتصــار علــى األســديّة
«لل ّربيــع العربـ ّ
ـيوي
هــو هزيمــة لهمــا علــى ّ
ـي ،أيضً ــا ،وســقوط آلخــر موقــع آسـ ّ
الصعيــد ال ّدولـ ّ
للكرمليــن موطــئ قــدم فيــه ،إن خســرته ،بعــد خروجهــا منهــا بعــد أميــركا
اللتينيّــة وأفريقيــا ،ومحاصرتهــا أطلس ـيًّا فــي عقــر دارهــا ،حلّــت بــه كارثــة
ّ
الســوريّين ود ّمــر وطنهــم حجـ ًرا بعــد
شــاملة ،لــن يســمح بوقوعهــا ،وإن أبــاد ّ
حجــر.
ـأي معيــار ،أل ّن
الســوريّة عاديّـ ًة بـ ّ
لهــذه االعتبــارات ،لــم تكــن معركــة روســيا ّ
الســوريّين ض ـ ّد ال ّنظــام الــذي احتلّــه
موضوعهــا المباشــر هــو وقــف ثــورة ّ
جيشــها ،ويخــوض فيهــا حربًــا شــاملة ،غيــر محــدودة وال مفـ ّر مــن كســبها .أ ّما
ـي ،فهــو عــودة الكرمليــن إلــى العالــم ،و«إخـراج روســيا من
موضوعهــا الخارجـ ّ
ـي ،يُســهم فــي إعــادة التّــوازن
عزلتهــا ،وتمكينهــا مــن تشــكيل مركــز ثقــل دولـ ّ
( ((3عبــد القــادر فايــز« ،روســيا وإيـران :حــدود التّعــاون والتّنســيق فــي ســوريا» ،مركــز ال ّروابــط للبحــوث
وال ّدراســات 11 ،كانــون الثانــي https://rawabetcenter.com/archives/38302 .2017
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ـي متعـ ّدد األقطــاب»(،((3
بيــن القــوى العالميّــة ،ويســمح بتشــكيل نظــام دولـ ّ
ـي تُل َحــق طهـران بــه ،حاضنتــه شـراكتهما
وتمكينهــا مــن تشــكيل مركــز إقليمـ ّ
ـوري «الحلقة
السـ ّ
فــي الحــرب وخطــط الحــرس الثّـ ّ
ـوري ،التي تــرى في الموقــع ّ
ـي تتب ّنــاه قــوى
ـيعي القائــم علــى محوريــن :أيديولوجـ ّ
الذّهب ّيــة للمحــور الشّ ـ ّ
ـادي هدفــه تثبيــت
مسـلّحة تعمــل لتغييــر هويّــة بلــدان الشّ ــرق األوســط ،ومـ ّ
الس ـ ّنية أيضً ــا،
محورهــا فــي المجتمعــات الشّ ــيعيّة وحدهــا ،والمجتمعــات ّ
كالفلســطينيّة واليمنيّــة والخليجيّــة»(.((3
ــيعي ،كأ ّول دولــة عرب ّيــة
ّ
تحتــل ســوريا مكانــة ّ
خاصــة فــي المحــور الشّ ّ
السياسـ ّية والعســكريّة مذهب ًّيــا،
نجحــت إيـران فــي اختـراق قيادتهــا وبناهــا ّ
مؤسســات دولتهــا العميقــة مــع مثيلتهــا :العســكريّة والقمع ّيــة،
وفــي تشــبيك ّ
وإقامــة أبنيــة متداخلــة ومتن ّوعــة بينهمــا ،دمجتهمــا دم ًجــا متزايـ ًدا فــي نظــام
ـي الهويّــة يتمحــور حــول طهـران ،تديــن روســيا لــه أيضً ــا بنجاحهــا
أمــن إقليمـ ّ
فــي ســوريا ،بمــا وضعتــه فــي خدمتهــا مــن تنظيمــات شــيع ّية ،د ّربتهــا إيـران
وس ـلّحتها وم ّولتهــا ،واخترقــت مجتمعاتهــا بهــا ،وأنجــزت فيهــا مه ّمــات كان
ســيتولها ،لــو احتلّهــا ،أشــهرها «حــزب اللــه»
ّ
ّــوري هــو الــذي
حرســها الث ّ
ـوري.
ـي ،ومــا يؤ ّديــه مــن وظائــف هــي مــن صميــم مهــا ّم الحــرس الثّـ ّ
اللّبنانـ ّ
بالتقــاء روســيا وإيـران علــى إنقاذ األســد ونظامــه ،تجاهلت الدولتان مــا بينهما
مــن خالفــات وتبايــن حــول أهدافهمــا البعيــدة ،وأخذتــا بتقســيم عمــل يتولّــى
الــروس فيــه التّخطيــط والمهــام القياديــة والتســليح وش ـ ّن الحــرب الج ّويّــة،
ويتولّــى اإليرانيــون األعمــال األرضيــة وبعــض التســليح واالستشــارات واألعمــال
أساســا .ويمكــن القــول إن تعاونهمــا أدى
المخابرات ّيــة والدعويّــة ،المذهب ّيــة ً
إلــى تكامــل مهــام قواتهمــا المســلحة ،تخطيطًــا وتنفي ـذًا ،وأنّــه فــي الوقــت
«السياســات ال ّروس ـ ّية تجــاه الشّ ــرق األوســط» ،مجلّــة الدّيمقراط ّيــة ،العــدد
( ((3د .أحمــد ســيد حســينّ ،
 11 ،52ـ  4ـ .2014
( ((3سمير زكي البسيوني« ،مختارات إيران ّية» ،العدد  ،81نيسان .2017
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ـري فــي خدمــة القـ ّوات الب ّريــة
الــذي وضعــت روســيا ســاحها الجـ ّو ّي والبحـ ّ
اإليرانيّــة ومرتزقتهــا ،وضعــت هــذه القـ ّوات وحداتهــا تحــت تصـ ّرف الـ ّروس،
لكســر التــوازن الــذي ظــل قائ ًمــا لفتــرة طويلــة مــع الفصائــل .بعــد التحــول
ـي ،واقت ـراب فــرص حــل سياســي تناقضــت مآالتــه بالنســبة إليهمــا،
الميدانـ ّ
حصتــه ،علــى
بــدأ ّ
كل طــرف باتخــاذ اإلجـراءات والتدابيــر الضروريّــة لتكبيــر ّ
ـي الكتمــان ،فإنّهــا
حســاب الطّــرف اآلخــر ،ومــع أن خالفاتهمــا بقيــت غال ًبــا طـ ّ
الســطح ،بيــن حيــن وآخــر ،بهــذه الصــورة أو تلــك.
كانــت تظهــر علــى ّ
وممــا يلفــت ال ّنظــر أ ّن مرحلــة التّعــاون والتّنســيق والقتــال المشــترك ،عرفــت
تغطيــة إيرانيــة إيجابيــة لنشــاط روســيا العســكري فــي ســوريا ،و«تماشــت
مــع السياســات الدعائيّــة التــي تنتهجهــا موســكو حــول دورهــا فــي التّعــاون
مــع طهـران إلنقــاذ نظــام بشّ ــار األســد ،وأكّــد مستشــار المرشــد الســيد علــي
واليتــي أنــه ســيكون مســتم ًرا وطويــل األمــد»( .((3وزاد مــن حيويّــة الشّ ـراكة
أن تد ّخــل روســيا العســكري المباشــر فــي ســوريا ،أواخــر أيلــول  ،۲٠۱٥قلّــص
أعبــاء طهـران الحرب ّيــة وتكلفتهــا ،بمــا أحدثــه مــن تحـ ّول فــي موازيــن القــوى
لصالــح األســد.
ـي ،بمنافعــه المباشــرة المفصولــة عــن مآالتهــا البعيــدة،
هــذا النهــج الذرائعـ ّ
المتوســط
وبتجاهلــه مــا قــد ينجــم عنهــا مــن مشــكالت فــي األم َديــن
ّ
عســكري وثيــق بيــن
والبعيــد ،أ ّدى دو ًرا وازنًــا فــي بنــاء عالقــات تعــاون
ّ
موســكو وإسـرائيل ،مــن مهامهــا عــدم وضــع بيــض الكرمليــن فــي سـلّة إيـران
وحدهــا ،واســتخدام ورقــة تــل أبيــب ،للضغــط عليهــا وإلزامهــا بالتك ّيــف مــع
مــا قــد يحــدث مــن تب ـ ّدل فــي ثقــل مصالحهمــا خــال المعركــة المع ّقــدة
التــي يخوضانهــا ،ويبــرز فيهــا أكثــر فأكثــر دو ُر العامــل اإلقليمــي ـ الدولــي،
ـي ،ومــا قــد تبــادر واشــنطن إليــه
ـي ـ المحلّـ ّ
علــى حســاب العامــل الداخلـ ّ
( ((3نيكــوالي كوزانــوف« ،إمكانــات وتحدّيــات التّعــاون ال ّروســي ـ اإليرانــي فــي ســوريا» ،موقــع الشــرق
األوســط  30آب https://bit.ly/36l6SUZ .2017
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ـي ،بالمقارنــة مــع العامــل
ـي والمحلّـ ّ
مــن زيــادة فــي أه ّميّــة العامــل اإلقليمـ ّ
ـي ،بوزنــه الــذي يرجــح أن يــزداد بمقــدار مــا يقتــرب الحـ ّـل السياســي،
ال ّدولـ ّ
ويقتصــر حســمه علــى موســكو وواشــنطن ،اللتيــن تخوضــان منــذ ســنوات
صرا ًعــا مباشـ ًرا وبالوســاطة ،فــي ســوريا وعليهــا ،لكنهمــا ستســتأثران بمغانــم
حــل تُنضجــان شــروطه ،وســتوزّعان حصصــه وأنصبتــه علــى أطرافــه
أي ّ
ّ
الداخليّيــن واإلقليمييــن ،بمــا يخــدم مصالحهمــا ،وتعتمدانــه مــن سياســات
تتخطّــى ســوريا إلــى جوارهــا والعالــم ،إن أبقيــا مــا يمكــن ح ًقــا توزيعــه.
انســجا ًما مــع المحافظــة علــى النظــم القائمــة ،عملــت روســيا لدفــع
الســورية فــي اتّجــاه يخــدم نهجهــا بدرجــة حصريــة قــدر اإلمــكان،
التطـ ّورات ّ
بالتنصــل مــن الثــورة والقبــول بال ّنظــام ،أو بالتّعايــش معــه
ويقنــع دول العالــم
ّ
كأهــون الشّ ـ ّرين ،إذا مــا قــورن بـــ «إرهــاب» التمـ ّرد الشّ ــعبي وتنظيماتــه .هذا
ال ّنهــج أوجــب تشــويه الحـراك وتقديمــه فــي صــور ٍة تجافــي هويّتــه وطابعــه،
ومؤسســات األمــم المتحــدة
ـي ّ
وتغطيتــه بأكاذيــب ال يُســمح لإلعــام ال ّدولـ ّ
بكشــفها ،يســتدعي حجبهــا عــن الــرأي العــام العالمــي منـ َع مراســلي الصحــف
ووســائل اإلعــام األخــرى مــن الدخــول إلــى المناطــق التــي تقصفهــا أو تحتلّها،
أو العيــش فيهــا ،وتســخير وســائل اإلعــام ال ّروس ـيّة لنشــر أكاذيبهــا المبنيــة
علــى فرض ّيــات وهم ّيــة ،تزعــم أن حملــة البنــادق إرهاب ّيــون ،ومتو ّرطــون فــي
مؤامــرة دوليــة ،وتتعــارض مطالبهــم وانتماءاتهــم السياسـ ّية واالجتماعيــة مــع
الح ّريّــة وال ّديمقراط ّيــة ،لذلــك يمارســون إرهابهــم علــى الشــعب الســوري،
والصواريــخ
الســاحقة للنظــام ،الــذي يقصفهــم بالبراميــل ّ
المؤيــد بأغلب ّيتــه ّ
الســوريين والعالــم منهــم ،التزا ًمــا
والقنابــل الفراغيــة واالنشــطارية ،إلنقــاذ ّ
الســوريّين الســاحقة ،ولــه
بواجــب «رئيســه الشــرعي المحبــوب» مــن أغلبيــة ّ
الحـ ّـق فــي اســتدعاء وشــرعنة االحتــال الروســي لســوريا ،وتطبيــق مــا ي ـراه
مناس ـ ًبا مــن تدابيــر حرب ّيــة« ،للدفــاع عــن الدولــة» التــي ســيكون ســقوطها
ـال علــى شــعوب ســوريا والمنطقــة العربيــة والشّ ــرق األوســط ،والعالــم.
وبـ ً
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ـوري،
السـ ّ
هــذا النهــج حــال دون اعتـراف روســيا باالئتــاف كممثّــل للشّ ــعب ّ
التزا ًمــا بالقـرار الدولــي رقــم  ۲٦۲ـ  ،٦۷الــذي نــال تأييــد مئــة وثالثة وعشــرين
دولــة( ،((3وزعمــت أنّــه يقــود تم ـ ّر ًدا مذهبيًــا يخفــي هويّتــه اإلرهابيّــة وراء
شــعار الح ّريّــة .والغريــب أن الرئيــس بوتيــن ســاند حملــة األكاذيــب المعيبــة،
بزعمــه أ ّن جيشــه يقاتــل فــي ســوريا «ثــورة آكلــي األكبــاد»( ،((3وأ ّن مــن غيــر
المقبــول المفاضلــة بيــن ال ّنظــام وبيــن هــؤالء ،ومــن الضــروري قصــر جميــع
الخيــارات علــى األســد ،وإبقــاء رئاســته مبــدأً ثابتًــا فــي مواقــف موســكو
الدوليــة ،وداخــل مجلــس األمــن .بهــذه الت ّرهــات ،رفضــت موســكو التمييــز
بيــن خصــوم األســديّة وأعدائهــا ،وتجاهلــت أنّهــم ليســوا مــن طينــة واحــدة،
وبينهــم تناقضــات بنيويّــة شــاملة ،ويغلــب االعتــدال الوطنــي والسياســي
ـي وتديــن اإلرهــاب،
علــى تشــكيالتهم ،التــي تتب ّنــى غال ًبــا الخيــار الديمقراطـ ّ
وتعتبــره اختراقًــا أســديًّا لهــا ،وتقويضً ــا لصفوفهــا وأهدافهــا يتعــارض مــع
هويّتهــا ،ويغلــب الجــزء المتطـ ّرف مــن الفصائــل علــى كلّهــا المعتــدل ،الــذي
كثيــ ًرا مــا التقــاه الدبلوماســيون الــ ّروس وتفاوضــوا معــه ،وعلمــوا برفضــه
لإلرهــاب ،وقبولــه تطبيــق القــرارات الدوليــة تفاوض ًيــا مــع األســد .لكــن
كل لقــاء عقــدوه معــه ،باالنضــواء
مندوبــي الكرمليــن كانــوا يطالبونــه ،فــي ّ
ـدي ،أل ّن هــذا هــو الطريــق الوحيــد لتطبيــق أميــن
تحــت أجنحــة ال ّنظــام األسـ ّ
للقــرارات ال ّدول ّيــة التــي ال يجــوز أن يتض ّمــن تطبيقهــا شــروطًا مســبقة،
ـي وإقامــة الهيئــة الحاكمــة االنتقاليــة ،التــي ال يجــوز
كاالنتقــال ال ّديمقراطـ ّ
ـي!
اعتبارهــا حقوقًــا ســوريا ،وإن أق ّرهــا المجتمــع ال ّدولـ ّ
فــي لقــاءات المعارضــة مــع الــروس ،كان مجـ ّرد ذكــر بيــان جنيــف والقـرارات
ال ّدول ّيــة يُثيــر غضبهــم ،وكانــت قراءتهــم للقـرارات ال ّدول ّيــة تتل ّخــص باكتشــاف
ـص ق ـرار الجمعيــة العا ّمــة لالمــم المتّحــدة رقــم  262ـ  67حــول الحالــة فــي الجمهوريــة العربيــة
( ((3نـ ّ
الســوريّة لحقــوق اإلنســان  4ـ  6ـ https://www.shrc.org/?p=20348 .2013
اللجنــة
الســوريّة،
ّ
ّ
( ((3ياســين األفنــدي« ،نقطــة ارتــكاز فــي التفريــق بيــن الدولــة وال ّنظــام» ،موقــع ســيريا نيــوز،
 13ـ  9ـ https://bit.ly/3jJrtoT .2013
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طــرقٍ لاللتفــاف عليهــا ،وتحويلهــا مــن قــرارات واجبــة التطبيــق ،الت ّصالهــا
الســوري المعتــرف دول ًيــا بهــا ،وبوضــع حـ ّد للحــرب عليــه،
بحقــوق الشّ ــعب ّ
الســوريين مــن معــادالت
إلــى تدابيــر وخطــوات مجـ ّزأة يعنــي قبولهــا إخـراج ّ
الحـ ّـل ،وتغييــر هويــة المعارضــة كطــرف جعلتــه القـرارات طــرف الحـ ّـل اآلخــر
المســاوي فــي دوره وحقوقــه للنظــام ،مــع العلــم بــأن المجتمــع الدولــي تب ّنى
مطالبــه وألــزم األســد بقبــول االنتقــال إلــى مــا ينشــده مــن بديــل ديمقراطــي،
فــإن رفــض أالعيــب الــروس ،واصــل جيشــهم حربــه الشّ ــاملة إلجبــاره علــى
التخلّــي عــن موقفــه.
اســتند نهــج موســكو إلــى نقطــة مركزيــة ،تــرى أن مــا يجــري فــي ســوريا
ليــس ثــورة ســلمية ،بــل هــو عصيــان مســلّح ضــد ســلطة شــرع ّية تقــف
وراءهــا أغلبيــة شــعبيّة ،فــإذا كان ال بــد مــن اإلق ـرار بوجــود معتدليــن مــن
أجــل إرضــاء واشــنطن ،فــإن هــذا اإلقــرار ال يجــوز أن يُنســي العالــم أ ّن
هــؤالء المعتدليــن يحمــون اإلرهــاب ،ويدفعــون موســكو إلــى تأجيــل تطبيــق
الق ـرارات ال ّدول ّيــة ،ريثمــا يتــم القضــاء عليــه كشــرط للحــل ،المتمثــل فــي
الســلطة الشــرع ّية.
قبــول المعارضــة بال ّنظــام ،ووقــف أنشــطتها ضــد ّ
بعــد قرابــة عاميــن علــى هــذه السياســات ،ومــا أحدثتــه مــن تح ـ ّوالت فــي
الصـراع ،شـ ّن الـ ّروس غــارات محــدودة مكان ًّيــا ،متفرقــة زمن ًّيــا علــى داعــش،
التــي احتلّــت مدينــة تدمــر م ّرتيــن ،دون أن يهاجمــوا فــي المــ ّرة األولــى
قوافلهــا ،ومــا ض ّمتــه مــن ســيارات بالمئــات ،وعناصــر بــاآلالف ،واجتــازت
مئــات الكيلومتــرات فــي أراض صحراويــة مكشــوفة .لكنهــا اضطــ ّرت إلــى
مهاجمتهــا بعــد احتاللهــا الثانــي للواحــة الصحراويّــة ،الــذي كادت أن تأســر
وتقتــل خاللــه المئــات مــن جنودهــا ،بعــد فـرار حماتهــم مــن ضبّــاط وجنــود
األســد ،وتركهــم لمصيرهــم ،ودون إعالمهــم بالهجــوم .لــم تهاجم روســيا داعش
ـهل
وهــي قادمــة إلــى تدمــر ،علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت صي ـ ًدا ثمي ًنــا وسـ ً
لطيرانهــا ،ولــم تالحقهــا فــي المــرة الثّانيــة أيضً ــا ،وهــي تنســحب نحــو ديــر
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الــزور ،علــى بعــد نيّــف وثالثمئــة كيلومتــر ،ألن طائراتهــا كانــت منهمكــة فــي
قصــف ريــف حمــص الشّ ــمالي وإدلــب وحلــب والغوطــة الشّ ــرق ّية وحــوران،
ـادي،
وبعيــدة كل البعــد عــن قصــف الرقّــة« :عاصمــة الخالفــة» ،ومركزهــا القيـ ّ
الــذي تتج ّمــع فيــه وحــدات مقاتلــة ،وأعتــدة حرب ّيــة فتّاكــة.
الســوريّين كعــد ّو إلــى تماهــي مواقــف موســكو مــع مواقــف
أدى اســتهداف ّ
ـتحيل ،واســتبدله
ـي مسـ ً
ال ّنظــام مــن القـرارات الدوليــةَ ،و َج َعـ َـل الحـ ّـل السياسـ ّ
ـي الوحيــد المقبــول منهما.
بحـ ّـل عســكري زعــم أن نتائجــه هــي الحـ ّـل السياسـ ّ
السياســة ال ّروسـ ّية فــي ســوريا بنقلتيــن ،تمثّلــت أوالهمــا
وبذلــك ،مـ ّر تطبيــق ّ
عســكري اعتبرتــه موســكو جوهــر القــرارات ال ّدول ّيــة ومآلهــا
فــي مدخــل
ّ
ـي ،وثانيتهمــا فــي مدخــل سياســي أمــاه عنــف ألغــى الق ـرارات ومــا
ّ
السياسـ ّ
اقترحتــه لتســوية الص ـراع ،وأنتــج نظا ًمــا محليًّــا ـ إقليميًّــا ،اعتبــره الكرمليــن
أرض ّيــة مالئمــة الســتمرار توافقــه وتجاذبــه مــع أميــركا ،بالنســبة إلــى ســوريا،
كواحــدة مــن ســاحات تنافســهما ،حولهــا توضــع جيشــها فيهــا إلــى موقــع
تابــع لهــا ،لــم تــر موســكو ضــرورة لتلبيــة مطالــب شــعبه.
ـي،
هــذا التح ـ ّول االسـ
ّ
ـتعماري الطابــع ،الــذي واكــب تط ـ ّورات الــدور ال ّروسـ ّ
تقاطــع مــع تزايــد اإلرهــاب وميــل فصائــل مس ـلّحة عديــدة إلــى العســكرة
والمذهب ّيــة ،وأســهم فــي إقنــاع واشــنطن بــأن بديــل األســديّة لــن يكــون
الميدانــي تخطّــى بيــان جنيــف
ال ّديمقراط ّيــة بــل اإلرهــاب ،وأ ّن التّطــور
ّ
والقـرار  ۲٦۲ـ  ،٦۷لذلــك ،مــن غيــر المقبــول اعتبــار تغييــر األســد ونظامــه
هدفًــا للقــرارات الدول ّيــة ،عقــب بــروز جبهــة النصــرة وداعــش وأحــرار
الشــام وجيــش اإلســام ،إلّ إذا كان العالــم يريــد االنتحــار بِيــد مــن تو ّهــم
أ ّن خيارهــم ال ّديمقراطيّــة ،ويفشــلون فــي مواجهــة الغلبــة الميدانيّــة
الدينــي ولتنظيماتــه اإلرهابيــة التــي يقــ ّوض صعودهــا
المذهبــي ـ
للت ّيــار
ّ
ّ
الجيــش الحــر ّوثــورة الح ّريّــة ،ويجبــر الــروس علــى وضــع العالــم أمــام
تالشــي تلــك األجــواء واألســباب ،التــي أملــت بيــان جنيــف ومــا تبعــه مــن
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والســام
قـرارات ،وضــرورة قصــر أولويّاتــه علــى ردع تهديــد اإلرهــاب لألمــن ّ
الدولييــن.
السياســة ال ّدول ّيــة ،مــن
السياســة الروســ ّية ،وبعــض ّ
بانتقــال مركــز ثقــل ّ
ـوري ،إلــى
النظــام إلــى اإلرهــاب ،ومــن التناقــض بيــن األســدية والشــعب السـ ّ
السياسـ ّية
التناقــض بيــن العالــم والفصائــل المتط ّرفــة ،بــدأ تهميــش المعارضــة ّ
والجيــش الح ـ ّر ،وظهــرت مزاعــم ال ـ ّروس حــول تنظيمــات اإلرهــاب كطــرف
للســلطة َحـ ّـل محــل المعارضــة ونســف الــدور المكـ ّرس لهــا فــي بيــان
مواجــه ّ
جنيــف ،وتحـ ّول االهتمــام الدولــي مــن التركيــز علــى حـ ّـل لصـراع يــدور فــي
الداخــل الســوري ،إلــى حمايــة البلــدان األجنبيــة مــن اإلرهــاب ،بمــا فيهــا
أميــركا وأوروبّــا وروســيا ،المتو ّجســة مــن مســلميها وعالقاتهــم بمجتمعاتهــم،
ـي يكتســب أبعــا ًدا ســوريّة
ـي مــع الموقــف ال ّروسـ ّ
بينمــا بــدأ التقــارب ال ّدولـ ّ
داخل ّيــة ،وأخــذت واشــنطن وباريــس ولنــدن تفكــر بالتفاعــل إيجاب ًيــا مــع
بعــض سياســات الكرمليــن ،التــي لــم تعــد محـ ّـل إدانتهــا ،بســبب احتجازهــا
الســام وحـ ّـل مجلــس األمــن ،وتضــع واشــنطن والعواصــم األوروب ّيــة أمــام أحد
ّ
الســوري ليــس
خياريــن :إ ّمــا مواجهــة ال مصلحــة لهــا فيهــا ،بمــا أن الموضــوع ّ
الســوري وقبــول
مســألة لهــا صفــة االســتعجال ،وإ ّمــا االعتـراف بــدور موســكو ّ
سياســاتها األســديّة ،وإعــان الحــرب علــى مــن يقاومونهــا كإرهابي ّيــن ،وإن
حاربــوا اإلرهــاب وحاربهــم ،وطــردوه مــن مناطــق انتزعوهــا مــن األســديّة،
وكــي ال يســتولي اإلرهابيــون علــى ثــورة رفضــوا أهدافهــا ،وكان خلي ًقــا بالعالــم
ـدل مــن التّغاضــي عــن موقفهــم منهــا ،وعــن حــرب روســيا
حمايتهــا منهــم ،بـ ً
عليهــا ،بزعــم حربهــا علــى اإلرهــاب.
ـوري ،ومــا شــهده الموقفــان
ـوي فــي ّ
السـ ّ
ك ـ ّرس انخ ـراط روس ـيّا القـ ّ
الص ـراع ّ
ـولت ،نمــط الحضــور الــذي اختارتــه موســكو فــي
ـي مــن تحـ ّ
ـي واألميركـ ّ
ال ّدولـ ّ
دمشــق ،وســمح لهــا بممارســة سياســات وطّــدت مواقعهــا كدولــة غازيــة
قــررت االنتشــار خــارج حدودهــا ،واعتبــار خصــوم األســديّة أعــداء مارســت
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ـكري عليهــم ،وتحالفــت مــع إي ـران الخارجــة علــى القانــون
اقتدارهــا العسـ ّ
والتــي لــم تقلــع يو ًمــا عــن تقويــض أمــن وســام المنطقــة وشــعوبها ،مــذ
قامــت جمهوريتهــا اإلســام ّية عــام  ،۱۹۷۹وبــدأت صراعــات مذهبيــة ودينيــة،
الســوريين ،فــي مئــات مــن
س ـ ّددت خاللهــا ضربــات شــديدة القســوة إلــى ّ
قراهــم وبلداتهــم ومدنهــم ،لبلــوغ أهـ ٍ
ـداف ســيحدث فشــلها فــي تحقيقهــا
ارتــدادات كارثيّــة علــى مالليهــا ،ووضــع بوتيــن وطريقتــه فــي الحكــم،
وســيضعف روســيا بــدلً مــن أن يقويهــا ،وينقل جرثومــة الخالفــات والصراعات
إليهــا ،بالرغــم م ّمــا اتّخذتــه مــن إج ـراءات وقائيــة إلخمادهــا خارجهــا :فــي
ســوريا.
بهــذه الحســابات ،رســ َمت روســيا خــال مرحلــة تد ّخلهــا األولــى نه ًجــا
اســتهدف:
١ـ تكامــل دورهــا مــع دور واشــنطن ،وتفاعلــه بإيجاب ّيــة مــع نهــج «الفوضــى
الخلقــة» ،خوفًــا مــن تكـرار تجربــة أفغانســتان مــن جهــة ،وقيــام البنتاغــون
ّ
بتعزيــز قــدرات المعارضــة المســلّحة إلــى الحــ ّد الــذي يتحــ ّدى قــدرات
جيشــها ،الــذي يعنــي إخفاقــه تحويــل روســيا إلــى أداة لآلخريــن ،فــي مــا
واألســدي ،وإضعــاف موقــف
ــوري :المعــارض
ّ
الس ّ
يتعلّــق ببعــدي الشــأن ّ
خاصــة لهــا ،بعــد
موســكو تجــاه إس ـرائيل ،ومــا يجــب إيــاؤه مــن أه ّم ّيــة ّ
اتيجي هائــل األبعــاد ،الــذي شــهده وضعهــا نتيجــة لتدميــر
االنقــاب االســتر ّ
األســدي ،وتزايــد أه ّم ّيتهــا بال ّنســبة
دولــة ســوريا ومجتمعهــا بيــد الجيــش
ّ
ـتقطابي» ،و«مونتهــا» علــى دول كبيــرة
ـي «االسـ
ّ
إلــى روســيا ،وطابعهــا الدولـ ّ
ومتق ّدمــة تتقاطــع مصالحهــا وخياراتهــا الشــرق أوســطيّة مــع مصالحهــا
وخياراتهــا ،إلــى جانــب تمتّعهــا بحضــور قــوي داخــل روســيا وأوســاط بوتيــن.
الســوري ومك ّوناتــه السياســ ّية
٢ـ اإلمســاك االســتئثاري بمفــردات الوضــع ّ
والعســكريّة ،المواليــة منهــا والمعارضــة ،وتلــك الوافــدة مــن وراء الحــدود،
حتّــى اإلرهاب ّيــة منهــا ،بمــا أوجبــه هــذا المطمــح الصعــب مــن تركيــز علــى
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وخاصــة المعارضــة
إضعــاف واخت ـراق واســتقطاب وتشــتيت هــذه الجهــات،
ّ
منهــا ،فضـ ًـا عــن إثــارة التناقضــات بينهــا ،وتصفيــة وجودهــا فــي المناطــق
ـوري ،وإلنقــاذ األســديّة،
ذات األه ّم ّيــة
ّ
السـ ّ
الخاصــة بالنســبة لمجمــل الوضــع ّ
ومــا يعنيــه اإلمســاك بهــا مــن تح ّكــم قابــل للتصعيــد فــي مجمــل الص ـراع
كل مــكان ،ومــا يتيحــه مــن قــدرات تد ّخليــة
وســاحاته المنتشــرة فــي ّ
تعــزز مكانــة موســكو بالنســبة إلــى إدارة حــرب ص ّممــت أن تق ـ ّرر وحدهــا
مجرياتهــا ومآالتهــا النهائ ّيــة ،وتخضعهــا بضغــوط متن ّوعــة علــى الثّــورة ،تد ّمــر
حاضنتهــا المجتمعيــة ،وتع ّمــق الهـ ّوة بيــن فصائلهــا ،وتثيــر الخالفــات داخلهــا
وبينهــا ،وتض ّخــم مــا يفصلهــا مــن مصالــح ومواقــف ،وتنــزع عنهــا الدعــم،
بِعصــا الحصــار والتّجويــع والقصــف العشــوائي ،وب َجــزرة الهــدن والمصالحــات
الوطنيّــة.
ـلبي حيــال ضعــف وتراجــع المعارضــة،
٣ـ اإلفــادة مــن موقــف أميــركا ّ
السـ ّ
وتقـ ّدم ال ّنظــام واإلرهــاب ،إلضعــاف نهــج جنيــف وإقنــاع واشــنطن بالتخلّــي
عنــه ،واســتبدال فقرتــي بيانــه حــول «الهيئــة الحاكمــة االنتقال ّيــة» ،كأداة
ـدي إلــى النظــام
ـي ،واالنتقــال مــن النظــام األسـ ّ
ـي دولـ ّ
ومرجعيــة لحـ ّـل سياسـ ّ
الحــل بعيــ ًدا عنهمــا ،وتثيــر فــي
ّ
اطــي ،عبــر فتــح مســارب تأخــذ
ال ّديمقر ّ
ـي ليــس إعاقــة
الوقــت نفســه االنطبــاع بأنّهــا ال ترفضهمــا ،وأن هدفهــا الحقيقـ ّ
التّفــاوض علــى الحـ ّـل بداللتهمــا .بمــا أ ّن موســكو قطعــت مســافة ال بــأس
ـي ،بعــد غــزو ســوريا
بهــا علــى هــذا الطريــق ،فقــد ع ّدلــت نهجهــا التكتيكـ ّ
ـكري فيهــا ،وقبلــت عــرض واشــنطن حــول نــوع مــن تقســيم
وتوضّ عهــا العسـ ّ
توســطات
العمــل ،يق ـ ّر بحـ ّـق أميــركا فــي تطويــر تص ـ ّورات وأفــكار تتض ّمــن ّ
ـي علــى عاتــق جيشــها .فــي
مــع رؤيــة روســيا ،التــي تأخــذ تطبيقهــا الميدانـ ّ
للحــل،
ّ
هــذا اإلطــار ،وضــع ثالثــة دبلوماســيين أميركييــن ســابقين مقاربــة
حملــت اســم مؤسســة «رانــد» ،نشــرت يــوم  ۱۳شــباط  ،۲٠۱٦وتض ّمنــت
خطّــة انتقال ّيــة وبدائــل «للهيئــة الحاكمــة» ،وحـ ّددت اســتباق ًّيا نتائــج التفاوض
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ـص وروح بيــان جنيــف والقـرار  .۲۱۱۸صاغــت واشــنطن
النهائيّــة ،المخالفــة لنـ ّ
هــذه الخطّــة ،بتفاهــم غيــر معلــن بيــن وزيــر خارجيّتهــا جــون كيــري ووزيــر
ـي ســيرغي الفــروف ،ومــع أ ّن الذيــن وضعوهــا اعتمــدوا بيــان
الخارجيــة ال ّروسـ ّ
جنيــف والقــرار رقــم  ۲۱۱۸كمرجع ّيــة لهــا ،فإنهــم التفّــوا عليهمــا ،ودعــوا
«لبلــوغ الســام ،عبــر مقاربتيــن لهمــا نتائــج متباينــة ،تكمــن األولــى فــي
الســورية المتحاربــة
التركيــز علــى تســوية سياســية شــاملة بيــن األطــراف ّ
مؤسســات ال ّدولــة وتشــكيل حكومــة
ورعاتهــم الخارجييــن ،تضمــن إصــاح ّ
جديــدة وانتخابــات تواكــب وقــف إطــاق ال َنــار والبــدء بعمليــة إعــادة البنــاء.
ـوري ،تتبعــه مفاوضــات
وتقــول الثانيــة باالتفــاق علــى وقــف إطــاق نــار فـ ّ
حــول شــكل الدولــة والحكومــة الســوريتين ،اللتيــن ســيعاد بناؤهمــا»(.((3
بمــا أن المقاربــة األولــى مرفوضــة روسـ ًيا ،فقــد ترجمــت واشــنطن المقاربــة
الثانيــة إلــى ق ـرار وافــق عليــه مجلــس األمــن ،فــي  ۱۸كانــون األول ،۲٠۱٥
تحــت الرقــم  ،۲۲٥٤اعتبرتــه روســيا مرجعيــة الحــل الوحيــدة ،اللتفافــه علــى
«الهيئــة الحاكمــة االنتقال ّيــة» ،واســتبدالها بـــ «جســم حكــم» ،كانــت موســكو
قــد اقترحتــه تحــت اســم «حكومــة وحــدة وطن ّيــة» ،يشـكّلها األســد ويكــون
ـي فقــد ت ـ ّم اســتبداله بانتخابــات تجــري
مرجعيتهــا .أمــا االنتقــال ال ّديمقراطـ ّ
فــي الثلــث األخيــر مــن  ،۲٠۲۱بالتّزامــن مــع انتهــاء رئاســة األســد الحاليــة،
ومنحــه الحــق فــي ترشــيح نفســه لرئاســة جديــدة.
الصـراع ،وعلــى مرجعية
بالتفاهــم علــى اإلدارة المشــتركة للفتــرة القادمــة مــن ّ
القـرار  ،۲۲٥٤ســارعت روســيا إلــى إخـراج الفصائــل والمعارضــة مــن غوطــة
دمشــق وجنوبهــا وريــف حمــص الشّ ــمالي ،بعــد ابتداعهــا فــي كانــون الثانــي
 ۲٠۱۷مســا ًرا حمــل اســم «آســتانا»،عاصمة جمهوريــة كازاخســتان ،أناطــت بــه
ـكري مــن خطّــة رانــد ،بــد ًءا بالفصــل المكانــي للقــوات
تطبيــق الجانــب العسـ ّ
مؤسســة رانــد األميركيّــة للحـ ّـل فــي ســوريا»،
( ((3جيمــس دوبنــز ،فيليــب غــوردون ،جيــري مارتينــي« ،خطّــة ّ
مؤسســة راندhttps://bit.ly/3OfJGZo .2015 ،
ّ
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المتصارعــة ،وفــرض وقــف إطــاق نــار شــامل يســتبق الحـ ّـل ويكــون جــز ًءا
منــه ،يط ّبــق قبــل الذهــاب إلــى مفاوضــات دول ّيــة ،فــي أربــع مناطــق «خفــض
توتّــر» ،أقيمــت بموافقــة أنقــرة وطهــران ،واســتثنيت محافظــات درعــا
توصلت
خاصــة بهــا ّ
والقنيطــرة والســويداء منهــا ،حيــث ت ّمــت اتّفاقيــة خفــض ّ
ـي
أميــركا وروســيا واألردن إليهــا ،قبــل أن يجتاحهــا جيــش األســد ،بتفاهــم روسـ ّ
ائيلي ،وتفاهــم علــى إبعــاد إيـران عنهــا ،وعــودة جيــش
ـي ،وتأييــد إسـر ّ
ـ أميركـ ّ
األســد إليهــا ،والتزامــه بات ّفاقيــة فصــل القـ ّوات لعــام  ،۱۹۷٤مكافــأة لــه علــى
امتناعــه عــن «إطــاق رصاصــة واحــدة عبــر حــدود الجــوالن طــوال أربعيــن
عا ًمــا» ،كمــا قــال نتنياهــو ،رئيــس وزراء إسـرائيل ،وهــو يشــيد باألســد ،إبّــان
زيــارة قــام بهــا إلــى موســكو(.((4
بعــد أشــهر مــن اتفاق ّيــات خفــض التوتّــر ،اقترحــت روســيا تحويلهــا إلــى
مناطــق «مصالحــات وطنيــة» تعــاد إلــى ال ّنظــام ،ويُلغــى حقّهــا فــي إدارة
الحــق المعتــرف بــه فــي
األســدي
شــؤونها بصــورة منفصلــة عــن النظــام
ّ
ّ
االت ّفاقيــات التــي عقــدت معهــا وفــي االحتفــاظ بقواهــا العســكريّة وأســلحتها،
ويرفــع الحصــار عنهــا ويُطلــق سـراح معتقليهــا .فــي حمأة هــذا التطـ ّور ،أصدر
الفرنتييــف ،نائــب وزيــر خارجيــة روســيا ،بيانًــا حــول «عــزم بــاده تحويــل
ـي بديــل
مســار آســتانا الناجــح ،مــن مســار عسـ ّ
ـكري صــرف ،إلــى مســار سياسـ ّ
لـــ مســار جنيــف الفاشــل»( .((4وبذلــك حلّــت مقاربــة رانــد التدرجيــة للحـ ّـل،
التــي تقـ ّرر أن تتـ ّم مــن األســفل إلــى األعلــى ،محـ ّـل نهــج جنيــف الــذي قيــل
إنّــه يتـ ّم مــن األعلــى إلــى األدنــى ،باعتمــاد آليــة «تطمئــن روســيا إلــى عــدم
انهيــار نظــام األســد ،إن ق ِبــل وقــف إطــاق نــار شــامل مــع المعارضــة ،وشـ ّنا
حملــة مشــتركة علــى تنظيــم ال ّدولــة اإلســاميّة فــي العـراق والشّ ــام ،تشــترط
( ((4ســمر صالــح« ،تفاهمــات روسـ ّية ـ إسـرائيل ّية حــول وقــف إطــاق النــار فــي الجــوالن» ،موقــع البلــد،
 8ـ  8ـ https://www.elbalad.news/3417818 .2018
( ((4موقع آر تي أون الين العربي 23 ،ـ  12ـ .2017
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تغييــر موقــف موســكو مــن المعارضــة ،ووقــف قصــف وقضــم مناطقهــا ،وإال
أبقــت أميــركا وآخــرون دعمهــم لهــا ،واســتم ّرت الحــرب»(.((4
مــا الــذي اقترحتــه ورقــة رانــد لوقــف إطــاق ال ّنــار؟ إنّــه إقامــة مناطــق
أي ق ـ ّوة غيــر تلــك التــي
منفصلــة عــن ال ّنظــام ،ال يبقــى فيهــا مقاتلــون مــن ّ
تســيطر عليهــا ،تديرهــا مجالــس محلّيــة منتخبــة مــن الســكان ،ويحتفــظ
مقاتلوهــا بســاحهم ،ليشــاركوا الجنــود ال ـ ّروس فــي حراســة حدودهــا ،التــي
يجــب أن تكــون مفتوحــة أمــام الحركــة منهــا وإليهــا .بعــد فتــرة مــن وقــف
إطــاق ال ّنــار ،تتــم تهيئــة ظــروف التّفــاوض علــى حـ ّـل سياســي يطبّــق بيــان
جنيــف والقـرار  ،۲۲٥٤أو أيّــة قـرارات وتفاهمــات جديــدة يتـ ّم التوافــق عليها
الســوريين
ـي ،وإعــادة ّ
بيــن موســكو وواشــنطن ،لتحديــد وضــع ســوريا ال ّنهائـ ّ
إلــى ديارهــم ،وفــق خطّــة إعمــار دول ّيــة تقترحهــا مؤسســة رانــد فــي الوقــت
المناســب.
٤ـ ربطــت روســيا وجودهــا فــي ســوريا باالســتئثار بشــؤونها ،وبإقامــة
لحــل يكــون لق ّوتهــا العســكريّة الــدور الرئيــس فــي
األرض ّيــة الضروريّــة ّ
تهيئتــه ،وبانقالبهــا علــى القـرارات الدول ّيــة ،وتعطيــل مجلــس األمــن ،حتــى
ـاوي ض ـ ّد الغوطــة الشــرقية يــوم ۲۱
الســاح الكيميـ ّ
عندمــا اســتخدم األســد ّ
آب  ،۲٠۱۳وقتــل  ۱٤٠٠ســوريّة وســوري ،منهــم أكثــر مــن أربعمئــة طفــل،
ثــم اســتخدمه أكثــر مــن خمســين م ـ ّرة ،فــي س ـتّة وعشــرين موق ًعــا ،بعــد
توقيعــه اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيمياويــة فــي تشــرين األ ّول ،((4( ۲٠۱۳
فــا غرابــة فــي أن يبــدو منطــق القــ ّوة وكأنّــه يشــ ّجع عســكر الكرمليــن
للصـراع ،فــي حــال فشــل دبلوماســيتهم فــي فــرض
ـكري ّ
علــى الحســم العسـ ّ
خيارهــم البديــل لجنيــف ،أو رفضــت المعارضــة القبــول باألســد .وزاد فشــل
(

مؤسســة رانــد األميركيــة للحـ ّـل فــي ســوريا،
( ((4جيمــس دوبنــز ،فيليــب غــوردون ،جيــري مارتينــي :خطّــة ّ
مؤسســة رانــدhttps://bit.ly/3OfJGZo .2015 ،
ّ
ـوري لألســلحة المح ّرمــة :أرقــام وحــوادث» ،موقــع
السـ ّ
( ((4موســوعة جيــوش وحــروب« ،اســتخدام الّنظــام ّ
الجزيــرة نــت 4 ،ـ  4ـ https://bit.ly/3vr4LaH .2017
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وســي بالقــ ّوة،
جيــش بوتيــن فــي حســم الحــرب مــن تعلّــق الرئيــس ال ّر ّ
كأداة أ َمــر جنراالتهــا أن يقصمــوا ظهــر المقاومــة خــال ثالثــة إلــى ســتّة
أشــهر ،كمــا أكّــد فــي كلمــة ألقاهــا أمامهــم ،عشـ ّية إرســالهم إلــى حميميــم
وطرطــوس ،غيــر أ ّن جيشــه واجــه تح ّديًــا لــم ينجــح فــي كســره ،ضمــن
مناطــق تعــادل أكثــر مــن أربعيــن بالمئــة مــن مســاحة ســوريا ،يعيــش فيهــا
الســوري ّين ،وتســتعر معاركهــا مــن دون حســم ،بســبب تعقيــدات
ثلــث ّ
دول ّيــة متن ّوعــة واجهتــه باحتمــاالت يخشــاها ،كتزويــد الفصائــل بمضــا ّدات
طيـران ،وبخطــوط حمـراء ال يمكنــه القفــز عنهــا ،رســمتها واشــنطن وأنقــرة،
كل واحــدة فــي مجالهــا ،وبانــت فاعليتهــا خــال معــارك إدلــب ،عامــي
 ۲٠۱۹ـ  ،۲٠۲٠حيــث أجبــر علــى قبــول وض ـعٍ حـ َ
ـال ،طــوال عاميــن ،دون
قيــام جيشــه بشـ ّن هجــوم حاســم علــى منطقــة ينتشــر فيهــا ن ّيــف وخمســة
ـي ،هـ ّدد اقتحامهــا
عشــر ألــف مسـلّح ،ينتمــون إلــى تنظيــم القاعــدة اإلرهابـ ّ
بتف ـكّك تحالــف آســتانا ،الــذي يض ـ ّم تركيــا وإي ـران ،وواجــه ربيبــه األســد
وجيشــه معــارك اســتخدمت فيهــا آخــر منتجــات التّقن ّيــة ،التــي د ّمــرت
وحــدات كاملــة منــه ،بطائـرات ترك ّيــة دون ط ّيــار .يجــد بوتيــن نفســه منــذ
أســابيع أمــام واقــع لــه حـ ّدان :حـ ّده األ ّول تو ّرطــه فــي تجاذبــات عســكريّة
مــع تركيــا :حاميــة منطقــة خفــض التوتّــر ال ّرابعــة ،التــي أعلنتهــا منطقــة
ـي ،وإحجامــه عــن ش ـ ّن حــرب علــى «جبهــة ال ّنصــرة» ،اإلرهابيّــة
أمــن قومـ ّ
ـوي ،ونزعتــه
ـي افتضــاح طابــع تفكيــره ال ّرغبـ ّ
بجميــع المعاييــر .وح ـ ّده الثّانـ ّ
اإلرادويّــة ،وأوهامــه المتّصلــة باالنفــراد بســوريا ،أو باســتعادة مــا كان
ــوفيتي مــن نفــوذ وحضــور فــي البلــدان العرب ّيــة ،وضــع
الس
لالت ّحــاد ّ
ّ
اقتصــاده وعجــزه عــن بنــاء وتز ّعــم معســكر أوراســي جديــد(.((4
يفتقــر بوتيــن إلــى القـ ّوة التــي تل ّبــي رغبتــه فــي التّخلّــص مــن عقــدة ال ّنقــص
ـوفيتي جديــد» ،صحيفــة العــرب ـ صفحــة فــي العمــق
ـي ،رؤيــة بوتيــن الت ّحــاد سـ ّ
(« ((4االت ّحــاد األوراسـ ّ
 3ـ  1ـ https://bit.ly/3uNnWMy .2017
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ـي ســعيه لبعــث الـ ّروح القوميّة
ال ّروسـيّة تجــاه أميــركا .ويتحـ ّدى الوضــع ال ّدولـ ّ
ال ّروس ـيّة التــي تــرى فــي روســيا الحاليّــة ماضــي الغــرب البعيــد ،عندمــا كان
متخلّ ًفــا ،وتعتقــد أ ّن بوســعها ،ومــن واجبهــا ،لعــب دور في مســرح ّية لشــخص
واحــد ،موضوعهــا «إنقــاذ أوروبّــا مــن عدم ّيتهــا»(.((4
ّــوري وتنظيماتــه
٥ـ تحالفــت روســيا مــع إيــران ،واســتخدمت الحــرس الث ّ
ال ّرديفــة لكســر شــوكة المقاومــة والفصائــل ،وفــرض حلّهــا .هــذا ال ّرهــان لــم
يتح ّقــق بعــد ،وتجــد روســيا نفســها أمــام نهايــة مرحلــة ســادها تعــاون مفتوح
مــع الماللــي واألســد ،وبدايــة مرحلــة أخــرى لــن يكــون وضعهــا فيهــا مع ّقـ ًدا
ومشــحونًا بتح ّديــات ش ـتّى وحســب ،بــل ســيتراجع فيهــا التّوافــق ،وســتبرز
مواضيــع التّجــاذب والخــاف ،التــي ســتقلّص مســاحة التّفاهــم والتّنســيق،
وســتجعل مــن المر ّجــح نشــوء صراعــات ج ّديّــة بيــن موســكو وبينهمــا ،بعــد
ـي والشّ ــروع فــي توزيــع الحصــص واألســاب ،م ّمــا
فتــح بــاب الحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
ســيتيح لواشــنطن أدوات تالعــب إضاف ّيــة بالجميــع ،وســيزعزع ثقــة موســكو
وطه ـران إحداهمــا باألخــرى.
خــال هــذا الطّــور مــن عالقــات موســكو وطه ـران ،الــذي بــدأ مــع تراجــع
كل واحدة مــن ال ّدولتين على مواقع اســتأثرت
ـكري ،ووضــع يــد ِّ
الفصائــل العسـ ّ
بهــا ،لــم تســمح بحضــور أو نفــوذ األخــرى فيهــا ،بــل انفــردت بالتّمتــرس بهــا
اســتعدا ًدا لمــا أخــذ يتخلّــق مــن خــاف وتنافــس بينهمــا ،تؤكّــده موافقــة
ـي فــي مناطــق مختلفــة
روســيا علــى هجمــات إس ـرائيل ض ـ ّد الوجــود اإليرانـ ّ
ـوري
مــن ســوريا ،ومــا صحبهــا مــن تدميــر فــي مواقعهــا ،ومبــادرة الحــرس الثّـ ّ
خاصــة
ّ
الســوريّين ،فــي مناطــق
تحتــل أه ّميــة ّ
إلــى تجنيــد عشــرات آالف ّ
ـيعي» ،وتشــكيل جيــش مــن أبنائهــا يدافــع عنهــا
بال ّنســبة إلــى «المحــور الشّ ـ ّ
السياســة ال ّروسـ ّية مــن الحــرب
ويحمــي مصالــح طهـران فيهــا ،بــدأت تنتقــل ّ
العربــي الجديــد  1ـ  12ـ .2016
الســهلي« ،ألكســندر دوغيــن :ملهــم العقيــدة البوتينيّــة»،
( ((4ناصــر ّ
ّ
https://bit.ly/37WpYRv
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إلــى البحــث عــن ســام ،وهــو مــا أعلــن بوتيــن أنّــه ليــس بعيـ ًدا ،وأ ّن نهايــة
ـي لوقــف إطــاق ال ّنــار ،والخــروج مــن
عــام « ۲٠۱۸ستشــهد التّكريــس ال ّنهائـ ّ
ـي إلــى
مرحلــة الحــرب»( ،((4ومــا ســيصحبها مــن انتفــاء حاجــة الجيــش ال ّروسـ ّ
دعــم إيـران البـ ّر ّي لهجماتــه الجويــة .إذا كان التّعــاون مــن أجــل الحــرب قــد
ـام س ـ ُيفضي إلــى
طمــس خالفــات روســيا مــع إي ـران ،فــإن البحــث عــن سـ ٍ
حصــة كل منهمــا ،أخ ـذًا بعيــن االعتبــار أن
تعــارض مواقــف الدولتيــن حــول ّ
طهـران ال تريــد الســام ،بــل تقاتــل كــي تحــرز انتصــا ًرا عســكريًا محضً ــا ،وقــد
أعلنــت ،م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا ،رفــض الحـ ّـل السياســي ،إذا كانــت موســكو ســتنفرد
حصــة إيـران إلــى أقـ ّـل
بعائــده ،أو كان ســير ّجح كفّتهــا فــي ســوريا ،وســيقلص ّ
ممــا قــررت الحصــول عليــه؛ عندئــذ ،ســيقع علــى األغلــب تجــاذب جـ ّدي بيــن
الدولتيــن ،ال يســتبعد أن يتصاعــد إلــى ص ـراع تنافســي بينهمــا ،وأن تتعــاون
موســكو مــع واشــنطن ،إلنهــاء وجــود إيـران العســكري فــي ســوريا.
هــل يمكــن أن تســتبدل موســكو عالقاتهــا مــع طهــران بعالقاتهــا مــع تــل
أبيــب ،وهــا هــي تتعــاون معهــا فــي ســوريا اليــوم ،وقــد تســتعين بهــا فــي
ـوري ،وبحمايتــه
السـ ّ
المنطقــة العرب ّيــة غـ ًدا ،وتر ّحــب بتأثيرهــا علــى الداخــل ّ
ـادي مــن
مــن الفوضــى ،والخــاف مــع إي ـران؟ يســتم ّر موقــف موســكو الحيـ ّ
ـي ،علــى الرغــم مــن طابعهــا التدميري،
هجمــات إسـرائيل علــى الحــرس اإليرانـ ّ
ومــا يعنيــه مــن قصــر تعاونهــا مــع طهــران علــى الحــرب ضــد المعارضــة
وتنصلها
والفصائــل الســوريا ،وموافقتهــا علــى حــرب تــل أبيــب الجويّة ضدهــاّ ،
مــن االلتـزام بحمايــة ق ّواتهــا البريّــة ،مــع أن ّهــا تخوض المعــارك ضــد المعارضة
ـزج بهــا فــي مشــكالت مــع
بالتنســيق مــع طيرانهــا ،بمــا أن حمايتهــا قــد تـ ّ
أميــركا وأوروبــا ،هــي فــي غنــى عنهــا .يكشــف موقــف الكرمليــن مــا فــي
عالقاتــه مــع طهـران مــن التباســات مفتوحــة علــى احتمــاالت مزعجــة شـتّى،
ومــا فــي خيــارات روســيا وإيـران مــن تناقضــات مكتومــة ،قــد تكــون وخيمــة
( ((4موقع سبوتنيك األخباري بالعربية 17 ،ـ  5ـ .2018
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العواقــب للطرفيــن ،ولذلــك تســتبقها طهـران ببنــاء قــدر ال يمكــن تح ّديــه مــن
االســتقاللية ،فــي مناطــق ســيطرتها المتع ـ ّددة فــي ال ّداخــل الســوري ،وعلــى
الحــدود العراق ّيــة ـ الســوريّة ،حيــث تختــرق البيئــة المجتمعيــة بعمــق،
تخصهــا موســكو بــه مــن الحــل ،وعلــى
وتع ـ ّزز قدرتهــا علــى رفــض مــا قــد ّ
مقاومــة خطــط واشــنطن وتــل أبيــب إلجبارهــا علــى تغييــر نهجهــا ،قبــل أن
تبــادر الدولتــان الكبيرتــان إلــى التفاهــم علــى مواقــف مشــتركة منهــا ،تضعهــا
بيــن حجــرى رحــى ،وتبـ ّدالن مكانــة األســد فــي مشــروعها ،وتقـ ّوض هوامــش
مناورتــه بيــن موســكو وطهـران ،ومــا تتيحــه تناقضاتهمــا لــه مــن قــدرة علــى
المنــاورة ،وتحتّمــه خالفاتهمــا ،والمصاعــب التــي تواجههــا روســيا فــي مجمــل
الص ـراع ،مــن تأثيــر شــديد الســلب ّية علــى فــرص إعــادة نظامــه إلــى مــا كان
ـي ،الــذي يمســك
عليــه قبــل الثــورة ،فــإذا أضفنــا إلــى ذلــك الــدور األميركـ ّ
الســوريّة ،وبــأدوار المنخرطيــن فيهــم ،ومنهــم
بمفاصــل وأوراق المســألة ّ
روســيا ،أدركنــا مــدى ج ّديّــة فــرص المســاومة مــع الكرمليــن علــى رأس األســد،
ومــدى قربــه مــن نظــارة محكمــة جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســان ّية،
وكــم كانــت صادقــة نبــوءة متظاهــري بلــدة تــل كلــخ ،الذيــن أخبــروه أنــه
ســيمثل أمــام هــذه المحكمــة ذات يــوم ،وهتفــوا منــذ بدايــة الثــورة« :يــا
بشّ ــار بــاي بــاي ...بدنــا نشــوفك بــي الهــاي»!
هــل ستســمح روســيا لطه ـران بتوســعة الحــرب فــي ســوريا؟ وهــل ســتقف
مكتوفــة األيــدي إن غزتهــا بتشــكيالت كبيــرة مــن جيشــها ،أم ســتطلب العــون
مــن إس ـرائيل وواشــنطن إلخراجهــا منهــا ،كطــرف غيــر مر ّحــب بــه ،يطــرح
مشــكالت تعطّــل خططهــا الســوريا التــي تب ـ ّز فــي أه ّميّتهــا أي صفقــة قــد
تجمعهــا بطهـران؟ دخــل الكرمليــن فــي حقبــة تعــاون بعيــد المــدى مــع تــل
أبيــب ،تختلــف ـ مــن حيــث مداهــا ومراميهــا ـ عــن مــدى ومرامــي عالقاتهــا
ـي أن تتعــارض عالقــات موســكو مــع
مــع إي ـران .ومــع أنــه مــن غيــر الحتمـ ّ
الطرفيــن ،فــإ ّن تعــاون روســيا وإسـرائيل مرشّ ــح للتطـ ّور إلــى شـراكة عميقــة
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ـي فــي ســوريا .ويزيــد مــن
ودائمــة ،بغـ ّ
ـض النظــر عــن نــوع الحـ ّـل السياسـ ّ
واقعيــة هــذا االحتمــال نجــاح واشــنطن فــي إعــادة تركيــب البيــت الشــرق
ـطي ،وفــق مشــروع مادليــن أولبرايــت وســتيفن هادلــي ،الــذي ســيدمج
أوسـ ّ
إســرائيل فــي الشــرق األوســط الكبيــر ،أو يلحــق بلــدان المشــرق العربــي
والخليــج بإس ـرائيل(.((4
مــا الــذي يمكــن أن يدفــع موســكو إلــى خــوض معركــة مــن أجــل إيـران ،فــي
حــال محاصرتهــا واســتهدافها ،أميرك ًّيــا وإسـرائيل ًّيا وعرب ًّيــا ،وربمــا ترك ًّيــا؟ وهــل
ســتقع موســكو فــي الفـ ّخ الــذي تنصبــه طهـران لنفســها منــذ نيــف وعشــرين
وخاصــة
بتوســعها فــي جوارهــا دون أن تكــون أوضاعهــا الداخليــة،
ّ
عا ًمــاّ ،
االقتصاديّــة والشــعبيّة منهــا ،قــادر ًة علــى حمــل أعبــاء غــزو جوارهــا المعــادي
لهــا وإلحاقــه بنظامهــا ودولتهــا ،بمــا يترتّــب علــى ذلــك مــن تكلفــة أكبــر
توســعها مــن منجــز إلــى
بكثيــر مــن عائــد إمبراطوريّتهــا اإلشــكال ّية ،ويح ـ ّول ّ
كارث ـ ٍة تســتنزف اقتصادهــا وثرواتهــا ،وتق ـ ّوض مكانتهــا اإلقليم ّيــة والدول ّيــة،
وتســتهلك والء وصبــر شــعبها؟ لــن تســقط موســكو ،علــى األرجــح ،فــي الفـ ّخ
الــذي لطالمــا ســقط فيــه مــن أوهمــوا أنفســهم أنهــم يمســكون بناصيــة
التاريــخ ،ولــن تقتــرف هــذه الحماقــة بينمــا تتل ّمــس خطواتهــا اإلمبراطوريّــة
بحــذر َمــن يخشــى تكـرار تجربــة الســوفيت المأســاويّة ،ويســتبعد أن يدافــع
عــن مشــروع ســيج ّرها إلــى الهاويــة التــي ستســقط طه ـران فيهــا ذات يــوم
غيــر بعيــد ،إذا لــم تردعهــا تجاربهــا وتقنعهــا أ ّن مــن األفضــل لهــا ابتــاع
مزايداتهــا الكالميــة ،وإحنــاء رأســها قبــل هبــوب العاصفــة!
تح ّركــت روســيا ضمــن هوامــش إيجابيــة أتاحتهــا واشــنطن لهــا .وأفــادت
إيــران مــن غطــاء أملتــه علــى موســكو حاجتهــا إلــى قــ ّوات ب ّريّــة غيــر
الســوريّة وكأنّهــا تواجــه
ق ّواتهــا
ّ
الخاصــة .واليــوم ،تبــدو أط ـراف المســألة ّ
( ((4تقريــر أولبرايــت ـ هادلــي :اســتراتيجيّة جديــدة للشّ ــرق األوســط .مركــز إدراك للدراســات 2 ،ـ  1ـ .2017
https://idraksy.net/final-report-of-the-co-chairs/
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تحــولًّ يرغمهــا علــى تعديــل مواقفهــا ،يرجــع إلــى انخ ـراط واشــنطن فــي
تط ـ ّورات األشــهر القليلــة الماضيــة .لذلــك ،ال شـ ّـك فــي أن روســيا ســترفض
مشــروع إي ـران لتحويــل ســوريا إلــى قاعــدة معاديــة إلس ـرائيل ،ألن هــذا،
الســوريّون فــي أعــوام
إن حــدث ،صــار بدايــة ص ـراع لــن يكــون مــا عرفــه ّ
الحــرب العشــرة ،مــن قتــل وتدميــر ،غيــر لعــب أطفــال ،بالمقارنــة معــه،
فضـ ًـا عــن أ ّن مكانــة إسـرائيل فــي االســتراتيجيّة الروســية ال تضاهيهــا مكانــة
حــل األســد العســكري ضــد دولــة ســوريا
حســن ّ
إيــرانّ ،
خاصــة بعــد أن ّ
ومجتمعهــا موقعهــا االســتراتيجي ،حتــى صــار بوســعها اســتباق وردع أي
تهديــد يســتهدفها .بمكانتهــا الجديــدة ،لــن تنســى تــل أبيــب مــا يجمعهــا
الســعي إلــى تنســيق طويــل
مــن عــداء للعــرب بطهـران ،ولــن تفـ ّوت فرصــة ّ
األجــل معهــا ،قــد يكــون ســريًّا وبالوســاطة ،فــي مراحلــه األولــى ،مــا دامــت
واشــنطن ســترعاه بالتّوافــق مــع موســكو ،المنتفــع اآلخــر مــن التنســيق
ـدل
والتعــاون ،لمــا يتيحــه لهــا مــن ســبل الختـراق عالــم عربــي يكافؤهــا ،بـ ً
الســوريّة ،وســتجني مغانــم وفيــرة منــه،
مــن أن يعاقبهــا ،علــى جرائمهــا ّ
إقليمــي ركيزتــه المحلّيّــة
إذا مــا تفاهمــت مــع أميــركا علــى نظــام أمــن
ّ
إس ـرائيل ،الق ـ ّوة العابــرة لإلقليــم ،وإال كان البديــل المحتمــل تفاهــم إي ـران
مــا بعــد الخمين ّيــة مــع واشــنطن ،علــى حراســة مصالحهــا فــي شــرق أوســط
ـي فــي حقبـ ٍة تشــبه تلــك التــي واجــه العــرب
جديــد ،سـ ّ
ـيزج بالوطــن العربـ ّ
خاللهــا الفرنجــة والمغــول فــي آن م ًعــا ،فــإن اســتهدفتهم الق ّوتان اإلسـرائيلية
ـ اإليرانيــة ،وهــم علــى مــا هــم عليــه مــن تناحــر وضعــف وتبعثــر ،غــرق
العــرب فــي حقبــة مظلمــة ســتختلف اختالفًــا جذريًــا عــن كل مــا عرفــوه
فــي تاريخهــم الحديــث والقديــم.
الســياق صــات روســيا بالصهاينــة ،مــن يهودهــا الذيــن
لــن ننســى فــي هــذا ّ
هاجــروا إلــى إســرائيل واحتلّــوا مكانــة مميــ ّزة فــي حكوماتهــا وجيشــها
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واقتصادهــا وعلومهــا وتقنيتّهــا( ،((4وذلــك حســب مــا أورده الكاتــب
الفلســطيني محمــود محــارب ،فــي دراســة(((4يذكر فيهــا أن موســكو وتــل
أبيــب لــن تســمحا إليـران بانتـزاع ســوريا مــن دولتيهمــا ،وأخذهــا إلــى الموقع
الــذي ق ّررتــه لهــا فــي «محورهــا الشّ ــيعي» ،كمــا لــن تســمحا باســتخدامها
كميــدان صـراع مــع واشــنطن وإسـرائيل ،ألن ذلــك ســيو ّرط روســيا فــي نـزاع
تفتقــر إلــى القــدرة علــى الفــوز بــه ،ليــس فقــط أل ّن تفاهمــات إســرائيل
وروســيا ســتفترق وتختلــف عندئــذ ،وإنمــا أل ّن فــي خلفيّــة أمنهــا ووجودهــا
قــ ّوة عظمــى عدوانيــة هــي أميــركا ،التــي ســتقف إلــى جانبهــا ،وستســهم
ـي والشّ ــرق
بدورهــا فــي تقويــض حضــور موســكو فــي ســوريا والعالــم العربـ ّ
األوســط ،وفــي ضيــاع مــا ســتناله بموافقتهــا :حضورهــا العســكري الدائــم فــي
مســتعمرتها الســوريّة.
٧ـ بانتهــاء الحــرب ،التــي كان لروســيا ال ّنصيــب األوفــر فــي خوضهــا ،تنتهــي
ـي فــي السياســات الروس ـيّة ـ اإليرانيّــة ،واألميركي ـ ّة
مرحلــة التّوافــق المرحلـ ّ
ـ الروســ ّية ،وتبــدأ مرحلــة االفتــراق بيــن هــذه األطــراف ،وترتفــع وتائــر
الخالفــات ،التــي تضمــر صراعــات ،بيــن خــ ّط آســتانا الــذي تتب ّنــاه روســيا
تتمســك واشــنطن بــه .وبينمــا يحــاول الــروس
وإي ـران ،وخ ـ ّط جنيــف الــذي ّ
االلتفــاف علــى الق ـرار  2254الــذي يتمتــع بموافقتهــم وموافقــة األميركييــن،
مــن خــال خـ ّط آســتانا ،تؤكّــد واشــنطن تمســكها بتطبيقــه ،وفــق مد ّونــة كان
قــد اقترحهــا ســتافان دي ميســتورا ،ثالــث ممثــل ألميــن عــام األمــم المتحــدة
ـي ،وافقــت
حيــال الشــأن الســوري ،ورســمت خطــوات متابعــة للحــل السياسـ ّ
الســابق إلــى إســرائيل بيــن عامــي  1989و 2014نحــو مليــون
( ((4هاجــر مــن دول االت ّحــاد الســوفيتي ّ
ومئــة ألــف مهاجــر ،وصــل منهــم بيــن عامــي  1989و 2001نحــو مئــة ألــف مهنــدس ،وعشــرون ألــف طبيــب
وطبيــب أســنان ،وأربعــة وعشــرون ألــف ممـ ّرض ،وخمســة وأربعــون ألــف معلّــم وعالــم وف ّنــان وموســيقي،
وقــد كتــب شــمعون بيريــز رئيــس إسـرائيل واص ًفــا هــذه الهجــرة بـــ «المليــون الــذي غ ّيــر الشــرق األوســط».
( ((4ـ نشــرت الدراســة فــي  31تشــرين األول  ،2016فــي موقــع عــرب  ،48بعنــوان« :بوتيــن والهجــرة
المليونيــة اليهوديــة إلــى إســرائيل»https://bit.ly/3uPFPu8 .
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روســيا عليهــا كعادتهــا ،لكنهــا خالفتهــا فــي كل كبيــرة وصغيــرة ،ولــو أنهــا
الســام منــذ الثلــث األخيــر لعــام  ،2017لكنها
الســوريّون ّ
التزمــت بهــا ،لعــرف ّ
لــم تلتــزم ،واختــارت تطبيــق أجـزاء مــن ورقــة رانــد ،وإقامــة مناطــق خفــض
توتّــر مشــروطة التنفيــذ ،أعادتهــا إلــى األســد بعــد سـتّة أشــهر ،بعــد تنكّرهــا
لمــا التزمــت بــه خــال المفاوضــات مــع قياداتهــا المحليــة ،ودون مفاوضــات
مــع هيئــه التفــاوض العليــا ،ســواء فــي آســتانا أم جنيــف .هــذا االفتــراق،
الــذي ســيترت ّب علــى الحـ ّـل ،قــد يغــدو موضــوع خــاف حــا ّد يعطّــل فرصــه،
إذا مــا أص ـ ّر الكرمليــن علــى اآلتــي:
أول :رفــض القــرارات ال ّدول ّيــة ،مــا لــم تط ّبــق وفــق قراءتــه لهــا .وتصاعــد
ً
االشــتباكات المســلحة بيــن أط ـراف آســتانا الثالثــة إلــى حــرب مفتوحــة فــي
إدلــب وحولهــا ،وخــروج تركيــا مــن مســار سوتشــي الثنائــي ،الــذي يجمعهــا
بروســيا ،وتجديــد تعــاون موســكو مــع طهران وتوســعته إلــى تحالف ســترفضه
واشــنطن ،ويســتبعد ج ـ ًّدا إقــدام موســكو عليــه ،حتــى مــن بــاب االحتمــال،
ألنــه ســيكون غلطــة كارث ّيــة ،نتيجتهــا الوحيــدة دخــول الواليــات المتحــدة
وحلــف األطلســي علــى خ ـ ّط الص ـراع الجــدد ،وتــو ّرط بوتيــن وروحانــي فــي
حــرب ستســتنزف قدراتهــم ألمــد طويــل ،ســتخوضها أطرافهــا بشــروط مغايــرة
لشــروط الحــرب الدائــرة فــي ســوريا وعليهــا منــذ قرابــة تســعة أعــوام،
وبأســلحة مختلفــة عــن أســلحتها الراهنــة.
التمســك باألســد ،والوقــوف ض ـ ّد إرادة الســوريين وغالبيــة المجتمــع
ثان ًيــاّ :
الدولــي ،وااللتفــاف علــى وعــد اإلصــاح ،الــذي قالــت وثيقــة السياســة
الخارجيّــة لعــام  2015إنهــم يوافقــون عليــه ،فــي حــال المطالبــة بــه ســلميًا،
الســام وبنــاء ســوريا
ورؤيــة األمــور بمنظــار الهزيمــة واالنتصــار ،ال بمنظــار ّ
جديــدة ،بــدل فــرض األســدية كنظــام انتصــر وال يحتــاج إلــى إصــاح ،بعــد
أن أحبــط مؤامــرة دول ّيــة ،وحــارب اإلرهــاب ،وأثبــت ق ّوتــه وص ّحــة قراراتــه
وخياراتــه .إذا فعــل الــروس هــذا ،ارتطمــوا ال محالــة بواشــنطن ،وأوروبــا،
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ودفعــوا ثم ًنــا فاد ًحــا لمخالفتهــم الق ـرار  ،2254ورفضهــم اإلصــاح والتغييــر،
ـروري الســتقرار أوضاعهــم
وواجهــوا أعوا ًمــا لــن يظفــروا خاللهــا بالهــدوء الضـ ّ
فــي بالدهــم ،أو فــي مســتعمرتهم علــى المتوســط الشــرقي.
ـي ،مــن دون
ـي ـ خليجـ ّ
ـي ـ أوروبـ ّ
ثالثًــا :ربــط إعــادة اإلعمــار بتمويــل أميركـ ّ
أخــذ مصالــح هــذه األطـراف فــي ســوريا ومــا وراءهــا بالحســبان ،وإنجــاز حـ ّـل
ال يقبلــه الســوريون ،يســتند إلــى قــوة روســيا وإيـران القهريــة ،ومــا يعادلهــا
فــي ممارســات األجهــزة األســدية مــن قمــع وعنــف ،لعبــا الــدور األكبــر فــي
انفجــار الثــورة علــى النظــام األســدي.
راب ًعــا :تجاهــل مصالــح إسـرائيل فــي الحـ ّـل ،ودورهــا فــي المنطقة ،أو تســاهل
روســيا مــع إيـران ،وتمكيــن قواتهــا مــن المرابطــة قــرب حــدود الجــوالن مــع
ـمال
ـي المضــروب حولهــا ،مــن لبنــان شـ ً
فلســطين ،اسـ ً
ـتكمال للطــوق اإليرانـ ّ
إلــى غــزة جنوبًــا.
خامســا :إنجــاز حـ ّـل يتعــارض مــع مــا تريــده واشــنطن مــن إعــادة تركيــب
ً
ســوريا ،بعــد تفكيكهــا بســاح مــن قتلــوا شــعبها ود ّمروهــا ،ولــن يســمح
لروســيا بإعــادة إنتاجهــا بالصيغــة التــي تق ّررهــا ،وإن بقيــت قواتهــا فيهــا،
ذلــك أن إعــادة بنــاء ســوريا لــن تكــون حدثًــا داخليًــا أو محليًــا وحســب ،بــل
ســتكون أيضً ــا جــز ًءا مــن شــرق أوســط كبيــر ال ســيطرة لموســكو عليــه ،وال
ـي
شـراكة لهــا فــي إقامتــه ،مــا دامــت واشــنطن هــي التــي ســتبرز كفاعــل دولـ ّ
أ ّول بعــد الحـ ّـل ،تولّــى إدارة الصـراع مــن وراء الســتار ،ولــم يكــن له أي شــريك
يعتمــد عليــه فــي ضبــط إيقــاع التط ـ ّورات ،غيــر إس ـرائيل :شــريكه المحلّــي
الصـراع ،وســيعتبر مثلــه الحـ َّـل
واإلقليمــي القــوي ،الــذي شــاركه مواقفــه مــن ّ
شــأنًا وظيفيًــا ،يجــب أن يســتجيب لخططهمــا ومصالحهمــا المتطابقــة التــي
يحرســها جيــش واشــنطن المرابــط شــرق الفـرات ،ويضــع يــده علــى منطقــة
مزدحمــة بمشــكالت يتح ّكــم مــن خاللهــا فــي خطــوط حم ـراء تلــزم روســيا
كغيرهــا ،وســيكون دورهــا حاسـ ًما فــي تحديــد نمــط الحـ ّـل وحصــص أطرافــه،
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حصــة روســيا ،ومــا ســتمتلكه مــن قــدرة علــى مواجهــة مشــكالت مــا
ومنهــا ّ
بعــد الحــرب ،التــي لــن تحتكــر حلولهــا ،ومنهــا المحافظــة علــى األســد ،مــا لــم
توفّــر مبل ًغــا يـراوح بيــن أربعمئــة ،وأربعمئــة وخمســين مليــار دوالر ( ،((5ال
تمتلــك منهــا دوال ًرا واح ـ ًدا يفيــض عــن حاجاتهــا التنمويّــة.
رسائل مرحلة ما بعد الحرب إلى روسيا:
١ـ لــن يكــون هنــاك حـ ّـل منفــرد ،أو أمــر واقــع روســي فــي ســوريا .فهــذا
ـي،
ـي الروسـ ّ
مخالــف للتفاهــم المضمــر الــذي أنتــج تقســيم العمــل األميركـ ّ
وأبقــى الق ـرار األخيــر لواشــنطن.
حــل يث ّبــت أقــدام إيــران العســكرية فــي ســوريا ،أو يُســهم
٢ـ لــن يُمــرر ّ
فــي إخ ـراج تركيــا مــن التحالــف الغربــي ،أو فــي اســتبعاد أوروبــا وتجاهــل
مصالحهــا .ولــن يقبــل القطبــان الغرب ّيــان مــا لطهـران اليــوم من حضــور ونفوذ
الســوريّة مــن المحــور الشّ ــيعي .ولــن تكــون روســيا طرفًــا فــي
فــي الحلقــة ّ
ســام ،أو تســتق ّر أوضاعهــا فــي مســتعمرتها وتثبــت انتشــارها العســكري فيهــا،
إن هــي دعمــت إيـران أو قبلــت تبعيــة األســدية المذهبيــة لهــا ،أو حافظــت
علــى تعاونهــا معهــا ،وأحجمــت عــن كبــح إســهامها الخطيــر فــي تشــكيل
ودعــم تنظيمــات إرهابيــة متن ّوعــة التســميات ،شــارك عديــد منهــا فــي الحرب
الســوريّة ،وتســ ّبب فــي مشــكالت إقليم ّيــة ودول ّيــة ،مــا إن انتشــر حرســها
ّ
الثــوري فــي مناطــق اســتراتيجية ،وتشــابك وتداخــل مــع الجيــش األســدي
وأجهزتــه األمنيّــة ،وهـ ّدد األمــن اإلقليمــي ،وأعلــن اســتعداده لتشــكيل نظــام
أمــن ،كانــت روســيا قــد اقترحتــه عشــية غــزو ســوريا ،وراهنــت عليــه كنظــام
بديــل لنظــام األمــن اإلقليمــي القائــم فيهــا منــذ عقــود ،بوســعه اختراقــه
وإثــارة توتّــر لــن يقــف عنــد حــدود الــدول العربيّــة ،أو يخــرج احتمــاالت
الحــرب مــن سياســاتها وعالقاتهــا.
الحــل نتــاج موازيــن القــوى بيــن روســيا وإيــران واألســديّة
ّ
٣ـ لــن يكــون
السوريّة خالل سنوات الحرب» 25 ،ـ  9ـ .2020
( ((5جريدة العرب 442« ،مليار دوالر حجم الخسائر ّ
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مــن جهــة ،والمعارضــة مــن الجهــة المقابلــة ،ألنهــا أضعــف مــن أن تحافــظ
الســوريّين ،أو تنتزعهــا مــن هــذا الحلــف الــذي غ ـزا بالدهــم،
علــى حقــوق ّ
ولــي بهــا ،مه ًّمــا لتحجيــم إيــران ،وإحبــاط
وإن كان دورهــا ،واالعتــراف ال ّد ّ
اســتراتيجيتها التوســعية ،ونزعتهــا إلــى العدوان ّيــة والحــرب ،التــي راهــن األســد
عليهــا إلعــادة الســوريين إلــى عالقــات اإلخضــاع ،التــي كانــت طبعــت قبــل
آذار  2011عالقاتــه بشــعبه ،وته ـ ّدد االســتقرار فــي ســوريا وخارجهــا ،الــذي
يفتــرض بالحـ ّـل النهائــي أن يك ّرســه ،ال أن يؤجــج نيرانــه .ســيق ّرر ميـزان القــوى
ـي الحـ ّـل ونتائجــه ،التــي يجــب
ـي ـ األوروبـ ّ
ـي األميركـ ّ
ـي ـ الغربـ ّ
ـي ،الروسـ ّ
ال ّدولـ ّ
أن تتطابــق مــع قــرارات مجلــس األمــن الدولــي وبيــان جنيــف :مرجع ّيــة
الق ـرار .2254
٤ـ التركيــز علــى إيـران الختبــار جديّــة الكرمليــن ،وتحديــد موقــف نهائــي مــن
ـي المطلــوب ،ومــن مســألة مســاعدته فــي مبارحــة وضــع هــو فيــه
دوره ال ّدولـ ّ
عمــاق عســكري ،لكــن ق ّوتــه ال تُ َمكِّنــه مــن بلــوغ مآربــه ،لكونــه أضعــف مــن
الذيــن يحــاول ابتزازهم!
ســتفكّر موســكو مــن اآلن فصاع ـ ًدا بالثمــن الــذي ســيكون عليهــا دفعــه فــي
تمســكت بتحالفهــا مــع طه ـران ،وتجاهلــت
مختلــف المجــاالت ،فــي حــال ّ
ـووي معهــم ،وشــروعها فــي إعــداد الســا ّحة
خــروج أميــركا مــن االتّفــاق النـ ّ
المحلّيــة واإلقليميــة والدوليــة لتقليــم أظفارهــم فــي المشــرق واليمــن ،المهــم
جــ ًّدا بالنســبة إلــى بحــر العــرب والبحــر األحمــر وقنــاة الســويس والقــرن
األفريقــي والتجــارة الدول ّيــة .وبتعويــض موســكو عــن منافعهــا اإليران ّيــة ،أو
بالعقوبــات التــي ســتفرض عليهــا ،إن رفضــت التفاعــل بإيجابيــة مــع موقــف
واشــنطن مــن طهــران ،ير ّجــح أن تراجــع روســيا عالقاتهــا مــع إيــران ،كــي
تمســكها بهــا أميــركا وإس ـرائيل إلــى اللعــب باســتقرار مســتعمرتها
ال يدفــع ّ
الســوريّة ،وإضعــاف موقفهــا بالنســبة إلــى إيـران ،علــى حيــن ســيرفع تعاونهــا
مــع أميــركا ثمنهــا فــي ســوق المســاومات الدول ّيــة ،دون أن يغلــق البــاب أمــام
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«اســتراتيجيّتها األوراسـيّة» ،أو يــؤ ّدي تخلّيهــا عــن إيـران فــي المجــال العربــي
الســوري
إلــى عــدم قبولهــا فــي الدائــرة األوراســية ،مــا دام خروجها مــن دورها ّ
الراهــن ســيزيد مــن حاجــة موســكو إلــى موقــف يقنــع الغــرب بتعويضهــا
ـي
ـرقي ،وبقبــول انضمامهــا إلــى القطــب الروسـ ّ
ـيعي» المشـ ّ
عــن «المحــور الشّ ـ ّ
ـي فــي الدائــرة اآلســيوية ،ألن عضويتهــا فيــه تســتدعي تبديــل نهجهــا
ـ الصينـ ّ
فــي أفغانســتان ،وقطــع صالتهــا باإلرهــاب ،بطلــب مــن موســكو(.((5
يتخلّــق تحــت أعيننــا وضــع دولــي جديــد ،يضمــر إعــادة نظــر ج ّديّــة فــي
أدوار وعالقــات الــدول ،كبيرهــا وصغيرهــا ،وتحــولّ ت فــي مســارات التّفاعــل
بينهــا ،وفــي طــرق تموضعهــا داخــل بيئــة عالميّــة وإقليميّــة ومحلّيّــة متغيّــرة.
هــذا الوضــع يجعــل مــن األه ّميّــة بمــكان وقــوف روســيا جانبًــا ،بينمــا
تتع ـ ّرض عالقــات إي ـران بإس ـرائيل ،ورهانــات الكرمليــن علــى تعــاون طويــل
األمــد مــع األخيــرة ،لمفاجــآت تحفــل بالغــاز واحتمــاالت تُســهم فــي إدخالــه
إلــى واشــنطن ،مــن بوابــة موافقتــه علــى طــرد إيــران مــن ســوريا ،ودوره
فــي حمايــة أمــن الخليــج :الواقــف علــى عتبــة تحـ ّوالت بعيــدة األثــر ،تشــمل
أوضاعــه الداخليــة وأدواره الخارجيــة ،التــي ســتتعزز بتحجيــم إيـران ،فكيــف
إن ســاعد فــي إخراجهــا مــن جســد عربــي تخترقــة بعمــق؟
لــن تضــار روســيا مــن إخـراج إيـران مــن ســوريا ،وتعويضهــا عنهــا بض ّمهــا إلــى
ـي ،ومــا يمكــن أن يحدثــه مــن تحـ ّول فــي خياراتهــا ال ّدوليّة،
مشــروعها األوراسـ ّ
الحــق فــي بنــاء عالقــات متوازنــة ون ّديــة مــع جوارهــا
دون أن تفقدهــا
ّ
العربــي ،م ّمــا يقــوم عــادة بيــن دول مســتقلّة تلتــزم بميثــاق األمــم المتحــدة،
ومــا يحفــظ الشــرعية الدوليــة مــن أمــن متبــادل ومصالــح مشــتركة .فــي هــذه
الحالــة ،قــد تنــال روســيا مــا تطمــح إليــه علــى الصعيــد العالمــي ،مــن موقعها
كمركــز لألوراسـ ّية ،ط ّبــع عالقــات طهـران مــع الخليــج وإسـرائيل ،وعـ ّزز وضعه
( ((5يناقــش الدكتــور عزمــي بشــارة هــذا الموضــوع باســتفاضة ،فــي كتابــه المرجعــي :ســوريا ،درب اآلالم
نحــو الح ّر ّيــة ،ص  ،483المركــز العربــي لألبحــاث ودراســات السياســة ،بيــروت آب .2013
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دولــي يتحــ ّول بــدوره مــن طــرف يبنــي عالقاتــه الخارجيّــة علــى
كقطــب
ّ
الق ـ ّوة ،إلــى آخــر يســتمد مكانتــه وقوتــه مــن عالقاتــه الطبيعيــة بالعالــم،
ـي فــي حــل نزاعاتــه ،وتقريبــه بعضــه مــن بعــض ،فــي إطــار
وإســهامه اإليجابـ ّ
اســتراتيجي بعيــد المــدى يضمــن مصالــح دولــه ،مــن دون أن يكــون بوســع
الواليــات المتحــدة تجاهلــه ،لــدوره فــي التخلّــي عــن نزعــة موســكو القوم ّيــة
الضيّقــة ،واســتبدالها بشــراكات اقتصاديــة وأنمــاط مــن التنميــة التفاعليّــة
التــي تنبــذ التناحــر وأثــره فــي تقويــض النظــام الدولــي بعــد الحــرب العالميــة
الثانيــة وتأســيس منظّمــة األمــم المتحــدة.
ـكري
تعلــم روس ـ ّيا أنّهــا ســتعاني كثي ـ ًرا ،إن تمســكت بوجــود إي ـران العسـ ّ
الخاصــة مــن أجــل إقامــة «محــور طهـران
فــي ســوريا ،وض ّحــت بمصالحهــا
ّ
ـيعي» الــذي يزيــد قــدرة مالليهــا علــى اإلفــادة مــن مصاعــب الكرمليــن
الشّ ـ ّ
االقتصاديّــة ،وتزايــد حاجتــه إلــى توســيع عالقاتــه التّجاريّــة والتســليح ّية
معهــم ،دون أن ينجــح فــي إقناعهــا بإقامــة عالقــات سياســ ّية ،تبادل ّيــة
وصلبــة ،كمــا ظهــر خــال اســتخدام مطــار همــذان ،لش ـ ّن غــارات ج ّويّــة
روســ ّية علــى ســوريا ،فمــا إن أعلــن وزيــر دفــاع موســكو بــدء الغــارات،
حتــى اســتهدفتها بانتقــادات مهينــة ،علــى لســان وزيــر دفاعهــا حســين
اضي،
دهقانــي ،الــذي اتّهــم روســيا بـــ «اســتخدام القاعــدة بشــكل اســتعر ّ
ـي فيهــا ،بينمــا طالــب نــواب فــي برلمــان
وأمــر بإنهــاء وجــود طيرانهــا الحربـ ّ
الماللــي بلقــاء مســؤولي األمــن القومــي ،الســتيضاحهم عــن هــذه المخالفــة
ـي أمامهــا ،أو وضــع
الدســتوريّة ،التــي تمنــع فتــح المجــال الج ـ ّو ّي اإليرانـ ّ
أي قاعــدة عســكريّة تحــت تص ـ ّرف قــوة أجنبيــة» .هــذه الواقعــة كشــفت
هشاشــة مــا بيــن البلديــن مــن عالقــات ،ومــا يحملــه مشــروع إيـران القومــي
التوســعي ،مــا
المتجلبــب بــرداء الديــن ،مــن اختــاف عــن مشــروع روســيا ّ
إن يفتــرق المشــروعان حيــال مســألة مــن المســائل ،وينقلــب تعاونهمــا
إلــى منافســة شرســة ته ـ ّدد ش ـراكتهما ،وتخلــي مكانهــا الرتــدادات ســلب ّية
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خاصــة فــي وضــع دولــي
تلحــق ضــر ًرا بروســيا كدولــة قــررت احتــال مكانــة ّ
جديــد ،غيــر أن تفاهمهــا تعثّــر مــع شــريكها فــي الحــرب الســوريّة ،الــذي
عومــل بجالفــة ،مــا إن أعلــن عــن اســتخدام أحــد مطاراتــه لخدمــة هدفهمــا
المشــترك.
ليســت إيــران ذلــك الشّ ــريك الــذي يمكــن لروســيا االســتعانة بــه ،فــي
ســعيها لبلــوغ مكانــة دوليــة وازنــة .فــي الجانــب اآلخــر ،تــرد فــي خطــة
رانــد جملــة تحذيريــة تتحــدث عــن اســتمرار الحــرب ،فــي حــال رفضــت
روســيا مقتــرح مناطــق خفــض التوتــر( .((5هــذا التحذيــر أوقــع موســكو
بيــن نا َريــن ،فقــد ذكّرهــا بمحدوديــة قدرتهــا علــى فــرض الحـ ّـل فــي ســوريا،
وبضــرورة التخلّــي عــن طه ـران ،الســتحالة الجمــع بينهــا وبيــن واشــنطن،
وأظهــر لهــا أن مــا هــو متــاح لهــا مــن هوامــش منــاورة ليــس واسـ ًعا ،بال ّنظــر
إلــى أن إيـران منافــس لهــا وعــبء ثقيــل عليهــا فــي آن م ًعــا ،وال جــدوى من
مســاندتها ضــد غريمهمــا :الــدول األعظــم واألقــوى فــي العالــم .وبالمقابــل،
دولــي هــو أعجــز مــن أن
يفضــح تخلّيهــا عنهــا حقيقتهــا كمتنطــع لــدور
ّ
ــا
يســتطيع الوفــاء بالتزاماتــه ،بينمــا ســتواجه فــي الحالــة األولــى تد ّخ ً
أميرك ًّيــا يتخطّــى الحــرب بالوســاطة ،ويمثّــل تحــولًّ نوع ًيــا فــي عالقاتهمــا
يختلــف عــن كل مــا واجهتــه روســيا فــي ســوريا ،بيــن احتماالتــه تقويــض
«حقبــة البوتينيّــة الذهبيّــة».
هــذا التحـ ّول المزلــزل يكفــي إلحداثــه أن يوافــق البيــت األبيــض علــى تزويــد
ـوري،
السـ ّ
ـي في الصراع ّ
المعارضــة الســوريّة بأســلحة تق ّيــد دور الطيـران الروسـ ّ
بعــد أن كان امتناعــه عــن إمــداد الفصائــل بهــا ســب ًبا سـ ّهل انخـراط موســكو
المباشــر فــي الحــرب ،أواخــر أيلــول ،۲٠۱٥ ،وأســهم فــي كســر تــوازن القــوى
بيــن األســدية والمعارضــة ،وم ّهــد لفصــل المســار العســكري عــن السياســي
مؤسســة رانــد األميركيّــة للحـ ّـل فــي ســوريا»،
( ((5جيمــس دوبنــز ،فيليــب غــوردون ،جيــري مارتينــي« ،خطّــة ّ
مؤسســة راندhttps://bit.ly/3OfJGZo .2015 ،
ّ
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فــي آســتانا ،ولمــا ترتّــب علــى ذلــك مــن تهافــت فــي وضــع المســا َرين
كليهمــا ،إلــى جانــب قبولهمــا إنشــاء مناطــق خفــض توتّــر ســرعان مــا نُــزع
ســاحها ،وأعيــدت إلــى األســدية ،ووضــع ق ـرار وقــف إطــاق ال ّنــار الشّ ــامل
فــي أيــدي روســيا وإيـران ،وإفشــال قـرارات دوليــة عديــدة اســتهدفت بلــوغ
ـي بيــن عامــي  ۲٠۱۲و.۲٠۱۷
ـي الدولـ ّ
الحـ ّـل السياسـ ّ
بموافقــة أميــركا علــى إطــاق يــد موســكو فــي ســوريا ،وقــع نــوع مــن
ـدي مــن خطــة
تقســيم العمــل بيــن ال ّدولت ّيــن ،أوكل تطبيــق القســم التّمهيـ ّ
رانــد إلــى روســيا ،التــي شــجعها أيضً ــا علــى التّمســك بقراءتهــا للقـرار ،۲۲٥٤
وبــدء مرحلــة جعلــت بوتيــن يؤكّــد خــال لقائــه باألســد ،يــوم  ۱۸أيّــار ۲٠۱۸
الســام ســتبدأ نهايــة عــام  ۲٠۱۸تحــت
فــي مدينــة سوتشــي ،أ ّن «عمل ّيــة ّ
رعايــة األمــم المتّحــدة ،ومــن مدخليــن تـ ّم االت ّفــاق مــع األســد عليهمــا ،همــا:
تفعيــل اللّجنــة ال ّدســتوريّة ،وهــو عمل ّيــة طويلــة إذ يجــب اقت ـراح دســتور
ـعبي،
ـي واالتّفــاق عليــه وطرحــه الســتفتاء شـ ّ
جديــد أو تعديــل ال ّدســتور الحالـ ّ
واالنتخابــات ال ّنياب ّيــة وال ّرئاس ـ ّية الح ـ ّرة»(.((5
صحــب دخــول روســيا إلــى غــرب ســوريا وصــول خمســين جنديًّــا أميرك ًّيــا
إلــى س ـ ّد تشــرين ،أواســط أيلــول  ،۲٠۱٥فــي مــا عــرف بـــ «ق ـ ّوة عمل ّيــات
خاصــة» ،أعلــن البيــت األبيــض أنّهــا لــن تشــارك فــي القتــال ،وأ ّن مهامهــا
ّ
استشــاريّة .حــدث هــذا ،علــى ال ّرغــم مــن إص ـرار أوبامــا علــى عــدم إرســال
أي جنــدي إلــى معــارك ســوريا .بهــذا اإلجـراء ،حيّــدت واشــنطن دور موســكو
ّ
فــي مناطــق حيويّــة وذات أهميّــة اســتثنائيّة مــن ســوريا ،بمحاذاتهــا لحــدود
العســكري فيهــا مــن فــرص
العــراق وجنــوب تركيــا ،ومــا يتيحــه انتشــارها
ّ
الســتخدام المســألة الكرديّــة ،كورقــة ضغــط علــى أنقــرة والع ـراق وإي ـران،
فضـ ًـا عــن اللعــب ـ عنــد اللــزوم ـ بمصيــر ســوريا وتركيــا وإي ـران ،واإلطــال
المتوســط ،الــذي تفصلهــا عنــه مئــات قليلــة مــن الكيلومت ـرات،
علــى شــرق
ّ
بالعربي ،خبير روسي يعلّق  18ـ  5ـ .2018
( ((5موقع روسيا اليوم
ّ
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العربــي جنوبًــا ،حيــث تنتشــر
وإيــران وكردســتان العــراق شــرقًا ،والخليــج
ّ
الســوريّة
بح ّريّتهــا ،وترابــط ق ّواتهــا ،وتحتـ ّـل منطقــة تقــع عنــد تقاطــع الحدود ّ
ـ األردن ّيــة ـ العراق ّيــة ،فــي التنــف القريبــة مــن وحداتهــا العســكريّة المقاتلــة
المنتشــرة فــي األردن ،ومــن إس ـرائيل« ،أكبــر حاملــة طائ ـرات أميرك ّيــة فــي
اتيجي فــي الشّ ــرق األوســط»(،((5
العالــم ،ورصيــد الواليــات المتّحــدة االســتر ّ
ـي ريغــان ،ويعتبــر جيشــها جــز ًءا مــن جيــش
حســب وصــف ال ّرئيــس األميركـ ّ
«اليانكــي» ،ويمكنــه عنــد الضّ ــرورة تأديــة دوره بال ّنيابــة عنــه فــي الوطــن
والســفن والقــاع الطّائــرة
ـي ،فــإذا أضفنــا إلــى ذلــك حامــات الطّائـرات ّ
العربـ ّ
االســتراتيجيّة ،القــادرة علــى القتــال مــن مســافات بعيــدة جــ ًّدا ،علمنــا
أ ّن أميــركا احتلّــت منطقــة تــوازي العــراق فــي أهم ّيتهــا االســتراتيج ّية ،كان
المتحـ ّدث باســم التّحالــف الكولونيــل ريــان ديلــون قد سـ ّوغ احتاللهــا بالقول:
«هنــاك الكثيــر مــن المعــارك التــي يتعيّــن خوضهــا ،حتّــى بعــد هزيمــة
داعــش فــي ال ّرقــة ،إ ّن مه ّمتنــا هــي هزيمــة ال ّدولــة اإلســام ّية فــي مناطــق
مح ـ ّددة مــن الع ـراق وســوريا ،وتهيئــة الظّــروف لعمل ّيــات متتابعــة لتعزيــز
الســابق
فســر العميــد طــال ســلو ،ال ّناطــق ّ
ـي»( ،((5بينمــا ّ
االســتقرار اإلقليمـ ّ
باســم «قــ ّوات ســوريا ال ّديمقراطيّــة» ،هــذه األحاديــث الغامضــة بالقــول:
«للواليــات المتّحــدة مصلحــة اســتراتيج ّية فــي البقــاء فــي المنطقــة»(،((5
الســوريّة جوشــوا النديــز ،لجريــدة
ـي وخبيــر الشّ ــؤون ّ
وقــال األســتاذ الجامعـ ّ
نيويــورك تايمــز « :إ ّن األميرك ّييــن التزمــوا بحمايــة المنطقــة لم ـ ّدة عاميــن،
ّإل أنّــه يجــب االنتظــار لرؤيــة مــا ســيفعلونه ،وق ـ ّوة الحــدود التــي أعلنــت
واشــنطن عــن تأسيســها قــد ال تكــون متعلّقــة بالتـزام علــى المــدى الطّويــل،
( ((5رونالد ريغان ،مرجع سابق.
(« ((5قــ ّوات ســوريا الدّيمقراط ّيــة تتوقّــع بقــاء القــ ّوات األميرك ّيــة فــي ســوريا لعقــود» ،عربــي ،24 ،21
 17ـ  8ـ https://bit.ly/37Qvntv .2017
( ((5المرجع السابق.
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ـي»(.((5
ـي فــي ســوريا يعــادل الوجــود اإليرانـ ّ
لك ّنهــا غطــاء إلبقــاء وجــود أميركـ ّ
هــذا التّف ـ ّوق فــي الق ـ ّوة المحلّيّــة واإلقليميّــة ســيرغم موســكو علــى اعتبــار
الســوريّة ،ولعالقاتهــا
تفاهمهــا مــع واشــنطن المحــ ّدد األهــ ّم لسياســاتها ّ
الص ـراع ال ّدائــر عليهــا ،وير ّجــح أن ال تخطــئ فــي ق ـراءة معانــي
مــع أط ـراف ّ
انضمــام قـ ّوات فرنسـ ّية وبريطان ّيــة وألمان ّيــة وإيطال ّيــة ونرويج ّيــة إلــى قواعــد
أميــركا شــرق الف ـرات ،وانتشــارها خارجهــا أيضً ــا.
أخي ـ ًرا ،يُســتبعد ّأل يف ّك ـ َر بوتيــن باالرتــدادات البعيــدة األثــر لص ـراع إي ـران
وإســرائيل علــى بــاده ،وبــدالالت دعــم الغــرب وبعــض الــ ّدول العرب ّيــة
إلسـرائيل ،وألّ يــدرك فداحــة صراعــات اليــوم المنفلتــة مــن عقالهــا ،والحــروب
المحتملــة ،التــي ســتترتّب عليهــا ،غـ ًدا ،إن التــزم بخــوض المعركــة إلــى جانــب
طهـران ،ودافــع عــن األهــداف التــي تعـ ّد نفســها بتحقيقهــا .بالمقابــل ،ال شـ ّـك
ـي لــدوره فــي ســوريا ،فهــل طلــب
فــي أ ّن بوتيــن ف ّكــر بأهم ّيــة التّف ّهــم األميركـ ّ
ضمانــات باســتمرار حضــوره فــي ســوريا ،كثمــن لتخلّيــه عــن إيـران ،وتغاضيــه
عــن ضربــات إسـرائيل المســتم ّرة لمواقــع حرســها و«حــزب اللــه» والفصائــل
األفغان ّيــة والباكســتان ّية ،التــي تتصاعــد يوم ًّيــا ،ومــن غيــر المســتبعد تحولّهــا
بغتــة إلــى حــرب تل ـ ّوح واشــنطن بــأ ّن قدومهــا ليــس مج ـ ّرد احتمــال ،بــل
هــو إمكان ّيــة واقع ّيــة أيضً ــا؟ وهــل ســيقتنع بوتيــن باالبتعــاد عــن الماللــي،
الســماح لــه باالنفــراد بســوريا ،أو
والعمــل إلحبــاط طموحاتهــم ،مقابــل ّ
باالســتيالء علــى القســم األكبــر مــن كعكتهــا؟

روسيا والغرب

كشــفت الضّ ربــة التــي ســ ّددتها واشــنطن إلــى مواقــع أســلحة كيمياويّــة
مفترضــة ،يــوم  ۱٤نيســان  ،۲٠۱۸بالتّعــاون مــع بريطانيــا وفرنســا ،واتّخــذت

( ((5نقـ ًـا عــن بــال ياســين ،موقــع عربــي  8 ،21كانــون الثانــي  ،2018نقـ ًـا عــن نيويــورك تايمــز« ،مــا هــي
خطــط أميــركا لدعــم جيــب كــردي فــي ســوريا؟»https://bit.ly/3ElwVrE .
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َ
عــزوف روســيا عــن ال ّدخــول فــي معركــة
موســكو موقفًــا محايــ ًدا منهــا،
دول ّيــة مــن أجــل بشّ ــار األســد ،وكذلــك أكّــدت ضربــات إس ـرائيل عزوفَهــا
عــن حمايــة إيــران ،ووقوفهــا جان ًبــا كخيــار تمليــه رغبتهــا فــي االنتقــال
بالصواريــخ» ،يجريــه الغــرب مــن
إلــى عمل ّيــة سياس ـ ّية يحتجزهــا «حــوار ّ
حيــن إلــى آخــر معهــا ،وإن بصــور غيــر مباشــرة أو بالوســاطة ،إلعالمهــا
الصــراع ســيرغم جميــع أطرافــه علــى
أ ّن دخــول الجيــوش الغربيّــة إلــى ّ
إعــادة تموضعهــا فيــه ،دون اســتثنائها مــن ذلــك .بعــد الضّ ربــة ومــا حملتــه
ـكري ســافر أعلنــه ال ّرئيــس ترامــب ،وإضافتــه إلــى مفــردات
مــن تح ـ ّد عسـ ّ
ـي ،بمح ّدداتــه
ّ
ـي؛ جــاء التّحـ ّ
ـدي ّ
السياسـ ّ
ـي وال ّدولـ ّ
ـي واإلقليمـ ّ
الص ـراع المحلـ ّ
التــي أرادت إلزامهــا بحــدود دورهــا ،ورغبــة الغــرب فــي إخــراج طهــران
األميركــي ترامــب ،فــي  ۸أيّــار ،۲٠۱۸
مــن ســوريا ،بعــد إعــان ال ّرئيــس
ّ
ــووي معهــا ،ومــا أعقــب ذلــك مــن
خــروج واشــنطن مــن االتّفــاق ال ّن ّ
ـوري و«حــزب اللــه» ،وتع ّهــدات
ضربــات إسـرائيل اليوم ّيــة ضـ ّد الحــرس الثّـ ّ
الســوريّة .هــذه
بمنــع ق ّواتــه مــن التّموضــع فــي ّ
أي موقــع مــن األرض ّ
ـوري العــام ،وقــد أنتجهــا تط ـ ّور ليــس
السـ ّ
اإلضافــة إلــى معطيــات الوضــع ّ
كبحــه ق ـرا ًرا يتّخــذه بوتيــن ،أقنعــت موســكو بخطــأ توريــط جيشــها فــي
ـام يريــد الغــرب الوصــول إلــى تفاهــم معهــا حولــه،
مواجهــة ،دفا ًعــا عــن نظـ ٍ
الســاحة ال ّدول ّيــة ،ويط ّبــع
يــؤ ّدي إلــى رفــع القيــود المفروضــة عليهــا فــي ّ
ـي ،وينــزع
فــي الوقــت نفســه عالقــات طه ـران مــع ســوريا والعالــم العربـ ّ
اروخــي ومــا يثيــره مــن شــبهات حــول صــدق تخلّيهــا عــن
الص
برنامجهــا ّ
ّ
متوســطة وطويلــة المــدى لتحمــل
ـووي الــذي تصنــع ّ
الســاح ال ّنـ ّ
الصواريــخ ّ
ّ
الســؤال :هــل ســتتخلّى موســكو عــن
مــا ســينتجه مــن قنابــل ذريّــة .ويبقــى ّ
اإلقليمــي بإيــران ،أو لتبلــور
دولــي لتواصــل التزامهــا
اتيجي
ّ
ّ
كســب اســتر ّ
توليفــة مــا تجمعهــا بهــا؟
ـي
بالتّــازم مــع غــزو ســوريا ،أعلــن الكرمليــن خطّــة إلقامــة نظــام أمــن إقليمـ ّ
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مــواز للتّحالــف الــذي أقامتــه واشــنطن مــن أجــل الحــرب ضـ ّد داعــش ،وزار
جنـراالت روس ع ّمــان وبغــداد ،لمناقشــة خطّتهم مــع حكومتيهما وجيشــيهما،
وأعلــن أحدهــم أن فــرص قيــام هــذا ال ّنظــام تبــدو واعــدة ،بيــد أ ّن رئيــس
أركان حــرب القـ ّوات األميرك ّيــة المشــتركة الجنـرال دانفــورد ســارع إلــى زيــارة
العاصمتيــن ،بعــد نحــو شــهر ،والتقــى المســؤولين فيهمــا ،ث ـ ّم أعلــن عقــب
لقــاء مــع الملــك عبــد اللــه الثّانــي ،فــي  ۱۹تشــرين األ ّول  ،۲٠۱٥أ ّن «جاللــة
ــا عســكريًّا روســيًّا لضــرب
الملــك ورئيــس وزراء العــراق لــم يطلبــا تد ّخ ً
تنظيــم ال ّدولــة ،وأبــدى تح ّفــظ واشــنطن علــى تشــكيل خل ّيــة اســتخبارات ّية
وعســكريّة ،تض ـ ّم الع ـراق وروســيا وإي ـران وســوريا ،مق ّرهــا بغــداد ،لتنســيق
الجهــود ض ـ ّد داعــش» ( .((5فــي اآلن نفســه ،رفضــت أميــركا عرضً ــا روس ـ ًّيا
بش ـ ّن ضربــات مشــتركة ض ـ ّد «تنظيــم ال ّدولــة» ،وطلبــت مــا لــدى ال ـ ّروس
مــن معلومــات لدراســتها قبــل قيــام طيرانهــا بش ـ ّن الغــارات ،أل ّن «التّحالــف
ال يقــوم عــادة بضربــات ج ّويّــة فــي ســوريا أو الع ـراق ،بطلــب مــن ال ّنظــام
ـوري أو روســيا» (.((5
السـ ّ
ّ
مالحظات على دور روسيا في سوريا:
أولًّ  :ت ُعـ ّد روســيا دخولهــا بالقـ ّوة إلــى ســوريا شــرع ًّيا ،وح ّجتهــا أنّــه تـ ّم بطلــب
ـرعي ،وتتب ّنــى وجهــة ال ّنظــر نفســها فــي ال ّدفــاع عــن وجــود
مــن نظــام شـ ّ
ـكري فــي ســوريا.
إي ـران العسـ ّ
ويُر ّد على ذلك بال ّنقاط اآلتية:
الســيادة فــي
ـي الحديــث أ ّن الشّ ــعب هــو مصــدر ّ
ثان ًّيــا :يــرى الفكــر ّ
السياسـ ّ
ال ّدولــة ،وأ ّن شــرع ّية الحكــم تنبــع مــن موافقتــه الطّوع ّيــة عليــه ،وتنتهــي
بانعدامهــا ،وأنّهــا تعبّــر عــن نفســها عبــر االنتخابــات أو الثّــورة ،فــإن فــرض
الســوريّة نــت 20 ،ـ
(« ((5رئيــس هيئــة األركان األمريك ّيــة المشــتركة يصــل الع ـراق فــي زيــارة مفاجئــة»ّ ،
 10ـ https://bit.ly/3FJ3EXb .2015
( ((5إياد قاسم ،وكالة نوفوستي 15 ،ـ  11ـ .2017
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نفســه بالقـ ّوة علــى شــعبه ،ف َقـ َد شــرعيّته ،و ُعـ ّد معتديًــا علــى ال ّدولــة
الحكــم َ
بالســلطة أو بممارســتها ،وحوكــم بتهمــة
أيضً ــا ،وف َق ـ َد ح ّقــه فــي االحتفــاظ ّ
العصيــان ،وألــزم القانــون ال ـ ّد َ
ول بســحب اعترافهــا بــه وقطــع عالقاتهــا بــه،
الســلطة ومحاكمتــه.
ومســاعدة شــعبه علــى إنهــاء عصيانــه ،بإخراجــه مــن ّ
ثالثًــا :وقــد أصــدرت الجمع ّيــة العا ّمــة لألمــم المتّحــدة ،يــوم  ۱٥أيّــار ،۲٠۱۳
قـرا ًرا رقمــه  ۲٦۲ـ  ٦۷أعطــى «الهيئــة الحاكمــة االنتقاليّــة» ،التــي يقــول القرار
ـي فــي ســوريا يبــدأ بتشــكيلها ،صالحيّــات
ـي رقــم  ۲۲۱۸إ ّن الحـ ّـل ّ
السياسـ ّ
ال ّدولـ ّ
رئيــس جمهوريّتهــا ورئيــس مجلــس وزرائهــا ،واعتــرف باالئتــاف ممثّـ ًـا شــرع ًّيا
ـوري ،وقــال بضــرورة وضــع دســتور جديــد لســوريا .هــذا القـرار
السـ ّ
للشّ ــعب ّ
ـكري عليهــا،
ـيري أســقط شــرعية األســد التــي بنــت روســيا تد ّخلهــا العسـ ّ
التّفسـ ّ
علــى ال ّرغــم مــن علمهــا بــه وموافقتهــا عليــه .وكانــت جامعــة الـ ّدول العرب ّيــة
الصــادر
الســلطة األســديّة ،بالقـرار رقــم ّ ،۷٤٤٤
قــد أســقطت بدورهــا شــرعيّة ّ
ـص علــى «تشــكيل حكومــة وحــدة وطن ّيــة
أواســط تشــرين الثّانــي  ،۲٠۱۲ونـ ّ
خــال أســبوعين ،علــى أن تترأّســها شــخص ّية مقبولــة مــن المعارضــة ،ويتخلّــى
األســد عــن منصبــه لنائبــه ،ويتـ ّم وقــف إطــاق نــار شــامل ،ويســحب الجيــش
الســوريّة،
ـلمي .وقــد وافقــت الحكومــة ّ
مــن المــدن ،ويســمح بالتّظاهــر ّ
السـ ّ
يــوم  ۱۹كانــون األ ّول  ،علــى المبــادرة ووقّعتهــا رســميًّا ...كمــا حثّــت الجامعــة
مجلــس األمــن علــى قبــول خطّــة عرب ّيــة تقضــي بتنحيــة األســد»( .((6وحــذت
ـامي حــذو الجامعــة ،وطالبــت بحمايــة المدن ّييــن مــن
منظّمــة التّعــاون اإلسـ ّ
ال ّنظــام ،قبــل أن تعلّــق عضويــة ســوريا فيهــا ،يــوم  ۱۳آب .((6( ۲٠۱۲
«الصالح ّيات
ـيري حــول معنــى ّ
راب ًعــا :أصــدرت الجمع ّيــة العا ّمــة قرارهــا التّفسـ ّ
التّنفيذيّــة الكاملــة» ،الــذي نــزع الشّ ــرعيّة عــن األســد ،لكـ ّن الـ ّروس خالفــوه
(« ((6الجامعــة العرب ّيــة تحــثّ مجلــس األمــن علــى تب ّنــي خطّــة عرب ّيــة تقضــي بتن ّحــي االســد» ،موقــع بــي
ـي  31ـ  1ـ https://bbc.in/3CGJrPV .2012
بــي ســي بالعربـ ّ
السابق.
( ((6المصدر ّ
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الســيادة
وغــزوا ســوريا عســكريًّا ،وانخرطــوا فــي حــرب ض ـ ّد شــعبها ،حامــل ّ
فــي دولتهــا ،بطلــب مــن نظــام فقــد شــرعيّته الوطنيّــة وال ّدوليّــة ،القانونيّــة
والواقعيّــة ،واســتعادها شــعبه مــن خــال ثورتــه.
ــرعي ،إن كان
القانونــي والشّ
خارجــي إلــى الغطــاء
أي تد ّخــل
يفتقــر ّ
ّ
ّ
ّ
هدفــه دعــم ،أو إنقــاذ ،رئيــس فقــد شــرع ّيته بســبب ثــورة شــاركت فيهــا
قطاعــات مــن مختلــف أطيــاف شــعبه .وقــد ســبق للمنظّمــات ال ّدول ّيــة أن
ـي فــي حــاالت مماثلــة ،وطالبــت بوقفــه .وهــذا
أدانــت التّد ّخــل الخارجـ ّ
كل مــا ترتّــب علــى
أيضً ــا كانــت تعرفــه روســيا .لذلــك ،ال مفـ ّر مــن رفــض ّ
غزوهــا لســوريا ،ومــن إدانتــه كعــدوان ســافر انتهــك ســيادتها الوطن ّيــة
وإرادة شــعبها وشــرع ّية دولتهــا .وال بـ ّد مــن إرغامهــا علــى ســحب ق ّواتهــا
مــن ســوريا ،ودفــع تعويضــات لمــن قتلهــم ســاحها الجــ ّو ّي ،أو د ّمــر
ممتلكاتهــم ،وهــم بمئــات اآلالف .وال بــ ّد أيضً ــا مــن إلغــاء االتفاق ّيــات
شــرعي ،وزاد مــن
رئيســا غيــر
التــي وقّعهــا بشّ ــار األســد معهــا ،لكونــه ً
ّ
انعــدام شــرع ّيته اســتجالبه دولــة أجنب ّيــة الحتــال بــا ٍد فقــد ح ّقــه فــي
عقــد اتفاق ّيــات باســمها ،لك ّنــه منحهــا الحـ ّـق فــي مرابطــة جيشــها لتســعة
وأربعيــن عا ًمــا قابلــة للتّجديــد تلقائ ًّيــا ،فــي قواعــد عســكريّة يبلــغ عددهــا
اليــوم ثمانيــة وعشــرين قاعــدة تغطّــي مناطــق ســوريّة عديــدة( ،((6فهــي
الســيطرة
اتفاق ّيــات عقــدت معــه كحاكــم أنقــذه الغــزاة الذيــن منحهــم ّ
أقســم أن يحافــظ علــى وحدتــه واســتقالله وأمــن
علــى وطــن كان قــد َ
أي جــزء
ـي عــن ّ
وســامة مواطنيــه ،فليــس فــي صالحيّاتــه مــا يخ ّولــه التّخلـ ّ
عميــا لمــن اســتخدم
ً
منــه ،أو مــا يعيــد الشّ ــرعيّة إليــه ،بعــد أن صــار
الســلطة ،مخالفًــا بذلــك سياســات نــزع
القــ ّوة الغاشــمة ليبقيــه فــي ّ
االســتعمار ،التــي أق ّرتهــا الجمعيّــة العا ّمــة لألمــم المتّحــدة عــام ،۱۹۹٠
وش ـكّلت لجانًــا لتصفيتــه حيثمــا وجــد ،لك ـ ّن روســيا تعيــد اليــوم ال ّدولــة
(((6
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العربي 21 ،ـ  6ـ https://bit.ly/3ryvf98 .2018
القواعد ال ّروس ّية في سوريا ،مبادرة اإلصالح
ّ

الســوريّة إلــى حظيــرة البلــدان المســتعمرة ،بمعونــة عميلهــا القابــع فــي
ّ
الجمهــوري ،بحمايتهــا( .((6هــذه االنتهــاكات الخطيــرة ال بــ ّد أن
القصــر
ّ
تــردع بقــرار تصــدره الجمع ّيــة العا ّمــة ،يلــزم موســكو وطهــران بســحب
جيشــيهما االســتعماريّين مــن بالدنــا.
ـب منــه؟
ثان ًيــا ،مــن هــو ال ّرئيــس الــذي قالــت روســيا إنّهــا غــزت وطننــا بطلـ ٍ
وهــل فــي صالح ّياتــه ال ّدســتوريّة مــا يخ ّولــه دعوتهــا لغــزو البلــد الــذي
يحكمــه ،واحتاللــه ،وإقامــة قواعــد عســكريّة فيــه ،أعلنــت أنّهــا ســتقفز منهــا
إلــى ال ـ ّدول المجــاورة ،وتحافــظ بمــا لديهــا مــن ق ـ ّوات احتــال فيهــا علــى
رئاســة ونظــام عميلهــا ،وتقمــع وتقتــل تر ّحــل وتجــ ّوع وتحاصــر مواطنــي
ســوريا إناثًــا وذكــو ًرا ،وتمعــن فــي تدميــر دولتهــم ومجتمعهــم ،لمجـ ّرد أنّهــم
يرفضــون حكمــه ،كمــا يرفضــون ز ّجهــم فــي صراعــات دول ّيــة ال عالقة لهــم بها،
وال يرغبــون فــي خوضهــا ،أو المشــاركة فيهــا؟ إنّــه رئيــس فرضــه أبــوه علــى
ـوري والجيــش ،وانتخبــه باإلجمــاع ،خــال
الســوريّين ،بســاح الحــرس الجمهـ ّ
ّ
خمــس دقائــق «مجلــس شــعب» ع ّينــت المخابـرات أعضــاءه الذيــن خفضــوا
عمــر المرشّ ــح لمنصــب ال ّرئاســة ،مــن أربعيــن عا ًمــا عمــر أبيــه عــام انقالبــه
رئيســا وفــق نظــام توريــث
إلــى أربعــة وثالثيــن عا ًمــا عمــره عــام تســميته ً
ســوري يســ ّوغه أو يشــرعنه،
قانونــي
دســتوري أو
نــص
للســلطة ،ال يوجــد ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـوري .حــدث هــذا ،أل ّن األب طلــب مــن
أساســا مــع ال ّنظــام الجمهـ ّ
ويتعــارض ً
وزيــر دفاعــه العمــاد مصطفــى طــاس إيصــال ابنــه بشّ ــار إلــى كرســي ال ّرئاســة
ـوري باســتخدام كل مــا فــي حوزتهــم
بعــد وفاتــه ،وأمــر ض ّبــاط الحــرس الجمهـ ّ
مــن قـ ّوة ضـ ّد قــادة ال ّدولــة والحــزب ،إن هــم اعترضــوا علــى رئاســته ،وفــق
ـكري فــي دمشــق ،الــذي
مــا كشــفه الفريــق فيــودوروف ،ملحــق روســيا العسـ ّ
ـاص مــع قنــاة روســيا اليــوم إ ّن موســكو هــي التــي طلبــت
قــال فــي حديــث خـ ّ
(((6

موقــع األمــم المتّحــدة :األمــم المتّحــدة وإنهــاء االســتعمار ،اللجنــة ال ّرابعــة ،بــا تاريــخ.

https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/fourth-committee
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مــن األســد توريــث ابنــه بشّ ــار ،وســرد تفاصيــل مــا قــام بــه العمــاد مصطفــى
طــاس للوفــاء بتع ّهــده لألســد األب ،وإيصــال بشّ ــار إلــى رئاســة الجمهوريّــة
الســوريّة( .((6بذلــك ،وجــدت ســوريا نفســها أمــام واحــد مــن خياريــن:
ّ
رئيســا ،أو ال ّدخــول فــي حقبــة مــن العنــف ال يســتبعد أن تنتشــر
جعــل بشّ ــار ً
الســلطة بانقــاب فرضــه
وتتحـ ّول إلــى حــرب أهليّــة .جــاء بشّ ــار األســد إلــى ّ
الجيــش ،وأقـ ّره «مجلــس شــعب» يضـ ّم أغلبيّــة بعثيّــة تابعــة لــه كأميــن عــام
للحــزب ،اختــارت أعضــاءه أجهــزة ســ ّرية تابعــة لــه كقائــد أعلــى للجيــش
والق ـ ّوات المس ـلّحة ،فــي تمثيليّــة انتخابيّــة تســمح بمرشّ ــح وحيــد تقترحــه
قيــادة قطريّــة ،يختــار هــو أعضاءهــا بصفتــه أمينهــا العــا ّم ،قبــل أن يوافــق
علــى اقتراحهــا مجلــس شــعب ،تختــاره دولــة عميقــة يقــف علــى رأســها!
الســلطة محمــولً علــى وعــد قديــم التــزم والــده
وصــل بشّ ــار األســد إلــى ّ
بــه ،وك ـ ّرره م ـ ّرات عديــدة ،حــول ش ـ ّن حــرب علــى الفســاد تم ّهــد إلصــاح
الســوريّة .وكان األب قــد اعتــرف بوجــود نقــص فــي
للســلطة ّ
جـ ّدي وشــامل ّ
السياســ ّية( ،((6لكــن
الح ّريــات وعيــوب فــي تطبيــق القانــون والمشــاركة ّ
وأي خبــرة
بالسياســة وعوالمهــاّ ،
الوريــث ،الــذي لــم يعــرف عنــه ّ
أي اهتمــام ّ
فيهــا ،كثّــف تع ّهــده بإج ـراء تغييــر يكــون أكثــر مــن إصــاح ،قبــل وصولــه
إلــى ال ّرئاســة ،وتالعــب بعهــوده واتّخــذ موق ًفــا معاديًــا لل ّنزعــة اإلصالح ّيــة
وال ّداعيــن إليهــا ،بعــد اســتيالئه عليهــا ،واســتبدله بمناقــات فــي الجهازيــن
واألمنــي ،عــ ّززت ســلطته وأحكمــت قبضتــه عليهمــا ،وفعــل
العســكري
ّ
ّ
ــوري
ً
شــيئًا
الس ّ
مماثــا فــي حــزب البعــث وقياداتــه ،ثــ ّم ح ّمــل الشّ ــعب ّ
المســؤول ّية عــن رفضــه إصــاح ال ّنظــام ،بإعالنــه دون مواربــة أ ّن «علينــا
الســبب ،فيرجــع إلــى كــون
انتظــار الجيــل القــادم لتحقيــق اإلصــاح ،أ ّمــا ّ
رئيســا علــى حكــم ســوريا،
( ((6قنــاة روســيا اليــوم ،هكــذا ثبّــت مصطفــى طــاس بشــار األســد ً
 27ـ  6ـ .2017
السـيّد ال ّرئيــس بعــد أدائــه اليميــن الدّســتوريّة أمــام مجلس الشّ ــعب بمناســبة
( ((6جريــدة الثّــورة ،خطــاب ّ
إعــادة انتخابــه لفتــرة ال ّرئاســة الثّان ّيــة ،عــدد يــوم  7ـ  3ـ .1978

268

ـوري يشــبه سـيّارة قديمــة تصعــب قيادتهــا بســرعة ،فهــو غيــر
السـ ّ
المجتمــع ّ
مه ّيــأ بعــد لإلصــاح»( ،((6وعـزا عــدم نضــج المجتمــع واســتعداده لإلصــاح
ـعب ح ّريّتــه وح ّقــه
إلــى شــعب ســوريا ،ال إلــى نظــام أبيــه الــذي ســلب الشّ ـ َ
فــي االختيــار والتّعبيــر طــوال أربعيــن عا ًمــا ،انفــرد خاللهــا انف ـرا ًدا مطل ًقــا
أي
أي شــأن مــن الشّ ــؤون العا ّمــة
ّ
والخاصــة ُّ
بالحكــم ،ورفــض أن يشــاركه فــي ّ
مؤسســة .بعــد الثّــورة عــام  ،۲٠۱۱واصل األســد
شــخص أو حــزب أو جهــاز أو ّ
االبــن تالعبــه بوعــد اإلصــاح ،واســتخدمه لكبــح مطالــب الشّ ــعب بحقوقــه،
وألقــى هــذه المـ ّرة بالمســؤول ّية عــن غيــاب اإلصــاح ،علــى الحكومــة التــي
دعاهــا ،فــي خطــاب ألقــاه يــوم  ۱٦نيســان  ،۲٠۱۱إلــى القيــام بإصــا ٍح كان
قــد اعتــرف فــي خطــاب آخــر ألقــاه أمــام مجلــس الشّ ــعب ،يــوم  ۳٠آذار
 ،۲٠۱۱بأنّــه «تأ ّخــر ،لك ّنــه ســيبدأ اآلن ،وأضــاف ،بعــد اثنيــن وأربعيــن عا ًمــا
مــن حكــم أبيــه وحكمــه« :نريــد أن نســرع ال أن نتسـ ّرع»( .((6رفــض األســد
اإلصــاح ،ووصــف مــن طالبــوا بــه مــن ال ّديمقراط ّييــن بـــ «األقــزام»(،((6
ـاب ألقــاه أمــام كبــار ض ّبــاط الجيــش ،فــي نهايــة
وتع ّهــد بســحقهم فــي خطـ ٍ
منــاورة عســكريّة جــرت أوائــل عــام  ،۲٠٠۱حيــن لفــت جنراالتــه أنظــاره
إلــى خطــورة مــا يمارســه هــؤالء مــن أنشــطة .بعــد المنــاورة بأيّــام ،ش ـ ّن
عبــد الحليــم خــدام نائــب األســد حملــة شــعواء ضـ ّد المثقّفيــن والمجتمــع
المدنــي ،فــي أثنــاء اجتمــاع للقيــادة القوم ّيــة لحــزب البعــث ،ثــ ّم فــي
ّ
الســلطة
لقــاء مفتــوح علــى مــدرج جامعــة دمشــق ،ح ـذّر فيهمــا مــن أ ّن ّ
«لــن تســمح لهــم بجــزأرة ســوريا أو بتحويلهــا إلــى يوغوســافيا جديــدة،
والعــودة إلــى االنقالبــات .واتّهــم المثقّفيــن بالتّواصــل مــع أرييــل شــارون
( ((6نُشر في مرايا برس 1 ،ـ  2ـ  ،2011نشر في مرايا برس.
( ((6عبــد الرحمــن أبــو العــا« ،خطابــات األســد ،اإلصــاح بالــكالم» ،موقــع الجزيــرة نــت 6 ،كانــون الثّانــي
https://bit.ly/36qd5z2 .2013
( ((6المرجع السابق.
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فــي إس ـرائيل ،الــذي لــم يكــن فــي موقــع مســؤوليّة يومــذاك( .((6عندمــا
قامــت الثّــورة ،تحــ ّدث األســد ،فــي أ ّول خطبــة ألقاهــا نهايــة آذار ،عــن
«مؤامــرة كبيــرة» ،ووعــد بإحباطهــا ،علــى ال ّرغــم مــن اعترافــه أ ّن وجــود
مؤامـراة أجنبيّــة ال يعنــي أنّــه ال توجــد مشــكالت داخليّــة ،وأكّــد أ ّن ال ّنظــام
«تأ ّخــر فــي اإلصــاح المنتظــر منــذ عــام ألفيــن»(.((7
الحــل
ّ
مــا إن قامــت الثّــورة ،حتّــى اتّخــذ نظــام األســد قــرا ًرا حــول ه ّويّــة
أمنــي ،مــا إن بــدأ
عســكري ـ
المنشــود لســوريا ،والــذي لــن يكــون غيــر
ّ
ّ
بتطبيقــه ،حتّــى ط ـ ّوره إلــى حــرب مكتملــة األركان ،خاضهــا جيشــه بجميــع
المتوســطة والطّيـران ،وبمشــاركة
الصواريــخ البالســتيّة
أســلحته ،ومــن ضمنهــا ّ
ّ
مئــات اآلالف مــن ض ّباطــه وعناصــره ،وض ّبــاط وعناصــر أجهــزة المخاب ـرات
والمتعاونيــن معهــا ،الذيــن اســتهدفوا المواطنيــن الع ـ ّزل وممتلكاتهــم دون
كل مــكان ،حتّــى سـكّان المناطــق التــي لــم تتظاهــر .فــي هــذه
تمييــز ،وفــي ّ
الفتــرة ،رفــض األســد األيــدي التــي امتـ ّدت إليــه بالحــوار والتّعــاون ،وبضــرورة
ــلمي والمشــترك للمشــكالت ،التــي اعتــرف بوجودهــا فــي
التّصــ ّدي ّ
الس ّ
خطابــه األ ّول بعــد التّظاه ـرات ،لك ـ ّن اعترافــه أملتــه نظــرة جعلتــه ي ّدعــي،
فــي حديــث مــع جريــدة الــوول ســتريت جورنــال يــوم  ۱شــباط « ،۲٠۱۱أنّــه
إذا كان عنــدك ميــاه راكــدة ،فســيكون لديــك تلـ ّوث وميكروبــات ،لذلــك فــإ ّن
مــا ت ـراه فــي المنطقــة هــو نــوع مــن المــرض ،الــذي يحــول بينــك وبيــن
مؤسســاتك ،إذا لــم تفتــح عقلــك ،لكــ ّن المشــكلة أ ّن
إصــاح مجتمعــك أو ّ
الســنوات الثّالثيــن األخيــرة ،بســبب
المجتمعــات أصبحــت أكثــر انغالقًــا خــال ّ
تزايــد انغــاق العقــول مــا قــاد إلــى التّطّــرف»( ،((7ويضيــف« :لك ـ ّن هــذا ال
يعنــي أنّــه ســتقوم ثــورة فــي ســوريا ،بســبب الوحــدة الوطيــدة والتّالحــم
( ((6تلفزيون الجديد 10 ،ـ  6ـ https://www.youtube.com/watch?v=f3dNMienjX8 .2000
غســان ســعود« ،بشّ ــار األســد فــي أمــر اليــوم ،مواجهــة الفتنــة ثـ ّم اإلصــاح» ،جريــدة األخبــار اللبنان ّيــة،
(ّ ((7
 31آذار https://al-akhbar.com/Politics/85961 .2011
(« ((7سيدي ال ّرئيــس ،عليك أن تغ ّير مســارك ،موقـع الق ّوات اللبنان ّية» 21 ،ـ  5ـ https://bit.ly/3qYdLmY .2011
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الق ـ ّوي بيــن نظامهــا وشــعبها»( .((7نفــى األســد إمكانيّــة قيــام ثــورة ،قبــل
انطالقتهــا بشــهر ونصــف ،مــن دون أن يلفــت نظــره مــا فــي أقوالــه مــن
وتمســك باســتحالة قيــام
ـي وتط ـ ّرف سـ ّ
ـلطوي وجهــل بالواقــعّ ،
انغــاق عقلـ ّ
الثّــورة ،حتّــى بعــد أن وقعــت ،وأمــر بإطــاق ال ّنــار علــى المتظاهريــن
الســلم ّيين المشــاركين فيهــا ،وقــال إ ّن مــا يجــري ليــس ثــورة ،بــل هــو تطـ ّرف
ّ
ـح
أملتــه العقــول المغلقــة فــي ال ّداخــل ،ومؤامــرة ح ّركهــا الخــارج ،فــا يصـ ّ
الســاح ،وال يمكــن أن توجــد حلــول وســط أو تســويات
التّعامــل معهــا بغيــر ّ
بيــن نظــام ممانــع ـ مقــاوم ،ومــن يتآمــرون عليــه ،متذ ّرعيــن كذبًــا بحاجتهــم
ـي ـ
ـي هــو إقامــة نظــام إرهابـ ّ
ـي ـ الخفـ ّ
إلــى الح ّريّــة ،بينمــا مطلبهــم الحقيقـ ّ
ـي» القائــم .هــذه التّرهــات واألكاذيــب
ـي ،يحـ ّـل محـ ّـل ال ّنظــام «العلمانـ ّ
مذهبـ ّ
يعرفهــا ال ـ ّروس أيضً ــا.
ـي
تب ّنــى األســد ،وفريــق مــن معاونيــه الطّائف ّييــن المتط ّرفيــن ،الخيــار الحربـ ّ
الســوريّين،
ـي ،لتحويــل نــداء الح ّريّــة المتصاعــد مــن حناجــر مالييــن ّ
ـ األمنـ ّ
والســلم ّيين والمنتســبين إلــى مختلــف الكيانــات والطّوائــف ،إلــى
الوطن ّييــن ّ
ـي ،يس ـ ّوق بانتشــاره نظريّتــه حــول الثّــورة ،كحــدث
ـي ـ مذهبـ ّ
اقتتــال طائفـ ّ
اندســوا بيــن
معــاد للح ّريّــة ،هــو باألحــرى إرهــاب ومــن عمــل إرهاب ّييــن ّ
ال ّنــاس ،يهتفــون بالح ّريّــة ليــس ألنّهــا تنقصهــم أو يؤمنــون بهــا ،بــل لتغطيــة
مآربهــم اإلجرام ّيــة! يعــرف ال ـ ّروس أ ّن بشّ ــار األســد هــو الــذي بــدأ القتــال،
ـلمي ،ومالقاتــه
وكان بوســعه االمتنــاع عــن اســتخدام القـ ّوة ضـ ّد الحـراك ّ
السـ ّ
فــي منتصــف الطّريــق ،لبحــث مســؤول فــي مطالبــه المح ّقــة ،لــو أنّــه كان
يريــد ح ًّقــا إبعــاد اإلرهابيّيــن المزعوميــن عنــه .لكـ ّن األســد رأى فــي الحـراك
حقيقتــه :رفــض الشّ ــعب لنظامــه ،ورأى فــي تحويــل ثــورة الح ّريّــة إلــى اقتتــال
العائلــي.
الفئــوي ـ
ومذهبــي فرصتــه لل ّنجــاة باســتبداده ،ونظامــه
طائفــي
ّ
ّ
ّ
ّ
ولبلــوغ هدفــه« ،أخــرج ،بعــد ن ّيــف وشــهرين مــن قيــام الثّــورة ،معتقلــي
( ((7المرجع السابق.
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وخاصــة منهــم ســجناء صيدنايــا ،كزه ـران
القاعــدة اإلرهابيّيــن مــن ســجونه،
ّ
وحســان عبّــود»( ،((7فلمــاذا ق ـ ّرر اإلف ـراج عــن
علــوش وأبــو عيســى الشّ ــيخ ّ
متط ّرفيــن جهاديّيــن بعــد ثــورة شــعب ّية عارمــة ،إن لــم يكــن مــن أجل حشــوها
بجهاديّيــن إرهاب ّييــن ينفــون عنهــا صفــة الثّــورة الشّ ــعب ّية ،ولــم يكونــوا فــي
صفــوف مســالميها المدن ّييــن؟ اتّخــذ األســد هــذا اإلجـراء ،ألنّــه قـ ّرر وأجهــزة
المدني،
دولتــه العميقــة ،عســكرة وتطييــف ومذهبــة الثّــورة وتقويض حراكهــا
ّ
لعلمــه أ ّن مــن أفــرج عنهــم يرفضــون مثلَــه الح ّريّــة ،ويتب ّنــون قـراءة مذهب ّيــة
ـتحق معتنقوهــا القتــل ،ويرفضــون مثلــه أيضً ــا القول
لإلســام ،تع ّدهــا كفـ ًرا يسـ ّ
بوجــود شــعب ســوري واحــد ،ويشــاركونه االعتقــاد بأنّــه طوائــف متناحــرة،
وليــس جسـ ًدا واحـ ًدا أو مو ّحـ ًدا ،ولهــذا أخرجــت أجهــزة األســديّة اإلرهابيّيــن
الســجون ،ليع ّبــروا عــن مواقــف معاديــة لثــورة الح ّريّــة وال ّديمقراط ّيــة،
مــن ّ
ويشــكّلوا تنظيمــات مســلّحة عنــد قــاع المجتمــع ،تتولّــى حــرف الثّــورة
ـوي يطيــح بهــا
ـلمي ،وتح ّولهــا إلــى اقتتــال فئـ ّ
ـي ّ
السـ ّ
عــن طابعهــا المجتمعـ ّ
ـي ،ويخضعهمــا لمــا ســينتجانه مــن عنــف ووحشـ ّية ،فــا
وبحاملهــا المجتمعـ ّ
والســلطة االســتبداديّة الفاســدة مــن جهــة
يعــود طرفاهــا الشّ ــعب مــن جهــةّ ،
أخــرى ،بــل يصبــح طرفهــا األ ّول إرهاب ّيــي تنظيمــات تديــن لألســديّة بتأسيســها،
ـي قــد شــرعا يمارســان
والثّانــي نظامهــا الــذي كان جيشــه وجهــازه المخابراتـ ّ
«إرهــاب دولــة» مكث ًفــا ومنهجيًّــا ،ســيع ّزوه هــو ومــن سيشـكّلون من ســجنائه
الســابقين تنظيمــات إرهابيّــة ،متط ّرفــة وإقصائيّــة مثلــه ،إلــى ثــورة الح ّريّــة
ّ
وجماهيرهــا ،وسيشــ ّوهون ســمعتها ،دول ًّيــا ومحل ًّيــا ،عبــر إلصــاق أعمالهــم
الســوريّون فــي نظــر العالــم نقيــض مــا هــم عليــه
اإلرهاب ّيــة بهــا ،فيصيــر ّ
كمجتمــع مســالم ُعــرف باعتــدال الطّبــاع والمعتقــد ،وبالبعــد عــن العنــف،
واالفتقــار إلــى تنظيماتــه ،وبامتناعهــم عــن االنخـراط فــي منظّمــة القاعــدة أو
(« ((7خرجــوا مــن ســجن صيدنايــا إلــى قيــادة فصائــل المعارضــة» ،موقــع عنــب بلــدي 7 ،ـ  8ـ .2017

https://bit.ly/3nFjKLx
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مــا شــاكلها مــن جماعــات إرهــاب وتشـ ّدد .أصـ ّر األســد علــى اتّهــام مواطنيــن
ُعــ ّزل باإلرهــاب ،وأعلــن علــى لســان بثينــة شــعبان ،مستشــارته والوزيــرة
وتمســك بهــذا الموقف ،بعد
الالحقــة ،أ ّن هــدف الثّــورة هــو «قتــل العلويّين»ّ ،
أن احتلّــت داعــش و«القاعــدة» مناطــق كان الجيــش الحـ ّر قــد اســتعادها مــن
ميليسشــياته ،وفتكــت بمنتســبيه قــادة ومقاتليــن ،وهجــرت وقتلــت سـكّانها
يفســر
وأذاقتهــم الويــل بالطّــرق التــي لطالمــا مارســها نظامــه ،وتعلّمتهــا منــهّ .
ـي ،لمــاذا بقــي حضــور ودور تنظيمــات اإلرهــاب
التّواطــؤ األسـ ّ
ـدي ـ اإلرهابـ ّ
قويًّــا وحصريًّــا فــي مناطــق الثّــورة ،ومحــدو ًدا ورمزيًّــا إلــى أبعــد الحــدود فــي
ـكري .هــذا
الســلطة ،طــوال ســنوات ّ
ـي والعسـ ّ
الصـراع ّ
مناطــق ســيطرة ّ
السياسـ ّ
أيضً ــا تعرفــه روســيا ،وتعــرف مدلوالتــه الخطيــرة ،بال ّنســبة إلــى اإلرهــاب
ـي أنّــه لــو كان
وانتشــاره والمهــا ّم التــي قــام بهــا ،أو كُلّــف بهــا ،ومــن الطّبيعـ ّ
مو ّج ًهــا ض ـ ّد ال ّنظــام ،لمــا تموقــع فــي المناطــق المعاديــة لــه ،ولبطــش بــه
بــدلً مــن أن يفتــك بهــا ويقضــي علــى حراكهــا وعلــى مــن قاتلــوا دفا ًعــا عنهــا،
وتولّــوا شــؤونها ،كالمجالــس المحلّ ّيــة ذات المهــا ّم محــض اإلداريّــة!
بنــت روســيا سياســاتها تجــاه الثّــورة علــى أكاذيــب لقنتهــا لألســد ،أو اخترعهــا
هــو بمــا لــدى نظامــه مــن خبــرة طويلــة فــي اختــراع األكاذيــب .وأيّــده
الكرمليــن منــذ بــدأت الثّــورة ،ورأى فــي إنقــاذه فرصتــه لالســتيالء علــى ســوريا
منســق أعمــال أجهزتهــا اإلرهاب ّيــة
اتيجي ،ولوضــع يــده علــى ّ
وموقعهــا االســتر ّ
ال ّرســم ّية :رئيســها المســؤول عــن إنتــاج وضبــط توازناتهــا وجهودهــا :بشّ ــار
األســد ،الــذي كان جيشــه يتهالــك ويطــرد مــن منطقــة بعــد أخــرى ،بق ـ ّوة
ـعبي أوصلــه إلــى حافّــة الهاويــة عــام  ۲٠۱۲وكاد يســقطه،
وزخــم تم ـ ّرد شـ ّ
لــو لــم ينقــذه فــي الم ـ ّرة األولــى أم ـ ٌر أصــدره خامنئــي إلــى حســن نصــر
ـوري ،تبقــي
السـ ّ
ـزج «حــزب اللــه» فــي حــرب مفتوحــه ضـ ّد الشّ ــعب ّ
اللــه ،بـ ّ
اني .سـ ّوغت روســيا سياســتها
ـيعي ـ اإلير ّ
األســديّة ونظامهــا ضمــن المحــور الشّ ـ ّ
الســوريّة بمــا تع ّرضــت لــه مــن خديعــة فــي ليبيــا ،وبصراعهــا المتشــ ّعب
ّ
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مــع الغــرب حــول مســائل ربطــت تحقيقهــا بســحق الثّــورة واحتــال بالدهــا،
ـوري بهــا ،وقرنــت بنتائجهــا مــا تريــد لل ّنظــام
السـ ّ
والتّن ّكــر لمــا أراده الشّ ــعب ّ
ـوري
السـ ّ
ـي أن يــؤول إليــه( .((7هــذا الموقــف افتــرض كذبًــا أ ّن الشّ ــعب ّ
ال ّدولـ ّ
يخــدم بثورتــه مــن خدعهــا فــي ليبيــا ،ويأتمــر بأمــره ،فمــن حقّهــا أن تســحقه
ـوري مــن
بالقـ ّوة فــي أكثــر تطبيقاتهــا وحشـ ّية ،وأن تنخــرط فــي ّ
السـ ّ
الصـراع ّ
الب ّوابــة التــي فتحهــا لهــا األســد ،حيــن ر ّد علــى ســقوطه الوشــيك بال ّرهــان على
تحويــل بــا ٍد ،رفضتــه أغلب ّيــة شــعبها ،إلى ســاحة صراعــات وتناقضــات وحروب
عرب ّيــة وإقليم ّيــة ودول ّيــة ،مباشــرة وبالوســاطة ،راهــن علــى أنّهــا ســتحميه،
والســلطة ،وســتدرج مصيــره
وســتخرجه مــن معــادالت ال ّداخــل بيــن الشّ ــعب ّ
فــي مصالــح حماتــه الخارجيّيــن الذيــن ســيربطون مصيــره بمــا ســيعقدونه
مــن صفقــات ،هــو أحــد مواضيعهــا ،وشــ ّجع تو ّجهــه نحــو إخضــاع ســوريا
لســلطته ،وإخضــاع ســلطته ومصيــره للخــارج ،موقــف بوتيــن ،الــذي تح ّمــس
ياســي ،بعــد أن أغلــق بــاب اإلصــاح
ّ
لغــزو ســوريا وأغلــق بــاب
الحــل ّ
الس ّ
والتّغ ّييــر والمصالحــة الوطن ّيــة ،وتوافــق إغالقــه مــع رغبــة نصيــره القــادم مــن
وراء ليحــارب «شــعبه» معــه ،فــي تدميــر فــرص وقــوى اإلصــاح والمصالحــة
الصـراع فــي أبعــاده
فــي ســلطة ومجتمــع ســوريا ،واالنفـراد بتحديــد مــآالت ّ
المحلّ ّيــة واإلقليم ّيــة وال ّدول ّيــة ،واالســتئثار بجغرافيــا ســوريا كموقــع محتـ ّـل،
وإن ع ّجــت بمرتزقــة وإرهابيّــي إي ـران علــى اختــاف أصنافهــم وألوانهــم.
الســوريّة،
مارســت روســيا ،مــذ وطــأت أقــدام أ ّول جنـ ّ
ـدي مــن جنودهــا األرض ّ
الخــداع لتســويغ مه ّمتهــا االســتعماريّة ،وتب ّنــت مقــوالت أه ّمهــا:
أجنبي التّد ّخل فيه.
ألي
وري ،وال ّ
يحق ّ
الس ّ
مصير األسد يق ّرره الشّ عب ّ
ّ
الحـ ّـل يجــب أن يكــون ســوريًّا ـ ســوريًّا ،وليــس ألحــد أو لطــرف أن يقـ ّرره مــن
الخارج.
ـي لألبحــاث ودراســة
( ((7الدكتــور محمــود حمــزه ،نــدوة مــآالت الثّــورة ّ
الســوريّة التــي نظّمهــا المركــز العربـ ّ
السياســات ،فــي قطــر يومــي 6و 7نيســان .2018
ّ
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الحل يجب أن تكون بدون شروط مسبقة.
مفاوضات ّ
بهــذه التّعيينــات التّضليليّــة ،التــي أريــد بهــا إثــارة االنطبــاع بــأ ّن روســيا
الســوريّين ومنقــذ األســد ،غطّــت موســكو
ليســت حامــل الحــرب ال ّرئيــس ضـ ّد ّ
سياســاتها المنحــازة انحيــازًا أعمــى ودون تح ّفــظ إلــى األســد ،ودافعــت عنــه
ـي،
وحمتــه فــي المحافــل ال ّدول ّيــة ،بذريعــة كاذبــة هــي احتـرام القانــون ال ّدولـ ّ
وعــدم التّد ّخــل فــي الشــؤون غيــر ال ّداخل ّيــة دون قـرار ،وتناســت ـ كعادتهــا ـ
أنّهــا أكثــر مــن انتهــك هــذا الحـ ّـق ،بغزوهــا دولــة مســتقلّة وسـ ّيدة مــن دون
ـب مــن مســتب ّد فقــد شــرع ّيته
ـي ،وانقضاضهــا علــى شــعبها ،بطلـ ٍ
ق ـرار دولـ ّ
بالثّــورة التــي أوشــكت أن تســقطه .قــال ال ـ ّروس« :إ ّن مصيــر األســد يق ـ ّرره
شــعبه» ،وعندمــا دخلــوا إلــى ســوريا ،ووجــدوا أ ّن شــعبه ضـ ّده ،قـ ّرروا إركاع
الشّ ــعب تحــت أقدامــه ،أو إبادتــه ،بمــا اســتخدموه مــن أســلحة هــي األشـ ّد
فتـكًا وتدميـ ًرا ،وقــد تفاخــر ال ّرئيــس بوتيــن بتصميمــه علــى تجربتهــا ميدان ًّيــا
ــوري األعــزل ،وأكّــد أ ّن جيشــه
الس ّ
ّ
أي فــي قــرى وبلــدات ومــدن الشّ ــعب ّ
الســوريّة
الســاح ض ّدهــا ،وأ ّن الحملــة ّ
ـي صنــف مــن ّ
ج ـ ّرب أكثــر مــن مئتـ ّ
عــادت علــى روســيا بصفقــات مجزيــة مــن مبيعاتــه ،بعــد أن أثبــت فاعل ّيتــه
فــي الميــدان .وأضــاف مــا هــو أش ـ ّد فظاعــة مــن هــذه األقــوال ،وهــو أنّــه
«مـ ّو َل حملــة جيشــه العســكريّة فــي ســوريا مــن موازنــة المنــاورات الحرب ّيــة
الســاح»( .((7إذا كان هنــاك طرفــان يتصارعــان،
وتلــك
ّ
المخصصــة الختبــارات ّ
ـي بقـ ّوة ســاحقة إلــى جانــب أحدهمــا ،وبـ ّدل موازيــن
وتد ّخــل طــرف خارجـ ّ
القــوى لصالحــه ،ود ّمــر جــز ًءا مه ًّمــا مــن قــدرات خصومــه ،فهــل ســيبقى بعــد
ـح تصديقــه ،حــول تقريــر مصيرهمــا بق ـرار
ذلــك مــا يمكــن أن يقــال ،أو يصـ ّ
ـتقل؟! وهــل يبقــى للمهــزوم قـرار ،أم أ ّن روســيا تكــون قــد قـ ّررت
حـ ّر أو مسـ ّ
مصيــره ،وأكرهتــه علــى قبــول هزيمتــه واالستســام لمــن نصرتــه؟ قــال الـ ّروس
( ((7مرتضــى الشّ ــاذلي« ،تجــارب األســلحة ال ّروسـيّة فــي ســوريا» موقــع نــون بوســت 7 ،تشــرين األ ّول .2017

https://www.noonpost.com/content/20179
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رئيســا لكــم ،وتفقــدوا حقّكــم فــي
للســوريّين« :إ ّمــا أن تقبلــوا بمــن نريــده ً
ّ
تقريــر مصيــره ،أو أن تفقــدوا حقّكــم فــي الحيــاة» .لكنهــم ،لــم يتوقّفــوا،
طــوال فتــرة تدميــر ســوريا وقتــل شــعبها ،عــن تك ـرار أكاذيبهــم حــول حـ ّـق
الســوريّين فــي تقريــر مصيرهــم بأنفســهم!
ّ
ـوري» ،فهــو يكمــل ويعــزز
ـوري ـ سـ ّ
أمــا المبــدأ الــذي يقــول إن «الحـ ّـل سـ ّ
المبــدأ األول ،الــذي يبــدو فــي ظاهــره وكأن احتـرام إرادة الســوريين هــو الذي
ـي ض ّدهــم .يبــدو أن روســيا تــرى
أمــاه ،وأ ّن موســكو ترفــض التد ّخــل الخارجـ ّ
فــي نفســها طرفًــا ســوريًّا ،أو جهــة ليســت أجنب ّيــة أو خارج ّيــة .وهــل يح ّولُهــا
ـوري ،لــه حــق تقريــر مصيرهــا ،غز ُوهــا العســكري ألراضيهــا،
إلــى طــرف سـ ّ
وتركيــز جهودهــا الحرب ّيــة المكثّفــة علــى شــطب أحــد طرفــي المعادلــة
الداخليّــة ،أعنــي الشّ ــعب ومــن يمثلــه ،الــذي ت ّدعــي كذبًــا االعت ـراف بح ّقــه
فــي المشــاركة بتقريــر مصيــره ،بينمــا تقضــي قنابلهــا وصواريخهــا عليــه،
ـي مــن حقوقــه التــي ألغتهــا عــن ســابق
ـي الدولـ ّ
وعلــى مــا يقـ ّره الحــل السياسـ ّ
عمــد وتصميــم ،كمــا ب ّينــت فــي صفحــات ســابقة؟ وضــع التص ـ ّور الروســي
العســكري مالييــن المطالبيــن برحيــل األســد وتغييــر النظــام أمــام
للحــل
ّ
مه ّمــة مســتحيلة ،هــي إحــراز قــدر مــن القــوة يمكنهــم مــن بنــاء تــوازن
ـكري مــع جيشــها ،وجيــش إيـران وميليشــيات األســد ،وعشـرات تنظيمــات
عسـ ّ
الحــل ال يكــون ســوريًّا ـ ســوريًّا ،مــن دون تــوازن بيــن
ّ
المرتزقــة .بمــا أ ّن
انــي يجعــل التــوازن
العســكري
الحــل
ّ
طرفــي الصــراع ،وأل ّن
ّ
الروســي ـ اإلير ّ
ّ
ـوري هــو محــض
مسـ ً
ـوري ـ السـ ّ
ـتحيل ،فــإن حديــث الــروس عــن الحـ ّـل السـ ّ
وأي مقاربــة
أي تطبيــق لبيــان جنيــفّ ،
هـراء ،ويقـ ّوض فــي صيغــه المطروحــة ّ
ـول وسـطًا ،بيــن الطرفيــن المتصارعيــن .قضــى الــروس علــى مــا كان
تتب ّنــى حلـ ً
قائ ًمــا مــن تف ـ ّوق للمعارضــة علــى الســلطة األســدية ،ثــم قضــوا أيضً ــا علــى
ـي ،الكلّ ّيــة والجزئ ّيــة ،وفتحــوا
التــوازن بينهمــا ،فد ّمــروا فــرص الحـ ّـل السياسـ ّ
ـكري وحــده ،فعــن أي حـ ّـل ســوري ـ ســوري يتحدثــون؟!
بــاب الحـ ّـل العسـ ّ
276

وعلــى مــن يضحكــون :إذًا كان الرئيــس بوتيــن قــد أرســل جيشــه إلــى ســوريا
ليقــوم بـ«إنقــاذ األســد» ،بفرضــه علــى شــعبه ،بمــا لــدى موســكو مــن ق ـ ّوة،
ـي يمكــن أن يطيــح بــه .وبالفعــل ،شــارك بوتيــن ربيبــه
وبمنــع أي حــل سياسـ ّ
األســد فــي رفــض صيغــة جنيــف ،ومــا صــدر بشــأنها مــن ق ـرارات دوليــة،
وحمــل أعبــاء حــل عســكري جعــل األســد مجـ ّرد متعــاون صغيــر فيــه ،يــكاد
دوره يقتصــر علــى التهليــل لمــا يُ ْحـ ِرزُه المحتلـ ّون مــن انتصــارات ،يســمحون
ســوري
ســوري ـ
حــل
أي ّ
ّ
ّ
لــه بنســبة بعضهــا إلــى جيشــه المتهالــك ،فعــن ّ
بالحل
وتتمســك ّ
تتحـ ّدث موســكو ،إن كانــت تتولــى العــبء األكبر مــن القتال،
ّ
ـكري كخيــار هــو األكثــر قــدرة علــى تحقيــق مآربهــا ومصالحهــا ،وتعيــد
العسـ ّ
ـدي وتســليحه ،وتــدرج حلّــه العســكري الصغيــر فــي حلّها
ترميــم الجيــش األسـ ّ
الســوريّين أمــام معادلــة مــن ال ُمحــال أن تنتــج حـ ًـا
الحربــي الكبيــر ،وتضــع ّ
ســوريًا ـ ســوريًا ،إال إذا كانــت موســكو تعتقــد ح ًقــا أ ّن حلّهــا العســكري هــو
ـوري ،أو تؤمــن بإمكان ّيــة الوصــول إلــى حــل كهــذا ينتجــه
ـوري ـ السـ ّ
الحـ ّـل السـ ّ
قتـ ٌ
ـال تق ّيــد ي ـ َدي أحــد طرفيــه وتك ّبــل قد َميــه ،بينمــا يتف ـ ّرج طرفــه اآلخــر،
األســد ،علــى الجيــش البوتينــي وهــو يفتــك بــه؟ لــوال ت ّدخــل روســيا وإيـران،
ـوري ،لكــن هــذا لــم يعــد ممك ًنــا
ـوري ـ سـ ّ
ألمكــن ح ًقــا القــول إن الحـ ّـل سـ ّ
ـلمي،
ـي السـ ّ
بعــد تد ّخلهــم واســتهداف مــن أعلنــوا قبــول حـ ّـل جنيــف السياسـ ّ
والمشــاركة فــي تحقيقــه ،وإدارة مرحلــة االنتقــال التاليــة لبلوغــه مــع أطـراف
مــن النظــام ،وانتــزاع مناطقهــم بالقــ ّوة الروســية المفرطــة ،واحــدة بعــد
أخــرى منــه ،وتهجيــر أهلهــا وترحيــل المدافعيــن عنهــا ،وتعريــض مــن بقــوا
فيهــا لصنــوف مــن اإلذالل واالنتقــام والقتــل ،وقفــت موســكو وراء معظمهــا،
أو لــم تفعــل شــيئًا لمنــع وقوعهــا علــى أيــدي األســديّة ،علــى الرغــم مــن
تع ّهدهــا بحمايــة مواطنيهــا ،وموافقــة جنراالتهــا علــى خــروج مقاتليهــا إلــى
ـوري تتح ـ ّدث موســكو،
ـوري ـ سـ ّ
أي حـ ّـل سـ ّ
شــمال ســوريا .م ـ ّرة أخــرى ،عــن ّ
إن كان هــذا ســلوكها؟ وكيــف يكــون الحـ ّـل مــن صنــع ســوريين ،إذا كانــت آلــة
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القتــل تجـ ّرب أســلحتها فيهــم وتبيدهــم ،وكان الكســندر الفرنتتيــف ،المبعوث
الخــاص إلــى ســوريا ،يقــول« :لــن يشــارك فــي مؤتمــر سوتشــي
الرئاســي
ّ
ّ
أولئــك الذيــن يريــدون اســتخدامه ليك ـ ّرروا م ـ ّرة ثانيــة شــعارهم حــول عــدم
القبــول ببقــاء األســد فــي الســلطة ،ولــم يلقــوا جانبًــا بأفكارهــم المســبقة
التقليديّــة الخاطئــة»( ،((7واشــترط لقبــول تشــكيل اللجنــة الدســتورية «قبــول
الســوريّة ،وأن يتــ ّم إقرارهــا
األســد بهــا ،وأن تكــون مرتبطــة بالتشــريعات ّ
بااللت ـزام الصــارم بالدســتور الحالــي ،الــذي أصــدره األســد عــام .((7(»۲٠۱۲
أليســت هــذه شــروطًا روســية مســبقة ،توضــع لمــن ســيدعون إلــى سوتشــي
ـوري ال دور
ـوري ـ سـ ّ
كــي يتفاوضــوا ،مــن دون شــروط مســبقة ،علــى حـ ّـل سـ ّ
لهــم فيــه ،وح ـ ّدد الكرمليــن نتائجــه اســتباق ًيا؟ وكيــف يكــون الحـ ُّـل ســوريًّا،
إن كان ال يحــق للســوريين المطالبــة برحيــل األســد ،وهــو األمــر الــذي أق ّرتــه
األمــم المتحــدة فــي القــرار  262ـ  67وجامعــة الــدول العرب ّيــة ،ومنظّمــة
ـامي؟!
التعــاون اإلسـ ّ
أ ّمــا المفاوضــات بــدون شــروط مســبقة ،فهــي أغــرب الغرائــب ،بســبب
الطريقــة التــي يفهــم الــروس بهــا مصطلــح «الشــروط المســبقة» ،وتتل ّخــص
فــي رفــض أن تكــون مطالــب المعارضــة قابلــة للتفــاوض ،أو حتــى أن يكــون
ممك ًنــا ومســمو ًحا طرحهــا للحــوار ،أو التذكيــر بهــا وإعالنهــا قبــل المفاوضــات
وخاللهــا ،بح ّجــة أن طرحهــا دليــل يؤكّــد افتقارهــا إلــى ال ّرغبــة فــي الوصــول
حــل ،كمــا قــال الفرنتييــف نائــب وزيــر خارجيــة موســكو ومســؤول
إلــى ّ
ـوري فيهــا( .((7مــا هــي هــذه الشــروط المســبقة؟ أ ّولهــا وأه ّمهــا
الملــف السـ ّ
المطالبــة برحيــل بشّ ــار األســد .هــذا فــي نظــر الــروس شــرط مســبق يد ّمــر
فــرص التفــاوض علــى حــل .بالمقابــل ،تعتقــد روســيا أن إصرارهــا علــى بقــاء
مبعوث بوتين يبحث مع األسد تذليل العوائق ،فرانس  4 ،24ـ  11ـ https://bit.ly/3FzSqo3. .2018

(((7
( ((7المرجع السابق.
( ((7الفرنتييــف« ،يجــب اســتئناف الحــوار دون شــروط مســبقة» ،ســكاي نيــوز العربــي ،يــوم  21ـ  9ـ .2016

https://bit.ly/3rva9Z4
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رئيســا لشــعب يرفضــه ليــس شــرطًا مســبقًا ،بــل هــو مســألة
بشّ ــار األســد ً
التمســك بالتفــاوض علــى وثيقــة جنيــف والقـرار
مــا فــوق تفاوض ّيــة! ومثلــه ّ
ـص كالهمــا علــى أ ّن
 ،2118وبتشــكيل «الهيئــة الحاكمــة االنتقاليــة» ،التــي نـ ّ
ياســي ،وقــ ّررا أن هــدف التفــاوض ســيكون
ّ
تشــكيلها هــو بدايــة
الحــل ّ
الس ّ
االنتقــال السياســي إلــى نظــام ديمقراطــي بديــل لألســدية .ليــس هنــاك فــي
نظــر الكرمليــن أي مطلــب للمعارضــة يصلــح ألن يكــون موضو ًعــا تفاوضيًــا،
وال يجــوز أن يطــرح أي موضــوع تفاوضــي غيــر احتــواء المعارضــة فــي
ـدي .أمــا مــا عــدا ذلــك ،فهــو
ال ّنظــام ،وانتقــال الثّــورة إلــى بيــت الطاعــة األسـ ّ
شــروط مســبقة ،مرفوضــة جملــة وتفصيـ ًـا ،كمســائل غيــر تفاوض ّيــة ومعطّلــة
الســوريين
للحـ ّـل .علــى الرغــم مــن ذلــك ،يتحــدث الــروس عــن احتـرام حــق ّ
فــي اختيــار نظامهــم وحكّامهــم! وينكــرون أنهــم يرغمــون الســوريين بالقــوة
علــى التخلّــي عــن حقــوق منحتهــا لهــم قـرارات وتفاهمــات دول ّيــة ســبق أن
وافقــوا هــم أنفســهم عليهــا ،دون تحفّــظ ،ويعنــي تنــازل المعارضــة عنهــا
قدومهــا إلــى المفاوضــات دون مطالــب أو رغبــات ،وحصــر التفــاوض بجــدول
ويتمســك بهــا ،وقبــول الخضــوع
أعمــال يعالــج القضايــا التــي يتب ّناهــا ال ّنظــام
ّ
المســبق لــه دون اعتـراض .ال تعتبــر روســيا موقفهــا أو موقــف األســد انتهــاكًا
حــل
ألي ّ
أليــة أســس تفاوض ّيــة ،بــل تعتبرهمــا اإلطــار التفاوضــي الوحيــد ّ
محتمــل .وبالمناســبة ،فقــد رفضــت مـ ّرات متكـ ّررة مطالبــة المعارضــة برحيــل
القــوات واألطـراف األجنبيــة وتنظيمــات اإلرهــاب عــن ســوريا ،واعتبــرت ذلــك
شــرطًا مســبقًا غيــر تفاوضــي ،وا ّدعــت أن غــزو واحتــال ســوريا ت ـ ّم بطلــب
حكومــة شــرعيّة ،هــي الطــرف الوحيــد الــذي يحــق لــه المطالبــة بإنهائــه،
يجســدها النظــام الــذي أنقــذه الغـزاة
ألنهــا صاحبــة الســيادة الوطنيّــة ،كمــا ّ
الــروس واإليرانيــون ،فــا غرابــة فــي أن تطالــب المعارضــة برحيلهــم ،ومــن
المؤكّــد أنّــه سيســقط إن اســتجابوا لطلبهــا وغــادروا ســوريا! يقــول الــروس:
وجــود القــوات األجنبيــة تـ ّم إقـراره بيــن موســكو وطهـران مــن جهــة ،واألســد
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مــن جهــة أخــرى ،وهــو مســألة منتهيــة وال عالقــة للتفــاوض أو للمعارضــة
بهــا ،فــإن طالبــت بــه ،اتهموهــا باإلرهــاب ،علــى الرغــم مــن أنهــا هــي التــي
طالبــت وتســتم ّر فــي المطالبــة بخــروج اإلرهابييــن مــن ســوريا ،وتقدمــت
والمؤسســات ال ّدول ّيــة ،بمــا فــي ذلــك منظّمــة
بطلبهــا إلــى مختلــف الهيئــات
ّ
األمــم المتّحــدة ومجلــس األمــن الدولــي! بفهــم موســكو للتفــاوض ،يصيــر
تعطيلــه أمـ ًرا حتم ًيــا ،وقــد عطلــت بالفعــل المفاوضــات فــي جنيــف ،طــوال
ثمانــي جــوالت.
ثالثًــا ،لــم تهت ـ ّم قــوات روســيا المســلحة ،ولــم يأبــه دبلوماس ـ ّيوها ،لمصيــر
«مندســين»
الشــعب الســوري الــذي قــال األســد بعــد بدايــة ثورتــه إن
ّ
اختطفــوه ،لذلــك قــرر مقاتلتهــم لتحريــره منهــم .بعــد أشــهر ،بــدأ طــرد
الشّ ــعب مــن ق ـراه وبلداتــه ومدنــه .لذلــك ،لــم يبــق فــي مناطــق ســوريا
«المندســين» ،الذيــن رفدهــم األســد بمتط ّرفــي صيدنايــا مــن
كثيــرة غيــر
ّ
جماعــة القاعــدة والزرقــاوي ،وســارع نــوري المالكــي ،رئيــس وزراء الع ـراق
األســبق ،بــد ًءا مــن يــوم  21تمــوز  ،2013بإمدادهــم بنيــف وألــف مقاتــل
مــن إرهابيــي القاعــدة وعتــاة الســلف ّيين والجهاديّيــن ،ممــن كانــوا فــي
ســجني أبــو غريــب والتاجــي ،و«فــ ّروا بعــد معركــ ٍة دامــت ســاعات مــع
ح ـ ّراس الســجنين ،اســتخدم المهاجمــون خاللهــا مدافــع الهــاون والعبــوات
المندســين األســدي ،خــال خمســة ليالــي
الناســفة»( .((7ثــم ر ّحــب محــارب
ّ
متعاقبــة ،بوصــول إرهابيــي العــراق إلــى ســوريا لمســاعدته ،ولهــذا فتــح
لهــم خمســة معابــر قادتهــم إلــى ال ّداخــل الســوري ،بحراســة مندوبيــن
عــن ق ـ ّوات مكافحــة اإلرهــاب علــى جانبــي الحــدود ،أرشــدوهم إلــى أقصــر
كل ليلــة ،بيــن الســاعة الثانيــة عشــرة ليـ ًـا والخامســة
الطــرق الجتيازهــا فجــر ّ
صبا ًحــا ،انســحب بعدهــا عــدوا داعــش فــي جيشــي ســوريا والع ـراق مــن
(« ((7هــروب مئــات مــن الســجناء فــي اقتحــام ســجني التاجــي وأبوغريــب بالعـراق» ،موقــع  BBCالعربــي،
 22ـ  7ـ https://bbc.in/3xyGXEC .2013
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مواقعهمــا ،فــي الفتــرة المتّفــق عليهــا .بعــد خمســة أيــام ،كان «الهاربــون»
قــد انتشــروا ،بكامــل عددهــم وعتادهــم ،فــي المناطــق المحـ ّررة مــن ســوريا،
وانضمــوا بــكل أريح ّيــة إلــى مــن أطلــق األســد س ـراحهم مــن ســجونه مــن
المندســين والجهاديّيــن ،الذيــن أسســوا تنظيمــات ســلفية ـ جهاديــة
عتــاة
ّ
مســلحة ،أو انضمــوا إلــى مــا وجــدوه قائ ًمــا منهــا ،وشــرعوا يحاربــون مــع
األســديّة لإلجهــاز علــى ثــورة الح ّريّــة ،وأداتهــا المقاتلــة :الجيــش الحـ ّر ،الــذي
قضمــوه ،وحــدة بعــد وحــدة ،ومنطقــة بعــد أخــرى ،واغتالــوا قادتــه واح ـ ًدا
بعــد آخــر .مــن غيــر الجائــز أن ننســى فــي هــذا الســياق أن األســد أخــرج
الجهاديّيــن مــن ســجونه ،بعــد أشــهر قليلــة مــن الثــورة ،بالرغــم مــن أن
نظامــه حــرص دو ًمــا علــى القيــام باعتقــاالت اســتباق ّية ،كلمــا شــعر باحتمــال
وقــوع أحــداث أو تطــورات داخليــة أو خارجيــة ،ورفــض دو ًمــا اإلف ـراج عــن
الذيــن اعتُقلــوا بعــد أحــداث عا ّمــة ،وتركهــم غال ًبــا للمــوت فــي الســجون ،فمــا
الهــدف مــن إطــاق س ـراح هــؤالء ،غيــر اختــاق تنظيمــات إرهاب ّيــة ،حيــن
كانــت األحــداث تخــرج عــن ســيطرته ،وكان أمنــه يســتوجب إجـراء اعتقــاالت
ال اإلفــراج عــن عتــاة التطــ ّرف الجهــادي؟ ولمــاذا ،وألي ســبب «إنســاني»،
أخــرج الســلفيّين الجهادييّــن ،واعتقــل وع ـذّب وص ّفــى فــي ســجونه اآلالف
مــن ممثلــي القطــاع المدنــي الحديــث مــن مجتمــع ســوريا ،الذيــن قــادوا
الســلم ّية المطالبــة بالحريــة ،وكانــوا ضــد عســكرة الثــورة وضــد
التّظاه ـرات ّ
الســوريين ،طائف ًيــا أو مذهب ًيــا ،أو اســتخدام العنــف ضــد أي
التمييــز بيــن ّ
ـزج
طــرف منهــم ألســباب فئويّــة؟ أخــرج األســد المتط ّرفيــن مــن الســجون ،ليـ ّ
ـتباقي
بالمعتدليــن فيهــا ،التزا ًمــا بقاعــدة أجهزتــه المج ّربــة فــي االعتقــال االسـ ّ
ـي ،وفــي جعــل المتطــرف المســلح حلي ًفــا ،والمدنــي األعــزل عــد ًوا؟
والوقائـ ّ
تضافــرت جهــود األســد مــع جهــود اإلرهابييــن والمتشـ ّددين الجهادييــن ،ضـ ّد
ح ـراك اآلمنيــن والع ـ ّزل ،الذيــن قــال األســد ،فــي لقــاء مــع رجــال الديــن ،إن
اإلرهابي ّيــن بينهــم بالمالييــن ،وأظهــر تصميمــه علــى قتلهــم ،مــع أنــه كان
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«المندســين» ،وبــادر
قــد س ـ ّوغ حربــه فــي األمــس القريــب بحمايتهــم مــن
ّ
بالفعــل إلــى اقتالعهــم مــن مواطنهــم وطردهــم إلــى خــارج وطنهــم ،مر ّح ًبــا
كل مــكان ،وباحتاللهــم صــدارة المشــهد ،وفتكهــم
المندســين فــي ّ
بانتشــار
ّ
اطــي ،دون أن يحــ ّرك أي
بالحــراك والمدافعيــن عــن الخيــار الحــ ّر والديمقر ّ
تنظيــم مــن تنظيماتهــم ســاك ًنا ضــد مــا مارســته أجهزتــه وميليشــياته مــن
حصــار لمناطــق ض ّمــت مالييــن الجيــاع ،ممــن أخبرتهــم يافطــات زُرعــت
علــى حــدود مناطقهــم بــأ ّن لديهــم الخيــار بيــن «الجــوع أو الركــوع» .لــم يـ َر
الــروس شــيئًا مــن هــذا كلــه ،وتجاهلــوا المعنــى الــذي يفقــأ العيــن إلخ ـراج
الســلفي ّين والجهادي ّيــن مــن الســجون ،ومــا أعقــب ذلــك مــن تشــكيلهم
تنظيمــات مذهبيــة إرهابيــة أو متط ّرفــة .ولــم يضــع الــروس شــعب ســوريا
فــي حســبانهم ،كجهــة تســتحق الحمايــة مــن عمليــات قتــل أعمــى ،مارســها
ال ّنظــام واإلرهــاب فــي وقــت واحــد ،بــل انقضّ ــوا بدورهــم عليــه بأفتــك مــا
فــي حوزتهــم مــن أســلحة متطـ ّورة ،بينمــا طــارت صواريخهــم ألفــي كيلومتــر
الســوري ّين ،واتّبعــوا سياســات ط ّورهــا جيــش
قبــل أن تنفجــر فــي مســاكن ّ
الواليــات المتحــدة «اإلمبريالــي» فــي حــرب فيتنــام ،تقــول بتجفيــف المــاء
الســمك الــذي يســبح فيــه ،وقتــل الشــعب مــن أجــل
مــن أجــل اصطيــاد ّ
قتــل الثــوار أو االنتصــار عليهــم .بهــذه العقيــدة ،اســتهدف الجيــش الروســي
كل مــرة قصــف فيهــا طيرانــه مناطــق خارجــة عــن
ـوري ،فــي ّ
السـ ّ
الشّ ــعب ّ
ســيطرة النظــام ،ويكفــي إلثبــات ذلــك إلقــاء نظــرة علــى المــدن المد ّمــرة
تنــج مدينــة ســوريّة
بالعشــرات والقــرى المحروقــة بالمئــات ،حيــث لــم ُ
ـري ،الــذي بلــغ فــي معظمهــا حــدو ًدا
ـي والبشـ ّ
واحــدة مــن الدمــار العمرانـ ّ
تســتدعي هدمهــا وإعــادة بنائهــا ،وتوجــد مناطــق ريف ّيــة ُد ّمــرت بالكامــل
للمنســق األممــي
ولــم يبــق فــي قراهــا حجـ ًرا فــوق حجــر .وهنــاك تصريحــات
ّ
فــي ســوريا يقــول فيهــا إن حجــم الدمــار فــي مدينــة حلــب ،مــن جـ ّراء قصف
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ال ّنظــام وحلفائــه مــن الــروس واإليرانييــن ،يفــوق الخيــال( ،((8علــى حيــن أ ّن
ســوريا تحتــاج إلــى  160مليــار دوالر ،وإلــى عشــرة أعــوام ،كــي تعــود إلــى مــا
كانــت عليــه عــام  ،2010بحســب تقديــر المنظّمــة االقتصاديّــة واالجتماعيّــة
العالمــي .وقالــت تقديــرات أخــرى إن عــدد
لغــرب آســيا االســكوا والبنــك
ّ
القتلــى ي ـراوح بيــن  700ألــف ومليــون إنســان ،أ ّمــا الجرحــى والمش ـ ّوهون
والمفقــودون والمقعــدون ،فعددهــم أضعــاف ذلك ،وق ّدرت منظمــة Handicap
 Internationalالفرنسـيّة أن عــدد مــن أصيبــوا بجــروح بلــغ نحــو ثالثــة مالييــن،
منهــم مليــون ونصــف سيعيشــون فــي حالــة إعاقــة دائمــة ،وقــد خضــع 86
أل ًفــا منهــم لعمليّــات بتــر أطـراف ،بينمــا فـ ّر  5,4مليــون إلــى خــارج ســوريا،
الســامية لالجئيــن .ورفــع رئيــس المركــز
بحســب مفوضيــة األمــم المتحــدة ّ
الوطنــي إلدارة شــؤون الدفــاع الروســي الجنـرال ميخائيــل ميزينتســيف العــدد
الســوري
إلــى ســبعة مالييــن( ،((8واتّهمــت «منظّمــة العفــو الدوليــة» ال ّنظــام ّ
ـي ،فــي ســجن صيدنايــا ،طالــت
عــام  2017بارتــكاب عمل ّيــات إعــدام جماعـ ّ
 13ألــف شــخص ،فــي الفتــرة بيــن عامــي 2011و ،2015أضيفــوا إلــى أحــد
عشــر أل ًفــا وســبعمئة مواطــن ص ـ ّور قيصــر جثامينهــم ،وســتين أل ًفــا ماتــوا
الســوري
تحــت التعذيــب فــي الفتــرة نفســها ،بحســب معلومــات «المرصــد ّ
الصــراع،
لحقــوق اإلنســان» ،اعتُقلــوا مــع نصــف مليــون إنســان منــذ بــدأ ّ
فــي الوقــت الــذي يحتــاج فيــه ثالثــة عشــر مليــون ســوري إلــى المســاعدة،
وفــق «مكتــب الشــؤون اإلنســان ّية» التابــع لألمــم المتّحــدة ،ويعيــش تســعون
بالمئــة مــن الســوريين تحــت خـ ّط الفقــر ،منهــم مليــون مواطــن فــي مــدن
محاصــرة ( .((8وبذلــك يتّضــح حجــم العنــف الــذي اســتهدف اآلمنيــن ،وحجــم
إســهام جيــش روســيا فــي الفتــك بالع ـ ّزل منهــم ،وفظاعــة مشــاركتهم التــي
( ((8موقع المرأة العربية ،لها أون الين 5 ،كانون الثاني .2017
( ((8عدنــان أحمــد« ،مســاع روسـ ّية للتح ّكــم بعــودة الالجئيــن الســوريين» ،العربــي الجديــد 22 ،ـ  7ـ .2018

https://bit.ly/3KS8tjY

( ((8موقع الشرق األوسط أون الين 14 ،آذار .2018
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ـعب ذنبــه الوحيــد أنــه طالــب
ترقــى إلــى مســتوى جرائــم حــرب وإبــادة شـ ٍ
بالح ّريّــة والديمقراطيّــة ،بذريعــة الحــرب ضــد اإلرهــاب ليقضــوا علــى أعــداء
ـي عــن حــق الضحايــا فــي تقريــر مصيرهــم
األســد ،فــي ظـ ّـل طوفــان كالمـ ّ
واختيــار نظامهــم ،وعــدم التد ّخــل فــي شــؤونهم ،وااللت ـزام بقرارهــم الح ـ ّر،
والتوصــل إلــى حــل ال يتد ّخــل فيــه أجانــب ،أي أميرك ّيــون أوروب ّيــون ،ويقتصــر
ّ
ـوري ،مــن روس وإيرانييــن ومرتزقــة أتــوا مــن
السـ ّ
علــى «أصدقــاء» الشّ ــعب ّ
ـفلي ،ممــن ج ّندتهــم طه ـران وجلبتهــم
أدنــى درك فــي عالــم بلدانهــم السـ ّ
إلــى ســوريا ،حيــث فقــدوا هويّتهــم كأجانــب ،وح ّولهــم األســد إلــى ســوريّين
أقحــاح ،بمجـ ّرد أن حملــوا الســاح دفا ًعــا عــن نظامــه ،بعــد أن نــزع الجنسـ ّية،
ـخصه ونظامــه،
فــي واحــدة مــن خطبــه ،عــن مالييــن الســوريين الرافضيــن شـ َ
ومنحهــا «لمــن يدافــع عــن ســوريا» أي عــن نظامــه أيًّــا كانــت جنسـ ّيته(! ((8
الســوريّة تحــت عنــوان عريــض هــو «ضمــان
راب ًعــا ،وضعــت روســيا سياســاتها ّ
اســتمرار الدولــة» ،التــي ربطــت بقاءهــا بشــخص بشّ ــار األســد ،مــع أنّهــا كيــان
عــام وشــامل ومج ـ ّرد ،وبالتالــي غيــر شــخصي .وربطــت اســتمرارها بأجهــزة
األســدية ،مــن جيــش ومخابــرات وحــزب بعــث وبيروقراط ّيــة ومنظّمــات
شــعب ّية .وألن ســوريا مرتبطــة وجوديًــا باألســد ،فقــد رفضــت روســيا أن يكــون
ـبب مــآزق ســوريا ،والجهــة التــي قــررت شـ ّن الحــرب علــى شــعبها،
األســد سـ َ
وأعلنــت رفــض ســقوط األســد ألنــه ســيؤ ّدي إلــى ســقوط ال ّنظــام ،وألنــه
مس ـ ّوغ احتــال الجيــش الروســي لســوريا .هكــذا ،تــرى موســكو فــي األســد
الصـراع المركزيّــة ،وفــي إنقــاذه المســألة الرئيســة للسياســة والحــرب،
حلقــة ّ
داخليًــا وعلــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي.
الســوري شــرعيًّا ،وأشــادت
بهــذا الفهــم ،اعتبــرت قضــاء األســد علــى الشّ ــعب ّ
بصالبتــه ودفاعــه عــن ســلطته بصفتــه دفا ًعــا عــن اإلنســانية ضــ ّد شــعب
مــن اإلرهابييــن ،وتنظيمــات معارضــة سياسـ ّية وعســكريّة ،ال فــرق فيهــا بيــن
( ((8بشّ ــار األســد« ،ســوريا لمــن يدافــع عنهــا أيّــا كانت جنســيته» ،موقــع ســبوتنيك بالعربيــة 26 ،ـ  7ـ .2015
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متشـ ّدد ومعتــدل ،لــن ينعــم العالــم باألمــن والســام ،مــا دامت ترفــض العودة
إلــى بيــت طاعتــه .مــاذا يبقــي هــذا الموقــف مــن حيــاد الكرمليــن المزعــوم،
ـوري ،أو
ـوري ـ سـ ّ
ـي :سـ ّ
ـي تفاوضـ ّ
ومــن صــدق فــي ســعيه إلــى حـ ّـل سياسـ ّ
الســوريون؟ ألــم يســهم انحيــاز الكرمليــن إلــى أحــد طرفــي الص ـراع
يق ـ ّرره ّ
فــي فتــح بــاب المجــازر والعنــف علــى مصراعيــه ،ويســتهدف ســوريين لــم
يطالبــوا يو ًمــا بإســقاط الدولــة ،بــل ثــاروا لتحريرهــا مــن طغمــة اســتولت
ـي يضطهــده ويـ ّ
ـذل
عليهــا بالقـ ّوة ،وح ّولتهــا إلــى أداة فــي يــد اســتعمار داخلـ ّ
ضحايــاه ويج ّوعهــم ويقتلهــم ،بمناســبة وبــا مناســبة ،ولــم يتعامــل معهــم
إطالقًــا بغيــر العنــف كمحتــوى وحيــد لسياســاته ،بمجـ ّرد أن حـ ّول جيشــهم،
الــذي غلبــت عليــه صفــة الوطن ّيــة قبــل انقــاب عــام  ،1963إلــى ق ـ ّوة قهــر
ـي ،تلزمهــا بنيتهــا الطائفيّــة برفــض الدفــاع عــن الوطــن ضــد
واحتــال داخلـ ّ
العــدوان واالحتــال الخارجــي ،أو إش ـراك الشّ ــعب فــي الدفــاع عنــه ،وبقتــل
الســوريين دون وازع أو ســبب ،لكونهــا أداة صــراع تســتخدمها األســديّة
ّ
ضدهــم ،وتتولّــى حمايــة النظــام بســا ٍح اشــتروه ليحميهــم ويــردع العــدوان
عليهــم ويح ـ ّرر أرضهــم مــن االحتــال اإلس ـرائيلي ،بيــد أنــه أعمــل مدافعــه
ودبّاباتــه وطائراتــه فــي قراهــم ومدنهــم ،فــي حيــن أنــه امتنــع طــوال أربعــة
وأربعيــن عا ًمــا ،تفصلنــا عــن اتفاق ّيــة فصــل القـ ّوات فــي الجــوالن ،عــن رمــي
محتلّيــه اإلســرائيليين ولــو بحصــاة ،وكان يفــ ّر مــن مياديــن القتــال بأكثــر
الصــور جب ًنــا ونذالــة ،كلّمــا شــنت إس ـرائيل هجو ًمــا علــى مــا يفتــرض أنّــه
وطنــه ،وقــد خلّــف وراءه ك ّم ّيــات هائلــة مــن الســاح غيــر المســتخدم .لــم
يـ َر الــروس فــي أجهــزة المخابـرات والقمــع ،وفــي الجيــش الــذي يقتــل شــعب
ســوريا ويد ّمــر وطنــه ،أجهــزة ســلطة تمــارس مه ّمــات ال تشــبه ـ مــن قريــب
أو بعيــد ـ مــا تمارســه مثيالتهــا فــي العالــم ،وأنّهــا ال تصــون أمــن وطنهــا
وتحتــرم حقــوق مواطنيهــا ،ومــن غيــر الدســتوري والجائــز أن تقتــل مواطنيهــا
بمئــات اآلالف دفا ًعــا عــن ســلطة عائل ّيــة ـ طائف ّيــة ،ولصــوص وفاســدين،
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ز ّجــوا الدولــة والمجتمــع فــي مــآزق كثيــرة ،مقابــل خدمــات مأجــوره كانــوا
يق ّدمونهــا لمــن يدفــع أكثــر ،بمــا ترتّــب عليهــا مــن جرائــم سـ ّدد المواطنــون
ـي،
ـي واألجنبـ ّ
الســوريون ثمنهــا مــن ســمعتهم وعالقاتهــم مــع جوارهــم العربـ ّ
كمــا حــدث فــي لبنــان وفلســطين والع ـراق .لــم تــر روســيا شــيئًا مــن هــذا،
ولــم ترفــض طائف ّيــة ال ّنظــام ،بــل ر ّحبــت بهــا ،وبنــت خططهــا عليهــا ،باعتـراف
ملحقهــا العســكري فــي دمشــق الجنـرال فيــودوروف ،الــذي ســبق االستشــهاد
بــه.
يحــق لروســيا أو إليــران ،أو لغيرهمــا ،إبقــاء األســد فــي موقعــه ،إذا
هــل ّ
كانــت هــذه سياســاته ونتائجهــا الداخل ّيــة والخارج ّيــة؟ وهــل يجــوز أن يكــون
ـعب قضــى علــى خيــرة بناتــه وأبنائــه ،لمج ـ ّرد أن روســيا قــررت
رئيســا لشـ ٍ
ً
إبقــاءه ،وتع ّهــدت بفرضــه عليــه وعلــى العالــم وبتعطيــل الحـ ّـل السياســي
عســكري يقــ ّوض تمــ ّر ًدا وطن ًّيــا وثوريًّــا علــى ســلطة مارقــة،
حــل
وتفعيــل ّ
ّ
ـي ،ودعت
ـي ودولـ ّ
ح ّولــت تمـ ّرده عــن ســابق عمــد وتصميــم إلى صـراع إقليمـ ّ
الســوري ّين،
روســيا وإي ـران للمشــاركة فيــه ،لتخــرج مفاتيــح حلّــه مــن أيــدي ّ
وتلحــق وطنهــم بمــن جعــل الشــعب وبيوتــه ومواطنــه حقــول رمايــة تجـ ّرب
فيهــا أســلحته بتبــاه وإس ـراف؟ مــاذا ســيكون مصيــر دولــة ومجتمــع ســوريا،
إن نجحــت موســكو فــي إرغــام المجتمــع الدولــي علــى قبــول األســد ونظامــه،
ـي يوقــف
وواصلــت رفــض قـرارات الشّ ــرع ّية الدول ّيــة،
ّ
الخاصــة بســام تفاوضـ ّ
اخلــي
الحــرب ،طرفــه اآلخــر المعارضــة؟ ومــاذا ســيبقى مــن ال ّنظــام ال ّد
ّ
ـي ،إن واصــل العالــم امتناعــه عــن اســتخدام مــا بحوزتــه
ـي والدولـ ّ
واإلقليمـ ّ
ـي علــى ســوريا وشــعبها،
ـي ـ اإليرانـ ّ
مــن وســائل وأدوات لــردع العــدوان الروسـ ّ
ولمعاقبــة مــن يرتكــب يوميًــا جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية ،فــي
وضــح النهــار وبأســلحة مح ّرمــة دول ًيــا؟ أال يقــود الموقــف الروســي إلــى إثــارة
حــروب مســتقبلية تضــع حجــر أساســها اليــوم الحــرب التــي تش ـ ّنها موســكو
ـي أن طالــب بــه :الحريــة
منــذ أعــوام علــى مطالبيــن بمــا لــم يســبق إلرهابـ ّ
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والعدالــة والمســاواة والكرامــة اإلنســانية؟ ألــم يُق ـ ّوض الكرمليــن ،بسياســاته
الخاصــة بســوريا ،الشّ ــرع ّية ال ّدول ّيــة ،ويدخــل العالــم فــي صراعــات وخيمــة
ـي ،أخالق ًّيــا وسياس ـ ًّيا وقيم ًّيــا؟
النتائــج ،ويعطّــل عام ـ ًدا متع ّمـ ًدا ال ّنظــام ال ّدولـ ّ
ـعب يعلــم العالــم ،وتعلــم روســيا
رئيســا لشـ ٍ
مــا الــذي يس ـ ّوغ بقــاء األســد ً
أكثــر مــن غيرهــا ،أنــه يرفضــه ،وقــد ض ّحــى بالمالييــن مــن بناتــه وأبنائــه
ليتخلّــص منــه ،وتعـ ّرض لحــرب تواصلــت طــوال نيّــف وتســعة أعــوام ،بجميــع
أنــواع األســلحة ،مــن دون أن يتنــازل عــن المطالبــة برحيلــه؟! أليــس إبقــاؤه
العربي
تكري ًمــا لجهــو ٍد جعلــت ســوريا ســاح ًة يتـ ّم فيهــا اإلجهــاز علــى ال ّنظــام
ّ
الســوري
ـي ،والقضــاء علــى المواطــن ،الــذي يُلــزم الدســتور ّ
ـي والدولـ ّ
واإلقليمـ ّ
رئيــس الدولــة بالمحافظــة عليــه؟ أليــس شــطب دولــة ومجتمــع ســوريا خيانـ ًة
وطنيــ ًة موصوفــ ًة ،مــن شــأنه «تســييد» إســرائيل والغــزاة األجانــب علــى
دمشــق والمشــرق العربــي ،لعقــود كثيــرة قادمــة؟! أخيـ ًرا ،هــل يجــزى األســد
الخلقــة» ،داخــل ســوريا وخارجهــا،
بســبب دوره فــي نشــر «فوضــى واشــنطن ّ
بالســوريّين مــن ويــات ،وعــدم
ورفضــه إصــاح نظامــه الفاســد ومــا ألحقــه ّ
امتــاك القــوة الكافيــة إلخضاعهــم ،ودعوتــه روســيا الحتــال بــاد ليســت
ملكــه ،وقتــل شــعب ليــس لهــا الحـ ّـق فــي التص ـ ّدي لحريتــه؟
دول عديــدة بــأن رحيــل األســد ســيؤ ّدي إلــى انف ـراط عقــد
أقنعــت روســيا ً
الســورية وانهيــار مؤسســتيها العســكريّة واألمن ّيــة ،وانتشــار الفوضــى،
ال ّدولــة ّ
ونشــوء مخاطــر ته ـ ّدد ال ّنظــام الدولــي وأمــن العالــم فــي المنطقــة العربيــة
زج بســوريا والســوريين فــي فوضــى
ومــا وراءهــا ،كأنّــه ليــس هــو مــن ّ
ومجــازر ،بلــغ عددهــا ني ًفــا وأربعمئــة مجــزرة كبيــرة ،غطــت األرض الســوريّة
ـمال وجنوبًــا ،شــرقًا وغربًــا ،أو كأن لجــان األمــم المتحــدة التــي حقّقــت فــي
شـ ً
أوضــاع حقــوق اإلنســان لــم تقتــرح إحالتــه إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة
فــي تقاريــر أربعــة ،ق ّدمتهــا إلــى مجلــس األمــن فــي فتـرات زمن ّيــة متباينــة،
العســكري ،ر ًّدا علــى
الحربــي ـ
الحــل
ّ
أو كأنــه ليــس هــو مــن اتّخــذ قــرار
ّ
ّ
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مطالبــات شــعبه بالحريــة ،ســلميًا ومدنيًــا ،ولــو أنــه اســتجاب ،لمــا طالــب أح ٌد
بإســقاطه ولمــا نشــبت الحــرب فــي ســوريا ود ّمــرت األخضــر واليابــس فيهــا،
ـأي منطــق يدعــو الــروس العالــم
بســاح جيشــه بالدرجــة األولــى! أخي ـ ًرا ،بـ ّ
لالســتعانة بمــن اتّخــذ قــرار الحــرب باألمــس ،دون أي ســبب مقنــع ،لــدرء
الحــرب غـ ًدا ،وهــل ســيتمكن مــن تهدئــة شــعبه بغيــر مرابطــة قــوات أجنب ّيــة
رئيســا شــرعيًا ،وهــو
فــي بــاده ،وأي عاقــل ســيص ّدق أن الشّ ــعب ســيرى فيــه ً
يعلــم أنــه فـ ّرط باســتقالل الدولــة والوطــن الســوريين ،وأخضعهمــا الســتعمار
ـي ،وقتــل وجــرح مالييــن المواطنيــن ،مــن أجــل كرس ـ ّيه؟
أجنبـ ّ
يكمــن فــي خلف ّيــة الموقــف الروســي كــر ٌه عميــق للثــورة ،كمبــدأ وفكــرة.
ويفســر رفــض مــا عرضتــه وفــود المعارضــة حــول
السياســةّ ،
إنــه كــر ٌه يتجــاوز ّ
رئيســا فــي حمايــة ســوريا المســتقبل مــن أميــركا ،وامتنــاع
منــح روســيا دو ًرا ً
ال ّنظــام البديــل لألســدية عــن القيــام بــأي تدبيــر يضـ ّر بمصالــح موســكو ،بمــا
فــي ذلــك تزويــد أوروبــا بالغــاز والعالــم بال ّنفــط عبــر أنابيــب تمـ ّر باألراضــي
ـوري،
السـ ّ
الســورية ،وتكليــف روســيا ،كصديقــة تقليديّــة وتاريخ ّيــة للشّ ــعب ّ
ّ
بإعــادة بنــاء جيشــه واقتصــاده .رفضــت روســيا أي موقــف قــد يشــي بأنهــا
تقبــل قيــام عالقــات مــع المعارضــة قــد تؤثّــر ســلبيًا ،ولــو مــن بعيــد ،باعترافها
كمجســد لســوريا ،ورفضــت كذلــك االعتـراف بمجــازره ضــد اآلمنيــن،
باألســد
ّ
أي ســلطة شــرع ّية لحمايــة نظامهــا مــن
واعتبرتهــا تدابيــر قانونيــة تتّخذهــا ّ
الســوريّون ثــورة.
مؤامـرات قــد ينخــرط الشّ ــعب فيهــا ،ويسـ ّميها ّ
بهــذه الخلف ّيــة ،أص ـ ّرت روســيا علــى بقــاء األســد وأعــادت تأســيس جيشــه،
وعـ ّززت قــدرات مخابراتــه ،وســاعدتها فــي فبركــة تنظيمــات إرهابيّــة ألصقتهــا
أو ألحقتهــا بالثــورة .وبذلــك ،اصط ّفــت روســيا إلــى جانــب ال ّنظــام ،وتخلّــت
عــن العالقــة التاريخ ّيــة التــي ربطتهــا بالدولــة الســوريّة ،وتن ّكــرت لمــا بُنــي
عليــه النظــام الدولــي مــن قيــم ومبــادئ ترفــض تحالــف دولــة كبــرى ،وعضــو
فــي مجلــس األمــن ،مــع تنظيمــات إرهابيــة كـــ «حــزب اللــه» ،التنظيــم
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ونســقت معاركهــا معــه،
ـي الــذي ز ّودتــه بأســلحة وخب ـرات قتاليــة ّ
اإلرهابـ ّ
ـدي فــي مجلــس األمــن ،ومنعــت إدانتــه حتــى
وحمــت حليفــه وربيبهــا األسـ ّ
الســوري ّين ،بأســلحة كيمياويــة ،بحجــة
بعــد قصفــه قــرى وبلــدات ومــدن ّ
ـي ،كأ ّن
ـي فــي شــؤونه الداخل ّيــة دون ق ـرار دولـ ّ
عــدم جــواز التد ّخــل الخارجـ ّ
الق ـرارات التــي أصدرهــا مجلــس األمــن ،والتفــت هــي عليهــا وعطّلتهــا ،لــم
تكــن دوليــة ،أو كأ ّن غزوهــا لســوريا تـ ّم بقـرار أصــدره المجلــس أو الجمعيــة
العا ّمــة لألمــم المتّحــدة ،واحتــال دولــة سـ ّيدة وحـ ّرة ،لــم يكــن بحاجــة إلــى
ق ـرار كهــذا ،وتكفــي فيــه «دعــوة» مــن شــخص فقــد صفتــه كرئيــس ،وجــاء
الغـزاة إلنقــاذه مــن شــعبه ،وكان لدعوتــه ،فــي نظرهــا ،مكانــة تفــوق مكانــة
ـض النظــر عــن مخالفتها
القـرارات الدوليّــة ،لمجــرد أنهــا تخــدم مصالحهــا ،وبغـ ّ
الســوريّين ،ومــا أحدثتــه مــن فوضــى واضطــراب
للقانــون
الدولــي وإرادة ّ
ّ
ـي وعالقــات أطرافــه ،ودأبــت علــى ارتكابــه مــن جرائــم
فــي ال ّنظــام ال ّدولـ ّ
ضــد اإلنســان ّية ،ومــن عــدم الت ـزام بوقــف إطــاق النــار وفـ ّـك الحصــار عــن
القــرى والبلــدات والمــدن الجائعــة ،بعــد أن وافقــت عليهمــا ،وعلــى وقــف
ـوائي بالبراميــل المتف ّجــرة مــن الج ـ ّو ،وبالمدافــع والصواريــخ
القصــف العشـ ّ
وخاصــة
مــن األرض ،فضـ ًـا عــن التن ّكــر لتع ّهدهــا بإخــاء ســبيل المعتقليــن،
ّ
األطفــال والنســاء منهــم.
أليــس أمـ ًرا يثيــر ال ّدهشــة واإلدانــة أن تســتخدم روســيا ،أل ّول مــرة فــي تاريــخ
دبلوماســية مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،حـ ّـق النقــض إحــدى عشــرة
مـ ّرة ضــد مشــاريع قـرارات دوليــة تديــن األســدية ،وأن تســتخدم هــذا الحــق
م ّرتيــن فــي يــوم واحــد ،لمنــع لجــان دول ّيــة مــن التحقيــق فــي اســتخدام
الســاح الكيميــاوي ضــد بلــدة خــان شــيخون ،يــوم  4نيســان  ،2017علــى
ال ّرغــم مــن أنهــا اتّهمــت المعارضــة باســتخدامه(! ((8
( ((8فيتــو روســي ضــد تمديــد التحقيــق فــي الهجمــات الكيميائيــة فــي ســوريا ،موقــع بــي بــي ســي
بالعربــي 24 ،تشــرين الثانــي https://www.bbc.com/arabic/world-41742717 .2017
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ومؤسســاتها ببشّ ــار األســد ارتبــا َط
الســورية ّ
هــل يرتبــط وجــود الدولــة ّ
بالســبب ،كمــا تريــد موســكو إقنــاع العالــم؟! وهــل تــزول الدولــة
النتيجــة ّ
ومؤسســاتها ،إن أُرغــم علــى التخلّــي عــن الســلطة أو مــات فجــأة
الســورية ّ
ّ
بذبحــة قلبيــة؟ أال تســتطيع ال ّدولــة أن تكــون مســتقلّة عنــه ،وأن تســتم ّر مــن
الســوري
دونــه أو بغيــره؟ إ ّن األســباب الحقيقيّــة لموقــف روســيا مــن ّ
الصـراع ّ
ـي ،التــي
تكمــن فــي الطريقــة القائمــة علــى الق ـ ّوة وانتهــاك القانــون ال ّدولـ ّ
تمســكها باألســد إال محاولــة إلضفــاء
قــررت اعتمادهــا لخدمــة مصالحهــا ،ومــا ّ
ـرعي لدولــة مســتقلّة وذات
ـرعي علــى غزوهــا واحتاللهــا غيــر الشّ ـ ّ
طابــع شـ ّ
ســيادة .وهنــاك أدلّــة علــى أن هدفهــا ال يقتصــر إطالقًــا علــى إنقــاذ بشــار
األســد ،كاعت ـراف الرئيــس بوتيــن بأنــه غ ـزا ســوريا «ألنّــه قــرر القضــاء علــى
الســوريّين وكأ ّن ال ّنظــام
داعــش ،التــي تسـ ّببت جرائمهــا فــي أزمــة الالجئيــن ّ
الســوري ليــس هــو مــن تسـ ّبب فيهــا! ولتوجيــه رســالة إلــى العالــم بــأن عهــد
ّ
القطــب الواحــد انتهــى ،مــع تشـكّل قطــب مــواز يضــم إيـران والصيــن»(.((8
مــن جانبــه ،حــ ّدد موقــع «ســي إن إن» باللغــة العربيــة ،أهــداف روســيا
الســوريّة بخمســة هــي« :حمايــة مصالحهــا فــي ســوريا التــي لــم يعــد جيــش
األســد قــاد ًرا علــى صيانتهــا ،وفــي مق ّدمهــا القاعــدة البحريّــة فــي طرطــوس،
وإرســال رســالة إلــى العالــم تقنعــه أ ّن روســيا قــوة يجــب االعتــداد بهــا علــى
الســاحة الدول ّيــة؛ وقتــال الجماعــات اإلســام ّية؛ ورفــع شــعب ّية بوتيــن داخل ًيــا
الســاح»(.((8
بعــد عقوبــات الغــرب االقتصاديــة علــى روســيا؛ وبيــع ّ
وتقــول آنــا بورشفســكايا ،خبيــرة الشــؤون ال ّروســ ّية فــي معهــد واشــنطن
لدراســات الشــرق األدنــى« :يعــود أحــد أســباب قــرار بوتيــن التد ّخــل
فــي ســوريا إلــى خشــيته مــن أن يلقــي مصيــر قــادة الشــرق األوســط ،إن
( ((8بولبابــه ســالم« ،لمــاذا دخلــت روســيا الحــرب فــي ســوريا؟» ،موقــع بــاب نيــت 3 ،تشــرين األول .2015

https://www.babnet.net/festivaldetail-112813.asp

( ((8مــاذا تريــد روســيا فــي ســوريا؟  5أســباب وراء دعــم بوتيــن لبشــار األســد ،ســي أن أن بالعربيــة 8 ،ـ 2
ـ https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/02/08/russia-syria-intrest .2016
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وصــل الربّيــع العربــي إلــى روســيا ،حيــث يع ـ ّم الفســاد وتنعــدم المســاءلة
السياسـيّة ،ووقعــت موجــة مــن التظاهـرات الشــعبيّة فــي كانــون األول ،2011
هــي األوســع منــذ ســقوط االتحــاد الســوفيتي»( .((8وتضيــف مــي غيــث ،إلــى
ـي فــي ســوريا»« :رغبــة
هــذه األســباب ،فــي مقالــة عنوانهــا «التد ّخــل الروسـ ّ
روســيا فــي ممارســة ضغــوط لرفــع أســعار النفــط ،وأخــذ دور فــي التّســويات
الخاصــة باألقليّــات فــي ســوريا والعـراق ،وخاصــة منهــم الكــرد»( ،((8وهــو مــا
ّ
نفــاه بوتيــن فيمــا بعــد ،بالقــول« :إن روســيا ال تنشــغل بالمســألة الكرديــة في
ســوريا ،وهــي ليســت مــن شــأن الحكومــة الروسـيّة ،لك ّنهــا ،علــى الرغــم مــن
ذلــك ،اعترفــت بــاإلدارة الذاتيــة عبــر افتتــاح مكتــب لهــا فــي موســكو ،يــوم
 17آذار  ،2016وصفــه ممثــل الحكومــة الروســية فــي حفــل االفتتاح بـــالحدث
التاريخــي بال ّنســبة إلــى الكــرد»( .((8فــي هــذا «الغمــوض الخـ ّـاق» ،الــذي
الخلقــة» ،جعــل الفــروف ،وزيــر خارجيــة روســيا،
لطالمــا خــدم «الفوضــى ّ
«التحالــف مــع نظــام األســد شــرط مواجهــة تنظيــم داعــش »(.((9
ال تقتصــر األســباب التــي دفعــت بوتيــن إلــى احتــال ســوريا علــى التصــدي
الســوري ّين أو بانتصارهــم .كمــا أ ّن الحــرب ضــد
لثورتهــا ،ولــن تنتهــي بهزيمــة ّ
داعــش ،التــي لــم تكــن يو ًمــا طرفًــا ثوريًــا أو مؤي ـ ًدا للثــورة ،ليســت ســوى
ذريعــة اسـتُخدمت لتخويــف الــروس وإقناعهــم بإرســال جيشــهم إلــى ســوريا
ـي لــم
ـي يســتهدف حمايتهــم ،كأ ّن الحــرب ضــد التنظيــم اإلرهابـ ّ
كإجـراء دفاعـ ّ
تكــن دائــرة علــى قــدم وســاق ،بواســطة القـ ّوات األميرك ّيــة وقـ ّوات التحالــف
الدولــي الــذي أسســته مــن  ٦۷دولــة ،أو كأ ّن هــذه الحــرب لــم تد ّمــر قــدرات
داعــش ،أو كأ ّن جيــش وطيــران روســيا حاربهــا ،ولــم يقصــر غاراتــه طــوال
عــام ونصــف علــى فصائــل المعارضــة المسـلّحة دون غيرهــا ،وعلــى المعتدلــة
( ((8أنّا بورشفسكايا« ،مصالح روسيا في سوريا» 24 ،كانون الثاني .2013
(((8
( ((8بوتين« ،المسألة الكردية في سوريا ليست من شأننا» ،موقع عنب بلدي 28 ،ـ  5ـ .2016
( ((9مي غيث ،مرجع سابق.
مي غيث ،معهد الدراسات المصري 25 ،تشرين الثاني https://bit.ly/3JSqzky .2015
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منهــا ،بالتصنيــف األميركــي ،فــي منطقــة الســاحل وغــرب ســوريا ،ومحيــط
دمشــق ،ألنّهــا كانــت الخطــر الوحيــد علــى األســد ،بينمــا كانــت قــوى داعــش
الرئيســة تقاتــل فصائــل المعارضــة علــى بعــد مئــات الكيلومتـرات عــن قصــره.
ـكل مــا أوردتــه
إذا اســتبعدنا مرفــأ طرطــوس ،وجدنــا أنــه ال عالقــة للثــورة بـ ّ
أول أل ّن المعارضــة أبلغتهــا ـ مــرا ًرا
روســيا مــن مســ ّوغات لغــزو ســوريا؛ ًّ
وتكـرا ًرا ـ موافقتهــا علــى عقــد اتفاقيــة طويلــة األمــد معهــا ،تســمح بمرابطــة
الحقيقــي كان
أســطولها فــي المينــاء الســوري؛ وثان ًيــا ألن مســ ّوغ التد ّخــل
ّ
اإلفــادة مــن ضعــف وتهافــت نظــام األســد الحتــال ســوريا واســتخدامها كأداة
ضغــط علــى الغــرب ،علّــه يل ّيــن مواقفــه فــي مســائل دول ّيــة ،فــرض الغــرب
ـال مــن اإلقصــاء ،ق ّيــدت قدرتهــا علــى نيــل االعتراف
علــى روســيا بواســطتها حـ ً
بهــا كدولــة عظمــى ،فــي جميــع مجــاالت الق ـ ّوة والتق ـ ّدم .ومــن المعــروف
أن جنــرال الحــرس اإليرانــي قاســم ســليماني كان قــد زار موســكو مرت ّيــن،
ـي مباشــر ضــد
قبــل قيامهــا بغــزو ســوريا ،وأنــه طالــب الكرمليــن بــدور حربـ ّ
الثــورة ،الســتحالة حمايــة ال ّنظــام بمــا تمتلكــه األســدية وإي ـران مــن ق ـ ّوة.
وقــد ذكــر موقــع العربيــة أن الجنــرال «كان مكلفًــا بدعــم خطــط روســ ّية
ـي مــع بشّ ــار
للتد ّخــل العسـ ّ
ـي ـ روسـ ّ
ـكري فــي ســوريا ،وتشــكيل تحالــف إيرانـ ّ
ومؤسســته العســكريّة همــا
األســد»( .((9أيبقــى بعــد هــذا شـ ٌّـك فــي أن األســد ّ
مــن صلــب «المصالــح ال ّروسـ ّية» المطلــوب إنقاذهــا وخدمتها في ســوريا ،وأن
ســقوطهما ســيكون فشـ ًـا اســتراتيجيًا ســيدفع بوتيــن ثمنــه غاليًــا ،وســيضعف
نظــام طهـران ،بشــهادة حســن فيروزأبــادي ،مستشــار خامنئــي األعلــى ،الــذي
قــال« :تد ّخلنــا فــي ســوريا أتــى تماشـيًا مــع أهــداف الثــورة اإلســاميّة» ،بينمــا
أضــاف علــي ســعيدي ،ممثّــل المرشــد فــي الحــرس الثــوري ،فــي آخــر تشــرين
الثانــي « :۲٠۱٥لــوال تد ّخــل إيـران لدعــم نظــام دمشــق ،لكانــت ضاعــت إيران
والعـراق ولبنــان وســوريا» .هــذه التّصريحــات تؤكّــد خــوف روســيا وإيـران من
(((9
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اني ،موقع الجزيرة 15 ،نيسان https://bit.ly/3x9uiFI .2016
سوريا يتقاسمها
الروسي واإلير ّ
ّ

فشــلهما ،م ًعــا أو كل منهمــا بمفردهــا ،ألنــه ســيكون كارثيًّــا بالنســبة لآلخــر،
ولــن يكــون مجـ ّرد تكـرار لمــا تع ّرضــت لــه روســيا مــن خديعــة فــي ليبيــا ،بــل
ـي ،الــذي
السـ ّ
ســيخرجهما صفــر اليديــن مــن الصـراع ّ
ـي ـ الدولـ ّ
ـوري ـ اإلقليمـ ّ
لــم يعــد مقتص ـ ًرا علــى ســوريا ،الدولــة التــي تفــوق فــي أه ّم ّيتهــا أي دولــة
فــي شــمال أفريقيــا ،وتحتـ ّـل موق ًعــا مفصل ًيــا فــي منطقــة الشــرق األوســط،
بمــا لــه مــن تشــابكات سياس ـيّة وجغرافيّــة ومصالحيّــة مــع مختلــف الــدول
والقــارات ،ومــن ف ـرادة مــن حيــث كســر عزلــة روســيا التــي لــم يبــق لهــا
مــن أتبــاع فــي القــارة اآلســيوية غيــر ســوريا ،فــإن أخرجهــا ســقوط نظامهــا
منهــا ،فقــدت الموقــع التّابــع الوحيــد الــذي «تمــون» عليــه ،وبقــي طــوق
ـبي
الناتــو محك ًمــا حولهــا ،ومثلــه عزلتهــا االقتصاديّــة ،وتأ ّخرهــا التق ّنــي النسـ ّ
عــن بقيــة العالــم ،واســتحال احتاللهــا موق ًعــا ن ّديًّــا مــع واشــنطن فــي المــدى
المنظــور.
إذا كانــت روســيا قــد غــزت ســوريا لحمايــة األســد ونظامــه ،بصفتهمــا مصلحــة
الســوريّة فــي أن تكــون تابعــة
اســتراتيج ّية بالنســبة لهــا ،فمــا مصلحــة الدولــة ّ
الســوري فــي تب ّنيهــا
لهــا ،خاضعــة الســتعمارها؟ وأيــن هــي مصلحــة الشّ ــعب ّ
رئيســا ال يتوقّــف عــن قتلــه؟ إذا قبلنــا فرضيّــة الــروس حــول التّطابــق بيــن
ً
الدولــة الســوريّة وشــخص األســد ،هــل نســتنتج مــن ذلــك أ ّن للدولــة مصلحــة
فــي أن تحتلّهــا ق ـ ّوة أجنب ّيــة تقصــف شــعبها وتقتلــه ،وتنشــر ق ّواتهــا فيهــا
ـي لنصــف قــرن قــادم ،لمج ـ ّرد أن
ـي والمجتمعـ ّ
وتتح ّكــم فــي تط ّورهــا الوطنـ ّ
حاك ًمــا مســتب ًّدا أنقــذ كرسـ ّيه بالتخلّــي عــن ســيادة بــاده واســتقاللها؟ وهــل
تحويــل ســوريا إلــى مســتعمرة روســية يضمــن ح ًقــا اســتقرارها واســتعادة
ـيزج بهــا فــي مشــكالت بــا حصــر ،لــن يفيــد أحــد
حياتهــا الطبيعيّــة ،أم سـ ّ
ـدب الروســي ،الــذي لــن تكــون لــه وظيفــة أخــرى غيــر القضــاء
منهــا غيــر الـ ّ
علــى وعــد الثــورة ببنــاء دولــة ديمقراط ّيــة ،لحمتهــا وســداها الحريــة والعدالة
والمســاواة والكرامــة اإلنســان ّية ،بديــل دولــة القلّــة الفاســدة الحال ّيــة ،التــي
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ـي يد ّمــر شــعبًا يفتــرض أنّــه شــعبها ،ح ـ ّول وطنــه إلــى
تحتمــي بجيــش أجنبـ ّ
ســاحة ص ـراع ال ســيطرة لــه عليــه ،ولطالمــا رفــض أن يكــون أحــد أطرافــه،
احتــل قــراه وبلداتــه ومدنــه إرهابيــون ومتطرفــون :كحــزب اللــه
ّ
بعــد أن
الشــعبي» العراقيــة ،ومرتزقــة زينب ّيــون،
اللبنانــي ،وتنظيمــات «الحشــد
ّ
ّ
وفاطم ّيــون الباكســتانيين واألفغــان ،وجيشــي روســيا وإيــران ،وصــولً إلــى
شــركتي المخابــرات الدوليّــة واإلقليميّــة والعربيّــة واألســديّة المســاهمتين:
داعــش وال ّنصــرة؟
دخلــت روســيا إلــى ســوريا مــن أجــل اإلمســاك بورقــة تفـ ّـك بواســطتها الحصار
عليهــا ،وممارســة ضغــط علــى الغــرب وواشــنطن يقنعهمــا بفتــح حــوار
معهــا ،حــول مــا هــو عالــق بينهمــا مــن مشــكالت؛ فأمســكت بهــا قبضــة
أي مــن أهدافهــا ،دون موافقتهــا،
واشــنطن ،وحالــت بينهــا وبيــن تحقيــق ّ
وتلبيــة مصالحهــا باعتبارهــا مصالــح حاكمــة ،ويجــب علــى روســيا وغيرهــا
الســوري بداللتهــا .إلــى أن يحــدث ذلــك ،ســتجد روســيا نفســها
رؤيــة دورهــا ّ
أمــام خطــوط حمــراء ترك ّيــة ،وإيران ّيــة ،وأميرك ّيــة ،وإســرائيل ّية ،وأوجالن ّيــة،
وســتضطر إلــى االكتفــاء بنحــو ســتين بالمئــة مــن مســاحة ســوريا ،وليــس
بكامــل مســاحتها ،وتنافســها عليهــا إيـران واألســدية وإسـرائيل ،وال خيــار لهــا
غيــر الحـ ّـل الــذي تمســك واشــنطن بأوراقــه ،أو العيــش فــي حطــام دولــة
د ّمرهــا طيرانهــا وحلفاؤهــا ،يحتــاج اســتثمار ثرواتهــا القليلــة واســتغاللها إلــى
رســاميل تفتقــر إليهــا ،بينمــا تغيــب عنهــا معظــم الثــروات الباطن ّيــة والمــوارد
الزراع ّيــة ومصــادر الميــاة الحيويّــة ،وتتمتّــع بمنافســة الماللــي لهــم علــى كل
شــيء وأي شــيء ،وبورقــة األســد ،التــي ال تســاوي قرشً ــا واحـ ًدا فــي أي بــازار
ـي.
سياسـ ّ
لــم تتجاهــل روســيا مــا تقــوم إيـران بــه إلقناعهــا بدورهــا كشــريك معهــا ونـ ٍّد
لهــا .ولــم تتوقّــف موســكو عــن التفكيــر والعمــل إليجــاد بديــل لحــرس إيـران
ـوري ولتنظيماتهــا األخــرى ،ولخــوض معاركهــا بقــوات هــي مرجع ّيتهــا التــي
الثـ ّ
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تأتمــر بأمرهــا وتخــدم أهدافًــا اســتراتيجيّة تتعــارض مــع أهــداف طهــران،
الســورية،
وتو ّجــه جهودهــا نحــو فــوز موســكو
ّ
بالحصــة األكبــر مــن الكعكــة ّ
حصــة الماللــي .ولهــذا الغــرض ،قـ ّررت:
وتقليــص ّ
١ـ تأســيس وحــدات عســكريّة أو شــبه عســكريّة ،أه ّمهــا مــا ُعــرف بـــ «الفيلق
الرابــع» ،وقــد شــكلته بعــد شــهر مــن دخــول ق ّواتهــا إلــى ســوريا ،وضــ ّم
ـعبي والمجاميــع شــبه العســكريّة األخــرى ،التــي حافظــت
قــوات الدفــاع الشـ ّ
ـكري
علــى اســتقاللها عنــه ،فــكان ذلــك إشــارة أولــى إلــى أ ّن التنســيق العسـ ّ
بيــن الدولتيــن لــم يكــن كمــا أرادت موســكو لــه أن يكــون ،وجيــش ال ّنظــام
لــم يكــن قــاد ًرا علــى التأثيــر فــي القــوات غيــر الحكوميــة( .((9فيمــا بعــد،
أعلنــت روســيا فــي  ۲۲تشــرين الثانــي  ،۲٠۱٦تشــكيل «الفيلــق الخامــس
الســوري تضــم «مقاتليــن متط ّوعيــن
اقتحــام» ،كوحــدة مــن الجيــش العربــي ّ
ذكــو ًرا مــن غيــر زينبيّــون بخدمــة العلــم ،أو مــن الفا ّريــن منهــا ،ممــن أت ّمــوا
الثامنــة عشــرة والالئقيــن ص ّح ًّيــا ،أو خدمــوا كضبــاط وصـ ّـف ضبــاط وجنــود،
باإلضافــة إلــى العامليــن فــي الدولــة الذيــن تـ ّم تطويعهــم بعقــود م ّدتها ســنة
قابلــة للتجديــد ،واحتفظــوا بحقوقهــم فــي وظائفهــم ،وبمــا يحصلــون عليــه
فيهــا مــن رواتــب وعــاوات وترقيــات وحوافــز ،وتنحصــر مهمــة الفيلــق فــي
القضــاء علــى اإلرهــاب وإعــادة األمــن واالســتقرار إلــى الجمهوريّــة العربيّــة
الســوريّة»( .((9وقــد «تع ّهــدت روســيا بتجهيــز الفيلــق ،عســكريًا وماديًــا ،وكان
معظــم المتطوعيــن فيــه مــن طلبــة الجامعــات والموظفيــن ومنتســبي حــزب
البعــث» الذيــن أســندت إليهــم مهمــة غيــر معلنــة ،هــي الح ـ ّد مــن النفــوذ
المتصاعــد لـــ «قــوات الدفــاع الوطنــي والميليشــيات المدعومــة مــن إي ـران،
وتشــرف عليهــا قــوات الباســيج».
نقل عن عبد الرحمن المصري :موقع الغد 13 ،ـ  1ـ https://bit.ly/3KRsM16 .2017
ميسون يوسفً ،

(((9
( ((9رفعــت ســليمان« ،القيــادة العامــة للجيــش تعلــن عــن تشــكيل الفيلــق الخامــس» ،وكالــة ســانا،
 22ـ  11ـ https://bit.ly/3HMA8la .2016
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٢ـ اختــراق الجيــش الســوري بمــا لــدى الــروس مــن خبــرة ومعــارف
ومل ّفــات عــن ضباطــه ،ووضــع يدهــم علــى مفاصــل قيادتــه فــي مختلــف
ـي فــي تســليح وتدريــب
االختصاصــات العســكريّة ،بمــا لهــم مــن دور تاريخـ ّ
وحداتهــا المختلفــة ،ودرايــة واســعة بقادتــه وضبّاطــه ،ونجاحهــم بعــد غــزو
ســوريا عــام  ۲٠۱٥فــي تحويــل قاعــدة حميميــم إلــى وزارة دفــاع تابعــة لدولة
خاصــة بهــم ومســتقلة ،تتشـ ّعب امتداداتهــا فــي كل اتجــاه ،وتلتقــي
عميقــةّ ،
عندهــا خيــوط العمليــات العســكريّة ،تخطيطًــا وتنفيـذًا وإشـرافًا ،وعــدد مــن
العمليــات السياســية أيضً ــا .وقــد كثّفــت روســيا عالقاتهــا ببعــض الضبــاط
خاصــة ،وأم ّدتهــم بمــا يضمــن نجاحهــم فــي المعــارك التــي
وأحاطتهــم برعايــة ّ
يخوضونهــا ،وجعلــت مثالهــم األبــرز العميــد ســهيل الحســن ،صاحب األوســمة
الروسـ ّية ،الــذي تُنســب إليــه انتصــارات الجيــش األســدي ،فــي معظــم مواقــع
ـوي كثيــف يقـ ّوض قــدرات الفصائــل قبــل
القتــال ،وتدعــم عمل ّياتــه بقصــف جـ ّ
أن يهاجمهــا ،وبوســائط نقــل واتصــال وأســلحة حديثــة ،وبصالحيــات خ ّولتــه
أي وقــت ،وبالقــدر الــذي يريــده .وهنــاك
طلــب دعــم الطيـران الروســي فــي ّ
معلومــات تنشــر مــن حيــن آلخــر حــول ســيطرة الــروس علــى قيــادات الفــرق
القريبــة مــن دمشــق ،كالفرقــة الثالثــة فــي القطيفــة ،التــي تقــول معلومــات
يصعــب توثيقهــا إن جن ـراالت روســيا اختــاروا قادتهــا.
خاصــة فــي الجيــش ،بمــا لهــم مــن دور فــي
ال شـ ّـك فــي أ ّن للــروس مكانــة ّ
الخاصــة ومرتزقــة
تســليحه وتدريبــه ،وقتــال طيّاريهــم وخبرائهــم ووحداتهــم
ّ
فرقــة «فاغنــر» ضــد الفصائــل ،وإنقاذهــم األســد مــن هزيمــة وشــيكة ،مقابــل
اتفاق ّيــة ســمحت لهــم «بإنشــاء قاعدتيــن فــي طرطــوس وحميميــم ،قــال
بوتيــن إنهمــا ستســتخدمان بشــكل دائــم»( ،((9بينمــا صــرح نائــب وزيــر
توصلتــا إلــى قـرار
الدفــاع الروســي نيقــوالي بانكــوف بــأن «موســكو ودمشــق ّ
ـدل
حــول تحديــد فتــرة مرابطــة القـ ّوات الج ّويّــة الروسـ ّية بقاعــدة حميميــم ،بـ ً
( ((9زيارة أولى وخاطفة« ،بوتين في سوريا» ،موقع روسيا اليوم 11 ،ـ  12ـ .2017
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مــن بقائهــا لفتــرة غيــر مح ـ ّددة»( .((9فــي مــا بعــد ،صــادق الرئيــس بوتيــن
فــي  ۲٦آب  ،۲٠۱٥علــى هــذه الفتــرة المحــددة وغيــر المحــدودة لالتفــاق
حــول انتشــار ق ـ ّوات جويّــة روســية فــي قاعــدة حميميــم العســكرية»(،((9
وقــد وقّــع وزي ـرا دفــاع روســيا وســوريا مــا قالــت صحيفــة واشــنطن بوســت
«إنّهــا بنــود اتفــاق س ـ ّري بيــن النظاميــن الروســي والســوري ،أق ـ ّر يــوم 26
آب  ،2015أعطــى روســيا الحــق فــي اســتخدام قاعدتــي حميميــم وطرطــوس
لفتــرة  ٤۹ســنة قابلــة للتجديــد تلقائيًــا لفتــرة  25ســنة ،إذا لــم يُلغهــا أحــد
الطرفيــن»(.((9
ـص عــن عالقــات روســيا بإي ـران فــي ســوريا ،ومــا
بعــد مــا قالــه هــذا النـ ّ
تضمــره مــن احتمــاالت خالفيــة قابلــة للظهــور فــي أي وقــت ،وبعــد ســكوت
موســكو عــن الغــارات اإلسـرائيل ّية المتالحقــة ضــد مواقــع العســكر اإليرانــي
وقواعــده وبنــاه التحت ّيــة فــي مختلــف مناطــق ســوريا ،وبعــد مــا بنــاه
الــروس مــن وحــدات مقاتلــة ،ومارســوه مــن تحريــض ضــد تنظيمــات إيـران
التــي دأبــت علــى تحقيــر واســتفزاز ضبــاط الجيــش األســدي وإهانتهــم،
غــدت مكانــة إي ـران ملتبســة ،ورهاناتهــا العســكريّة مقتصــرة علــى مناطــق
منفصلــة وشــبه مســتقلّة عــن حضــور الــروس فــي مناطــق غــرب وجنــوب
ووســط ســوريا ،ومنافســة للهيكل ّيــة العســكريّة التــي أســهموا بدورهــم فــي
فصلهــا عــن تشــكيالت طه ـران ،التــي قــرأت معانــي تعــاون موســكو مــع
إس ـرائيل ،ور ّدت بمحــاوالت متك ـ ّررة لتوســيع هوامــش حركــة األســد حيــال
الــروس.
( ((9موســكو تحــدد بقــاء قواتهــا فــي ســوريا بـــ  49عا ًمــا قابلــة للتمديــد ،العربــي الجديــد 16 ،تمــوز .2017

https://bit.ly/3KSmH4j

( ((9بوتيــن يصــادق علــى اتفــاق بقــاء القــوات الروســية فــي قاعــدة حميميــم ،جريــدة الشــرق األوســط،
 14تشــرين األول https://bit.ly/3rx7s9u .2016
( ((9مايــكل بيرنبــاوم« ،بنــود االتفاقيــة العســكرية الروســية الســوريا» ،الجزيــرة عــن جريــدة واشــنطن
بوســت 15 ،كانــون الثانــي https://bit.ly/3rvb0ce .2016
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هــذه الجهــود لــم تج ّنــب موســكو الوقــوع فــي أخطــاء تتّصــل بأثــر غزوهــا
علــى األط ـراف غيــر الســوريّة ،لألســباب اآلتيــة:
ـي فــي ســوريا حالــة ضغــط كافيــة علــى
ال يمثــل الوجــود العسـ ّ
ـكري الروسـ ّ
واشــنطن ،يمكــن أن تدفعهــا إلــى التخلّــي عــن االســتراتيج ّية التــي اعتمدتهــا
بعــد انهيــار الســوفييت ،واســتهدفت إبقــاء روســيا دولــة ضعيفــة اقتصاديًّــا،
معزولــة سياســ ًّيا ،محاصــرة عســكريًّا ،متأخــرة تقن ًّيــا ،ومقطوعــة الصلــة
بمصــادر االســتثمارات الدول ّيــة ،وال خيــار لديهــا أفضــل مــن تصديــر ثرواتهــا
المعدنيــة وموادهــا الخــام ،ومــا فــي أرضهــا مــن نفــط وغــاز .علــى الرغــم
ـض النظــر عــن أي أمــر آخــر ،غــزت موســكو ســوريا
مــن هــذه األوضــاع ،وبغـ ّ
العتقادهــا خطــأ أن أه ّميّتهــا فــي اســتراتيجيّة واشــنطن ســتُجبر البيــت
التوصــل
األبيــض علــى قبــول صفق ـ ٍة تم ّهــد لتســوية تاريخيــة معهــا ،يبطــل ّ
إليهــا خططًــا وضعهــا البنتاغــون بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي ،وحـ ّدد فيهــا
أنمــاط تعاملــه مــع الدولــة الروســية الجديــدة ،بمــا فيهــا أشــكال مواجهتهــا
العســكريّة ،فــي حــال قــ ّرر قادتهــا إعــادة النظــام الشــيوعي .منــذ فتــرة،
كشــفت مجلــة فــورن بوليســي األميرك ّيــة عــن قيــام وزارة الدفــاع األميرك ّيــة
بمراجعــة وإحيــاء خطــط ص ـراع مس ـلّح محتمــل مــع روســيا ،للمــرة األولــى
منــذ انهيــار االتحــاد الســوفيتي(.((9
هــذه االســتراتيجية األميركيّــة ،وربّمــا الغربيّــة ،حـ ّددت ســقفًا منخفضً ــا لتطـ ّور
روســيا ،تجــاوزه يعنــي ز ّجهــا فــي مواجهــة مفتوحــة مــع واشــنطن والعالــم
الغربــي ،والحـ ّد مــن قدرتهــا علــى تحقيــق تنميــة متوازنــة وشــاملة مــن جهــة،
ـي ،مــن جهــة مقابلة.
واحتــال موقــع يعيــد إليهــا دورهــا الســابق كقطــب دولـ ّ
تمســكت واشــنطن بعــدم
قبــل تد ّخــل موســكو
ّ
العســكري فــي ســورياّ ،
الســوري .وبعــد التدخــل ،ص ّبــت جهدهــا علــى موازنــة
االنخـراط فــي الشــأن ّ
( ((9بوابــة األه ـرام اإللكترونيــة« ،فــورن بوليســي :البنتاغــون يعــد خطــط حــرب جديديــة ضــد روســيا»،
 19ـ  9ـ https://gate.ahram.org.eg/News/754398.aspx .2015
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ـي معــادل لــه محليًــا ،ومتفــوق عليــه
وجــود موســكو العسـ ّ
ـكري بوجــود أميركـ ّ
ـكري مــن إخمــاد الص ـراع
إقليميًــا وإس ـرائيليًا ،قبــل أن تــوكل الجانــب العسـ ّ
الســوري إلــى جيــش الكرمليــن ،وتديــر ظهرهــا لمــا يجــري خــارج الحــرب
ضــد اإلرهــاب ،والمحافظــة علــى خطــوط سياس ـ ّية وجغراف ّيــة وعســكريّة ال
يتجاوزهــا أحــد ،حتــى روســيا ،وإن اســتدعت تدابيــر احترازيــة تحــ ّد مــن
خطــر وقــوع اصطــدام جــوي بيــن طائراتهــا والطيـران الروســي ،أو مــن ســوء
تفاهــم بــري بيــن قواتهــا والدوريــات الروســية فــي المناطــق القريبــة مــن
مواقــع قواتهــا ،فضـ ًـا عــن االســتعداد الدائــم للــر ّد علــى أي تصعيــد محتمــل
مــع إيـران ،قــد يســتبق صرا ًعــا مفاجئًــا معهــا فــي ســوريا .تتحاشــى موســكو
تحــ ّدي واشــنطن ومحــاوالت الضغــط عســكريًّا عليهــا ،خشــية أن تــز ّود
الفصائــل بصورايــخ مضــا ّدة للطائـرات ،يجعــل اســتخدامها مــن الرئيــس بوتيــن
مغامـ ًرا لــم يتقــن إدارة معركتــه ،ضلّلتــه ذاتيّتــه المتض ّخمــة وأوهمتــه أن مــا
أراده ســيتحقّق دون أن يتحـ ّداه أحــد ،بمــا فــي ذلــك ،أميــركا أو «الجمهوريــة
اإلســام ّية»(.((9

غزو سوريا :غنم أم غرم؟

بقــدر مــا تطــول المعضلــة الســوريا ويــزداد انخـراط موســكو فيهــا ،ســتزداد
ارتداداتهــا الســلبية علــى سياســات روســيا الداخليّــة والخارجيّــة ،أمــا الســبب
توســعيّة
فيعــود إلــى عجــز اقتصادهــا الضعيــف عــن حمــل وإدامة سياســات ّ
وإمبراطوريّــة ،علــى المــدى الطويــل ،وإذا كان قــد مـ ّول غــزو ســوريا ،فــأن
صراعهــا منخفــض الشـ ّدة ،ومــع ذلــك ،تراجعــت خدماتــه لمواطنيــه بتراجــع
أســعار النفــط إلــى مــا دون خمســين دوال ًرا للبرميــل ،وانخفــاض أســعار
( ((9قــال الرئيــس اإليرانــي الســابق أبــو الحســن بنــي صــدر ،ردًّا علــى ســؤال وجهتــه إليــه قنــاة الجزيــرة،
حــول عالقــة الخمينــي مــع الجــوار العربــي« ،كان الخمينــي يريــد إقامــة حـزام شــيعي للســيطرة علــى ضفتــي
العالــم اإلســامي وإقامــة حــزام يض ـ ّم إيــران والعــراق وســوريا ولبنــان ،وحيــن يصبــح س ـيّده ،سيســتخدم
النفــط وموقــع الخليــج االســتراتيجي للســيطرة علــى بقيــة العالــم اإلســامي».
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المــواد األوليــة ،التــي تشــكل  % ۷٠مــن صادراتهــا ،وترهــق اقتصادهــا
الريعــي ،بإرغامــه علــى بيــع ثرواتــه الطبيعيــة بأثمــان متناقصــة ،مثلمــا
ـي ،حيــن كانــت البلــدان التابعــة تص ـ ّدر
كان يحــدث فــي العصــر الكولونيالـ ّ
كميــات متزايــدة مــن موادهــا األوليــة ،لتحصــل علــى كميــات متناقصــة مــن
ـتعماري وعوائــده الماليّــة .بتركيــز موســكو
ســلع وخدمــات المتروبــول االسـ
ّ
علــى أولويــة الخــروج إلــى العالــم ،ســتزداد تكلفــة سياســاتها ،وتتحــ ّول
إلــى مغامــرة محفوفــة بالمخاطــر ،حتــى فــي ســوريا ،علــى الرغــم مــن
محدوديــة مــا واجههــا مــن مقاومــة ،وكثافــة مــا وظّفتــه فيهــا مــن وســائط
قتاليــة متط ـ ّورة ،وأعــداد مــن شــاركوا فــي الحــرب مــن جنودهــا وضباطهــا
وجنراالتهــا ،وقــد بلــغ عددهــم ،حتــى آب  ،2018ثالثــة وســتون أل ًفــا(،((10
بلغــت تكلفــة غزوهــم الحربــي قرابــة ثمانيــة مليــارات دوالر ،حســب
المتخصصــة بالشــؤون العســكريّة(.((10
أرقــام مجلــة جينــز البريطانيــة
ّ
فكــم كانــت النفقــات ســتبلغ ،لــو أن واشــنطن أمـ ّدت المقاتليــن الســوريين
بأســلحة نوع ّيــة؟ وهــل كانــت روســيا ســتبقى فــي ســوريّة وتواصــل حربهــا
عليهــا ،أم ســتغادرها مقابــل حـ ٍّـل يحفــظ مــاء وجههــا؟ ال تملــك موســكو
مــن الرســاميل مــا يكفــي إلعــادة البنيــة التحتيــة ســوريّة إلــى وضــع يؤهلهــا
ألن تكــون مربحــة ،فــي حــال قـ ّررت االســتيالء علــى نفــط وغــاز وفوســفات
وبقيــة المــوارد الســوريا ،وإلــى كــم عا ًمــا كانــت ســتحتاج قبــل أن تســتعيد
مــا أنفقــه بوتيــن علــى حربهــا االســتعمارية ،وأثمــان مــا أرســله مــن أســلحة
إلــى األســد لــم يســ ّدد أثمانهــا؟ ومــا هــي فاعلــة إن أحجمــت الــدول
الغربيــة عــن تمويــل إعــادة اإلعمــار؟ فــإن وافقــت ،فمــا شــروط ذلــك؟
وهــل تضــع أموالهــا تحــت تص ـ ّرف روســيا مكافــأة لهــا علــى غزوهــا الــذي
( ((10اكثــر مــن  63ألــف عســكري روســي شــاركوا فــي الحــرب علــى ســوريا ،موقــع بــي بــي ســي بالعربــي،
 23ـ  8ـ https://www.bbc.com/arabic/middleeast-45282591 .2018
( ((10حنيــن ياســين« ،باألرقــام ،كــم أنفــق الــدب الروســي لمنــع ســقوط بشــار األســد» ،موقــع الخليــج
أوناليــن 15 ،ـ  8ـ https://bit.ly/3vgE20o .2019
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أدانتــه ،مـرا ًرا وتكـرا ًرا ،أم أنهــا ســتربطها بشــروط تقيّــد قدرتهــا علــى تقريــر
نــوع الحــل السياســي؟
مســألة أخــرى :هــل ســيتمكّن بوتيــن مــن تهدئــة ســوريا ،بعــد مليــون شــهيد
ق ّدمهــم شــعبها للخــاص مــن نظامهــا األســدي ،وبعــد مــا أبــداه مــن صمــود
طــوال عشــرة أعــوام فــي حــرب غيــر متكافئــة ،اكتســب قســم مــن أبنائــه
خاللهــا خبـرات قتاليــة ،وألفــوا القتــال ،ويســتبعد أن يستســلموا للنتيجــة التــي
ي ِعدهــم الكرمليــن بهــا ،وهــي إعادتهــم إلــى مــا قبــل الخامــس عشــر مــن آذار
 ،۲٠۱۱أي قبــل انطــاق الثــورة ،بعــد إصــدار عفــو أســدي عنهم ،وتع ّهد روســي
يمنــع قتلهــم كإرهابييــن .إذا حاولــت روســيا ذلــك ،فلــن تعــرف الهــدوء فــي
ـي ،وأنــه لــم يكــن ،ولــن يكــون ،عســكريًّا،
ســوريا ،وســتقتنع أ ّن الحــل سياسـ ّ
وأن تحقيقــه محـ ٌ
الســوريّين ،الذيــن ســيدخلون بعــد وقــف
ـال دون موافقــة ّ
ـي وخصــب ،ليع ّبــروا ع ّمــا أرادوه مــن ثورتهم،
ـي دينامـ ّ
القتــال فــي طــور سياسـ ّ
الســاح وانقســامات
ولــم يســتطيعوا اإلفصــاح عنــه مــن قبــل ،بســبب فوضــى ّ
النخــب وتخلّفهــا السياســي والتنظيمــي ،والضغــوط التــي تع ّرضــت لهــا
ـوري ،التــي ســتطالب بحقّهــا
قطاعــات الشــعب الكبــرى ،حاملــة التغييــر الثـ ّ
ـخاصا ونظا ًمــا ونه ًجــا.
فــي الخــاص مــن األســديّة ،أشـ ً
ـدي ونظامــه ،ولــن يتوقّــف نضالهــا إلــى
لــن تعــود ســوريا إلــى الزمــن األسـ ّ
أن تتخلّــص منــه ،وســتذكر روســيا بأن ّهــا قــ ّوة احتــال ،ومقاومتهــا واجبــة،
وأن مــا عقــده َمــن أنقذتــه معهــا مــن اتفاقيــات ال يســاوي قيمــة الحبــر
ـخصي ،بــل هــي ملــك شــعبها،
الــذي كُتبــت بــه ،فســوريا ليســت ملكــه الشـ ّ
ومــا تخلّــى عنــه ســيكون ســببًا إضافيًــا الســتمرار التمـ ّرد عليــه ،واإلطاحــة بــه،
التوصــل
ومــن الحكمــة أن تم ـ ّد يدهــا إلــى الشّ ــعب ،مــا دامــت ال تســتطيع ّ
أي حـ ّـل بدونــه ،ولــن تتم ّكــن أيضً ــا مــن تعزيــز موقفهــا حيــال إي ـران
إلــى ّ
وواشــنطن ،مــن دون عالقــات ط ّيبــة تربطهــا مــع ذلــك الشّ ــعب ،ليــس األســد
لــي ذراع
مــن مفرداتهــا ،وســيغلط بوتيــن إن اعتقــد أن طيرانــه يســتطيع ّ
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شــعب صمــد طــوال عقــد مــن الزمــان ،ومعظمــه شــبه أعــزل ،وتعــ ّرض
ٍ
كل
لعــدوان ظالــم وال مسـ ّوغ لــه ،مــن شــأن جرائمــه أن تشــحن قلــب وروح ّ
ـوري بالعــداء لروســيا ،مــا لــم تص ّحــح مواقفهــا ،وتلتــزم بتطبيــق الق ـرارات
سـ ّ
الدول ّيــة ،كمــا صــدرت عــن مجلــس األمــن ،وتتخلــى ع ّمــن باعهــم بــاده مــن
أجــل كرسـ ّيه ،وال شــيء يمنعــه مــن بيعهــم للســبب نفســه ،عل ًمــا بــأن ســوريا
تخطّــت الحقبــة األســدية وخلّفتهــا وراءهــا ،ولــن ترجــع إليهــا ،ولــو كانــت
الســوريون العــودة إلــى مناطقهــا ،فــي كل مــرة فتحــت لهــم
ســتفعل لق ِبــل ّ
مــا زعمــت أنــه «ممـ ّرات آمنــة» إلــى مناطــق ســيطرة األســد ،لكــن أغلبيتهــم
الســاحقة فضلــت القصــف الــذي ســتتع ّرض لــه ،م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا ،فــي مناطــق
هجرتهــا الجديــدة داخــل «المحــرر» ،حيــث ســتعيش تحــت أشــجار الزيتــون،
وتتعــرض للقصــف والجــوع والبــرد ،كــي تبقــى بعيــدة عــن األســديّة ونظامهــا.
ســتكون إيــران وتركيــا مــن مشــكالت روســيا ،بعــد وقــف القتــال :إيــران
ألن لديهــا مشــرو ًعا قوم ًيــا مذهبــي الطابــع وإقليمــي األبعــاد ،يتعــارض مــع
مشــروعها القومــي دولــي األبعــاد ،وإن تقاطــع المشــروعان فــي ســوريا،
وخاضــا حربًــا مشــتركة ضــد شــعبها وثورتهــا ،ويريــد الماللــي أن يذهــب
حصتــه منهــا كبيــرة ،كــي ال تمثــل
عائدهــا إلــى حرســها الثــوري ،أو أن تكــون ّ
نقطــة ضعــف أو ثغــرة فــي المحــور الشّ ــيعي ،وتنقطــع طرقهــا المفتوحــة إلى
ـي لســوريا
«حــزب اللــه» فــي لبنــان .بينمــا تــرى تركيــا فــي االحتــال ال ّروسـ ّ
خط ـ ًرا أمن ًيــا يهــدد اســتقرارها الداخلــي ،ويســتدعي تد ّخلهــا المباشــر فــي
مــا وراء حدودهــا الجنوبيــةّ ،
لفــك التداخــل والتواصــل بيــن كردهــا وكــرد
ـوري ،المؤثــر
السـ ّ
ســوريا ،وتقييــد قــدرة موســكو علــى التّالعــب بقطاعهــم ّ
علــى قطاعهــم التركــي ،وعلــى تطويــق أنقــرة بنظــام معــا ٍد لهــا فــي دمشــق،
وآخــر يمتلــك وســائل ضغــط خارجيــة عليهــا فــي موســكو ،تقتضــي مصالحهــا
تحسـ ًبا لمــا قــد يترتّــب مــن نتائــج علــى احتمــال
أن تتّخــذ خطــوات اســتباق ّية ّ
تــر ّدي عالقاتهــا مــع جارهــا الشــمالي ،أو علــى تعــارض مصالحهــا الســوريّة مــع
302

مصالــح الكرمليــن ،ممــا تلــوح عالماتــه بوضــوح فــي أفــق التط ـ ّورات ،منــذ
وقــف إطــاق النــار ،الــذي ت ـ ّم خــال عمليــات ش ـ ّد وجــذب بيــن البلديــن،
وصلــت صيــف عــام  ۲٠۲٠إلــى مــا كاد يشــعل نيــران اصطــدام عســكري
بينهمــا.
الســوريين أن واشــنطن تخلّــت عــن ســوريا.
اعتقــد قطــاع واســع مــن ّ
والحقيقــة أنهــا تركــت جميــع المتد ّخليــن يغزونهــا دون أن تعتــرض علــى
الخلقــة» ،ولــم
أحـ ٍـد منهــم ،ألســباب شــرحتها فــي عــرض سياســة «الفوضــى ّ
ـي لســوريا ،والصحيــح أنــه أيّــده أو
يعتــرض البيــت األبيــض علــى الغــزو ال ّروسـ ّ
ـض النظــر عنــه .فــي هــذه الفتــرة التــي امتــدت بهــذا القــدر أو ذاك مــن
غـ ّ
الســاحة ،حتــى ضـ ّد
تنشــيط دورهــا وتخميــده ،مــارس الجميــع أالعيبهــم فــي ّ
بعضهــم البعــض .واآلن ،وقــد اتضــح بجــاء أن مفاتيــح الحــرب والســام بيدها،
وأنهــا تلعــب دو ًرا تعطيل ًيــا بالنســبة إلــى مــن كانــت تتعامــى عــن دورهــم
الســورية ،بينمــا
ال ّنشــط ،وينتظــرون أن تبــدأ بفـ ّـك احتجازهــا عــن المســألة ّ
ـي ،قبــل أن تمــأ الســاحة
تنتظــر هــي عــودة ّ
كل طــرف إلــى حجمــه الحقيقـ ّ
بوجودهــا الــذي ال شـ ّـك فــي أنــه ســيزيح الجميــع عــن مواقعهــم الحال ّيــة،
وســيجبرهم علــى إجـراء مــا يحتّمــه وزنهــا الفريــد مــن تحـ ّول فــي رهاناتهــم.
الســاحة لــم ينتظــروا الحـ ّـل كــي ينالــوا حصصهــم
وبمــا أ ّن المشــاركين فــي ّ
مــن الغنيمــة ،فــإ ّن الحـ ّـل نفســه يصبــح مســألة معطّلــة ومؤ ّجلــة ،وزحزحتهــم
عــن مواقعهــم تغــدو صعبــة ،وتحتــاج إلــى كثيــر مــن الوقــت والجهــد ،فــإذا
أخذنــا بعيــن االعتبــار مشــاغل إدارتهــا الراهنــة ،جــاز لنــا االعتقــاد أن حــال
الركــود الحاليّــة ستســتم ّر علــى األرجــح فتــرة غيــر قصيــرة ،إال إذا رأت أن
مرحلــة التفكيــك أنجــزت مــا كان مطلوبًــا منهــا ،وأ ّن وقــت إعــادة التّركيــب
قــد حــان ،فعندئــذ ســتباغت الجميــع بمــا ســتتب ّناه مــن خيــارات ،وتق ّدمــه
مــن حلــول.
مــاذا ســتفعل روســيا لتواجــه ضغــوط هــذا الركــود الــذي يلقــي بأعبــاء إعــادة
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الســوريّين ،ومشــكلة الالجئيــن،
اإلعمــار والدمــار ،وإطعــام مالييــن الجيــاع ّ
علــى كتفيهــا؟ هــل تعـ ّـف عندئــذ عــن نهــب ســوريا ،اســتردا ًدا لمــا قدمتــه
إلــى األســد مــن معونــات مال ّيــة وعين ّيــة ،وأثمــان أســلحة ،أو تبــدأ بتفعيــل
نحــو أربعيــن اتفاق ّيــة اقتصاديّــة ،مــع مــن أنقذتــه ،هــي اليــوم فــي حكــم
المج ّمــدة ،ويســتدعي تفعيلهــا اســتثمارات ال يُســتهان بحجمهــا ،األمــر الــذي
ســيثير نقمــة الشــعب الجائــع الــذي يعطــي األولويّــة إلعــادة بنــاء وترميــم مــا
د ّمــره طيرانهــا مــن بيــوت ومــوارد عيــش ،وســيرفض اســتيالءها علــى أمالكــه
التــي يجــب أن ينتفــع هــو بهــا ،ويعيــد بواســطتها الحيــاة الطبيعيــة إلــى
وطنــه.
يقــول الــروس فــي وثيقــة سياســتهم الخارجيــة مــن عــام  2015إنهــم لــن
أي ثــورة تســتهدف إســقاط نظــام شــرعي بالعنــف،
يعترفــوا بشــرعيّة ّ
أي شــعب ،ســلم ًّيا ودســتوريًّا.
وســيدافعون عــن مطلــب اإلصــاح الــذي يتب ّنــاه ّ
فهــل ســتفي موســكو بتعهدهــا ،وتقــوم باإلصــاح المطلــوب بعــد وقــف
ـأي إصــاح ســتختار ،وهــل ســيقبل األســد خطوتهــا،
القتــال؟ إذا قــررت ذلــك ،فـ ّ
إذا كان قــد خــاض حــرب تدميــر شــاملة لدولــة ومجتمــع ســوريا ،كــي ال
يصلــح نظامــه ،غيــر القابــل لإلصــاح ،وســينهار إن وافــق علــى إصالحــه؟ وهــل
الســوريّون التعايــش مــع نظــام قتــل وجــرح وش ـ ّوه وش ـ ّرد وع ـذّب
ســيقبل ّ
وأخفــى المالييــن منهــم ،وتريــد موســكو لــه أن يســتم ّر فــي صيغــة جديــدة؟
الســوريّين طــوال
ّ
وأي إصــاح ممكــن لنظــام أقلّــوي ومعــاد لشــعبه ،حكــم ّ
خمســين عا ًمــا ،بالحديــد وال ّنــار ،ودفعــت سياســاته مواطنيــه إلــى الثــورة
ثقيــا علــى روســيا ،بشــخصه وأالعيبــه مــع
عليــه ،يُر ّجــح أن يكــون عبئًــا ً
إي ـران ،مرجعيتــه العقديّــة التــي ســيع ّزز عالقاتــه بهــا ليواجــه موســكو ،إن
الحــظ أنّهــا تحــاول إزاحتــه ،أو إج ـراء تغييــر يض ـ ّر بســلطته الطائف ّيــة ذات
التمثيــل الض ّيــق واالقصائــي .حاربــت روســيا الشــعب الســوري لتخرجــه مــن
المعركــة ،وســتحاول بعــد وقــف القتــال إخرا َجــه مــن الحـ ّـل .لكنهــا فشــلت
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فــي رهانهــا األ ّول ،وستفشــل فــي الثّانــي ،ولــن تخــرج مــن المســتنقع الــذي
دخلــت إليــه بقرارهــا ،دون عــودة عــن سياســاتها التــي انحــازت إلــى األســد،
مــن دون االبتعــاد عنــه.
كل مــا فــي جعبتهــا وخبرتهــا التاريخ ّيــة ،مــن أالعيــب
اســتخدمت موســكو ّ
وحيــل ،لاللتفــاف علــى الق ـرارات ال ّدول ّيــة ،ومــن ذلــك ـ علــى ســبيل المثــال
ـ تحديــد جــداول زمن ّيــة تط ّبــق فــي مهــل قصيــرة ،لتعطــي االنطبــاع برغبتهــا
ـي
ـي ،وبلــوغ حـ ّـل ســريع وتوافقـ ّ
فــي عــدم تعطيــل مــا قـ ّرره المجتمــع ال ّدولـ ّ
للصـراع فــي ســوريا ،وباختــاف مواقفهــا عــن مواقــف إيـران واألســد ،ليتب ّيــن
بعــد حيــن أنهــا انض ّمــت إليهمــا ،ورفضــت مــا كانــت قــد ا ّدعــت الموافقــة
عليــه ،وقصفــت كل مــا فــوق األرض ومــا تحتهــا .هــذا مــا فعلتــه موســكو
بعــد القــرار  ،۲۲٥٤الــذي صــدر بالتنســيق بيــن وزيــر خارج ّيتهــا ووزيــر
خارج ّيــة واشــنطن جــون كيــري ،وحـ ّدد فتــرة ســتة أشــهر ،يتـ ّم خاللهــا وقــف
ـي فــي عمل ّيــة ال تنفصل
إطــاق النــار واالنتقــال إلــى التفــاوض والحــل السياسـ ّ
أجزاؤهــا بعضهــا عــن بعــض ،بــل تســتم ّر بــا توقّــف ،وتتع ّيــن مراحلهــا
للتوصــل إليــه عبــر
ـي لهــا ،ســيت ّم التفــاوض ّ
المتن ّوعــة بداللــة الحـ ّـل كمــآل نهائـ ّ
فتــرة زمن ّيــة قصيــرة ،تبــدأ «كمحادثــات ســام فــي كانــون الثانــي  ،۲٠۱٦بعــد
أقـ ّـل مــن شــهر مــن إصــدار الق ـرار ،علــى أن تنجــز الســام بكافّــة مك ّوناتــه
خــال  18شــه ًرا»( ،((10أي حتــى أواســط عــام  .2017ولســحب موافقتهــا
علــى القـرار والحــؤول دون تنفيــذه ،اختلقــت موســكو مســا ًرا مضــا ًّدا لمســار
جنيــف س ـ ّمته «مســار آســتانا» ،اســتوحته مــن ورقــة رانــد ،واقتراحهــا حــول
مناطــق خفــض التوتّــر ،ووقــف إطــاق النــار ،الــذي ســارعت إلــى إقــراره
فــي آســتانا ،بالتّفاهــم مــع تركيــا ومــع إيــران الرافضــة لقــرارات مجلــس
ـي .وفــي هــذه األثنــاء ،أمــرت األســد
األمــن ومســار جنيــف ،وبتغــاض أميركـ ّ
باســتئناف المعــارك :تــارة باســم الحــرب علــى اإلرهــاب ،وطــو ًرا لــر ّد عــدوان
(((10
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ـي ،كانــت
الفصائــل ...إلــخ .هكــذا ،الت ّفــت روســيا مـ ّرة أخــرى علــى قـرار دولـ ّ
الســوري ّين بأنّهــا ســتط ّبق الحـ ّـل الــذي اقترحــه خــال أيّــام .وزاد
قــد أوهمــت ّ
طيــن االلتفــاف بلّــة قصرهــا عمــل مســار آســتانا علــى القضايــا العســكريّة
دون السياسـ ّية ،وإشـراكها فــي مفاوضاتــه طرفًــا ال يحـ ّـق لــه التفــاوض ،كجهــة
مســتقلّة عــن المعارضــة السياســ ّية ،المعتــرف دول ًيــا بتمثيلهــا للســوريين،
ـاري غيــر مقـ ّرر
وكانــت تســتعين بممثّلــي الفصائــل العســكريّة ،كطــرف استشـ ّ
ـي فــي المجهــول،
أو منفصــل عنهــا .بذلــك ،أدخلــت موســكو الحــل السياسـ ّ
ووفــرت عناصــر إحباطــه عبــر اســتخدام مكـ ّون المعارضــة العســكري لتقييــد
ـي ،وتوســيع اله ـ ّوة ،الواســعة أصـ ًـا ،بيــن
دور وصالح ّيــات مك ّوناتهــا السياسـ ّ
قطاعيهــا ،وإضعافهمــا كليهمــا .قبــل آســتانا وخاللــه ،ط ّبقــت روســيا هدنــة
محــل وقــف إطــاق النــار الشــامل ،الــذي قــال بــه القــرار
موقّتــة أحلّتهــا ّ
 ،۲۲٥٤م ـ ّررت خاللهــا فتــرة انتقاليــة تد ّرجيــة ومعقــدة ،بمس ـ ّميات متنوعــة
هــدن ،مصالحــات ،تســويات محليــة ،إخـراج مقاتليــن ،حــرب علــى اإلرهــاب،
ّ
فــك حصــار ...إلــخ ،فألغــت بذلــك جنيــف والقــرارات الدوليــة ،وأنشــأت
مرحلــة انتقــال بديلــة ،مه ّمتهــا تدميــر المعارضــة ،واحتــواء مــا بقــي منهــا
ـي
داخــل ال ّنظــام .اســتبدلت روســيا التفــاوض ببدعـ ٍة لــم يلحظهــا ّ
أي قـرار دولـ ّ
ـي
ـي ،أســمتها «هدنًــا» ،وقصــدت بهــا فـ ّـك الحصــار التجويعـ ّ
أو تفاهــم أممـ ّ
عــن مناطــق الثّــورة فــي الضّ واحــي القريبــة مــن دمشــق ،لكــن القصــد منهــا
لــم يكــن إراحــة الســكان ،بــل إعــادة جيــش ومخابـرات األســد إليهــا ،والفتــك
الســام
بث ّوارهــا ،وإبطــال هــدن الق ـرار  2254الدوليــة ،والتمهيــد الســتبدال ّ
بـــ «مصالحــات» تركيعيّــة فرضتهــا ق ّوتهــا ،وبمســار اس ـتُبعد الســوريون منــه،
واقتصــر علــى روســيا وإي ـران وتركيــا :األط ـراف الثّالثــة ،التــي لــم يف ّوضهــا
ـي ،واتّخــذت تدابيــر
أحــد بتطبيــق الق ـرارات الدوليــة أو بإيجــاد حـ ّـل سياسـ ّ
لــم تعــد فيهــا إلــى الســوريين ،لكنهــا اعتبرتهــا ملزمــة لهــم ،ســواء وافقــوا أم
لــم يوافقــوا عليهــا .بعالقــات الــروس مــع عشــرة فصائــل فــي آســتانا ،انقلــب
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االئتــاف إلــى متف ـ ّرج علــى مفاوضـ ٍ
ـات يُجريهــا مــن يفتــرض أنهــم تابعــون
لــه ،وتطالبــه الــدول بتأييدهــم كجهــة غــدت تابعــة لهــم ،بال ّرغــم مــن أنّهــا
الوحيــدة التــي يذكرهــا بيــان جنيــف كممثّــل للمعارضــة.
رأســا علــى عقــب ،وفــي تقويــض
نجحــت روســيا فــي قلــب القـرارات الدول ّيــة ً
بيــان جنيــف بجميــع أركانــه مــن أداتــه« :الهيئــة الحاكمــة االنتقال ّيــة» ،إلــى
ـي بتراضــي الطرفيــن ،إلــى مســاره :التفــاوض علــى
آل ّيتــه :االنتقــال السياسـ ّ
االســتبدادي وإرســاء أســس نظــام بديــل لــه ،إلــى هدفــه:
تفكيــك ال ّنظــام
ّ
االنتقــال إلــى الديمقراط ّيــة ،وأخيــ ًرا إلــى ضماناتــه ال ّدول ّيــة مــن الخمســة
ـي ،الذيــن أصــدروا البيــان وأقـ ّروه بإجمــاع
الكبــار أعضــاء مجلــس األمــن ال ّدولـ ّ
كل ركــن مــن أركانــه ،أحلّــت
أصواتهــم .وبعــد إحــال فبــركات تلفيقيــة محـ ّـل ّ
روســيا مــا أســمته «حكومــة وحــدة وطن ّيــة» محـ ّـل الهيئــة الحاكمــة االنتقال ّيــة،
وألغــت تراضــي الطرفيــن ،واســتبدلته بتفاهــم دول آســتانا الثــاث ،ولقــي
ـي المصي ـ َر نفســه ،واس ـتُبدل بتثبيــت االســتبداد ونظامــه
مســار الحــل ال ّدولـ ّ
عوضً ــا مــن تفكيكــه ،مثلمــا اســتبدل هدفــه ،حيــث لــم يعــد الهــدف الذهــاب
ـي بديــل ،بــل مــن المعارضــة إلــى النظــام
مــن األســديّة إلــى نظــام ديمقراطـ ّ
ـدي الــذي ســيحتويها ،وشُ ــطبت الضمانــات الدوليــة ،أخيـ ًرا ،لرفضهــا منــح
األسـ ّ
ثقتهــا لحـ ٍّـل يخالــف مــا ت ِعــد نفســها بــه :حلّهــا المنفــرد.
بهــذا «االنقــاب» ،سـ ّددت موســكو ضربــة قاضيــة إلــى بيــان جنيــف والقـرار
 ،۲۱۱۸واقتــراح الرئيــس بوتيــن عقــد مؤتمــر تحضــره «شــعوب ســوريا،
لمصالحــة الحكومــة والمعارضــة وجميــع الطوائــف العرق ّيــة والدين ّيــة»(،((10
وتتوصــل إلــى تفاهــم يعتمــده
علــى أن تلتقــي فــي قاعــدة حميميــم الج ّويّــة،
ّ
الدولــي ،كبديــل لبيــان جنيــف وقراراتــه األخــرى .وبمــا أن
مجلــس األمــن
ّ
المدع ّويــن ســيمثّلون «شــعوب ســوريا» ،فقــد تق ـ ّرر أن يكــون عددهــم أل ًفــا
( ((10بوتيــن يقتــرح «مؤتمــر شــعوب ســوريا لمصالحــة الحكومــة والمعارضــة» ،جريــدة النهــار،
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وخمســمئة مشــاركة ومشــارك .وعندمــا تبيّــن أن قاعــدة حميميــم مــكان
ـي،
يصعــب قبولــه ،اقتــرح الــروس نقــل المؤتمــر إلــى مطــار دمشــق الدولـ ّ
ليكــون فــي ضيافــة بشّ ــار األســد ،ثــم إلــى سوتشــي ،المصيــف الروســي علــى
البحــر األســود ،حيــث و ّجهــوا دعــوات إلــى ثــاث وثالثيــن جهــة ،علــى أن
ينعقــد لقاؤهــا وينتهــي فــي يــوم واحــد ،هــو الثامــن عشــر مــن تشــرين
الثانــي  .۲٠۱۷أخي ـ ًرا ،وبعــد أيّــام ،أنكــر المســؤولون الــروس أنهــم ح ـ ّددوا
موعــد المؤتمــر ،ثــم ألغــوه ،ألن المدينــة ستشــهد ،فــي الثانــي مــن كانــون
األول مــن العــام نفســه« ،مؤتمــ ًرا وطنيًّــا ســوريًّا» ،غيــر أنهــم ســرعان مــا
أعلنــوا تأجيلــه إلــى أواخــر شــباط  ،علــى أن يحضــره ألــف شــخص ،وينجــز
المه ّمــة التــي أناطهــا الكرمليــن بمؤتمــر «الشــعوب الســوريّة» فــي حميميــم:
تفاهــم يح ّولــه قـرار مــن مجلــس األمــن إلــى حـ ّـل ،هــو نتــاج تفاهم سوتشــي،
ـيحل رســم ًيا محــل الق ـرارات الدول ّيــة ومفاوضــات جنيــف.
الــذي سـ ّ
دخــل الــروس إلــى ســوريا إلنقــاذ األســد بصفتــه «ال ّدولــة» .ولــو كان إنقــاذ
الدولــة هــو ح ًقــا هدفهــم ،لمــا مســخوها إلــى شــخص ،والحترمــوا موقــف
شــعبه الــذي يرفضــه ،والقـرارات التــي أصدرتهــا مؤسســات الشّ ــرع ّية ال ّدول ّيــة
بموافقتهــم ،والتــي تق ـ ّر بحــق الســوريين فــي بنــاء دولــة جديــدة حاضنتهــا
الحــق والقانــون والمواطنــة الحــ ّرة والمتســاوية ،ولمــا بــدؤوا حربهــم
ّ
باســتهداف مــن آمنــوا بالدولــة الديمقراط ّيــة ،واعتــرف بيــان جنيــف بهــم،
ـي ،واعتبرهــم العالــم ق ـ ّوة اعتــدال مشــروعة
كطــرف فــي حـ ّـل سياســي دولـ ّ
المطالــب ،تنبــذ اإلرهــاب ،وخاضــت عــام  ۲٠۱٤حربًــا ضاريــة ضــد داعــش
الســوري ،ومحافظــة إدلــب ،ومعظــم أريــاف حلــب،
طردتهــا مــن الســاحل ّ
وريــف حمــص الشّ ــمالي وحمــاة الشــرقي.
ـي ،قــام الحـ ّـل علــى تســوية تعطــي
قبــل الغــزو واالحتــال العسـ ّ
ـكري الروسـ ّ
الدولــي الشّ ــرعية ،وروســيا
مؤسســات المجتمــع
الســوريين حقوقًــا أق ّرتهــا ّ
ّ
رأســا علــى عقــب ،وصــار
نفســها .وبعــد الغــزو واالحتــال ،انقلــب األمــر ً
حــل الصراعــات الدول ّيــة الدائــرة علــى األرض الســوريّة متعارضً ــا مــع آراء
ّ
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ـوي مــن
الســوري مج ـ ّرد فــرع ثانـ ّ
الســوريين ومواقفهــم ،بينمــا غــدا الحـ ّـل ّ
هــذه الصراعــات ،وبــدا بوضــوح أنــه لــن يتح ّقــق قبــل تســويتها ،التــي ال عالقة
ـب المــأزق
للســوريين وثورتهــم بهــا .هنــا ،فــي هــذا االســتعصاء ،يكمــن لـ ّ
السياســات ال ّدوليّــة
الســوري ،الــذي يــزداد عم ًقــا واحتجــازًا ،بقــدر مــا تــزداد ّ
تناقضً ــا ،وتتعاظــم ديناميّــات العنــف التــي أدخلهــا الــروس إلــى ســوريا ،لمنــع
شــعبها مــن نيــل مــا أعطتــه الق ـرارات ال ّدول ّيــة إيّــاه.
ـكري بالقــوة،
وافقــت واشــنطن علــى تفويــض موســكو بحســم الصـراع العسـ ّ
تعســف ّية،
فســرته بطريقــة ّ
لصالحهــا .هــذا أم ـ ٌر ال شــك فيــه ،لكــن روســيا ّ
ــوري :محل ًّيــا
كتفويــض بحســم المــآالت النهائ ّيــة لمجمــل ّ
الس ّ
الصــراع ّ
وعرب ًّيــا وإقليم ًّيــا ودول ًّيــا .هــذا التفســير جانبــه الصــواب ،ألن واشــنطن لــم
تتخــل يو ًمــا عــن أوراق المســألة الســوريّة لموســكو ،التــي تواجــه مأزقًــا
َّ
جديًّــا فــي ســوريا ،ولــن يكــون االنتشــار الروســي فــي ســوريا يهـ ّدد بجعــل
ـدل مــن أن
المســألة الســوريّة مشــكلة داخليــة وإقليميــة ودوليــة لبوتيــن ،بـ ً
تكــون بدايــة انخراطــه المفتــوح فــي العالــم والمنطقــة العرب ّيــة ،بموافقــة
واشــنطن ،التــي يبــدو أنّهــا ق ـ ّررت ربــط الحـ ّـل بمســتقبل تو ّج ـ ٍه مختلــف
لعالــم مختلــف ،تتطلّــع إلــى تعزيــز هيمنتهــا ال ّدول ّيــة علــى أســس جديــدة،
بواســطته ،فهــي تــرى الحـ ّـل فــي عــدم حـ ّـل القضايــا الشــائكة التــي تم ّخضت
عــن إفشــال أ ّول محاولــة روسـ ّية الســتعادة أحــد مواقــع الســوفيت الســابقة
أميركــي فــي تدجيــن الكرمليــن دول ًّيــا،
العربــي ،وأول نجــاح
فــي الوطــن
ّ
ّ
وإفهامــه حــدود وهوامــش المتــاح لــه والممنــوع عليــه ،وإرغامــه علــى
دفــع ثمــن باهــظ لمحاولتــه اخت ـراق الطــوق المضــروب حولــه .وليــس مــا
تعانيــه تركيــا مــن مصاعــب ،بســبب تفاعلهــا اإليجابــي مــع الكرمليــن ،إال
دليــا آخــر علــى أن بوتيــن لــن ينجــو مــن أالعيــب واشــنطن ،ومحكــوم
ً
بمعادلــة شكســبير التــي قالــت« :يذهــب بعضهــم لج ـ ّز الصــوف ،فيعــود
وقــد ُج ـ ّز وبــره»!
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أوروبّــــــــــا
وسوريــــــــا
ّ
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علــى الرغــم مــن أ ّن القــارة األوروبيّــة هــي صاحبــة االقتصــاد األكبــر فــي
العالــم ،ولديهــا مــن القــدرات البشــريّة الموصوفــة مــا ال يقـ ّـل إطالقًــا ع ّمــا
ـمالي،
لــدى أميــركا ،وال تقـ ّـل تقن ّياتهــا تق ّد ًمــا عــن تقن ّيــات زعيمــة العالــم الرأسـ ّ
وتعتبــر قدراتهــا الثّقافيــة تأصيليــة بالنســبة إلــى عالمنــا المعاصــر ،فإنهــا قــا ّرة
ضعيفــة ،سياســ ًّيا وعســكريًّا ،وتعانــي حالــة نقــص واضــح فــي اندماجهــا،
جلــي فــي تطورهــا ،وتنقســم إلــى كتــل غرب ّيــة ووســطى
وهنــاك تفــاوت
ّ
وشــرق ّية يعوزهــا التجانــس ،وتخضــع بعــض دولهــا األقــل تق ّد ًمــا لضغــوط
مؤثّــرة مــن دولهــا األكثــر تط ـ ّو ًرا ،تع ّززهــا نزعــات قوم ّيــة وارتباطــات دول ّيــة
راهنــة وســابقة ،تظهــر بيــن حيــن وآخــر فــي تبايــن مواقفهــا السياســ ّية
ومصالحهــا الوطن ّيــة ،حيــال مــا تواجهــه مــن قضايــا ومشــكالت ،ومــن ضمــن
ـول لــدى بعــض ساســة
ـدي الــذي يلقــى قبـ ً
ذلــك المواقــف مــن النظــام األسـ ّ
بلدانهــا االشــتراك ّية الســابقة ،التــي تحفــل مواقفهــا بذكريــات تاريخ ّيــة ترتبــط
بالصـراع الــذي خاضتــه طــوال قــرون مــع اإلمبراطوريّــة العثمان ّيــة ،وبرهانــات
حضاريّــة ودين ّيــة األبعــاد ،تعــادي اإلســام كديــن والمســلمين كمؤمنيــن،
وتفضّ ــل عليهــم نظا ًمــا «علمان ًّيــا» ،وإن كان مســتب ًّدا ،العتقادهــا أنــه يحمــي
ـي منهــم.
نفســه ومحيطــه الدولـ ّ
ـوري ،فهنــاك بيــن بلدانهــا مــن
السـ ّ
ليســت أوروبــا مو ّحــدة حيــال ال ّنظــام ّ
هــي قريبــة مــن روســيا بوتيــن ،وتتعاطــف مــع حربــه الضــروس ضــ ّد
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شــعب ســوريا ،العتقادهــا أن ثورتــه إرهابيــة .وهنــاك كذلــك انقســام
األوروبــي علــى توحيــد مواقــف بلدانــه ،والحــ ّد
أضعــف قــدرة االتّحــاد
ّ
والثقافــي ،وأعجــزه عــن
واالقتصــادي
االجتماعــي
مــن تفــاوت نم ّوهــا
ّ
ّ
ّ
ـي يليــق بوزنــه وإمكاناتــه ،وإن لــم يكــن دو ًرا
ـي ومناطقـ ّ
لعــب دور دولـ ّ
عســكريًّا يحــول دون ممارســته افتقــار القــا ّرة إلــى جيــش مو ّحــد تدري ًبــا
وتســلي ًحا وأهدافًــا ،ويخضــع لقيــادة مو ّحــدة ،ومســتقلّة نســبيًّا عــن قيــادة
حلــف األطلســي األميرك ّيــة ،التــي تتد ّخــل فــي قــرارات مــا يس ـ ّمونه فــي
وخاصــة العســكرية منهــا ،وتنــاور
واشــنطن «القــا ّرة العجــوز» وشــؤونها،
ّ
ـليحي بيــن دولهــا ،وترعــى بعــض الفــروق بيــن مــا
عليهــا بالتفــاوت التسـ ّ
تتمتّــع بــه ق ـ ّوات البلــدان الكبيــرة والمتق ّدمــة المس ـلّحة مــن اســتقالل ّية
محــدودة فــي مــا يتّصــل بشــؤونها الدفاعيّــة ،وبيــن بعــض بلــدان شــرق
القــارة ووســطها ،التــي ترتبــط بربــاط وثيــق مــع قيــادة الحلــف ،بدافــع
الروســي ،الراغــب باســتعادة مواقــع اإلت ّحــاد
خــوف قديــم مــن جارهــا
ّ
الســوفيتي الســابق
بهــذه األوضــاع ،افتقــرت أوروبــا إلــى الرغبــة والقــدرة علــى ممارســة سياســات
مســتقلّة فــي النزاعــات الدائــرة علــى حدودهــا الخارجيّــة أو داخلهــا .ولذلــك،
لــم تمــارس فــي تســعين ّيات القــرن الماضــي دورهــا المنتظــر بالنســبة إلــى
تقريــر مصيــر يوغســافيا االتحاديــة :الدولــة ذات الموقــع المهـ ّم فــي منطقــة
البلقــان االســتراتيجية ،وفشــلت فــي وقــف الحــرب بيــن كيانــات جمهوريّتهــا
الســابقة ،التــي اســتم ّرت مــع فت ـرات توقّــف قصيــرة مــن عــام  1990إلــى
ـي ،بالمقارنــة
 ،1999وفــي توظيــف جهــد عسـ ّ
ـكري وازن ضمــن اإلطــار األطلسـ ّ
ـي ،علــى الرغــم
مــع جهــد واشــنطن التــي ق ّدمــت  %۹۷مــن المجهــود الحربـ ّ
مــن أ ّن البلقــان يقــع فــي قلــب أوروبــا ،وتفصلــه مســافات شاســعة عــن أميركا
التــي لــم يســبق أن كان لهــا وجــود أو نفــوذ غالــب فيهــا ،ال قبــل الحــرب
العالم ّيــة الثّانيــة وال بعدهــا ،لكنهــا هــي التــي «أوقفــت الحــرب ،وقــادت
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مفاوضــات ســام أجريــت فــي قاعــدة عســكرية أميركيــة فــي واليــة أوهايــو،
أنهــت الن ـزاع بيــن البوســنة وكرواتيــا»(((.
غابــت «أوروبــا القديمــة» ،كمــا أســماها عــام  2003دونالــد رامســفيلد ،وزيــر
دفــاع واشــنطن إبّــان رئاســة جــورج بــوش االبــن وحــرب الع ـراق((( ،وقصــد
ـتقل فــي الصـراع
بهــا فرنســا وألمانيــا دولتــي القــا ّرة القياديّتيــن ،عــن دور مسـ ّ
ـي الــذي د ّمــر ســوريا ،وإن كانــت قــد واجهــت
ـي والدولـ ّ
ـي واإلقليمـ ّ
المحلّـ ّ
واحــدة مــن أخطــر نتائجهــا هــي الهجــرة :التحــ ّدي الــذي فــ ّرق صفوفهــا،
ـض النظــر عــن موقفهــا مــن األط ـراف المتصارعــة،
وزج بجميــع دولهــا ،بغـ ّ
ّ
فــي مشــكلة ع ّمقــت خالفاتهــا حتــى شــملت المبــادئ التأسيســية التــي قــام
ـي إلــى معضلــة داخل ّيــة
ات ّحادهــا عليهــا ،وحـ ّول هــذا الشــأن الطــارئ والخارجـ ّ
أيضً ــا ،أثــارت أموا ًجــا مــن النقــد والخــاف بيــن قادتهــا ،وصلــت إلــى حــد
توجيــه إنــذارات بعقوبــات وتقييــد عضويّــة فــي االتّحــاد ،وتشــكيك فــي
القبــول بالقيــم الناظمــة النتســاب بعــض دولــه إليــه((( .وزاد مــن هامش ـيّة
تنســق مــع القــارة بقصد بنــاء وتب ّنــي موقف
ـي أن واشــنطن لــم ّ
الــدور األوروبـ ّ
مو ّحــد مــن الحــدث الســوري ،بــل تجاهلــت دول القــارة الكبيــرة ،كفرنســا
وألمانيــا وبريطانيــا وإيطاليــا وإســبانيا ،التــي ات ّخــذت مواقــف متق ّدمــة مــن
الســوري فــي اختيــار نظامــه ،دون أن تترجــم مواقفهــا المبدئيــة
حـ ّـق الشّ ــعب ّ
بتدابيــر وإجــراءات تدخليّــة ،أســوة بمــا فعلتــه الــدول األخــرى ،وخاصــة
أميــركا وروســيا وإي ـران ،غيــر أنّهــا أبــدت اهتما ًمــا بالجوانــب اإلنســانيّة مــن
ـي،
المأســاة الســوريّة .وعلــى الجملــة ،افتــرق موقفهــا عــن الموقــف األميركـ ّ
((( د .كميــل حبيــب« ،االســتراتيج ّية العســكريّة األميرك ّيــة فــي كوســوفو» ،مجلــة الدفــاع الوطنــي للجيــش
اللبنانــي ،العــدد  ،32نيســان سhttps://bit.ly/3M4OnmI .2000
((( ردًا على تصريحات أوروبا القديمة ،جريدة البيان 25 ،ـ  1ـ .2003
((( ماكــرون« ،أنــا أكبــر عــدو لألحــزاب اليمين ّيــة المتط ّرفــة والمناوئــة للهجــرة فــي أوروبــا» ،ردًّا علــى
تصريحــات لرئيــس وزراء المجــر ونائــب رئيــس الــوزراء اإليطالــي :موقــع ســكاي نيــوز العربيــة 29 ،ـ  8ـ .2018

https://bit.ly/3OfQOoC
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ـي ،وإن بقــي محكو ًمــا بحســابات الدولتيــن السياس ـيّة
وأدان الموقــف الروسـ ّ
والعمليّــة.
مــن المر ّجــح أن تبقــى أوروبــا فــي موقــف محايــد ،مــا دامــت عالقــات
واشــنطن وموســكو حاكمــة علــى األرض ،حربًــا وســل ًما ،وهــي عاجــزة ،علــى
أي
ـدي علــى ّ
الرغــم مــن اهتمامهــا بمــا يجــري بينهمــا ،عــن ممارســة تأثيــر جـ ّ
منهمــا ،وتخشــى االرتــدادات الســلبية ،لمــا فــي عالقاتهمــا مــن صـراع وتوافــق،
وللتشــابكات التــي قــد تُلحــق الضــرر بمصالحهــا وقدرتهــا علــى معالجــة مــا
تعانيــه دولهــا األقــل تقد ًمــا مــن أزمــات اقتصاديــة ،ومشــكالت اجتماعيــة،
وتلقــاه بلدانهــا الكبيــرة والمتطــورة مــن مصاعــب ،فــي محاولتهــا س ـ ّد هــوة
التقــدم بينهــا وبيــن عديــد مــن مناطقهــا الشــرقية والجنوبيــة .وزاد من توجس
القــارة قربهــا مــن ميــدان الص ـراع ،ومــا لديهــا مــن قيــود قانون ّيــة وسياس ـ ّية
منســقة ومتوافــق عليهــا حيــال ســوريا،
تمنعهــا مــن اتّخــاذ إجـراءات عمل ّيــة ّ
ـي الثالــث ،مــن حيــث الفاعليــة والتأثيــر .وبذلــك،
تجعــل منهــا الطــرف الدولـ ّ
وجــدت الــدول األوروب ّيــة أ ّن مــن األفضــل لهــا معالجــة مصالحهــا ،ومواكبــة
مــا تســتطيع معالجتــه مــن مشــكالت ،وفــي مق ّدمهــا الموضــوع الــذي أربكهــا
أيّمــا إربــاك ،وأثــار خالفــات بنيويّــة وهويّات ّيــة بيــن حكوماتهــا وقطاعــات مــن
وخاصــة اليمين ّيــة منهــا ،التــي تب ّنــت مواقــف
شــعوبها ،كمــا بيــن أحزابهــا،
ّ
خصوصــا،
عنصريّــة وعرقيّــة معاديــة لألجانــب عمو ًمــا ،والمســلمين منهــم
ً
وهــ ّدد مــا تلقّتــه مــن دعــم شــعبي بقلــب توازنــات السياســة الداخليــة
ـتقبال لالجئيــن ،كألمانيــا .هــذا الوضــع ،الــذي
فــي أكثــر بلدانهــا تط ـ ّو ًرا ،واسـ ً
كل منهــا ،لــم يه ـ ّدد
أنتــج «خالفًــا ج ّديًّــا بيــن دول أوروبيــة عديــدة وداخــل ّ
فقــط مصيــر مستشــارة ألمانيــا الســيدة ميــركل وحــده ،وإنمــا ه ـ ّدد أيضً ــا
مصيــر أوروبــا بأســرها»((( ،والمســاعدات اإلنســان ّية التــي قــررت إرســالها إلــى
((( أزمــة الالجئيــن ال تقــرر مصيــر ميــركل فقــط بــل أوروبــا أيضً ــا ،موقــع دويتشــه فيلــه 26 ،ـ  6ـ .2018
https://bit.ly/3DR9u8o
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المه ّجريــن فــي ســوريا والبلــدان المجــاورة ،واعتُبــرت ســخية ومتوازنــة ،وأريــد
بهــا أن تكــون أداة مــن شــأنها الح ـ ّد مــن تدفّــق المهاجريــن إليهــا.
هــل تع ـ ّول أوروبــا علــى تعاظــم دورهــا بعــد نهايــة الحــرب وبــدء إعــادة
اإلعمــار ،عندمــا ير ّجــح أن تتحــ ّول إســهاماتها المال ّيــة إلــى عامــل حاســم،
بالنســبة إلــى دورهــا المســتعاد فــي بــا ٍد لطالمــا كانــت صديقــة لهــا ومق ّربــة
ـي ،بمــا لهــا مــن موقــع علــى الجانــب
منهــا ،ولهــا دور كبيــر فــي أمنهــا الذاتـ ّ
المتوســط ،البحيــرة العرب ّيــة ـ األوروب ّيــة المغلقــة؟ عندمــا ســتأتي
اآلخــر مــن
ّ
ســاعة إعــادة اإلعمــار ،ســيكون ألوروبــا دور وازن فــي جوانــب عديــدة منــه.
وعندئـ ٍـذ ،ســيكون مــن شــبه المؤكّــد أن واشــنطن ســتبقي لهــا حصــة وازنــة
مــن نفــط ســوريا ،الــذي يقــ ّدر الخبــراء أن احتياطــي حقولــه الحاليــة لــن
ينضــب قبــل عــام  ،۲٠٥۱وأ ّن غازهــا يحتـ ّـل المرتبــة الحاديــة والثالثيــن مــن
ـي ،وســتبلغ ،بعــد اســتثمار آبارهــا المستكشــفة ،المرتبــة
ـي العالمـ ّ
االحتياطـ ّ
ـي((( ،ســيحدث هــذا بعــد
الثالثــة فــي تصديــر الغــاز علــى المســتوى العالمـ ّ
ـوري.
السـ ّ
الســاحل ّ
اســتخراج كميــات الغــاز الهائلــة المكتشــفة حديثًــا ،قــرب ّ
ومــن شــبه المؤكّــد أيضً ــا أ ّن نجــاح روســيا فــي اســتغالل ســوريا يرتبــط
بــدور أوروبّــا فــي إعــادة إعمارهــا ،وأن هــذه الحقيقــة تمنحهــا دو ًرا متأ ّخـ ًرا
يع ّوضهــا عــن الــدور الــذي كان عليهــا لعبــه ،لــو كان لديهــا مواقــف مو ّحــدة،
وقــدر مــن التنســيق يمكّنهــا مــن اتخــاذ قــرارات كبــرى تنفّــذ بتعــاون
ـي وتقســم عمـ ًـا منظّ ًمــا بيــن دولهــا .فهــل تبــادر أوروبــا إلــى رســم
جماعـ ّ
مالمــح لهــذا الــدور ،لتســتدرك عبــره مــا فاتهــا خــال العقــد المنصــرم ،فــي
موقــع مجــاور لهــا ،تفصلهــا عنــه بريًّــا تركيــا نصــف األوروب ّيــة ،ويصلهــا البحر
واألجــواء المفتوحــة بــه ،وســبق أن « ُعقــد عــام  1995مؤتمــر فــي برشــلونة،
األوروبــي ونظراؤهــم مــن دول جنــوب
حضــره وزراء خارجيــة االتّحــاد
ّ
((( «ســوريا الثالثــة عالميًــا بإنتــاج الغــاز ...ترامــب يريــد حصــة مــن الغــاز الســوري» ،موقــع تلفزيــون
العالــم 1 ،ـ  5ـ https://bit.ly/3OgVdrl .2017
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المتوســط ،وتــ ّم خاللــه وضــع أســس جديــدة للعالقــة والشــراكة
وشــرق
ّ
ـادي بهــدف الوصــول إلــى منطقــة
األورومتوســطيّة ،لتحقيــق تعــاون اقتصـ ّ
تجــارة حــ ّرة ،ومضاعفــة حجــم المســاعدات المال ّيــة ،وتدعيــم القــدرات
الوطن ّيــة وتبــادل التّجــارب ،والتّعــاون فــي مجــاالت الصحــة والتّعليــم
والعالقــات الثّقاف ّيــة واالجتماع ّيــة ،ونقــل التكنولوجيــا والبحــوث ،ومكافحــة
الجريمــة ،وتنميــة المــوارد البشــريّة ،وتحســين وضــع المــرأة ،إســهامها فــي
المجتمــع»((( .هــل تفيــد أوروبــا ممــا توافقــت عليــه عــام  1995لتضغــط
ـادي
ـوري ،وتبقــي مجالهــا االقتصـ ّ
السـ ّ
علــى روســيا فــي مــا يتعلّــق بالحـ ّـل ّ
ـي مفتو ًحــا أمامهــا ،بدعــم مــن أميــركا التــي لــن تنافســها بالتأكيــد
ّ
والسياسـ ّ
الســوريّة أو تحــاول إخراجهــا منها ،كروســيا وإيـران؟ إذا فعلت
الســوق ّ
علــى ّ
حــل سياســي يط ّبــق قــرارات مجلــس
ذلــك ،فســيكون باســتطاعتها تب ّنــي ّ
األمــن الدولــي ،وخاصــة منهــا الق ـرار  2254وبيــان جنيــف ،مرجع ّيتــه التــي
يذكرهــا فــي إحــدى فقراتــه ،فــإن رفضــت موســكو خيارهــا ،أحجمــت عــن
تمســكها بحـ ّـل دولــي متــوازن،
اإلســهام فــي إعــادة إعمــار ســوريا ،وعــززت ّ
هــو ،أيضً ــا ،فرصتهــا للح ـ ّد مــن تبعيــة ســوريا لروســيا ،وإلبعــاد الكرمليــن
المتوســط ،والحصــول علــى موطــئ قــدم راســخ لهــا فــي ال ّنظــام
عــن شــرق
ّ
ـوري الجديــد :جارهــا علــى المقلــب اآلخــر مــن الجغرافيــا ،الــذي ربطــه
السـ ّ
ّ
بهــا وربطهــا تاريــخ طويــل مــن العالقــات التجاريّــة والسياس ـيّة والثقافيّــة،
ولهــا مصلحــة حيويّــة فــي أن يســتعيد هــدوءه وأمنــه ،ويتوقّــف صراعــه
المدمــر الــذي انعكــس عليهــا فــي قوافــل الهجــرة ،عمل ّيــات اإلرهــاب.
فــي اآلونــة األخيــرة ،بــادرت دول أوروب ّيــة عديــدة إلــى إرســال قــوات
عســكريّة رمزيّــة إلــى شــمال وشــمال شــرق ســوريا ،حيــث ترابــط اليــوم
أساســا ،أرســلتها الدولتــان إلــى ســوريا ،لــردع
وحــدات فرنســية وبريطانيــة ً
((( د .أحمــد العلّــو« ،االتحــاد األوروبــي قــوة اقتصاديــة ال تترجمهــا السياســة» ،بحــث طويــل منشــور فــي
مجلــة الجيــش اللبنانــي ،العــدد  ،313تمــوز https://bit.ly/3JOuezS .2011
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خطــط تركيــا وروســيا ،ولدعــم واشــنطن ،واإلســهام فــي الحــرب علــى
اإلرهــاب .وقــد أدانــت موســكو قــدوم القــوات األوروبيّــة إلــى شــرق ســوريا
وانضمامهــا إلــى معســكرات وقــوات الجيــش األميركــي ،وإلــى القواعــد التــي
كان قــد أقامهــا ضمــن أنحــاء مختلفــة مــن شــرق الف ـرات ،ومعهــا قواعــد
صغيــرة قريبــة منهــا ،أو منفصلــة عنهــا .ومــع أن عــدد هــذه القــ ّوات ال
يتجــاوز ألــف رجــل مز ّوديــن بمدافــع وطائـرات ســمتية ،فــإن مجرد إرســالهم
إلــى ســوريا وانتشــارهم فيهــا يشــير إلــى وجــود ق ـرار أوروبــي بالمشــاركة
فــي الحــرب ضــد الدولــة اإلســام ّية ،وإيجــاد حــل للمســألة الكرديّــة ،التــي
تتّخــذ معظــم بلــدان القــارة موق ًفــا داع ًمــا لهــا ،أشــد وضو ًحــا مــن الموقــف
األميركــي ،وتــرى فيهــا قضيــة داخليــة أيضً ــا ،نظ ـ ًرا ألعــداد الكــرد الكبيــرة
فيهــا ،وخاصــة منهــا ألمانيــا وفرنســا ،حيــث يتمتــع ممثّلــو  PKKبمــا
يشــبه اعترافًــا رســم ًيا بهــم وبالحكــم الذاتــي الــذي أقامتــه «قــوات حمايــة
الشــعب» شــرق ســوريا ،فــا غرابــة فــي أن أوروبــا قــررت اإلبقــاء علــى
ق ّواتهــا فــي المنطقــة ،عندمــا أعلــن الرئيــس األميركــي ترامــب ســحب ق ّواتــه
منهــا ،وأن «ق ـ ّوات ســوريا الديمقراط ّيــة» نالــت دع ًمــا أوروب ًيــا قويًــا ،حيــن
توغّلــت قــوات ترك ّيــة شــمال ســوريا ،بذريعــة «تطهيــر حدودهــا الجنوب ّيــة
معهــا مــن إرهــاب  ،PKKوطالبــت أوروبــا بوقــف توغّلهــا ،ألنــه سيســفر،
حســب قــول لوزيــر خارجيــة ألمانيــا فــي التاســع مــن تشــرين األول ،۲٠۱۹
عــن زعزعــة اســتقرار المنطقــة وعــودة تنظيــم الدولــة اإلســاميّة ،وعــن
كارثــة إنســان ّية وموجــة نــزوح وهــروب جديــدة»(((.
كانــت فرنســا قــد أطلقــت مبــادرة لتوحيــد األحـزاب الكرديّــة ،تتض ّمــن بنــو ًدا
تدعــو للوصــول إلــى اتفــاق يو ّحــد قواهــا ،ضـ ّد الــدول التــي تحــاول االعتــداء
علــى مناطــق الشــمال ،كتركيــا التــي تعمــل باســتمرار لزعزعــة االســتقرار فــي
((( «ألمانيــا ودول أوروبيــة تطالــب بوقــف الهجــوم التركــي علــى شــمال ســوريا» ،موقــع دوتــش ويــا،
 9ـ  1ـ https://bit.ly/37pIj9J .2019
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الشــرق األوســط((( .كذلــك أعلنــت باريــس مبــادرة فرنســية لحـ ّـل دولــي فــي
ســوريا ،يــدور حــول «تشــكيل مجموعــة اتّصــال ،أساســها الــدول األعضــاء
فــي مجلــس األمــن واألطــراف اإلقليميــة المتأث ّــرة بالوضــع ،إلنهــاء الصــراع
المســتم ّر منــذ قرابــة ســبعة أعــوام ،علــى أن يكــون هدفهــا المباشــر اتفــاق
الــدول دائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن علــى الخطــوات الكفيلــة بتحقيــق
الســام»(((.
ّ
كل مــن
نصــت بنــود المبــادرة علــى «أن يكــون لجــوالت التفــاوض فــي ّ
ّ
آســتانا وجنيــف جــدول أعمــال مختلــف ،ونقاشــات مع ّمقــة ،الســتراتيجية
حقيقــي ،وإلــى مكافحــة اإلرهــاب،
حــل سياســي
جديــدة تفضــي إلــى ّ
ّ
ـي
ـي ،بــدلً مــن النظــام الرئاسـ ّ
والتفــاوض حــول االنتقــال إلــى النظــام البرلمانـ ّ
مؤسســاتها،
الحالــي ،مــع ضمــان مركزيــة الدولــة الســوريّة ،والحفــاظ علــى ّ
وإصــاح قوانيــن االنتخابــات واألح ـزاب ،وتقليــص صالحيّــات الرئيــس دون
اشــتراط رحيلــه ،وإعطــاء تطمينــات لتركيــا بعــدم نشــوء إقليــم كــردي فــي
ــوري لمحاربــة تنظيــم
الس ّ
شــمال ســوريا ،ودمــج الفصائــل فــي الجيــش ّ
الدولــة وال ّنصــرة»(.((1
طُرحــت هــذه الخطّــة بعــد تصريحـ ٍ
ـات أطلقهــا الرئيــس ماكــرون ،تناقضــت
مــع موقــف فرنســا المقتــرح ،قــال فيهــا إنــه ال يــرى «بديـ ًـا شــرع ًّيا» لألســد،
أن فرنســا لــم تعــد تعتبــر رحيلــه شــرطًا مســبقًا لحـ ّـل الص ـراع ،أن أولويّتهــا
«االلتـزام بمحاربــة اإلرهــاب ،وضمــان أن ال تصبــح ســوريا دولــة فاشــلة ،وأن
الســوريّة»( .((1هــذه الوثيقــة،
ال يفضــي إســقاط األســد إلــى انهيــار الدولــة ّ
التــي ناقشــها ماكــرون مــع بوتيــن ،اســتخدمت كأرضيــة مشــتركة تشــكلت
((( أحمــد عبــد الحليــم« :تفاصيــل المبــادرة الفرنســية لتوحيــد األحـزاب الكرديــة فــي ســوريا» ،موقــع الغــد،
 11ـ  7ـ https://bit.ly/3rwzKAW .2019
((( مبادرة فرنسية لحل األزمة السوريا ،موقع عربي  18 ،21ـ  9ـ https://bit.ly/37VJSw0 .2017
( ((1المصدر السابق.
( ((1المصدر السابق.
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فــي حاضنتهــا «مجموعــة مص ّغــرة» ،مــن ســت دول هــي الواليــات المتّحــدة،
والســعوديّة واألردن ،اجتمعــت يــوم  26نيســان
وبريطانيــا ،وفرنســا ،وألمانيــا ّ
 2018فــي باريــس»(« ،((1قبــل أن تتــ ّم دعــوة مصــر إلــى اجتمــاع الحــق
عقدتــه المجموعــة فــي بروكســل حــول ســوريا(.((1
كانــت «فرنســا وبريطانيــا قــد شــاركتا فــي تنفيــذ ضربــة مشــتركة مــع
الواليــات المتحــدة ،علــى مواقــع إنتــاج وتخزيــن أســلحة األســد الكيمياويّــة،
بعــد حــوار قيــل إن الرئيــس الفرنســي أقنــع خاللــه الرئيــس األميركــي ببقــاء
قــوات واشــنطن فــي ســوريا»( ،((1ســعيًا إلــى دور أوروبــي قريــب ،سياس ـيًّا
وعســكريًّا ،فــي نقــاط عديــدة مــن الموقــف األميركــي ،ويتجــاوز ألول مــرة
دورهــا كمســاعد عــن بعــد ،يقـ ّدم معونــات إغاث ّيــة وتمويل ّيــة ،أبقتهــا معزولــة
عــن المــداوالت حــول الق ـرارات الدوليــة وشــروط تطبيقهــا.
تثيــر محدوديــة المبــادرات األوروبيــة ،وســرعة التخلّــي عنهــا ،وســلب ّية
اب وحيــرة مراقبيهــا ،بســبب
دولهــا المؤثّــرة تجــاه الوضــع الســوري ،اســتغر َ
مــا كان لهــا مــن عالقــات سياس ـ ّية ،ســلب ّية وإيجاب ّيــة ،مــع ضفّتهــا األخــرى،
وخاصــة بــاد الشــام التــي تض ـ ّم ســوريا ولبنــان وفلســطين ،وكان تواصلهــا
ّ
الســام ،وإبّــان
معهــا ثابتًــا مــن ثوابــت عالقاتهمــا ،فــي الحــرب كمــا فــي ّ
العصريــن الوســيط والحديــث .فهــل تل ّقــت أوروبــا تطمينــات مــن واشــنطن،
أقنعتهــا بالحيــاد والوقــوف جان ًبــا ،بانتظــار نهايــة الحــرب واتّضــاح هويّــة
حصتهــا تكــون مكفولــة بقــدر مــا تمتنــع عــن تلويــث
الحـ ّـل ومخرجاتــه ،ألن ّ
أيديهــا بدمــاء األبريــاء ،وتدخــل إلــى الحقبــة التاليــة للحــرب ،برهانــات
الســوريين ،وتتــرك آثــا ًرا إيجاب ّيــة علــى القــا ّرة ،وتســاعد
يقبلهــا معظــم ّ
فــي كبــح جمــاح بوتيــن ،فــي الشــرق األوســط وشــرق أوروبــا ،الــذي
( ((1خبــراء ووزراء يبحثــون فــي باريــس تجفيــف منابــع تمويــل اإلرهــاب الدولــي ،موقــع أون اليــف،
 24ـ  4ـ https://bit.ly/3kZsTg0 .2018
( ((1دولة عربية جديدة تنضم ،موقع الدرر الشامية 11 ،ـ  7ـ https://eldorar.news/node/123893 .2018
( ((1مصطفى عباس« ،خالف بين ماكرون وترامب» ،موقع أورينت 16 ،ـ  4ـ https://bit.ly/3xwuxga .2018
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يعتبــره بطــن القــارة الرخــو ،وقــد تتراخــى مواقــف دولــه إذا فــازت روســيا
المتوســط الشّ ــرقي ،ووســعت تعاونهــا مــع أنقــرة ،وثبتــت
بســوريا وســواحل
ّ
حضورهــا العســكري والسياســي فــي ليبيــا ،وأقامــت مــا يشــبه «ك ّماشــة»
يلتقــي طرفاهــا فــي ممــ ّر صقل ّيــة الضيق،حيــث ت ُبعــد ـ بالتعــاون معهــا
ـ حلــف األطلســي عــن جنوبهــا وبواباتهــا الغرب ّيــة ،وتواجــه أيضً ــا الغــرب
فــي منطقــة فائقــة األهميــة ،بالنســبة إلــى حاضــر ومســتقبل الصراعــات
الدول ّيــة ،التــي قـ ّررت واشــنطن كســبها أو كســرها ،وهــي تكســرها بالفعــل،
وير ّجــح أن تميــل شــعوبها إلــى أوروبّــا ،ألنّهــا لــم تشــارك ،كروســيا وإيـران،
فضــا عــن أنــه ال مصلحــة لهــا فــي أوضــاع
ً
الخلقــة»،
فــي «الفوضــى ّ
ـادي ـ
تق ـ ّوي قبضــة روســيا علــى جوارهــا ،تعانــي مشــكالت اندمــاج اقتصـ ّ
ـي ال يُســتهان بــه ،تمتلــك القــارة خبـرات
ـي ـ ثقافـ ّ
ـي ،وتوافــق سياسـ ّ
اجتماعـ ّ
واســعة ومتن ّوعــة للتصـ ّدي لعقابيلــه ،وهــي التــي شــهدت حربيــن عالميتيــن
الســوريّين،
علــى أراضيهــا ،تشــبه نتائجهــا مــا أحدثتــه حــرب األســد علــى ّ
الســوريّون بمــد يــد العــون لهــم ،إلعــادة بنــاء
ومــن المنتظــر أن يطالبهــا ّ
بالدهــم ودولتهــم فــي إطــار يضمــن اســتقرارها ودوامهــا ،ال شــك فــي أ ّن
الالجئيــن الذيــن أمضــوا ســنوات فــي جامعاتهــا ومصانعهــا ومرافقهــا اإلداريّة
والتعليم ّيــة ومشــافيها ووســائط نقلهــا العا ّمــة ،ســيق ّدمون إســها ًما ج ّديًــا
فــي هــذا المســعى ،كمواطنيــن عائديــن إلــى وطنهــم الح ـ ّر.
أثبــت الموقــف األوروبــي العــام افتقــاره إلــى معرفــة اســتباق ّية بمــا كان
يدبّــر لجــوار القــا ّرة مــن خطــط ،ومــا يمكــن ،باألحــرى ،أن يحــدث فيــه
بســبب عنــف نظمــه غيــر الشــرعيّة ،القمعيّــة والفاســدة .وتــدل ر ّدات أفعال
دول أوروبــا المنخرطــة فــي السياســات الدوليّــة ،والتــي لهــا مصالــح تتجــاوز
العربــي ،وبحجمــه وتوقيتــه،
ــعبي
ّ
قا ّرتهــا ،أنهــا فوجئــت باالنفجــار الشّ ّ
وحــارت فــي تحديــد موقفهــا منــه :أتنحــاز إلــى الشّ ــعب أم إلــى ال ّنظــم
وخاصــة فــي تونــس
القائمــة ،التــي كانــت مســتق ّرة منــذ فتــرة طويلــة،
ّ
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وليبيــا ،وزاد مــن إرباكهــا فشــلُها فــي تب ّنــي موقــف مو ّحــد منــه عا ّمــة،
الســورية ،ومــا اتّســمت بــه مــن خصوص ّيــة ،وتب ّنتــه مــن
ومــن محطّتــه ّ
ـي
قيــم أوروبيــة كان يفتــرض أن تتّخــذ موق ًفــا منهــا يتخطّــي الدعــم المبدئـ ّ
العملــي ،وأن تنخــرط بثقــل دولهــا الكبيــرة فــي تشــابكات
إلــى الدعــم
ّ
الحــدث االســتثنائي ،الــذي لــم يســبق لــه مثيــل فــي تاريــخ المنطقــة ،وكان
ـي أنــه سيســتمر فتــرة طويلــة ،وســتكون لــه نتائــج تنعكــس علــى
مــن الجلـ ّ
البلــدان المجــاورة لســوريا :الدولــة األكثــر تق ّد ًمــا واســتعدا ًدا للتط ـ ّور فــي
كل حريــص علــى الســام واألمــن
عمــوم الشّ ــرق األوســط ،ومــن واجــب ّ
المحافظــة علــى مجتمعهــا المتن ـ ّوع والمتــوازن ،وحمايتــه مــن «الفوضــى
الخلقــة» التــي تولّــى تنفيذهــا بشّ ــار األســد ونظامــه ،فهــل تتــدارك هنــا
ّ
أيضً ــا مــا فاتهــا عملــه قبــل الفوضــى وخاللهــا ،وتلعــب دو ًرا يليــق بهــا فــي
الخاصــة بإعــادة تركيبهــا فــي إطــار
الحــ ّد مــن مســاوئ خطــط واشــنطن
ّ
أوســطي جديــد ،ســيكون مشــحونًا إلــى أبعــد حــد بالتناقضــات
شــرق
ّ
واألزمــات ،التــي لــن تتــرك لــه خيــا ًرا آخــر غيــر رفضــه .أخي ـ ًرا ،هــل تج ـ ّدد
أوروبــا مشــروع الش ـراكة األورومتوســط ّية ،فــي ســياقٍ يتّفــق مــع تطلّعــات
مــن تم ـ ّردوا علــى االســتبداد والفســاد؟ وهــل تقـ ِـدم علــى مشــروع كهــذا،
بصفتهــا القــارة األقــوى اقتصاديًّــا فــي عالمنــا ،واألقــرب إلــى مواقــع الحــدث
ـي العميــق الغــور ،الــذي عصــف بالمنطقــة العربيــة ،ويُرجــح أن ال
التح ّولـ ّ
يتوقــف عنــد ســوريا ،وأن تنتقــل امتداداتــه ـ بهــذه الدرجــة أو تلــك ـ إلــى
خارجــه ،وأن يلتمــع بعــض شــررها فــي القــا ّرة التــي ال تخــوض ،كواشــنطن
وموســكو ،صراعــات اســتراتيجية بوســائل عســكريّة ،وتســتطيع خــوض
صراعاتهــا بوســائل اقتصاديّــة وسياســيّة ،شــريطة خروجهــا مــن تو ّجســها
وســلب ّيتها ،وتنشــر مــا تحتــاج إليــه ســوريا المد ّمــرة فــي جميــع مجــاالت
وجودهــا ،لتعــود دولــة فاعلــة ،ديمقراطيــة وحــرة ،وصديقــة لهــا ،وال تنــدم
كمــا نــدم الرئيــس الفرنســي الســابق فرانســوا هوالنــد ،الــذي «أبــدى ندمــه
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لعــدم التد ّخــل العســكري فــي ســوريا عــام  ،2013بعــد الهجــوم الكيميــاوي
الــذي تع ّرضــت لــه الغوطــة»(.((1
الســوريّة ،واســتخدام وســائل
هــل ســتق ِْدم أوروبــا علــى مراجعــة سياســاتها ّ
ـي ،كــي
كافيــة للتدخــل بفاعليــة لــر ّد جارتهــا الســوريّة إلــى وضعهــا الطبيعـ ّ
ال يســتم ّر تجــاذب واشــنطن وموســكو فــي تــرك بصماتــه المؤذيــة علــى
وخاصــة تلــك القــادرة علــى بنــاء شــراكة ذات حاضنــة إنســانيّة،
بلدانهــا،
ّ
ـي ،وتمثّــل نــواة اســتباقية
تســتند إلــى التقــارب الحضـ ّ
ـاري والتفاعــل الثقافـ ّ
لعالــم مختلــف ،يخلــو مــن العنــف والســيطرة ،ويقــوم علــى تبــادل المنافــع
وتوازنــات المصالــح ،ويكــون بعيــ ًدا قــدر اإلمــكان عــن أالعيــب اآلخذيــن
بمنطــق وواقــع القـ ّوة ،فيكــون ألوروبــا دورهــا المطلــوب والــوازن فــي إيصــال
المتوســط الشــرقي إلــى القــرن الحــادي والعشــرين ،ورعايــة نهضتــه
شــاطئ
ّ
الديمقراطيّــة والمجتمعيّــة ،فــإن قامــت ح ًقــا شـراكة متوســطيّة ،غيّــر قيامهــا
العالقــات الدوليــة ،ووضعهــا فــي خدمــة خبـرات لعبــت باألمــس غيــر البعيــد
ـاني ،ويجــدر بهــا أن تكــون اليــوم
دو ًرا مه ًّمــا فــي حفــظ وبنــاء التقـ ّدم اإلنسـ ّ
رائــدة فيــه.
ـوري
ـي والسـ ّ
ـي واإلقليمـ ّ
ـي والعربـ ّ
تناقضــت مواقــف أوروبــا مــن الصـراع الدولـ ّ
ـوري ،مــع مد ّونتهــا القيميّــة ومصالحهــا ،فهــل تبــادر ،أخيـ ًرا ،إلــى بلــورة
ـ السـ ّ
سياســات ومواقــف تحــ ّول دورهــا فــي إعــادة إعمــار مــا ه ّدمتــه الحــرب،
وســداه قيــم متماثلــة ،ومصالــح مشــتركة،
إلــى بنــاء نمــوذج حضـ ّ
ـاري ،لُحمتُــه َ
وأهــداف متقاربــة .ذلــك هــو رهــان أوروبــا ،قــا ّرة التنويــر والنهضــة ،التــي
لديهــا فرصــة تاريخيــة فريــدة ألن تشــق دربًــا إلــى عالــم جديــد ،بقبــول
العــرب.

( ((1فرانســوا هوالنــد« ،نادمــــون لعــدم تدخلنـــــا العســكري» ،موقــــع عربــــي  6 ،21ـ  3ـ .2018

https://bit.ly/3vqbC4c
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إيــــــران
وسوريـــا
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تشــارك «جمهوريــة إي ـران اإلســاميّة» ،بأعلــى قــدر مــن االنخ ـراط النشــط
والفاعــل ،فــي اســتراتيجية كســر العــرب األميرك ّيــة .وهــي تفعــل ذلــك
بوعــي وعــن ســابق عمــد وتصميــم ،وتــرى فيــه اســتراتيجية تخــدم مصالــح
المســلمين ،وال هــدف لهــا غيــر الدفــاع عنهــم ،وإيجــاد مــكان لهــم تحــت
شــمس سياســات وصراعــات دول ّيــة ،لطالمــا كانــوا ضحاياهــا ،ودفعــوا أثمانًــا
فادحــة لهــا ،وجــاءت ثورتهــا إلنقاذهــم منهــا!
الخــاص،
تكســر إيــران العــرب لتخرجهــم مــن تاريــخ العالــم وتاريخهــم
ّ
أو لتعيــد إنتاجهــم فــي حاضنــة أيديولوج ّيــة مذهب ّيــة بمضم ـرات وأغلفــة
خصوصــا ،مــع مــا
مباينــة لهويتهــم وتاريخهــم ،كمســلمين عمو ًمــا ،وعــرب
ً
فــي تب ّنــي مذهب ّيتهــا وحموالتهــا القوم ّيــة مــن إحيــاء لتناقضــات فارســ ّية
ـ عرب ّيــة ،كانــت الشــراكة فــي اإلســام قــد ج ّمدتهــا أو أزالتهــا ،ومــن
خدمــة لالســتراتيج ّية األميركي ـ ّة ـ الصهيون ّيــة األعلــى ،المو ّجهــة ضـ ّد العــرب
كجســديّة أمويّــة ،يجــب بعثرتهــا وتشــتيتها وإعــادة بعثرتهــا وتشــتيتها
إلــى أن تفقــد أهل ّيتهــا الوجوديّــة ،وتفقــد القــدرة علــى التح ـ ّول إلــى ذات
مســتقلة ،فاعلــة وراهنــة تاريخ ًيــا ،وتكــون موضو ًعــا إلرادات اآلخريــن،
ـدي
كجثّــة هامــدة وكـ ٍّم عاجـ ٍز عــن وقــف اســتنزافه ،وإخضاعــه لشــقاق عقـ ّ
شــامل المفــردات ،يحــول دون تك ّورهــم إنســان ًّيا وعقالن ًّيــا علــى ذاتهــم،
ويحفّــز ،بالمقابــل ،ارتدادهــم إلــى زمــن مــا قبــل مجتمعــي ،هــو زمــن
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ـي ،ش ـ ّجعته فــي الع ـراق وســوريا ولبنــان واليمــن وبلــدان
ـي ـ مذهبـ ّ
طائفـ ّ
عربيــة أخــرى ،والحبــل علــى الج ـ ّرار!
بعــد أن وضــع الخمينــي وأتباعــه يدهــم علــى ثــورة الشــعب اإليرانــي ضــد
الفــردي ،وط ّهــروا المجــال العــام مــن القــوى التــي لــم تتوقــف
الحكــم
ّ
يو ًمــا عــن مقارعتــه والنضــال ضــد اســتبداده ،وقضــوا علــى عش ـرات اآلالف
مــن مناضليهــا ومنتســبيها ،وأخرجوهــا مــن وطنهــا ،تب ّنــوا سياســة تصديــر
ـي ،واعتمــدوا خطّــة مذهب ّيــة إقصائ ّيــة ،مدروســة
الثــورة إلــى جوارهــم العربـ ّ
التوســعي ،بنوهــا علــى سياســات الشــاه
ومتد ّرجــة ،تتيــح لهــم بلــوغ هدفهــم ّ
االحتوائ ّيــة والدمج ّيــة ،فــي مــا يتّصــل بالخليــج والعــراق ،وعلــى تصنيــف
المجتمعــات العربيــة حســب قابل ّيتهــا لالختـراق ،وغطّــوا أهدافهــم الحقيقيــة
ـي بالنســبة
المعاديــة لجوارهــم العربــي برغبتهــم فــي النهــوض بــدور مفصلـ ّ
ـي صفحــة الهزائــم العربيــة ،وبــدء حقبــة انتصارات
إلــى تحريــر فلســطين ،وطـ ّ
ـعبي ،يضــع برامجــه ويشــرف عليــه ويقــوده
ـي ـ شـ ّ
أداتهــا اســتنهاض مذهبـ ّ
مالليهــا ،لوضــع حــ ّد لفشــل ال ّنخــب وال ّنظــم العربيــة فــي الصــراع علــى
فلســطين ،الــذي بــدأ قبــل بعــد هزيمــة عــام  1948التــي أثبتــت ـ بمــا ال يــدع
ـال للشـ ّـك ـ أ ّن نظــم تلــك الحقبــة أخفقــت أيّمــا إخفــاق فــي الدفــاع عنهــا
مجـ ً
والحفــاظ علــى شــعبها ،ال لنقــص فــي قــوة العــرب واســتعدادهم للدفــاع عــن
أرضهــم المق ّدســة ،بــل لخــوف حكّامهــم مــن االصطــدام بالغــرب والصهيون ّيــة،
الــذي كـ ّرس هزيمتهــم خــال حــرب عــام  1967أيضً ــا ،وأدى إلــى ســقوط بقية
فلســطين التاريخ ّيــة فــي الض ّفــة الغربيــة وقطــاع غ ـ ّزة ،ومســاحات شاســعة
مــن أراضــي ســوريا ومصــر.
بوعــد التحريــر واســتنفار المســلمين وزج قدراتهــم فــي المعركــة ،أينمــا
كانــوا ،وبقبــول هــذا الوعــد مــن قطاعــات عرب ّيــة واســعة تشــعر بالمهانــة
وبوطــأة الهزيمــة ،وبآثــار نظــم االســتبداد التــي فرضــت تخلّفهــا علــى جميــع
التوســعية وغلّفوهــا بقبــول
مناحــي وجودهــم ،غطّــى قــادة إيـران خططهــم ّ
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واســع مــن العــرب والمســلمين ،الذيــن أوهمتهــم أن جمهوريّتهــا اإلســاميّة
ســتوفّر لهــم ،أخي ـ ًرا ،نظا ًمــا ق ـ ّرر النهــوض بواجبــه الدينــي المــزدوج :تحريــر
فلســطين واألراضــي العرب ّيــة مــن الصهاينــة ،وتحريــر العــرب مــن نظمهــم،
بفضــل ثــورة إســام ّية تضــع ح ـ ًدا لتنكيــل المســتب ّدين بهــم ،وتكــون ردهــم
علــى فشــل حكّامهــم فــي تحريــر مــا تخلّــوا عنــه مــن أوطانهــم ،وهــا هــي
الجمهوريــة اإلســامية تقــرر اســتعادتها ،مهمــا كانــت التكلفــة وطالــت
المعركــة ،ألن أراضيهــم ليســت ملــك نظمهــم الفاســدة مــن جهــة ،والثّــورة
مه ّمــة راهنــة ســتبدأ باألقــرب فاألبعــد« :تحريــر الع ـراق مــن طغيــان حــزب
البعــث ،وتوحيــد العالــم اإلســامي ،والتخلّــي عــن القوميّــة العربيّــة»(((.
هــذه الخطــة ،التــي تقــول وقائــع العقــود الثالثــة الماضيــة إنهــا لــم تكــن
كل البعــد عــن فلســطين
الحقيقــي ،فتحــت معركــة بعيــدة ّ
هــدف إيــران
ّ
وتحريرهــا ،وغ ّربــت العــرب مــن راهنهــم ومشــكالته ،وأبعدتهــم عــن معــارك
سياس ـ ّية واجتماع ّيــة ،داخل ّيــة وخارج ّيــة ،كانــوا يخوضونهــا ،بهــذا القــدر أو
ذاك مــن النجــاح والفشــل ،مــن أجــل ح ّريّتهــم وتق ّدمهــم وانعتاقهــم مــن أســر
التبع ّيــة للخــارج واالســتبداد فــي الداخــل ،وأعادتهــم إلــى طــور مــن تاريخهــم
كان قطعهــم معــه شــرط حضورهــم فــي العصــر ،وتق ّدمهــم ،وحمايــة أوطانهم
وتوحيدهــا ،طــور لطالمــا اعتقــدوا أنهــم غــادروه إلــى األبــد ،وتجــاوزوا مــا
يطرحــه عليهــم مــن قطيعــة مــع واقعهــم وتطلّعاتهــم ،ولــن يكــون عائــده
غيــر احتجــاز قدرتهــم علــى التصــ ّدي لقضاياهــم ،وتوريطهــم فــي مــآزق
نتيجتهــا الوحيــدة ســفك دمائهــم فــي صراعــات وحــروب عقيمــة ،تحمــل
جميعهــا طاب ًعــا ثأريًّــا وعبث ًّيــا فــات زمانــه منــذ عصــر حــروب الخالفــة ،التــي
ـي ومعاويــة ،ومــا شــهدته مــن صراعــات علــى أحقّيــة هــذا أو
نشــبت بيــن علـ ّ
ذاك فــي الحكــم ،ومــن تصفيــات شــملت كثيريــن ،علــى رأســهم الحســين بــن
ائيلي ،الجــزء األول ،بــا تاريــخ،
ـي اإلسـر ّ
((( محمــد ســرور زيــن العابديــن ،رؤيــة إســام ّية فــي الصـراع العربـ ّ
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علــي ،الــذي قتلــه جيــش يزيــد بــن معاويــة قبــل قرابــة ألــف وأربعمئــة ســنة.
ـياس ،الذيــن
هــذا الماضــي يحتـ ّـل مكانــة ّ
خاصــة فــي مشــروع الماللــي السـ ّ
اقتحمــوا المجتمعــات العربيــة المجــاورة بواســطته ،وأعــادوا هيكلــة أقل ّياتهــا
الشــيع ّية فــي إطــاره ،وغ ّربوهــا عــن مجتمعاتهــا وشــحنوها بوعــي زائــف،
موضوعــه التنافــي المتبــادل معهــا ،فــي ســياق تنظيمهــا وتســليحها وتدريبهــا
وتمويلهــا ،لتكــون فر ًعــا مــن جيــش وحــرس إيــران داخــل بلدانهــا ،تنجــز
احتــل أوطانهــا،
ّ
انــي ســينجزها ،لــو
المهــا ّم التــي كان الحــرس
ّ
الثــوري اإلير ّ
غيــر أنــه ليــس بحاجــة إلــى ذلــك ،مــا دامــت التنظيمــات الشــيع ّية المسـلّحة
وحــدات تتبــع لــه ،وتأتمــر بأوامــره ،وتن ّفــذ سياســات القيــادة فــي طه ـران،
وتســتولي علــى الحيــاة العا ّمــة فــي بلدانهــا ،وعلــى ق ـرار حكوماتهــا بق ـ ّوة
الســاح .وتعتبــر نفســها جــز ًءا تكوينيًــا مــن قــوات الجمهوريــة اإلســامية،
ّ
ين ّفــذ أوامرهــا ،مهمــا كانــت مجافيــة لمصالــح الشّ ــعوب فــي مــا يفتــرض أنّــه
مجتمعاتهــا .هــذه االختراقــات تتمثّــل علــى خيــر وجــه وأنجــح تجربــة فــي
األســدي :أول دولــة عربيــة نجحــت
«حــزب اللــه» اللبنانــي ،وفــي النظــام
ّ
«الثــورة المذهب ّيــة» فــي اختراقهــا والتنســيق والتعــاون معهــا علــى إقامــة
محــور معــاد للعــرب والعروبــة ،وللوطــن والوطنيّــة ،ك ـ ّرس جهــوده النقــاب
رأســا على عقب ،وأســهم
جـ ّ
ـذري فــي العالــم العربــي ،وقلــب أولويّاتــه نفســها ً
عربــي ،بعجــره وبجــره ،بمشــاركة
فــي تقويــض مــا كان قائ ًمــا مــن نظــام
ّ
شــخص ّية مــن حافــظ األســد ونظامــه ،الــذي شــجعت دولتــه العميقــة علويــي
ـيعي
لبنــان علــى التّواصــل مــع اإلمــام موســى الصــدر والمجلــس اإلســامي الشـ ّ
األعلــى ،وعقــد اجتماعــات لمتابعــة وإقـرار تشــكيل المجلــس الملّــي للطائفــة
اإلســاميّة العلويّــة ،ألحقهــا بق ـرار اتخــذه اإلمــام الصــدر عــام  1973بتعييــن
أول ُمفـ ٍ
ـري فــي الشّ ــمال مــن العلويّيــن ،هــو الشّ ــيخ علــي منصــور،
ـت جعفـ ّ
ـوي مــن ســوريا .لكــن هــذه اللقــاءات
الــذي احتُفــل بتعيينــه بحضــور وفــد علـ ّ
والمســاعي توقّفــت بســبب معارضــة قســم مــن العلوييــن ،بزعامــة علــي
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عيــد ،المقــ ّرب مــن المخابــرات الســوريا ،ومثّــل حتــى ذلــك الوقــت تيــا ًرا
ـوي،
أغلبيًــا فــي الطائفــة العلويّــة ،رفــض فكــرة تأســيس مجلــس إســامي علـ ّ
مــا دام األســد يعتبــر نظامــه الممثّــل الوحيــد للعلوييّــن ،وقــام بجهــود جبّــارة
ـدي ،وأراد لعالقــات الطائفــة
ـائري التقليـ ّ
ـيخي والعشـ ّ
لتقويــض الجســم المشـ ّ
مــع إي ـران أن تكــون جــز ًءا مــن عالقــات الســلطة بهــا ،دون تأســيس جســم
ـتقل يثيــر لــه المتاعــب(((.
طائفــي مسـ ّ
لهــذه الغايــة ،اســتصدر حافــظ األســد فــي تمــوز  ۱۹۷۳فت ـ ًوى ،مــن اإلمــام
موســى الصــدر ،تقــول إن العلوي ّيــن مســلمون وطائفــة مــن الشــيعة
الجعفريّــة((( ،ثــم أخــذ موافقــة ثمانيــن شــي ًخا مــن كبــار مشــايخ العشــائر
العلويّــة علــى ذلــك ،وعمــل علــى إقنــاع العلويّيــن بالتح ـ ّول إلــى المذهــب
طــي الكتمــان ،عقــده مــع ممثّليهــم فــي
االثنــي عشــري ،فــي لقــاء بقــي ّ
القرداحــة عــام  ،۱۹۸٠وحيــن رفضــوا ،أمعــن فــي فتــح أبــواب الســلطة ودولتها
العميقــة أمــام التعــاون المبرمــج مــع طه ـران ،وأبــواب ســوريا أمــام دعاتهــا،
وأســس عــام  ،1980بالتنســيق مــع قاســم ســليماني« ،حــزب اللــه» فــي لبنــان،
الــذي اعتمــد كــرأس حربــة أســديّة فــي لبنــان وحــدود فلســطين المحتلــة،
ووجــد قاعدتــه الخلف ّيــة اآلمنــة فــي ســوريا.
وزاد الطيــن بلّــة أ ّن نمــط التشـ ّيع الــذي انتشــر في ســوريا ولبنان كان التشـ ّيع
ـي ،الذي ال يقوم على محبة آل البيت لدى جميع المســلمين ،كالتشـ ّيع
الفارسـ ّ
العربــي ،بــل لــه ،كمــا يقــول الباحــث الشــيعي العراقــي نبيــل الحيــدري،
ـب الس ـ ّنة
فــي كتــاب «إي ـران مــن الداخــل» ،أسـ ٌ
ـس ثالثــة هــي :كراه ّيــة وسـ ّ
والخلفــاء ال ّراشــدين وأ ّمهــات المؤمنيــن ،كعائشــة وحفصــة؛ وتقديــس األئمــة
إلــى درجــة التأليــه؛ وأخي ـ ًرا البــدع والطقــوس والهرطقــات التــي يترجمونهــا
((( اإلمــام موســى الصــدر والعلويّــون« ،الفرصــة الضائعــة» ،موقــع لبنــان  30 ،24ـ  9ـ .2016

https://bit.ly/3JW9RRC

((( هيثــم الكســواني« ،الوجــه اآلخــر لإلمام موســى الصدر» ،الحلقة السادســة ،موقع الراصــد 30 ،ـ  4ـ .2014

https://bit.ly/3EkN2pc
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إلــى شــعارات مثــل «ثــارات الحســين» وقــرب ظهــور المهــدي المنتظــر»(((.
علــى حيــن أن الباحــث محمــود إبراهيــم المؤيّــد يؤكّــد أن التشـ ّيع في ســوريا
مـ ّر ّبمرحلتيــن :أوالهمــا فــي عهــد حافــظ األســد من خــال فتــاوى الشــيرازي،
مؤســس جمع ّيــة المرتضــى ،الــذي
وعالقــات موســى الصــدر وجميــل األســدّ ،
أعلــن نفســه إما ًمــا؛ وثانيتهمــا بعــد حــرب تمــوز  ۲٠٠٦فــي لبنــان ،ونتيجــة
ـوري ،وانطــاق حمــات
للتداخــل الــذي أعقبهــا بيــن حــزب اللــه والجيــش السـ ّ
التشـ ّيع بــد ًءا مــن مدينــة حمــص ،وتســريع انتشــار التشـ ّيع بعــد عــام ،2011
ومــا واكبــه مــن بنــاء مـزارات وحســينيات وحــوزات وشـراء عقــارات ،ووفــود
ـوري وتنظيمــات المرتزقــة إلــى ســوريا ،حيــث
أعــداد كبيــرة مــن الحــرس الثـ ّ
منــح بشــار األســد كثيـ ًرا منهــم الجنسـ ّية الســوريّة(((.
أســهم هــذا التطــ ّور فــي تدميــر عالقــة الســوريين بنظــام األســدين األب
واالبــن ،وقـ ّوض آمــال الســوريين فــي بنــاء وطــن حـ ّر ومجتمــع حديــث قــادر
علــى اللحــاق بالعالــم ،وأدخلهــم فــي تجاذبــات وصراعــات أنهكتهــم ،ومنحــت
فرصــا ذهب ّيــة لالنقضــاض عليهــم ،واإلفــادة مــن الصراعــات التــي
أعداءهــم ً
س ـ ّعرتها إي ـران الخمين ّيــة وســوريا األســديّة بيــن المســلمين ،وأفضــت إلــى
تمزيــق صفوفهــم وتحويــل تبايناتهــم الداخل ّيــة وخالفاتهــم العاديّــة إلــى
تناقضــات عدائيــة ال تُحـ ّـل بغيــر العنــف ،ودفعتهــم إلــى معــارك بينيّــة يصعب
ـي مــن أجــل
أن ينتصــر أي طــرف فيهــا ،قصــد بهــا تقويــض نضالهــم الوطنـ ّ
االســتقالل ،وبنــاء دول ونظــم حديثــه ،حـ ّرة وديمقراط ّيــة ،فــإذا باألمــور تنقلب
رأســا علــى عقــب ،وتســتولي علــى ســوريا ســلطة معاديــة لشــعبها إلــى الحـ ّد
ً
الــذي دفعهــا إلــى خــوض حــرب شــعواء ضـ ّده ،بمجـ ّرد أن طالبهــا بح ّقــه فــي
وبدل
الحريــة ،الوعــد الــذي وعــد بــه البعــث بهــا طــوال نيّــف وســبعين عا ًمــاً ،
((( «خبيــران يكشفـــــــان حقائــق التشــ ّيع فــي سوريـــــا» ،موقــع أوربنــت نــــت 31 ،ـ  12ـ .2017

https://bit.ly/37VpX0a

((( المرجع السابق.
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مــن أن ينتشــلهم نظامــه مــن التأ ّخــر والتخلّــف ،عززهمــا بمــا راكمــه مــن
قــدرات ســلطويّة ،وبنــاه مــن أجهــزة قمــع وفســاد سـ ّريّة ،وانحــدر بحياتهــم
إلــى درك قضــى علــى مــا كان فيهــا مــن ممكنــات وفــرص تتّفــق وطموحاتهــم،
ـي علــى الســلطة فــي انقــاب الثامــن مــن آذار
قبــل اســتيالء العســكر البعثـ ّ
عــام  ،1963وتعاونهــم بعــد  1979مــع إيـران ،إلخضاعهم لتح ّديــات وتجاذبات
ـي الــذي وطــد ســيطرته،
ال ِقبــل لهــم بهــا ،تكاملــت مــع التح ـ ّدي الصهيونـ ّ
بــدوره ،علــى مــا احتلــه مــن أراضيهــم ،وجوارهــا ،باإلفــادة مــن حالــة الضعــف
التــي ترت ّبــت علــى ســقوط أوطانهــم تحــت ســطوة خمين ّيــة ،لــم تح ّقــق شــيئًا
ممــا وعدتهــم بــه ،ســواء فــي فلســطين أم ضـ ّد االســتبداد ،بــل أقامــت نظا ًمــا
ـي
ـي ،مــا قبــل دولـ ّ
ـي ـ ضـ ّد مدنـ ّ
ـي ،ضـ ّد سياسـ ّ
مذهب ًيــا ر ّدهــم إلــى زمــن وثنـ ّ
ـي ،م ّزقهــم بخلطــة مذهبيّــة ـ طائفيّــة مالليّــة ـ أســديّة ـ إيرانيّة،
وضـ ّد مجتمعـ ّ
شــحنت عالقاتهــم بمــا اســتهدف مشــتركاتهم ،وح ّولهــم إلــى جبهــات متنافيــة،
يخــوض المنتمــون إليهــا معــارك خالص ّيــة ومق ّدســة ،لــن يكــون لهــا مــن عائــد
غيــر إزاحــة مــا بينهــم مــن جوامــع وطن ّيــة وإنســان ّية ودين ّيــة وأخالق ّيــة،
وتبديــل مواقفهــم مــن إسـرائيل والــدول اإلمبريال ّيــة ،والقضايــا والمســائل التي
يطرحونهــا علــى أنفســهم ،فــا عجــب أن أضاعــوا فــرص التق ـ ّدم ووعــوده،
التدميــري،
ورجعــوا إلــى نقطــة صفريّــة مشــحونة بجميــع أنــواع الصــراع
ّ
ـي حصـ ًرا ،الــذي قلــب حياتهــم إلــى حــرب وصراعــات عبث ّيــة ،يخوضهــا
الداخلـ ّ
الجميــع ضـ ّد الجميــع.
ـدل مــن تحريــر فلســطين ومــداواة كرامتهــم الجريحــة ،ومحــو هزائمهــم
بـ ً
ور ّد أراضيهــم المحتلّــة؛ فتحــت الثــورة الخمينيّــة جرا ًحــا روحيــة عميقــة فــي
نفــوس عــرب المشــرق ،لــم يُفــد منهــا أحــد غيــر إسـرائيل وواشــنطن ،بمــا أنّها
ـي ،إلــى الرضــوخ آلليــات
ـي وركــود داخلـ ّ
نقلتهــم مــن التخلّــف بدفــع خارجـ ّ
ذاتــي ،شــرع يقــود العــرب مــن انحطــاط شــامل إلــى انحطــاط
انحطــاط
ّ
أشــمل ،ويدخلهــم فــي حقبــة فلســطين ّية مديــدة توطّــد اضطهادهــم علــى
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يــد نظمهــم ،المتعاونــة عليهــم مــع إس ـرائيل ،واكتســبت ســمات ووظائــف
ـدل مــن خالصهــم مــن طغاتهــم كشــرط
صهيون ّيــة فــي تعاملهــا مــع شــعوبها ،بـ ً
لتحريــر وطنهــم مــن االحتــال ،نقلتهــم إيــران بتحالفهــا مــع طغــا ٍة ،مــن
ـي
ـي ودهـ ّ
ـري ،داخلـ ّ
نمــط حافــط األســد وابنــه ،إلــى اســتعباد مضاعــف :دينـ ّ
ـي ،نخــر وجودهــم بتموضعــه
ـي ،فـ ّ
ـي ومجتمعـ ّ
ـي ،سياسـ ّ
ـردي وجماعـ ّ
وخارجـ ّ
فــي نفوســهم وأوطانهــم.
بهــذا التهديــد المــزدوج ،الــذي ترتّــب علــى خطــط مشــتركة هنــا ،مو ّحــدة
الســوري وخمين ّيــة إيــران ،وتبــ ّدل نظــرة كل
هنــاك ،بيــن أســديّة ال ّنظــام ّ
طــرف منهمــا إلــى اآلخــر ،الــذي لــم يعــد جهــة أجنبيــة أو ب ّرانيــة ،بــل صــار
الطبيعــي أن تخضــع الشّ ــعوب
الداخلــي؛ صــار مــن
جــز ًءا مــن نســيجه
ّ
ّ
والــدول العربيــة لمــا يمكــن أن ينتجــه تعاونهمــا مــن خ ـراب فــي واقعهــم،
بعــد أن أضعفــت ممارســاتهما مناعــة العــرب حيــال أهدافهمــا الحقيق ّيــة ،التي
أســهم فــي تمريرهــا مــا قــام بــه «حــزب اللــه» مــن معــارك بــدا لوهلــة أنهــا
تــدور مــن أجــل تحقيــق وعــود الماللــي ،وتركــت أصــداء إيجاب ّيــة فــي عالــم
عربــي ،يؤمــن أ ّن الديــن الواحــد يجــب أن يُلــزم المســلمين بمواقــف مو ّحــدة،
وبتأديــة دورهــم «المق ـ ّدس» لنجــدة إخوتهــم فــي اإليمــان ،ولمســاعدتهم
فــي ردع مــا يتع ّرضــون لــه مــن عــدوان يمارســه عليهــم نظــام أســموه نظــام
ـي.
ـي ـ الصهيونـ ّ
االســتكبار األميركـ ّ
ر ّحــب قســم كبيــر مــن الجمهــور العربــي بتد ّخــل إي ـران فــي بلدانــه ،ورأى
فيــه إســها ًما شــرع ًّيا فــي حفــظ حقوقــه وصيانــة دار اإلســام ،وضــرب عــرض
الحائــط بمواقــف حكوماتــه المرعوبــة مــن تصريحــات الخمينــي ومذهبيّتــه
االقتالعيّــة ،التــي كشــفت تصميمــه علــى تخطّــي الحــدود وانتهاك ســيادة دول
قامــت علــى الوطنيــة والقوميــة ،وهمــا النزعتــان المرفوضتــان خميني ًّيــا ،ومــن
غيــر الجائــز أو المقبــول احترامهمــا إلــى الحــد الــذي يمنــع دولــة إســام ّية من
ـامي»،
ـي ،تجــاه مــا صــار اســمه «وقــف فلســطين اإلسـ ّ
تأديــة واجبهــا الدينـ ّ
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الــذي ضيّعتــه ـ بحســب تصريحــات إيرانيّــة فــي مناســبات مختلفــة ـ هاتــان
ـي ،الــذي يجــب اقتالعــه عبــر تعبئــة
النزعتــان ،كمــا ض ّيعــه الكيــان الصهيونـ ّ
طاقــات األ ّمــة اإلســام ّية فــي ســائر أقطارهــا وأمصارهــا ،وتدريبهــا وتســليحها،
تمهيــ ًدا لخــوض معركــة تجتــثّ «ســرطانه» مــن فلســطين :قلــب العالــم
ـامي وقض ّيتــه الدين ّيــة ـ العقديّــة المصيريّــة ،التــي لــن تســتعيد إيمانهــا،
اإلسـ ّ
مــا لــم تقـ ِ
ـض علــى إسـرائيل.
سياســي غطّــى بلــدان
اســتخدمت طهــران اإلســام لتحقيــق اختراقيــن:
ّ
ـي شــمل البلــدان التــي تضــم
المســلمين كافــة ،وأفضــى إلــى اخت ـراق مذهبـ ّ
كتـ ًـا سـكّانية وازنــة من الشّ ــيعة .اســتخدم االختراق السياســي خطابًــا توحيديًّا
ـ تجميع ًّيــا مو ّج ًهــا إلــى المســلمين كأ ّمــة واحــدة ،ال يفــرق بيــن مك ّوناتهــا
غيــر المتآمريــن علــى اإلســام وأ ّمتــه ،يعــود تبلــوره إلــى ت ّكــون مركــز قيــادي
موحــد لهــم ،تمثلــه الجمهوريــة اإلســامية وثــورة شــعب إيــران المســلم،
ـي ،حيــال األمــة اإلســامية ومصيرهــا،
الــذي ألــزم نفســه بــدور خـ ّ
ـاص ويومـ ّ
ـرعي فــي
ومــن غيــر المقبــول أو الجائــز اعتبــار قيامــه بــه تد ّخـ ًـا غيــر شـ ّ
شــؤونها ،مــع أنــه واجــب ،إذا لــم تقــم بــه حاســبها اللــه علــى تقصيرهــا ،يــوم
ـي فـ ّـك الكتــل الشّ ــيعيّة عــن
القيامــة .بالمقابــل ،اســتهدف االخت ـراق المذهبـ ّ
ـي أريــد بــه إعــادة إنتــاج
أهــل الس ـ ّنة فــي مجتمعاتهــا ،فهــو خطــاب تفريقـ ّ
مــا سـ ّماه خطــاب االختـراق السياســي «األمــة اإلســامية» ،ككيانــات منفصلــة
عقديًّــا ،ومــن الضــروري أن تكــون لهــا تمثيــات ذات ّيــة منظّمــة ومســتقلّة،
وعلــى طه ـران إخراجهــا مــن الهامش ـ ّية القســريّة التــي فرضهــا عليهــا مــن
يســ ّمون أنفســهم «أهــل الســ ّنة والجماعــة» ،وأدت إلــى إصابتهــا بالشــلل،
بالرغــم مــن أ ّن انتصــار الثــورة اإلســاميّة الشــاملة يتوقّــف علــى تحريرهــا
مــن هــذا االحتجــاز ،وتجســيده فــي أشــكال سياسـ ّية واجتماع ّيــة واقتصاديّــة
خاصــة بالشّ ــيعة ،ومرتبطــة بالجمهوريــة
عا ّمــة :تعبويّــة وإرشــاديّة ـ تبشــيريّة ّ
ـادي لثــورة كون ّيــة ،ووطــن أصلــي لهــم يحتّــم انتماؤهــم
اإلســامية كمركــز قيـ ّ
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إليــه إعــادة إنتــاج هويّتهــم فــي حاضنتــه غيــر العربيــة ،والمعاديــة للعــرب
ـي الثــاث ،وتضمــن تبع ّيتهــا
بقــدر مــا تحمــل مــن صفــات التش ـ ّيع الفارسـ ّ
للمركــز مــا هــو ضــروري لشـراء والء قطاعاتهــا الفئويــة الكبيــرة التــي يتولّــى
حرســه الثــوري تدريبهــا عســكريًّا ،وتعبئتهــا عقديًــا ،ومســاعدتها فــي بنــاء قوة
مس ـلّحة تن ّفــذ مهماتهــا بإش ـرافه ،كقــوى أمــر واقــع تنتمــي إليــه ،وأفرادهــا
أعضــاء فيــه ينشــرهم فــي بلدانهــم ومجتمعاتهــم ،ليســيطروا عليهــا ويح ّولــوا
ـتحل مــن اآلن
ـي :إيـران ،التــي سـ ّ
شــيعتها إلــى كتــل مندمجــة بوطنهــا الحقيقـ ّ
فصاعـ ًدا محـ ّـل وطــن األمــر الواقــع ،الــذي ُولــد هــؤالء فيــه ،ويعـ ّدون أنفســهم
مخطئيــن إن شــعروا بأنهــم مواطنــون فيــه ،فالمواطنــة ارتبــاط بعقيــدة
ـي أو
وليســت ارتباطًــا بوطــن ،وال بــد أن تعلــو العقيــدة علــى ّ
أي والء وطنـ ّ
ـي ،وأن يســتمد المنتمــون إليهــا هويتهــم األصيلــة مــن والئهــم
ـي أو أخالقـ ّ
قومـ ّ
للجســد الشــيعي العابــر لــدول اإلســام ،وأن يتحلّقــوا حــول «قُــم المق ّدســة»
وممثليهــا اإلله ّييــن :قــادة كيانهــا الذيــن طاعتهــم مــن طاعــة اللــه ،ويجــب أن
كل مــا يصــدر عنهــم مــن أوامــر ونــوا ٍه وتوجيهــات،
يلتزمــوا بقبــول وتنفيــذ ّ
إلهــي،
مــا دامــوا قــادة شــرعيين بقــدر مــا يحكمــون المســلمين بتكليــف
ّ
يحـ ّرم االنقيــاد إلــى غيرهــم أو اإليمــان بــه ،أو إطاعــة أوامــر الحكومــات فــي
بلدانهــم ،أو إبــداء الطاعــة حيالهــا ،كمــا ال يحــق لمؤمــن بالولــي الفقيــه وكيــل
أي امتنــاع عــن تنفيــذ أوامــره بحرف ّيتهــا،
صاحــب ال ّزمــان المعصــوم أن يقبــل ّ
كأوامــر صــدرت عــن مرجعيــة معصومــة وقدس ـ ّية ،تتّصــل بخيــط ش ـفّاف ال
تـراه أعيــن الخلــق العاديّيــن باإلمــام الغائــب ،وكثيـ ًرا مــا تلتقــي بــه ،كمــا أكــد
ـ م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا ـ الرئيــس األســبق أحمــدي نجــاد ،فــي تصريحــات متعاقبــة،
ـدي ســيظهر
وقــال فــي خطبـ ٍة نقلهــا موقــع وكالــة األنبــاء ّ
الطلبيــة« :إن المهـ ّ
بعــد أربعــة أعــوام ،ليصلــح العالــم بأكملــه» ،وشــرح كيــف يمكــن االتّصــال
بــه ،ودوره الشــخصي كرئيــس إيرانــي فــي تهيئــة المنطقــة لظهــوره ،بينمــا أكّد
خاصــة
أحــد المق ّربيــن مــن نجــاد أنــه يلتقــي بالمهــدي ،وأن لديــه عالقــات ّ
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ـي ،بصفتــه الخـ ّط
بــه((( ،وأن ال محيــد عــن االلتـزام بخـ ّط الجمهوريــة المذهبـ ّ
ـامي الوحيــد الصحيــح الــذي ال تمليــه إرادات بشــرية ،بــل هــو نــوع مــن
اإلسـ ّ
الوحــي ،وإن اتّخــذ صــورة سياسـ ّية ،وصــدر عــن صاحــب الزمــان ،الــذي هــو
وكيــل اللــه فــي األرض ،وعلــى التنظيمــات الحزبيــة المحليــة ،وكيلــة الحــرس
الثــوري فــي بلدانهــا ،أن تــرى نفســها بداللتــه ،وتعتبــر كياناتهــا أجـزاء تكوينية
مــن جيــش كونــي للجمهوريــة اإلســام ّية ،يرشــده علــي خامنئــي نائــب اإلمــام
الــذي ينقــل أوامــره إلــى مســلمي إي ـران والعالــم ،المنص ّبــة علــى موضــوع
وحيــد هــو نشــر الثــورة ،أي التشــ ّيع بنســخته الفارســ ّية ،بمــا يمثلــه مــن
ـي ينضــوي المؤمنــون فيــه ،ومــن أدوار تقــوم
ـودي فـ ّ
بُعــد وجـ ّ
ـردي وجماعـ ّ
بهــا التنظيمــات التعبويّــة اإليرانيّــة الماهيّــة ،وإن لــم تكــن إيرانيــة الهويــة،
التــي تفــرض سياســات ومصالــح إي ـران علــى بلدانهــا ،علــى غ ـرار مــا يفعلــه
النمــوذج األنجــح لهــذا االخت ـراق :حــزب اللــه فــي لبنــان.
وخاصــة منهــا ســوريا،
يســتهدف تصديــر الثــورة إلــى البلــدان المجــاورة،
ّ
إحــداث تبــدل سياســي ـ مذهبــي بنيــوي فيهــا ،يعيــد هيكلتهــا اســتراتيج ًيا
لمصلحــة إيــران ،وعقديًــا لصالــح مذهــب أهــل البيــت .ويبــ ّدل نظــرة
مواطنيهــا إلــى أنفســهم وعالقاتهــم بدولهــم ومجتمعاتهــم ،علــى أن تقــوم
ـي
الجماعــة الشــيع ّية المحل ّيــة المس ـلّحة بتكييــف كامــل وجودهــا الجماعـ ّ
والفــردي ،مــع متطلبــات وواقــع الجمهوريــة اإلســاميّة :وطــن الشــيعة
ّ
ـدي ،الــذي يتولّــى تمثيلهــم ،مــن موقعــه كمرجعيّــة وحيــدة
ـي والعقـ ّ
ال ّروحـ ّ
لهــم ،تجــاه حكومــات بلدانهــم ،غيــر الشّ ــرعية فــي نظــره ونظرهــم ،مــا لــم
تعتــرف طهـران بوقتّيــة صالح ّياتهــا ،عندمــا تتقاطــع خططهــم مــع مــا تقــوم أو
ـي أن يعتبــر أتبــاع إيران أنفســهم
تطالــب بــه .بهــذه المواضعــات ،مــن الطبيعـ ّ
خاصــة
دولــة داخــل الدولــة ،وحكومــة ضمــن الحكومــة ،وأن يتخلّقــوا كحالــة ّ
((( ســلوى فاضــل« ،هــل تخلّــى اإلمــام المهــدي عــن أحمــدي نجــاد يــا جماهيــر حــزب اللــه» ،موقــع
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ضمــن الفضــاء العــام لدولتهــم اإليرانيّــة األصليّــة ،الــذي تختلــف آليــات إعــادة
إنتاجــه عــن أي تكويــن داخلــي آخــر ،وتعـ ّزز لحمتــه نظرتــه المفعمــة بعــداء
مشــحون بالعنــف إلــى بق ّيــة مواطنيــه الذيــن يــرى فيهــم منافســين ،عليــه
تح ّيــن الفــرص لالنقضــاض بــا رحمــة عليهــم ،مــا دام قــد انخــرط فــي ســيرور ٍة
تغ ّربــه وتجعلــه مختل ًفــا عنهــم ،فــي المنطلــق والمــآل ،ومــا بينهمــا.
فــي هــذا المســتوى مــن االفتــراق ،يتــازم االنفــكاك عــن المجتمــع مــع
الحاجــة إلــى إخضاعــه وردعــه ،باســم مهــا ّم علويّــة ينفــرد أتبــاع الولــي الفقيــه
بتحقيقهــا ،وال بــأس مــن فرضهــا ،فــي مســتوى السياســة ،علــى مــن يرفضهــا
أو يتن ّكــر لهــا ،ومــن تقييــد قدرتــه علــى مــا تقــوم بــه كجماعــة مس ـلّحة ـ
متحكّمــة ،ومــن الحيــوي إخافتــه وردعــه إلــى ح ـ ّد يدفعــه إلــى االستســام
ـوي علــى
للواقــع ،فــي حــال كان هنــاك مــا يحــول دون إحــداث تب ـ ّدل بنيـ ّ
مواقفــه وخياراتــه ،ودون جذبهــا إلــى المذهــب الشــيعي وإخضاعهــا لخيــارات
ممثّليــه ،المتجلببــة بــرداء سياســي غيــر مذهبــي ،كتحريــر فلســطين.
الســلطة التــي يقيمهــا التنظيــم المذهبــي فــي البلــد المســتهدف،
بازدواجيــة ّ
يحتــل التنظيــم مكانًــا إشــراف ًيا وراد ًعــا فيــه ،يطيــح بالدولــة
ّ
ينشــأ تراتــب
القائمــة ،الدســتورية منهــا والحزبيــة ،ويقيّــد ســلطاتها وســلطانها ،دون أن
يتخلّــى عــن خدماتهــا كســلطة قانون ّيــة ـ شــرع ّية ،يتعيــن إســهامها فــي الحيــاة
العامــة بهيمنتــه عليهــا ،واســتخدامها إلزاحــة مــا يتعــارض مــن ســلطتها مــع
مؤسســات خاصــة بــه ،بديلــة
ســلطته عليهــا ،أو يق ـ ّوض قدرتــه علــى إقامــة ّ
لمؤسســاتها أو منافســة لهــا ،كمــا حــال لبنــان مــع «حــزب اللــه» الــذي ينشــر
ّ
نمطًــا مــن الحيــاة والعيــش والعالقــات المجتمعيّــة ،يختلــف عــن نمــط حيــاة
وعيــش وعالقــات المناطــق غيــر الشــيعيّة ،ألهميــة ذلــك بالنســبة إلــى نســف
والء الشّ ــيعة للدولــة القائمــة ونظامهــا ،وربــط حياتهــم بوظائــف دولتهــم
مؤسســات بالدهــا الرســمية علــى مــا
ّ
الخاصــة ،التــي يقتصــر تفاعلهــا مــع ّ
يضمــن ســيطرتها عليهــا أو يتك ّفــل بتقليــص صالح ّياتهــا ،ترجي ًحــا لكفّتــه علــى
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كفّتهــا ،ولمؤسســاته علــى مؤسســاتها ،وخاصــة منهــا جيشــه وأمنــه .وهنــا
آليــات عمــل تبــدأ بالتســلّل إلــى الدولــة وإضعافهــا وتهميشــها واالســتيالء
علــى وظائفهــا ،تمهيـ ًدا الحتاللهــا والتوضّ ــع داخلهــا ،مــرو ًرا بفــرض أمــر واقــع
يبتــ ّز أو يــردع مــن ال ينتمــون إلــى الحــزب ،وإن لــم يكونــوا خصو ًمــا لــه،
اهــي،
ومهمــا كان ابتزازهــم وردعهــم غيــر
قانونــي أو غيــر مشــروع أو إكر ّ
ّ
لكــون ســاحه يفتقــر إلــى الشــرعيّة ،فهــو فــي نظــره جــز ٌء مــن قدرتــه علــى
الضغــط واإلرعــاب ،فــا يجــوز لذلــك أن يق ّيدهــا اعتبــار أو طــرف ،لكونهــا
أداة رئيســة لســيطرته وتحكّمــه ،وإلرغــام اآلخريــن علــى الرضــوخ لعالقــات
القــوى التــي يقيمهــا ،ويقنعهــم بــأن مــا ينشــدونه مــن بدائلهــا ســيكون أشـ ّد
إيال ًمــا لهــم منهــا ،فــي ظــل مــا يمارســه فــي الحيــاة العامــة مــن عالقــات
وسياســات حافــة الهاويــة ،ويرعــاه مــن أجــواء الحــرب األهليــة ،التــي يحــرص
عليهــا ويفاقمهــا باط ـراد.
ـي ،تتح ّكــم
ـي والخارجـ ّ
فــي هــذا النمــوذج مــن التس ـلّط المضاعــف :الداخلـ ّ
أقلّيــة فــي أغلب ّي ـ ٍة تختلــف عنهــا عقديًّــا ،وتتناقــض ارتباطاتهمــا ومصالحهمــا
األســدي
والخاصــة ،مثلمــا تناقضــت عالقــات النمــوذج
ورؤاهمــا العا ّمــة
ّ
ّ
الســوريّين الســاحقة ،منــذ م ّكــن طه ـرا َن مــن اخت ـراق الدولــة
مــع أغلبيــة ّ
الســوريّة ،فصــار أول رئيــس عربــي ير ّحــب باخت ـراق دولتــه ومجتمعــه مــن
ـوي
طــرف معــاد لشــعبه ،وباحتاللهمــا مــن الداخــل ،طل ًبــا لدعــم حاملــه الفئـ ّ
الســريّة :التنظيــم
ـ األقلـ ّ
ـوي ،كمــا يتمثّــل فــي جيــش وأجهــزة دولتــه العميقــة ّ
ـوري
الــذي يكـ ّون مجتمعــه الخــاص ،ويقـ ّوض بواســطته مــا فــي المجتمــع السـ ّ
مــن وحــدة ،وفــي دولتــه مــن اســتقالل عــن تكويناتهــا الجزئيــة ،ويد ّمــر
قدرتهمــا علــى فصــل ســوريا عــن إي ـران ،أو مقاومــة انضوائهــا فــي «محــور
شــيعي» يمتــد مــن أفغانســتان إلــى لبنــان ،مــرو ًرا ببغــداد ودمشــق :األولــى
بذريعــة أن الع ـراق كان طــوال القســم األعظــم مــن تاريخــه تاب ًعــا إلي ـران،
ولــم يكــن ق ـ ّط عرب ًيــا ،وإن ســكن العــرب جــز ًءا منــه؛ وســوريا ألنّهــا الدولــة
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العربيــة الوحيــدة ،التــي اخترقهــا الماللــي مــن أعلــى ســلطة فيهــا مــن رئيــس
جمهوريتهــا حافــظ األســد باألمــس وابنــه بشّ ــار اليــوم ،ليمارســوا سياســات
ومواقــف تمليهــا اعتبــارات طائف ّيــة مــا دون سياس ـ ّية ،تلتقــي مــع مذهب ّيــة
يفســر
ـيّ .
إيـران فــي حاضنــة تجمــع ألول مــرة طائفــة عرب ّيــة بمذهــب أجنبـ ّ
ـوري،
هــذا أســباب تعامــل طهـران مــع نظــام دمشــق وكأنــه «حــزب اللــه» سـ ّ
أو كأ ّن جيشــه مجــرد تنظيــم حــرس ثــوري منتشــر فــي بــا ٍد يحتلّهــا نيابــة
عنهــا ،لكونهــا جــز ًءا عضويًــا منهــا ،ليــس فقــط تاب ًعــا لهــا ،بــل مندم ًجــا كذلــك
فيهــا ،فــا غرابــة فــي تب ّنيــه خياراتهــا ،ووضــع ســوريا تحــت إشـرافها ،وتح ّولــه
ـدي
إلــى حلقــة مركزيّــة فــي محورهــا ،الــذي يتناقــض انخ ـراط النظــام األسـ ّ
فيــه مــع حريــة واســتقالل الشــعب الســوري ،الــذي يضــم قطاعــات وازنــة
ـي ودمجهــا فيــه،
مــن العلويّيــن ،تعــارض بدورهــا إتبــاع وطنهــا بالمركــز اإليرانـ ّ
وجعلــه طرفًــا فــي «تصديــر ثــورة الماللــي» ،ومعركتهــا الكبــرى ضــد معظــم
خصوصــا.
الســوري
ً
المســلمين والعــرب عمو ًمــا ،والشّ ــعب ّ
بعــد عــام  ،۱۹۷۹نجحــت أولــى خطــوات االخت ـراق اإليرانــي لســوريا ،بينمــا
كان نظامهــا يعلــن ،صبــاح مســاء ،تصميمــه علــى إســقاط نظــام العـراق :عد ّوه
اللــدود ،عبــر التفاهــم مــع طهـران علــى تقويــض النظــام العربــي القائــم الذي
كانــت بغــداد قطبــه اآلخــر ،إلــى جانــب القاهــرة ،والعمــل الحتــال مكانــه.
مــن أجــل إقنــاع العــرب بــأ ّن الخمينــي ليــس عــد ًّوا لهــم ،بــل هــو للع ـراق
وحــده ،ولعــب دور الوســيط بيــن طهــران والعواصــم الخليج ّيــة ،وحــاول
الظهــور بمظهــر شــريك مخلــص لهــا ،يضــع عالقاتــه مــع جارهــا الشــرقي فــي
ـي .وقــد نجــح فــي خداعــه
خدمتهــا ،وضـ ّد عد ّوهمــا المشــترك :العـراق البعثـ ّ
وأي عالقــة
أيّمــا نجــاح ،حتــى صــار أي عربــي يقصــد إي ـران يم ـ ّر بدمشــقّ ،
أي بلــد عربــي تت ـ ّم بعلمــه وموافقتــه ،بصفتــه الطــرف الــذي
إيرانيــة مــع ّ
خاصــة مــن «الجمهوريــة
«سمســرها» ،مسـ ً
ـتغل خــوف العــرب عا ّمــة والخليــج ّ
اإلســام ّية».
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خــال صراعــه العنيــف مــع جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي الثمانينيّــات،
وحربــه علــى تم ّردهــم المســلح المدعــوم مــن الع ـراق ،عــرض األســد عــام
 1980تبنــي المذهــب الجعفــري االثنــي عشــري علــى اجتمــاع عقــده
ممثلــون عــن عشــائرهم ،فــي بلــدة القرداحــة ،مســقط رأســه ،مبـ ّر ًرا عرضــه
بحمايــة ال ّنظــام مــن الســقوط ،وواعـ ًدا بإبقــاء دوائــر دولتــه العميقــة بعيــدة
عــن القبضــة اإليرانيــة .بعــد رفــض طلبــه ،ســمح لشــقيقه األصغــر جميــل
بتأســيس «جمع ّيــة المرتضــى» ،الســتخدامها كورقــة فــي سياســاته اإليرانيــة،
لكنــه أمـ َر بعــد مضــي بضعــة أعــوام بحظــر نشــاطها ،عقــب إحراقهــا عــد ًدا
ـوي ،وخوفــه مــن ابتعــاد الطائفــة العلويــة عــن
مــن م ـزارات الريــف العلـ ّ
نظامــه.
تفاعــل األســد «العلمانــي» مــع ثــورة إي ـران المذهبيّــة تفاعلــه مــع هديّــة
هبطــت عليــه مــن الســماء ،وحــثّ القيــادة اإليرانيــة علــى تصديــر ثورتهــا
ـي» ،بينمــا كان يح ّيــد تقاربــه مــع النظــام المذهبــي،
إلــى الع ـراق «العلمانـ ّ
ـي ،بيــن الــروس
ـي ـ دولـ ّ
ـي ـ إقليمـ ّ
بوضــع نظامــه فــي نقطــة تــوازن عربـ ّ
واألميركييــن ،حافــظ ،بعــد ســقوط الســوفيت ،علــى مســاحة كافيــة نســب ًيا
المســتقل ،حتــى فــي حــال تناقــض مصالحــه أو مواقفــه مــع
ّ
مــن قــراره
مصالــح ومواقــف طهــران ،فــي هــذه النقطــة أو تلــك ،وعمــل إلقنــاع
واشــنطن بدعــم نظامــه ،مقابــل تخلّيــه ع ّمــا يرفضــه البيــت األبيــض مــن
سياســاته تجــاه الجمهوريــة اإلســامية .بيــد أن ابنــه ،الغـ ّر سياسـ ًيا ،ر ّد علــى
ســيطرة واشــنطن كقطــب أوحــد علــى المنطقــة العربيــة ،بإغــاق البــاب
الخلفــي الــذي تركــه والــده مواربًــا تجــاه إي ـران ،ليحافــظ علــى هوامشــه
األميركيّــة ،ومــا يمكــن أن تق ّدمهــا ويق ّدمــه لهــا مــن خدمــات .ربــط بشــار
األســد ســوريا بالماللــي ربــط تابــع بس ـ ّيد ،وســمح لهــم باخت ـراق معظــم
مؤسســات ســلطته ،وقاســمهم آراءهــم حــول االســتكبار وحتم ّيــة الحــرب
معــه ،حتــى إنــه قــال فــي أحــد تصريحاتــه المبكــرة« :إن العــداء بيننــا
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تاريخــي ،وال مجــال للمصالحــة فيــه ،مــا دام يعتمــد علــى
وبيــن الغــرب
ّ
اإلرهابييــن فــي تنفيــذ مخطّطاتــه»(((.
هــذه الت ّرهــات كان صدورهــا مســتبع ًدا عــن األســد األب ،الــذي تحامــى بإيران
الســاح ،وز ّودهــا
مــن صــدام حســين ،وســاند حربهــا عليــه ،واشــترى لهــا ّ
بــكل مــا كان يســتطيع تزويدهــا بــه ...إلــخ ،إال أنــه لــم يضَ ــع كل بيضــه
فــي سـلّتها ،خشــية غدرهــا بــه عنــد أول خــاف معهــا ،ولــم يســتخدم لغتهــا
المذهب ّيــة ،وكان مــن المســتحيل أن يدلــي بتف ّوهــات حــول معركــة تاريخ ّيــة
ضــد الغــرب ،كتلــك التــي أدلــى بهــا ابنــه ،واســتمر يقيــم توازنًــا بيــن انحيــازه
إلــى إيـران علــى أســس طائف ّيــة ،واللغــة العلمان ّيــة والقوم ّيــة ،التــي دأب علــى
اســتخدامها ،علــى الرغــم مــن إدانتهــا مــن الخمينــي شــخص ًّيا.
عندمــا قامــت الثــورة الســوريّة يــوم  15آذار  ،2011كانــت تبعيــة النظــام
الســوري إليـران قــد بلغــت حـ ًدا دفــع األخيــرة إلــى إرســال عناصــر وضبــاط
مــن الحــرس الثــوري إلــى دمشــق ،قبــل شــهر مــن انفجــار المجتمــع .وقــد
قــدم هــؤالء إلــى مطــار دمشــق الدولــي بالطائـرات ،فــي دفعــات يوم ّيــة مــن
خمســمئة ق ّنــاص علــى متــن طائرتيــن حطّتــا فــي قســم الحجــاج النائــي مــن
المطــار ،كــي ال يــرى أح ـ ٌد مئــات الرجــال بثيابهــم الســوداء وهــم يهبطــون
مــن الطائـرات ،وفــي يــد كل منهــم بندقيــة ق ّناصــة مخبــأة داخــل علبــة تشــبة
بيــت الكمــان .كان هــؤالء أول مــن أطلــق النــار علــى المتظاهريــن العـ ّزل فــي
دمشــق وجوارهــا ،وخاصــة الغوطــة الشــرق ّية.
تص ّرفــت القيــادة اإليران ّيــة بمنطــق األمــر الواقــع ،الــذي يــرى فــي ســوريا جز ًءا
الســيادي ،والثــورة علــى األســد تســتهدفها ،فــإن نجحت ســقط هو
مــن كيانهــا ّ
أيضً ــا .ولذلــك ،قــال خامنئــي« :لــو لــم نقاتــل فــي ســوريا ،لواجهنــا الفتنــة فــي
((( بشــار األســد« ،القــوى الغربيــة فقــدت الســيطرة والمصداقيــة» ،موقــع أنبــاء الوطــن 14 ،ـ  4ـ .2018

https://www.elwatannews.com/news/details/3270442
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طهـران ،وإ ّن ســقوط دمشــق يعنــي ســقوط طهـران»((( .ولــم يتــر ّدد مســؤولو
إيـران الكبــار عــن اإلدالء بتصريحــات أعلنــوا فيهــا انتشــار «الحــرس الثــوري»
علــى شــواطئ البحــر األبيــض المتوســط ،لإلمســاك بمواقعهــا االســتراتيج ّية،
وتصميمهــم علــى البقــاء فــي ســوريا ،ألن خروجهــم منهــا يعنــي االنتقــاص
مــن ســيطرة إيـران اإلقليم ّيــة ،مصــدر ق ّوتهــا الضروريــة إلرغــام الــدول الكبــرى
علــى التعامــل النـ ّدي معهــا ،واإلقـرار بدورهــا كمرجعيــة للمنطقــة ،وكمحــور
ـري يختــرق آســيا مــن شــرقها إلــى غربهــا ،ويتقاطــع مــع محــور آخــر يمتـ ّد
بـ ّ
مــن شــمال أوروبــا إلــى جنوبهــا ،هــو «بديــل أقـ ّـل تكلفــة مــن اســتخدام قنــاة
الســويس ،أعلــن عنــه عــام  2016خــال ق ّمــة عقــدت فــي أذربيجــان ض ّمــت
ـري بالقا ّرتيــن
إيـران وروســيا أيضً ــا ،يضــع يــد الماللــي علــى طــرق االتِّصــال البـ ّ
األوروبيّــة اآلســيويّة ،وقــد يكــون أحــد أســباب مخــاوف أوروبــا مــن وصــول
الصواريــخ اإليرانيّــة إلــى المتوســط ،التــي ســتضع معظــم مناطقهــا تحــت
رحمــة طه ـران»(((.
هــذا الترابــط العضــوي ،بيــن نظا َمــي دمشــق وإيـران ،بــدأ مــع انتصــار الثــورة
اإليرانيــة عــام  ،1979وانخ ـراط حافــظ األســد فــي تعــاون تحالفــي اختــرق
ـي ضـ ّد مبــدأ وممارســات تصديــر الثــورة ،الــذي كان الخمينــي
اإلجمــاع العربـ ّ
خاصــة بعدهــا« ،بتأييــد
قــد أعلنــه قبــل الحــرب مــع العـراق ،وتعـ ّزز بصــورة ّ
انف ـرادي مــن النظــام األســدي والقذافــي ،وإدانــة شــاملة مــن الــرأي العــام
ـي ،ومعارضــة معظــم الــدول العربيــة ،وخاصــة الخليجيــة منهــا»(.((1
العربـ ّ
النســبي حــول أهــداف الحــرب فــي العــراق،
وعلــى الرغــم مــن التبايــن
ّ
حيــث عمــل األســد إلســقاط نظامهــا وإقامــة نظــام صديــق لــه فــي بغــداد،
إيران تزيد حضورها العسكري في سوريا ،سي أن أن العربية 21 ،ـ  10ـ https://cnn.it/3xebmpa .2017

(((
((( محمـــــد كمـــــال« ،إيـــــــ ـران علـــــى المتـوســــــط» ،الـمـصـــــــــري اليــــــــوم 5 ،ـ  11ـ .2017

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1552718

( ((1الحــرب اإليرانيّــة العراقيّــة مــن وجهــة النظــر العربيّــة ،موقــع مقاتــل فــي الصح ـراء 11 ،آب .2017 ،

https://bit.ly/38Ybh11
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ـيعي ،وتدمــج العـراق
وخاضــت طهـران الحــرب لتبـ ّدل نظا ًمــا سـ ّنيًا بآخــر شـ ّ
فــي المحــور التابــع لهــا الــذي ســتواجه بــه محــو ًرا سـ ّن ًيا افتراض ًيــا قــد يضـ ّم
مصــر والســعودية واألردن ،ويتقاطــع مــع محورهــا فــي العـراق ،مــكان حســم
تبدل
الصـراع بينهمــا؛ اعتُبــر كســر نظــام صـ ّدام حســين حدثًــا فارقًــا سـ ُيحدث ً
هيكل ًّيــا فــي الواقــع القائــم بيــن م ـزار الشــريف فــي أفغانســتان وجنــوب
لبنــان ،وســيترك آثــا ًرا ملموســة علــى الخليــج ومصــر وبلــدان المغــرب العربي،
ـي ،لضغــوط ســيتالزم
ـيعي ،اإليرانـ ّ
فــإن صمــد الع ـراق ،تع ـ ّرض المحــور الشـ ّ
ـي ،وفشــل فــي تصديــر
ـي ضــده مــع اختراقــه الداخلـ ّ
فيهــا العمــل الخارجـ ّ
ثورتــه ،وواجــه ارتداداتــه الخطيــرة علــى إي ـران وفيهــا.
ـي ،ع ـ ّزز نظامــا طه ـران ودمشــق تعاونهمــا
ولتحاشــي هــذا االحتمــال الكارثـ ّ
ـي ،ضــد العـراق ،وكثّفــا أنشــطتهما المشــتركة للتخلّــص مــن
العسـ ّ
ـكري ـ الحربـ ّ
نظــام صــدام حســين ،وربطــا عالقــات الدولتيــن بشــخصي األســد والخمينــي،
قبــل انتصــار الثــورة اإليران ّيــة وبعدها ،وبموافقــة األ ّول على تصديــر الثورة إلى
ـي،
ـي علــى نظامــه الطائفـ ّ
العـراق ،وتقليــص ضغــوط المحيــط السـ ّني ـ العربـ ّ
وتعزيــز أوضاعــه بقــدرات إي ـران ،التــي لــم تخذلــه ،وســرعان مــا اســتجابت
لرغبتــه فــي بــدء نـزاع ،فحــرب ،ضــد العـراق ،راهــن األســد علــى اســتمرارها
انــي مــن خارجــه،
إلــى أن ينهــار نظــام صــ ّدام تحــت ثقــل الهجــوم اإلير ّ
واختراقــات طه ـران الشــيع ّية داخلــه .لكــن الع ـراق صمــد ،فــر ّد المتعاونــان
بتعميــق تعاونهمــا وتحويلــه إلــى تحالــف موضوعــه وهدفــه بغــداد ،ليشــمل
بعــد نهايــة الحــرب ترتيبــات مشــتركة تتّصــل بتنظيــم وتســليح الشّ ــيعة فــي
مواقعهــم داخــل البلــدان العربيــة ،مــن لبنــان إلــى اليمــن والبحريــن والكويت
والســعودية ،وبلــورة عالقــات مــن نمــط ال ســابقة لــه فــي التاريــخ الحديــث
بيــن دولــة عرب ّيــة وأخــرى أجنب ّيــة ،يؤســس البيئــة الضروريّــة لتصديــر الثــورة
إلــى ســوريا قبــل أي بلــد آخــر ،ولدمجهــا داخــل كيان ّيــة مشــتركة تحملهــا
أرض ّيــة مذهب ّيــة ـ طائف ّيــة متعديــة الجنســ ّية ،وعالقــات ثنائ ّيــة ،وجوامــع
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أيديولوجيّــة ،لطهـران اليــد العليــا فيهــا ،لكونهــا الجهــة التــي حـ ّددت طبيعتهــا
وحجمهــا ونتائجهــا .وزاد مــن حاجــة النظاميــن إلــى هــذا الضــرب مــن
التشــابك مــا كانــا يواجهانــه مــن عزلــة عرب ّيــة وإدانــات دول ّيــة ،ر ّدا عليهــا
بتحاميهمــا أحدهمــا باآلخــر ،وبتعزيــز سياســات تصديــر الثــورة بالقــوة ،التــي
مــا لبثــت أن أنتجــت حروبًــا مذهبيــة إيران ّيــة بــذراع ســوريّة طائف ّيــة ،حكمهــا
المتوســط وقــرب فلســطين ،وقـرار األســد بجعــل عالقاتــه
موقــع ســوريا علــى
ّ
اإليران ّيــة حاكمــة علــى عالقاتــه العرب ّيــة ،علــى أن تغــدو بديـ ًـا لهــا ،متــى بلــغ
ـي للعــرب مرحلــة تســمح بتفكيكهــم .كخطــوة أولــى فــي
االخت ـراق اإليرانـ ّ
هــذا االتّجــاه ،تعــاون الطرفــان علــى بنــاء تجربــة تعكــس عمــق عالقاتهمــا،
ع ّبــر عنهــا «حــزب اللــه» فــي لبنــان ،الــذي أقيــم أوائــل ثمانين ّيــات القــرن،
والــدور الــذي أنيــط بــه ،وتركّــز علــى إثــارة االنطبــاع بأنــه قـ ّوة مختلفــة عــن
كل مــا عرفتــه المنطقــة مــن أعــداء إلسـرائيل والصهيون ّيــة ،وطليعــة لمعركــة
تحريــر فلســطين ،التــي بــدأت بتأسيســه.
اني
بمــا أن ســند الحــزب االســتراتيجي فــي «معركــة التحريــر» هــو الكيــان اإلير ّ
الســوريّة ،فــإن بنيــة الحــزب عبــرت عــن
ـوري المو ّحــد،
ّ
ـ السـ ّ
وخاصــة ذراعــه ّ
تجســدت فــي
الشـراكة اإليرانيّــة ـ الســوريّة فــي أكثــر صورهــا تطـ ّو ًرا ،بينمــا ّ
دوره خيــارات األســدية التــي انعكســت علــى هويّتــه الخاصــة ،بمــا هــو جــزء
خــاص مــن األدوات التــي ســيطرت مــن خاللهــا علــى القســم الغربــي مــن
الشــيعي ،المجــاور لفلســطين ،حيــث أقيمــت «جبهــة الممانعــة
المحــور
ّ
والمقاومــة» ،واعتبــر خندقهــا األول فــي مواجهــة «العــدو» ،الــذي ال بــد أن
يكــون قــد فهــم جيّـ ًدا فشــل واشــنطن فــي العـراق بيــن عامــي  2003و ،2009
الســلطة فيــه،
واســتيالء األحـزاب المواليــة إليـران علــى قطاعــات واســعة مــن ّ
ومــا ترتّــب علــى ذلــك مــن تكامــل بيــن مك ّونــات المحــور الشّ ــيعي الــذي
ســيمتد مــن األن فصاع ـ ًدا ،مــن دون عوائــق تذكــر ،بيــن أفغانســتان ولبنــان،
مجــال األســد الحيــوي منــذ احتلّــه عــام  ،1976ورعــى بعــد عــام « 1980حــزب
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اللــه» كــذراع إيرانيّــة ـ أســديّة مشــتركة ،عبّــأت وضبطــت الســاحة الشــيعيّة،
وأقصــت حركــة أمــل عــن مواقعهــا فــي الجنــوب ،منطقــة التمــاس مــع
فلســطين ،بدعــم مــن طهـران ومــا أم ّدتهــا بــه مــن معونــات وأمــوال وســاح
ورجــال ،مكّنتــه فيمــا بعــد مــن إبعــاد دولــة لبنــان الشــرع ّية عــن مناطــق
ســيطرته ،فــا عجــب أن بــدا نظــام الماللــي واألســد وجهــاز الحــزب ككيــان
ـي واحــد ،وأن يتب ّنــى الح ًقــا ر ّدة فعــل عنيفــة وحربيــة ضــد
ـي ـ طائفـ ّ
سياسـ ّ
الثــورة الســوريّة ،وإرســاله اآلالف مــن مرتزقتــه إلنقــاذ األســد وجيشــه مــن
االنهيــار ،بالتعــاون مــع قــوات الحــرس الثــوري المرابطــة فــي ســوريا ،تنفيـذًا
ـي ،والــدور المهـ ّم الــذي
لخطــط «مستشــاريه» اإليران ّييــن ،قبــل الغــزو الروسـ ّ
لعبــه طيرانــه فــي تحويــل مجريــات الص ـراع لصالــح األســد ،وإبعــاد شــبح
الهزيمــة عــن نصــر اللــه وقاســم ســليماني.
ـي العابــر للسياســة ،هــو حاضنــة
ـي ـ المذهبـ ّ
هــذا التدامــج ،بحاملــه الطائفـ ّ
مواقــف إيـران مــن الصـراع الســوري ونتائجــه التــي تتركّــز علــى ســحق الثّــورة
وإن ـزال هزيمــة شــاملة بهــا ،وإحــداث تغييــر ديموغرافــي مؤثّــر فــي نســبة
ـي فــي ســوريا ،ولتقليــص حجــم وعــدد المســلمين
ـي ـ الطائفـ ّ
التــوزّع الدينـ ّ
السـ ّنة ،وإعــادة ســوريا إلــى الحــال التــي ثــارت عليهــا ،بعــد إبــادة المعارضــة،
ـي ،الــذي يرفــض التنــازالت والحلــول
ورفــض أي حـ ّـل آخــر غيــر الحـ ّـل الحربـ ّ
الوســط والتســويات السياسـ ّية والمصالحــات ،وأكثــر مــن هــذا وذاك :االعتراف
الســوري حقوقًــا مسـ ّجلة فــي قـرارات دوليــة يجــب تحقيقها ،أو
بــأن للشّ ــعب ّ
أن علــى األســد التخلّــي عــن هدفــه :القضــاء ـ ماديًّــا ومعنويًّــا ـ علــى الثائريــن
ـوري مــن
السـ ّ
مــن شــعبه ،وتكريــس حضــور إيـران وحــزب اللــه فــي القطــاع ّ
ـيعي ،وتعويــض األســد عــن الطاقــات البشــريّة التــي خســرها فــي
المحــور الشـ ّ
حربــه ضــد شــعبه ،ومــن شــأنها أن تجعــل مــن الصعــب ســيطرته مــن جديــد
ـي كثيــف ،ولحاجتــه إلــى
علــى ســوريا ،مــن دون رفــده بحضــور بشـ ّ
ـري إيرانـ ّ
إحــكام ســيطرته مــن جديــد علــى شــعبه باألســلوب الســابق لعــام ،2011
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الســوريّة ،وقــدرة أميــركا
وتحجيــم قــدرة روســيا علــى تقييــد مكاســب إيـران ّ
علــى إخ ـراج حرســها الثــوري منهــا ،وإطــاق يــد الماللــي فيهــا دون قيــود،
واالســتعانة بهــم فــي حكــم ســوريا ،إذا مــا قـ ّرر ال ّنظــام الدولــي اإلبقــاء علــى
األســد ودعامتــه اإليران ّيــة.
لــن تقبــل إي ـران منافســين لهــا علــى ســوريا .وبمــا أن روســيا هــي الدولــة
التــي تحتلّهــا ،وتخطّــط لوضــع يدهــا علــى األســدية وبدائلهــا ،فــإن طه ـران
ســترى فيهــا خص ًمــا يحــاول انت ـزاع ممتلكاتهــا ،واقتالعهــا مــن دولــة اتبعتهــا
بهــا منــذ ن ّيــف وثالثــة عقــود ،بهــذا القــدر أو ذاك .وســتعتبر تموضــع موســكو
ـي لدولــة تابعــة لهــا ،ســيرفضه الماللــي،
فــي دمشــق ضربًــا مــن احتــال أجنبـ ّ
مثلمــا ســيرفضون ربطهــا بروســيا ،وفـ ّـك عالقــة األســديّة بهــم ،ومــا فيهــا مــن
ـي اله ّويّــة سياســي العائــد ،نشــأ خــال معركــة خيضــت بمنطلقات
تمــاه مذهبـ ّ
وأهــداف متطابقــة ،وتكرســت بعالقــة هويّاتيــة غيــر مألوفــة بيــن الــدول،
أعلنــت حقيقتهــا دون مواربــات أو تغطيــات مخادعــة ،وأكّــد انغراســها فــي
خاصــة ،أنّهــا ليســت نتــاج غلبــة طــرف علــى آخــر،
الدولتيــن عا ّمــة ،وســوريا ّ
بــل أنتجهــا تجانــس هويّاتــي ســيحول دون قبــول إيـران بتقاســم ســوريا مــع
وخاصــة مــع روســيا :الدولــة األكثــر قــدرة علــى منافســتها
أي دولــة أجنبيــة،
ّ
وإزاحتهــا مــن «محافظتهــا الخامســة والثالثيــن» ،كمــا وصفهــا مهــدي طالــب،
اتيجي التابــع لمؤسســة الخمينــي( ،((1ويعنــي
رئيــس «مقــر عمــار» االســتر ّ
ـيعي ورهاناتــه االســتراتيجية ،وربمــا نظــام
خروجهــا منهــا انهيــار المحــور الشـ ّ
الماللــي فــي مركــزه.
الصــراع
قــد تقبــل الــدول األخــرى تطبيــق القــرارات الدوليــة حــول إنهــاء ّ
الســوري ،لكــن إيــران ســترفضه ،لمــا فيــه مــن خطــر عليهــا ســتضمره
ّ
التّســويات والحلــول الدوليــة الســلم ّية ،بمــا تشــي بنودهــا بــه مــن اســتجابة
(« ((1إي ـران والمســتنقع الســوري ،ســوريا المحافظــة اإليرانيــة رقــم  ،»35جريــدة العــرب 6 ،ـ  11ـ .2013
https://bit.ly/3OgyfR0
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ـدي ،ومــا ســيترتب
الســوريّين ،ورفــض الســتمرار النظــام األسـ ّ
لمعظــم مطالــب ّ
عليــه مــن انهيــار عالقاتهــا معــه ،وأوضاعهــا فــي ســوريا الجديــدة ،المســتحيلة
الفصــل فــي نظرهــا عــن ارتداداتهــا الداخليــة اإليرانيــة ،ويعنــي ضياعهــا ،بعــد
كل مــا وظّــف فيهــا مــن دمــاء وأمــوال وجهــود ،بدايــة تالشــي المشــروع
الصفــر ،واحتمــال انفجــاره مــن
اإلمبراطــوري الشــيعي ،وعودتــه إلــى نقطــة ّ
الداخــل ،وخــروج العــرب عمو ًمــا مــن مرحلــة الحــروب الطائفيــة إلــى الطّــور
الــذي انطــوى بنشــرها إيران ًيــا فــي ربوعهــم.
ـي يقلّــص حضورها أو نفوذهــا الراهن،
ســتقاوم طهـران ّ
دولي أو سياسـ ّ
أي حـ ّـل ّ
ـيعي ،المتمثّلــة فــي نظــام األســديّة وموقــع
فــي نقطــة الفصــل والوصــل الشـ ّ
أي نظــام ســوري يســتعيد مــا منحهــا إيّــاه األســد،
ســوريا .وســتناهض وتقاتــل ّ
وقــد ال تتــر ّدد فــي تفجيــر الوضــع اإلقليمــي ،انطالقًــا مــن امتــدادات «المحــور
الشــيعي» ،بمــا لــه مــن ارتســامات فــي الواقــع العربــي .ولــن تقبــل طه ـران
أن تكــون الغنيمــة الســوريّة مــن حصــة روســيا ،صديــق اليــوم المشــكوك فــي
صداقتــه ،وخصــم الغــد المؤكّــدة خصومتــه ،وســترفض خياراتــه الســوريّة ،مــا
لــم يبــق لهــا الــدور األول فــي دمشــق والمشــرق ،وأي دور يُقصيهــا عــن
موقــع بنتــه طــوال ثالثــة عقــود ،ولــن تتخلّــى عنــه مــن أجــل قـرارات دوليّــة،
أو كرمــى لروســيا ،فــإن حــدث واســتهدفها الحــل ،هدمــت الهيــكل علــى
رؤوس الجميــع ورأســها ،أو طلبــت ثم ًنــا يصعــب علــى روســيا دفعــه ،وعلــى
واشــنطن الحصــول عليــه أو قبولــه.
ث ّمــة احتمــاالت يفرضهــا إخـراج الماللــي مــن دورهــم الراهــن فــي جوارهــم
ـوري منــه خاصــة ،منهــا:
ـرقي عامــة ،والسـ ّ
المشـ ّ
ـي ،يضــع األســدية أمــام أحــد خياريــن :الســقوط
ـي ـ روسـ ّ
١ـ تفاهــم أميركـ ّ
أو االنفــكاك عــن طهــران ،ودعــم قــرار يتّخذانــه بإخراجهــا مــن الجســديّة
الســوريّة .هــذا التفاهــم ســتجد روســيا نفســها مســوقة إليــه ،بعد أن تكتشــف
ـوري علــى الح ـ ّد مــن ســيطرتها علــى ســوريا
ـي والسـ ّ
قــدرة التّداخــل اإليرانـ ّ
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أو إجهاضهــا ،وكــم ســتكون كبيــرة التنــازالت التــي ســيكون عليهــا تقديمهــا
الخاصــة وعالقاتهــا مــع الواليــات المتحــدة ،مقابــل
إلي ـران ،فــي عالقاتهمــا
ّ
موافقتهــا علــى الشــراكة معهــا فــي مســتعمرتهما الســوريّة ،ذات األهميــة
الكبيــرة لكليهمــا ،وال شــك فــي أنهــا ســتكون موضــوع خــاف وش ـ ّد وجــذب
بينهمــا.
الروســية العميقــة محـ ّـل المؤسســات اإليرانيــة
مؤسســات الدولــة ّ
٢ـ إحــال ّ
فــي النظــام األســدي ودولتــه العميقــة ،مــن خــال سياســات متد ّرجــة تح ـ ّد
مــن تنافســهما علــى الســلطة ،التــي تتموضــع كالهمــا فيهــا ،حتــى صــارت
تتّســم بازدواج ّيــة يصعــب اســتمرارها ،تتجلّــى فــي تقاســم وحــدات الجيــش
والميليشــيات والمناطــق والمرافــق والثّــروات ،وبينمــا تمتلــك روســيا أغلب ّيــة
نســبية فــي مواقــع عديــدة مــن الســلطة ،ويخــوض الطرفــان صرا ًعــا غيــر
معلــن ،لكنــه يظهــر يوم ًّيــا فــي تص ّرفاتهمــا وتنافســهما وقيــام كل واحــد منهما
بطــرد اآلخــر مــن مواقعــه ،بالتزامــن مــع ســعيهما إلــى تضييــق خيــارات
النظــام األســدي ،وتقليــص هوامــش حركتــه اإليران ّيــة هنــا ،والروس ـ ّية هنــاك.
هــذا التنافــس المكتــوم يحمــل طاب ًعــا صراع ًيــا لالنفجــار ،بقــدر مــا تتق ـ ّدم
فــرص الحـ ّـل وتلــوح احتمــاالت الكســب والخســارة فيــه .وإذا كانــت واشــنطن
ـي مــن ســوريا ،فســيكون عليهــا
راغبــة ح ًّقــا فــي إخـراج حــرس الثــورة اإليرانـ ّ
مســاعدة روســيا ،وإقناعهــا باتّخــاذ مواقــف مــن األســد تقــ ّوض هوامــش
حركتــه المســتقلّة ،علــى ضآلتهــا ،وتصــل إلــى التهديــد بالتخلّــي عنــه ،ألنــه
ســيرفض علــى األرجــح االنفــكاك عــن إيـران ،وسيســتخدم ورقتهــا ضــد روســيا.
فــي هــذه الحالــة ،قــد تشـ ّجع موســكو وواشــنطن الدولــة الســوريّة العميقــة
علــى االبتعــاد عــن األســرة األســديّة ،وعلــى إعــادة إنتــاج وظيفتهــا ودورهــا
بعي ـ ًدا عــن إي ـران ،والمشــاركة فــي اإلجهــاز علــى نظامهــا المــوازي الموالــي
ـتقل إلــى ح ـ ّد بعيــد عــن األســديّة.
لهــا ،والمسـ ّ
ـكري فــي ســوريا،
ائيلي لوجــود إيـران العسـ ّ
ـي اإلسـر ّ
٣ـ دعــم االســتهداف الحربـ ّ
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ـدي بإضافــة
وإضعافــه وتقويضــه بوتائــر متســارعة ،وتعديــل بنيــة النظــام األسـ ّ
مؤسســات جديــدة إليــه ،ليــس لطهـران حضــور جـ ّدي أو وازن فيهــا ،وإعــادة
ّ
المؤسســات القائمــة إلخـراج أتباعهــا المحل ّييــن وممثّليها الفــرس منها.
هيكلــة ّ
ـي ،بضربــات إسـرائيل ّية
هــذه العمل ّيــة التــي تضعــف الوجــود العسـ ّ
ـكري اإليرانـ ّ
تس ـ ّدد إليــه مــن الخــارج ،وبتدابيــر روس ـ ّية أو روس ـ ّية ـ ســوريّة تتخــذ فــي
الداخــل ،يفتــرض أن تقـ ّوض اختراقــات الماللــي للســلطة الســوريّة وللمجتمــع
الســوري ،فــإن طُبقــت بحــزم ،كان لهــا نتائــج إيجاب ّيــة وســريعة ،بمــا أن ضــرب
وجودهــا العســكري يرفــع الغطــاء عــن اختراقاتهــا الفاعلــة ،ويح ّفــز الســوريين
علــى مقاومــة مــا تلحقــه بهــم وببالدهــم مــن خ ـراب وإذالل .هــل يحتمــل
ـلبي إلــى المشــاركة اإليجاب ّيــة فــي جهــد
أن تنتقــل موســكو مــن اإلســهام السـ ّ
ـكري؟ وهــل تفـ ّـك روســيا عالقاتهــا بـــ «حــزب اللــه» ،الــذي يع ّد
إسـرائيل العسـ ّ
ـول إلــى
ســن ًدا واحتياط ًيــا اســتراتيج ًيا إلي ـران فــي المشــرق ومــا وراءه ،وصـ ً
بلــدان الخليــج؟ وهــل تقــوم إسـرائيل ،فــي حــال أقــدم الكرمليــن علــى هــذه
الخطــوة ،بتوجيــه ضرباتهــا إلــى الحــزب ،بمــا يعنيــه إضعافــه أو تدميــره مــن
الســوريّة ،ومــا لــه مــن نتائــج يصعــب
تحـ ّول جــذري فــي الدائــرة المشــرق ّية ـ ّ
تجاهــل أه ّميتهــا ،بالنســبة لجميــع أطرافهــا ،وخاصــة منهــم إيـران؟
٤ـ قبــول إيــران تســوية مــع روســيا تضعهــا فــي مرتبــة تاليــة لهــا ،ضمــن
تقســيم عمــل يغ ّيــر دورهــا الســوري ،وينقــل مركــز ثقــل عالقاتهــا مــن دمشــق
إلــى موســكو ،فــي إطــار جديــد يقــوم علــى تعــاون الدولتيــن ضـ ّد واشــنطن:
خصمهمــا المشــترك ،الــذي يعــ ّزز قــدرات العــرب العســكريّة فــي الخليــج
ـي بيــن بلدانــه والقاهــرة،
ـي ـ هجومـ ّ
ومصــر ،وقــد يتطلّــع إلقامــة تعــاون دفاعـ ّ
ـي فــي
ـي ـ اإليرانـ ّ
تشــرف واشــنطن علــى دوره فــي مواجهــة الحضــور الروسـ ّ
مواقعــه المشــرق ّية االســتراتيج ّية ،حيــث ســيتمكّن مــن ممارســة ضغــوط
مســتدامة علــى الخليــج ،ســواء عبــر إي ـران ،أم عبــر الع ـراق واليمــن ،فــإ ّن
فشــلها يعنــي أن تجــد نفســها مخيـ ّرة بيــن الخــروج مــن ســوريا والمشــرق ،أو
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التعــاون مــع تــل أبيــب ،بمعونــة القنــاة الروسـيّة ـ األميركيّــة ،والتراجــع عــن
عالقاتهــا العســكريّة ،واســتبدالها بعالقــات طبيع ّيــة مــن النــوع الــذي تقيمــه
ـادي في
ـي واقتصـ ّ
الــدول جميعهــا ،ويســمح لهــا بالمحافظــة علــى نفــوذ سياسـ ّ
ـوري ،واالنتشــار فــي مراكــز رئيســة كمدينــة حلــب ،والمناطــق
الوضــع السـ ّ
الواقعــة بيــن الجزيــرة والعـراق ،وبعــض باديــة الشــام وجنــوب دمشــق وريف
حمــاة وحمــص ،والتمتّــع بعالقــات ،وربمــا مرتكــزات ،قويّــة فــي الســلطة
الجديــدة ،تحظــى برعايــة روســيا التــي ســتفيد مــن توظيفاتهــا المال ّيــة
واســتثماراتها ومشــاريعها ،فــإن أبقــت أميــركا األســد أو ســلطته ،واســتغلّت
عالقاتــه مــع طهـران إلربــاك الــروس ،تعــاون الماللــي وقبلــوا التنســيق بينهــم
وبيــن تــل أبيــب تحــت إش ـرافها ،وإ ْن بقــي األمــر ســريًّا ،وواصلــت طه ـران
إطــاق تهديداتهــا الكالميــة «للعــد ّو» الــذي ســتق ّر بأولويــة دوره فــي عمــوم
المشــرق والمنطقــة العربيــة ،وضمنــوا اســتمرار نظامهــم ،ولــو إلــى حيــن.
هــذا االحتمــال الــذي يبــدو مســتبع ًدا ،وشــبه مســتحيل ،هــو أحــد ممكنــات
الواقــع ،بمــا أنــه يج ّنــب طه ـران خســارة معركتهــا الراهنــة ،ويجعلهــا ،بيــن
الســيطرة عليــه
يــوم وليلــة ،مشــرفًا بالوكالــة علــى مــا تحــاول منــذ عقــود ّ
باألصالــة.
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بلدان الخليج
وسوريـــــــا
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تعانــي بلــدان الخليــج مأزقًــا ينتجــه الفــارق بيــن رغبتهــا فــي ردع إيــران
ومواجهتهــا ودحرهــا بأيــدي الســوريّين وإبعادهــا عــن الخليج ،وبيــن الخطوط
الحمــراء التــي وضعتهــا لنفســها ،وتلــك التــي رســمتها واشــنطن لهــا فــي
الســوري ،وعجزهــا عــن خــوض ص ـراع مفتــوح ومباشــر مــع طه ـران.
ّ
الص ـراع ّ
يكمــن الخــوف مــن إيـران وراء انخـراط بلــدان الخليــج فــي دعــم المعارضــة
الســوريّة ،الــذي قيّدتــه سياســات واشــنطن ،وتحكّمت فــي تفاصيلــه التنفيذيّة
ّ
عبــر إشـرافها المباشــر علــى تل ّقــي وتوزيــع مــا يرســله الخليــج مــن دعــم إلــى
ـكري ،بحســب اعترافــات رئيــس وزراء
الســوريين ،وخاصــة علــى الصعيــد العسـ ّ
الســابق الشــيخ حمــد بــن جاســم(((.
قطــر ّ
الســعوديّة،
ترغــب معظــم بلــدان الخليــج ،وفــي مق ّدمهــا المملكــة العربيــة ّ
فــي خــوض حــرب مفتوحــة ضــد إيـران ،لكــن أيديهــا مغلولــة بقيــود أميــركا،
بــدل مــن توجيــه جهودهــا لحســم الصــراع ضــ ّد
وكذلــك خياراتهــا ،التــي ً
ال ّنظــام ،صــارت جــز ًءا مــن سياســات «إدارة األزمــة» التــي تب ّنتهــا واشــنطن
وقــررت مآالتهــا ،وحــددت مواصفاتهــا ومراحلهــا بمــا يخــدم مصالحهــا،
ويحـ ّول اآلخريــن إلــى مســاعدين أو تابعيــن لهــا ،تتعيّــن أدوارهــم بمــا تقــرره
لهــم أو تكلفهــم بــه.
((( حمد بن جاسم عن سوريا« ،تهاوشنا والصيدة فلتت» ،موقع آر تي بالعربية 27 ،ـ  10ـ .2017
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تـ َ
الســوريّة ،فــا
ـرك هــذا الواقــع بصمــات ســلبيّة علــى عالقــة الخليــج بالثــورة ّ
عجــب أن تناقضــت أهدافهــا السياس ـ ّية مــع خطواتهــا التنفيذيّــة ومواقفهــا
العمل ّيــة .ومــع أن أغلب ّيــة بلــدان الخليــج ق ـ ّررت خــوض معركــة رادعــة ض ـ ّد
إيـران ،فقــد وضعــت خطوطًــا حمـراء ال يتجاوزهــا خيــارا الثــورة الديمقراطــي
واإلســامي ،ومــا يمكــن أن يرتّبــاه مــن ارتــدادات خطيــرة علــى أوضاعهــا
ّ
الداخليّــة ،فــي حــال انتصــر أي منهمــا.
هــذا التناقــض ،ومــا الزمــه مــن تو ّجــس وأثــاره مــن ارتبــاك ،أوقــع بلــدان
الخليــج فــي مفارقــة مأزقيــة ،كان ح ّدهــا األول تقييــد دعمــه للســوريين ،علــى
الرغــم مــن أنــه يعنــي فشــله فــي تحقيــق هدفــه اإليرانــي ،والمحافظــة علــى
أمنــه واســتقراره ،وكان ح ّدهــا الثانــي نشــوء خطــر جـ ّدي عليهمــا ،يعــود إلــى
دعــم الثــورة ور ّدات أفعــال إيـران المحتملــة عليهــا فــي الخــارج ،وأتباعهــا فــي
وخاصــة فــي البحريــن والكويــت .وللخــروج مــن هــذه اإلشــكال ّية،
الداخــل،
ّ
تب ّنــى الخليــج اســتراتيجية اإلطالــة غيــر المحــدودة للص ـراع ،التــي اختارتهــا
الخلقــة» ،كخيــار يحــول ،مــن جهــة،
واشــنطن ،وتعبيرهــا الواقعــي« :الفوضــى ّ
ـامي ،اللذيــن ســيفضيان بالضرورة
ـي أو اإلسـ ّ
دون انتصــار الخياريــن الديمقراطـ ّ
إلــى انهيــار األســديّة ،حليفــة إيـران الحريصــة علــى اســتمرار ســيطرتها كقـ ّوة
احتــال تنشــر ق ّواتهــا فــي ســوريا ،ويكبــح ،مــن جهــة أخــرى ،دعــم الخليــج
لتح ـ ّول التمــرد الســوري إلــى ثــورة مكتملــة األركان ،لــن ينجــح فــي إدارتهــا
أو التح ّكــم فيهــا بآل ّيــات إدارة األزمــة ،وفشــلها المر ّجــح فــي إلحــاق هزيمــة
إيـران ،بمــا لديهــا مــن قــدرات تعبويّــة واحتياطــي كبيــر مــن الرجال والســاح،
ـزج بــه فــي الصـراع مــن جهــة ،ومحدوديّــة مــا تقدمــه بلــدان
ومــا تســتطيع الـ ّ
الخليــج لمواجهتــه ،مــن جهــة مقابلــة.
هــذه المفارقــة المتح ّديــة ،التــي لــم يوجــد لهــا حـ ّـل ،ق ّوضــت قــدرة دول
ال ّنفــط العربيــة علــى إلحــاق هزيمــة غيــر مباشــرة بإيــران فــي ســوريا،
وأســهمت ـ مــن حيــث ال تريــد ـ فــي بقــاء األســد ونظامــه ،وزاد مــن فشــل
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ـوري
نهجهــا مبــادرة إيـران إلــى اعتمــاد سياســات اســتباقيّة ،ز ّجــت بحرســها الثـ ّ
الصـراع المباشــر ضـ ّد الثــورة ،وغيــر المباشــر ضـ ّد الخليــج ،في
ومرتزقتهــا فــي ّ
ـليحي منخفــض
حيــن التزمــت بلدانــه بمــا فرضتــه واشــنطن مــن ســقف تسـ ّ
علــى أط ـراف الص ـراع ،منعــت الفصائــل مــن تجــاوزه ،كــي تبقــى خاضعــة
توازنــي معقّــد تب ّنــاه «بيــت أوبامــا األبيــض» حيــال طرفــي الصــراع
لنهــج
ّ
الســوريين ،وترجــم إلــى قيــود فرضتهــا بلــدان الخليــج علــى نفســها تجــاه
إي ـران ،أو فرضــت عليهــا ،بالنتائــج المد ّمــرة لالحتجــاز الــذي فرضتــه أميــركا
عليهــا ،وتق ّيــدت بــه إلــى حــد عــاد عليهــا بشــكر البيــت األبيــض ،الســعيد
باحترامهــا الحــدود التــي رســمها لهــا ،مــن جهــة ،وإســهامها ،مــن جهــة أخــرى،
الخلقــة» ،وجعــل وضــع
فــي توطيــد البيئــة الضروريّــة إلدامــة «الفوضــى ّ
ســوريا الكارثــي يبــدو طبيعيًــا ،بالرغــم ممــا حفــل بــه مــن قتــل وتجويــع
وذبــح وحــرق وإبــادة منظّمــة ،ومــا عرفتــه حيــاة شــعبها اليوميــة مــن أهــوال،
أكّــدت مشــاركة الخليــج غيــر المباشــرة ،وربمــا غيــر المقصــودة ،فــي تدميــر
المشــرق العربــي ،وتقويــض دولــه وتهديــد أبنيتهــا ،وكــم أض ـ ّر بــه ات ّكالهــا
علــى واشــنطن ،ومــا مارســته بعــد تدميــر برجــي التّجــارة فــي نيويــورك ،فــي
الفتــرة الواقعــة بيــن أيلــول  ،2001وغــزو الع ـراق عــام  ،2003مــن سياســات
تمحــورت حــول تكســير دولــة رئيســة فــي العالــم العربــي ،وإبطــال بعــض
األســس التــي ســبق لهــا أن أرســت عليهــا عالقاتهــا التاريخ ّيــة مــع بلــدان
الســعوديّة.
الخليــج،
ّ
وخاصــة منهــا المملكــة العربيــة ّ
هــل ســيقوم الخليــج بإعــادة تقويــم سياســاته الســوريّة ،لكونهــا لــم تــردع
إيــران ،ولــم ت ُحــل دون تدميــر ســوريا وثورتهــا ،أم أنــه ســيقبل اســتمرار
ـوري ،وســيتّخذ
السـ ّ
اســتغالله لمــآرب تجافــي مصالحــه المشــتركة مــع الشّ ــعب ّ
المواقــف المطلوبــة لــردع إيـران ،قبــل أن يستســلم ألخطــر تحـ ّد واجهــه فــي
تاريخــه وتاريــخ العــرب منــذ العصــر الوســيط ،ســيترجم إلــى حــروب أهل ّيــة
ومذهب ّيــة تجتــاح وتد ّمــر بلدانهــم ،ومــا ســيكون لهــا مــن أبعــاد إقليم ّيــة
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ودوليّــة ،تماثــل مــا يشــ ّن منــذ عــام  2011علــى دولــة ومجتمــع ســوريا
باألصالــة ،وعلــى بلدانــه بالوكالــة ،وبــدأ لهيبــه يصــل إليهــا فــي صيــغ بدئ ّيــة
لــن تلبــث أن تتحـ ّول إلــى نــار ســيحرق ســعيرها شــعوبه وثرواتــه ،إن واصــل
الســلبية والضعــف ،وعجــز عــن اتّخــاذ
التمســك بخياراتــه الراهنــة ،الشــديدة ّ
ّ
مواقــف حاســمة تجــاه مــا يجــري فــي معركتــه بســوريا ،تكبــح تراجــع الثــورة،
وتــردع تد ّخــل الخــارج فيهــا بق ـ ّوة وفاعليــة ،وبصــور مباشــرة ،إيرانيًــا كان أو
روسـ ًيا أو أميرك ًيــا ،لتحـ ّول دورهــا فــي الصـراع الدائــر إلــى سـ ّد ينجــو العالــم
ـي عامــة ،والخليــج طب ًعــا ،أو ينهــار بنجاتــه أو انهيــاره ،بعــد أن يقــدم
العربـ ّ
علــى توحيــد مواقفــه وخياراتــه مــع مواقــف وخيــارات الثــورة ،ويعـ ّزز دورهــا
الدبلوماســي وتأثيــر ممثّليهــا فــي العــراك اليومــي
والسياســي ـ
الميدانــي
ّ
ّ
ّ
مــع األســديّة واإليرانييــن ،وفــي أي حـ ّـل دولــي هدفــه إنهــاء الحــرب المعلنــة
عليهــم ،الســريّة عليهــا ،التــي تد ّمــر واحــدة مــن أكثــر دول الوطــن العربــي
تقد ًمــا دينام ّيــة ،ومجتم ًعــا مــن أكثــر مجتمعاتهــم تم ّدنًــا وتواصـ ًـا مــع وطنــه
العربــي وانخراطًــا فــي مشــكالته؟
ال بديــل للخليــج عــن هــذا الــدور ،إن أراد الدفــاع عــن نفســه ،في ســوريا ،عبر
اإلقـرار بحــق الســوريين فــي قيــادة صراعهــم مــع االســتبداد ،وبهويّــة ثورتهــم
الديمقراطيــة ،لكونهــا الهويــة الوحيــدة التــي يمكــن أن تحميهــا وتحميهــم
مــن اإلرهــاب ،كمــا فــي بلدانــه ،حيــث عليــه المســارعة إلــى إصــاح نظمهــا،
فــي الوقــت المتــاح لهــا قبــل وصــول الصـراع إليهــا ،بعــد أن اختــرق فــي فتــرة
ســابقة مصــر ،والفتــرة الحاليــة المشــرق ،ير ّجــح أن ينتقــل إليهــا فــي الطــور
القــادم ،الــذي لــن تصمــد أمــام أخطــاره دون االســتقواء بمجتمعاتهــا علــى
فــوات أوضاعهــا ،وجســر اله ـ ّوة بيــن حكّامهــا ومحكوميهــا ،وقطــع الطريــق
ـي المتغلغــل فيهــا وأتباعــه .يســتدعي هــذا الــر ّد وقــف
علــى العــدو اإليرانـ ّ
الهمجــي علــى ســوريا وشــعبها ،باعتبــاره خطــ ًرا داخل ًيــا يهددهــا
القضــاء
ّ
هــي أيضً ــا ،وليــس حدثًــا ب ّران ًيــا بعي ـ ًدا عنهــا! إذا لــم تــدرك بلــدان الخليــج
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أنهــا فــي حــرب ،وأن هزيمــة ســوريا ســتزيل مــن طريــق إيــران العقبــات
التــي تحــول دون اقتحامهــا ،أو تفجيــر أوضاعهــا ،فإنهــا تكــون كمــن ينتحــر
خوفًــا مــن المــوت ،أو يمــوت خوفًــا مــن االنتحــار ،ويُثبــت أنــه لــم يفهــم
ـي
معنــى تعامــل طه ـران مــع ثــورة الحريــة الســوريّة بمــا هــي حــدث إيرانـ ّ
ـروري لمواجهتهــا كحــدث داخلــي ،بينمــا
ـي ،وقيامهــا بــكل مــا هــو ضـ ّ
داخلـ ّ
يســعى الخليــج إلبقائهــا خارجــه ،أي بعيــدة عنــه ،ولســان حالــه يقــول :نؤجــل
احت ـراق بيتنــا بإشــعال النــار فــي بيــوت إخوتنــا ،أو نحمــد اللــه أن الضربــة
أصابتهــم ولــم تصبنــا نحــن ،لذلــك ،وكــي نتقــي تآمــر إيـران ،يجــب أن نعـ ّزز
احتماءنــا بواشــنطن ،ونبقــي أوضاعنــا علــى مــا هــي عليــه ،ونشــتري ،بمــا
لدينــا مــن مــوارد نفطيــة وماليــة وفيــرة ،أمننــا مــن البيــت األبيــض ،وال نســمح
ـوري الخارجــي وأوضاعنــا
السـ ّ
فــي الوقــت نفســه بــأي تشــابك بيــن الحــدث ّ
الداخليــة ،أو بخــروج مواقفنــا وسياســاتنا ع ّمــا ق ّررتــه واشــنطن مــن خطــوط
حمــراء وأهــداف للحــدث الســوري الــذي ال يجــوز أن يفلــت مــن أيدينــا
أيضً ــا ،وأن تتراجــع قدرتنــا علــى التد ّخــل فيــه ،بالتنســيق مــع واشــنطن ،وعلــى
تعزيــز دورنــا فــي حربنــا بالوســاطة فــي مختلــف مناطــق ســوريا ،باالتّــكال
علــى بعــض التنظيمــات اإلســامية المسـلّحة ،ومالنــا السياســي ،الــذي يــورط
الماللــي فــي ص ـراع عســكري تحمينــا مــن نتائجــه مــن المصاعــب التــي ال
بــ ّد أن تواجههــم بالنســبة لحســمه ،وإحــراز انتصــار فيــه ،وتبقيــه صرا ًعــا
لــه ارتــدادات داخليّــة ال ب ـ ّد أن تكــون مدمــرة لهــا ،فننجــو وتهلــك ،خاصــة
أن حربهــا علــى الثــورة الســوريّة كشــفت حجــم مــا «نشــرته وحقّقتــه مــن
اختراقــات مذهبيــة مســلحة حتــى األنيــاب ،بمــا لهــا مــن أذرع مؤدلجــة فــي
اليمــن والعـراق وســوريا ولبنــان»((( ،يمكــن أن تصبــح إحــدى نقــاط ضعفهــا.
بعدمــا تب ّيــن أن الخليــج اختــار االحتمــاء بأميــركا بــدلً مــن خــوض معركــة
((( أحمــد هــواري« ،الخليــج وإي ـران ،الحــرب البــاردة» ،جريــدة األه ـرام ،العــدد  15 ،47826ـ  11ـ .2017
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ســامه وســيادته فــي ســوريا ،وآثــر االلتـزام بمــا تطلبــه واشــنطن منــه ،وانصاع
لخطوطهــا الحمـراء ولمحـ ّددات سياســاتها ،علــى الرغــم مــن مخاطرهــا التــي
غــدت وجوديّــة عليــه ،بعــد انــدالع النــار فــي اليمــن ،إحــدى أهــم دولــه،
واحتجــاز قدراتــه ،الــذي بــدا واض ًحــا خــال الحــرب مــع الحوثي ّيــن ،األقليــة
التــي اســتولت علــى الســلطة باســم إي ـران ونيابــة عنهــا؛ صــار مــن المؤكّــد
أن الحــرب الروس ـيّة ـ اإليرانيّــة ـ األســديّة علــى ســوريا أدخلــت العــرب إلــى
مرحلــة نوعيــة جديــدة ،هــي الثالثــة مــن مراحــل تدميــر دول ومجتمعــات
آســيا العربيــةٍ ،
بأيــد مرتبطــة بإيــران أو تنصــاع لخططهــا ،أهمهــا «النظــام
األســدي» و«حــزب اللــه» و«الحشــد الشــعبي» فــي المشــرق ،و«أنصــار اللــه»
فــي الجزيــرة العربيــة :أدوات طهــران ،التــي أســهم بعضهــا بفاعليــة فــي
تدميــر العــراق وســوريا ،كدولتيــن يصعــب وجــود المشــرق فــي غيابهمــا،
واليمــن علــى البحــر األحمــر وبحــر العــرب ،بمــا يطـ ّـل عليــه مــن مم ـرات
اســتراتيج ّية حاكمــة دول ًّيــا ،بعــد إغـراق مصــر فــي مشــكالت لــن تخــرج منهــا،
وبخاصــة فــي ظــل األوضــاع العربيــة الراهنــة،
بمــا لديهــا مــن قــدرات ذات ّيــة،
ّ
ومــن غيــر المســتبعد إطالقًــا ،إن لــم يكــن مــن المؤكّــد ،أن تكــون المرحلــة
الثالثــة خليجيــة ،وســتبدأ بانتقــال كارثــة المشــرق إلــى بلدانــه ،ليكتمــل إخراج
العــرب مــن التاريــخ لقــرن قــادم ،ويحترقــوا بنفطهــم ،ويُســلبوا ملياراتهــم،
ويتح ّولــوا إلــى مــادة تالعــب بِيــد مــن قــد يــرون فــي إي ـران بديـ ًـا تاريخ ًيــا
ائيلي ،الــذي ســيصبح ،بتكاملــه مــع طهـران،
لهــم ،بالتّعــاون مــع الكيــان اإلسـر ّ
ســيد المشــرق والمغــرب.
هــل يبــادر الخليــج إلــى إنقاذ نفســه بإعــادة النظر فــي دوره الســوري ،ويبادر
إلــى تأســيس شــراكة قائمــة علــى الن ّديّــة مــع الذيــن يدافعــون عنــه مــن
ثــوار الحريــة؟ وهــل يق ـ ّر بحقّهــم فــي قرارهــم الوطنــي المســتقل ،علــى أن
ـي،
ـي ـ الديمقراطـ ّ
يمارســوه بالتشــاور والتعــاون مــع بلدانــه ،وبخيارهــم الوطنـ ّ
كتعبيــر عــن رفــض ومقاومــة مــا اســتفحل مــن عســكرة ومذهبيــة فــي
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صفــوف التنظيمــات المتأســلمة واإلرهابيــة ،التــي وفــد معظمهــا إلــى ســوريا
مــن الخــارج ،وال يــدري أحـ ٌد مــن هــي ومــا وراءهــا ،وسـ ّوغت دورهــا المد ّمــر
الســبعة الماضيــة أنهــا
بحقهــا فــي بنــاء دولــة دينيــة ،أثبتــت تطـ ّورات األعــوام ّ
اســتحالة محليــة ودوليــة ،لكــن القصــد مــن رفــع شــعارها هــو فصــل الحاضنــة
الشــعبية عــن ثــورة الحريــة والوحــدة الوطنيــة ،وتســويغ الحــرب عليهمــا؟
هــذه األســئلة لــم تكــن افتراضيــة ،بــل أنتجــت خالفــات ال يســتهان بهــا ،وإن
ـي الكتمــان ،بيــن المعارضــة والممارســات الخليج ّيــة ،علــى مــا كان
بقيــت طـ ّ
بيــن دولهــا مــن تباينــات فــي عالقاتهــا مع مختلــف أطيــاف الســوريّين ،كمنت
فيهــا بــذور خالفــات بينهــا ،انعكســت بهــذا الشــكل أو ذاك علــى الداخــل
الســوري ،وإن بقيــت خف ّيــة عــن األنظــار ،وغــاب عنهــا جميعهــا االقتنــاع
بــأن الثــورة لــن تحقــق أهدافهــا ،إذا لــم تنجــح فــي التخلّــص مــن تنظيمــات
اإلرهــاب ومــا يمثّلــه مــن ثــورة مضــا ّدة مذهب ّيــة ،ســاندت فــي واقــع الحــال
األســدية ،وأســهمت مثلهــا فــي تدميــر المجتمــع الســوري .وغــاب عنهــا
االعتـراف بحــق الســوريين فــي رســم سياســة مســتقلّة يضعونهــا فــي ضــوء مــا
ـي
ـي أو دبلوماسـ ّ
لديهــم مــن درايــة بأوضاعهــم تفــوق مــا لــدى أي جهــاز أمنـ ّ
ـي ،وبالتشــاور معــه حــول مــا هــو مشــترك مــن شــؤون ،وهــو كثيــر
خليجـ ّ
ومهـ ّم ،وصــولً إلــى مواقــف موحــدة تجنبهــم المخاطــر الناجمــة عــن تد ّخــل
إي ـران وحســابات واشــنطن ،ومــا التزمــوا بــه طــوال أعــوام مــن عمــر الثــورة
ـال عليهــا وعليهــم ،وجلــب كــوارث للطرفيــن ،قــد ال تكــون
الســورية ،وكان وبـ ً
ّ
حــرب اليمــن آخرهــا؟
ـدل مــن هــذه الخيــارات ،اتّبــع الخليــج سياسـ ٍ
ـات عــززت مــا بيــن الســوريين
بـ ً
مــن تناقضــات وخالفــات ،أبــرز محطاتهــا تد ّخــل بعــض دولــه فــي تشــكيل
الســوري ،ثــم االئتــاف ،وإغــراق الفصائــل المتأســلمة ـ
المجلــس الوطنــي
ّ
السياســي ،ومســاعدتها فــي إحبــاط محــاوالت توحيــد
المتعســكرة بالمــال
ّ
ـوري الحـ ّر ،كقـ ّوة
ـكري ،وتعزيــز الجيــش السـ ّ
ـي والعسـ ّ
قطاعــي الثــورة السياسـ ّ
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دورهــا حاســم فــي الدفــاع عــن الشــعب ،مــن غيــر المســموح بــه لفصائــل
المذهبــة والعســكرة مقاتلتــه ،وتقويــض وجــوده ،واالســتيالء علــى المناطــق
ـدي ،وذلك بدعــم الفصائل المتأســلمة،
التــي كان قــد ح ّررهــا مــن الجيــش األسـ ّ
المناهضــة ألي حـ ّـل سياســي ،والســاعية إلقصاء غيرها من الســاحة العســكريّة،
والرافضــة لالئتــاف كممثّــل للشّ ــعب الســوري معتــرف بــه دول ًّيــا ،والمراهنــة
ـي ألطـراف الثــورة األخــرى ،وعلــى ضعفهــا ،وافتقارهــا
علــى التشــتت التنظيمـ ّ
إلــى مــوارد ماليــة تســاعدها فــي تعميــق عملهــا الوطنــي ،وإحبــاط المســاعي
ـي
التــي تجعــل اســتمراره صع ًبــا إلــى درجــة االســتحالة ،فــي ظــل الدفــق المالـ ّ
الكثيــف الــذي يصــل إلــى الفصائــل والتنظيمــات المتط ّرفــة والوافــدة ،مــن
بلــدان الخليــج وأوســاط عديــدة مــن الت ّجــار ورجــال األعمــال .وقــد ص ـ ّرح
رئيــس وزراء قطــر األســبق حمــد بــن جاســم بــأن «الدوحــة أمســكت بملــف
األزمــة الســوريّة بتفويــض مــن الســعودية ،وق ّدمــت الدعــم للجماعــات
المســلحة عبــر تركيــا ،بالتنســيق مــع القـ ّوات األميرك ّيــة وأطـراف أخــرى ،وأن
كل مــا كان يرســل كان يتـ ّم توزيعــه عــن طريــق القـ ّوات األميركيــة واألتـراك
والســعوديّة ،وحيــن قيــل إن ال ّنصــرة غيــر مقبولــة توقّــف الدعــم للنصــرة...
ّ
أخيـ ًرا غ ّيــرت الســعودية موقفهــا بشــأن بقــاء األســد ،لكنهــا لــم تبلّــغ الدوحــة
بذلــك»(((.
وتؤكّــد هــذه التصريحــات أ ّن المعونــات كانــت ترســل إلــى التنظيمــات
المســلحة دون اشــتراطات تتعلّــق بخطهــا السياســي أو وحدتهــا أو انتمائهــا
إلــى ثــورة الحريــة ،ودون اإلفــادة مــن دور عشــرات آالف المنشــقيّن عــن
الجيــش األســدي مــن ضبــاط وصـ ّـف ضبــاط وجنــود ،لــو كان موقــف الخليــج
داع ًمــا للثــورة وعازفًــا عــن التالعــب بقطاعيهــا الديمقراطــي واإلســامي ،لمــا
غــاب دعمــه عنهــم ،والقتصــر عليهــم ،ولــكان تب ّنــي قيــم ثــورة الحريــة قــد
ســاعدها فــي تجــاوز نقــاط ضعفهــا وعثراتهــا ،وتعزيــز قدرتهــا علــى رفــض
(((
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خطــر الفصائــل الجهاديّــة والســلفيّة علــى وحــدة الســوريين الوطنيــة ،وهويــة
ـي يقتصــر علــى
ـي ـ دينـ ّ
الثــورة ،التــي أرادوا لهــا أن تكــون مجــرد فعــل مذهبـ ّ
«أهــل الس ـ ّنة والجماعــة» ،ويســقط ســلطة األســد الطائف ّيــة ،ليقيــم ســلطة
مذهبيــة بديلــة ،تنتقــم مــن فئــات الشــعب الســوري األخــرى ،وتخضعهــا
ألحــكام تجعــل مســيح ّييها «أهــل ذ ّمــة» والفــرق اإلســامية األخــرى «رافضــة»
يســتحقّون القتــل!
هــل راهــن الخليــج علــى انتصــا ٍر تُحــرزه هــذه التنظيمــات والفصائــل؟ كال،
تنســق وتتعــاون فيمــا بينهــا ،إن
إنــه لــم يراهــن .ولــو فعــل لطلــب منهــا أن ّ
كان مــن الصعــب توحيدهــا ،ولمــارس ضغوطًــا عليهــا تنهــي تبعثرهــا وتناقــض
خياراتهــا ومواقفهــا ،ومــا نشــب بينهــا غال ًبــا مــن معــارك مرتفعــة الكلفــة،
بشــريًّا وسياسـيّا .مــا انتهجــه الخليــج مــن سياســات لــم يكــن مجــرد ســهو ،أو
عجــز عــن مالحظــة الواقــع والتأثيــر فيــه ،بــل كان نتــاج خطــوط حمـراء ،أ ّدى
قبولهــا إلــى خيــارات أض ـ ّرت بالســوريين وداعميهــم ،وإال لمــا دعــم الخليــج
هــذه التنظيمــات التــي لطالمــا رفــض وجــود أي أثــر لهــا أو لمــا يماثلهــا فــي
بلدانــه!
وكان المقــ ّدم حســين الهرمــوش ،أول ضابــط انشــق عــن الجيــش األســدي،
قــد ُســلّم إلــى المخابــرات الســوريّة ،بســبب رفضــه تســليح المدنييــن،
وإص ـراره علــى حصــر الســاح واســتعماله بالمنش ـقّين عــن جيــش النظــام،
ومــن يضمونــه إليهــم ،وفــق أصــول تعبئــة وتجنيــد عســكريّة قانون ّيــة .لكــن
هــذا الخيــار لــم يلفــت نظــر دول الخليــج ،مــع أن تنفيــذه كان ســينقذ الثــورة
الســوريّة مــن االنزيــاح الــذي د ّمرهــا كثــورة حريــة ووحــدة شــعبية ووطنيــة،
ـي الــذي رعــاه.
وسيُســقط األســد ونظامــه والخيــار اإلرهابـ ّ
زاد الطيــن بلّــة أن الجيش الســوري الح ّر ،الذي ّأسســه الهرمــوش ،صار يعامل
مــن لحظــة تســليمه وكأنــه مجــرد تنظيــم مــن هــذه التنظيمــات ،وعندمــا
قطعــت عنــه المعونــات ،وجــد منتســبوه أنفســهم بيــن مخالــب الجــوع
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والحرمــان والنبــذ .وحيــن توقّــف تســليحه ،تق ّدمــت األســلمة المتعســكرة،
وتراجعــت ثــورة الحريــة ،وفقــدت أجــزاء متزايــدة مــن المناطــق التــي
أســدي.
كان قــد ح ّررهــا ،وأعادتهــا ســيطرة هــذه التنظيمــات إلــى وضــع
ّ
والغريــب أن تســليح الفصائــل وتمويلهــا لــم يتوقــف ،بــل ازداد بعــد أن
احتلّــت مق ـ ّر قيــادة أركان الجيــش الحــر ،التــي تــم اختيارهــا بمعرفــة ،إن
لــم يكــن بمبــادرة ،مــن بلــدان الخليــج وتحــت إشــرافها ،خــال مؤتمــر
أنطاليــا الــذي عقــد بيــن  31أيــار و 3حزي ـران  ،2012ليكــون خطــوة علــى
ـي صفحــة ثــورة الح ّريّــة ،بحســب مــا أكّدتــه التطـ ّورات الالحقــة،
طريــق طـ ّ
ـي ،ويخمــد تدرج ًيــا
وإقامــة بديــل لهــا يطبعهــا أكثــر فأكثــر بطابــع مذهبـ ّ
اطــي ،ويلحــق قطاعــات
الشــعبي
المدنــي،
حراكهــا
والمجتمعــي والديمقر ّ
ّ
ّ
ّ
متزايــدة منهــا بخيــار متأســلم ـ متعســكر ،ســانده الخليــج ،علــى الرغــم مــن
خطورتــه الظاهــرة عليــه ،وإداناتــه المتكــررة لــه ،واتخــاذه مواقــف صارمــة
مــن أتباعــه فــي بلدانــه ،كأن الخيــار المتأســلم الســوري يخلــو مــن الخطــر،
أو كأ ّن لديهــا ضمانــات بــأن العالــم لــن يســمح بانتصــاره ،ويريــد لــه أن
يق ـ ّوض الثــورة مــن داخلهــا.
يطــرح موقــف الخليــج الســؤال التالــي :إذا كان الخيــار اإلســامي ممنو ًعــا فــي
ســوريا ،فلمــاذا اقتصــر دعــم بلدانــه عليــه ،بينمــا حجــب عــن أنصــار ثــورة
الحريــة ،التــي قيــل إن العالــم يؤيّدهــا؟! ولمــاذا اســتمر الدعــم حتــى بعــد
ـي ،وبــروز التداخــل بينهمــا وبيــن فصائــل
صعــود التيــار القاعـ ّ
ـدي فالداعشـ ّ
إســامية متعــددة وكبيــرة ،كـــ «جيــش اإلســام» وجهــات وازنــة فــي «أح ـرار
الشــام» ،وغيــره؟
بتســليم قـرار التســليح لغرفتــي المــوك والمــوم األميركيتيــن ،المســؤولتين عــن
تســليح الفصائــل فــي تركيــا واألردن ،س ـلّمت بلــدان الخليــج بإدخــال طــرف
ـي بينهــا وبيــن طــرف عربــي يخــوض معركتهــا ضــد إي ـران،
ـي أجنبـ ّ
مخابراتـ ّ
بالرغــم مــن أن انتصــاره يفتــرض أن يكــون مصلحــة اســتراتيجية لهــا ،تحتــم ّأل
364

ـي عليهــا ،أل ّن دوره قــد يكـ ّرس
يكــون ألجنبــي حــق اإلشـراف الكلّــي أو الجزئـ ّ
عندئــذ لتمويــل هــذا التنظيــم اليــوم ،وذاك غـ ًدا ،طب ًقــا لألوامــر الصــادرة إليــه
مــن واشــنطن ،حيــث مق ـ ّر إدارة األزمــة ،الــذي ال يريــد لهــا أن ت ُحســم ،مــا
ـب جهــوده علــى
دامــت جــز ًءا مــن اســتراتيجية «الفوضــى ّ
الخلقــة» ،ويصـ ّ
التح ّكــم فــي أكبــر عــدد مــن الفصائــل ،لممارســة أكبــر قــدر مــن الص ـراع،
ســلبًا أو إيجابًــا.
كان نهــج الخليــج مجاف ًيــا لطبيعــة مــا يفترضــه انتمــاؤه إلــى مجــال قومــي
أي مــن
تشــاركه ســوريا عضويّتــه ،روابطــه ليســت ب ّرانيــة بالنســبة إلــى ّ
أطرافــه ،وتختلــف أشــ ّد االختــاف عــن الروابــط التــي تقــوم عــادة بيــن
ـي بق ـ ّوة االنتمــاء المشــترك،
ـي تفاعلـ ّ
دول أجنب ّيــة ،حيــث إن المجــال القومـ ّ
وانعــكاس مــا يحــدث فــي منطقـ ٍة منــه علــى بقيــة مناطقــه .ومــع أ ّن الثــورة
الســوريّة اكتســبت أبعــا ًدا داخليــة فــي بلــدان الخليــج ،ع ّبــر عنهــا التعاطــف
الشّ ــعبي مــع مأســاتها ،والموقــف الــذي اتخــذه حكّامــه مــن األســد ،وقطــع
عالقتهــم بــه ،بعــد محاولــة إقناعــه بإج ـراء إصالحــات وتزويــده بمعونــات
مال ّيــة تســاعده فــي تخطــي فتــرة انتقــال داخلــي ،يقــوم علــى تســوية
تراعــي مــا شــهدته ســوريا مــن تبـ ّدل خــال حوالــي نصــف قــرن ،وخارحــي
يبعدهــا عــن إي ـران ويعيدهــا إلــى الصـ ّـف العربــي ،حيــث ســيكون هنــاك
التـزام مــن الخليــج ببنــاء مصالــح مشــتركة وثابتــة معهــا .لكــن إحجامــه عــن
تمســك األســد بإي ـران،
إقامــة عالقــة تفاعليــة مــع الثــورة ،تكــون ر ّده علــى ّ
الخلقــة» الحمــراء ،التــي ح ّولــت الطرفيــن
والتزامــه بخطــوط «الفوضــى ّ
الســوريين المتصارعيــن إلــى أداتيــن بيــد واشــنطن ،قــ ّوض قدرتــه علــى
خــوض معركتــه ضــد إي ـران ،وإن ـزال الهزيمــة المرغوبــة بهــا فــي ســوريا،
ـي علــى داخلــه ،بحكــم التشــابك
وتركــه عرضــة الرتــدادات فشــله الخارجـ ّ
بيــن ســاحات قوميــة يســتحيل فصــل إحداهــا عــن األخــرى ،ونظــرة خاطئــة
إلــى األســديّة ،رأت فيهــا وحدهــا بُعــد ســوريا القومــي ،وتجاهلــت مجتمعهــا
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وثورتــه ،وحتميــة أن يفضــي موقفهــا منــه إلــى تهتّــك ثورتــه ،فــي ظــل
الضغــط الهائــل الــذي يمارســه األســد وإي ـران وروســيا عليهمــا ،وأن تنتشــر
أمــواج التط ـ ّرف فــي جزيــرة العــرب أيضً ــا.
دافــ َع الســوريون عــن أمــن وســام الخليــج بثورتهــم ،ولــم يدافــع الخليــج
ـاص ،بســبب مــا اعتمــده
عــن أمــن وســام ســوريا ،أو عــن أمنــه وســامه الخـ ّ
مــن سياسـيّات ،لذلــك زرعــت مواقفــه ري ًحــا فــي ســوريا مــا لبثــت عاصفتهــا
ـامي الحوث ّييــن
ـي ـ اإلسـ ّ
أن ه ّبــت فــي اليمــن ،حيــث يقاتــل التحالــف العربـ ّ
وإيـران ،منــذ أكثــر مــن سـتّة أعــوام ،فــي ظــروف كشــفت افتقــاره إلــى القــوة
القــادرة علــى مواجهــة الخطــر القــادم مــن ضفــة الخليــج العربــي الشــرق ّية،
ـمال
وتط ّوقــه بك ّماشــة أحــد أطرافهــا فــي بـ ّر الشــام واآلخــر جبــال اليمــن ،شـ ً
وجنوبًــا ،وفــي الخليــج العربــي والبحــر األحمــر شــرقًا وغربًــا ،ويبــدو جليًّــا أن
فشــله هنــاك بــدأ هنــا ،فــي ســوريا ،وأن مــا عجــز عــن تحقيقــه فيهــا تــرك
انعكاســاته علــى عجــزه عــن دحــر إيـران وهزيمــة الحوثــي ،فــي اليمــن الــذي
خــرج مــن ال ّنظــام العربــي ،أســوة بمــا ســبق أن فعلتــه األســدية ،وانتمــى إلــى
النظــام البديــل الــذي أظهــر فاعليتــه وقدراتــه الضاربــة فــي الص ـراع داخــل
ســوريا وعليهــا!
لعبــت خالفــات بلــدان الخليــج ،وتبايــن ارتباطاتهــا األيديولوج ّيــة والسياسـ ّية
باألطــراف الســوريّة المختلفــة ،دو ًرا خطيــ ًرا فــي الفشــل المــزدوج الــذي
أفقدهــا فاعل ّيتهــا فــي ســوريا ،وأ ّدى إلــى تراجــع الثــورة الســوريّة ثــم
تالشــيها .وانعكســت تباينــات مواقفهــا علــى تباينــات مواقــف الفصائــل
ـي وخطــط مرحليّــة ،ولــم تخضــع
المس ـلّحة ،المفتقــرة إلــى برنامــج سياسـ ّ
المالــي ،الــذي تلقتــه اليــوم مــن
يو ًمــا لقيــادة سياســيّة ،وشــ ّجع الدعــم
ّ
هــذه الدولــة ،وغ ـ ًدا مــن منافســاتها ،تبعثرهــا ،ومــا مارســته مــن ارتجــال
فــي قراراتهــا وعشــوائية فــي عمل ّياتهــا ،بالرغــم مــن أنــه كان مــن الواضــح،
عقــب فتــرة قصيــرة مــن ظهــور «الفصائل ّيــة» ،أنّهــا نمــط مــن التنظيــم
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العســكري محكــوم بالفشــل ،فــي مواجهــة جيــوش دول كبــرى وإقليميّــة
ّ
مركزيــة عاليــة التنظيــم والتســليح ،ولــن تتمكــن مــن الدفــاع عــن الشّ ــعب
الســوري ،المبعثــر بــدوره تنظيم ًيــا وسياسـ ًيا ،ومــن إنـزال هزيمــة بأعدائــه.
علــى الرغــم مــن هــذه الخبــرة ،لــم تبــادر أي دولــة خليجيــة إلــى قطــع
وخاصــة المال ّيــة منهــا ،عــن قــادة فصائــل كانــت ســويّتهم الوطن ّية
معوناتهــا،
ّ
والميدانيّــة تتــآكل تحــت وطــأة مــا ســاد فــي صفوفهــم مــن فســاد ،وتوفّــر
ســيولة ماليــة كبيــرة بيــن أيديهــم ح ّولتهــم إلــى تجــار حــرب ،يشــترون
المعــارك ويبيعونهــا ،ويســتخفّون بغيرهــم ويوقعــون بــه ،ويســتهترون
بــأرواح ومصائــر مــن يقاتلــون معهــم.
ـي
بدخــول روســيا المباشــر إلــى الحــرب ،ومــا صحبــه مــن تنســيق أميركي روسـ ّ
مباشــر ،تراجــع دور الخليــج ،ومــا إن وقــع الخــاف مــع قطــر ،ونشــبت حــرب
اليمــن ،حتــى انكفــأ علــى نفســه خوفًــا مــن تطــور ٍ
ات بــدا أنهــا شــرعت تنقــل
المعركــة إليــه ،وأنــه ق ـ ّرر معالجتهــا بغفلتــه المعهــودة مــن جهــة ،واالتّــكال
علــى واشــنطن مــن جهــة أخــرى ،ومــا يمكنهــا فعلــه فــي حــال فتحــت جبهــة
ثانيــة ض ـ ّد إي ـران ،فــي الخليــج نفســه ،اســتبقتها قياداتــه بخفــض انخراطهــا
ـوري ،وتصعيــد مواقــف بعــض أطرافهــا مــن هــذه
السـ ّ
المباشــر فــي الص ـراع ّ
الدولــة أو تلــك ،دون مراعــاة لدورهــا فــي ســاحة الحــرب الســوريّة ،الــذي كان
يمكــن لتفاهمهــا مــع أصحابــه أن يســهم فــي تحصيــن الثــورة ،بهــذا القــدر
أو ذاك.
بصمودهــا األســطوري ،طــوال عشــرة أعــوام ،وتح ّولهــا إلــى حقيقــة ال
يمكــن تجاوزهــا فــي حاضــر ومســتقبل المشــرق والوطــن العربــي والشّ ــرق
األوســط ،تتيــح الثــورة للخليــج فرصــة جديــدة إلرســاء عالقاتــه معهــا علــى
ـوي ،والش ـراكة .وليــس س ـ ًّرا
أســس مــن االحت ـرام المتبــادل ،والتعــاون األخـ ّ
العربــي الفاعــل يلقــي
أن ســقوط المشــرق وخــروج مصــر مــن دورهــا
ّ
بأعبــاء ال يســتهان بهــا علــى عاتــق بلــدان الخليــج ،الــذي يجــب أن يــردع
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ـي» ،بالنظــر لمــا
دور إيـران بمجمــوع قـ ّوة العــرب ،وأن يواجههــا بــر ّد «قومـ ّ
ـي ،وليــس فقــط لهــذه الدولــة أو تلــك،
يحملــه مــن تهديــد للوجــود العربـ ّ
وألن مجابهتــه الناجحــة تتح ـ ّدى قــدرات أي بلــد عربــي بمفــرده .وبمــا أن
ـدي ،منــذ
الســوريّة فــي اشــتباك مــع حــرس طه ـران وربيبهــم األسـ ّ
الثــورة ّ
عشــرة أعــوام ،ومصــ ّرة علــى البع َديــن الوطنــي والعربــي ألهدافهــا ،فــإن
اســتقواء الخليــج بهــا ،كثــورة حريــة ،هــو مصلحــة اســتراتيجية لــه ولهــا
وللعــرب جمي ًعــا ،وال بــ ّد أن يعتبــر أحــد عالمــات يقظــة جديــدة تنطلــق
مــن جزيــرة العــرب ،كــي ال يكونــوا خــارج العصــر القــادم .إنهــا فرصــة
الفــرص ،فهــل يَهتبلُهــا الخليــج وقادتــه؟
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تركيـــــــا
وسوريـــا
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الســوري بمراحــل متناقضــة ،ات ّســمت
مـ ّرت السياســات التركيــة تجــاه الحــدث ّ
فــي بعضهــا بالتح ّفــظ ،وبعضهــا اآلخــر باندفــاع بلــغ حــدود المخاطــرة.
ات ّســمت المرحلــة األولــى مــن دور تركيــا بمحــاوالت إرشــادية ،حفلــت بنصائح
ق ّدمهــا كبــار مســؤولي أنقــرة إلــى صديقهــم المق ـ ّرب ،بشّ ــار األســد ،حــول
نمــط اإلصــاح الــذي اقترحــوا عليــه اعتمــاده ،ودورهــم فــي إخراجــه مــن
أزمتــه .وقــد اســتمرت هــذه المرحلــة أشــه ًرا عديــدة ،بعــد انفجــار الثــورة،
وشــهدت سلســلة زيــارات مكثّفــة إلــى دمشــق قــام بهــا مســؤولون أت ـراك
علــى أعلــى مســتوى ،مــن أه ّمهــا زيــارة رئيــس الــوزراء أردوغــان إلــى دمشــق،
فــي التاســع مــن آب  ،2011لمنــع انهيــار عالقــات البلديــن ،الــذي ربطــه
الزائــر التركــي بتجاهــل مناشــداته حــول وقــف القمــع ضــد المدنييــن ،وقولــه
إن مــا يجــري فــي ســوريا «ليــس موضو ًعــا خارج ًيــا بالنســبة إلــى بــاده ،بــل
هــو شــأن تركــي داخلــي ،يرجــع إلــى امتــداد حــدود البلديــن ألكثــر مــن 850
كيلومت ـ ًرا»(((.
وكان أردوغــان قــد حـذّر صديقــه األســد مــن تجاهــل دور اإلصــاح فــي تخطّي
فســاد ال ّنظــام ومــن نتائــج تضييقــه علــى الحريــات ،وأخبــره أن «تركيــا أخــذت
تشــعر بعــدم االرتيــاح ،بعــد اضطرابــات شــمال أفريقيــا ،وانتقالهــا إلــى ســوريا
(((

زيارة داوود أوغلو إلى دمشق ،موقع الموجة األلمانية 9 ،ـ  8ـ https://bit.ly/3xDyCQ1 .2011
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كمنطقــة مجــاورة لهــا ،وأعلــن أن بشّ ــار قاســمه قلقــه ،خــال آخــر زيــارة قــام
بهــا إلــى دمشــق ،عندمــا لفــت نظــره إلــى ضــرورة إلغــاء قانــون الطــوارئ،
ـوري ،واالمتنــاع
السـ ّ
ورفــع األحــكام العرف ّيــة ،واإلصغــاء إلــى مطالــب الشّ ــعب ّ
عــن قتــل المدنييــن ،كــي ال تشــهد ســوريا مجــزرة أخــرى ،كتلــك التــي وقعــت
دولــي حــاد ،وتضطــر تركيــا
فــي حمــاة عــام  ،1982وتتعــ ّرض لــرد فعــل
ّ
عندئــذ إلــى النهــوض بمســؤولياتها تجــاه األمــر»((( .فيمــا بعــد ،كــرر أردوغــان
تحذيــره مــن أن تركيــا لــن تســمح بحمــاة ثانيــة(((.
وكانــت قــد ســبقت زيــارة يــوم  9آب  2011الحاســمة ،مواقــف تصعيديّــة
ترك ّيــة ،اعتبــرت بشــار األســد «إرهاب ًيــا ،وعليــه الرحيــل»((( ،وأكــدت ،منــذ
أن أيقــن أردوغــان وداوود أوغلــو أن األســد لــن يتخلــى عــن نهجــه الحربــي،
حزبــي
«حتميــة رحيــل الطاغيــة بشّ ــار األســد ،لتنتقــل ســوريا إلــى نظــام
ّ
دي ،ويكــون لديهــا القيــادة التــي يريدهــا الشــعب»((( .هــذه الزيــارة،
تع ـ ّد ّ
التــي ســبقتها زوبعــة سياســيّة وإعالميّــة ،بســبب تحذيــر بثينــة شــعبان
مستشــارة األســد مــن أن داوود أوغلــو ،وزيــر الخارجيــة التركــي ،سيســتمع
عندمــا يــزور ســوريا لـــ «ر ٍّد حــازم» مــن دمشــق ،إلــى جانــب كثافــة الضغــوط
الدوليــة التــي اســتهدفت وقــف حـ ّـل األســد الحربــي ،وإيجــاد مخــرج يل ّبــي
مطالــب المتظاهريــن فــي إطــار إصــاح ينجــزه النظــام ،ويشــمل مختلــف
جوانبــه ،كانــت تركيــا قــد أعلنــت اســتعدادها لتيســيره ودعمــه ،لكنهــا لــم
تجــد اســتجابة لــدى األســد ،هــذه المــرة أيضً ــا.
بتصريحــات الطرفيــن القاســية ،تف ـكّك مــا كان بيــن النظاميــن مــن تشــابك
تحذيـــر أردوغـان لبشــار األسد ،موقع أخبار المدينـة 5 ،ـ  5ـ https://bit.ly/3vqDuFc .2011

(((
((( المرجع السابق.
((( عصــام الشيـــخ غانــم« ،خطــورة الموقف التركـــي» ،موقـــع الوعـــي 14 ،ـ  5ـ .2011

http://www.al-waie.org/archives/article/10141

((( محمود حسن« ،كيف دمـرت أوهام أردوغان سوريــا» ،موقع اليوم السابع 1 ،ـ  2ـ .2018

https://bit.ly/38XEWra
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وثيــق ،وشــعر أردوغــان بــأ ّن صديقــه خدعــه ،واســتخدمه فــي دعــم نظامــه
ـادي تقــوم بــه تركيــا،
ـي تمارســه إي ـران ،واقتصـ ّ
الــذي أرســاه علــى دور أمنـ ّ
ـي ،انحــاز إلــى
وحيــن انفجــرت الثــورة ،وقــرر التعامــل معهــا كحــدث أمنـ ّ
ـوري ،بينمــا تق ّدمــت
السـ ّ
إي ـران ،التــي انخرطــت فــي حربــه علــى الشّ ــعب ّ
أنقــرة بنصائــح بــدا وكأنهــا تل ّبــي مطالــب الثــورة ،وتب ّيــن أن عالقــات األســد
التركيــة ليســت بقــدر أهم ّيــة عالقاتــه اإليرانيــة ،وليســت خيــا ًرا نهائ ًيــا،
وأنــه بلــور «اســتراتيجية البحــار الخمســة»((( ،ليجعــل مــن نظامــه نقطــة
مركزيّــة فــي مركــز إقليمــي يضــم إي ـران وتركيــا ،كل واحــدة فــي مجالهــا
ـيخصه
الــذي حـ ّدده لهــا ،وأوهــم أردوغــان ،أو أن هــذا أوهــم نفســه ،أنــه سـ ّ
بالــدور األول فيــه ،ليكــون قائــده وصاحــب األفضليــة علــى أي طــرف مــن
أطرافــه ،بســيطرته علــى ثالثــة مــن البحــار الخمســة ،ومــا تمتلكــه بــاده
مــن ق ـ ّوة اقتصاديــة ،وموقــع مركــزي فــي أوروبــا يمتــد إلــى أعمــاق آســيا
البعيــدة.
وكان األســد قــد وث ّــق عالقاتــه بأردوغــان ،وأخــذ يقضــي إجازاتــه وعطلــه
األســبوعية والعائليــة فــي ضيافتــه ،ويدعــوه إلــى لقائــه فــي حلــب ،المدينــة
الســوريّة المشــبعة بــدالالت رمزيــة غن ّيــة فــي نظــر األتــراك ،وتضــ ّم إلــى
اليــوم أسـ ًرا مــن الناطقيــن بالترك ّيــة .وفــي فــورة مشــاعر الصداقــة الج ّياشــة،
أســس الطرفــان يــوم  16أيلــول « 2009مجلــس تعــاون اســتراتيجي مشــترك»،
وأم ـرا جيشــيهما بإج ـراء منــاورات عســكرية مشــتركة ،انتقــل خاللهــا ضبــاط
وجنــود ســوريون إلــى تركيــا وبالعكــس ،كمــا أمـرا وزارتــي داخليــة الدولتيــن
بفتــح حدودهمــا وإلغــاء تأشــيرات الدخــول بينهمــا ،وعقــدا سلســلة واســعة
ج ـ ًدا مــن االتفاق ّيــات االقتصاديــة ،أُعطيــت صفــة االســتعجال إلــى درجــة أن
ـوري مــن حلــب إلــى مدينــة
بعضهــا ُوقّــع فــي الســيارة التــي أقلــت الوفــد السـ ّ
((( «البحــار الخمســة» رؤيــة الرئيــس األســد التــي أرعبــت الغــرب .موقــع البعــث ميديــا 4 ،ـ  2ـ .2018

https://bit.ly/3MdCWsX
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غــازي عنتــاب التركيــة ،كمــا كتبــت جرائــد األســد فــي ذلــك الحيــن ،بتبــاه
وافتخــار.
بعــد صداقـ ٍة تب ّيــن فيمــا بعــد أن مــا أمالهــا كان رهانــات متناقضــة وحســابات
خف ّيــة ،جــاء دور القطيعــة التــي ســرعان مــا انقلبــت إلــى عــداء «أوقــف
ـام ،قــال أردوغــان إنــه كثي ـ ًرا مــا نصــح رئيســه بإصالحــه،
صــات تركيــا بنظـ ٍ
وحــذره مــن ردة فعــل الشّ ــعب علــى الفســاد والقمــع»((( .وع ّبــر عــن شــعور
تركيــا بالخديعــة ،ومــا أحدثتــه لــدى قيادتهــا مــن خيبــة ،عزتهــا إلــى تن ّكــر
األســد للقرابــة بيــن الشــع َبين ،ولتاريخهمــا المشــترك ،ولمــا قدمتــه أنقــرة لــه
ـض موقفهــا،
مــن دعــم وأبدتــه حيالــه مــن صداقــة .وفاقــم خيبــة أنقــرة رفـ ُ
الــذي أقامتــه علــى دعــم انتقــال هــادئ فــي بلــدان الربيــع العربــي ،يُبقــي
علــى دورهــا اإلقليمــي ومــا يمـ ّر بــه مــن تنــام مطّــرد وســريع ،ويتحاشــى ،فــي
الوقــت نفســه ،البلبلــة التــي تمـ ّر ّبلدانــه بهــا .كمــا يدعــم مطالــب الشــعوب
ويرفــض اســتخدام العنــف والقـ ّوة فــي التعامــل مــع المتظاهريــن الســلميين،
والتدخــل الخارجــي فــي شــوون نظامــه(((.
هــذه المحــددات ،التــي أملتهــا الحاجــة إلــى الخــروج مــن التخ ّبــط الــذي
عاشــته أنقــرة تجــاه الحــدث الليبــي ،ونقــل موقفهــا مــن دعــم القذّافــي
ضـ ّد الثــورة ،إلــى دعــم الثــورة عليــه دون القطــع معــه ،مثّلــت نقلــة مهمــة
فــي تعامــل أنقــرة مــع ســوريا وأوضاعهــا ،المختلفــة عــن األوضــاع الليبيــة
خاصــة
ــوري «كقض ّيــة ّ
الس ّ
والعربيــة األخــرى ،وفــي نظرتهــا إلــى الحــدث ّ
خاصــة ،يعتبــر مســؤولون أت ـراك كثيــرون مــا يجــري فيهــا
تحمــل ســمات ّ
مســألة تركيــة داخليــة ،علــى أنقــرة مواجهتهــا عبــر معادلــة تجمــع بيــن
((( عزمــي بشــارة ،ســوريا ،درب اآلالم نحــو الحريــة ،المركــــز العربــي لألبحــاث ودراســــــة السياســــــات،
ص ،٤٩٨ .بيــروت.
((( الموقـــــف التركـــــي من الثــــــــورات العربيــــــة ،مركـــز الجزيــــرة للدراســــات 10 ،ـ  6ـ .2011

https://bit.ly/3JMXxCP
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اإلصــاح واالســتقرار ،ويتولــى األســد تطبيقهــا»((( .وكان وزيــر الخارجيــة
التركــي قــد أدلــى ،فــي األول مــن أيــار  ،2011بتصريــح عبّــر عــن موقــف
بــاده ،قــال فيــه« :ترفــض تركيــا التدخــل األجنبــي فــي ســوريا ،وتدعــو
ــا
حــل داخلــي ألزمــة االحتجاجــات المتواصلــة هنــاك ،ألن تد ّخ ً
إليجــاد ّ
أجنب ًيــا ،فــي ٍ
بلــد مثــل ســوريا لــه بنيــة اجتماعيــة متن ّوعــة ،قــد تكــون
لــه تداعيــات مؤســفة ،علينــا أن نســعى إلــى تفاديهــا .إن ســوريا جارتنــا،
حــل مشــكلتها داخلهــا،
ودولــة ذات ســيادة نعلّــق أهميــة كبــرى علــى ّ
عل ًمــا بــأن الفرصــة ال تـزال متاحــة لذلــك ،ومــن غيــر الجائــز تفويتهــا»(.((1
هــذه المعادلــة التركيّــة المتوازنــة رفضهــا األســد ،فقيّــد رفضــه قــدرة أنقــرة
علــى التأثيــر فــي مجريــات األحــداث ونظامــه ،مثلمــا قيّدهــا ،مــن جانــب
آخــر ،رهــان أميــركا علــى إصــاح النظــام ،وامتناعهــا عــن القيــام بــأي فعــل
ين ـ ّم عــن رغبتهــا فــي وقــف األزمــة ،فضـ ًـا عــن حلّهــا ،واكتفائهــا بتصعيــد
لهجتهــا اإلعالميــة طــوال أشــهر الثــورة األولــى ،إلــى جانــب مــا اتخذتــه
موســكو وطه ـران مــن مواقــف داعمــة لألســد ،وإعــان األخيــرة أن النظــام
الســوري هــو جــزء مــن نظامهــا ،وتابــع لــه.
ّ
ر ّدت القيــادة الترك ّيــة علــى األســد باحتضــان المرشــد العــام لجماعــة اإلخــوان
المســلمين ،وبزيــارة قــام بهــا رئيــس أركان حــرب القــوات األميركيــة المشــتركة
إلــى أنقــرة ،تلتهــا عقوبــات أميركيّــة ـ أوروبيّــة علــى النظــام وقادتــه ،ور ّد
األســد عليهــا بحملــة انتقــادات ضاريــة للقيــادة األردوغانيّــة ،وبتجميــد
اتفاقيــة التجــارة الحــرة التــي عقدهــا البلــدان عــام  ،2004واالتفاق ّيــات األمن ّيــة
والسياس ـ ّية واالقتصاديّــة.
بهــذا «الــرد الحــازم» الــذي كانــت بثينــة شــعبان قــد تح ّدثــت عنــه ،ومثّــل
لحظــة قطيعــة مفصل ّيــة فــي عالقــات البلديــن ،وضــع الجانــب التركــي حـ ًّدا،
((( المرجع السابق.
( ((1عزمي بشارة ،المصدر نفسه.
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لمــا أســماه أكــرم البنــي ،فــي مقالــة نشــرتها «جريــدة الشــرق األوســط» يــوم
ـي وســقف عملــي،
 29شــباط « ،2012بعــض التأرجــح بيــن التصعيــد اللفظـ ّ
لــم تتمكــن تركيــا مــن تجــاوزه»( ،((1وعبّــر عــن نفســه فــي مطالبــة دمشــق
ـي أعطتهــا أنقــرة فتــرة ال تتعــدى أســبوعين إلنجــازه ،لكــن
ببرنامــج إصالحـ ّ
دمشــق ر ّدت بأعمــال قمــع شــديد شــملت بلدتيــن قريبتيــن مــن حــدود
تركيــا ،همــا تفتنــاز وســرمين .حــدث ذلــك بعــد ســاعات مــن الزيارة الحاســمة
التــي قــام بــه داوود أوغلــو ،وأكّــد األســد خاللهــا أن «ســوريا لــن تتهــاون فــي
مالحقــة المجموعــات اإلرهاب ّيــة المسـلّحة ،وعازمــة علــى اســتكمال خطــوات
اإلصــاح الشــامل ،التــي تقــوم بهــا»(.((1
بعــد الصدمــة التــي تلقّتهــا السياســة الترك ّيــة ،واكتشــفت خاللهــا أن قيادتهــا
كانــت واهمــة فــي مــا يتعلّــق بـــ «مونتهــا» علــى األســد ،وأن عالقاتهــا
باألســد ب ّرانيــة بالنســبة إلــى عالقاتــه بإيــران ،قامــت أنقــرة بالخطــوات
الثــاث التاليــة:
العمــل لتحصيــن وضعهــا الداخلــي لحمايتــه مــن ارتــدادات القطيعــة
األســدي فيــه ،الــذي ال بــد أن يأتــي ر ًدا علــى
والعــداء ،وتد ّخــل النظــام
ّ
تد ّخلهــا المتصاعــد فــي الحــدث الســوري ،وتعاملهــا معــه كموضــوع يضمــر
ـي ،قــد تصــدر عــن أط ـراف ترك ّيــة داخل ّيــة ،مــن
مخاطــر علــى أمنهــا القومـ ّ
كــرد وعلويّيــن ،وغيرهمــا مــن الجهــات ذات االمتــدادات المؤث ّــرة فــي
المجتمــع التركــي ،التــي تســتطيع ممارســة تد ّخــل واســع فــي مناطقــه
الجنوبيــة ،ر ًدا علــى تدخــل تركيــا المتزايــد فــي الحــدث الســوري ،الــذي
ـي ارتداداتــه المحتملــة
ـي التركـ ّ
بحــث اجتمــا ٌع عقــده مجلــس األمــن القومـ ّ
علــى تركيــا ،بعــد أن أثــار تو ّجســها أمــ ًرا أصدرتــه قيــادة حــزب العمــال
الســوريّة» ،الشــرق األوســط 29 ،ـ  2ـ .2012
( ((1أكــرم البنــي« ،الموقــف
التركــي مــن الثــورة ّ
ّ

https://bit.ly/3EmKQ0L

(« ((1ســوريا ،أردوغــان يطالــب دمشــق بخطــوات لإلصــاح خــال أســبوعين» ،موقــع بــي بــي ســي عربــي،
 10ـ  8ـ https://bbc.in/3xCtyLx .2011
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الكردســتاني بإيقــاف العمليــات العســكرية ضــد إي ـران ،وانســحاب ق ّواتــه
منهــا إلــى قواعدهــا شــمال العــراق(.((1
تغطيــة الموقــف التركــي الجديــد دوليًّــا ،بالتفاهــم والتنســيق مــع واشــنطن.
وقــد جــرى ذلــك عبــر سلســلة اتصــاالت وانشــطة ،كان بينهــا اتصــاالت هاتفيــة
متبادلــة ،بيــن وزيــرة الخارجيــة األميركيــة هيــاري كلينتــون ،والوزيــر داوود
أوغلــو ،أكــدت «حــرص واشــنطن علــى تقاســم الهمــوم ووجهــات النظــر
والمواقــف مــع تركيــا ،فــي كافّــة االعتبــارات المتعلّقــة بالحــدث الســوري ،كما
حثّــت تركيــا علــى مطالبــة دمشــق بالقيــام فــو ًرا بســحب ق ّواتهــا وإعادتهــا
إلــى ثكناتهــا ،وإطــاق س ـراح جميــع المعتقليــن ،واقترحــت صياغــة هــذه
ـي»(.((1
المطالــب بلغــة دبلوماســية قويــة تجعــل منهــا بمثابــة إنــذار نهائـ ّ
هــذه االتّصــاالت ،التــي كان بيــن أهدافهــا تشــجيع أنقــرة علــى إجـراء قطيعــة
نهائيــة مــع دمشــق ،كانــت الوجــه األول مــن جهــود ع ّبــرت عــن وجههــا اآلخــر
زيارتــان ،قــام بهمــا مســؤوالن أميركيــان كبي ـران إلــى مكتــب رئيــس الــوزراء
ـي ،نقلــت الزيــارة األخيــرة منهمــا إليــه «توضيحــات أميركيــة مباشــرة،
التركـ ّ
لجعــل تركيــا تــدرك بشــكل واضــح أ ّن واشــنطن يجــب أن تكــون الطــرف
الســوري،
الرئيــس فــي كافّــة تحركاتهــا الدبلوماســية واألمنيــة إزاء الحــدث
ّ
وأنــه يتوجــب عليهــا تبنــي التوجيهــات األميركيــة إزاء ســوريا»(.((1
أخــذ رؤوس جســور داخــل الثــورة الســوريّة ،عبــر قناتيــن أتاحتــا لهــا اختراقهــا
الســوري ّين إليهــا ،والتنســيق مــع
بعمــق ،همــا :فتــح مخيمــات لمــن يلجــأ مــن ّ
تنظيماتهــا المسـلّحة والسياسـ ّية ،وربطهمــا بخيارتها.
الخلقــة» و«إدارة األزمــة»
هــل انضــوت أنقــرة فــي سياســات «الفوضــى ّ
األميركيــة ،كمــا طالبهــا الزائ ـران األميركيــان؟ يقــول مــا اتخذتــه مــن تدابيــر
( ((1المرجع السابق.
(« ((1زيــارة أوغلــو إلــى دمشــق تضــع العالقــات الســوريّة الترك ّيــة علــى المحـ ّـك» ،موقــع دوتــش فيــا،
 9ـ  8ـ https://bit.ly/3xDyCQ1 .2011
( ((1المرجع السابق.
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ســلبية علــى صعيــد أمنهــا القومــي ،وإيجابيــة فــي مــا يتعلــق باســتقبال
الالجئيــن ودعــم التنظيمــات اإلســاميّة السياسـيّة والمسـلّحة بالدرجــة األولى،
نســقت خطواتهــا مــع
ّ
وخاصــة منهــا تنظيــم اإلخــوان المســلمين ،إ ّن أنقــرة ّ
خطــط واشــنطن ،إلطالــة الص ـراع وتعقيــده ،وتركــت التح ّكــم فــي مجرياتــه
للبيــت األبيــض ،الــذي أعلــن رســم ًيا أن هدفــه هــو تفكيــك دول المنطقــة
وإعــادة تركيبهــا ،وإنضــاج وحســم صراعــات متشــ ّعبة تتجــاوز األحــداث
أي طــرف
المحلّ ّيــة ،فــي ســوريا وغيرهــا ،وتتحـ ّدى مفرداتهــا قــدرات وعالقــات ّ
ـي غيرهــا.
ـي أو دولـ ّ
ـي أو إقليمـ ّ
محلـ ّ
بهــذه الخيــارات ،تراجعــت عقيــدة «صفــر مشــاكل» ،التــي كان وزيــر
خارجيّتهــا ،ثــم رئيــس وزرائهــا الالحــق الدكتــور داوود أوغلــو ،قــد بلورهــا
عــام  ،2002إلــى أن تخلّــت أنقــرة عنهــا« ،ودخلــت فــي أزمــات وتوتّـرات مــع
جميــع جيرانهــا القريبيــن والبعيديــن ،ومــع قــوى المنطقــة الجديــدة ،ولــم
تفشــل مفاوضاتهــا مــع األك ـراد وحســب ،بــل غــدت أيضً ــا منطل ًقــا لحــرب
أهل ّيــة داخلهــا»( .((1وبذلــك ،انهــارت تما ًمــا عالقاتهــا مــع األســد ،واســتبدلت
بعالقــات مفعمــة باحتمــاالت تدخــل مسـلّحة وإرهاب ّيــة فــي الشــؤون الترك ّيــة
مــن جهــة ،وشــؤون دمشــق مــن جهــة مقابلــة ،وتب ّيــن أ ّن حلــول المشــكالت
الداخليــة عبــر المفاوضــات لــم يكــن كاف ًيــا ،ولــم يُفـ ِ
ـض إلــى تســويات مقبولــة
لهــا.

يد واشنطن العليا في أنقرة

جســدته ممارســات راوحــت بيــن أقصــى
هــذا التحــ ّول
المفصلــي ،الــذي ّ
ّ
التح ّفــظ واالنكفــاء ،وأقصــى االندفــاع والمخاطــرة ،ألــزم السياســات الترك ّيــة،
ـوري ،بخطــوط واشــنطن الحمـراء،
السـ ّ
كســواها مــن المتد ّخليــن فــي الصـراع ّ
(« ((1تفاصيــل عــن لقــاء داوود أوغلــو بالرئيــس األســد عــام  ،»2011موقــع قنــاة العالــم 29 ،ـ  10ـ .2017
https://bit.ly/3OgWMWf
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ـوري لمــا يق ـ ّرره
السـ ّ
التــي طالبــت الجميــع بتــرك مســارات ومــآالت الحــدث ّ
كل مــا
البيــت األبيــض ،وبالعمــل ضمــن الهوامــش التــي يتيحهــا لهــم ،وتؤيّــد ّ
يشــجعهم علــى تســعير الصـراع وإدامتــه ،وخدمــة مصالحهــم بمــا ال يتعــارض
الخلقــة».
مــع اإلطــار العــام الــذي حــدده «للفوضــى ّ
لــم تتعــارض الخطــوط الحمـراء األميرك ّية مــع فتح حــدود أنقرة أمــام القادمين
مــن كل أنحــاء العالــم للمشــاركة فــي الحــرب الســوريا ،حتــى الراغبيــن منهــم
فــي االنضمــام إلــى تنظيمــي الدولــة اإلســام ّية داعــش والقاعــدة ال ّنصــرة،
ولــم تتعــارض كذلــك مــع تســليح هــذا أو ذاك ،مــن الفصائــل والتنظيمــات
المتط ّرفــة ،وشــديدة التطـ ّرف ،فضـ ًـا عــن اســتقبال أعــداد كبيــرة مــن الالجئين
الســوريين ،وتصعيــد عمليــات الجيــش التركــي العســكريّة ضــد أكـراد «جبــل
ـاص ،لضمــان حـ ّد مقبــول
ـيادي الخـ ّ
قنديــل» فــي العـراق ،وداخــل مجالهــا السـ ّ
الســوريّة،
مــن أمنهــا ،ومنــع تهديــد دورهــا الــذي ازداد أه ّم ّيــة بعــد الثــورة ّ
ورأت واشــنطن فيــه دو ًرا موازيًــا وموازنًــا للــدور اإليرانــي ،المر ّحــب بــه
هــو أيضً ــا ،شــريطة أال ينجــح فــي حســم الص ـراع ،ويخــرج عــن اســتراتيجية
واشــنطن إلطالتــه.
بقبولهــا التنســيق مــع واشــنطن ،أنهــت أنقــرة تد ّخلهــا بالوســاطة فــي الحــدث
ـوري ،وتخلّــت عــن هدفيــن متداخليــن كانــت قــد فشــلت فــي تحقيقهما:
السـ ّ
ّ
األول ضمــان قــدر مــن االنخـراط فــي الصـراع يعــود عليهــا باعتـراف وقبــول
والســام غـ ًدا؛ واآلخــر الحــؤول ،بالمقابل،
ـي متزايديــن ،فــي الحــرب اليــوم ّ
دولـ ّ
دون انعــكاس االرتــدادات الناجمــة عــن الحــرب فــي الدولــة المجــاورة علــى
ـي فــي آن م ًعــا ،أ ّدى وظيفتيــن
ـي والوقائـ ّ
ـي .هــذا النهــج ،التد ّخلـ ّ
الداخــل التركـ ّ
اتيجي بالخطــوط األميركية
جديدتيــن أتاحتــا التـزام أنقــرة على الصعيــد االســتر ّ
التكتيكــي ،عــن حــد أدنــى مــن
الحمــراء ،دون التخلّــي ،علــى المســتوى
ّ
االســتقالل ،الــذي يخــدم المصالــح التركيــة محل ًّيــا وســوريًّا وإقليم ًّيــا ودول ًّيــا،
الصــراع وتح ّوالتــه ،وللتك ّيــف مــع إطالتــه
ومتابعتهــا الوثيقــة لمجريــات ّ
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وتصعيــده عبــر إدخــال قــوى جديــدة إليــه ،لتكبيــر دور أنقــرة فيــه ،وتعظيــم
حصتهــا السياســية مــن الحلــول التــي قــد تطــرح لــه ،ويرجــح ّأل تقتصــر علــى
ّ
تســوية مشــكالت ســوريا ،وأن تشــمل أوضــاع الــدول المجــاورة أيضً ــا ،وتتــرك
أثرهــا علــى أوضــاع تركيــا ،التــي ال يجــوز أن تخســر الحــرب ،كــي ال تخســر
الســام ،وعليهــا أن تتابــع بدقّــة تقلّبــات الص ـراع
ّ
الحصــة التــي تريدهــا مــن ّ
وتبدالتــه ،لتبقــي هدفهــا النهائــي نصــب عينيهــا ،وال تحيــد عــن وظيفتيــن
ـاص
رســمتهما لنفســها فيــه ،أو تض ّيــع التوارنــات الدقيقــة بيــن إســهامها الخـ ّ
وإســهام الســوريين الذيــن تســاندهم ،أو تتراخــى قبضتهــا علــى «االئتــاف
الســوريّة» ،والفصائــل والتنظيمــات
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة ّ
المسـلّحة التــي ســيطرت ،بعــد تســليم المقــدم حســين الهرمــوش أ ّول منشـ ّـق
عــن الجيــش األســدي ومؤســس «لــواء الضبّــاط األح ـرار» ،إلــى المخاب ـرات
ـي
ّ
الســوريّة ،ألنــه رفــض تســليح المدنييــن ،وأص ـ ّر علــى تشــكيل جيــش مهنـ ّ
يلتــزم بمد ّونــة عســكريّة وطن ّيــة ،قانون ّيــة وأخالق ّيــة ،شــأنه فــي ذلــك شــأن
أي جيــش وطنــي يخضــع لقانــون وحكومــة بــاده المنتخبــة ،ويدافــع عــن
الدولــة والمجتمــع ،ويقاتــل لتحقيــق الحريــة والعدالــة والمســاواة والكرامــة
اإلنســانية :األهــداف التــي تب ّناهــا الســوريون ،ومــن غيــر الجائــز أو المقبــول
أن يكــون إلــى جانبهــا أهــداف تتعــارض معهــا ،ســواء أكانــت إســام ّية أم غيــر
إســام ّية ،ألن ذلــك ســيقود القائليــن بهدفــي الثــورة المتناقضيــن إلــى الفشــل،
المرحلــي
ويحــول بينهمــا وبيــن توجيــه جهودهمــا نحــو تحقيــق هدفهــا
ّ
المتمثــل فــي إســقاط األســد ونظامــه ،قبــل أن يختــار الشــعب مــن يمنحهــم
أصواتــه فــي انتخابــات ســوريّة ح ـ ّرة.
الخلقة»،
بالتزامهــا بخطوط واشــنطن الحمـراء ،وقبولها اســتراتيجية «الفوضــى ّ
نســقت واشــنطن سياســات
فــي هــذه المرحلــة مــن سياســاتها الســوريّةّ ،
مشــتركة األهــداف بيــن تركيــا وبلــدان الخليــج ،منهــا رعايــة االنقســامات
الفصائل ّيــة ،وازدواج ّيــة ســاحتي الثــورة عســكريًّا وسياس ـ ًّيا ،والمحافظــة علــى
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انفصالهمــا ،وازدواجيّــة أهدافهمــا ،والعمــل إلحــال خطــاب ومشــروع الدولــة
التفريقــي
الدين ّيــة محــل خطــاب وهــدف الدولــة الديمقراط ّيــة ،والنهــج
ّ
ـي ،ووضــع الســاح فــي
ـي التجميعـ ّ
ـلمي ـ المدنـ ّ
العنيــف محــل النهــج السـ ّ
أيــدي رافضــي الحريــة ،الســتخدامه عنــد اللــزوم ضــد أنصارهــا ،انطالقًــا مــن
دخــول إرهابيــي فصائــل وتنظيمــات متأســلمة وجهاديّــة إلــى ســوريا مــن
تركيــا ،وانتشــارهم قــرب حدودهــا الجنوب ّيــة ،وحصــر أولويّتهــم بقمــع الحـراك
ـوري ...إلــخ ،المؤيّــد للثــورة ،إلــى
ـردي واآلشـ ّ
ـي والكـ ّ
ـي السـ ّ
ـوري :العربـ ّ
المدنـ ّ
جانــب نشــر كتــل الجهادي ّيــن والســلف ّيين فــي وســط وجنــوب ســوريا ،وتــرك
الشــمال وشــمال الوســط المجــاور لتركيــا ،لإلرهابييّــن ومعظــم التنظيمــات
المخترقــة إرهاب ًّيــا ،مــن دون االنتفــاء المحــدود لبعــض الفصائــل الوطن ّيــة،
األقــرب إلــى الجيــش الح ـ ّر ،فــي المنطقتيــن .ث ّمــة مالحظــة هنــا ،هــي أ ّن
واشــنطن ،التــي قــ ّررت عــام  ۲٠۱٥شــ ّن حــرب علــى اإلرهــاب وشــكلت
تحال ًفــا دول ًّيــا لهــذا الغــرض ،لــم تجعــل مــن حــدود تركيــا المفتوحــة أمــام
اإلرهابييــن مشــكلة أو نقطــة خــاف فــي عالقاتهــا مــع أنقــرة ،كمــا لــم
تضغــط عليهــا ،حيــن رفضــت المشــاركة فــي الحــرب بذريعــة الخــوف علــى
موظّفــي قنصل ّيتهــا التســعة وأربعيــن ،الذيــن احتجزهــم التنظيــم اإلرهابــي
بعــد ســيطرته علــى الموصــل ،وخشــية أردوغــان مــن «تشــكيل تحالــف دولــي
ضــد داعــش يُفضــي إلــى اســتمرار الفوضــى واالضطرابــات ،نتيجــة للتد ّخــات
الخارج ّيــة فــي شــؤون المنطقــة ،وفتــح منفــذ إليــواء المنظمــات اإلرهاب ّيــة
وم ـ ّد عمليّاتهــا إلــى دول الجــوار»(.((1
ـي،
ـتي ،غيــر قتالـ ّ
بعــد حــوارات وضغــوط ،وافــق أردوغــان علــى دور لوجسـ ّ
فــي الحــرب ،بينمــا «نفــى  % 15.5مــن مؤيّــدي حــزب العدالــة والتنميــة
(((1

«الحســابات التركيّــة فــي الحــرب علــى داعــش» ،موقــع الجزيــرة نــت 15 ،ـ  9ـ .2014

https://bit.ly/37QBBtn
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الــذي يتز ّعمــه أن تكــون داعــش تنظي ًمــا إرهابيًّــا»( ،((1واعتــرف مســؤولون
أت ـراك بــأن داعــش ج ّنــد مئــات المتط ّوعيــن األت ـراك للمحاربــة فــي ســوريا.
وكشــفت مؤسســة إيــدام البحث ّيــة أ ّن التّنظيــم رعــى حمــات علن ّيــة فــي مــدن
تركيــا ،لجمــع التب ّرعــات المال ّيــة لمقاتليــه .وو ّجــه آخــرون أصابــع االت ّهــام إلــى
داعــش فــي انفجــارات الريحان ّيــة ،يــوم  10أيــار  ،2013التــي قضــى فيهــا ثالثــة
وخمســون مواط ًنــا ،فــي حيــن ا ّدعــى أردوغــان أنهــا «قــد تكــون مو ّجهــة
إلحبــاط تســوية القضيّــة الكرديّــة»( .((1واليــوم ،هنــاك أســئلة محيّــرة يطرحهــا
المراقبــون والمهت ّمــون ،كالســؤال عــن ســر احتفــاظ تركيــا بـــ «جبهــة النصــرة»
فــي منطقــة إدلــب ،وحمايتهــا ،علــى الرغــم مــن اعترافهــا بــأن الجبهــة تنظيــم
ـي ،وتع ّهدهــا المتكـ ّرر بالقضــاء عليهــا ،وامتناعهــا عــن الوفــاء بالتزامهــا،
إرهابـ ّ
بالرغــم ممــا ألحقــه وجودهــا ودورهــا مــن خســائر بشــريّة وماديّــة فادحــة
جـ ًّدا بسـكّان المناطــق الخاضعــة لهــا!
هــل هــذا أســلوب أنقــرة فــي اإلمســاك بــأوراق تبقــي الصـراع خــارج أراضيهــا،
وتمنــع أعداءهــا مــن اختــراق حدودهــا ،وتمكّنهــا مــن خــوض الحــرب
الســوريّة المحاذيــة لحدودهــا الجنوب ّيــة؟ أم أنــه أســلوبها
بالوســاطة فــي األرض ّ
فــي االســتجابة لرغبــة واشــنطن فــي إدخــال إرهابي ّيــن ومتشــ ّددين إلــى
الســاحة الســوريّة ،لتأجيــج صراعاتهــا ومنحهــا فــرص تد ّخــل مفتوحــة فيهــا،
وضبــط مســاراتها وإبقائهــا طــوع إرادتهــا ،أو لتوجيههــا إلــى حيــث تريــد...
ـي كانــت مرحلــة تق ّيــد أنقــرة بالــدور
إلــخ؟ هــذه المرحلــة مــن الــدور التركـ ّ
المرســوم أميرك ًّيــا لجي ـران ســوريا ،والــذي وفّقــت سياســاتها ومواقفهــا معــه.
ك ّيفــت تركيــا الخطــوط السياسـ ّية التــي التزمــت بهــا مــع ابتعادهــا ،المحــدود
حتّــى هــذه اللحظــة ،عــن حلــف األطلســي وروســيا ،دون أن تقطــع عالقاتهــا
( ((1المرجع السابق.
الســوريّة» ،جريــدة الجمهوريــة 11 ،ـ  5ـ .2013
(« ((1تركيــا ،تفجيــرات الريحانيّــة ترتبــط بالمخابــرات ّ
https://bit.ly/3M9eQzQ
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بهمــا أو تتّخــذ مواقــف معاديــة لهمــا ،ألهميّتهمــا فــي تــوازن دور كل منهمــا
وتمســكها بمســعى وســطي يق ّربهــا مــن روســيا وال
ّ
الخــاص حيــال اآلخــرّ ،
يبعدهــا عــن حليفهــا ،الحلــف األطلســي ،أو يســترضي واشــنطن واألطلســي
إلــى الح ـ ّد الــذي يُزعــج الكرمليــن ،أو يغضبــه .التزمــت تركيــا بهــذا التــوازن
القلــق والصعــب ،فــي قراراتهــا التــي اتّخذتهــا ،واقتربــت منهمــا وابتعــدت
الســقوط علــى هــذا الجانــب
عنهمــا ،وفــق حســاب دقيــق تحاشــت خاللــه ّ
أو ذاك ،وفقــدان حريتهــا كدولــة إقليميــة كبيــرة ومزدهــرة ،وتتب ّنــى مشــرو ًعا
عثمان ًّيــا يتقاطــع مــع مناطــق نفــوذ روس ـ ّية ،وإيران ّيــة ،وصين ّيــة ،وأميرك ّيــة،
ويضمــر تحقيقــه تجاذبــات خطــرة مــع هــذه الــدول القويّــة جميعهــا.

فترة انتقال قلقة

م ـ ّرت تركيــا بمرحلــة انتقــال ،بــدت فيهــا وكأنهــا معلّقــة فــي منطقــة ف ـراغ
دولــي ،أبعدهــا عــن موســكو وواشــنطن وحلــف األطلســي ،مــن اللحظــة
التــي أســقطت فيهــا طائــرة ســوخوي  24روســية ،انتهكــت مجالهــا الجـ ّو ّي،
ـي
يــوم  24تشــرين الثانــي  ،2015بعــد شــهرين مــن غــزو الجيــش ال ّروسـ ّ
لســوريا وش ـ ّنه حمــات قصــف ج ـ ّو ّي اســتهدف معظمهــا مناطــق محاذيــة
لحدودهــا الجنوبيــة ،وشــمل فصائــل مق ّربــة منهــا .وقــد ر ّدت أنقــرة
عليهــا بتحذيــر روســيا مــن انتهــاك حدودهــا ،وحيــن تجاهلــت تحذيراتهــا،
ـي فــي الدفــاع عــن
أســقطت الطائــرة ،وا ّدعــت أنهــا مارســت حقّهــا الطبيعـ ّ
ســيادتها وأجوائهــا .وأكّــد أردوغــان ،ر ًدا علــى طلــب روســي باالعتــذار عــن
إســقاط الطائــرة ،أن الطائــرة «انتهكــت مجالنــا الجــ ّو ّي ،وإذا كان علــى
أحــد أن يعتــذر ،فليــس نحــن» ،وأضــاف ر ًّدا علــى ادعــاء روســيا أن طائرتهــا
كانــت تقصــف داعــش« :إن روســيا ال تشــارك فــي الحــرب علــى داعــش
فــي ســوريا ،بــل هــي تســتهدف المعارضــة المعتدلــة»( .((2عندئــذ ،أنكــرت
( ((2أردوغــان« ،تركيــا لــن تعتــذر لموســكو وبوتيــن ارتكــب خطــأ كبي ـ ًرا» .موقــع ســي إن إن بالعربــي،
 26ـ  11ـ https://cnn.it/3OgiQQM .2015
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روســيا التّهمــة ،وأصــدرت تحذيــ ًرا بلســان الرئيــس بوتيــن «أنــذر تركيــا
بعواقــب خطيــرة ،أل ّن الطائــرة التــي ت ـ ّم إســقاطها قــرب الحــدود التركيّــة
لــم تكــن ته ـ ّدد تركيّــا ،بــل أصيبــت وهــي داخــل األراضــي الســوريا ،فــي
حيــن أكّــد رئيــس الــوزراء التركــي أحمــد داوود أوغلــو أ ّن مــن حــق تركيــا
حمايــة مجالهــا الج ـ ّو ّي وحدودهــا»(.((2
اســتم ّر ّتبــادل االتهامــات لبعــض الوقــت بيــن الجانبيــن ،فا ّدعــت تركيــا أن
روســيا ترتكــب جرائــم حــرب ضــد تركمــان ســوريا ،ور ّدت روســيا بات ّهــام
حكومــة أنقــرة بإقامــة عالقــات اقتصاديــة غيــر قانونيــة مــع داعــش،
والتخطيــط لتد ّخــل عســكري فــي ســوريا .وســط هــذا االحتــدام الكالمــي،
ـي علــى بعــد خمســة
تذكــرت تركيــا إســقاط إحــدى طائراتهــا بصــاروخ روسـ ّ
عشــر ميـ ًـا مــن الســاحل الســوري ،ومــا أعقــب ذلــك مــن قيامهــا بتغييــر
قواعــد االشــتباك ،وأُعلــن أيضً ــا أن الحــوادث الج ّويّــة بيــن الطرفيــن تكـ ّررت
اثنتــي عشــرة مـ ّرة ،منــذ بدايــة عــام  2012حتــى  24تشــرين الثانــي ،2015
يــوم إســقاط الطائــرة الروس ـ ّية ،الــذي ر ّد الــروس عليــه بنشــر صواريــخ إس
 400المضــادة للطائـرات ،وإطــاق ســفن حرب ّيــة روسـ ّية النــار فــي الهــواء،
محمــول
ً
وهــي تعبــر مضيــق البوســفور ،وتوجيــه ب ّحــار روســي صارو ًخــا
نحــو مركــز المدينــة ،قبــل أن تبــادر البحريّــة الترك ّيــة بســحب بعــض الســفن
الروســ ّية لتفتيشــها .فــي هــذه األجــواء التصعيديّــة ،أرســلت واشــنطن
ـي وردع الطيـران
طائـرات مقاتلــة مــن أرمينيــا لحراســة المجــال الجـ ّو ّي التركـ ّ
ـي تط ـ ّو ًرا
ـي
ّ
والتجسسـ ّ
ـي ،فأرســلت موســكو أكثــر عتادهــا اإللكترونـ ّ
الروسـ ّ
إلــى حميميــم .بدورهــا ،أرســلت الســعودية عشــر طائـرات قتاليــة متطـ ّورة
وعتــا ًدا إلكترونيًــا متق ّد ًمــا ومهندســين وفنييّــن عســكريّين إلــى قاعــدة
إنجرليــك التركيــة.
ـي ،سلســلة عقوبــات اقتصاديّــة علــى تركيــا،
فرضــت روســيا ،بمرســوم رئاسـ ّ
(((2
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كإعــادة العمــل بالتأشــيرات بالنســبة إلــى مواطنــي تركيــا الراغبيــن فــي
زيــارة روســيا ،وحظــر اســتخدام األيــدي العاملــة التركيّــة فــي االقتصــاد
ـاري إلــى المطــارات الترك ّيــة ،وحظــر
ـي ،ووقــف رحــات طيرانهــا التّجـ ّ
الروسـ ّ
اســتيراد بضائــع عديــدة مــن أنقــرة .كمــا ألــزم المرســوم مكاتــب الســياحة
الروس ـ ّية بوقــف تســويق الرحــات الســياح ّية إلــى تركيــا ،وإعــادة جميــع
الطلبــة الــروس المبعوثيــن للدراســة فــي الجامعــات والمعاهــد الترك ّيــة،
ووقــف المشــاريع المشــتركة الكبيــرة فــي مجــاالت الطاقــة والغــاز ،كبنــاء
مفاعــات نوويّــة روس ـ ّية إلنتــاج الطاقــة الكهربائ ّيــة فــي تركيــا ،ومشــروع
ـي إلــى أوروبــا الغربيّــة .فــرض الكرمليــن
ـي لنقــل الغــاز الروسـ ّ
الســيل التركـ ّ
عقوباتــه ،بالرغــم مــن أن تركيــا كانــت تحتـ ّـل المركــز الخامــس بيــن شــركاء
روســيا االقتصاديّيــن ،ورفضــت المشــاركة فــي العقوبــات الغربيــة علــى
موســكو ،بعــد أزمــة أوكرانيــا ،كمــا رفضــت انتقــادات المعارضــة الروس ـ ّية
ـي ســتكون أكبــر
لهــا ،وأكّــدت أن أض ـرار العقوبــات علــى االقتصــاد الروسـ ّ
ـي ،بمــا لــه مــن خيــارات متن ّوعــة ،علــى النقيــض
منهــا علــى االقتصــاد التركـ ّ
مــن روســيا ،المعتمــدة فــي إمــداد شــعبها بالغــذاء علــى عديــد مــن
وارداتهــا الترك ّيــة(.((2
لــم يســتمر التوتّــر مــ ّدة طويلــة ،فقــد توقّــف عندمــا احتجــزت الشــرطة
التركيــة قاتــل الطيــار الثانــي فــي الطائــرة الروســية .ودخلــت عالقــات البلديــن
فــي منعطــف آخــر غيــر متوقّــع ،عندمــا وافقــا علــى بنــاء نصــب تذكاريــة
تكري ًمــا لمــن ســقطوا علــى الطــرف اآلخــر مــن الجنــود ،خــال الحــرب
الروسـ ّية العثمان ّيــة عــام  1877ـ  .1878أخيـ ًرا ،وبعــد بعــض الخالفــات العابرة،
تــم يــوم  29حزي ـران  2016رفــع العقوبــات الروس ـ ّية عــن الســياحة الترك ّيــة،
وفــي أوائــل تمــوز مــن العــام نفســه ،اتّفــق الطرفــان علــى تحســين العالقــات
( ((2إفتــكار مانــع« ،العقوبــات الروســية علــى تركيــا ،األبعــاد واالنعكاســات» ،موقــع الجزيــرة نــت،
 2ـ  12ـ https://bit.ly/3EmLBa7 .2015
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الدبلوماس ـيّة ،والتّعــاون فــي الحــرب علــى الدولــة اإلســاميّة ،وفــي التاســع
مــن آب  ،اســتؤنفت العالقــات االســتخباريّة والعســكريّة والدبلوماسـ ّية ،قبــل
ـي
أن تفتــح صفحــة تقــارب جديــدة عبــر رســالة اعتــذار ،و ّجههــا الرئيــس التركـ ّ
الروســي ،تع ّهــد فيهــا بمحاســبة مــن قتلــوا الط ّيــار الروســي،
إلــى الرئيــس
ّ
وبدفــع تعويضــات مال ّيــة مجزيــة ألســرتي الطياريــن ،واعتقــال الطياريــن
التركييــن ،اللذيــن أســقطا الســوخوي ،بتهمــة االشــتراك فــي انقــاب مــن تدبير
فتــح اللــه غولــن ،عــد ّو أردوغــان اللــدود ،الــذي يعيــش فــي أميــركا.

التطبيع مع روسيا واالبتعاد عن األطلسي

ـي فــي ســوريا ،منــذ عــام
بــدأت تركيــا تك ّيــف نفســها مــع غلبــة الــدور الروسـ ّ
 2016فصاعـ ًدا .وتجلّــى أول تدابيرهــا فــي إعــادة عالقاتهــا مــع موســكو إلــى
الســابق لألزمــة ،وفــي تخطّيهــا المجاالت
مســتوى أعلــى بكثيــر مــن المســتوى ّ
ـكري
العاديــة بيــن دولتيــن جارتيــن ،وفتحهــا البــاب أمــام عالقــات تعــاون عسـ ّ
كانــت خطًــا أحمــر إلــى األمــس القريــب ،لكــن أنقــرة ن ّمتهــا ،علــى الرغــم مــن
اعت ـراض حلــف األطلســي ،وإفصاحــه عــن خشــيته الشّ ــديدة مــن أن تكــون
بدايــة تفككــه فــي منطقــة اســتثنائيّة األه ّميّــة ،تضــ ّم مضائــق وممــ ّرات
ـي فــي البحــر األبيــض
بحريــة يحــول إغالقهــا دون انتشــار األســطول الروسـ ّ
ـي .ومــع أن واشــنطن تقيــم عالقــات طبيع ّيــة
ّ
المتوســط :بحــر أوروبــا ال ّداخلـ ّ
مــع موســكو ،ووافقــت علــى تفويضهــا بإنهــاء الص ـراع المســلح فــي ســوريا،
يلتــف علــى
وأم ّدتهــا بخطــة لتحقيــق ذلــك ،وبقــرار فــي مجلــس األمــن ّ
مــا اعترضــت عليــه فــي بيــان جنيــف والق ـرار  ،2118فإنّهــا اعترضــت علــى
عالقــات تركيــا الجديــدة مــع الــروس ،التــي تتخطّــى بعــض جوانــب التفويــض
الممنــوح لموســكو ،تتّصــل بموقــع أنقــرة فــي حلــف األطلســي ،وباألض ـرار
التــي قــد تُلحقهــا بالمصالــح األطلس ـ ّية تو ّجهــات أنقــرة المبالــغ بهــا نحــو
مــا يشــبه شـراكة روســية ـ تركيــة ،يحتمــل أن تقـ ّوض تحالفهــا مــع واشــنطن،
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وحلفهــا العابــر لألطلســي ،أو تحيطــه بشــكوك ج ّديّــة ،وهــي التــي ســتفضي
ـي وثيــق مــع طه ـران.
ـي تركـ ّ
أيضً ــا إلــى تعــاون أمنـ ّ
مــن اآلن فصاع ـ ًدا ،ســتراهن تركيــا علــى روســيا ،بالنســبة إلــى حصتهــا مــن
ســوريا ،وســتج ّمد ،جزئ ًيــا ،التزامهــا بالخطــوط الحمــراء األميرك ّيــة ،وتطلــب
ـي تتوقّف
دعــم الكرمليــن لموقفهــا مــن المســألة الكرديّــة ،كمســألة أمــن قومـ ّ
عليهــا وحــدة دولتهــا ومجتمعهــا ،وتــوازن عالقاتهــا مــع حلــف األطلســي،
وعنــد اللــزوم ،مــع واشــنطن أيضً ــا ،وتوســيع هوامــش اســتقاللها عنهمــا ،فــي
الوقــت نفســه ،وضبــط دورهــا الجديــد والمتغ ّيــر فــي واقــع دولــي زال منــه
ـوفيتي ،وصــار يســمح لهــا باالنتقــال مــن االنحبــاس فــي الحلــف
الخطــر السـ ّ
ـي إلــى االنفتــاح علــى «أ ّمــة ترك ّيــة» كبيــرة منتشــرة بيــن أنقــرة والصين،
الغربـ ّ
بــرزت إلــى الوجــود مــع ســقوط الجــار الشــمالي ،ومــا أحدثــه مــن تبـ ّدل فــي
دور ومهــام تركيــا ،كدولــة لــم تعــد بحاجــة إلــى البقــاء فــي حلــف األطلســي،
وال بــ ّد أن يكــون لهــا حضــور خــاص فــي جمهوريّاتــه اإلســام ّية الســابقة،
اتيجي الواســع فــي جنــوب االتحــاد الروســي،
التــي تحتــل الفضــاء الجيوســتر ّ
بثروتهــا الهائلــة مــن النفــط والغــاز ،وتريــد قيــادة أردوغــان محورتهــا حــول
أنقــرة كمركــز لكتلــة دوليّــة جديــدة ،يحــول دون جذبهــا إلــى مشــروع طهـران
ـي ،وض ّمهــا إلــى «جماعــة الكرمليــن األوراس ـ ّية».
ـي ـ المذهبـ ّ
القومـ ّ
بعــد المصالحــة التركيــة ـ الروســية ،خشــي حلــف األطلســي أن تُضعفــه
تركيــا بمــا لديهــا مــن موقــع مفتــوح علــى عالــم عربــي هــو خ ـ ّزان النفــط
األكبــر فــي الشّ ــرق األوســط ،المنفصــل عــن خــزان جمهوريــات جنــوب
روســيا اإلســامية مــن خــال إي ـران وتركيــا ،الدولتيــن اإلقليميّتيــن اللتيــن
تتنافســان علــى النفــوذ والحضــور فــي منطقتيهمــا ،وتمتلــكان عالقــات
واســعة مــع العــرب هنــا ،وذوي األصــول الترك ّيــة والعقيــدة الشــيع ّية هنــاك،
ويـراود تركيــا األمــل فــي أن تكــون صاحبــة الفــرص األوفــر للفــوز بالرهــان،
الــذي ســيغ ّير دورهــا ومكانتهــا الدول ّيــة ،فــي حــال حصلــت علــى عــون
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ـيادي أمــام الكرمليــن،
السـ ّ
روســي يق ّربهــا مــن هدفهــا ،مقابــل فتــح مجالهــا ّ
ومســاعدته فــي التواصــل مــع المنطقــة العرب ّيــة والتموضــع فيهــا ،فــي
إطــار إعــادة نظــر شــاملة فــي عالقــات الدولتيــن ،ير ّجــح أن تكــون نتائجهــا
الضربــة األكثــر إيال ًمــا لواشــنطن ،الحاضــرة بقــ ّوة ال تجــارى فــي منطقــة
النفــط العرب ّيــة ،وير ّجــح أن تحبــط المســعى التركّــي فــي جمهوريــات
االتحــاد الســوفيتي اإلســامية الســابقة ،حيــث ع ـ ّززت مواقعهــا بق ـ ّوة ،مــا
لــم يتمتّــع مخطّــط أنقــرة بموافقتهــا.
هــذا الواقــع ،الــذي ترتّــب علــى انهيــار االتحــاد الســوفيتي وتب ـ ّدل وظائــف
ـي
حلــف األطلســي والــدور التركــي فيــه ،هــو الــذي أ ّدى إلــى الخــاف التركـ ّ
ـب علــى حــق تركيــا فــي ممارســة سياســات قوميــة ال
ـي ،الــذي ينصـ ّ
ـ األطلسـ ّ
ســلطة للحلــف عليهــا ،واالحتفــاظ فــي الوقــت نفســه بعضويتهــا فيــه ،لتغــادر
الخاصــة في ه ّويّــة عا ّمــة عابــرة للقوم ّية
مــن جهــة حقبـ ًة طــوت هويّــة أنقــرة
ّ
ـي ،فــرض انتســابها إليــه أن تــرى نفســها ومصالحهــا
لحلــف عسـ ّ
ـكري ـ سياسـ ّ
بداللتــه ،وتبقــى فيــه لحمايــة نفســها مــن روســيا :الدولــة التــي حاربتهــا
والقومــي
الوطنــي
وهزمتهــا مــ ّرات عديــدة فــي الماضــي ،وألزمهــا أمنهــا
ّ
ّ
بارتباطــات عســكريّة ،عــززت ارتداداتُهــا السياســية طابــع الحلــف العــام ،علــى
ـي كدولــة مســتقلّة ،فقــدت ارتباطاتها الســابقة وظيفتها
حســاب طابعهــا القومـ ّ
فــي حاضرهــا مــا بعــد الســوفيتي ،وغــدت متعارضــة مــع واقعهــا الجديــد،
الخاصــة،
ومــع اســتعادتها قــد ًرا مــن االســتقالل ّية يخــدم تطلّعاتهــا القوم ّيــة
ّ
ـي العا ّم،
التــي بــرزت بعــد تراجــع قــدرات ومكانــة روســيا فــي المجاليــن الدولـ ّ
ـاص ،بينمــا لــم يعــد ارتباطهــا األطلســي متف ًقــا مــع متطلّباتهــا
والثنائــي الخـ ّ
ـتقل ،ويتعــارض معهمــا
األمن ّيــة المتناميــة ،وأخــذ يق ّيــد حريتهــا وقرارهــا المسـ ّ
كمــا ظهــر ،علــى ســبيل المثــال« ،فــي الخــاف حــول تحســين الدفاع عــن دول
البلطيــق ،الــذي عارضتــه تركيــا ،وأعلنــت أنهــا ســترفض الخطّــة الموضوعــة له،
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إذا لــم يق ـ ّر الحلــف أنهــا تقاتــل جماعــات إرهابيّــة فــي ســوريا»( ،((2وفــي
األزمــة المســتم ّرة ،التــي دارت بيــن الحلــف وأنقــرة عقــب ش ـرائها منظومــة
صواريــخ إس  400الروســية المضــا ّدة للطائ ـرات ،ومــا صحبهــا مــن ســجاالت
وخالفــات حــا ّدة ومتفاقمــة .هاتــان األزمتــان همــا خيــر دليــل علــى التعــارض
بيــن توجــه تركيــا القومــي المحــض ،وتو ّجههــا األطلســي المــوروث مــن زمــن
الحــرب البــاردة ،الــذي كثيـ ًرا مــا ألزمهــا بقـرارات الحلــف ،مهمــا تعارضــت مع
مصالحهــا .يلفــت النظــر ،فــي هــذا الســياق ،أن األطلســي تح ّفــظ علــى صفقــة
الصواريــخ ،ألنهــا «ســتبلور الشــعور باالســتقالليّة االســتراتيجيّة» لــدى القيــادة
السياس ـيّة التركيّــة ،فــي الوقــت الــذي ســتصبح تركيــا فيــه أســيرة «التبعيّــة
االســتراتيج ّية» لروســيا ،وللوجــود الروســي علــى أراضيهــا(.((2
هــذه «التبع ّيــة االســتراتيج ّية» لروســيا انعكســت علــى عالقــات تركيــا
والسياســي ،وبنمــط
العســكري
بالفصائــل واالئتــاف ،أي بقطاعــي الثــورة
ّ
ّ
الحلــول المطلوبــة للصــراع وهويــة مــن ســيتولّون القيــام بــه ،ومثّلــت
انقالبًــا حقيق ًّيــا فــي سياســة تركيــا ،التــي وجــدت نفســها محكومــة بظــروف
وبوتائــر متزايــدة متابعــة مصالحهــا القوم ّيــة ،فــي مواجهــة حلــف األطلســي،
والمصالــح القوميــة لدولــة جــارة ال تتــر ّدد فــي اســتخدام القــوة العســكريّة
كوســيلة لسياســتها الخارجيــة ،وأفقدهــا معظــم أصدقائهــا نهجهــا المعــادي
ـي للصـراع
ـي دولـ ّ
لبيــان جنيــف وقـرارات مجلــس األمــن ،وإليجــاد حــل سياسـ ّ
الدائــر فــي ســوريا .فــي هــذا الواقــع المع ّقــد ،اختــارت تركيــا موق ًفــا وس ـطًا
ال يقطــع مــع موســكو أو مــع القــرارات الدوليــة ،وانضمــت إلــى آســتانا،
ثــم سوتشــي ،فبــدا وكأنهــا تتخلّــى عــن تطبيــق البيــان والقــرارات ،ومــا
جــاء فيهمــا مــن حقــوق ثابتــة للســوريين ،أو تحــدث انقالبًــا فــي عالقاتهــا
(« ((2أردوغــان يواصــل تهديداتــه للناتــو وحلــف األطلســي يــرد» ،موقــع ســكاي نيــوز بالعربيــة،
 3ـ  12ـ https://bit.ly/3xyzjK3 .2019
( ((2مــارك بيرينــي« ،هــل دق جــرس خــروج تركيــا مــن الناتــو» ،مركــز كارينجــي للشــرق األوســط،
 29ـ  3ـ https://carnegie-mec.org/diwan/78723 .2019
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ـكري ،ر ّجــح ك ّفــة الجانــب الثانــي علــى
ـي والعسـ ّ
بطرفــي المعارضــة السياسـ ّ
ـكري ،بأخــذ
ـي بالعسـ ّ
األول ،وأبطــل مرجعيتــه المفترضــة لــه ،وأتبــع السياسـ ّ
فصائــل رئيســة منــه إلــى مــكان بديــل لجنيــف ،فــي ســياق التفــاف موســكو
ـي،
عليــه وعلــى بيانــه ،وتهميــش جهــود األمــم المتحــدة إليجــاد حـ ّـل سياسـ ّ
وجهــود االئتــاف وهيئــة التفــاوض ،التــي صــار عليهــا انتظــار مــا يتم ّخــض
عــن آســتانا مــن نتائــج ،ســرعان مــا تب ّيــن أنّهــا تتجــاوز الشــؤون العســكريّة
إلــى السياس ـ ّية ،بذريعــة اســتحالة فصلهــا .بذلــك وقــع فعل ًيــا انقــاب شــمل
أداة الحــل ،وتصـ ّوره ،ومســاره ،وأطرافــه ،ومآلــه ،وضماناتــه ،وعالقــات أطـراف
المعارضــة الســوريّة بعضهــا ببعــض ،وعالقاتهــا بتركيــا ،التــي ح ّركــت العســكر
وج ّمــدت الساســة ،واتبعــت الطرفيــن بهــا فــي كل صغيــرة وكبيــرة ،وأحكمــت
قبضتهــا عليهمــا إلــى الحــد الــذي جعــل مخالفــة أوامرهــا ،أو انتهــاج سياســات
مســتقلة عنهــا ،ضربًــا مــن المحــال ،فــي حيــن هــددت تفاهماتهــا الروس ـ ّية
مكانــة المعارضتيــن فــي الصـراع مــع األســد ،والحــرب مــع موســكو وطهـران،
وكان مــن عقابيلهــا ســقوط حلــب بأيديهمــا ،ومــا شــاع حــول مقايضــة المدينة
بمــا ســ ّمي الحقًــا منطقــة «درع الفــرات» ،وســحب قــ ّوات مــن المدينــة
المحاصــرة وإرســالها إلــى القتــال البـ ّر ّي بــدلً مــن جيــش تركيــا ،حســب أقــوال
رامــي عبــد الرحمــن ،مديــر المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان ،وتأكيــد
ســمير نشّ ــار ،رئيــس األمانــة العامــة الســابق إلعــان دمشــق ،الــذي قــال إن
«مــا يجــري فــي حلــب هــو وصمــة عــار للــدول الشــقيقة والصديقــة ،التــي
تع ّهــدت بدعــم الســوريين ثــم تخلّــت عنهــم» ( .((2بعــد ســقوط عاصمــة
ــوري ،فــي أجــواء مــن الغمــوض والتآمــر والتناحــر واالقتتــال
الس ّ
الشــمال ّ
الفصائلــي ،انتشــر اقتنــاع عــام لــدى الســوريين بــأن هنــاك صفقــة جــرت بيــن
تركيــا وروســيا ،ت ّمــت فيهــا مقايضــة حلــب بمنطقــة درع الف ـرات ،التــي كان
( ((2أســرار شــبارو« ،هــؤالء هــم المســؤولون عــن «ســقوط حلــب»» ،جريــدة النهــار 13 ،ـ  12ـ .2016
https://bit.ly/3xytooA
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ـي فــي الشــمال
توســع عسـ ّ
احتاللهــا أ ّول خطــوة علــى طريــق ّ
ـي تركـ ّ
ـكري ـ أمنـ ّ
ـري اســتهداف الكــرد ،بذريعــة اســتهداف داعــش ،لكنه
الســوري ،هدفــه الظاهـ ّ
يتجاوزهمــا فــي الحقيقــة ،بداللــة الخطــوات التــي أ ّدت إلــى احتــال عفريــن،
فــي معركــة «غصــن الزيتــون»  18آذار  ،2018واحتــال المنطقــة بيــن رأس
العيــن وتــل أبيــض فــي عمليــة «نبــع الســام»  9تشــرين األول  ،2019وهمــا
عمليّتــان نالتــا موافقــة واشــنطن ،وخاصــة منهمــا عمليــة «نبــع الســام» ،بينما
دعــم الــروس بدورهــم عمليــة «غصــن الزيتــون».
حــدث تبــادل المنافــع التركــي ـ الروســي ،الــذي اســتجاب لمطالــب أنقــرة
األمنيــة ،مقابــل ثمــن دفعتــه الفصائــل والثــورة ،وحتّمــه تغليــب مصالــح
الســوريّة ،ومــا ظهــر مــن تنافــر بينهمــا
أنقــرة الكرديــة علــى مصالــح الثــورة ّ
فــي البنيــة واله ّويّــة ،إال أن الثــورة التزمــت ،أو أُلزمــت ،بموقــف أنقــرة
تجــاه المســألة الكرديّــة ،التــي تعتبــر مســألة أمــن قومــي فــي نظــر تركيــا،
وجــزء مــن القض ّيــة الوطن ّيــة الديمقراط ّيــة فــي ســوريا ،يفســد حلــه ويقــوض
الثــورة نفســها إضفــاء طابــع أمنــي عليــه ،كمــا حــدث نتيجــة لربــط الثــورة
بأمــن أنقــرة القومــي ،وانخراطهــا فــي صفقــات روســ ّية ـ ترك ّيــة ،تقايــض
واحتــال باحتــال ،والنتيجــة أ ْن خاضــت الفصائــل معظــم
ً
أرضً ــا بــأرض
ـي فــي درع الف ـرات ،وغصــن الزيتــون ،ونبــع الســام ،وتولّــت
القتــال األرضـ ّ
خاصــة بهــا ،لــم
أنقــرة إدارة هــذه المناطــق ،وربطــت مصيرهــا بأهــداف ّ
مســتقل للفصائــل .وفــي المقابــل ،ذهبــت المناطــق التــي
ّ
ت ُبــق أي دور
تخلّــت تركيــا والفصائــل عنهــا إلــى األســد!

حصاد آستانا

بــدأت أولــى جلســات آســتانا يــوم  23كانــون الثانــي  ،2017بحضــور إيـران
الدولــي حــول الحــل
الرافضــة لبيــان جنيــف وقــرارات مجلــس األمــن
ّ
السياســي ،ولــدور األمــم المتحــدة فيــه .وتواصلــت جلســاته إلــى أن بلغــت
الســاحقة مبــدأ المفاوضــات غيــر
ثــاث عشــرة جلســة ،ك ّرســت أغلبيتهــا ّ
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والســلطة ،والتراجــع عــن المفاوضــات المباشــرة
المباشــرة بيــن المعارضــة ّ
التــي كانــت قــد اعتمــدت خــال مفاوضــات جنيــف األولــى ،أواخــر كانــون
تمســكها
الثانــي  .2014خــال الجلســة األولــى ،أعلنــت األطـراف المشــاركة ّ
بالحــل السياســي وإنشــاء آل ّيــة ثالث ّيــة روســ ّية ـ ترك ّيــة ـ إيران ّيــة لوقــف
ّ
إطــاق النــار .وحيــن طلــب وفــد المعارضــة مــن روســيا االلتـزام بمــا تقـ ّرر،
ووقــف هجــوم إيــران وال ّنظــام علــى ســوق وادي بــردى ،زعــم مندوبهــا
أنهــا و ّجهــت طل ًبــا صار ًمــا لل ّنظــام بوقــف األعمــال القتال ّيــة هنــاك ،غيــر
ـدل مــن أن يتوقّــف ،وســقط الــوادي بعــد أيّــام
أن إطــاق النــار تصاعــد ،بـ ً
فــي أيــدي اإليرانييــن ،فهــل يعقــل أن يكــون ذلــك قــد حــدث ،ألن الــروس
لــم يوجهــوا طلبهــم إليهــم؟! ش ـ ّدد المجتمعــون فــي هــذا االجتمــاع ،كمــا
فــي كل اجتمــاع ســيعقد بعــده ،علــى االلت ـزام بســيادة واســتقالل ووحــدة
الســوريّة التــي تحتلّهــا الــدول الثــاث ومحاربــة تنظيــم الدولــة
األراضــي ّ
اإلســامية وجبهــة فتــح الشــام ال ّنصــرة ســابقًا ،وفصــل هذيــن التنظيميــن
عــن المعارضــة المســلحة .وبلــوروا آليــ ًة لتبــادل المعتقليــن بيــن قــوات
ال ّنظــام والمعارضــة المســلحة وليــس إلخــاء ســبيل المعتقليــن ،ألن مفهــوم
التبــادل يعنــي إطــاق أعــداد متســاوية مــن المعتقليــن ،وبمــا أنــه ال يوجــد
لــدى المعارضــة واحــد علــى مئــة مــن المعتقليــن لــدى ال ّنظــام ،فــإن هــدف
الق ـرار كان المماطلــة ،وهــو مــا حــدث بالفعــل.
فــي الجلســة الثانيــة ،أكــد رئيــس وفــد المعارضــة الشــيخ محمد علــوش ،عضو
المكتــب السياســي فــي «جيــش اإلســام» بالغوطــة الــذي كان يحتجــز آالف
المعتقليــن الثوريّيــن ،كــرزان زيتونــة وســميرة الخليــل ووائــل حمــادة وناظــم
حمــادي أنّــه لــن يبحــث أيّــة مواضيــع سياسـيّة كان الــروس يقولــون إن هــدف
السياسـ ّية فتبحــث
آســتانا هــو بحــث القضايــا العســكريّة فقــط ،أمــا القضايــا ّ
فــي جنيــف ،واشــترط علــوش لبحــث القضايــا السياس ـ ّية ،غيــر المطروحــة
أصـ ًـا« ،تثبيــت إنجــاز حقيقــي علــى أرض الواقــع يتمثــل فــي تثبيــت وقــف
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إطــاق النــار ،وإيجــاد صيغــة عمليّــة اليصــال المســاعدات اإلنســانية ،وبحــث
ملــف المعتقليــن»(.((2
فــي جولــة التفــاوض الثّالثــة ،اقتــرح الــروس وضــع دســتور للبــاد ،وقاطــع
ـي «الــدول
وفــد المعارضــة الجلســة ،بينمــا اتّفقــت مــا سـ ّماها البيــان الختامـ ّ
الضامنــة» علــى تشــكيل لجــان مراقبــة للهدنــة ،ولجــان متابعــة لملــف
المســاعدات اإلنســان ّية ،ولجــان لملـ ّـف األســرى والمعتقلين بذلك ،صــار ممك ًنا
تحويــل أي معتقــل إلــى أســير ،لرفــض إخــاء ســبيله وات ّهامــه باإلرهــاب.
أق ـ ّرت الجولــة الرابعــة إقامــة مناطــق خفــض توتّــر ،شــملت كامــل محافظــة
إدلــب ،وأج ـزاء مــن محافظــات الالذقيــة ،وحلــب ،وحمــاة وحمــص ودرعــا
والقنيطــرة ،ومنطقــة الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق ،فأعلــن وفــد المعارضة
أنــه ليــس جــز ًءا مــن االتّفــاق .فــي هــذه األثنــاء ،فشــلت «الــدول الثــاث
الضامنــة» فــي رســم حــدود مناطــق خفــض التّصعيــد أو التوتّــر يقــول اســمها
إنهــا ليســت مناطــق وقــف إطــاق نــار دائــم ،أو مناطــق أعمــال قتاليــة ،فهــي
تمثّــل بدورهــا تراج ًعــا واض ًحــا عــن قـرار جلســة تفــاوض ســابقة أقـ ّرت وق ًفــا
دائ ًمــا لألعمــال القتال ّيــة ،ولذلــك ،تـ ّم االتفــاق علــى رســم خرائــط للمنطقتيــن
الثانيــة والثالثــة ،وطرحــت أســئلة بقيــت مفتوحــة حــول إدلــب ،وتحفّظــات
حــول المنطقــة الجنوبيــة التــي تـ ّم ترتيــب وضعهــا الح ًقــا خــارج إطار آســتانا،
بمشــاركة أميركيّــة ـ أردنيّــة ـ إسـرائيليّة(.((2
اشــتكت المعارضــة فــي الجولــة السادســة ،التــي جــرت يــوم  14أيلــول ،2017
مــن عــدم االلتـزام باتّفــاق خفــض التصعيــد فــي عــدد مــن المناطــق ،وانتقلت
رئاســة الوفــد ،الــذي شــاركت فيــه ألول مــرة حركــة أح ـرار الشــام اإلســاميّة،
إلــى العميــد أحمــد بــري ،بينمــا رأس وفــد النظــام بشــار الجعفــري ،وشــارك
وفــد أميركــي ،وآخــر مــن األمــم المتحــدة برئاســة دي ميســتورا ،ووفــدان
«ال تقدّم في محادثات آستانا حول سوريا» ،سويس إنفو 16 ،ـ  2ـ https://bit.ly/3El0lGg .2017

(((2
( ((2نتاليــا عبــد اللــه« ،اتفــاق أميركــي روســي بشــأن الهدنــة فــي جنــوب ســوريا وإبعــاد إيـران» ،جريــدة
الحيــاة 27 ،ـ  12ـ .2017
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أردنــي وقطــري كمراقبيــن .وقــد رســمت المفاوضــات حــدود مناطــق خفــض
التوتّــر ،التــي كان قــد أعلــن عنهــا ســابقًا ،وخاصــة منطقــة إدلــب التــي غــدت
موضــوع خــاف!
طالــب الــروس تركيــا فــي الجولــة الســابعة بفــرض االســتقرار فــي محافظــة
إدلــب ،وقــ ّدم وفــد المعارضــة وثائــق لألمــم المتحــدة تتعلّــق بالتغييــر
ـي للبنــى التحتيــة ،وطلــب
ـي والتهجيــر القسـ ّ
ـري والتدميــر المنهجـ ّ
الديموغرافـ ّ
مناقشــة ملــف معتقلــي ســجن حمــص المركــزي واإلضـراب الــذي قامــوا بــه،
ومحــاوالت النظــام خــداع وفــد الصليــب األحمــر الــذي زارهــم .كمــا ق ـ ّدم
الوفــد مل ًّفــا عــن التد ّخــل العســكري اإليراني المباشــر في ســوريا ،وميليشــياته
وجرائمهــا .هــذه الجولــة كانــت نوعيّــة ،بســبب مشــاركة األمــم المتحــدة
ـي علــى مســار آســتانا ،وانتقالــه
ـي ودولـ ّ
وواشــنطن فيهــا ،وإضفــاء طابــع أممـ ّ
مــن مناقشــة الشــؤون العســكريّة إلــى السياس ـ ّية ،كمــا تبيــن خــال الجولــة
العاشــرة واللقــاءات التاليــة لهــا ،ومــا صــدر مــن توصيات إلــى «جميــع أطراف
المجتمــع الدولــي ،وخاصــة منهــا األمــم المتحــدة ،لتقديــم المســاعدات إلــى
ســوريا ،وليــس إلــى المتض ّرريــن بالحــرب وضحاياهــا ،الذيــن بلــغ عددهــم
عــام  2019مــا يقــارب  12.4مليــون شــخص ،قيــل رســم ًيا إنهــم يعانــون انعدام
األمــن الغذائــي»( ،((2لــم يصــل إليهــم شــيء يذكــر مــن المســاعدات الدول ّيــة،
ـدي بصفتــه
ألن منظّمــات األمــم المتحــدة تق ّدمهــا عــادة إلــى الجانــب األسـ ّ
الجهــة المعتــرف قانونيًــا بهــا ،ويلزمهــا ميثــاق األمــم المتحــدة بالتعامــل
ـي إلــى عــودة النازحيــن والالجئيــن ،وإطــاق
معهــا ،كمــا تطـ ّرق البيــان الختامـ ّ
سـراح المعتقليــن والمحتجزيــن ،والتعـ ّرف علــى المفقوديــن والمختفيــن(.((2
وقــد انســحبت واشــنطن مــن هــذه الجولــة ،وكانــت جولــة آســتانا الثامنــة
ـت
الســابقة ،ولــم يبـ ّ
قــد قفــزت عــن القضايــا التــي طرحــت فــي جلســاته ّ
(((2
(((2
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برنامج األمم المتحدة الغذائي ،حالة الطوارئ السوريّةhttps://bit.ly/3CB2T0A. .

البيــان الختامــي آلســتانا  ،10موقــع صــدى الواقــع الســوري 31 ،ـ  7ـ https://bit.ly/3OamED4 .2018

أي قضيــة تتّصــل بأوضــاع الســوريين ،ســواء كانــوا فــي المخيمــات أم
فــي ّ
فــي الســجون والمنافــي ،أم تحــت ال ّنــار ،التــي تقــ ّرر دون جــدوى وقــف
إطالقهــا ،منــذ جلســة التّفــاوض األولــى ،وانتقــل البحــث إلــى «مــا اتفــق
عليــه الرئيســان التركــي والروســي فــي اتّصــال بينهمــا ،علــى أن يم ّهــد اجتمــاع
ــوري فــي منتجــع
آســتانا الطّريــق نحــو عقــد مؤتمــر الحــوار
الس ّ
الوطنــي ّ
ّ
سوتشــي ،لذلــك حـ ّدد االجتمــاع موعــد المؤتمــر ،وتوصــل إلــى اتفــاق مبهــم
حــول تشــكيل لجنتيــن ســبق تشــكيلهما فــي االجتمــاع الثالــث! مــن أجــل
المعتقليــن والمخطوفيــن وتبــادل األســرى والجثــث ،وإزالــة األلغــام ،إلــى
السياســي يجــب أن يُنجــز وفــق القــرار األممــي
جانــب التأكيــد أن الحــل
ّ
رقــم  ،2254ومــن خــال عمليــة ح ـ ّرة ونزيهــة وش ـفّافة ،كمــا يجــب إصــدار
كل الشّ ــعب ،وإجــراء انتخابــات بمشــاركة أطيــاف
دســتور يوافــق عليــه ّ
الشّ ــعب كافــة»( .((3بذلــك ،وصــل آســتانا إلــى مبتغــاه ،وتحــول مــن سوتشــي
ـي بديــل لجنيــف ،بتحديــده جــدول أعمــال سياسـ ًيا
فصاعـ ًدا إلــى مســار سياسـ ّ
ـي العــام ،الــذي
مغاي ـ ًرا لقراراتــه مــن جهــة ،واندراجــه فــي اإلطــار االلتفافـ ّ
طالهــا وطــال الهيئــات والمؤسســات التــي اعتمدتهــا وكلفتهــا بنقــل ســوريا
المفصلــي،
اطــي .هــذا التحــ ّول
ّ
مــن النظــام األســدي إلــى بديلــه الديمقر ّ
ـي ،مـ ّرره حديــث تكـ ّرر للمــرة الثامنــة عــن «إنهــاء» ملـ ّـف المعتقليــن
التعطيلـ ّ
والمخطوفيــن ،وإيصــال المســاعدات اإلنســان ّية ،وضبــط وقــف إطــاق النــار
فــي مناطــق «خفــض التوتّــر» ،بينمــا كان الهــدف الحقيقيــذ مــن اللقــاء هــو
«التوصــل إلــى حـ ّـل للنـزاع عبــر إحـراز تقـ ّدم ملمــوس ،فيمــا وصلــت العمليــة
السياســية فــي جنيــف إلــى طريــق مســدود»(.((3
ال بــد مــن التوقّــف عنــد غيــاب الوفــد األميركــي والمقاطعــة األوروبيــة
( ((3اجتمــاع آســتانا  8محطــة للذهــاب إلــى سوتشــي ،موقــع الجزيــرة نــت 25 ،ـ  12ـ .2017

https://bit.ly/3M9nwGf

( ((3آســتانا « ،8بــدء جولــة محادثــات ســام جديــدة حــول ســوريا» ،موقــع عــرب  21 ،48ـ  12ـ .2017

https://bit.ly/3JQKSyV
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الجتمــاع آســتانا فــي جولتــه التاســعة .ومــع أ ّن حديــث المعتقليــن لــم
يغــب عــن االجتمــاع ،كالعــادة ،فإنــه ركّــز علــى رفــض األطــراف الحاضــرة
إدخــال «تغييــرات واســعة» علــى اتفاقــات خفــض التصعيــد ،التــي كان
وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف قــد أعلــن أن «منطقــة خفــض
التّصعيــد فــي غوطــة دمشــق قــد انتهــت ،ألن الهــدف مــن تشــكيلها
تــم تنفيــذه ،وتــم التخلّــص مــن اإلرهابييــن فيهــا ،وباتــت تحــت ســلطة
الحكومــة الشــرع ّية»( .((3فــي البيــان الختامــي الــذي صــدر عــن اللقــاء،
قيــل عــن مناطــق خفــض التوتّــر إنهــا «إجــراء موقّــت ال يتعــارض وســيادة
ســوريا ووحــدة أراضيهــا»( ،((3وأعلــن عــن مشــاورات تســتهدف تهيئــة
ـس المشــاركون إبقــاء
الظــروف إلطــاق عمــل اللجنــة الدســتورية ،ولــم ينـ َ
بــاب الصــراع ،الــذي قــ ّرروا إنهــاءه مــرا ًرا وتكــرا ًرا ،مفتو ًحــا أمــام أي
تصعيــد يناســب روســيا واألســدية وإيــران ،والذريعــة :القضــاء علــى داعــش
وتنظيمــات اإلرهــاب األخــرى ،التــي لــم يتــرك الــروس وممثلــو إيــران
واألســد أي ّ
شــك فــي أن الجالســين علــى الجانــب اآلخــر مــن الطاولــة
وتابعيهــم ينتمــون إليهــا ،وإال لمــا شــ ّنوا هجمــات يوم ّيــة مكثّفــة علــى
منطقــة خفــض التصعيــد فــي إدلــب ،حيــث قتلــت الهجمــات وجرحــت
اآلالف ،وشــردت مئــات اآلالف مــن المدن ّييــن .هــذه المــرة أيضً ــا ،كــررت
الــدول الثــاث معارضتهــا للتطلّعــات االنفصال ّيــة فــي ســوريا ،كمــا تتجلّــى
ـي» ،ورفضــت االســتيالء علــى إيــرادات النفــط
فــي منطقــة «الحكــم الذاتـ ّ
ــوري بطــرق غيــر مشــروعة ،وأدانــت الهجمــات اإلســرائيلية علــى
الس ّ
ّ
ســوريا التــي نفتهــا إيــران وســاندتها روســيا .مــن جانبــه ،طالــب رئيــس
وفــد المعارضــة األمــم المتحــدة بالضغــط علــى األســد لإلفــراج عــن
المعتقليــن!
( ((3يــارا انبيعــة« ،آســتانا  ،9غضــب غربــي مــن التفــرد الروســي بالملــف الســوري» ،موقــع ســيتا،
 16ـ  5ـ https://sitainstitute.com/?p=2719 .2018
( ((3المرجع السابق.
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كــ ّررت جولــة آســتانا الثالثــة عشــرة المطالــب نفســها ،مــن دون أن
يُفضــي إقرارهــا إلــى موافقــة روســيا واألســد علــى توصياتهــا ،حــول وقــف
هجماتهمــا العســكرية علــى إدلــب ومنطقتهــا ،وقضــم أراض يفتــرض أنهــا
فــي عهــدة «الضامــن التركــي» .وكـ ّررت األطـراف الثّالثــة «أســفها» للخســائر
فــي صفــوف المدنييــن التــي عزاهــا الــروس واإليرانيــون إلــى اإلرهابييّــن،
أي مدنــي قــد ســقط فــي غاراتهــم ،علــى األفــران
ونفــوا أن يكــون ّ
والمشــافي والمــدارس وأســواق الخضــار والفواكــه واللحــوم ،التــي س ـ ّجلتها
منظمــة العفــو الدوليــة ،وأكــدت أنهــا قتلــت مئــات الســوريين( .((3وأكــد
المشــاركون فــي االجتمــاع أيضً ــا «ضــرورة التهدئــة فــي المنطقــة ،مــن
خــال تنفيــذ جميــع االتفاق ّيــات المتعلقــة بإدلــب ،ومنهــا اتفــاق سوتشــي
الموقّــع بيــن الجانبيــن التركــي الروســي فــي أيلــول  .((3(»2018بســبب
هــذا التّصعيــد ،أدلــى نائــب وزيــر خارجيــة تركيــا بتعليــق علــى تــر ّدي
الســابقة علــى منطقــة إدلــب،
الوضــع ،قــال فيــه« :كان تركيزنــا فــي الفتــرة ّ
مــن أجــل الوصــول إلــى هدنــة ووقــف إطــاق نــار فــي المنطقــة .وحجــج
روســيا فــي اســتهدافها للمدنييــن ومناطقهــم ،بســبب تواجــد مجموعــات
إرهابيــة ،هــي أمــر غيــر مقبــول ،وقــد أبلغنــا الــروس أ ّن الحـ ّـل العســكري
فــي إدلــب لــن ينجــح»(.((3
فــي الجولــة الرابعــة عشــرة ،التــي عقــدت يــوم  10كانــون األول ،2019
بعــد قرابــة ثالثــة أعــوام مــن انطــاق مســار آســتانا ،تكـ ّرر طــرح المواضيــع
ـي الجديــد إلــى ســوريا.
الرئيســة ،بحضــور غيــر بيدرســون :المبعــوث األممـ ّ
وت ّمــت مجـ ّد ًدا المطالبــة بإطــاق سـراح المعتقليــن واتّخــاذ إجـراءات لبنــاء
الثقــة ،وإيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى مســتحقّيها ،وعــودة الالجئيــن
( ((3العفــو الدوليــة« ،الغــارات الروســية قتلــت مئــات الســوريين» ،موقــع الجزيــرة 22 ،ـ  12ـ .2015

https://bit.ly/3rx9oyM

بيان آستانا  13الختامي« ،تنفيذ سوتشي» ،موقع المدن 2 ،ـ  8ـ https://bit.ly/38K9Vqr .2019

(((3
( ((3المرجع السابق.
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إلــى ديارهــم ،وتطويــر العمليــة السياســية مــن خــال اللجنــة الدســتورية،
ـي حــول ســوريا .فــي ختــام اللقــاء ،الــذي بحــث
ومناقشــة عقــد مؤتمــر دولـ ّ
للم ـ ّرة الخامســة أو السادســة إج ـراءات وقــف إطــاق ال ّنــار وبنــاء الثّقــة،
قــال منــدوب األســد ،بشــار الجعفــري ،بالنيابــة عــن الــروس واإليرانييــن« :ال
توجــد تهدئــة علــى اإلطــاق فــي مضمــار مكافحــة اإلرهــاب».
بالــدوران فــي حلقــة روســيّة مفرغــة ،واجهــت تركيــا مأزقًــا جديًــا ،فقــد
تعاونــت مــع موســكو لحـ ّـل المعضلــة الســوريا مــن جهــة ،وحاربتها بالوســاطة
مــن جهــة أخــرى ،ودأبــت علــى التعامــي عــن المشــاركة الروســية الكثيفــة
والمباشــرة فــي الحــرب ،وعــزت األعمــال الحربيــة إلــى نظــام دمشــق الــذي
و ّجهــت إليــه إنــذارات متالحقــة ،تهــدده بالويــل والثبــور وعظائــم األمــور،
وبمعاقبتــه عســكريًّا ،إذا واصــل انتهــاك اتفاقيّــة سوتشــي ،فكأنــه ال عالقــة
لروســيا وإيـران بالقتــال الدائــر ،وبقضــم أراض اعتبرتهــا الدولتــان بشــيء مــن
الســخرية ضام ًنــا لهــا ،لكـ ّن جيشــها تعـ ّرض لغــارات جويّــة روسـ ّية اســتهدفت
قواتــه وقوافلــه ،الذاهبــة إلــى ســاحة المعــارك إلجبــار األســد علــى إعــادة
الخاصــة بمنطقــة خفــض التوتّــر أو التصعيــد،
جيشــه إلــى خطــوط سوتشــي
ّ
ولهجمــات ب ّريّــة ش ـ ّنها حــرس إي ـران ومرتزقتــه ،طالــت الفصائــل الخاضعــة
إلمرتــه.
فــي هــذه األثنــاء ،واصلــت القيــادة الترك ّيــة إطــاق تهديداتهــا ضــد مجهــول،
ـي ،وأن مــن يقاتــل الفصائــل
وتجاهلــت أن مــن يقصفهــا هــو الطيـران الروسـ ّ
الحليفــة لهــا ،ويتبــادل القصــف المدفعــي مــع جيشــها ،هــو الحــرس الثــوري
اإليرانــي ومرتزقتــه ،وأ ّن شــركاءها فــي مســار آســتانا صــاروا الطــرف اآلخــر
فــي الحــرب عليهــا ،الــذي يضــع خطوطًــا عســكريّة حمـراء لدورهــا فــي إدلــب
ومنطقتهــا ،بينمــا يتع ّهــد بوتيــن بإخراجهــا بالقـ ّوة أو بالسياســة منهــا ،وإعــادة
مــا يس ـ ّميه «الســلطة الشــرعية» ،ســلطة األســد ،إليهــا وإلــى كل شــبر مــن
الســوريّة ،وتعلــن «قــوات الرضــوان» اإليرانيــة أنهــا هــي التــي تطــرد
األرض ّ
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ق ّواتهــا مــن المنطقــة التــي تعتــرف بهــا كضامــن لهــا ،يعاونهــا فــي ذلــك
«حــزب اللــه» اللبنانــي وتنظيمــات عراق ّيــة إرهاب ّيــة مواليــة لهــا.
لــم تغ ّيــر تركيــا موقفهــا مــن آســتانا أو سوتشــي ،ومــن شــريكيها اللذيــن
ضروســا ض ّدهــا ،تشــمل الفصائــل المســاندة لهــا ،ويراهنــان
يخوضــان حربًــا
ً
علــى إنــزال هزائــم متالحقــة بهــا ،ينهــار بســببها ميــزان القــوى القائــم،
ـي العــام
السـ ّ
ليــس فقــط فــي الشّ ــمال ّ
ـوري ،وإنّمــا علــى الصعيــد الوطنـ ّ
أيضً ــا ،مــن عالماتــه نجــاح روســيا وإيــران والقــوات األســدية فــي اســتعادة
ريــف حمــاة الشّ ــمالي ،ومعظــم ريــف إدلــب الجنوبــي ،وأقســام مه ّمــة
مــن جبــل الزوايــة ،وجبــل شحشــبو ،وريــف حلــب الغربــي ،وقســم مــن
الجنوبــي ،والوصــول إلــى مقربــة مــن الطريقيــن الدولييــن  M4و  .M5وقــد
تبيّــن ،فــي حمــأة هــذا الهزائــم ،أن تركيــا ،الحــذرة إلــى أبعــد الحــدود
ـي ،كانــت تواجــه
ـي أو أطلسـ ّ
مــن خــوض معــارك تفتقــر إلــى غطــاء أميركـ ّ
حربًــا «أســتانية» تطــرح عليهــا القبــول بمــا خطّــط لــه «حليفاهــا»،أو
الــر ّد عليهمــا ومواجهتهمــا عســكريًّا ،وصــولً إلــى مســاومات جديــدة علــى
أي حـ ّـل قــادم ،فــإن تخلــت عــن هــذا الخيــار،
إدلــب وشــرق الفــرات ،فــي ّ
كان عليهــا القبــول باندحــار الفصائــل عســكريًّا ،والتصــدي لســيطرة روســيا
وإيــران علــى األرض الســوريا ،لمنعهمــا مــن اســترداد حــدود ســوريا مــع
خــاص ،بقــ ّوة
تركيــا ،المنطقــة التــي تريــد أنقــرة لهــا أن تتمتّــع بوضــع
ّ
ـي.
جيشــها ،وتعتبــر مصيرهــا ال بــد أن يبقــى معل ًقــا علــى الحــل السياسـ ّ
يتمســك أردوغــان بسوتشــي ،ويذكّــر بحصتــه فيــه ،بينمــا تخــوض روســيا
ّ
وإيــران الحــرب إلخراجــه ،ليــس مــن االتفاقيــة ،بــل مــن المنطقــة ،التــي
حصتــه مــن مناطــق خفــض التوتّــر والتصعيــد ،وأن وجــوده
خــال أنّهــا ّ
فــي شــراكة آســتانا ســيجعلهما يتعامــان معهــا ،ومعــه ،بطريقــة تمنحــه
خاصــا لديهمــا وفــي إدلــب ومنطقتهــا ،وصــولً إلــى مشــارف حمــاة
وض ًعــا ًّ
الشــمالية وحلــب الغربيــة .إال أن هــذا لــم يحــدث إال لفتــرة قصيــرة،
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وعندمــا تلــكّأت أنقــرة فــي القضــاء علــى «جبهــة ال ّنصــرة» اإلرهابيــة،
التزا ًمــا بمــا وافقــت عليــه فــي سوتشــي ،دعمــت روســيا األســد وســاعدته
فــي قضــم المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتهما ،قطعــة بعــد أخــرى ،قبــل
أن تقــرر فتــح الطريقيــن الدولييــن  M5و  ،M4وانتــزاع إدلــب بالقــ ّوة،
ويــر ّد أردوغــان بردعهمــا بقــوة جيشــه ،ويعلــن رفضــه تعليــق ر ّده إال
فــي حــال تفاهــم مــع روســيا ،التــي دخلــت فــي مفاوضــات معــه حــول
التركــي ،كمــا
القومــي
المناطــق المتنــازع عليهــا ،غيــر المه ّمــة لألمــن
ّ
ّ
قــال بعــض الناطقيــن باســمها ،ويعطّــل انتشــار الفصائــل فيهــا جهــود
ـي ،قـ ّررت البــدء
موســكو لالنتقــال مــن العمــل العسـ ّ
ـكري إلــى حـ ّـل سياسـ ّ
بــه بالتعــاون مــع واشــنطن التــي أخبرتهــا بشــروط موافقتهــا عليــه،
عمــا روتينيًــا أو عســكريًّا ،بــل
ً
وأفهمــت بوتيــن أن بلوغــه لــن يكــون
ســيكون معركــة صعبــة مــع جهــة ترفــض خططــه ،وبوســعها إحباطهــا فــي
ســوريا والمنطقــة العرب ّيــة ،واســتخدام مــا لديهــا مــن وســائل وحضــور
ـي ذراعهــا ،ودعــم مقاومــة سياس ـ ّية ومســلحة مؤثّــرة ج ـ ًدا ضــد
مباشــر للـ ّ
وجودهــا فــي ســوريا.

الخيارات الصعبة

اعــي الراهــن ،المتعــ ّدد
تواجــه تركيــا معضــات جديّــة فــي الواقــع الصر ّ
األطــراف ،بعــد أن اكتشــفت أن طموحاتهــا أكبــر مــن قدراتهــا وإمكاناتهــا،
وأنّهــا ضعيفــة وعاجــزة عــن تنظيــم عالقاتهــا مــع واشــنطن ،عندمــا تُغضــب
موســكو ،ومــع موســكو عندمــا تُغضــب واشــنطن ،ويصعــب عليهــا حفــظ
التــوازن بيــن روســيا وواشــنطن وحلــف األطلســي الــذي تتطلّــع لالســتقواء
بــه ،وهــي تنخــرط ،عنــد الضــرورة القصــوى ،فــي مــا بيــن األط ـراف الثّالثــة
مــن صراعــات وخالفــات خف ّيــة ومعلنــة ،يغامــر أردوغــان بالمشــاركة فيهــا،
ـتغل حاجــة
ـي بمهــارة ،مسـ ًّ
وباللعــب علــى خطــوط التقــارب والتباعــد الدولـ ّ
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الدولتيــن الكبيرتيــن ،والحلــف العســكري ،إلــى تركيــا وموقعهــا االســتراتيجي
ودورهــا الموثّــر فــي العالقــات الدوليــة ،ومــا تعــد بــه مشــاريع رئيســها مــن
تعزيــز أو تقليــص ألدوارهــا جميعهــا ،فــي ظــل إفادتــه مــن الحــدود القصــوى
للضغــوط التــي يســتطيع ممارســتها عليهــا ،وأدت إلــى إثــارة مشــكالت مه ّمــة
مــع أنقــرة ،دون الوصــول إلــى قطيعــة معهــا ،فروســيا تحتــاج إليهــا مــن أجــل
فـ ّـك حصــار األطلســي عليهــا ،وواشــنطن وبروكســل مــن أجــل إحــكام هــذا
الحصــار.
وعلــى العمــوم ،ل ـ ّوح أردوغــان بتطويــر مواقفــه خــارج األطلســي ،وتقريبهــا
ممــا تريــد موســكو لهــا أن تكــون عليهــا ،ونجــح فــي جعــل تركيــا أكثــر
أه ّم ّيــة بكثيــر ـ بالنســبة إلــى الكرمليــن -مــن إدلــب ،وربمــا أهـ ّم مــن األســد
ـي فــي الشــمال
نفســه ،وأرغمهــا علــى اعتمــاد سياســات حيــال الوجــود التركـ ّ
ـوري ،تــرى فيــه جــز ًءا مــن الحـ ّـل وليــس جــز ًءا مــن المشــكلة ،كمــا يقــال،
السـ ّ
ليــس فقــط ألن روســيا لــم تصــل إلــى مــا اعتقــدت أن جهدهــا العســكري
ســيتكفّل بتحقيقــه لهــا مــن انفـراد بدولــة ومجتمــع ســوريا ،بــل ألنهــا وجــدت
ـي فــي مواجهتــه،
ـي وضعهــا نهــج أردوغــان الحربـ ّ
نفســها أمــام خيــار كارثـ ّ
بحصــة
هــو االنخ ـراط فــي حــرب مباشــرة مــع الجيــش التركــي ،أو القبــول ّ
ـوري ،وتعويــض هــذا التنــازل علــى صعيــد العالقــات
أنقــرة فــي الشــمال السـ ّ
السياســية فــي مياديــن ومواقــع أخــرى .وقــد اختــار بوتيــن الحـ ّـل الثانــي،
الــذي ليــس حـ ًّـا نهائ ًيــا ،مــا دام مفتو ًحــا علــى المســاومات األخيــرة ،التــي
ـي ،ومــا يتيحــه مــن فــرص إلعــادة ال ّنظــر فــي أوضــاع
ستســبق الحــل النهائـ ّ
حصــة مــن ســوريا .وم ّمــا عـ ّزز موقــف أردوغــان أ ّن بقيّــة أطـراف
ّ
كل مــن لــه ّ
الصــراع الســوريا ،ومنهــا إيــران ،قــد وضعــوا أيديهــم علــى حصصهــم دون
انتظــار الحـ ّـل الــذي ســيمنحهم إياهــا ،األمــر الــذي وضــع روســيا حيــال أمــر
واقــع مفعــم بصراعــات ال تريــد وال تســتطيع خوضهــا ،مــن جهــة ،وجعــل
الحـ ّـل مؤجـ ًـا لفتــرة طويلــة ،مــا لــم تبــادر واشــنطن إلــى تحريــك الحـ ّـل فــي
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أساســا يجمعهــا بموســكو ،يقبلــه اآلخــرون .وبغيــر ذلــك ،لــن
إطــار ثنائــي ً
يكــون الكرمليــن قــاد ًرا علــى زحزحــة األوضــاع الراهنــة فــي الدولــة الســوريّة،
التــي لطالمــا تص ـ ّرف بعنجهيــة وكأنهــا صــارت فــي جيبــه.
بعــد أن أثبتــت أنقــرة أنّهــا قـ ّوة عســكريّة ال يســتهان بهــا ،وأن وضعهــا العــام
هجومــي ال دفاعــي ،وليســت إدلــب هــي المه ـ ّددة بجيــش األســد وحــرس
إيــران ،بــل حلــب وحمــاة هــي المرشــحة للســقوط بســرعة فــي قبضــة
الجيــش التركــي ،هــل ســتقايض أنقــرة منطقــة إدلــب بتســوية تشــمل
المســألة الكرديّــة ،وتفــرض لهــا حـ ًّـا يحمــي اســتقرارها الداخلي؟ أم أن روســيا
ســتضمن حصــة أنقــرة مــن الحــل الســوري ،مقابــل تخلّيهــا عــن الفصائــل
ـاص فــي إدلــب ،الــذي لــن يبقــى هنــاك مــن مسـ ّوغ
وعــن وجــود جيشــها الخـ ّ
لمرابطتــه فيهــا ،مــا دام الكرمليــن ســيضمن مصالحهــا فــي التّســوية ال ّدوليّــة
التوصــل إليهــا! مهمــا يكــن مــن أمــر،
واإلقليميــة والمحليــة القادمــة عنــد ّ
الســوري أن انخــراط مختلــف األطــراف فيــه
فقــد ب ّينــت ســنوات ّ
الصــراع ّ
أي منهــا ،حتــى الــدول العظيمــة الجبــروت كروســيا،
كان سـ ً
ـهل ،وأن احتــال ّ
موق ًعــا مقـ ّر ًرا فيــه ،يفــرض علــى اآلخريــن رؤيــة مصالحهــم وأدوارهــم بداللــة
مصالحــه ودوره .والحــال أن األحــداث التــي واكبــت صراعــات العــام األخيــر
قــد ب ّينــت بجــاء كــم كان صع ًبــا بالنســبة ألنقــرة تحديــد دورهــا ،بالمراهنــة
علــى توظيــف تناقضــات القوتيــن الكبيرتيــن توظي ًفــا نهائ ًيــا لصالحهــا ،وانتهاج
سياســات تلزمهمــا بخيــارات نهائ ّيــة حيالهــا ،واســتخدام القــوة كأداة لإلفــات
مــن نفوذهمــا وخططهمــا ،مجتمعيــن أو منفرديــن!
وأخيـ ًرا ،ير ّجــح أن تكــون القيــادة التركيــة قــد أدركــت أن الطريقــة الوحيــدة
لممارســة دور فاعــل فــي المســألة الســوريّة تكمــن فــي بنــاء ش ـراكة مــع
ممثلــي الثــورة الســوريّة ،تقــوم علــى الن ّديّــة والخيــارات الحــ ّرة للطرفيــن،
بــكل
كل منهمــا ّ
ومــا فيهــا مــن تداخــل وتشــابك ،وعلــى تعريــف مصالــح ّ
صراحــة ووضــوح ،بحيــث يتب ّنيــان برامــج عمــل وسياســات تنســيق وتعــاون
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تراعــي إلــى أعظــم حـ ّد مــا بينهمــا مــن مشــتركات ،وتزيــل مــا قــد يطــرأ مــن
الســوريّة ،فــي إطــار مــن
مشــكالت ،وتحتــرم حقّهمــا فــي رســم سياســاتهما ّ
التفاعــل األخــوي والمصالــح الثابتــة .هــذه الش ـراكة مــن شــأنها أن تحمــي
الســورية ،والثــورة بقـ ّوة تركيــا ،وأن تخــدم الطرفيــن ،فــي فتــرة
تركيــا بالثــورة ّ
الحــل النهائــي ،التــي ســيكون الصـراع علــى أشـ ّده فيهــا ،ومــن غيــر المعقــول
أن تظهــر تركيــا كدولــة غازيــة فــي ســوريا ،ويظهــر الســوريون بمظهــر أدوات
فــي يديهــا :ال حــول لهــم وال طــول.
الخيــار اآلخــر هــو العــودة إلــى األطلســي ،انطالقًــا مــن مشــروع العثمنــة،
الــذي يتب ّنــاه أردوغــان ،ويســتدعي التفاهــم عليــه تحديــد أســس جديــدة ـ
كل ًّيــا أو جزئ ًّيــا ـ لعالقــة تركيــا بالحلــف .ومــع أن عالقــات الطرفيــن محكومــة
بحــدود ال يتخطيانهــا ،فــا تركيــا تغــادر الحلــف ،وال الحلــف يُخرجهــا مــن
صفوفــه ،بالرغــم م ّمــا بينهمــا مــن تباعــد في الخيــارات ،ومــن خالفات واســعة
كل شــيء تقري ًبــا ،فــإن الطرفيــن ق ـ ّررا التعايــش مــع
حــول مســائل تشــمل ّ
خالفاتهمــا ،واالنتقــال مــن إدارة تفاهماتهمــا القديمــة إلــى إدارة مشــكالتهما
الجديــدة ،فــي إطــار التفاهمــات حيــث أمكــن ،وخارجهــا عندمــا يجــب.
يعــود التحــ ّول فــي عالقــات تركيــا باألطلســي إلــى التبــ ّدل الــذي شــهده
ـي لعــب
الوضــع الدولــي بعــد انهيــار الســوفيت ،وبــروز واشــنطن كقطــب دولـ ّ
الــدور األكبــر فــي إســقاطهم ،ومــا نتــج عــن خروجهــم مــن العالقــات الدوليــة
ومــا ترتــب عليــه مــن انقــاب شــمل كل شــيء ،وفتــح صفحــة جديــدة فــي
التاريــخ الحديــث ،أربكــت الحلــف أيّمــا إربــاك ،بمــا أن الطـ ّرف المعــادي لــه،
والــذي تعــرف بــه ،رســم دوره بداللــة حمايــة الغــرب منــه ،والتصـ ّدي متنــوع
األشــكال لــه ،حتــى العســكري .بهــذه التحــوالت ،تبــدل دور تركيــا وســواها
مــن دول الحلــف ،وبمــا أن موقعهــا فــي الصـ ّـف األول المواجــه لروســيا ،لــم
يعــد قائ ًمــا ،فــإن إعــادة تعريــف وتحديــد عالقاتهــا بــه كان قــد أصبــح ضــرورة
ال مف ـ ّر منهــا ،وكذلــك إعــادة تعريــف وتحديــد األســس التــي نهضــت عليهــا
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ـي
ـي ـ الجماعـ ّ
طــوال قرابــة نصــف قــرن ،وكان مــن الواضــح أن طابعهــا األمنـ ّ
لــن يكــون هــو مح ّددهــا الرئيــس ،وأن ينضــوي هــذا الجانــب مــن النهــج
الخاصــة والقوم ّيــة لــكل عضــو فــي
األطلســي تحــت الحســابات والمصالــح
ّ
وخاصــة تركيــا التــي وضعــت نفســها فــي إطــار يتخطّــاه ،بعــد أن
الحلــف،
ّ
شــاع أن هنــاك تفكيـ ًرا فــي دوائــر أطلسـ ّية وأميرك ّيــة مؤثّــرة تف ّكــر بحلّــه ،أو
بإعــادة تعريــف دوره ،بحيــث يكبــح محــاوالت عــودة روســيا إلــى المجــال
الســابق أو أي موقــع قريــب منــه.
الدولــي ،مــن موقــع موســكو ّ
أفــاد أردوغــان مــن حالــة الضعــف التــي أخــذت روســيا تعانيهــا ،ووضعــت
فــي حســبانها دورهــا الجديــد حيالهــا ،الــذي ال يجــوز أن ينضــوي بالضــرورة
فــي إطــار الحلــف ،أو ينقــاد انقيــا ًدا أعمــى لسياســات واشــنطن ،بــل يجــب أن
يحافــظ علــى شــيء مــن االســتقالليّة يعــود عليــه بالفائــدة بالنســبة الختـراق
الســابق فــي االتحــاد الســوفيتي ،ويمكنــه الحصــول علــى
المجــال اإلســامي ّ
تعــاون روســيا الجديــدة فــي مــا يتّصــل بمشــاريعه حيــال المنطقــة الغن ّيــة
بالثــروات ،والنفــط والغــاز ،وتراهــن أنقــرة علــى إعــادة بنــاء إمبرطوريتهــا
العثمان ّيــة فيهــا ،كمــا فــي المشــرق العربــي ،حيــث يعــرف رئيــس تركيــا قيمــة
التناحــر األميركــي ـ الروســي وحــدوده ،ويعمــل وفــق المبــدأ الســابق ذكــره:
ال يغضــب واشــنطن إلــى درجــة تضعفــه حيــال روســيا ،وال يســترضي روســيا
إلــى الحـ ّد الــذي يغضــب واشــنطن ،ألنــه ســيدفع فــي هاتيــن الحالتيــن ثم ًنــا
ألي خطــأ يقترفــه.
باهظًــا ّ
توصــل أردوغــان فــي ســوريا إلــى تســوية مــع بوتيــن ،وأقــام نو ًعــا مــن
ّ
شـراكة أ ّوليــة معــه ،هــي ورقــة بيــده يســتخدمها للضغــط علــى شــريكه ،كمــا
يســتخدمها هــذا للضغــط عليــه ،دون أن يتخلّــى الطرفــان عــن ضــرب مــن
تقاســم وظيفــي ير ّجــح لمصلحــة هــذا هنــا ،وذاك هنــاك ،فهــو متــوازن عمو ًمــا
ـادل بالضــرورة ،فــي جميــع الحــاالت .وفي حيــن تع ّول
مــن دون أن يكــون متعـ ً
الحل،
أنقــرة علــى مــا ســتق ّدمه موســكو لهــا مــن تنــازالت فــي ســوريا مــا بعــد ّ
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يراهــن الكرمليــن علــى دور أنقــرة فــي إعــادة إعمارهــا ،التــي ستســاعدها فــي
اتيجي مفيــد.
تحويــل مغامرتهــا الســوريّة إلــى مشــروع اقتصـ ّ
ـادي وجيواســتر ّ
تيســيري إلــى
هــل يســتخدم أردوغــان أوراقــه ،وينتقــل مــن لعــب دور
ّ
آخــر يعطّــل خطــط بوتيــن ،ســ ّيد األســد وصاحــب ســوريا ،الــذي يرفــض
الش ـراكة مــع أي طــرف بغيــر شــروطه ،التــي ال تتــرك مكانًــا لســواه فــي أول
ـوفيتي الســابق؟ وهــل
ـي ،أو السـ ّ
ـي الداخلـ ّ
مســتعمرة خــارج المجــال الروسـ ّ
يتخلّــى الزعيــم التركــي عــن موقفــه حيــال حلــف األطلســي ،ويمــد يــده
إلــى واشــنطن ،جارتــه فــي المنطقــة الشــرق ّية مــن ســوريا ،التــي تمــارس
مــن هنــاك دو ًرا راد ًعــا لروســيا وإي ـران ،وتراقــب الع ـراق وشــرق المتوســط،
وتمســك بــأوراق إعــادة اإلعمــار ،وعقوبــات «قانــون قيصــر» ،ودورهــا فــي
ـوري ،وعرقلــة جهــود روســيا الراميــة إلــى تعطيــل
السـ ّ
تقريــر مصيــر ال ّنظــام ّ
دولــي
حــل سياســي
القــرار  ،2254والحــؤول دون تطبيقــه ،والوصــول إلــى ّ
ّ
ـوري ،ويضفــي دعــم
السـ ّ
يُنهــي الحــرب الخارج ّيــة والداخل ّيــة علــى الشّ ــعب ّ
خاصــا علــى تفاهمهــا مــع واشــنطن ،ومكانتهــا المتناقصــة
أنقــرة لــه وزنًــا ً
لــدى موســكو ،وير ّجــح أن يعـ ّزز موقــع وتأثيــر أردوغــان عنــد بوتيــن ،وقدرتــه
خاصــة ،عل ًمــا بــأن عالقاتــه
علــى ممارســة ضغــوط قويــة عليــه فــي ســوريا ّ
القويّــة مــع واشــنطن ال تســتدعي تأزيــم عالقاتــه مــع موســكو ،وتؤهلــه إلنتاج
تــوازن فاعــل بيــن الدولتيــن العظمييــن ،فــي إطــار أولويّــة أميــركا ودعمهــا،
ـي ير ّجــح أن يدفــع بوتيــن إلــى خطــب
ومــا سيكتســبه عبــره مــن وزن دولـ ّ
خاصــة إن أحجــم عــن إغــاق بوابــات اقتصــاده ،ومم ـرات روســيا إلــى
و ّدهّ ،
العالــم التركــي ،وبلــدان الشــرق األوســط ،ولــم يضـ ِ
ـف علــى عالقاتــه معهــا
طاب ًعــا عدائيًّــا أو تنافسـيًّا ،وأقنــع الكرمليــن أنــه لــن ينجــح فــي جــذب أنقــرة
إلــى ص ّفــه ،ضـ ّد واشــنطن ،أو إلبعادهــا عنهــا ،وأن أنقــرة يمكــن أن تســتكمل،
عنــد الضــرورة ،الطــوق المضــروب حــول روســيا ،بمــا يمثلــه ذلــك مــن عــبء
ثقيــل عليهــا.
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مــا الثمــن الــذي ســيطلبه األطلســي مقابــل هــذه االنعطافــة فــي السياســة
خاصــا فــي إطــار الحلــف ـ
الترك ّيــة؟ وهــل ســتقبل واشــنطن دو ًرا ترك ًّيــا ًّ
ـبب مــا ظهــر مــن خــاف بيــن الدولــة الشــرق أوســطية
كانــت المطالبــة بــه سـ َ
وحلفائهــا الســابقين ـ الحال ّييــن .أخي ـ ًرا ،هــل يتصالــح أردوغــان مــع األســد،
بالطريقــة البــاردة التــي صالــح بهــا إس ـرائيل ونتنياهــو؟
ليــس هنــاك بيــن جميــع قضايــا تركيــا قضيــة واحــدة ،يمكــن ألردوغــان
ـاص يتّخــذه ،حتــى عالقاتــه باألســد ،التــي تداخلــت
ـيادي خـ ّ
حلّهــا بق ـرار سـ ّ
مــع خالفاتــه وتوافقاتــه مــع روســيا وإيـران .ومــع أن الموقــف مــن المســألة
الكرديــة يجمعــه باألســد ،كمــا تجمعــه ببتويــن طريقتهمــا المتماثلــة فــي
التعامــل مــع المعارضــة واألســدية ،وقبضــه علــى مفاصــل وقــرار األولــى،
وتح ّكــم بوتيــن فــي ق ـرار ووجــود الثانيــة ،فــإن بــاب التفاهــم علــى تعــاط
ـدي مشــترك علــى المســألة الكرديــة يبــدو مغل ًقــا ،بســبب اســتيالء
ـي ـ أسـ ّ
تركـ ّ
روســيا وإيـران علــى قـرار األســد وحاشــيته ،وخــروج العالقــات مــع أي كيــان
العســكري ،وعجــزه
الصــراع
محلــي عــن صالحياتــه ،اليــوم ،وبعــد انتهــاء ّ
ّ
ّ
الصريــح عــن اتّخــاذ ق ـرارات مــن طبيعــة ســيادية فــي أي أمــر ،مهمــا كان
هامشــيًا أو محليًّــا ،دون الرجــوع إلــى المحتليــن الــروس أو اإليرانييــن.
هــذا الواقــع ينطبــق أيضً ــا علــى معظم مــا تســتطيعه القيــادة التركية ،بالنســبة
إلــى عــدد كبيــر مــن القضايــا المحل ّيــة واإلقليم ّيــة ،التــي تتحـ ّدى قدرتهــا علــى
حســمها ،فــي ظــل ق ّوتهــا العســكرية المعطلّــة ،بســبب تأرجحها بين واشــنطن
وموســكو ،وافتقارهــا إلــى القــدرات الكافيــة لممارســة اســتقالل ّية فاعلــة فــي
المســائل المرتبطــة بقراراتهــا .لذلــك ،تجــد أنقــرة نفســها أمــام الحاجــة إلــى
التلويــح بق ّوتهــا العســكرية ،مــع أنــه ال مصلحــة لهــا إطالقًــا فــي اســتخدامها،
لعلمهــا بكارث ّيــة عائــده ،بينمــا تعجــز ،بالمقابــل ،عــن حســم خالفاتها سياسـ ًيا،
مــا دامــت محشــورة بيــن ق ّوتيــن ترفــض أن تكــون تاب ًعــا ألي منهمــا ،كــي ال
ـي ،الــذي يحيــط بــه الغمــوض ،فــي حيــن ترفــض
تفقــد مشــروعها العثمانـ ّ
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كلتــا الق ّوتيــن أن يبلــغ اســتقالل أنقــرة عنهمــا حـ ًّدا يســتعصي معــه تد ّخلهمــا
فــي شــؤونها ،بمــا فــي ذلــك الداخل ّيــة منهــا ،دون أن تســتطيع التصــدي لهمــا
بغيــر خســائر ،يفتــرض أن يغريهــا تفاديهــا بعــدم القيــام بــأي ر ّدة فعــل ،كــي
ال تع ـ ّرض اقتصادهــا ألض ـرار جســيمة ،علــى غ ـرار مــا حــدث حيــن اشــتبك
أردوغــان مــع واشــنطن ،فكانــت النتيجــة خســارة  16بالمئــة مــن قيمــة
العملــة التركيــة خــال أســبوع ،ووقــوع أزمــة نقديــة لــم يخــرج االقتصــاد
التركــي منهــا بــدون خســائر فادحــة .مـ ّرة أخــرى :هــل يصالــح أردوغــان األســد
خط ًبــا لــو ّد روســيا؟ هــذا االحتمــال يبقــى ممك ًنــا ،لكــن ترجمتــه فــي الواقــع
ـي ،وال
ليســت أم ـ ًرا مل ًّحــا ،مــا دام أردوغــان خاض ًعــا لضغــوط المــأزق اإلدلبـ ّ
يســتطيع تقديــم مطالــب قابلــة للتحقيــق فــي مســألة مفتوحــة علــى خيــارات
دوليــة متن ّوعــة ،لــم يحــن وقــت دفعهــا إلــى مآالتهــا السياســية ،وبالتالــي
وقــت التشــاور معــه بصددهــا ،أو قبــول وجهــات نظرهــا حولهــا.
ال يعنــي مــا ســبق أن تركيــا دولــة تابعــة لروســيا أو أميــركا ،أو أنهــا بــا إرادة،
إنمــا يعنــي أنّهــا تد ّخلــت فــي قضايــا ليســت الطــرف األقــوى واألقــدر علــى
االنف ـراد بهــا وحلّهــا ،الــذي يســتدعي تعاونهــا مــع مــن يقــررون حلّهــا ،أو
حصتهــا المتقلّصــة منــه ،أو اقتـراف خطــأ
انصياعهــا إلرادتهــم ،والتكيّــف مــع ّ
ــوري مصلحــة قوم ّيــة ليــس حلّهــا رهــن
يجعــل ّ
الس ّ
حصتهــا مــن الحــدث ّ
إرادتهــا ،أو قضيــة تتحــدى تســويتها رغبتهــا فــي االنفــراد بهــا ،كالقضيــة
الكرديّــة ،المتداخلــة بشــدة مــع وضعهــا الداخلــي ،ويمكــن أن تغــدو مصــدر
خطــر شــديد ج ـ ًدا بالنســبة إليهــا.
تب ّنــت تركيــا عــام  2002اســتراتيجية «صفــر مشــاكل» مــع جوارهــا ،وهــا هــي
تجــد نفســها اليــوم غارقــة فــي اســتراتيجية «صفــر قــدرة» علــى حـ ّـل مشــاكل
كثيــرة انغمســت فيهــا ،دون أن يبــدو فــي أفــق سياســاتها مــا يشــير إلــى
خــروج قريــب أو ممكــن منهــا ،فــي ظــل قيادتهــا الحاليــة ومــا تســتخدمه
مــن وســائل عاجــزة عــن إعــادة التــوازن والفاعل ّيــة إلــى سياســاتها ،فــا عجــب
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أن لجــأت أخي ـ ًرا إلــى الجيــش ،ولكــن ليــس كق ـ ّوة حــرب ،بــل كأداة ضغــط
ـي علــى روســيا ،وهــي تعلــم علــم اليقيــن أنهــا لــن تســتخدمها ضــد
سياسـ ّ
الــروس ،ويرجــح أن ال يســمح لهــا أيضً ــا باســتخدامها ضــد األســد وإيــران،
علــى الرغــم مــن حربهمــا التــي أصــاب جيشَ ــها منهــا ضــر ٌر ال يســتهان بــه ،فــا
مبالغــة فــي القــول إ ّن خطــوة تركيــا ،التــي تن ـ ّم عــن خوفهــا مــن ضيــاع كل
شــيء ،لــم تح ّقــق األهــداف السياس ـيّة المأمولــة ،علــى الرغــم مــن حشــدها
الكثيــر مــن قواتهــا فــي األراضــي الســوريّة ،حيــث لــم تتم ّكــن مــن وقــف
زحــف الق ـ ّوات الروس ـيّة واإليرانيّــة عليهــا ،مــا يعنــي أن فشــل السياســة أو
عــدم كفايتهــا ال يتحــول بالضــرورة إلــى نجــاح بمج ـ ّرد اســتخدام الق ـ ّوة أو
التلويــح بهــا.
مالحظــة أخيــرة :تواجــه تركيــا مأزقًــا سياس ـ ًيا خطي ـ ًرا ،ترتّــب علــى الفــارق
الكبيــر بيــن طموحاتهــا وقدراتهــا ،وانخراطهــا فــي صراعــات ليســت هــي
ـزج بقــدرات يصعــب عليهــا
الطــرف األقــوى فيهــا ،إنمــا هــو روســيا التــي تـ ّ
مجاراتهــا ،يتوقــف عليهــا انفـراد روســيا بالحــل المنشــود ،وانتشــارها المأمــول
فــي المنطقــة العربيــة والعالــم ،ومــن غيــر المحتمــل أن تتســاهل فيهــا مــع
ـي مــن طريقــة قيادتهــا فــي
تركيــا اليــوم ،وإي ـران غ ـ ًدا .ينبــع المــأزق التركـ ّ
إلحــاق المســألة الســوريّة بأهدافهــا وسياســاتها القوم ّيــة ،ونــزع اســتقالل ّيتها
وتحويلهــا إلــى أداة فــي يدهــا ،واســتخدام فصائلهــا فــي معاركهــا ،كوحــدات
ال تمثّــل قض ّيــة مســتقلّة عــن تركيــا وأوضاعهــا .بالحجــب والتغييــب السياســي
الســوريّة ،وباعتمــاد وجهــة النظــر التركيــة فــي آســتانا
والعســكري للقضيــة ّ
الســوريّة؛ خســرت تركيــا دالالت
وسوتشــيً ،
بــدل مــن وجهــة نظــر الثــورة ّ
الســوريّة ومشــروع ّيتها الدوليــة ،دون أن تمنحهــا مــا لــدى تركيــا مــن
الثــورة ّ
تحســن أوضاعهــا العامــة ،وقدرتهــا علــى الصـراع والنجــاح.
قــوة مــن شــأنها أن ّ
ـدل مــن مســاعدة المعارضــة وإقنــاع روســيا بشــرعيّة ثــورة الح ّريّــة ،وحـ ّـق
بـ ً
الســوري فــي تطبيــق القـرارات العادلــة التــي ضمنــت حقوقــه عبــر
الشــعب ّ
مســار جنيــف ،أرغمــت أنقــرة المعارض ـ َة علــى الذهــاب بعي ـ ًدا فــي لعبــة
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المصالــح الروس ـيّة ،مــن دون أن تغيّــر موســكو موقفهــا مــن بشّ ــار األســد،
كممثّــل وحيــد وال ممثــل غيــره للســلطة الشــرع ّية ،ومــن المعارضــة كجهــة
متم ـ ّردة علــى الشّ ــرع ّية وخارجــة علــى القانــون ،وحاضنــة إلرهــاب ال مف ـ ّر
ـص المعارضــة بــدور
مــن القضــاء عليــه ،بالقــوة .بمــا أن القـرارات الدوليــة تخـ ّ
الروســي
حــل ،األمــر الــذي يمثّــل تح ّديًــا جديًّــا للموقــف
رئيــس فــي أي ّ
ّ
ـي؛ فــإن إحــال تركيــا وسياســاتها محلهــا ،ثــم إلحاقهــا بهــا
واألسـ ّ
ـدي ـ اإليرانـ ّ
وتحويلهــا إلــى طــرف مســاعد لجيشــها ومخابراتهــا ،ســاعد موســكو فــي
االلتفــاف علــى حقوقهــا المعتــرف دوليًّــا بهــا ،وســاعد األســد فــي البقــاء فــي
الســلطة ،وغ ـ ّرب ممثــل الشــعب الســوري المعتــرف دوليًّــا بــه عــن قضيّتــه،
وأفضــى ،فــي نهايــة األمــر ،إلــى تحـ ّول بعــض فصائلهــا إلــى مرتزقــة يخوضــون
معــارك ال عالقــة لهــا بســوريا وثورتهــا ومطالــب شــعبها ،وال تقــع أصـ ًـا علــى
أرضهــا.
الــي :هــل ســيتوقّف تقويــض
الســؤال
ّ
هــذا الواقــع يطــرح ّ
الجوهــري التّ ّ
السياســ ّية والعســكريّة ،عنــد اســتخدامها األدواتــي
اســتقالل ّية المعارضــة ّ
ال ّراهــن ،أم ســيصل إلــى اســتعمالها كورقــة فــي مقايضــات أخيــرة ،ســتخدم
المصالــح التّركيّــة وحدهــا ،ســواء فــي حـ ّـل مــا يواجههــا مــن أزمــات ثنائيّــة
مــع معظــم الـ ّدول اإلقليميّــة والكبــرى ،أم فــي القضيّــة الكرديّــة التــي ســيق ّرر
نمــط حلّهــا مســتقبل دولتهــا ومجتمعهــا؟
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إسرائيــــل
وسوريــــا
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ـوري ،وهــو يمــارس دوره مــن
السـ ّ
إس ـرائيل العــب مؤثّــر بامتيــاز فــي الشّ ــأن ّ
بالس ـ ّريةّ ،إل أ ّن تعبيراتــه تظهــر بيــن حيــن وآخــر ،لتذكّــر
وراء ســتار محــاط ّ
الصـراع بضــرورة أخــذ حضورهــا فيــه بالحســبان ،ليــس فقــط
المنخرطيــن فــي ّ
الصعــب ،إن لــم
أله ّميتــه ،بــل ألنّهــا أيضً ــا طــرف رئيــس فيــه ،قــد يكــون مــن ّ
يكــن مــن المحــال ،إنهــاؤه ،إذا مــا تجاهلــوا مصالحهــا :األمن ّيــة إلــى مــا قبــل
ـاوي وغيــره مــن أســلحة ال ّدمــار الشّ ــامل عــام
«نــزع» ســاح األســديّة الكيميـ ّ
والسياسـ ّية ـ األمن ّيــة بعــد ذلــك.
ّ ،۲٠۱٤
ركّــزت إســرائيل أنظارهــا علــى هدفيــن رئيســين :األ ّول هــو إخــراج إيــران
مــن ســوريا ،وهــو مــا لــن يتــ ّم علــى األرجــح مــن دون اســتخدام القــ ّوة،
اتيجي ،مــع أميــركا ،ســيكون قط ًعــا
وحــدوث تعــاون شــامل
يومــي واســتر ّ
ّ
ح ّمــال نتائــج دول ّيــة علــى قــدر عظيــم مــن الخطــورة ،بمــا أ ّن تــل أبيــب
وث ّقــت عالقاتهــا بروســيا إلــى ح ـ ّد يجعــل خــروج إي ـران مــن ســوريا هدفًــا
يتّفــق مــع مصالحهــا وخططهــا ،ومــا يتّصــل منهــا بــدور إس ـرائيل والحركــة
الصهيون ّيــة ،فــي ّ
اتيجي المضــروب
فــك حصــار الغــرب
ّ
ّ
االقتصــادي واالســتر ّ
ـي
حولهــا ،وقيامهــا هــي بــدور نشــط فــي الحـ ّد مــن الوجــود العسـ ّ
ـكري اإليرانـ ّ
فــي ســوريا ولبنــان ،وإعــادة صياغــة عالقــات طهـران مــع المنطقتيــن العرب ّيــة
والشّ ــرق أوســط ّية ،اعترافًــا بواقــع ترتّــب علــى تدميــر دولــة ومجتمــع ســوريا،
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بأيــدي األســديّة وجيشــها وحزبهــا ومرتزقــة إيـران ،وتجلّــت أولــى نتائجــه فــي
بــروز إسـرائيل كقـ ّوة عســكريّة ال نظيــر لهــا ،ولــن يتح ّداهــا أحـ ٌد علــى مــدى
ـي طويــل ج ـ ًّدا ،فيمــا كانــت إس ـرائيل قــد أبدعــت فــي س ـتّين ّيات القــرن
زمنـ ّ
الماضــي اســتراتيج ّية محاربــة اإلرهــاب ،التــي تب ّناهــا الغــرب ثــم المجتمــع
ـي ،واعتمدهــا لمقاومــة مطالــب الشّ ــعوب الفقيــرة ،ومنهــا الشّ ــعوب
ال ّدولـ ّ
ـوري ،محليًّــا ودوليًّــا ،علــى
الســوريّين الثّـ ّ
العربيّــة ،بحقوقهــا ،ومواجهــة تمـ ّرد ّ
ال ّرغــم مــن التزامــه بالح ّريّــة والعدالــة والكرامــة اإلنســان ّية ،واختيــاره نظــام
المواطنــة ،الــذي يتســاوى أفـراده دون تمييــز أو إقصــاء ،ويكـ ّرس القضــاء عليه
غلبــة تــل أبيــب الكاســحة علــى جيرانهــا ،التــي بلغتهــا بفضــل حــرب األســد
وروســيا وإي ـران علــى غالب ّيــة شــعب ســوريا ،ولــن يكــون باســتطاعة أحــد
ـكري مــن
تح ّديهــا إلــى عقــود قادمــة ،فــإن ت ـ ّم تقويــض وجــود إي ـران العسـ ّ
ســوريا أو إخراجهــا ،واسـتُبدل بعالقــات طبيع ّيــة بيــن دول مســتقلّة ،هيمنــت
تــل أبيــب علــى المنطقــة دون أن ينافســها أو ينازعهــا عليهــا منافــس أو
ـي ،الــذي صــار
منــازع ،ولعبــت دو ًرا مفصل ًّيــا فــي تقريــر مصيــر ســوريا ّ
السياسـ ّ
ـاوي عــام ،۲٠۱٤
محــور أنشــطتها ،بعــد «نــزع» معظــم ســاح األســديّة الكيميـ ّ
ـي ،وال ّنظــام الــذي ســينتجه فــي دمشــق ،بموقفهــا
وقرارهــا بربــط الحـ ّـل ال ّدولـ ّ
ـكري علــى ســوريا ،ومــا يجــب
مــن إيـران ،الــذي اســتبق نهايــة ّ
الصـراع العسـ ّ
حصــة ،أو
أي ّ
أن يضمــره مــن تحديــد مســبق لحـ ّـل ال يجــوز أن تنــال طهـران ّ
ـي أن تبــادر أميــركا وإسـرائيل
ّ
أي نفــوذ علــى نظــام دمشــق فيــه ،ومــن الحتمـ ّ
إلــى «تنســيق جهودهمــا لتفكيــك مــا بنتــه طهـران مــن مواقــع عســكريّة فــي
ســوريا ،وإن اســتدعى ذلــك اعترافهمــا بهيمنــة روســيا علــى دمشــق ،ودعــم
ميلهــا إلــى انتـزاع زمــام المبــادرة مــن إيـران وتقليــص نفوذهــا علــى ســلطتها،
ولـ ّ
ـدق إســفين بينهمــا عبــر اســتمرار األســد فــي الحكــم ،مقابــل مبادرتــه إلــى
الســوريّة الضّ عيفــة واألكثــر انكشــافًا
ـيعي ،بــد ًءا بحلقتــه ّ
تفكيــك المحــور الشّ ـ ّ
الســيطرة
الســوريّين بمخاطــر اســتمرار ّ
أمــام االســتهداف ،وشـ ّن حــرب لتوعيــة ّ
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السياسـيّة فــي إطــار خطّــة إلعــادة
اإليرانيّــة علــى دولتهــم ،وتحريــك العمليّــة ّ
ـي خــال
إعمــار ســوريا»((( ،والتّفاهــم مــع الكرمليــن علــى حيــاده اإليجابـ ّ
ـوري وميليشــياته المس ـلّحة،
ّ
ـي مــع الحــرس الثّـ ّ
ائيلي ـ األميركـ ّ
الص ـراع اإلس ـر ّ
التزا ًمــا بمواقــف تب ّناهــا مســؤولون إســرائيل ّيون كبــار ،منهــم وزيــر األمــن
اني في ســوريا،
ـي جلعــاد أردان ،الــذي قــال «إنّنــا لــن نقبــل بوجــود إير ّ
ال ّداخلـ ّ
ولــن يصبــح وجــود كهــذا شــرع ًّيا أب ـ ًدا مــن ناحيتنــا .ونحــن نقيــم ات ّصــاالت
واألميركــي ،مــن أجــل إبعــاد القــ ّوات األجنب ّيــة مــن
وســي
ّ
مــع الجانــب ال ّر ّ
ســوريا ،وعلــى رأســها قـ ّوات إيـران ،وإذا ك ّنــا قــد تف ّهمنــا فــي ســنوات الحــرب
حاجــة األســد إلــى المســاعدة الخارجيّــة ،مــن حــزب اللــه وإي ـران وروســيا،
فــإ ّن بقــاء اإليرانيّيــن وحــزب اللــه فــي ســوريا بعــد حســم المعركــة ســيق ّوض
اســتقرار ســوريا ،وســيكون باهــظ الثّمــن علــى األســد ،فــإذا لــم يفهــم هــذا
عــن طريــق المنطــق ،فإنّــه ســيفهمه عــن طريــق الهجمــات»(((.
ـي
هــذا التّحذيــر ،الــذي يلفــت أنظــار األســد إلــى خطــورة االحتــال اإليرانـ ّ
األمنــي فــي
ياســي ـ
الس
علــى نظامــه ،هــو نتــاج مباشــر لنهــج التّداخــل ّ
ّ
ّ
ـاوي مــن األســد،
الممارســات اإلس ـرائيل ّية ،الــذي اعتُمــد بعــد «نــزع» الكيميـ ّ
ودعمتــه تــل أبيــب بق ّوتهــا المتف ّوقــة ،وبتفاهمهــا مــع ال ّدولتيــن الكبيرتيــن،
ـي ،ولنمــط
الــذي أعطاهــا حـ ّـق المشــاركة فــي التّحديــد المســبق للحـ ّـل ال ّدولـ ّ
ــوري المســموح ،إســرائيليًّا وأميركيًّــا ،بإقامتــه ،ولعالقاتــه بــدول
الس ّ
ال ّنظــام ّ
وصــول إلــى إلزامــه بانتهــاج سياســات ال تتعــارض مــع دور تــل
ً
المنطقــة،
أوســطي .ومــع أنّــه يصعــب التّك ّهــن بمــا يــدور
العربــي والشّ ــرق
أبيــب
ّ
ّ
فــي خفايــا الكواليــس ال ّدول ّيــة ،فــإ ّن مــن المر ّجــح ّأل تغيــب قض ّيــة ،علــى
السياس ـ ّية والعســكريّة ـ األمن ّيــة ،عــن مــداوالت
هــذه ال ّدرجــة مــن األهم ّيــة ّ
ومباحثــات إس ـرائيل فــي موســكو وواشــنطن ،وليــس تد ّخــل تــل أبيــب فــي
(((
(((

محاربة إسرائيل ينبغي أن تتركّز على سوريا ،موقع عـرب  23 ،48ـ  1ـ https://bit.ly/3Ej1AWA .2020
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الســ ّر ّي أو المجهــول ،كمــا أ ّن
شــؤون شــرق الفــرات البعيــد عنهــا باألمــر ّ
ـكري فــي ســوريا ،وإعالناتهــا
القـ ّوة التــي تســتخدمها ضـ ّد وجــود إيـران العسـ ّ
المتكـ ّررة التــي تُفصــح عــن رغبتهــا فــي جعلهــا منطقــة أمن ّيــة واحــدة يمنــع
فيهــا انتشــار الحــرس وتف ّرعاتــه المحلّ ّيــة ،كحــزب اللــه ،يكشــفان طبيعــة
ال ـ ّدور الــذي تريــد فرضــه علــى ســوريا ،ولــن تســمح لهــا بممارســة وظيفــة
ـدي منــذ عــام .۱۹٦۷
مغايــرة لمــا مارســه ال ّنظــام األسـ ّ
ـامي ،وتب ّنــت
رفضــت إس ـرائيل التّم ـ ّرد الثّـ ّ
ـي واإلسـ ّ
ـوري وخياريــه ال ّديمقراطـ ّ
الصـراع ،لصالــح األســد ونظامــه ،الذي دأبت أوســاطها
دو ًرا تدخل ًّيــا نشـطًا فــي ّ
العســكريّة والمخابرات ّيــة علــى دعمــه ،محل ًّيــا ودول ًّيــا ،وشــ ّجعته بطــرق
متن ّوعــة ،منهــا نشــر تحليــات حــول حتم ّيــة انتصــاره ،وتحديــد مواعيــده
ال ّزمنيّــة((( ،علــى ال ّرغــم مــن التــزام الحكومــة المعلــن بسياســات «ال ّنــأي
بال ّنفــس» ،وإعــان رئيــس الــوزارة بنياميــن نتنياهــو أنّــه منــع وزراءه مــن
الصـراع ،وتركيــزه علــى نقطــة
اإلدالء بتصريحــات حــول مواقــف إسـرائيل مــن ّ
رئيســة هــي وحشـ ّية األســديّة وإبـراز إنســان ّية إسـرائيل ،بالمقارنــة مــع ال ّنظــم
ـامل ودائ ًمــا علــى «الشّ ــعب
العرب ّيــة المحيطــة بهــا ،التــي تمثّــل خط ـ ًرا شـ ً
ـودي» ،الــذي ســيكون مع ّرضً ــا لمحرقــة جديــدة ،لــو كان جيشــه ضعي ًفــا،
اليهـ ّ
وخاصــة
ـي،
ّ
أو فــي حــال تخلّــي العالــم عنــه ،وبمــا أ ّن نُظــم الجــوار العربـ ّ
ـوري منهــا ،تفتــك بشــعوبها بالطّــرق الهمج ّيــة التــي يراهــا العالــم ،وكان
السـ ّ
ّ
قــد قــال عنهــا فــي األســبوع األ ّول مــن شــباط « :۲٠۱۲وصلتنــا فــي األيّــام
ـوري وهــو
السـ ّ
األخيــرة أخبــار ذكّرتنــا فــي ّ
أي منطقــة نعيــش ،ورأينــا الجيــش ّ
الســابق يعكــوف
يذبــح شــعبه»((( ،لكــ ّن «رئيــس مجلــس األمــن
القومــي ّ
ّ
عامــي درور ،وجنـراالت عديديــن ،يــرون أ ّن انتصــار األســد هــو مــن مصلحــة
((( وديــع عــواودة« ،لمــاذا تفضّ ــل إســرائيل بقــاء األســد؟» ،موقــع الجزيــرة نــت 24 ،ـ  1ـ .2014
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إسـرائيل ،علــى حيــن أ ّن رئيــس أركان جيشــها جــادي إيزنكــوت يــرى أ ّن انتصار
نظــام األســد يتطلّــب تد ّخـ ًـا عســكريًّا إيرانيًّــا وروسـيًّا بريًّــا واسـ ًعا»((( ،ويؤكّــد
أ ّن واشــنطن وافقــت عليــه.
الص ـراع ال ّدائــر فــي ســوريا
والهــدف اآلخــر هــو بنــاء موقــف إسـرائيل تجــاه ّ
علــى جملــة اعتبــارات أه ّمهــا:
 1ـ تدميــر ســوريا إلــى أقصــى درجــة ممكنــة ،ودعــم األســد مــا دام يقــوم
بذلــك ،ويقضــي ـ بمــا لــدى جيشــه مــن قــ ّوة وأســلحة ـ علــى دولتهــا
والصـراع ،فــي
ومجتمعهــا ،ويشــطبهما إلــى زمــن طويــل مــن معــادالت القـ ّوة ّ
ـي تحتـ ّـل أرضــه
ّ
كل مــا يتّصــل بميـزان القــوى معهــا ،ويقــوض آخــر موقــع عربـ ّ
خــارج فلســطين ،فــإن رحــل بعــد تدميــر ســوريا دولــة ومجتم ًعــا ،وجــدت
دولتهــا البديلــة نفســها عاجــزة عــن تح ـ ّدي احتــال الجــوالن ،وســتقبل بــه
كأمــر واقــع ال ســبيل إلــى زحزحتــه ،بمــا أنّهــا لــن تســتطيع بنــاء قـ ّوة كافيــة
أي مــدى منظــور .إ ّن بلــوغ هــذا الوضــع كان حل ًمــا إسـرائيل ًّيا،
لتحريــره ،فــي ّ
ولــو أنّهــا أمــرت جيشــها بتحقيقــه ،ألودى بحيــاة عشـرات اآلالف مــن ض ّباطــه
ائيلي
وجنــوده ،بينمــا مكّنهــا األســد منــه ،مــن دون أن «يفقــد» جنـ ّ
ـدي إس ـر ّ
مســك بــه محل ًّيــا،
واحــد قدمــه ،فــا عجــب أن قــ ّررت دعمــه دول ًّيــا ،والتّ ّ
وأســهمت فــي منــع واشــنطن مــن تقويــض ســلطته أو إزاحتــه عــن الحكــم،
وح ّيــدت موقفهــا مــن الثّــورة عليــه ،وشــ ّجعته علــى تصعيــد حربــه ضــ ّد
شــعب ســوريا ،وعلــى تشــتيته وتمزيــق لحمتــه وتقطيــع أواصــره ،ووضعــه
طائفيًّــا ومذهبيًّــا بعضــه فــي مواجهــة بعضــه اآلخــر ،فــي اقتتــال ال هــدف
يفســر هــذا ســبب
لــه غيــر تدميــر وطنــه والقضــاء علــى مجتمعــه ودولتــهّ .
ـي
ـي ـ أوروبـ ّ
رفــض نتنياهــو ووزيــر دفاعــه إيهــود بــاراك تب ّنــي موقــف أميركـ ّ
يتخلّــى عــن األســد ،ورفضــه كذلــك القبــول بتوصيــة أع ّدهــا فــي شــباط ۲٠۱۲
طاقــم خبـراء فــي الخارج ّيــة اإلسـرائيل ّية ،تدعــو إلــى تغييــر سياســة إسـرائيل
((( عاموس هارئيل ،جريدة هآرتس 12 ،ـ  12ـ .2015
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ال ّرســميّة تجــاه ســوريا ،وإنهــاء سياســة الغمــوض تجــاه تط ّوراتهــا ،وات ّخــاذ
مواقــف كتلــك التــي يتّخذهــا حلفــاء إســرائيل ،وتقــول بضــرورة اســتقالة
بشّ ــار األســد .ومــع أ ّن وزيــر الخارجيّــة المتط ـ ّرف ليبرمــان تب ّنــى التّوصيّــة،
ائيلي حيــال
فقــد رفضتهــا الحكومــة ،ودعــت إلــى التّ ّ
مســك بالموقــف اإلس ـر ّ
األســد ،وإلــى عــدم تغييــره(((.
ــوري وتشــابكاته العرب ّيــة
 ٢ـ تبنــي خطــط واشــنطن تجــاه ّ
الس ّ
الصــراع ّ
الصـراع ،والقبول
واإلقليم ّيــة وال ّدول ّيــة ،واالنضــواء فــي اســتراتيج ّية إطالــة أمــد ّ
باســتدراج قــوى جديــدة إليــه ،علــى أن تدفعهــا تناقضاتهــا المذهب ّيــة إلــى
الصـراع وأطرافــه اليوم،
نشــر وتعزيــز «الفوضــى ّ
الخلقــة» ،كأداة للتّح ّكــم فــي ّ
وفــي المنطقــة وال ّنظــام الــذي يجــب أن يقــوم فيهــا غـ ًدا .اعتمــدت تــل أبيــب
ـوري ،وانتهجتــا أســلوبًا نشـطًا
السـ ّ
وواشــنطن سياســات متطابقــة حيــال الشّ ــأن ّ
فــي إعــداد ســاحته لصـراع متعـ ّدد األطـراف والمقاصــد ،مــن األهم ّيــة بمــكان
الســيطرة عليــه مــن الضّ ــراوة والعنــف ،علــى أن
أن يتّســم بقــدر تصعــب ّ
ـروري لتســعير
تتولّــى أميــركا إدارتــه مــن دون أن تنخــرط فيـ ّ
ـه،إل بالقــدر الضّ ـ ّ
نيرانــه ،وإلبقائــه فــي أطــر تحـ ّول دون حســمه قبــل إنضــاج نتائجــه المحلّ ّيــة
واإلقليم ّيــة وال ّدول ّيــة ،وبلــوغ إس ـرائيل مكانــة اســتراتيج ّية لــم تعتقــد يو ًمــا
أنّهــا ســتبلغها ،وتفاعلهــا بمرونــة وتعاطــف مــع ظهــور تنظيمــات اإلرهــاب
التــي أطلــق األســد قادتهــا مــن ســجونه ،والتّعامــل معهــا بحــرص ،مــا دامــت
تســاعده فــي إنجــاز مه ّمتــه االســتراتيجيّة الطّابــع وال ـ ّدالالت ،بال ّنســبة إلــى
إس ـرائيل .هــذا الخ ـ ّط العــا ّم ،الــذي دعــم واشــنطن ،ألــزم إس ـرائيل باحتــال
الخاصة
موقـعٍ أ ّهلهــا التّبــاع سياســات أفــادت من موســكو ،ور ّجحــت أهميّتهــا
ّ
لــدى عاصمتــي العالــم الكبيرتيــن علــى أهميّــة إي ـران واألســد والمعارضــة،
ـي عــن األولويّــة المطلقــة
وأتاحــت لهــا التّربّــص بهــم جميعهــم ،دون التّخلـ ّ
لعالقاتهــا مــع أميــركا ،أو تمتنــع فــي الوقــت نفســه عــن تطبيــع عالقاتهــا
((( عزمي بشارة ،مرجع سابق ،صفحة .572
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الصعــد ،مــا دام يؤيّــد خياراتهــا ،ويضمــن تف ّوقهــا
مــع روســيا فــي مختلــف ّ
اتيجي ،ويخــدم دورهــا ضــ ّد المعارضــة والثّــورة فــي ســوريا اليــوم،
االســتر ّ
وإيـران غـ ًدا ،ويســتجيب لمــا تتو ّخــاه موســكو مــن أهــداف ســوريا ،وفــي مــا
يتخطّاهــا إلــى المنطقــة العرب ّيــة والشّ ــرق أوســط ّية ،حيــث ســتتب ّنى مواقــف
تجعــل منهــا نصي ـ ًرا لهــا ،علــى الضّ ـ ّد مــن إي ـران ،منافســتها ،التــي ســتكون
ذات يــوم عبئًــا عليهــا ،بينمــا سيكتســب وقــوف تــل أبيــب معهــا معانــي
كبيــرة ،بمــا لديهــا مــن قــدرات عســكريّة وتقن ّيــة متف ّوقــة ،وتمارســه مــن دور
ـي مفيــد لروســيا ،إذا مــا تخطّــى تعاونهمــا المنطقــة العرب ّيــة
ـي ودولـ ّ
إقليمـ ّ
والشّ ــرق أوســط ّية ،وغطّــى أوروبــا وبلــدان أفريق ّيــة وأميرك ّيــة التين ّيــة ،ليــس
إليـران نفــوذ أو حضــور فيهــا ،لكـ ّن تــل أبيــب «تمــون» عليهــا ،وعلــى مليــون
ـي« ،يحمــل أكثــر مــن نصفهــم جنسـيّات مزدوجــة،
ائيلي مــن أصــل روسـ ّ
إسـر ّ
وهــم جــزء مــن إمبراطوريّــة ماليّــة دوليّــة متعـ ّددة الجوانــب»((( ،كمــا يقــول
يوســف مرتضــى ،فــي كتــاب «المســلمون فــي روســيا» ،قبــل أن يضيــف« :إ ّن
نفــوذ اليهــود الــ ّروس فــي إســرائيل وموســكو أكبــر مــن حجمهــم ،فوزيــر
الخارج ّيــة أفيغــدور ليبرمــان ،الــذي أصبــح فيمــا بعــد وزيـ ًرا لل ّدفــاع ،ورئيــس
الكنيســت يزلــي أولشــتاين ،ورئيــس الوكالــة اليهوديّــة شرانســكي ،ونائــب
وزيــر الخارجيّــة رئيــف ألكيــن ،هــم مــن اليهــود ال ـ ّروس ،الذيــن وافــق %٥
منهــم فقــط علــى إعــادة الجــوالن إلــى ســوريا ،بينمــا وصــف بوتيــن عالقاتــه
مــع نتنياهــو بـــ «االســتراتيج ّية بامتيــاز» ،بال ّنظــر إلــى أن إس ـرائيل عارضــت
العقوبــات الغرب ّيــة علــى الكرمليــن ،بعــد اقتطــاع شــبه جزيــرة القــرم مــن
أوكرانيــا وض ّمهــا إليهــا ،وباعــت موســكو طائ ـرات بــا ط ّيــار .وبالمقابــل ،لــم
تعتــرض موســكو علــى ضرباتهــا الج ّويّــة داخــل ســوريا»((( .باختصــار :رت ّبــت
اليهــــــودي» ،جريــــــدة الخليــج 16 ،ـ  3ـ .2020
((( عبــد الحسيــــــن شعبــــــان« ،روســيا وال ّنفــوذ
ّ

https://bit.ly/3JQ9ecb

((( المرجع السابق.
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إسـرائيل أمورهــا بحيــث تكــون حليــف واشــنطن وشــريك روســيا ،وضمنــت ّأل
أي منهمــا بمصالحهــا وأدوارهــا ،أو يســتغني عنهــا ،بال ّرغــم مــن أنّهــا
يســتهين ّ
ال تريــد أن تبــرز فــي هــذه المرحلــة أو تلــك كجهــة مقـ ّررة أو مؤثّــرة ،وتفضّ ــل
العمــل بس ـ ّريّة ومــن وراء الكواليــس.
 ٣هناك أخطار تبدو إسرائيل مص ّممة على مواجهتها ،هي:
الص ـراع عليهــا وفيهــا .هــذا الخطــر
أ ّولً  :انف ـراد إي ـران بســوريا ،بعــد نهايــة ّ
تبــدو إســرائيل وكأنّهــا قــ ّررت إحباطــه عبــر عالقاتهــا ال ّدول ّيــة ،وسياســاتها
الص ـراع
العســكريّة واإلعالم ّيــة ،القابلــة للتّصعيــد بقــدر مــا تقتــرب مرحلــة ّ
ـي يلزمهــا تحقيقــه بإضعاف
ـكري مــن نهايتهــا ،وتفتــح صفحــة ّ
العسـ ّ
حل سياسـ ّ
وإخ ـراج عســكر طه ـران مــن ســوريا ،كأولويّــة بالنســبة إليهــا وإلــى أط ـراف
ـي ،مهمــا
الص ـراع األخــرى ،التــي يجــب أن ترفــض وجــوده العسـ ّ
ـكري ـ األمنـ ّ
كانــت أشــكاله أو صفاتــه .هــذا الهــدف اإلسـرائيلي هــو شــرط إسـرائيل لقبــول
بالســام والتهدئــة لســوريا وجوارهــا،
حـ ّـل سياســي تنجــزه موســكو ،ويأتــي ّ
ويكـ ّرس حضــور روســيا فيهــا .بكلمــات أخــرى :ال ســام فــي ســوريا إال بقــدر
مــا يكــون ســا ًما إلســرائيل أيضً ــا ،وال ســام لل ّدولتيــن بحضــور إيــران فــي
إحداهمــا ســوريا ،بســبب مــا تمثّلــه مــن تهديــد للثانيــة إسـرائيل ،وفــي حيــن
قــال رامــي مخلــوف ،فــي بدايــة الثــورة« :لــن يكــون هنــاك اســتقرار فــي
إس ـرائيل ،إذا لــم يكــن هنــاك اســتقرار فــي ســوريا»((( ،فــإ ّن إس ـرائيل تقــول
اليــوم :لــن يكــون هنــاك اســتقرار فــي ســوريا ،إذا ه ـ ّددت إي ـران اســتقرار
إس ـرائيل!
ـي،
ـي متماســك ،متفاهم مع ت ّيارات اإلســام السياسـ ّ
ثان ًيــا :قيــام نظــام ديمقراطـ ّ
ويدعــم بالتعــاون معهــا ،أو بدونــه ،انتقــالً سياس ـ ًيا معاديًــا لالســتبداد ،هــو
فرصتهمــا مجتمعيــن ومنفرديــن للوصــول إلــى الحكــم ،بأســاليب انتخاب ّيــة
((( رامــي مخلــوف ابــن خــال األســد« ،لــن يكــون هنــاك اســتقرار فــي إسـرائيل إذا لــم يكــن هنــاك اســتقرار
فــي ســوريا» ،موقــع فرنــس  11 ،24ـ  5ـ https://bit.ly/37VMvOo .2011
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شــرعيّة .هــذا التفاهــم يحمــل مخاطــر علــى إس ـرائيل ،إن قــام علــى أســس
واإلســامي عليهــا ،واســتهدف اقتــاع
اطــي
ّ
ال خــاف بيــن الت ّياريــن الديمقر ّ
األســديّة مــن حيــاة ووعــي الســوريين ،واإلجهــاز علــى فــرص قيــام نظــم
شــمول ّية مــن أي نــوع أو مســمى كان ،فــإن بقيــت مواقــف الطّرفيــن مو ّحــدة
فــي فتــرة االنتقــال ،ونظ ـرا إلــى نفســيهما تنظيم ًيــا وسياس ـ ًّيا بداللــة مهامــه،
األســدي ،ويقيمــان نظامــا
وأبعــدا خالفاتهمــا عنــه ريثمــا يق ّوضــان النظــام
ّ
بديـ ًـا بنضالهمــا المو ّحــد ،صــار بإمــكان أي منهمــا ات ّبــاع نهجــه الخــاص الــذي
ســتكون لــه أهميــة تاليــة بعــد الفتــرة االنتقال ّيــة ،بالمقارنــة مــع موقفهمــا
المشــترك مــن األســدية ،الــذي ال يحتــم انفكاكهمــا عنــه تخلّيهمــا عــن األســس
الحيــوي الســتقرار
الجامعــة التــي التزمــا بهــا فــي الفتــرة االنتقال ّيــة ،ومــن
ّ
المجتمــع والدولــة وتق ّدمهمــا أال تتناقــض ق ـراءة مــن يفــوز منهمــا انتخابيًــا
بالحكــم معهــا ،كأســس يجــب المحافظــة عليهــا واعتبارهــا حاضنــة وحامــل
الدولــة والمجتمــع ،وأن يفصــا شــؤونها العليــا عــن سياســاتهما اليوم ّيــة
والحزب ّيــة ،ويمنعــا من ًعــا باتًــا التالعــب بهــا أو االنتقــاص مــن أه ّم ّيتهــا ،بمــا
هــي أســس توحيديّــة ويعنــي االلتـزام بهــا ،علــى الصعــد الحزب ّيــة والبرلمان ّيــة
والديمقراطيّــة والعا ّمــة ،فصــل مصالــح المجتمــع والدولــة العليا عــن الوقتيات
الحزب ّيــة ،وبقاءهــا مو ّحــدة ،مهمــا بلغــت خالفــات الفاعليــن السياســيين.
ترفــض إسـرائيل هــذا النهــج ،خشــية قيــام ديمقراط ّية تصــون الح ّريّــات العا ّمة
ـي ،وتتمتّــع بالقــدرة علــى الحيــاة والنمـ ّو .وير ّجــح
ّ
والخاصــة واالســتقرار الوطنـ ّ
أن تتد ّخــل قبــل الحـ ّـل ،لتعظيــم فــرص بقــاء النظــام أو إعــادة إنتاجــه ،بصيــغ
ـي
قريبــة مــن بنــاه وآليــات اشــتغاله ،ولتحصينــه ض ـ ّد ّ
أي انتقــال ديمقراطـ ّ
يقــاوم االرتــداد إلــى االســتبداد واالنقســام السياســي المؤدلــج ،الــذي يقـ ّوض
ـامي الناظميــن للحيــاة العا ّمــة.
ـي واإلسـ ّ
تفاهــم وتعــاون الت ّياريــن الديمقراطـ ّ
حصــة الشــعب الســوري منــه،
ســتتد ّخل إس ـرائيل أيضً ــا فــي الحـ ّـل لتصغيــر ّ
خاصــة إن كان ديمقراط ًّيا
وللحــؤول دون بلــورة صــورة ناضجــة لل ّنظام البديــلّ ،
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أو منفت ًحــا علــى الديمقراطيــة ،فــي حــال كان قيامــه حتميًــا .وســتبذل
جهــو ًدا حثيثــة إلدامــة مــا فــي المجتمــع والمجــال السياســي مــن تأخــر
وعنــف ،وخاصــة مــا كان منــه فئويًــا ،أو داف ًعــا لربــط ســوريا بــدول خارجيــة
تنتهــك ســيادتها واســتقاللها ،وحقّهــا فــي تقريــر شــؤونها ،وتقــاوم مــا يبديــه
الســوريّون مــن تعلّــق بالح ّريّــة ،ورغبــة فــي بنــاء بديــل يحترمهــم ويشــركهم
ّ
فــي أمــوره العامــة ،لمــا لغيابهــم عــن الشــأن العــا ّم مــن دور فــي بقــاء
الجــوالن محتـ ًـا ،ويمــارس وظيفتــه كإســفين يختــرق جســد ســوريا الوطنــي،
فرصــا دائمــة لالنقضــاض عليــه ،أو إلضعافــه والحــؤول بينــه
ويمنــح إسـرائيل ً
ـوري البديــل،
السـ ّ
وبيــن أهدافــه .وســتتد ّخل إسـرائيل أيضً ــا فــي شــكل ال ّنظــام ّ
ليرضــخ لمواقــف تمليهــا عليــه ،قبــل أن تح ّولهــا إلــى اتفاقيــات ملزمــة ،تضمن
هيمنتهــا علــى ســوريا.
ـي يحكمــه القانون،
ولــن تقبــل إسـرائيل التحـ ّدي الــذي يمثّلــه نظــام ديمقراطـ ّ
الســيادة ومرجع ّيتهــا فــي دولتــه،
ويضبــط تعاملــه مــع شــعبه :صاحــب ّ
ولــن تشــعر باالطمئنــان وفــي جوارهــا نظــام تعليمــي حديــث وعقالنــي،
أجيــال حــ ّرة ومنفتحــة علــى الــذات واآلخــر ،ونظا ًمــا صح ًيــا يراعــي
ً
يُنتــج
المواطنيــن كبيرهــم وصغيرهــم ،ونظــام خدمــات اجتماعيــة إنســانيًا ،ليــس
المواطــن فيــه مهمـ ًـا أو مشــر ًدا أو مضطهـ ًدا ،بــل ينعــم بمختلــف الخدمــات
التــي تليــق بإنســانيته ،وتعــزز كرامتــه .ولــن ترتــاح إس ـرائيل لنظــام تســوده
كل مواطــن مــا يتّفــق
والمقصــر ،وينــال ّ
العدالــة والمســاواة ،يحاســب الفاســد
ّ
وجهــوده ويل ّبــي حاجاتــه .مثــل هــذا النظــام ،الــذي ســيكون شــعب ًّيا وعمران ًّيــا،
لــن تســعد إس ـرائيل بــه ،وســتحاول منــع قيامــه ،وإال فتقويضــه بــأي ثمــن.
ثالثًــا :إقــدام ســوريا الجديــدة علــى تب ّنــي قضيــة فلســطين ،ودعــم الســلطة
ـول
السياسـ ّية والشــعب ّية ،وصـ ً
الســاحة ّ
الوطنيــة فــي نضالهــا مــن أجــل توحيــد ّ
إلــى حـ ّـق شــعبها فــي دولــة مســتقلّة وسـ ّيدة ،عبر اســتراتيج ّية ســام مشــتركة
ـطيني ،مــن أجــل تطبيــق الق ـرارات
السـ ّ
تدعــم نضــال الشــعبين ّ
ـوري والفلسـ ّ
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الدوليّــة فــي فلســطين ،واســتعادة ســيادة الدولــة الســوريّة ،التــي غــدت
منقوصــة فــي مجمــل المســاحة الســوريا ،بعــد قيــام حافــظ األســد بتســليم
الجــوالن إلــى إســرائيل مــن دون قتــال ،خــال هزيمــة عــام  .۱۹٦۷تعــرف
إس ـرائيل دور االســتبداد والتأ ّخــر فــي انتصاراتهــا وتث ّمنــه ،وتفضّ ــل أن يكــون
إلــى جوارهــا مســتبدون ال تقاتلهــا جيوشــهم ،ألن أعداءهــا هــم الشّ ــعوب
التــي تخــوض صرا ًعــا دائ ًمــا ض ّدهــا ،ولذلــك ،ليــس فــي خططهــا ،كجيــوش
تحمــي نظا ًمــا طغيان ًّيــا ،الدفــاع عــن الوطــن أو مقاتلــة محتلّــي أرضــه ،ولعــل
أكثــر مهماتهــا أهميــة كمنــت خــال العقــد الماضــي فــي تكامــل دورهــا مــع
دور إس ـرائيل فــي الحــرب علــى شــعب ســوريا ،عد ّوهمــا المشــترك ،الــذي
ترفــض كلتاهمــا بنــاءه نظا ًمــا ديمقراط ًيــا يصــون وطنــه ،ويمتــع مواطنيــه
ـي فــي الح ّريّــة والعدالــة والمســاواة ،والمشــاركة
ـي والقانونـ ّ
بالحـ ّـق الطبيعـ ّ
فــي الشّ ــأن العــام.
يضعنــا هــذا أمــام الحقيقــة ،وهــي أ ّن مصلحــة إســرائيل تكمــن فــي تحقيــق
هدفيــن متكامليــن همــا :ســوريا أســدية ال تخضــع ألوامــر إيــران وال ترابــط
ـي إلــى جوارهــا ،ين ّمــي مــوارد
فيهــا ق ّواتهــا ،ومنــع إقامــة نظــام ديمقراطـ ّ
وثــروات ســوريا ويوزّعهــا بعدالــة ،ويحمــي حريــات وحقــوق شــعبها،
ويكــون عونًــا لفلســطين .ســتعمل إســرائيل لتحقيــق الهــدف األول،
وتعطيــل الثّانــي عبــر تدابيــر وسياســات متالزمــة ،ستســتبق إنضــاج حــل
دولــي تلعــب دو ًرا إيجاب ًيــا فيــه ،إال إذا تعــارض مــع مصالحهــا،
سياســي
ّ
ّ
ومــا تريــده للمنطقــة المجــاورة لهــا ،أو ح ـ ّد مــن هيمنتهــا ،التــي تبــدو
وكأنهــا ســتغدو وطيــدة علــى منطقــة مرشّ ــحة ألن تخضــع لهيمنتهــا ،وأن
يمنحهــا حـ ّـق الق ـ ّوة الحـ ّـق فــي تقريــر مصيرهــا مــن موقــع متحكــم.
ـدي وبشــخص بشّ ــار األســد ،منــذ اليــوم األول
تمســكت إسـرائيل بالنظــام األسـ ّ
ّ
للثــورة الســوريّة ،وقــررت التخلّــي عــن فــرص إســقاطه ،التــي أتيحــت لهــا
مـرا ًرا وتكـرا ًرا ،لتثبــت أنهــا ليســت معاديــة لــه ،ولــو كانــت كذلــك ،لبــادرت
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إلــى دعــم الثّــورة ولد ّمرتــه وجيشــه بأدنــى قــدر مــن الجهــد والخســائر.
هــذا الموقــف ،أمــاه علــى إس ـرائيل ق ـرار األســد ونظامــه الــر ّد علــى الثــورة
بتدميــر مجتمــع ســوريا ودولتهــا ،وشــطبهما مــن عالقــات القــوى معهــا ،بمــا
يعنيــه ذلــك مــن اســتحالة أن يكــون النظــام طرفًــا فــي أي تجــاذب موضوعــه
الجــوالن.
هــل ســتبادر إســرائيل إلــى التخلّــي عــن األســديّة ونظامهــا ،بعــد اكتمــال
تدميــر ســوريا ،واقت ـراب حـ ّـل دولــي توجــد دالالت علــى أنــه لــن يحافــظ
علــى األســديّة فــي صورتهــا الراهنــة ،وســيقيم بديـ ًـا لهــا يُحتمــل ج ـ ًدا أن
يكــون انتقال ًيــا ،إن نجحــت قــواه السياســ ّية فــي إرســاء األســس الضروريّــة
لبنــاء الديمقراط ّيــة؟ هــذا هــو الســؤال الــذي تطرحــه إسـرائيل علــى نفســها،
وســيح ّدد ر ّدهــا عليــه نمــط تد ّخلهــا وحجمــه ،الــذي ســيتكثّف بقــدر مــا
الحــل ويتعاظــم دورهــا فيــه ،وتتكامــل صــورة ال ّنظــام اإلقليمــي
ّ
يقتــرب
الجديــد ،الــذي إ ّمــا أن تكــون مركــزه والقــوة الفاعلــة والمقـ ّررة فيــه ،وإمــا أن
تشــترك فــي مراقبتــه وضبطــه مــع دولــة أخــرى ،معاديــة مثلهــا للعــرب ،مــن
ـي ـ خامنئــي» ،فــي حــال كان
غيــر المســتبعد أن تكــون «جمهوريــة الخمينـ ّ
ـطي الجديــد ســيبنى علــى جثّــة العــرب كجهــة فقــدت ،أو
ال ّنظــام الشــرق أوسـ ّ
أُفقــدت ،قدرتهــا علــى حمايــة مصالحهــا .عندئــذ ،ســتتعاون إسـرائيل وإيـران
علــى إبقــاء المنطقــة العرب ّيــة مه ّمشــة وخاضعــة ،وســيم ّر تعاونهمــا عبــر
ـي ،بعــد نجــاح واشــنطن وتــل أبيــب فــي تطويــع إي ـران
ـيقي أميركـ ّ
دور تنسـ ّ
الحال ّيــة ،وإرغامهــا علــى التخلّــي عــن أوهامهــا اإلمبراطوريّــة ،مــا لــم تنــدرج
فــي تخويــف الخليــج إلــى حـ ّد يرغمــه علــى وضــع أمنــه وثراوتــه بيــن يــدي
حماتــه وراء المحيــط.
مــن المر ّجــح أن تنضــوي سياســات إســرائيل ،المؤهلــة لتصعيــد مباغــت
ـوي الــذي تريــد
وأي اتّجــاه ،فــي إطــار التحـ ّول البنيـ ّ
أي وقــت ّ
وخطيــر فــي ّ
أميــركا إحداثــه فــي المنطقــة ،ومــن دالئلــه اعتـراف البيــت األبيــض بتبعيــة
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الجــوالن إلســرائيل ،وبســيادتها عليــه ،ومــا شــاع ع ّمــا يســمى «صفقــة
القــرن» الراميــة إلــى شــطب فلســطين والســلطة الوطن ّيــة مــن المجــال
السياســي الــذي ســيقتصر علــى إســرائيل فــي أرض فلســطين التاريخيــة،
ّ
بعــد أن شــطبت ســوريا بيــد األســد ،والعــراق بيــد واشــنطن وإيــران
ـي فــي األرض الفلســطينية ،وعرضــت
وأزالمهــا ،وتكثّــف االســتيطان الصهيونـ ّ
ـوي طــال هويّتــه،
طائفيّــة األســديّة ومذهبيّــة الماللــي المشــرق النقــاب بنيـ ّ
الســوري ّين شــعو ُرهم
ولــم يســبق لــه أن عــرف مثيـ ًـا لــه .وممــا يثيــر قلــق ّ
بأنهــم ســيواجهون بعــد ثورتهــم وض ًعــا سيتّســم بانعــدام تــوازن مخيــف
مــع إس ـرائيل التــي ســتتمكّن مــن ممارســة تد ّخــل مفتــوح فــي شــؤونهم،
ـينصب اهتمامهــم علــى إعــادة بنــاء دولتهــم ومجتمعهــم ،وليــس
بينمــا سـ ّ
علــى الص ـراع مــع أي جهــة خارجيــة ،حتــى الجهــة التــي تحتــل الجــوالن،
األســدي الــذي ضمــن تف ّوقهــا علــى
والتــي ستأســف إن ســقط االســتبداد
ّ
بــا ٍد يفتــرض أنهــا وطنــه ،ونقــل تناقضــه العدائــي المفتــرض معهــا ،الــذي
يحــل بغيــر القــ ّوة ،إلــى داخــل مجتمعــه ،فأتــاح لهــا مــا يكفــي مــن
ال ّ
خاصــة،
وقــت وأمــن لبنــاء قــدرات متق ّدمــة ،فــي المجــال
العســكري ّ
ّ
أي مواطــن
وبينمــا شــارك فــي تســليح وتدريــب شــيعة جنــوب لبنــان ،منــع ّ
جوالنــي مــن مجــرد التفكيــر فــي مقاومــة محتلّــي أرضــه ،الذيــن نعمــوا
ّ
بشمســها ومائهــا وهوائهــا وثرواتهــا مــن دون قيــود أو إزعــاج .وقــد أقــ ّر
«العــدو اإلس ـرائيلي» بأفضــال آل األســد ،أبًــا واب ًنــا ،وســعدوا أيّمــا ســعادة
بمذابــح األب التــي بدأهــا بمجــرد اســتيالئه علــى الســلطة ،ومــا إن شــرع
الســوريّين ،حتّــى اتّخــذت إس ـرائيل إج ـراءات لحمايتــه
جيــش ابنــه يقتــل ّ
مــن القــرارات الدوليــة المباغتــة ،التــي قــد تضــع حــ ًّدا للمقتلــة التــي
يديرهــا بإتقــان وتصميــم ضــد المجتمــع الســوري ،ونشــرت شــبكة حمايــة
عليــه ،تبقيــه خــارج متنــاول الثــورة ،وإن اقتــرب المقاتلــون مــن قصــره
الجمهــوري ،ودارت المعــارك علــى مشــارفه.
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حــق تــل أبيــب فــي منــع
وفــي حيــن وافقــت واشــنطن وموســكو علــى ّ
إيـران وحــزب اللــه مــن إقامــة أي وجــود عســكري تقــل مســافته عــن ن ّيــف
ومئــة كيلومتــر مــن الجــوالن ،فإنــه ســيكون لهــا حــق التص ـ ّدي إلي ـران فــي
األســدي إلــى ألعوبــة
عمــوم ســوريا ،ألســباب أه ّمهــا عــدم تحــ ّول النظــام
ّ
بيــد طهــران ،فــي حــال تقــ ّرر إنقــاذه ،ومســاعدة روســيا فــي منعهــا مــن
االنف ـراد بالدولــة األســدية العميقــة ،كاحتمــال يثيــر مخــاوف موســكو وتــل
أبيــب ،التــي تــر ّد عليــه بغــارات ج ّويّــة تشــمل وحــدات الحــرس فــي مختلــف
المناطــق الســوريّة ،فــي حيــن تتغاضــى روســيا عنهــا ،ويتوافــق الطرفــان علــى
انــي ،ريثمــا تتوفــر الظــروف والتفاهمــات الضروريــة
تقييــد االنتشــار اإلير ّ
التخــاذ ق ـرارات حاســمة بشــأنه ،بمــا يثيــره ذلــك مــن اســتياء وغيــظ لــدى
ـي أو المتفاهمــة
الســلطة األســدية ،المتداخلــة عســكريًّا مــع الوجــود اإليرانـ ّ
معــه ،ولكنهــا ال تســتطيع إدانــة الموقــف الروســي ،الــذي ينتشــر بق ـ ّوة فــي
عشـرات األماكــن المتناثــرة فــي البــاد ،ويبنــي قواعــد بيــن رهاناتهــا تحجيــم
دور ونفــوذ طهـران ،اليــوم ،خــال الحــرب ،وغـ ًدا ،عندمــا ســيكون هنــاك حـ ّـل
تتطلــع روســيا إلــى االنفــراد بمغانمــه دون منافســة إيران ّيــة ،قــد تق ّيــد أو
ـي.
تُحبــط خططهــا للقفــز مــن قاعدتهــا ّ
الســوريّة إلــى جوارهــا العربـ ّ
ـح رهانهــا ،وســمح الكرمليــن لهــا بش ـ ّن
راهنــت إس ـرائيل علــى روســيا؛ فصـ ّ
ضربــات ج ّويّــة ضــد قواعــد الحــرس الثــوري و«حــزب اللــه» ،بمــا فــي ذلــك
القائمــة منهــا داخــل قواعــد عســكريّة تابعــة لجيــش األســد .وقــد تحقّــق
ـي المرابــط فــي
مــا أرادتــه روســيا ،ولحقــت خســائر فادحــة بالعســكر اإليرانـ ّ
ســوريا ،فرجحــت ك ّفــة الــروس علــى إيـران ،وعـ ّززت هوامــش منــاورة األســد
تجاههــا ،وحذّرتــه فــي الوقــت نفســه مــن االســتقواء بهــا علــى موســكو ،التــي
تبــدي صرامــة ال تعــرف الرحمــة مــع أي طــرف يهــ ّدد برنامجهــا الســوري،
أي جهــد لحمايتهــا ،علــى الرغــم مــن وفــرة مــا لديهــا مــن وســائل
وال تبــذل ّ
علــى مقربــة مــن مواقــع إيـران المســتهدفة ،التــي تع ّرضــت عشـرات المـ ّرات
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للتدميــر ،مــن دون أن تتقــ ّدم حليفتهــا دمشــق بشــكوى إلــى مجلــس
األمــن الدولــي ،أو تطالــب بوقــف االعتــداءات اليوميّــة علــى ســوريا .ومــع
أ ّن إس ـرائيل تســتهدف ،كإي ـران ،القضــاء علــى حـ ّـق الســوريين فــي الحريــة،
وإبقــاء األســدية فــي الســلطة والحــؤول دون إقامــة بديــل لهــا ،فــإن لقــاء
اتيجي لــم يشــمل مخرجاتــه ،ومــع ذلــك
الطرفيــن علــى هــذا الهــدف االســتر ّ
ـوري المبكــر فــي الصـراع هـ ّدأ مخــاوف
يمكــن القــول :إن انخـراط الحــرس الثّـ ّ
إســرائيل مــن ســقوط األســد ،باعتــراف جريــدة هارتــس التــي قالــت فــي
إحــدى مقاالتهــا إن «جهــاز األمــن يســوده الذّعــر مــن إمكانيــة نجــاح ال ّنضــال
مــن أجــل الحريــة وســقوط النظــام فــي ســوريا ،لذلــك يســاند األســد مــن غيــر
ـتبدادي القاتــل ،ألن
أن يالحــظ أحــد ذلــك ،ويدعــو اللــه أن يصمــد النظــام االسـ
ّ
اســتمراره يعنــي الهــدوء فــي الجــوالن»( .((1هــذه كانــت إحــدى الخدمــات
ائيلي» ،وانضــوت فــي ســيناريوهاته حــول
التــي قدمتهــا إيـران «للعــدو اإلسـر ّ
احتمــاالت التطــ ّور المثيــر لذعــره ،وكشــفها رئيــس وزرائــه األســبق أرئيــل
شــارون ،الــذي رفــض اســتغالل الضعــف الــذي أصــاب ال ّنظــام ،بعــد اغتيــال
الحريــري ،وإخـراج قواتــه مــن لبنــان عــام  ،۲٠٠٥ألن بدائلــه ســتكون سـ ّيئة.
بينمــا قــال رئيــس مخاب ـرات ســابق باحتمــال إطالــة عمــر األســد ،إذا جــاءه
ـي ،بثالثــة إلــى خمســة مليــارات دوالر ســنويّا(.((1
دعــم إيرانـ ّ
ـوري أم ـ ًرا مطمئ ًنــا،
السـ ّ
رأت إس ـرائيل فــي الحــرب اإليرانيّــة علــى الشــعب ّ
وزاد مــن إيجابيّتــه انخــرا ُط حــزب اللــه فــي الحــرب إلــى جانــب الحــرس
الثــوري ،ومــا تع ّرضــت لــه قدراتهمــا مــن اســتنزاف أبعدهمــا عــن الص ـراع
الســوري .بهــذه الحســابات ،أقنعــت
معهــا ،وأطلــق يدهــا فــي دورهمــا ّ
الص ـراع إلــى جانــب األســد،
إس ـرائيل نفســها بضــرورة مشــاركة إي ـران فــي ّ
منــذ بداياتــه األولــى ،وبــأن إحــكام قبضــة روســيا عليــه ســيؤ ّدي إلــى تقليــص
( ((1عزمي بشارة ،مرجع سابق ،صفحة .581
( ((1عزمي بشارة ،مرجع سابق ،صفحة .582
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ـي ،بــد ًءا
قــدرات الحــرس الثــوري علــى لعــب دور مق ـ ّرر فــي أي حـ ّـل سياسـ ّ
ـول إلــى تحقيــق هــدف موســكو المعلــن،
بعتبتَ ْيــه العســكريّة والدول ّيــة ،وصـ ً
الــذي تســتبقه إســرائيل عبــر جهودهــا ،المؤيّــدة روســ ًيا ،إلخــراج الحــرس
الثــوري مــن ســوريا ،توطي ـ ًدا لموقــع موســكو فيهــا.
ـاوي ،انتهــت المرحلــة األمنيــة مــن مواقف إسـرائيل
بنــزع ســاح األســد الكيميـ ّ
األســدي ،وبــدأت مرحلــة سياســية شــرعت تفرضهــا بوســائل
تجــاه النظــام
ّ
ـكري فــي
ـي والعسـ ّ
عســكرية مو ّجهــة ض ـ ّد إي ـران ،وتكامــل الجانبــان السياسـ ّ
سياســاتها ،أل ّن تكاملهمــا ســيكون رافعــة تط ّوراتهــا المتن ّوعــة التــي ســتح ّدد
نتائجهــا ،وبــدأت عقــب زيــارة الرئيــس األميركــي بــاراك أوبامــا إلــى تــل أبيــب
ـي فــي ســوريا مــن
فــي  ۲٠آذار  ،۲٠۱۳التــي بُحــث خاللهــا الوجــود اإليرانـ ّ
ـوري فــي ضوئــه ،وبداللتــه ،وربطــت
السـ ّ
ـي ،وت ّمــت رؤيــة الوضــع ّ
منظــور أمنـ ّ
أهدافــه بمجريــات صـرا ٍع ســتتع ّين مآالتــه السياسـ ّية بالقـ ّوة العســكريّة التــي
اســتخدمتها روســيا ضـ ّد الفصائــل األقــرب إلــى الثّــورة ،مــن جهــة ،وإسـرائيل
ضـ ّد مواقــع إيـران العســكريّة مــن جهــة أخــرى ،وغضّ ــت موســكو النظــر عــن
اســتمرارها ،حتــى بعــد اتّهامهــا مــن قبــل وزارة الدفــاع ال ّروســية بالتس ـ ّبب
فــي إســقاط طائــرة اســتطالع تابعــة لقاعدتهــا فــي حميميــم ،لك ـ ّن موســكو
ـكري
تراجعــت بعــد حيــن ،ونســبت الحادثــة إلــى مــا شــاب التنســيق العسـ ّ
بيــن جيشــي البلديــن مــن عيــوب ونواقــص تنظيم ّيــة.
حــدث هــذا أل ّن موســكو مــا زالــت تراهــن علــى دور تــل أبيــب فــي تطبيــع
خاصــة ،وفــي تســهيل دخولهــا إلــى
عالقاتهــا مــع الغــرب عا ّمــة وواشــنطن ّ
الســورية الفريــدة مــن
المنطقــة العربيّــة والشّ ــرق األوســط ،مــن البوابــة ّ
اتيجي
حيــث أه ّميّتهــا بالنســبة إلــى نجــاح الكرمليــن فــي االخت ـراق االســتر ّ
الــذي يعلّــق عليــه آمالــه ،ويريــد أن تكــون إس ـرائيل عامـ ًـا مســاع ًدا فيــه ،ال
سـ ّيما أنــه هــدف روســيا األهـ ّم خــال العقــد القــادم ،الــذي ال تتعــارض فيــه
عالقاتهــا مــع تــل أبيــب والبلــدان العرب ّيــة فــي الغــرب ،مــع عالقاتهــا بطهـران
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فــي الشــرق ،حيــث تســتطيع أن تلعــب دو ًرا حاس ـ ًما فــي بنــاء مــا يســميه
الكرمليــن «الكتلــة األوراس ـ ّية» ،بمــا يريــد أن يكــون لهــا مــن وظيفــة فــي
ـي جديــد ،هــي
إعــادة ترتيــب أوضــاع العالــم ضمــن تــوزّع اقتصـ ّ
ـادي وسياسـ ّ
ـي مقابلهــا،
فيــه قطــب أ ّول ،ون ـ ّد ألميــركا المنهمكــة فــي إعــادة ترتيــب دولـ ّ
تتقاطــع فــي يــد مــع أوروبــا ،المتراجعــة الــدور دول ًّيــا ،وفــي األخــرى مــع
الصاعــدة التــي يخطــب الــروس و ّدهــا ،ويخشــاها البيــت
الصيــن ،الدولــة ّ
األبيــض ،وتقيــم إسـرائيل عالقــات مميـ ّزة ،ال تني تتّســع فــي جميــع المجاالت،
وخاصــة علــى صعيــد التقنيــات العســكريّة والفضائيّــة الفائقــة التطـ ّور.
معهــاّ ،
وألن رهانــات موســكو كبيــرة وقدراتهــا محــدودة ،فإنهــا تجــد نفســها فــي
وخاصــة فــي ســوريا ،هدفهــا القريــب ،وعلــى الصعيــد
حاجــة إلــى إسـرائيل،
ّ
ـتثماري أيضً ــا ،وتخطّــط ألن تدخــل
ـي واالسـ
ّ
ـي ،فضـ ًـا عــن الصعيــد المالـ ّ
التقنـ ّ
بمســاندة تــل أبيــب فــي حقبــة جديــدة تحتـ ّـل خاللهــا مكانــة رئيســة ،فــي
ـطي ،مــن غيــر المســتبعد أن تكــون ســوريا
المجاليــن اآلســيوي والشــرق أوسـ ّ
الجديــدة هــي مــن ســيدفع ثمنهــا!
نجحــت إسـرائيل فــي جعــل عالقاتهــا مــع روســيا أكثــر أه ّميّــة مــن عالقــات
موســكو بســوريا ،األمــر الــذي تؤكــده مقارنــة ر ّدة فعــل الكرمليــن علــى قيــام
تركيــا بإســقاط طائــرة ســوخوي  ،24أواخــر تشــرين الثانــي  ،۲٠۱٥حيــث قتــل
ط ّيــاران ،وكادت الحــرب تنشــب بيــن البلديــن ،بــر ّدة فعلــه علــى إســقاط
طائــرة االســتطالع الغاليــة الثمــن ،التــي قُتــل فيهــا خمســة عشــر عســكريًّا
روســيًّا غيّبهــم البحــر ،دون أن تعاقبهــا موســكو ،فيمــا اعتبــر بوتيــن أن
«الواقعــة ناجمــة عــن سلســلة مــن الظــروف المأســاويّة ،ولــن تؤثّــر علــى
ائيلي لــم يبلــغ
العالقــات الروسـ ّية اإلسـرائيل ّية ،بالرغــم مــن أن الجيــش اإلسـر ّ
الروســي بالعمليــة إلّ قبــل دقيقــة مــن القيــام بهــا ،فــي مخالفــة
نظيــره
ّ
صريحــة لالتفــاق المبــرم بيــن الجيشــين ،األمــر الــذي حــال دون مغــادرة
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طائــرة االســتطالع المنطقــة»( .((1علــى الرغــم مــن تفــاوت الموقــف بيــن
ـاوي» مســألة تقنيّــة،
الكرمليــن وقيــادة جيشــه ،ت ـ ّم اعتبــار «الحــادث المأسـ ّ
تؤكّــد الحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي التنســيق العســكري بيــن القيادتيــن
العســكريّتين.
هــل يتـ ّم تحاشــي القطيعــة ،مقابــل عــودة العالقــات إلــى مســتوى أدنــى م ّمــا
كانــت عليــه قبــل إســقاط الطائــرة؟ هــذا احتمــال حالــت دونــه خدمــات تــل
ـي
أبيــب ،ورغبــة روســيا فــي االمتنــاع عــن االنضــواء فــي االصطفــاف الدولـ ّ
القديــم ،عندمــا كان الســوفيت يدفعــون أثمــان هزائــم األســديّة مــن وضعهــم
الدولــي ،واقتصادهــم المتهــاوي ،وكانــت واشــنطن تحصــد االنتصــارات،
ّ
وتحاصرهــم وتهـ ّدد مكانتهــم لــدى بلــدان المواجهــة المق ّربــة منهــم .ال تــرى
موســكو تناقضً ــا بيــن انتشــارها فــي ســوريا وتعاونهــا مــع إس ـرائيل ،بطابعــه
ـي وأبعــاده االســتراتيج ّية اإلقليم ّيــة والدول ّيــة .وال تقيــم وزنًــا
ـي األمنـ ّ
المحلّـ ّ
فــي صالتهــا معهــا الحتــال الجــوالن ،فــي حيــن تتيــح لهــا عالقاتهــا بتــل أبيــب
ـدي قــد
إيجــاد تســوية تتّفــق ومطالبهــا ،بــل تتجاهلــه ،مــا دام النظــام األسـ ّ
نســيه وتعايــش معــه بســام طــوال نيــف ونصــف قــرن ،ومــا دامــت عالقــات
موســكو بإس ـرائيل لــم تمنــع األســد مــن اســتدعاء جيشــها ،لغــزو واحتــال
بق ّيــة وطــن ،أعلنــت م ـرات ال عــد َد لهــا أنــه لــن يكــون وطنهــا إال بقــدر مــا
تحكمــه!
أخي ـ ًرا ،نجحــت تــل أبيــب ،بفضــل الموقــع الــذي احتلّتــه بعــد تدميــر دولــة
ومجتمــع ســوريا ،فــي تعظيــم أه ّميتهــا المحلّ ّيــة واإلقليم ّيــة والدول ّيــة،
بقــدر مــا تالشــت ،بالمقابــل ،مكانــة ســوريا التــي ح ّولتهــا األســدية إلــى
كيــانٍ نســبت جريــدة المنــار المقدس ـ ّية إلــى مصــادر إس ـرائيلية أنــه «لــم
يعــد يش ـكّل لســنوات طويلــة خط ـ ًرا علــى إس ـرائيل ،بينمــا ســتنتج الحــرب
( ((1رامــي القليوبــي« ،تبرئــة إسـرائيل مــن إســقاط «إيــل  :»20هــل انتهــى الــرد الروســي؟» ،جريــدة العربــي
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فراغًــا سياســيًّا ســيح ّوله إلــى جــزر متناحــرة ،ليــس مــن مصلحــة إســرائيل
إنهــاء الحــرب بينهــا»( ،((1ولــم يكــن مــن مصلحتهــا يو ًمــا تد ّخــل واشــنطن
لحســمها ،بإمــداد الفصائــل المعتدلــة بأســلحة نوعيّــة ،وإرغــام األســديّة علــى
التمســك
ـي يطبّــق الق ـرارات الدوليّــة ،ويقلــع معــه عــن ّ
القبــول بحـ ّـل سياسـ ّ
ـكري :مصلحــة إس ـرائيل االســتراتيجية العليــا ،الــذي قــال األســد،
بالحـ ّـل العسـ ّ
ـي الوحيــد بالنســبة إليــه ،كمــا هــو فعليًــا
م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا ،إنّــه الحـ ّـل السياسـ ّ
بالنســبة إلــى إس ـرائيل التــي تع ـ ّول علــى اســتمراره إلــى أن يُزيــل ســوريا،
دولــة ومجتم ًعــا ،مــن الوجــود.

( ((1إحســان مرتضــي« ،الــدور اإلسـرائيلي فــي األزمــة الســوريا ،موقــع الجيــش اللبنانــي» ،العــدد  ،337تمــوز
https://bit.ly/3vqEqcC .2013
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يواجــه العـراق مشــكلة هويّــة ،إذ لــم يعــد يُعــرف أهــو دولــة عرب ّيــة مجــاورة
إليــران ،أم دولــة إيران ّيــة مجــاورة للعــرب! وذلــك مــن بعــد حقبــ ٍة كانــت
بغــداد فــي مطالعهــا دريئ ـ ًة تص ـ ّدت لخطــر تصديــر الثــورة اإليرانيّــة إليهــا
وإلــى بلــدان المشــرق العربــي ،وانتهــت بإســقاط نظامهــا علــى يــد جيــش
واشــنطن ،وباعتقــال وإعــدام رئيســه ص ـ ّدام حســين ،الــذي تفاخــر مســؤولو
طهـران ،مـرا ًرا وتكـرا ًرا ،بأنهــم هــم الذيــن اتخــذوا قـرار إعدامــه شــنقًا ،يــوم
عيــد األضحــى ،فجــر الثالثيــن مــن كانــون األول  ،۲٠٠٦كمــا أكــد حســن رحيــم
بورازغــدي ،عضــو المجلــس األعلــى للثــورة الثقافيّــة ،فــي مقابلــة مــع تلفزيون
أفــق بقولــه« :إن جماعتنــا فــي العـراق ،وليــس األميركييــن ،هــي التــي قامــت
بشــنق صــدام حســين ،وإن أميــركا كانــت تريــد حفــظ حياتــه»(((.
وترجــع أزمــة الهويّــة إلــى انتقــال الســلطة ،الــذي أعقــب قيــام أميــركا باحتالل
ـي ،عابــر
الع ـراق عــام  ،۲٠٠۳وانتزاعهــا مــن جهــة يغلــب عليهــا طابــع حزبـ ّ
للطائف ّيــة ،وتســليمها إلــى جهــات طائف ّيــة تابعــة إليــران وتأتمــر بأمرهــا،
أقامهــا بــول بريمــر ،كبيــر مستشــاري رئيــس أميــركا ووزيــر خارج ّيتهــا لشــؤون
مكافحــة اإلرهــاب بيــن عامــي  ۱۹۸٦و ،۱۹۸۹بعــد أن اســتدعاه الرئيــس
((( مســؤول إيرانــي يكشــف مفاجــأة حــول إعــدام صــدام حســين ،دنيــا الوطــن 21 ،ـ  2ـ .2018

https://bit.ly/3OkQMM3
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رئيســا لــإدارة المدنيّــة
جــورج بــوش مــن التقاعــد ،وعيّنــه يــوم  ٦أيــار ً ۲٠٠۳
فــي العـراق ،وكلّفــه باإلشـراف علــى إعــادة إعمــار العـراق ،فلــم يجــد وســيلة
إلعــادة إعمــار البــاد التــي د ّمرهــا جيــش واشــنطن غيــر القضــاء علــى الدولــة
العراق ّيــة القائمــة ،بحـ ّـل الجيــش وأجهــزة األمــن ووزارتــي الدفــاع واإلعــام،
واســتبدال القــوات العراق ّية المسـلّحة بجيشــين :واحــد عربي يض ّم ميليشــيات
ـردي لقــوات البيشــمركة فــي الشــمال،
شــيعيّة فــي الوســط والجنــوب ،وآخــر كـ ّ
ومؤسســاته اإلداريّــة بح ّجــة والئهــا للنظــام الــذي صــار
وحـ ّـل حــزب البعــث ّ
بذلــك بائـ ًدا .ثــم د ّمــر اقتصــاد العـراق مــن خــال سلســلة تشــريعات قانون ّيــة
مــا ت ـزال نافــذة ،أ ّدت إلــى إهــدار مليــارات الــدوالرات ،وضربــت الصناعــة
الوطن ّيــة ،وأخرجــت العملــة الصعبــة مــن العـراق(((.
وكانــت واشــنطن قــد غــزت الع ـراق ،بح ّجــة التخلّــص مــن أســلحة الدمــار
الشــامل ،التــي طورهــا سـ ًّرا وكان يهـ ّدد بهــا إسـرائيل ،وقطع صالتــه بتنظيمات
اإلرهــاب .لكــن شــبكة تلفــاز  CBSاألميركيــة حصلــت علــى وثائــق تُثبــت أن
ق ـرار ضــرب الع ـراق اتخــذه دونالــد رامســفيلد وزيــر دفــاع واشــنطن ،بعــد
ســاعة مــن وقــوع هجمــات  11أيلــول  ۲٠٠۱فــي واشــنطن ونيويــورك ،فقــد
قائــا« :فكّــروا فيمــا إذا كان مناســ ًبا
خاطــب الوزيــر معاونيــه العســكريين ً
ضــرب ص ـ ّدام حســين أيضً ــا ،وفــي الوقــت نفســه ،وليــس فقــط أســامة بــن
الدن» ،بالرغــم مــن أن جميــع المعلومــات كانــت تقصــر الهجــوم علــى
جماعــات بــن الدن((( .بــدوره ،قـ ّدم ديفيــد كاي ،رئيــس المفتّشــين األميرك ّييــن
عــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الع ـراق ،تقري ـ ًرا إلــى الكونغــرس ،مطلــع
تشــرين األول  ،۲٠٠۳أي بعــد أشــهر علــى الغــزو ،يعتــرف فيــه بــأن هــذه
األســلحة لــم يكــن لهــا مــن وجــود فــي العـراق ،وأ ّن ثالثــة أشــهر مــن البحــث
((( بول بريمر« ،العراق قطعة من قلبي» ،موقع آر تي بالعربية 17 ،ـ  10ـ .2017
((( الغزو األميركي للعراق« ،مبررات واهية ونتائج كارثية» ،موقع الجزيرة نت 23 ،ـ  12ـ .2016

https://bit.ly/3JOwJCm
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المكثّــف فــي الع ـراق عــن أســلحة الدمــار الشــامل ،ومشــاركة ألــف ومئتــي
أي مــن تلــك األســلحة(((.
ـي ،لــم تــؤ ِّد إلــى العثــور علــى ّ
خبيــر أميركــي ودولـ ّ
أ ّمــا تهمــة اإلرهــاب ،فهــي لــم تكــن مــادة تحقيــق مــع صــ ّدام حســين،
بقـرار مــن أعلــى المســتويات األمنيــة فــي واشــنطن ،حســب مــا أكــده جــون
نيكلســون ،كبيــر المحقّقيــن الذيــن اســتجوبوا الرئيــس العراقــي(((.
ـول تاريخ ًيــا غيــر مســبوق فــي عالقــات السـ ّنة بشــيعة وكرد
أحــدث بريمــر تحـ ً
العـراق ،وانتقــالً فــي الســلطة وضعهــا بيــن أيــدي ميليشــيات وأحزاب شــيع ّية
مجلســا مــن خمســة وعشــرين عض ـ ًوا لمســاعدته،
تابعــة إلي ـران ،بتشــكيله
ً
اختــار «أغلب ّيتــه مــن الشّ ــيعة ،ثــم ،ومــا إن ضمــن تعــاون آيــة الله السيســتاني
مــع إدارتــه ،حتــى حكــم مناطــق الس ـ ّنة بيـ ٍـد مــن حديــد ،بتهمــة احتضانهــا
إرهاب ّييــن وجهاديّيــن أجانــب ،بينمــا أوصــل الع ـراق ،فــي هــذه األثنــاء ،إلــى
اإلفــاس»((( ،عبــر نشــر الفســاد فــي دوائــر الدولــة واالقتصــاد ،وصفقــات
نهــب عقدهــا مــع شــركات أميركيّــة ،بــرزت منهــا بصــورة خاصــة الصفقــات
النفطيّــة مــع شــركة هاليبرتــون ،التــي أدارهــا ذات يــوم ديــك تشــيني ،نائــب
الرئيــس بــوش ،ونصيــر حــرب مهمــا كان ثمنهــا علــى العـراق.
اعتمــد بريمــر فــي سياســاته مبــدأً خالصتــه« :إمــا أن تكــون مــع صــ ّدام
حســين أو مــع الواليــات المتّحــدة» ،وبمــا أ ّن مــن جــاؤوا علــى دبابــات
الغــزو كانــوا فــي معظمهــم مــن «أصدقــاء» إي ـران والمؤمنيــن بثورتهــا ،فــإن
ـي إلــى الشــارع ،بعــد حـ ّـل
إجـراءات بريمــر ،التــي ألقــت بنصــف مليــون عراقـ ّ
مؤسســات رســم ّية كانــوا يعملــون فيهــا ،كالجيــش واألمــن واإلعــام ورئاســة
ّ
ـي الكبيــر ،الــذي فشــلت
الجمهوريــة ،كشــفت العـراق أمــام االختـراق اإليرانـ ّ
((( أحمــد الشــيخ ماجــد« ،غــزو الع ـراق :تفتيــت الهويــة وإفقــار الشــعب» ،ع ـراق ألت ـرا 10 ،ـ  4ـ .2018
https://bit.ly/381GIao

((( أحمــد البــاز« ،النــص الخفــي ،مــاذا حــدث أثنــاء اســتجواب االســتخبارات األميركيــة لصــدام حســين؟»،
شــبكة رؤيــة األخباريــة 8 ،ـ  12ـ https://bit.ly/3xFHGDE .2018
((( بول بريمر« ،أميركي حكم العراق» ،موقع الجزيرة نت 2 ،ـ  2ـ https://bit.ly/3rvsiWQ .2016
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فــي تحقيقــه خــال حــرب  ۱۹۸٠ـ  ،۱۹۸۸وأتاحــه لهــا بعــد عــام  ۲٠٠۳الفـراغ
الــذي نجــم عــن حـ ّـل أجهــزة الدولــة وحــزب البعــث .وبذلــك ،تح ـ ّول مبــدأ
نصــه األصلــي ،فصــار« :إ ّمــا أن تكــون مــع ص ـ ّدام حســين ،وإ ّمــا
بريمــر عــن ّ
ـي ،الــذي ت ـ ّم بطلــب
مــع إي ـران» .هــذا التح ـ ّول ع ـ ّززه حـ ّـل الجيــش العراقـ ّ
مــن الكــرد والشّ ــيعة ،بعــد وعــود أميركيــة بالمحافظــة عليــه« ،لكــن بريمــر
انصــاع لضغــوط الكــرد الذيــن هــددوا بإعــان اســتقالل اإلقليــم ،إذا لــم يحـ ّـل
الجيــش ،بينمــا قــال الشّ ــيعة إنــه ســيبقى جيشً ــا ص ّدام ًّيــا دون صـ ّدام ،إذا مــا
ت ّمــت المحافظــة عليــه»(((.
ومؤسســاتها واقتصادهــا ،جــاء دور المجتمــع ،فانقضّ ــت
بعــد تقويــض الدولــة ّ
واشــنطن علــى بنيتــه التحتيّــة ومق ّومــات حيــاة وعيــش شــعبه خــال حــرب
الخليــج األولــى عــام  ،۱۹۹۱التــي اســتمرت  ٤۲يو ًمــا «اســتخدمت خاللهــا
أبشــع األســلحة ،ود ّمــرت بثمانيــة وثمانيــن ألــف طــن مــن المتفجــرات
شــبكات المــاء والكهربــاء والمجــاري ومراكــز االتّصــاالت ومنشــآت ومرافــق
الص ّحــة العا ّمــة ،ثــم أجهــزت ،بعــد غــزو  ،۲٠٠۳علــى مــا كان باق ًيــا مــن
مرافــق خدم ّيــة فيــه ،لذلــك ،وجــدت اليونيســيف عــام  ۱۹۹۷مليــون طفــل
عراقــي ،يعانــون ســوء تغذيــة مزمــن ،وانتشــار األم ـراض الســرطان ّية ،بســبب
المخصــب بكثافــة فــي الحــرب ،وزادت وفيــات األطفــال
اســتخدام اليورانيــوم
ّ
الرضــع بنســبة ســتمئة بالمئــة ،وســرطانات الــدم والغــدد اللمفاويــة لــدى
األطفــال عمو ًمــا بحــدود ثالثمئــة بالمئــة»((( .وبــدلً مــن االلتفــات إلــى هــذه
األوضــاع ،أصــدر بريمــر ـ بعــد تولّيــه منصبــه بأســبوعين ـ قـرا ًرا بإعــان العراق
«منطقــة تجــارة ح ـ ّرة» ،وســرعان مــا ألحقــه بسلســلة ق ـرارات تركــت أث ـ ًرا
ـي ،حتــى إن وزيــر الصناعــة ،محمــد الدواجــي،
كارث ًيــا علــى المجتمــع العراقـ ّ
اتّهــم بريمــر مطلــع عــام  ،۲٠۱٦بضــرب اقتصــاد الع ـراق« ،عبــر خصخصــة
((( بول بريمر« ،العراق قطعة من قلبي» ،موقع آر تي بالعربية 17 ،ـ  10ـ .2017
((( المرجع السابق.
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مئتــي شــركة عراقيــة مملوكــة للدولــة ،وجعــل ملكيّتهــا أجنبيــة بنســبة مئــة
بالمئــة ،وأعفاهــا مــن الضرائــب ،وســمح لهــا بتحويــل أرباحهــا إلــى الخــارج.
كمــا أدخــل المصــارف األجنب ّيــة إلــى الع ـراق ،وســمح لهــا بش ـراء  %5٠مــن
رؤوس أمــوال المصــارف العراقيــة ،وأعفــى بالقــرار رقــم  ۱۲كافّــة واردات
البــاد مــن الرســوم الجمرك ّيــة والضرائــب والقيــود التجاريّــة ،التــي تط ّبــق
علــى البضائــع المســتوردة ،لتدميــر الصناعــات الوطنيّــة ،الــذي أكّــده منــح
المقاوليــن األجانــب حصانــة كاملــة مــن القوانيــن العراقيّــة ،وجعــل األض ـرار
التــي تنــزل بــأي شــخص أو بيئــة بســبب الشــركات األجنب ّيــة مــن اختصــاص
المحاكــم األميركيــة وحدهــا»(((.
لــم تكــن الزراعــة أحســن حظًــا ،فقــد اســتهدفت قــرارات المشــرف علــى
كل مراكــز التطوير
إعــادة إعمــار مــا د ّمرتــه الحــرب تخريب وإفســاد وتعطيــل ّ
ـي ،كالبنــك الوطنــي للبــذور ،الــذي كان يعمــل علــى تطويــر صناعــة
الزراعـ ّ
مركــزي وتنــ ّوع يشــمل جميــع أنــواع البــذار فــي العالــم،
البــذور ،بتحكّــم
ّ
ـي فــي مختلــف مجاالتــه ،ونقــل نتائــج
ومركــز إبــاء للنهــوض بالبحــث الزراعـ ّ
اعــي ،ومركــز أصــول لتربيــة
البحــوث والتقنيــات الحديثــة إلــى الواقــع الزر ّ
وإنتــاج ال ّدواجــن ،ومركــز النباعــي لتســمين العجــول وتربيــة وبيــع األبقــار
للفالحيــن ،وأبــو غريــب للبحــوث الزراعيّــة وإرشــاد الفالحيــن .أ ّمــا الهــدف
مــن ق ـرارات بريمــر فــكان ،حســب وصــف الدكتــورة داليــا وصفــي ،الباحثــة
األميركيــة فــي علــم األحيــاء مــن أم يهوديــة عراق ّيــة وأب مســلم« ،عــدم تــرك
شــيء أخضــر فــي العـراق» ،وبالفعــل فقــد انخفــض عــدد أشــجار النخيــل مــن
 35مليــون ،إلــى أقــل مــن خمــس عشــرة مليونًــا ،بعــد االحتــال(.((1
أخيــ ًرا ،جــاء دور اســتقالل العــراق ،فأصــدر بريمــر قبيــل مغــادرة منصبــه
((( المرجع السابق.
( ((1شــذا خليــل« ،أوامــر بريمــر تكشــف» ،مركــز الروابــط للبحــوث والدراســات االســتراتجيّة 28 ،ـ  2ـ .2017

https://rawabetcenter.com/archives/418.
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بقليــل «حزمــة تشــريعات وقــرارات ،بينهــا قــرار بمنــح الحصانــة للقــوات
األجنبيّــة التــي تحتـ ّـل الع ـراق ،ولألجانــب العامليــن فــي صفوفهــا» كمرتزقــة
بــاك ووتــر الذيــن فتكــوا بالعراق ّييــن ،وشــ ّنوا عــد ًدا مــن حمــات اإلبــادة
المنظّمــة فــي المناطــق الســ ّن ّية ،المتهمــة بالــوالء لل ّنظــام الســابق.
بعــد تدميــر حاضــر الع ـراق ،بالحــرب عامــي  ۱۹۹۱و ۲٠٠۳وفتــرة الحصــار
بينهمــا ،وتدميــر مســتقبله بوســائل السياســة واإلدارة ،وجــدت إي ـران ،التــي
تعاونــت مــع جيــش أميــركا خــال الحــرب ،وإدارة بريمــر بعدهــا ،وكانــت
قــد ســمحت لطائراتهــا بانتهــاك أجوائهــا لشــ ّن غــارات علــى مــا كانــت
تســميه «جيــش صـ ّدام» ،الفرصـ َة المنتظــرة الختـراق العـراق ،مــن رأســه إلــى
أخمــص قدميــه :مــن قيادتــه السياسـيّة والعســكريّة ،إلــى تشــكيالته الطائفيّــة
المس ـلّحة بض ّباطهــا والمشــرفين الكبــار عليهــا ،حتــى أدنــى عناصرهــا رتبــة،
الذيــن تل ّقــوا دعــم جمهوريــة إي ـران اإلســام ّية ،التــي لطالمــا أدارت صرا ًعــا
مفتو ًحــا ضــد بغــداد ،ولــن يكــون هنــاك مــن اآلن فصاع ـ ًدا مــا قــد يمنعهــا
مــن تحويلــه إلــى ســاح ٍة مــن ســاحاتها فــي الوطــن العربــي ،بالســيطرة عليــه
عبــر التعــاون مــع عــد ّوه العربــي التقليــدي :نظــام األســد ،وهــو أول موقــع
ـمي اخترقــت إي ـران ســلطته ونظامــه ،ودمجتــه فــي خططهــا المشــرق ّية،
رسـ ّ
تأسيســا لحقبــة ســيطرة شــيع ّية علــى مســلميه الس ـ ّنة.
ً
بهــذه الهويــة وهــذا التشــابك ،كان مــن الطبيعــي أن تصيــر معركــة إيــران
فــي ســوريا معركــة أتباعهــا وتنظيماتهــا العراقيّــة ،وأن تخــوض هــذه معركــة
ــوري ،بذرائــع رأت فــي الثــورة «نــا ًرا أشــعلها
الس ّ
األســديّة ضــد الشّ ــعب ّ
الجهلــة والحاقــدون ،أو أشــعلتها إرادات خارجيــة ألغ ـراض تتعلّــق بسياســات
ومصالــح مــن يقفــون وراءهــا»( ،((1حســب قــول رئيــس وزراء العــراق
األســبق نــوري المالكــي ،الــذي ينســب الجهــل والحقــد والعمالــة إلــى شــعب
الســوريّة» ،موقــع الجزيــرة نــت،
( ((1فــارس الخطــاب« ،العــراق وإشــكاليات الموقــف مــن الثّــورة ّ
 30ـ  8ـ https://bit.ly/3rrGq3l .2012
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بأكملــه ،ويــرى فــي ثورتــه نــا ًرا أشــعلتها إرادات خارجيّــة ،ليــس بيــن أســبابها
بالســورييّن مــن إذالل وإفقــار ،ومــا تب ّنتــه
اســتبداد األســديّة ،ومــا ألحقتــه ّ
ـي
مــن ممارســات طائفيّــة معاديــة للشّ ــعب ،وللعــرب ،فــي المجاليــن الوطنـ ّ
ـي.
والقومـ ّ
ال غرابــة أن ســمحت حكومــة المالكــي إليــران باســتخدام أجــواء وأراضــي
ـوري ومرتزقتــه إلــى ســوريا ،وأرســلت معونــات
الع ـراق ،إلرســال الحــرس الثـ ّ
عســكريّة ومال ّيــة ،كإســهام فــي حــرب إنقــاذ األســد ،وح ّولــت الع ـراق إلــى
مركــز إمــداد وحقــل تدريــب لمســلّحين مذهب ّييــن وإرهاب ّييــن ،دخلــت
تنظيماتهــم بالعشــرات إلــى ســوريا ،وشــاركت فــي معاركهــا ،وارتكبــت
فظاعــات ضــد اآلمنيــن مــن النســاء واألطفــال ،واســتبقت دورهــا المباشــر
بإرســال ن ّيــف وألــف عضــو وقيــادي مــن تنظيــم داعــش إلــى ســوريا ،بعــد
إخــاء ســبيلهم وإيصالهــم إلــى حــدود الدولتيــن المشــتركة ،التــي فتحتهــا
طــوال خمــس ليــال ،بيــن الســاعة الثانيــة عشــرة والخامســة فج ـ ًرا .بالتــازم
ـكري ،بصفته
مــع هــذا الخـ ّط الــذي تب ّنــى سياســات طهـران حــول الحـ ّـل العسـ ّ
ـي الوحيــد« ،تحفظــت حكومــة بغــداد علــى معظــم الق ـرارات
الحـ ّـل السياسـ ّ
ـدي ،واســتغلّت عالقاتهــا الجيــدة بواشــنطن لتشــفع
الدول ّيــة ضـ ّد ال ّنظــام األسـ ّ
لألســد لديهــا ،وتقنعهــا بإبقائــه فــي الســلطة .وشــاركت بفعال ّيــة فــي اجتمــاع
طهـران ،يــوم  ۹آب  ،۲٠۱۱الــذي شـكّل حل ًفــا لدعــم األســديّة مــن دول صديقة
الســورييّن الفاريّــن مــن جيــش النظــام،
إليـران ،ورفضــت فتــح حدودهــا أمــام ّ
علــى الرغــم مــن اســتنكار وإدانــة موقفهــا مــن قبــل منظّمــات حقوقيّــة
دوليّــة وهيئــات إغاثيّــة ،ومنظّمــة الصليــب األحمــر الدولــي ومطالباتهــا بفتــح
ـوري،
الحــدود»( ،((1والتعاطــف الــذي يحملــه الشّ ــعب العراقــي لشــقيقه السـ ّ
الســورية بإبــاغ
وقيــام أهالــي وعشــائر محافظــة األنبــار المحاذيــة للحــدود ّ
الســوريّين ،الذيــن
المالكــي أنهــم قــرروا فتــح الحــدود بالقـ ّوة أمــام الالجئيــن ّ
( ((1المرجع السابق.
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ســبق لكثيريــن منهــم أن اســتضافوا الجئــي العــراق فــي بالدهــم ،وفتحــوا
بيوتهــم لهــم.
الخاصــة بإقامــة «المحــور
ـي مواقــف أملتهــا سياســات طه ـران
ّ
ات ّخــذ المالكـ ّ
المشــرقي الركيــن ،الــذي
ــيعي» ،ومنهــا اعتبــار األســديّة ركــن المحــور
ّ
الشّ ّ
بــه يكتمــل وجــوده ،وتنــال طهـران مكانــة إقليم ّيــة تضمــن انتصارهــا كدولــة
محوريّــة تســ ّير العــراق ،وتســتخدمه الختــراق بلــدان المشــرق والخليــج،
وإلحــكام قبضتهــا علــى ســوريا :حلقــة الوصــل التــي ســيعني ســقوطها ســقوط
ـي
حــزب اللــه فــي لبنان ،وانهيــار
ـي الخطاب ،الفارسـ ّ
ركيزتي المشــروع المذهبـ ّ
ّ
الهويّــة ،الــذي تتشــابك حلقاتــه الخارجيّــة مــع نواتــه ال ّداخليّــة ،ويعـ ّد ال ّدفــاع
ـدي دفا ًعــا عــن بغــداد وطه ـران ،باعت ـراف علــي ســعيدي،
عــن مك ّونــه األسـ ّ
ـوري ،الــذي قــال« :لــوال تد ّخــل إيـران لدعــم
ممثّــل المرشــد فــي الحــرس الثّـ ّ
نظــام األســد ،لكانــت ضاعــت إي ـران والع ـراق وســوريا ولبنــان»(.((1
بسياســات الفتــرة المالك ّيــة فــي الع ـراق ،التــي كانــت محــض إيران ّيــة ولــم
تكــن سياســة تمليهــا مصالــح شــعب العــراق أو يمليهــا مــا يجمــع بيــن
مواطنــي بــاد مــا بيــن ال ّنهريــن وبــاد الشّ ــام مــن أواصــر تاريخ ّية ومشــتركات،
وكانــت سياســة أملتهــا حســابات عــ ّززت مــا كان قائ ًمــا مــن عــداء بيــن
البلديــن ،فــي إبــان حكــم البعــث بجناحيــه اللذيــن أوصــا القطيعــة بيــن
ال ّدولتيــن والشّ ــعبين إلــى حــال لــم يســبق لدولتيــن عربيتيــن أن عرفتــا
الســوريّين مــن
مثيـ ًـا لهــا ،وأوصلتهــا األســديّة إلــى قطيعــة إجباريّــة ،بمنــع ّ
زيــارة العـراق وتذكيرهــم بذلــك مــن خــال تســجيله فــي جــوازات ســفرهم؛
اســتبدل نظــام الع ـراق الموالــي إلي ـران عــداء ال ّنظاميــن البعثييــن أحدهمــا
ـوري ،وال ّدعــم المطلــق
السـ ّ
لآلخــر ،بسياســة لحمتهــا وســداها العــداء للشّ ــعب ّ
لل ّنظــام الــذي يفتــك بــه ،وإرســال مقاتليــن ينتمــون إلــى تنظيمــات مذهب ّيــة
( ((1موســوعة الجزيــرة« ،الميليشــيات الشّ ــيعيّة المقاتلــة فــي ســوريا» ،موقــع الجزيــرة نــت  6ـ  12ـ .2015
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للمشــاركة فــي الحــرب عليــه ،حيــث ارتكبــوا فظاعــات يصعــب وصفهــا،
وفتكــوا بالعـ ّزل واألبريــاء ،وجلــس بعضهــم وهــم يحتســون الشّ ــاي ويدعــون
إلــى الثّــأر للحســين ،بينمــا كانــت أجســاد خمســة مواطنيــن ســوريّين تتدلّــى
السياســة ،التــي
مــن أشــجار قريبــة منهــم وقــد أضرمــت ال ّنــار فيهــا .هــذه ّ
ظــل
انتهجهــا نــوري المالكــي ،اســتم ّرت بعــد إخراجــه مــن الســلطة ،فــي ّ
بنيــة دولــة الع ـراق البريمريّــة ـ اإليران ّيــة المذهب ّيــة ،التــي أخضعــت فيهــا
السياســة لفتــاوى مذهب ّيــة ثأريّــة أصدرهــا مــال يــرون فــي إرهــاب
حســابات ّ
الســوريّة
الســلطة ّ
دولتهــم رســالة دين ّيــة مق ّدســة ،تشــرعنها مرجع ّيــات تــرى ّ
الممســكين بالعـراق
كتابــع لهــا ،وتتب ّنــى أهدافًــا تتّفــق مــع أهــداف ومصالــح
ّ
ـي دولــة مســتقلّة اســمها
مــن مشــايعيها ،الذيــن ال يعتبــرون أنفســهم ممثلـ ّ
الع ـراق ،بــل مندوبيــن أوفدتهــم طه ـران لحكمــه.
تقاتــل فــي ســوريا ميليشــيات عراق ّيــة مذهب ّيــة ،منهــا «عصائــب أهــل الحـ ّـق»،
وكتائــب «فيلــق بــدر» ،و«حــزب اللــه» ،و«ألويــة أبــو الفضــل الع ّبــاس»،
و«كتائــب ســ ّيد الشّ ــهداء» ،و«كتائــب ذو الفقــار» ،وفرقــة «فاطميــون»
و«زينبيــون» ،و«فيلــق ولــي األمــر» ،وقــد بلــغ تعــداد مقاتلــي هــذه
التّنظيمــات اثنــي عشــر أل ًفــا ،لك ّنهــم لــم يدخلــوا فــي معــارك مــع تنظيــم
ال ّدولــة ،وإنّمــا قاتلــوا «الجيــش الح ـ ّر» ،ألســباب سياس ـ ّية ،و«جيــش الفتــح»
ألســباب مذهب ّيــة( .((1وتنتشــر الميليشــيات العراق ّيــة فــي مختلــف مناطــق
ســوريا ،ويوجــد القســم األكبــر منهــا خــارج مناطــق المقامــات المق ّدســة ،التي
تــذرع «حــزب اللــه» ومعظــم إرهابيّــي الع ـراق بحمايتهــا ،ليقتحمــوا ســوريا
ويقاتلــوا شــعبها ،إلــى جانــب األســد .وقــد غــزت هــذه التّنظيمــات اإلرهابيّــة
ـرعي ،الــذي ت ّدعي
ســوريا بأوامــر إيرانيّــة ،وليــس بطلــب مــن نظامها غيــر الشّ ـ ّ
طهـران أ ّن لــه الحـ ّـق فــي دعــوة مــا يشــاء مــن تنظيمــات لمؤازرتــه ،بال ّرغــم
ـمي مــن التّعــاون مــع تنظيمــات
ـي يمنــع ّ
أي نظــام رسـ ّ
مــن أ ّن القانــون ال ّدولـ ّ
( ((1المرجع السابق.
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ـدي فقــد شــرعيّته بمجـ ّرد أن شـ ّن الحــرب علــى مصــدر
إرهابيّــة ،وال ّنظــام األسـ ّ
الســيادة الوحيــد فــي ال ّدولــة،
شــرع ّيته وشــرع ّية ّ
أي حكــم :الشّ ــعب ،صاحــب ّ
ـي بحكّامــه .وإ ّن هــذه التّنظيمــات لــن
الــذي ترتبــط الشّ ــرع ّية بقبولــه الطّوعـ ّ
تنســحب مــن ســوريا ،بق ـرار مــن حكومتهــا أو حكومــة بغــداد ،بــل بأوامــر
طهـران أو أحــد مراجعهــا .وهــذا ال يعفــي طب ًعــا الحكومــة العراق ّيــة مــن تهمة
ـوري ،والمشــاركة فــي عمل ّيــات
السـ ّ
الســيادة الوطن ّيــة للشّ ــعب ّ
العــدوان علــى ّ
ـي التــي تعـ ّرض لهــا ،وهــي تعتبــر جرائــم حــرب وجرائــم ضـ ّد
القتــل الجماعـ ّ
اإلنســان ّية ،ال تقبــل التّقــادم.
الســوريّة ،فهــو
يتّخــد إقليــم كردســتان الع ـراق موق ًفــا
ملتبســا مــن الثّــورة ّ
ً
يدعمهــا بقــدر مــا تضعــف األســديّة ،وتجبرهــا علــى االعتــراف بالوضــع
الســوريّين ،المفتــوح علــى احتمــاالت إقليميّــة مختلفــة الرؤيــا
الخـ ّ
ـاص للكــرد ّ
نظـ ًرا للخالفــات الكرديّــة ـ الكرديّــة ،والخالفــات حــول مســتقبل مشــروع الكرد
فــي المنطقــة ومصيــر التّحالفــات مــع حــزب  ،PKKعــد ّو حكومــة كردســتان
الع ـراق ،التــي تناصــر مشــروعه فــي ســوريا!
وهــو أيضً ــا ض ـ ّد انتصــار األســد ،أل ّن انتصــاره س ـ ُيجبر الكــرد علــى التّخلّــي
عــن مشــروعهم ،الــذي يعـ ّده نظــام األســد مشــرو ًعا وهم ًّيــا وانفصال ًّيــا ،وقــد
قــال بشّ ــار األســد فــي حديــث مــع قنــاة روســية ،فــي  ٥آذار  ،۲٠۲٠إنّــه
«ال وجــود لشــيء اســمه قض ّيــة كرديّــة فــي ســوريا ،لســبب بســيط هــو أ ّن
المجموعــات التــي قدمــت إلــى الشّ ــمال أتــت خــال القــرن الماضــي ،بســبب
ركــي»( ،((1مــا يعنــي أنّــه ينفــي عنهــم جنســيّتهم وســيعاقبهم
القمــع التّ ّ
وينتقــم منهــم ،وإن لــم يســهموا فــي الثــورة ،بــل قمعــوا الشــبيبة الكرديــة
أول» ،أو يســتخدموا
التــي التحقــت بهــا تحــت شــعار «كلّنــا ســوريّون والح ّريــة ً
مــا لديهــم مــن قــدرات ما ّديّــة لصالحهــا ،ولــو اســتخدموها لتب ـ ّدل مجــرى
الص ـراع بيــن النظــام والشــعب الســوري.
( ((1بشّ ــار األســد« ،هــم لــم يكونــوا ســوريّين باألســاس» ،وكالــة نــورث بــرس 5 ،ـ  3ـ .2020
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الصــوت
ركــي علــى ّ
وهنــا مشــكلة حقيقيّــة ،هــي ســيطرة حــزب  PKKالتّ ّ
ـوري ،وهــو حــزب تشــبه عالقتــه باإلقليــم عالقــة الميليشــيات
السـ ّ
الكـ ّ
ـردي ّ
ـردي ليســوا مرجع ّيتــه،
الشّ ــيع ّية بالحكومــة العراق ّيــة ،بمعنــى أ ّن شــعبه الكـ ّ
وأنّــه ال يلتــزم بهــم فــي حســاباته وسياســاته ،بــل يمــارس نه ًجــا عنصريًّــا
متط ّرفًــا وبراغمات ًّيــا إلــى أبعــد الحــدود ،ويمــ ّد يــده إلــى جميــع أطــراف
الســوريّة ،التــي مــا إن تع ّهــدت بإقامــة نظــام ح ّريّــات
ّ
الص ـراع ،عــدا الثّــورة ّ
انقــض عليهــم بالعنــف،
وديمقراط ّيــة ،وانضّ ــم إليهــا شــباب الكــرد ،حتّــى
ّ
وات ّهــم الثّــورة باإلرهــاب ،والعنصريّــة ،وطــرح خطّــة لفصــل منطقــة ســوريّة
عــن وطنهــا األ ّم ،أســماها «غــرب كردســتان» ،ثـ ّم أشــرف جيــش «اإلمبريال ّيــة
ـي» علــى وصفــه ،علــى
ـي ـ اللينينـ ّ
األميرك ّيــة» ،كمــا دأب الحــزب «الماركسـ ّ
توســعة المنطقــة إلــى أن شــملت حوالــي  %۳٠مــن مســاحة ســوريا ،وض ّمــت
ـدل مــن أن ينتهــز الحــزب
الســوريّين .وبـ ً
مدنًــا تخلــو مــن ّ
أي وجــود للكــرد ّ
فرصــة الثّــورة ،ليتوافــق معهــا علــى نمــط ال ّدولــة ال ّديمقراط ّيــة المنشــودة،
كل طــرف حيــال قيامهــا ،ومــا تمليــه عليــه مــن
ويح ـ ّددا حواريًّــا التزامــات ّ
ـي إلخ ـراج كــرد ســوريا
تعــاون وأدوار ّ
منســقة ومتكاملــة؛ عمــل  PKKالتّركـ ّ
مــن الثّــورة ،ووضــع قطاعــات واســعة منهــم فــي مواجهتهــا ،بينمــا كان هنــاك
مــن يحلــم برســم حــدود كردســتان بالـ ّدم( ،((1فــي تذكيــر مؤســف بتصريــح
لموشــي دايــان ،إذ قــال إ ّن «حــدود إسـرائيل ترســم بجنازيــر ال ّدبابــات»(.((1
بارتبــاط قيــادات الع ـراق بإي ـران ،وتد ّخلهــا رســم ًّيا فــي حــرب األســديّة ض ـ ّد
مجتمــع وشــعب ســوريا ،تص ّرفــت بمــا يناهــض ه ّويّــة العـراق ودوره الوطن ّيين
والعرب ّييــن ،ود ّمــرت نخبــه الشّ ــيع ّية الحاكمة شــرع ّيتها لــدى أغلب ّيته الشّ ــعب ّية،
بمــن فــي ذلــك أغلبيّــة الشّ ــيعة ،ودفعــت ال ّدولــة العراقيّــة ثمــن تو ّرطهــا فــي
( ((1عــراق أحمــد« ،حــدود الــدم :خريطــة بارازانــي التــي تبــدّدت» ،موقــع البيــان 21 ،ـ  10ـ .2017

https://bit.ly/3rvPeFe

(((1

موشي دايان ،موسوعة الجزيرة 6 ،ـ  11ـ https://bit.ly/3Ej2JgQ .2014
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أي
صـراعٍ ،ليــس لهــا مصلحــة فيــه ،انعكــس عليهــا فــي صــورة أزمــة تحـ ّدت ّ
ـي
حـ ّـل ،وق ّوضــت فــرص خروجــه مــن مــأزق خطيــر ّ
يجســده التّعــارض العدائـ ّ
ـي
بيــن أغلب ّيــة شــعبه وحكّامــه ،فــا غرابــة فــي مــا شــهده مــن فــرز سياسـ ّ
ربــط شــع َبي ســوريا والع ـراق ،بربــاط ال ّنضــال مــن أجــل الح ّريّــة والكرامــة
ـي األســد وبغــداد بالمذهب ّيــة والتّبع ّيــة إليـران.
اإلنســان ّية الوثيــق ،ونظامـ ّ
ـوري ،ويربــط مصيــره
ـمي موقــف إيـران مــن ّ
السـ ّ
الصـراع ّ
يتب ّنــى العـراق ال ّرسـ ّ
بمصيــر األســديّة ،ويــرى فــي نفســه حلقــة وصــل بيــن المركــز فــي طه ـران
ـي ،ويتص ـ ّرف وكأ ّن ســقوط األســد ســيعقبه ســقوط
السـ ّ
وفرعــه ّ
ـوري واللبنانـ ّ
حكّامــه ،الذيــن يخوضــون معركــة وجــود فــي ســوريا ،هــي بال ّنســبة إليهــم،
وإلــى إي ـران ،معركــة حيــاة ومــوت ،وال مف ـ ّر مــن كســبها ،مهمــا كان حجــم
ونــوع الجرائــم التــي ترتكــب فيهــا.
ـي،
كشــف تد ّخــل الفصائــل العراق ّيــة فــي ســوريا طبيعــة دور إي ـران الحقيقـ ّ
ـاص فحســب ،بــل علــى
ـيادي الخـ ّ
السـ ّ
المعــادي للثّــورة ،ليــس فــي مجالهــا ّ
ـي بال ّدرجــة األولــى ،وبمــا أ ّن الفصائــل ن ّفــذت خطــط طهـران،
ّ
الصعيــد اإلقليمـ ّ
مصــدر اإلمــرة الملزمــة لهــا ،فــإ ّن ال ّنتيجــة كانــت تخلــق جبهــة رســم ّية تماهي
ـي ،إلــى درجــة محــت خصوصيّتهــا الوطنيّــة والقوميّــة،
طابــع كياناتهــا المذهبـ ّ
ـيعي،
وجبهــة مقاومــة شــعب ّية ثوريّــة تختــرق مجمــل حلقــات المحــور الشّ ـ ّ
مــن طهـران إلــى بيــروت مــرو ًرا ببغــداد ودمشــق ،ويحتــاج تنظيمهــا ـ محل ًّيــا
وإقليم ًّيــا -إلــى مــن يتــولّ ه ،ويضعــه علــى جــدول أعمالــه اليوم ّيــة ،ويفيــد
مــن الم ـراس الشّ ــديد الــذي يبديــه المنخرطــون فيهــا ،الــذي عجــز الحلــف
الصـراع،
ـي عــن كســره فــي ســوريا ،بعــد أكثــر مــن تســعة أعــوام مــن ّ
اإليرانـ ّ
وأزيــد مــن مليــون شــهيد ســوري ســقطوا دفا ًعــا عــن حقّهــم فــي الح ّريّــة،
ـي ،الــذي يــرى
والخــروج مــن كابــوس الطّائف ّيــة والمذهب ّيــة األسـ ّ
ـدي ـ اإليرانـ ّ
ـي تح ّديًــا مــن غيــر الجائــز أن يتقـ ّرر بــه
السـ ّ
رعاتــه فــي الحــدث ّ
ـوري ـ العراقـ ّ
مصيــر المشــرق وإي ـران.
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