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)7( | مقدمة رضوان السيد

)13( | مدخل تمهيدي

)29( | سياسات أميركا السوريّة
ــوي، )46( خطــوط واشــنطن  ــن البنيــ ــل واشنطــ ــة، )41( حق )31( واشــنطن والفوضــى الخّلق

األميركيــة،                                 السياســة  مراحــل   )74( ســوريا؟،  واشــنطن  اختــارت  لمــاذا   )70( الحمــراء، 

)144( واشــنطن وروسيـــــا وإيــران، )148( التحــّول األميركي األول، )177( التحــول األميركي الثاني

)187( | روسيا والثورة السوريّة 
)189( تمهيــد، )195( روســيا وســوريا، )201( ســيطرة الــروس علــى الجيش، )212( خطة موســكو، 

ــل الثــورة إلــى حــرب، )262( روســيا والغــرب، )299( غــزو ســوريا: غنــم أم غــرم؟  )222( تحوي

)311( | أوروبا وسوريا

)325( | إيران وسوريا

)353( | بلدان الخليج وسوريا

)369( | تركيا وسوريا
التطبيــع   )386(  ، قلقــــة  انتقــال  فتــرة   )383( أنقــرة،  فــي  العليــا  واشــنطن  يــد   )378(

مــع روسيــــــا واالبتعــاد عــن األطلســي، )391( حصــاد آســتانا، )400( الخيــارات الصعبــة 

)411( | سوريا وإسرائيل

)433( | العراق وسوريا

في الكتـــاب
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منــذ ســنوات، أنتظــر مــن صديقــي ميشــيل كيلــو كتابـًـا عــن الثــورة الســوريّة. 

ــه آخــر مــرة بباريــس فــي مؤتمــر المســيحيين العــرب )2019(  وعندمــا رأيت

ــح،  ــورة الشــعب الســوري تصل ــن ث ــة ع ــك المتفرّق ــى مقاالت ــه: »حت ــت ل قل

ــا أو  ــَت دارًس ــت لس ــا، فأن ــون كتابً ــم، أن تك ــع والتقدي ــار والجم باالختي

ــورة  ــل أنــت ُمشــارٌك فــي الث ــن؛ ب ــل آخري ــا فــي الشــأن الســوري مث باحثً

بالفعــل، بالعقــل والقلــب وااللتــزام واليــد«. وقتهــا ضحــك أخــي ميشيـــــل 

وأجــاب: »إن شــاء اللــه«، وأهدانــي روايــًة كتبهــا قائــًل: »ســوف تعجبــك، فهي 

أيًضــا عــن الشــعب والثــورة«. وبقــدر ماغّمتنــي وفاتــه، ســرني جــًدا أن اتصلت 

بــي زوجتــه بعــد وفاتــه، رحمــه اللــه، وأرســلت إلــّي الكتــاب الموعــود عــن 

مــة. الثــورة، مــع وصيــٍة منــه أن أكتــب لــه تمهيــًدا أو مقدِّ

عرفــت ميشــيل كيلــو منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، إذ جمعتنــا التوجهــات 

ــة، والثقافــة األلمانيــة. وقــد كتــب معــي وترجــم فــي مجلــة »الفكــر  العروبيّ

ــب  ــة »التســامح«. وهــو كات ــي مجل ــرًا ف ــاد« وأخي ــة »االجته ــي« ومجل العرب

ــى  ــك نجــد حت ــة فلســفية. ولذل ــده فــي األصــل عقليّ ، لكــن عن ــذٌّ سياســيٌّ ف

ــي  ــاالت القصــار ف ــب معــي عشــرات المق ــد كت ــه السياســية )وق ــي كتابات ف

صفحــة الــرأي بجريــدة »المســتقبل« أيًضــا(، دائمــاَ رؤيــة استشــرافية تظهــر 

فيهــا ثقافتــه الشاســعة، وكثيــرًا مــا قلــت لــه: »حــوِّْل هــذه التأمليــة اللئقــة 

المقــّدمـــــــــــــة
رضــــوان السيـــــد
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بالصحافــة إلــى دراســٍة، أنشــرها لــك فــي »االجتهــاد أو التســامح«. وكمــا هــو 

ــي  ــرت ف ــفية نُش ــوٍص فلس ــّدة نص ــة ع ــن األلماني ــم ع ــه ترج ــروف، فإن مع

ــن  ــات ع ــة. والترجم ــفية العربي ــة الفلس ــت المكتب ــروت، فأغن ــق وبي دمش

األلمانيــة إلــى العربيــة قليلــة، وإن كانــت فبتوســط الفرنســية أو اإلنجليزيــة، 

أمــا ميشــيل فــل يترجــم إال عــن  األصــول، وال يكتــب إال عــن األُصــول.

ســّمى ميشــيل كيلــو كتابــه: »الثــورة الســوريّة وبيئتهــا الدوليــة«. وقــد 

اســتعرض فيــه المواقــف والتدخــلت فــي ســوريا، مــن جانــب الواليــات 

ــر  ــة عب ــة العربي ــض األنظم ــا وبع ــران وتركي ــا وإي ــيا وأوروب ــدة وورس المتح

الســنوات مــن 2011 حتــى 2020.

يملــك ميشــيل كيلــو رؤيــة شــبه ثابتــة، علــى مــدى الدراســة، عــن المســؤولية 

الرئيســية للواليــات المتحــدة فــي فشــل الثــورة الســوريّة، ومــا نــزل بســوريا 

ــٍل  ــوريا مــن قت ــكان س ــزل بس ــب، ومــا ن ــع والحواضــر مــن تخري المجتم

ــي دعــت  ــة«، الت ــده: »سياســات الفوضــى الخّلق ــك عن ــوان ذل ــر. وعن وتهجي

ــن،  ــوش االب ــام الرئيســين: ب ــون، أي ــا، ونفّذهــا األميركي ــس إليه ــزا راي كوندولي

ــة« فــي عــدة خطــوات  ــت آثــار ونتائــج »الفوضــى الخلّق وأوبامــا. وقــد تجلّ

ــة  ــدات الراديكالي ــن التهدي ــم م ــة ـ بالرغ ــذ البداي ــم من ــور: األول التصمي وأم

التــي أطلقهــا أوبامــا مــراًرا ـ علــى عــدم الســعي إلســقاط األســد، تــارًة بســبب 

عــدم وجــود البديــل مــن وجهــة النظــر األميركيــة، وطــوًرا لرعايــة المصلحــة 

ــو  ــاه نح ــراق، واالتج ــي الع ــل ف ــو الفش ــي فه ــر الثان ــا األم ــرائيلية. أم اإلس

الفشــل فــي أفغانســتان آنــذاك. واألمــر الثالــث مجاملــة إيــران التــي أُعينــت 

فــي االســتيلء علــى العــراق بعــد الغــزو وإســقاط نظــام صــّدام؛ فاالنســحاب 

األميركــي بعــد العــام 2010. لقــد اعتقــد السياســيون والعســكريون األميــركان 

أن إســقاط األســد يحتــاج إلــى حملــة عســكرية  جديــدة مــا كانــوا مســتعدين 

ــران  ــوا يلتمســون إرضــاء إي ــرى ـ كان ــٍة أُخ ــن جه ــم ـ م ــم إنه ــا. ث ــام به للقي

ــوريا  ــا س ــا أرادوا إعطاءه ــووي، وكأنم ــا الن ــول ملفه ــا ح ــاق معه ــعيًا التف س
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ــع التدخــل الروســي، وبخاصــة بعــد العــام 2014،  بعــد العــراق. واألمــر الراب

ــل  وقــد انقســم العقــل السياســي والعســكري األميركــي حيــال ذلــك: قســم فضَّ

ــة فــي  عــدم الصــدام، بالرغــم مــن إنشــاء ونشــر القواعــد العســكرية األميركيّ

شــرق وشــمال شــرق ســوريا، ليــس مــن أجــل األكــراد أو داعــش فقــط؛ ولذلــك 

اتجهــوا نحــو »تنظيــم« العلقــة مــع الــروس فــي ســوريا. بينمــا  فّكــر آخــرون 

فــي أنــه مــن المستحســن تــرك بوتيــن يغــرق فــي المســتنقع الســوري، مضيـًـا 

مــع سياســة الفوضــى الخلّقــة أيًضــا وأيًضــا. واألمــر الخامــس: عدم الثقــة ـ من 

البدايــة إلــى النهايــة ـ بقــادة الثــورة مــن مدنييــن وعســكريين، بالرغــم مــن 

ــًة  ــران قــوى المعارضــة ممثل ــن يعتب ــن 2118 و2254، اللذي ــن الدوليي القراري

للشــعب الســوري. وبعكــس الدكتــور برهــان غليــون، فــي »عطــب الــذات«، 

ــن  ــرى ع ــؤوليات كب ــات مس ــة أو المعارض ــو المعارض ــيل كيل ــل ميش ال يحّم

ــاب  ــى، إذ ســيطرت ـ بالرغــم مــن الفوضــى وغي الفشــل فــي الســنوات األول

ــام  ــا بعــد الع ــى معظــم أجــزاء ســوريا. أم ــادة والمشــروع الواضــح ـ عل القي

ــل  ــى التدخ ــي إل ــل الروس ــام التدخ ــدة وانضم ــش والقاع ــور داع 2014 وظه

اإليرانــي لصالــح األســد؛ فــإّن التفكيــر بالمعارضــات باعتبارهــا بديــًل مــا عــاد 

وارًدا. وعلــى أي حــال، فــإّن المؤلــف ـ منــذ البدايــة ـ يأخــذ علــى المعارضــة 

ــركان  ــادم، وأن األمي ــي ق ــل األميرك ــا أن التدخ ــوريّة اعتقاده ــية الس السياس

ــع أّن  ــراق، م ــي الع ــوا ف ــا فعل ــلطة كم ــلّمونهم الس ــد، ويس ــيطردون األس س

الشــواهد كلّهــا دلـّـت علــى غيــر ذلــك تماًمــا، علــى األقــّل منــذ أعــرض أوبامــا 

عــن معاقبــة النظــام علــى الهجــوم بالكيميــاوي فــي ضاحيــة دمشــق.

ــات  ــل السياس ــي تفاصي ــول ف ــد الدخ ــذا التمهي ــي ه ــن ف ــع، ال يمك وبالطب

ــرب  ــى الح ــة حت ــو بدق ــيل كيل ــا ميش ــي يتتبعه ــوريا، والت ــي س ــة ف األميركي

علــى اإلرهــاب ومــا بعدهــا. لكــّن المؤلّــف العميــق اإليمــان بثــورة الشــعب 

الســوري، كان شــديد المــرارة، بســبب سياســات اللمبــاالة مــن الديمقراطيــة 

ــها  ــن حماس ــم م ــوري، بالرغ ــعب الس ــورة الش ــاه ث ــم تج ــي العال ــر ف األكب
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تجــاه الربيــع العربــي، الــذي يعتبــر كيلــو أن الثــورة الســوريّة أهــّم أحداثــه؛ 

فالمــرارة والســخط حاضــران بقــوة علــى الواليــات المتحــدة، وعلــى النظــام 

الدولــي العاجــز عــن إنفــاذ قراراتــه فــي زمــان ميوعــة العولمــة. ومــرًة أُخــرى، 

ــن  ــن الدوليي ــدار القراري ــت وراء إص ــي كان ــدة، الت ــات المتح ــِد الوالي ــم تُب ل

ــا بشــأن إنفاذهمــا! بشــأن ســوريا، حماًس

ــل الروســي 2014 ـ 2015،  ــو للتدّخ ــرض ميشــيل كيل ــى ع ــن نذهــب إل وحي

نجــد أنــه ال ينســى، وهــو اليســاري العريــق، أّن روســيا االتحاديــة هــي وريثــة 

االتحــاد الســوفياتي، وقــد كان الشــعب الســوري علــى الــدوام صديًقــا للــروس 

قبــل البعــث وبعــده. لكــّن بوتيــن، فــي تدخلــه العســكري الســاحق بســوريا 

لصالــح نظــام األســد عــام 2015، كان مدفوًعــا بالعظمــة اإلمبراطوريــة، وإيثــار 

ــى  ــل؛ إضافــة إل ــى الحضــن الروســي كمــا كانــت مــن قب اســتعادة ســوريا إل

انزعاجــه الشــديد مــن الخديعــة التــي أنزلهــا بــه الغربيــون فــي ليبيــا، ومقتــل 

حليفــه القذافــي وســقوط نظــام حكمــه. لكــن كيــف يمكــن تفســير التفانــي 

ــي فــي االنتصــار لنظــاٍم طائفــي ضــد شــعبه؟ وكيــف يمكــن تفســير  البوتين

ذاك الفجــور فــي التعامــل العســكري مــع النــاس، وافتخــار الرئيــس الروســي 

أنــه جــرب مئتــي نــوٍع مــن الســلح الفتــاك فــي ســوريا، بحيــث بــدا ُمزايــًدا 

علــى التدخــل الطائفــي والمذهبــي اإليرانــي؟! بوتيــن يريــد إعــادة روســيا قوًة 

عظمــى، وعنــده تجــارب عــدة فــي ذلــك، فــي جورجيــا والقــرم وشــرق أوكرانيا. 

وكمــا بــدا متفــرًدا وحاقــًدا علــى المعارضــة المعتدلــة، وُمظهــرًا للتوجــس مــن 

ــه مضــى باتجــاه  ــى روســيا )نمــوذج الشيشــان(؛ فإن ــون إل أن يعــود اإلرهابي

تعطيــل القــرارات الدوليــة، واختــراع مســار آســتانا وضــم إيــران وتركيــا إلــى 

ذاك المســار الــذي أوقــف إطــلق النــار، لكنــه قّســم ســوريا إلــى أربــع مناطق 

وأكثــر. ثــم إّن روســيا مصــرة علــى قضــم مناطــق خفــض التصعيــد، وخيانــة 

المصالحــات التــي توّســطت فيهــا فــي جنــوب ســوريا. لكــّن ميشــيل كيلــو مــا 

يــزال يأمــل أن تصطــرع  روســيا التســلطية مــع إيــران علــى االنفــراد بالســاحة 
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ــه  ــى حــزب الل ــارات عل ــرائيل بالغ ــن ســمح إلس الســوريّة، وبخاصــة أن بوتي

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 إيــران. 

ال يمكــن بالطبــع إقامــة ســلٍم فــي ســوريا، ولــو كان روســيًا، مــن دون الواليات 

المتحــدة وحلفائهــا؛ وال التفكيــر فــي إعــادة اإلعمــار. ولننظــر فــي أحــوال 

ــا  ــروس: هــل حــّل فيه ــون أو ال ــا اإليراني ــل فيه ــي تدّخ ــدان الت ــدول والبل ال

العمــران علــى أثــر الخــراب؟ وهــل قلــق الــروس واإليرانيــون بســبب اســتمرار 

الخــراب فــي البلــدان التــي يســيطرون عليهــا؟   

ــر  ــوريا، غي ــي س ــي ف ــام الطائف ــى النظ ــو عل ــيل كيل ــخط ميش ــي س ال يضاه

ــون  ــع اإليراني ــد اتب ــي؛ فق ــي اإليران ــي والمذهب ــى النظــام الطائف ســخطه عل

وميليشــياتهم فــي ســوريا ـ مثــل النظــام وأكثــر ـ سياســات األرض المحروقــة 

والقتــل والتهجيــر والتغييــر الديموغرافــي. وال يشــك ميشــيل كيلــو العلمانــي 

فــي أّن التهجيــر لملييــن الســنة مــن جانــب النظــام وإيــران إنمــا كان 

ــي، والتشــييع. فنظــام  ــد النظــام الطائف ــر الشــوكة، وتخلي ــه كْس المقصــود ب

المللــي يعيــش فــي عقليتــه القروســطية فــي التاريــخ النزاعــي بداخــل 

اإلســلم، والنــزاع بيــن العــرب واإليرانييــن، وهــو يريــد التجريــف والقتــل فــي 

كل مــكاٍن فيــه عــرٌب وســنة مثــل لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن، وحيــث 

ــا  ــن كل م ــم م ــران وروســيا بالرغ ــن خســارة إي ــٌق م ــف واث اســتطاع. والمؤل

ــال. ســعى  ــى االحتم ــًة عل ــّن آالم الشــعب الســوري صــارت عصي ــوه. لك فعل

النظــام واإليرانيــون للحتفــاظ بســوريا المفيــدة لهــم فقــط؛ بيــد أّن ســوريا ال 

يمكــن تقســيمها بيــن مفيــد وغيــر مفيــد. وال يمكــن أن تكــون بلــًدا لمــزارات 

أهــل البيــت!

ــام 2012، كان  ــى الع ــب، فحت ــا بالغض ــاه تركي ــف تج ــاعر المؤل ــم مش تتس

ــا لألســد يطالبــه باإلصــلح، ثــم صــار  أردوغــان مــا يــزال يعتبــر نفســه صديًق
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شــديد الســخط عليــه، واســتقبل ملييــن اللجئيــن، واقتطــع أجــزاء مــن التراب 

ــه مــن األكــراد.  ــة حــدوده ومجال الســوري، بحجــة حماي

إلــى األميــركان واإليرانييــن والــروس واألتــراك، يعبّــر ميشــيل كيلــو عــن خيبــة 

أمــٍل شــديدٍة بالعــرب. فهــم بعــد مرحلــٍة قصيــرٍة مــن سياســات الضغــط علــى 

النظــام والمقاطعــة، أعــرض البعــض عن ســوريا العربيــة بتاتًا، وانصــرف البعض 

اآلخــر لدعــم المســلحين وبخاصــٍة ذوي الميــول اإلســلمية. وهــا هــم يتركــون 

ســوريا درّة العقــد العربــي لمســار أســتانا وثــلث قــوى غيــر عربيــة. وبالرغــم 

مــن أّن العــراق ال يمتلــك مقاليــد أمــوره، بســبب اإليرانييــن واألميــركان؛ فــإّن 

كيلــو يلحــظ أن الميليشــيات الشــيعية تدفقــت، أيــام المالكــي، عبــر حــدوده 

مــع ســوريا لإلســهام ـ بأمــٍر مــن إيــران ـ فــي قتــل الشــعب الســوري وتهجيــره 

شــأن مــا فعلــه حــزب اللــه!

ــاٌب  ــو كت ــة، ه ــا الدولي ــوريّة وبيئاته ــورة الس ــن الث ــو ع ــيل كيل ــاب ميش كت

ــز  ــل مــن التركي ــرز بعــض النقــاط وقلّ ــاٌب كثيــف. ولئــن أب ــه كت عبــوس، لكن

علــى نقــاٍط أُخــرى؛ فإنــه التــزم حــدوًدا معتبــرًة مــن الموضوعيــة. وعلــى أي 

حــال هــو علــى الــدوام وطنــي ســوري عربــي، يتحــدث عــن ثــورة الشــعب 

الســوري، مــن موقــع االلتــزام بمطالبهــا التغييريــة، والتألــم الفجائعــي 

لمصائرهــا وبخاصــٍة غــدر األقربــاء والبعــداء، كأنمــا يتلــذذ الجميــع بعذابــات 

ــوريين. الس

قــرأُت كتــاب الصديــق الراحــل ميشــيل كيلــو غيــر مــرة، خــلل ثلثــة أشــهر. 

وكنــت أتوقــف وقــد اعتصرنــي األلــم، ألعــود مــن جديــد إلــى البدايــات.

وأرجــو فــي النهايــة أن أكــوَن قــد وفّيــُت صديقــي بعــض حّقــه فــي اســتعراض 

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 10 شباط 2022.
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مدخـــل تمهيــــدّي

مــا إن انفجــر التمــرّد المجتمعــّي الواســع ضــّد الّنظــام األســدّي، منتصــف آذار 

ــة  ــة وعربيّ ــى تقاطعــت وتشــابكت فيــه صراعــات محلّيّ مــن عــام 2011، حتّ

وإقليميّــة ودوليّــة، ُوِســَمْت جميعهــا بعوامــل واســتراتيجيّات أْملتهــا تناقضــات 

ــا، بعــد أن ظــّل تمــرّد  ــة المنخرطــة فيه ــة واإلقليميّ وتوافقــات القــوى الدوليّ

الســورييّن ورّد األســديّة عليهــم طــوال قرابــة عــام شــأنًا داخليًــا محلــّي 

الطابــع والحمولــة؛ طرفــه األّول شــعٌب يطالــب بحّقــه فــي الحّريّــة والعدالــة 

ــتأثر  ــمولّي اس ــلطوّي ـ ش ــام س ــي نظ ــانيّة، والثان ــة اإلنس ــاواة والكرام والمس

بالمجــال العــاّم منــذ انقــلب عــام 1963، وحّولــه إلــى حقــل خــاّص، احتكــره 

وأخــرج منــه بالعنــف جميــَع مــن كانــوا فاعليــن فيــه مــن أحــزاب وجماعــات 

ــة وسياســيّة، خشــية أن يُفضــي تخلّيــه عــن أّي جانــب مــن جوانبــه، أو  مدنيّ

تهاونــه فــي االســتئثار بــه، إلــى إضعافــه مــن خــلل تناقضاتــه الذاتيّــة، تمهيــًدا 

إلســقاطه مــن خارجــه بواســطة الشــعب. 

ــا كان  ــون م ــاز، يتابع ــام التلف ــهر أم ــوال أش ــوا ط ــد جلس ــوريّون ق كان الس

ــن.  ــا واليم ــي ليبي ــّم ف ــر، ث ــس ومص ــي تون ــعبيّة ف ــورات ش ــن ث ــدث م يح

وحيــن ســقط نظامــا بــن علــي ومبــارك، أقنعــوا أنفســهم أّن عينهــم تســتطيع 

ــان األســدّي، وأن إســقاط نظاميــن بوليســييّن  ــا كســر مخــرز الطغي هــي أيًض

ــن يشــبهان النظــام الــذي يضطهدهــم، بواســطة »هبّتيــن« شــعبيّتين  ـ قمعييّ

قــام بهمــا مواطنــون عــزّل، كان ضربـًـا مــن المحــال، لــو لــم يكــن هنــاك قــرار 



14

ــة،  ــة الكونيّ ــورة الّديمقراطيّ دولــّي بنشــر مــا ُســّمي الموجــة الرّابعــة مــن الثّ

ــرة  ــا الناجــح، خــلل فت ــّي، بعــد انتقاله ــم العرب ــى العال ــرًا، إل ــا، أخي وإيصاله

قصيــرة نســبيًا، مــن غــرب أوروبــا إلــى أميــركا اللتينيّــة، ثــّم إلــى بلــدان أوروبا 

الوســطى والشــرقيّة، وفــي النهايــة إلــى روســيا، حيــث اجهــزت علــى االتحــاد 

ــي.  ــا الرأســمالي ـ األميرك ــم اآلخــر المواجــه لُقطبه ــب العال الســوفيات ـ قُط

وقــد فّســر الســوريون العاديــون بهــذا »القــرار« الدولــي ـ األميركــي باألحــرى ـ  

االنفجــار الديمقراطــي العاصــف فــي الوطــن العربــي، الــذي أّدى إلــى تهــاوي 

اثنيــن مــن اشــّد نظمــه بوليســيًة وقمًعــا، خــلل فترتيــن لــم تتجــاوز التونســية 

ــة  ــا قليل ــة أيّاًم ــة، بينمــا زادت المصري ــام قليل ــة إاّل بأي منهمــا األســابيع الثلث

عــن اســبوعين.

اعتقــد الســوريّون أّن مــا حــدث كان برغبــة أميركيّــة، تلقــت مــع إرادة شــعبيّة 

ــه  ــي ســوريا، وأنّ ــرار ف ــل للتك ــة، وأّن الحــدث التّونســّي والمصــرّي قاب محلّيّ

صــار باســتطاعتهم التصــّدي لنظامهــم والتخلّــص منــه، بعــد أن اشــتّط كثيــرًا 

فــي اســتبداده، ورفــض تحقيــق مــا كان يِعــد بــه مــن إصــلح، منــذ أن تولّــى 

بّشــار األســد الرئاســة، وتلعــب بوعــد التغييــر ثــّم اإلصــلح، وتبّنــى سياســاٍت 

فاقمــت فســاد الفئــة الحاكمــة والمالكــة، وعــّززت اســتهانتها بالّشــعب، 

ــة، ســرعان مــا  ــٍب مكثّفــة عــن الّديمقراطيّ ــلزم مــع موجــة ُخطَ وجــاءت بالتّ

تبيّــن أنّهــا خداعيّــة، مؤكّــدة مــرّة أخــرى أن ليــس فــي برامجهــا غيــر تخويــف 

ــره.  ــه ومصي وردع الّشــعب، واالســتخفاف بمطالب

بهــذا االقتنــاع، نزلــت أعــداد متزايــدة مــن المواطنيــن إلــى الّشــارع، للمطالبــة 

ــة واإلنســانيّة،  ــا الّدســتور الّســورّي وتســاندها القوانيــن الدوليّ بحقــوق يقرّه

وقــد حلمــوا الحصــول عليهــا خــلل أيـّـام أو أســابيع قليلــة، أســوة بمــا حــدث 

ــل  ــم، ب ــحق تمرّده ــد بس ــمح لألس ــن يس ــم ل ــر، ألّن العال ــس ومص ــي تون ف

ســيتدّخل هنــا أيًضــا، كمــا تدّخــل لمنــع بــن علــي ومبــارك مــن ســحق الحــراك 

الّشــعبّي الســلمّي، وســيدعم نضالهــم مــن أجــل حريّتهــم، وســيقبل مــا قــّرروه 

أي رفــض البقــاء فــي بيــت الطّاعــة األســدّي. 
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ــر،  ــس ومص ــي تون ــهم بجيش ــدي جيش ــا أن ال يقت ــوريّون أيًض ــتبعد الس إس

ــى  ــار عل ــس ومصــر إطــلق الّن ــض جيشــا تون ــا رف ــدوره، كم ــض ب وأن ال يرف

شــعبيهما، وتوقّعــوا أن يتخلـّـى عــن األســد، كمــا تخلـّـى الجيــش التّونســّي عــن 

بــن علــي، وأخرجــه مــن البــلد، وأن ينضــّم كجيــش مصــر إلــى المتظاهريــن، 

ليحميهــم ويحســم األمــر لصالحهــم. إعتقــد الّســوريّون أّن مــا حــدث هنــاك 

ــش  ــاع الجي ــوارع وامتن ــى الّش ــة نزولهــم إل ــا، عندهــم، وأّن كثاف ســيتكّرر هن

ــزة  ــيُصيبان أجه ــم، س ــام إليه ــن االنضم ــًل ع ــم، فض ــار عليه ــلق الّن ــن إط ع

ــّي  ــى غــرار مــا وقــع فــي االنقــلب الّرومان ــلل، عل ــرات األســديّة بالّش المخاب

ــاء  ــعب بإطف ــى الّش ــاز إل ــش المنح ــل الجي ــث تكّف ــكو، حي ــى تشاوشيس عل

ــي دافعــت عــن نظامــه.  ــة الت ــؤرة المخابراتيّ الب

ــام  ــا أّن الّنظ ــببين: أّولهم ــواب لس ــه الص ــوريّون جانب ــده الّس ــا اعتق ــن م لك

ــل  ــى حام ــتند إل ــذي يس ــط ال ــن النم ــتبداديًّا م ــموليًّا واس ــس ش ــدّي لي األس

مجتمعــّي ـ طبقــّي متنــّوع المنابــت والمصالــح والتوّجهــات، ويتقيّــد بالقانــون 

فــي تنظيــم علقاتــه بالّشــعب، بــل هــو نظــام شــمولّي مــن نــوع خــاّص، تنبــع 

ــل وضــّد  ــا قب ــج، م ــق ومؤدل ــّي مغل ــى حامــل طائف ــه مــن اســتناده إل فرادت

ــّل  ــت مح ــلطة حلّ ــيًّا س ــده سياس ــّي، تجّس ــّد وطن ــا دون وض ــّي ـ م مجتمع

ــّي  ــوريّين الوطن ــع الّس ــا لمجتم ــا، معاديً ــا به ــا خاصًّ ــك مجتمًع ــة، تمتل الّدول

والعــاّم، يَُمّكُنهــا مــن احتجــازه وإخراجــه مــن الّشــأن العــاّم وحقلــه الّسياســّي، 

ومــن توجيــه جهودهــا نحــو تضخيــم وتحديــث أجهزتهــا الرّدعيّــة والقمعيّــة، 

وإطــلق يدهــا فــي الّشــعب مــن خــارج أّي قانــون، اعتمــاًدا علــى سياســات، 

لُحمتُهــا وَســداها وقائــع وخيــارات تجعــل وجودهــا رهًنــا بتغييــب الســوريين 

عــن شــؤونهم، وبإخراجهــم التــاّم مــن الحقــل الّسياســّي، وحرمانهــم مــن أّي 

مشــاركة فــي المجــال العــاّم، وتقويــض مجتمعهــم كهيئــة عاّمــة تتمثّــل فــي 

ــتغالها  ــات اش ــديّة وآلي ــة األس ــى بني ــّي، تتناف ــّي وتاريخ ــّي، طبيع ــان وطن كي

ــي  ــه ف ــه واحتوائ ــك، تعمــل لتفكيك ــع وجــوده هــذا، ولذل ــا م ــا أعظميًّ تنافيً

ــّوض  ــا، وتق ــا وبمصالحه ــه به ــة تربط ــات علئقيّ ــي بيئ ــه ف ــا، وإلدراج آن مًع
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ــع  ــعب ومجتم ــه كّل ش ــا يمتلك ــا، وم ــبيّة عنه ــتقلليّة نس ــن اس ــه م ــا لدي م

مــن منابــع قــّوة وتماســك، فضــًل عــن تمزيــق أواصــره علــى صعيــَدي األفــراد 

والجماعــات، وقطــع صــلت المواطــن العــادّي بمــن قــد يشــاركه مواقفــه، إن 

ــر بالخــروج مــن تهميشــه الّشــامل، أو بالتمــرّد علــى أوضاعــه.  هــو فّك

ــي قطعــت ِصلتهــا بــكّل مــا يحــول دون ممارســتها قــدًرا  هــذه الّســلطة، الّت

ــوريّين  ــات الّس ــك علق ــت تفكي ــا، وجعل ــع به ــاق المجتم ــن إلح ــا م أعظميًّ

ــه، يحــول نجاحهــا فيــه دون  ــا لهــا ال تحيــد عن ــا رئيًس بعضهــم ببعــض  هدفً

ــا  ــى عالمه ــا، وعل ــى أجهزته ــرة عل ــون مؤثّ ــد تك ــل ق ــأّي رّدة فع ــم ب قيامه

الخــاّص الــذي فصلتــه عــن مجتمــع الّســوريّين. ببنائهــا هــذه الهــّوة، حرصــت 

ــه مــن  ــا، بمــا أخضعتهــم ل ــى َجســرها أو تخطيّه ــى إفقادهــم القــدرة عل عل

تخويــف وقمــع وإذالل، وحّققتــه مــن انفــراد بشــؤونهم، غّربهــم عنهــا وحــال 

بينهــم وبيــن مجــرّد التّفكيــر بمواجهــة أجهزتهــا، أو التفاعــل بإيجابيّــة مــع أّي 

ــه مــن أطرهــا  تحريــض ضّدهــا، أو العمــل خــارج وضــّد مــا هــو مســموح ب

ــت  ــا كان ــا، مهم ــن غيره ــدر ع ــد تص ــة ق ــة عاّم ــع أّي فاعليّ ــة لمن المكرّس

هزيلــة وهامشــيّة، ولتعزيــز نــأي المواطنيــن بأنفســهم عّمــا يســّمونه الحيــاة 

العاّمــة، وانكفائهــم علــى أنفســهم كأفــراد عاجزيــن عــن اإلتيــان بأفعــال تغيّــر 

أوضاعهــم، وإرغامهــم علــى العيــش فــي نظــام هــو بالّنســبة إليهــم ال نظــام، 

والضــّد ـ نظــام، تســهر عليــه دولــة عميقــة. لســلطتها ومــن كثافــة حضورهــا 

تســتحيُل  منهــا ضــّد ـ دولــة، يوطّــد انفصالهــا عنهــم غربتهــم عــن أنفســهم، 

كأشــخاص قانونيّيــن وطبيعيّيــن، بســلطة الّدولــة العميقــة الطّائفيّــة، وحاملهــا 

ــن  ــا م ــم به ــن تربطه ــا، وم ــبيها وعناصره ــى منتس ــر عل ــّي المقتص االجتماع

ــة.  فئــات ودوائــر مذهبيّ

بتمحورهــا حــول الجيــش، الــذي أقامهــا بعــد عــام ۱۹6۳ عاّمــة و۱۹۷0 خاّصــة، 

ــة  ــى حماي ــة عل ــة ومســلّحة مصّمم ــّوة منظّم ــموليّة األســديّة ق راكمــت الّش

ــر  ــل »العــدّو« اإلســرائيلّي غي ــم تقات ــا ل ــل عجــب أنّه ــأّي ثمــن، ف ســلطتها ب
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ــت  ــا فــرّت كّل مــرّة أمامــه، وتخلّ ــة، خــلل ثــلث حــروب، وأنّه ســاعات قليل

ــبأ.  ــدي س ــت أي ــلحتها، وتفرّق ــظ أس ــا، وحف ــة وطنه ــي حماي ــا ف ــن واجبه ع

ــبعينيّات،  ــط الّس ــذ أواس ــا، من ــدّي هيّأه ــام األس ــى أّن الّنظ ــك إل ــع ذل يرج

ــا  ــذي عليه ــط الّداخــل: مصــدر الخطــر الرّئيــس ال ــة محــّددة هــي ضب لمهّم

مواجهتــه، وردعــه وقمعــه عنــد الّضــرورة، بعــد أن تحاشــت الخطــر الخارجــّي، 

اإلســرائيلّي خاّصــة، بثمــن وطنــّي فــادح هــو التخلـّـي عــن الجــوالن منــذ حــرب 

وهزيمــة عــام ۱۹6۷، وتعايــش األســديّة طــوال نيّــف ونصــف قــرن بســلم مــع 

ــه.  محتلّي

والّســبب الثّانــي أّن انقــلب حافــظ األســد عــام ۱۹۷0 علــى رفاقــه فــي الحــزب 

والجيــش، خصخــص الجيــش منــذ نيّــف وأربعيــن عاًمــا قبــل الثّــورة، وحّولــه 

ــلطة  ــش س ــى جي ــعب، إل ــة والّش ــن الّدول ــع ع ــة تداف ــة وطنيّ ــن مؤّسس م

ــن: األّول  ــة بقطاعي ــة عميق ــل دول ــزة ســّريّة تمثّ ــه أجه ــف، تشــرف علي مطيّ

تحتــّي، يضــّم جنــوًدا ينتمــون إلــى فئات المجتمــع الّســورّي المختلفة، يشــرف 

عليهــم قطــاع كبيــر ومؤثـّـر مــن صــّف ضبّــاط، معظمهم مــن العلويّيــن، واآلخر 

ــة  ــه المقاتل ــي وحدات ــن ف ــبة العلويّي ــل نس ــاط تص ــن ضبّ ــف م ــّي، يتألّ فوق

ومخابراتــه إلــى تســعين بالمئــة مــن ملكــه، ليــس بيــن مهاّمــه مقاتلــة العــدو 

ــن  ــا ع ــا مطلًق ــع امتناًع ــا امتن ــذه، لم ــاّم كه ــه مه ــت ل ــو كان ــرائيلّي، ول اإلس

ــى  ــام ۲0۱۱، عل ــورة ع ــام الث ــي ۱۹۷4 وقي ــن عاَم ــرة بي ــوال الفت ــه، ط إزعاج

ــق  ــة، أو واف ــه محتلّ ــان وأرض ــزا لبن ــا غ ــا، ولم ــن عاًم ــة وثلثي ــداد خمس امت

ــي  ــه الت ــب بحّريّت ــّي يطال ــى ســحق تمــرّد ســلمّي ـ مدن بعــد عــام ۲0۱۱ عل

يضمنهــا الّدســتور. والحقيقــة أنـّـه لــم يكــن ســرًّا أّن وحــدات الجيــش القريبــة 

ــة، إلعدادهــا إلفشــال انقــلب عســكرّي  ــات دوريّ مــن دمشــق تجــري تدريب

ــة، أو تمــرّد شــعبّي يعتصــم فــي الجامــع  ــى األركان العاّم قــد يســتهدف مبن

ا لضــرب أّي  ــة، أو ينطلــق منهمــا. كان الجيــش ُمعــدًّ األمــوّي وســوق الحميديّ

حــراك مجتمعــّي، مهمــا كان نوعــه، بذريعــة أنّــه جــزء مــن مؤامــرة خارجيّــة 
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ذات حمــوالت إســلميّة وإرهابيّــة، أوهمــت الســلطة دولتهــا العميقــة أنـّـه لــن 

يكــون لهــا مــن هــدف غيــر القضــاء علــى العلويّيــن خاّصــة، واألقليّــات عاّمــة. 

ــا؛  ــت به ــي قام ــع الت ــال القم ــعب، وبأعم ــة للّش ــة المناوئ ــلت التّعبئ بحم

دّمــرت الّســلطة الوعــي الوطنــّي لــدى قطاعــات واســعة مــن ضبّــاط وجنــود 

ــا يســتهدف حياتهــم  ــة العميقــة، وأقنعتهــم أّن أّي تمــرّد مجتمعــّي إنّم الّدول

وحيــاة أســرهم وأهلهــم، بغــّض الّنظــر عــن طبيعتــه وأهدافــه، وأنـّـه ال يمكــن 

أن تكمــن دوافــع وطنيّــة وراءه، مهمــا تجلبــب بشــعارات الحّريـّـة والمســاواة، 

التــي ظاهرهــا اإلصــلح، وباطنهــا قبــض األرواح!

ــّي  ــرّد مجتمع ــعبيّة، أو تم ــة ش ــى هبّ ــرَب إل ــوريا أق ــي س ــع ف ــا وق وكان م

ــف  ــة. وبعن ــورة منظّم ــى ث ــه إل ــون، من ــة المضم ــة ثوريّ ــوّي، أو انتفاض عف

الجيــش المنظـّـم وقمعــه المكثـّـف، صــار بلــوغ أهــداف التمــرّد رهًنــا بنمــّوه 

ــوائيّة:  ــي العش ــرق ف ــد يغ ــرٍّد ق ــر لتم ــا ال يتوفّ ــا م ــر له ــورٍة، يتوفّ ــى ث إل

والّشــرعيّة  ووســائله،  الّصــراع  وخطــط  والبرامــج،  الموّحــدة،  كالقيــادة 

وسياســيًّا،  شــعبيًّا  التّصعيــد  وقابليّــة  الخارجــّي،  واالعتــراف  الوطنيّــة، 

ــواء  ــورة، س ــداف الثّ ــات وأه ــة لرهان ــات المعادي ــن االنزياح ــة م والحماي

ــا علــى  ــت أساًس كانــت انزياحــات مؤدلجــة أو متمذهبــة، كتلــك التــي ترتّب

ــم القاعــدة وجماعــات الســلفيّة والجهــاد مــن  إطــلق ســراح مقاتلــي تنظي

ــلّحة،  ــة مس ــات مذهبيّ ــكيل تنظيم ــن تش ــه م ــا أّدى إلي ــد، وم ــجون األس س

ــة،  ــن جه ــلميّة م ــة والّس ــرّد والحــراك الشــعبّي: الحّريّ ــدأي التم رفضــت مب

والقــول بوحــدة الّشــعب الّســورّي مــن جهــة أخــرى، وأعلنــت أّن مواجهــة 

الّنظــام بالقــّوة هــي الطّريــق الوحيــدة إلســقاطه، وأّن حّريّــة اإلنســان كفــٌر 

ــعب الّســورّي ليــس واحــًدا، بــل هــو  يُبطــل عبوديّتــه لخالقــه، وأّن الّش

ــى »أهــل  ــاملة عل ــا ش ــة تشــّن حربً ــا ســلطة علويّ ــة تقوده ــف أقلّويّ طوائ

الّســّنة والجماعــة«: األغلبيــة التــي قامــت وحدهــا بالثـّـورة، وال بــّد أن يكــون 

ــرورة.  ــنيًّا بالض ــلميًّا ـ ُس ــه إس ــذي ستؤّسس ــام ال النظ
كان إطــلق ســراح الســلفيّين والجهادييّــن مــن الســجون، التــي كانــت تضيــق 
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أكثــر فأكثــر بالمشــاركين فــي الحــراك الســلمّي والمدنــّي المطالــب باإلصــلح، 
ــه  ــع ارتقائ ــرّد، ولمن ــلطة ألســلمة وعســكرة التم ــا الّس ــة اعتمدته ــة خطّ بداي
ــة،  ــة للفــوز بمطالبهــا الّديمقراطيّ ــر لهــا المقّومــات الضروريّ ــى ثــورة تتوفّ إل
ــة علــى  ــة والحّريّ ــة الّنزعــة ومعاديــة للّديمقراطيّ عبــر وضــع قيــادات جهاديّ
ــديّة  ــة األس ــذت الّدول ــرض، نّف ــذا الغ ــرّد. له ــن التم ــّي م ــاع األهل رأس القط
العميقــة خطـّـة مــن مرحلتيــن، ينحــط التمــرّد الثـّـوري بتطبيقهمــا إلــى اقتتــال 
أهلــّي، تغلــب عليــه الّســمات الطّائفيّــة التــي تقــّوض فــرص تناميــه إلــى ثــورة 
ــام نظــام ديمقراطــّي بديــل الســتبداد األســديّة،  ــة، انتصارهــا شــرط لقي وطنيّ
ــة  ــات مذهبيّ ــّكل تنظيم ــهيل تش ــة بتس ــا العميق ــام دولته ــر قي ــه عب وتحبط
ــل  ــع كحام ــك المجتم ــي تفكي ــا ف ــن جانبه ــراع، وتســهم م ــي الّص تنخــرط ف
ــا اآلخــر،  ــا فــي مواجهــة بعضه ــه بعضه ــورّي، وفــي وضــع مكّونات للتمــرّد الثّ

ــد كلٍّ منهــا ســلحه.  وبيَ
اســتهدفت المرحلــة األولــى مــن الخطـّـة األســديّة القضــاء، خــلل وقــت قصير، 
ــورّي،  ــع الّس ــن المجتم ــث م ــّي والحدي ــاع المدن ــّوار القط ــطاء وث ــى نش عل
التــي لعبــت دوًرا وازنًــا فــي إطــلق التمــرّد، وقادتــه ببرنامــج لّخصــه مطلــب 
ــة علــى اســتخدام قــدر  ــة للّشــعب الواحــد«. وقامــت مرحلتهــا الثّّاني »الحّريّ
متزايــد مــن العنــف ضــّد المجتمــع األهلــّي، لوقــف حراكــه الّســلمّي الواســع، 
وكبــح تفاعــل مختلــف أطرافــه اإليجابــّي والتّوحيــدّي فــي مختلــف مناطــق 
ســوريّة، وقطــع صلتــه بممثّلــي القطــاع المدنــّي والحديــث، محلّيًــا ووطنيًّــا، 
ــه  ــام فئات ــّي الواســع االنتشــار، بإرغ ــل المجتمع ــص حجــم ودور الحام وتقلي
المحافظــة والتّقليديـّـة، المشــاركة فــي تظاهــرات قــرى وبلدات وأحيــاء المدن 
ــة  ــي حاج ــة تلبّ ــع مذهبيّ ــن دواف ــا م ــلح انطلقً ــل الّس ــى حم ــة، عل الطّرفيّ
الّدولــة العميقــة إلــى مقابــل طائفــّي أو مذهبــّي يوّحــد صفوفهــا، ويناهــض، 
مثلهــا، وحــدة المجتمــع وحــراك قطاعاتــه الّشــعبيّة الواســعة، ويرفــض مطلــب 
الحّريـّـة كهــدف يجمعهــا، ويشــّجع الّداعيــن إلــى إقامــة نظــام إســلمّي يرفــض 

االمتــزاج بســواه، وبمــا ال ينتمــي عضويًــا إليــه. 
بنجــاح هاتيــن المرحلتيــن، حــدث التحــّول المفصلــّي، الــذي أخــذ التمــرَّد 
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ــه تحّولــه إلــى ثــورة، وبــدأت الّدولــة العميقــة  إلــى نقيــض مــا كان يتطلّب

باحتــواء الحــراك الســلمّي الواســع، عبــر تشــتيته، وإثــارة تناقضــات متنّوعــة 

بيــن طرفيــه المدنــّي واألهلــّي، وســاعدتها فــي ذلــك تنظيمــات نهــج 

مذهبــّي ازداد تعســكًرا، كانــت قــد أطلقــت قادتــه ورمــوزه مــن الســجون، 

وســرعان مــا شــّكل تنظيمــات مســلّحة نابــذة للّسياســة وممثّليهــا، قادتهــا 

الخبــرة  إلــى  افتقــرت  وتقليديّــة،  مؤدلجــة  محافظــة  محلّيّــة  أطــراف 

الّسياســيّة، وغلبــت رّدات األفعــال العشــوائيّة علــى أفكارهــا وممارســاتها، 

ــارات قّوضــت تمــرّد المجتمــع كفعــل ســلمّي  وأخذتهــا إلــى مواقــف وخي

ــرّد  ــى تم ــه إل ــد حّول ــه ق ــّي ب ــه األهل ــد، كان التحــاق قطاع ــّي موّح ـ مدن

شــامل، وهــا هــي كتــل كبيــرة ومتزايــدة األعــداد منــه تنســاق وراء خــّط 

التّمذهــب والعســكرة، وســط ضغــوط األســديّة الحربيّــة عليهــا، ومــا نجــم 

ــدن  ــدات وم ــاف وبل ــر ألري ــن تدمي ــن، وم ــّد اآلمني ــم ض ــن جرائ ــا م عنه

ــة  ــه نزع ــٌي حكمت ــٌع محلّ ــا طاب ــى أغلبه ــب عل ــث أن غل ــا لب ــوريّة، م س

ــة األســديّة، مماثلــة لهــا فــي طبيعتهــا ومــا  معاكســة فــي اتّجاههــا لطائفيّ

ــعب  ــن الّش ــض بي ــت التّناق ــا نقل ــرعان م ــج، وس ــن نتائ ــا م ــب عليه ترتّ

ــة  ــت معرك ــث أطلق ــعب، حي ــوف الّش ــل صف ــى داخ ــتبداد إل ــام االس ونظ

ــي  ــا ف ــا تدرجيًّ ــا وجاَرته ــت معه ــّده، وتكامل ــديّة ض ــة األس ــة لمعرك موازي

عنفهــا وضراوتهــا، فأشــاعت مــا كان مطلوبًــا إشــاعته، مــن تبعثــر وتشــتّت 

فــي الّصــّف المواجــه للّســلطة، ومــن فوضــى كرّســها تباعــد وتناحــر مئــات 

ــاء«  ــار و»وجه ــون وتّج ــيّخون محلّي ــا متش ــا غالبً ــي قاده ــات، الت التّنظيم

ــا  ــم مواليً ــم منه ــة، وكان قس ــوا الّسياس ــم أن مارس ــبق له ــم يس ــار ل صغ

كثيــرة كان منتفًعــا  أحيــان  أو متعامــًل مــع أجهزتهــا، وفــي  لألســديّة 

بفســادها. بنجــاح الخطّــة األســديّة حــدث تحــّول مفصلــّي فــي تمــرٍّد 

ــف مســلّح،  ــر بعن ــاّم، وُغم ــّي الع ــه الوطن ــّدل طابع ــى صــراٍع تب تحــّول إل

ــة  ــانيّة أو أخلقيّ ــراف إنس ــن أو أع ــه بقواني ــه دون انضباط ــت ضراوت حال

ــة. ــة أو دينيّ أو وطنيّ
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بالتّــوازي مــع هــذا التطــّور، اعتقــد معظــم مــن تولّــوا تمثيــل وقيــادة 
»المعارضــة« أّن تدّخــًل خارجيًّــا سيحســم الصــراع لصالــح الّشــعب، علــى غــرار 
مــا حــدث فــي ليبيــا. فبعــد ســاعات مــن إعــلن ابنــه ســيف اإلســلم أن الثــورة 
ــّي واألميريكــي  ــران األوروب ــر الطي ــم يعــد باإلمــكان إنقاذهــا دّم ُهزمــت، ول
جيــش والــده وطــارده ثــّم حاصــره فــي طرابلــس، قبــل أن يقتلــه المســلّحون 

فــي ضواحــي مدينــة ســرت)1(. 
إذا كان هنــاك تدّخــل خارجــّي ســيتكّفل بإســقاط األســد، كمــا اعتقــد معظــم 
قــادة المعارضــة فمــا الــذي يســّوغ تضييــع وقتهــم علــى مــا ســينجزه اآلخــرون 
خيــرًا منهــم، وفــي وقــت أقصــر بكثيــر مــن الوقــت الــذي ســيحتاجون إليــه 
إلســقاطه؟ أليــس مــن األجــدى القفــز عــن مرحلــٍة ليــس دورهــم حاســًما فيهــا، 
إلــى المرحلــة التاليــة لهــا: مرحلــة مــا بعــد األســديّة، وتركيــز جهودهــم علــى 
الفــوز بأكبــر قــدر مــن الّســلطة ألحزابهــم وأشــخاصهم، وبالمقابــل، تصغيــر 
حّصــة منافســيهم مــن شــركائهم الحاليّيــن فــي الصــراع ضّدهــا، الذيــن يجــب 
اعتبارهــم خصوًمــا مــن الضــرورّي إزاحتهــم جانبًــا قدر اإلمــكان، قبل إســقاطها 
بيــد الخــارج؟ لــم يســأل معظــم هــؤالء أنفســهم: ومــاذا إذا لــم يقــع تدّخــل 
خارجــّي، وتبيّــن أنّهــم تقاســموا جلــد ُدبٍّ لــم يتــّم، وربمــا لــن يتــّم، اصطيــاده 
بالطريقــة التــي تخيّلوهــا؟ كاتــب هــذا النــص قــد حــّذر، يــوم 6 تشــرين األّول 
۲0۱۱، مــن كارثيّــة هــذا التوّجــه، خــلل لقــاء جمــع معظــم معارضــة الّداخــل 
فــي بلــدة حلبــون قــرب دمشــق، ولفــت أنظــار الحاضريــن إلــى أن الــدّب على 
قــدر مــن القــّوة والّشراســة قــد تمّكنــه مــن اصطيادهــم واحــًدا بعــد اآلخــر، 
ــم  ــى تنظي ــن إل ــوا موّحدي ــل الخارجــّي، ويتّجه ــوا أوهــام التدّخ ــم يُطلِّق إذا ل
الداخــل الوطنــّي، وترقيــة تمــرّده وحمايــة وحــدة مكّونيــه المدنــّي واألهلــّي، 
ــه ال ينتمــي  ــه، مــع أنّ ــذي تغلغــل في ــار المتمذهــب المتطــرّف، ال وردع التيّ
إليــه، بــل هــو ثــورة مضــاّدة تتبّنــى أهــداف األســد المعاديــة للحّريـّـة ووحــدة 

)1(   أحمــد قــّذاف الــدم، »تفاصيــل تنشــر ألول مــرة عــن مقتــل معّمــر القّذافــي«، موقــع أخبــار ســبوتنيك 

ــة، 28 ـ 5 ـ 2019. بالعربيّ



22

الّشــعب، وبالتّالــي للثـّـورة)2(. 

دخــل العامــل الخارجــّي إلــى التمــرّد الثــورّي، منــذ أيّامــه األولــى، علــى غير ما 

فهمــه الّســوريّون أو عــزوه إليــه. وتصاعــد محــّواًل ســوريا إلــى ســاحة صراعات 

خارجيّــة ال علقــة للّســوريّين بهــا، وال دور لهــم فيهــا وال تأثيــر. ولــم يفّكــروا 

ــا، أو أّن  ــن أطرافه ــى هــذا الطــرف أو ذاك م ــام إل ــي االنضم ــم ف ــل ثورته قب

مصيــر حركتهــم الّداخليّــة ســيرتبط بهــا وســتتوقّف مآالتــه عليهــا. هــذا التحّول 

ــّي ـ  ــه المجتمع ــن رهان ــرّد ع ــاد التم ــي إبع ــًما ف ــّي لعــب دوًرا حاس المفصل

الثـّـورّي، ووقــع بداللــة حدثيــن دوليّيــن رئيســين، همــا:

ــي  ــلها ف ــد فش ــراق، بع ــن الع ــة م ــدة األميركيّ ــات المتّح ــروج الوالي األّول: خ

االنفــراد بالّســيطرة علــى موقعــه اإلســتراتيجّي وثرواتــه الّضخمــة، وتبنيّها خطّة 

»الفوضــى الخّلقــة«، التــي اعتمدتهــا بديــًل ألعمالهــا العســكريّة، وقــّررت أن 

تقــّوض بواســطته المشــرق عموًمــا، والمنطقــة العربيّــة خصوًصــا، وأن تفــّكك 

دولهــا، وتعيــد تركيبهــا فــي صيــغ جديــدة، دفعهــا تصميمهــا علــى إنجاحهــا 

ــى األســديّة، ورســم  ــي ســوريا، بعــد أشــهر مــن تمرّدهــا عل ــل ف ــى التدّخ إل

ــى  ــتراتيجيّة تتخطّ ــاريع اس ــدم مش ــن، تخ ــا وأدوار اآلخري ــّددات لدوره مح

ــة والكبــرى. وكان بــاراك أوباما،الرئيــس  ــة واإلقليميّ ســوريا إلــى الــدول العربيّ

ــّي  ــك الوجــود العســكرّي األميرك ــّرر تفكي ــد ق ــا، ق ــي المنتخــب حديثً األميرك

المباشــر والكثيــف فــي العــراق، وطــّي صفحــة تدّخــل جيشــه فــي المنطقــة، 

لتحاشــي »االنجــرار إلــى مســتنقع ظاهــره سياســّي ـ مدنــّي، وباطنــه طائفــّي، 

عشــائرّي وقبلــّي«، كمــا قــال فــي مقابلــة أجراهــا معــه عــام ۲0۱6 الصحفــي 

جيفــري غولدبــرغ، ونشــرت تحــت اســم »عقيــدة أوبامــا«)3(، ألقــى خللهــا 

ــّوغ  ــة، ليس ــوريّة والعربيّ ــاته الس ــن سياس ــنوات م ــى س ــة عل ــرات راجع نظ

قــرارات اتّخذهــا عــادت عليــه بتهمــة إضعــاف موقــع واشــنطن فــي المنطقــة، 

اإلعلميّــة،                                    بــرس  دام  مؤسســة  دمشــق،  بريــف  الســوريّة  المعارضــة  مؤتمــر  عــن  المســؤولون     )2(

https://bit.ly/3ljKQGz  .2011 ـ   9 ـ   17

)3(    جيفري غولدبرغ، »عقيدة أوباما«، موقع إدراك، 27 ـ 3 ـ 2017. 
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ــة، تتّصــل  وتركهــا لروســيا، لكّنــه رّد عليهــا بتأّمــلت نقديّــة ومقارنــات تاريخيّ
»بفلســفته« الخاّصــة حــول مــا كان يجــب تبّنيــه مــن سياســات بعــد العــراق، 
ــى  ــم عل ــة، القائ ــج وزارة الخارجيّ ــرة لنه ــون مغاي ــا أن تك ــاذا كان عليه ولم
ــة االســتجابة التــي عــادة مــا  »كتــاب إرشــادات يتّبعــه الّرؤســاء، يحــّدد كيفيّ
ــركا بشــكل  ــّدد أمي ــا ته ــل عندم تكــون عســكريّة لألحــداث المختلفــة، ويُفّع
ــرارات  ــى ق ــود إل ــا يق ــون فخًّ ــد يك ــه ق ــزام ب ــن أّن االلت ــم م ــر، بالّرغ مباش
خاطئــة فــي تحــّد دولــّي كالتّحــّدي الّســورّي، فــإّن رفــض الرّئيــس التقيّــد بــه، 
ــدة لعــدم  ــاك أســباب جيّ أطلقــت عليــه أحــكام قاســية، حتــى إن كانــت هن

ــاب«)4(.  ــق إرشــادات الكت تطبي
ــورة ـ مــن ســوء طالعهــا ـ وقعــت فــي الفتــرة التــي تحّولــت  والثّانــي: أّن الثّ
ــات  ــى سياس ــّي، إل ــكرّي األميرك ــاء العس ــج االنكف ــن نه ــا، م ــنطن خلله واش
ــل  ــة، نَق ــا الّدوليّ ــي علقاته ــّول ف ــن تح ــا م ــا واكبه ــة«، وم ــى الخّلق »الفوض
مركــز ثقــل توّجهاتهــا المســتقبليّة مــن األطلســي إلــى الهــادي، ومــن أوروبّــا، 
التــي وصفهــا وزيــر دفاعهــا إبـّـان أزمــة العــراق بـــ »القــارّة العجــوز، التــي فات 
زمانهــا«)5(، إلــى آســيا الشــرقيّة، حيــث يوجــد »40 % مــن إجمالــي االقتصــاد 
ــة، بقيمــة تزيــد علــى ۱۱ ترليــون دوالر،  العالمــّي، و۲6% مــن التّجــارة الّدوليّ
ــة  ــين بالمئ ــى خمس ــة إل ــا الجنوبيّ ــان وكوري ــن والياب ــة الصي ــل بإضاف ويص
ــة القــدرات، وفيــرة  ــة هائل ــق بســرعة وثبــات قــّوة اقتصاديّ منهــا«)6(، وتتخلّ
المــوارد، متقّدمــة تقنيًّــا، ســتضاف إلــى مــا لــدى أوروبــا وأميــركا مــن قــدرات 
ــا،  ــوى صاعــدة اقتصاديًّ ــى ق ــيا إل ــّم روس ــا تنض ــارى، بينم ــة ال تج اقتصاديّ
كالبرازيــل وجنــوب أفريقيــا والهنــد، وهــي بلــدان تنمــو بســرعة وتلعــب أيًضــا 

ــة.  ــارة الّدوليّ ــًدا فــي التّج دوًرا متزاي
هــذان التّحديــان االقتصاديـّـان، ومــا قــد يترتـّـب عليهمــا مــن تبعــات مفصليّــة 

)4(   المرجع السابق.

)5(   توالــي ردود الفعــل الفرنســيّة الغاضبــة مــن تصريحــات دونالــد رامســفيلد بشــأن أوروبــا القديمــة، موقــع 

كونــا، 23 ـ 1 ـ 2003.

ــة، 24 ـ 1 ـ 2017. ــة التّجــارة التــي قّوضهــا ترامــب« موقــع العربيّ )6(   »10 معلومــات ال تعرفهــا عــن اتّفاقيّ
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بعيــدة التّأثيــر والمــدى فــي مواقــع وعلقــات القــوى والكتــل الكبــرى، ليــس 

ــّي، التــي  ــة علــى الّنظــام الّدول مســتبعًدا أن يقّوضــا ســيطرة واشــنطن الحاليّ

ــزال الهزيمــة  ــي العــراق، وإن ــا مــن خــلل فشــل جيشــها ف ــا جليًّ الح ضعفه

بطالبــان أفغانســتان، بينمــا نجحــت دبلوماســيّتها فــي بلــورة خطـّـة »الفوضــى 

ــا، ومشــرقه  ــّي عموًم ــم العرب ــا العال ــرق نجاحه ــح أن يُغ ــي يُرّج الخّلقــة« الت

ــا عــن مواجهــة  ــة يعجــز معهــا عجــزًا متفاقًم ــا، فــي مشــكلت بنيويّ خصوًص

ــا  ــزّج به ــّكك ت ــة تف ــى حافّ ــه إل ــع بلدان ــه لدف ــا قّررت ــرة، وم مشــكلته الكثي

ــا  ــادة تركيبه ــًدا إلع ــم، تمهي ــز المقي ــم والعج ــراب العمي ــن الخ ــال م ــي ح ف

ــه ســيزداد  ــي أنّ ــي صــراٍع، ال شــّك ف ــض ف ــت األبي ــع البي ــّزز مواق بطــرٍق تع

ــدة  ــرى، الّصاع ــوى األخ ــى، والق ــرق األقص ــي الّش ــيه ف ــع منافس ــا م احتداًم

اقتصاديًّــا وعســكريًّا، علًمــا بــأّن أدواره ســتكون حاســمة فيــه، بقــدر مــا تنجــح 

فــي الّســيطرة علــى المنطقــة العربيّــة وثرواتهــا وأســواقها، وتربطهــا بهيمنتهــا 

علــى االقتصــاد العالمــّي، فــي الحقبــة المباشــرة مــن التّاريــخ. 

بعــد اتّفاقيّــة كامــب ديفيــد، التــي أخرجــت مصــر مــن العالــم العربــّي وألقت 

ــة  ــت حمل ــي زمــن منظــور، أوصل ــا ف ــح أن ال تخــرج منه ــر يُرّج ــى بئ ــا إل به

ــة الفوضــى  ــى حافّ ــة إل ــَة العربيّ ــراق المنطق ــى الع واشــنطن العســكريّة عل

والتّفــّكك، وأظهــرت خطــورة هــّوة انعــدام الثّقــة بيــن نظمهــا وشــعوبها، ومــا 

ــّي، وتعاظــم فجــوة  ــد الّدول ــى الّصعي ــن تراجــع عل ــة العــرب م أصــاب مكان

القــّوة بيــن إســرائيل وبينهــم، وتقــّدم دور إيــران المذهبــّي فــي بلدانهــم، ومــا 

ــّوة،  ــا، وبق ــي، حــّل تدريجيًّ ــراق لعمــوم الجســد العرب ــه مــن اخت ــب علي ترتّ

منــذ عــام ۱۹۷۹، محــّل التوّجهيــن العربيّيــن الّســائدين: القومــّي واالشــتراكّي، 

وأســهم فــي إفشــال مــا كان باقيـًـا مــن رهــان علــى تحديــث الحيــاة الّسياســيّة 

ــة،  ــريّة والطّبيعيّ ــرب البش ــروات الع ــتغلل ث ــر اس ــة، عب ــة العربيّ واالجتماعيّ

ــة.  ــة فــي بنــاء دول إمبراطوريّ وخبرتهــم التّاريخيّ

هــذا الوضــع الّدولــّي والمحلـّـّي، بمــا أضمــره مــن تحّد لواشــنطن، دفــع الرئيس 

األميركــي بــاراك أوبامــا، الــذي اعتقــد أّن قــّوة أميــركا ال تكمــن فــي انتشــارها 
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الخارجــّي، بــل فــي قدراتهــا االقتصاديـّـة وتماســكها الّداخلــّي ودرجة اســتقللها 

ــة رؤوس  ــزّي وحرك ــاد الرّم ــى االقتص ــيطرتها عل ــة وس ــرات األجنبيّ ــن المؤثّ ع

ــة، وعلــى توســيع هــّوة التّقانــة والمعرفــة التــي تفصلهــا عــن  األمــوال الّدوليّ

اآلخريــن، وقدرتهــا علــى إبقــاء ممــرّات التّجــارة الّدوليّــة وأســواقها مفتوحــة، 

ــرق  ــتهداف المش ــى اس ــه إل ــكرّي، دفع ــا العس ــّزز تفّوقه ــي تع ــا الت بمنافعه

العربــّي، بسياســاٍت أرســاها علــى أســس مغايرة لتلــك التي كانت قــد اعتمدتها 

واشــنطن بعــد الحــرب العالميـّـة الثّانيــة، الحتــواء المــّد الّشــيوعّي فــي أوروبــا 

ــاز، واختلفــت  ــّي وحركــة عــدم االنحي وآســيا، ولدحــر حــركات التحــّرر الوطن

عــن سياســات بــوش ورايــس حــول الرّافعــة العســكريّة، كأداة تضمــن تحّكــم 

ــدة،  ــة ومعّق ــات متداخل ــات وصراع ــا تناقض ــٍة تخترقه ــي منطق ــنطن ف واش

انكشــف عجزهــا للتــّو عــن احتــلل أحــد أهــّم بلدانهــا التموضــع فــي موقعــه 

ــا، لــدى الطبقة السياســيّة  االســتراتيجّي الفريــد. هــذا الخيــار األوبامــّي كان عامًّ

والحاكمــة فــي أميــركا، فلــم يلــَق مقاومــة تذكــر منهــا، ولــم يرفضــه جنــراالت 

البنتاغــون بدورهــم، بــل وافــق الطّرفــان علــى اســتبدال التدّخــل العســكرّي 

وربطــه، عنــد الحاجــة إلــى اســتخدامه، بسياســات »الفوضــى الخّلقــة«، التــي 

ــة جــورج بــوش ومستشــارته لألمــن  طّورتهــا كوندوليــزا رايــس، وزيــرة خارجيّ

القومــّي، ونشــرت تفاصيلهــا عــام ۲005، بعــد فشــل الغــزو األميركــّي للعــراق، 

ــق أغــراض الحــرب بوســائل الّسياســة،  ــل تحّق ــورة بدائ ــى بل ــل اإلدارة إل ومي

ــا أشــكااًل متنّوعــة  ــب نجاحه ــا أطــول، وتطلّ ــا وقتً وإن اســتغرق العمــل عليه

وعاليــة المرونــة، فــي مــا يتعلـّـق بضبــط صراعــات »الّربيــع العربــّي«، وآخرهــا 

الّصــراع الّســورّي، الــذي أمســكت بــه، وعيّنــت حــدوده، وقــّررت مــا تريــده له 

مــن مســارات محتملــة، ونتائــج مطلوبــة، وأدوار خاّصــة بفاعليــه الرئيســيّين 

والثانويّيــن، وســبل إفادتهــا منــه بــكّل األســاليب المتاحــة، حتّــى العســكريّة، 

بقــدر مــا يســاعد علــى خدمــة االســتراتيجيّة الجديــدة. 

ــد  ــر جدي ــول عنص ــع دخ ــة« م ــى الخّلق ــات »الفوض ــذ بسياس ــلزم األخ ت

ــّوة  ــو الق ــتخدمه، ه ــن اس ــن أّول م ــة، كان بوتي ــيّة الدولي ــى الّدبلوماس إل
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العســكريّة، التــي ســتغدو ـ مــن اآلن فصاعــًدا ـ أداة رئيســة، أو أولــى، 

بالنســبة إلــى تحقيــق األهــداف القوميّــة للّدولــة الروســيّة، علــى الّصعيديــن 

المحلّــّي والّدولــّي، وســتدّعم بدبلوماســيّة تمــارس سياســات حافّــة الهاويــة، 

فــي ســعيها الســتعادة مــا كان مــن مواقــع للتّحــاد الســوفيتّي، فــي المنطقــة 

ــا  ــة، هدفه ــات انتقاليّ ــن سياس ــر الكرملي ــط. يختب ــرق األوس ــة والّش العربيّ

إخــراج روســيا مــن وضعهــا كمنتــج مــواّد أّوليّــة تبــاع فــي الخــارج، وإجبــار 

الغــرب عاّمــة وواشــنطن خاّصــة علــى التعامــل معهــا كقــّوة عظمــى قــّررت 

توظيــف قدراتهــا الحربيّــة، الموازنــة نســبيًّا لقــدرات الغــرب، لتعطيــل تفّوقــه 

ــل  ــوازن طوي ــاء ت ــا، وبن ــّي العــاّم عليه ــارّي والّدول ــّي والتّج االقتصــادّي والتّقن

األمــد معــه يشــمل هــذه األصعــدة جميعهــا، ويتحاشــى مــا أّدى إلــى انهيــار 

ــباق  ــي س ــا ـ ف ــا وماليًّ ــيا ـ اقتصاديًّ ــتنزاف روس ــر اس ــوفيتّي، عب ــاد الس االتّح

ــة،  ــرة ومكلف ــة خاس ــارك خارجيّ ــي مع ــا ف ــد، وتوريطه ــوح وجدي ــلّح مفت تس

تمتــّص فوائــض تنميتهــا، وتقــّوض فــرص تحســين حيــاة مواطنيهــا، وتحقيــق 

ــة ومرتفعــة العوائــد تتيــح لهــا اللحــاق بالغــرب. لحمايــة هــذا  تنميــة تراكميّ

ــّوق  ــد التف ــكرّي لتجمي ــوازن العس ــتخدم التّ ــذي يس ــتراتيجّي ال ــه االس التوّج

الغربــّي فــي جميــع المجــاالت األخــرى علــى روســيا، طــّور جنــراالت الكرمليــن 

عقيــدة ردع، سأشــرحها بالتّفصيــل فــي فصــل »سياســات روســيا الســوريّة«.

هــذا التحــّول إلــى القــّوة، كأداة يوميّــة للّسياســة، كمــَن وراء الرّفــض الّروســي 

ــد«،  ــوريا األس ــا لـــ »س ــا تقويًض ــرى فيه ــن ي ــل الكرملي ــة، وجع ــورة الحّريّ لث

ــلق  ــتراتيجّي، واالنط ــا االس ــتئثار بموقعه ــكو االس ــد موس ــي تري ــة الت الّدول

ــف  ــن، ويتوقّ ــس بوتي ــة، حســب تصريحــات الرئي ــة العربيّ ــى المنطق ــه إل من

ــل فشــًل  ــا دام ســقوطه يمثّ ــه، م ــاذ األســد ونظام ــى إنق ــتها عل نجــاح سياس

ــد  ــاد الّروســّي، ويخرجــه مــن البل الســتراتيجيّة االنتشــار خــارج حــدود االتّح

ــة لإلنفــراد بــه، بعــد أن أخــرج  اآلســيوّي الوحيــد، الــذي لديــه فرصــة حقيقيّ

انهيــار الســوفيت روســيا مــن أفريقيــا وأميــركا اللتينيّــة، ولــم يتــرك لهــا فيهمــا 

غيــر بــؤر متناثــرة هــي أقــرب إلــى أن تكــون مشــكلت مســتعصية، مرتفعــة 



27

الثمــن واســتنزافيّة. لهــذه األســباب، رفضــت موســكو الثـّـورة واإلصــلح الــذي ال 

تقــوم بــه مؤّسســات األســديّة الرّســميّة. وســاندت ـ مــن دون تحّفــظ ـ موقــف 

ــة، باعتبارهمــا مطلبَيــن »إرهابيّيــن«،  الّســلطة تجــاه طالبــي اإلصــلح والحّريّ

يجــب القضــاء علــى دعاتهمــا بالقــّوة.

أخيــرًا، حــدث تحــّول فــي الســنوات األخيــرة مــن العولمــة ومــا تطلّبتــه آليّاتهــا 

ــة، وتقاطــع فــي مصالــح البلــدان المختلفــة، إلــى نهــٍج  مــن مشــتركات دوليّ

ــة، تبّنتــه بصــورة خاّصــة  ــن بمعاييــر قوميّ ينطلــق مــن مصالــح الــّدول ويتعيّ

ــة،  ــة متعاقب ــة واقتصاديّ ــات ماليّ ــى أزم ــه عل ــي رّدت ب ــرى، الت ــدول الكب ال

أوصلتهــا والعالــم مــرّات عديــدة، خــلل العقــود الثّلثــة األخيــرة، إلــى حافّــة 

أزمــة شــاملة، هــّددت اســتقراره وازدهــاره، وألقــى الكبــار خللهــا مــن هــم 

ــاف  ــك اصطف ــى ذل ــب عل ــهم، وترتّ ــوا بأنفس ــار، لينج ــى الّن ــم إل ــر منه أصغ

ــاب صــراع  ــى أعت ــن وواشــنطن عل ــَع الصي ــة، َوَض ــد للقتصــادات الوطنيّ جدي

ــه ســيكون صــراع  كونــّي مــن طبيعــة غيــر مســبوقة، ويبــدو بجــلء اليــوم أنّ

قرننــا األشــّد. 

ــة، كان  ــة ـ إقصائيّ ــة عدائيّ ــن طبيع ــة م ــات قوميّ ــى سياس ــودة إل ــذه الع به

مــن الطبيعــّي أن تتراجــع مكانــة مؤّسســات الّشــرعيّة الّدوليّــة، والقيــم التــي 

ــة، وأن تــزاح مبــادئ عــدم التّدّخــل فــي شــؤون  نهضــت عليهــا الحيــاة الّدوليّ

اآلخريــن، واحتــرام ســيادتهم واســتقللهم، والتخلـّـي عــن اســتخدام القــّوة فــي 

العلقــات معهــم، وااللتــزام بالقانــون الّدولــّي واإلنســانّي، وتقييــد حــّق وقــدرة 

ــة علــى الفتــك بشــعوبها واضطهادهــا... إلــخ.  الحكومــات المحلّيّ

بتغييــب هــذه القيــم، واألســس التــي نظّمــت علقــات المجتمــع الّدولــّي فــي 

إطــار مــن الّســلم الّنســبّي؛ فشــلت مؤّسســات األمــم المتّحــدة ومجلــس األمن 

الّدولــّي، فــي وقــف مجــازر األســديّة ضــّد الّســوريّين، وفــي منــع تدّخــل إيــران 

وروســيا العســكرّي إلــى جانبهــا، بزخــم ســحق البشــر والحجــر، وانتهــاج طــرق 

ــتعمار  ــر االس ــيّة، وعص ــة والفاش ــات الّنازيّ ــوأ ممارس ــر بأس ــرب تذكّ ــي الح ف

فــي القرنيــن الثامــن والتّاســع عشــر، الــذي كانــت األمــم المتّحــدة قــد 
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احتفلــت رســميًّا بتصفيــة بقايــاه فــي تســعينيّات القــرن الماضــي، وســاندت 

اســتقلل دول وبلــدان مــا ســّمي فيمــا بعــد »العالــم الثّالث«مــن جهــة، وهــا 

هــي الــدول الكبــرى تدخــل فــي طــور جديــد مــن علقاتهــا بالــدول األصغــر 

واألضعــف، وتواجههــا بآليّــات نهــب جديــدة، تســاندها بكــّم هائــل مــن ســلح 

حديــث وفتـّـاك، تســيطر بواســطته علــى البلــدان المســتهدفة، وإن لــم تحتلّهــا 

بالضــرورة )7(. 

ــرّد  ــع التم ــا، م ــان خصوًص ــان الكبيرت ــا، والدولت ــم عموًم ــل العال ــف تعام كي

الثّــورّي الّشــعبّي، الــذي وقــع، لســوء حــّظ الّســوريّين، فــي المنعطــف الــذي 

ــى مــا لديهــا مــن قــوة  ــه، وترتّــب علــى لجــوء روســيا إل ســبقت اإلشــارة إلي

ــن  ــس األم ــل مجل ــى تعطي ــن عل ــم الكرملي ــد، وتصمي ــاذ األس ــة إلنق مفرط

والقانــون الّدولــّي، وإطالــة الّصــراع إلــى الوقــت الّضــرورّي الحتــواء الثـّـورة أو 

التخلّــص منهــا، وســط اســترخاء أميركــي أراد »للفوضــى الخّلقــة« أن تســتمّر 

ألطــول فتــرة ممكنــة، وأن يحتجــز نجاحهــا تطبيــق القــرارات الّدوليّــة الّصــادرة 

عــن مجلــس األمــن الّدولــّي، حــول إيجــاد حــّل سياســي للمعضلــة الّســوريّة، 

ــج »إدارة  ــه بنه ــتعاضت عن ــا، واس ــأت تطبيقه ــي أرج ــنطن الت ــة واش بموافق

ــع إليــه مــن فوضــى؟  األزمــة«، لقدرتــه علــى تعزيــز ونشــر مــا تتطلّ

ــا  ــال م ــة، حي ــدول المختلف ــات ال ــة سياس ــات التّالي ــي الّصفح ــتعرض ف سأس

ســيجعله مــروُر الوقــت وغيــاب الحــّل »مســألة ســوريا«، تلــك التــي عّقدتهــا 

الّصراعــات الّدوليّــة، وأكســبتها أبعــاًدا حّولــت الّســوريّين إلــى ورقــٍة فــي أيدي 

ــي يحافظــوا  ــات بشــريّة، ك ــن تضحي ــوه م ــا قّدم ــم مّم ــا، بالّرغ ــن يديرونه م

ــي  ــم ف ــم وحّقه ــرم حّريّته ــّي يحت ــام ديمقراط ــار نظ ــي اختي ــم ف ــى حّقه عل

ــة والكرامــة اإلنســانيّة. المســاواة والعدال

ــة رقــم  ــة العاّم ــتَعَمرة اعتمــد بموجــب قــرار الجمعيّ ــدان والشــعوب الُمْس )7(   إعــلن منــح اإلســتقلل للبل

1514، 14 ـ 12 ـ 1960.
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سياسات أميركا
وريّــــــــة السُّ
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واشنطن والفوضى الخّلقة
لــو ســألنا عشــرة ســوريّين، عــن الدولــة األكثــر تأثيــرًا فــي الّصــراع الّســوري، 

ــؤالء  ــألنا ه ــو س ــة. ول ــدة األميركيّ ــات المتّح ــا الوالي ــم: إنّه ــعة منه ــال تس لق

العشــرة، عــن الدولــة األكثــر إضــراًرا بالســوريّين، ألجابــوا الجــواب ذاتــه: إنّهــا 

ــة. ــدة األميركيّ ــات المتّح الوالي

ــدى واشــنطن مــن  ــأّن ل ــوريّين ب ــة الّس ــى ثق ــاّم يعــود إل ــاع الع هــذا االقتن

القــدرات مــا يؤّهلهــا لوضــع حــّد لحــرب األســد عليهــم، وأّن أخذهــا موقًفــا 

جّديًّــا منــه كان ومــا زال كفيــًل بإخراجــه مــن ســوريا، أســوة بمــا فعلتــه عــام 

۲005، عندمــا أخرجتــه مــن لبنــان، بقــراٍر أصــدره مجلــس األمــن الّدولــي، 2 

ــرة  ــول ۲0۱۲، تحــت رقــم ۱55۹ )1(، مــن دون أن تُرســل ســفينة أو طائ أيل

ــا، أو أن  ــا أو حوله ــّوات فيه ــد ق ــة، أو تحش ــى المنطق ــدة، إل ــة واح حربيّ

تجــُرؤ إيــران علــى القيــام بــأّي رّدة فعــل، إلبقــاء جيــش االحتــلل األســدّي 

فــي الّدولــة العربيّــة المجــاورة، أو أن تشــفع لــه صواريــخ حــزب اللــه عنــد 

البيــت األبيــض! 

تعلــم أغلبيّــٌة ســوريٌّة وازنــٌة أّن واشــنطن هــي الّدولــة العظمــى التــي رّوجــت 

ــر  ــّوات غي ــع الق ــى »انســحاب جمي ــم 1559 عل ــدة رق ــس األمــن ـ األمــم المتّح ــرار مجل ــّص ق )1(   راجــع ن

ــدة. ــع األمــم المتّح ــان«. موق ــة مــن لبن اللبنانيّ
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ــا  ــا أنّه ــس فيه ــٍة ال لب ــت بلغ ــة«، وأعلن ــة »الفوضــى الخّلق ــام ۲005 لحقب ع

ــة، بعــد أن اعتمدهــا كبــار مســؤوليها رســميًّا،  ســتجتاح دول المنطقــة العربيّ

وتبّنوهــا فــي تصريحــات متلحقــة، منهــم وزيــرة خارجيّتهــا فــي ذلــك التاريــخ 

كوندوليــزا رايــس التــي قالــت: »عندمــا يصــل مجتمــع مــا إلــى أقصــى درجــات 

الفوضــى المتمثّلــة فــي العنــف الهائــل وإراقــة الّدمــاء وإشــاعة أكبــر قــدر من 

الخــوف لــدى الجماهيــر، فإنـّـه يصبــح مــن الممكــن بنــاؤه مــن جديــد بهويـّـة 

جديــدة تخــدم مصالــح الجميــع«)2(. وبمــا أّن الفوضــى ســتمّر بمراحــل، فقــد 

تطــّوع أحــد الكتـّـاب لتحديدهــا بالتــدّرج التالــي:

»خلخلــة الجمــود فــي النظــام المســتهدف. إشــاعة حالــة مــن الحــراك 

ــى  ــا وصــواًل إل ــه الفوضــى وإدارته ــه. توجي والفوضــى المربكــة والمقلقــة في

الوضــع المرغــوب. اســتخدام المدخــلت التــي أحدثــت الفوضــى، إلخمادهــا 

ــى  ــان إل ــب االطمئن ــى جان ــّي، إل ــد فــي شــكله النهائ ــت الوضــع الجدي وتثبي

ــل أهــّم  ــي تمثّ ــة فــي المنطقــة، الت التّرســانة العســكرية واألســاطيل األميركيّ

عناصــر المعادلــة التــي تســتند إليهــا الفوضــى«)3(. ويضيــف الكاتــب نفســه: 

»إن نشــر الفوضــى الخّلقــة بــدأ عــام ۲0۱۱، وحّقــق نجاًحــا باهــرًا فــي ليبيــا 

والعــراق واليمــن، لكّنــه واجــه مقاومــة فــي ســوريا، واصطــدم بتحالــف 

ــة جريــدة »رأي  ــدت افتتاحيّ شــّكلت روســيا أهــم أعمدتــه«)4(. بالمقابــل، أكّ

ــد  ــة تتجّس ــرى الفوضــى الخّلق ــا نحــن ن ــوم«، أّن واشــنطن نجحــت »وه الي

ــة«)5(.  ــيمات طائفيّ ــلة، وتقس ــا، ودواًل فاش ــا حروبً أمامن

ــة انتقــال الــدول  )2(   حــوار لكونداليــزا رايــس مــع جريــدة واشــنطن بوســت عــام 2005، توضــح فيــه كيفيّ

ــة،                      ــى الخّلق ــف الفوض ــزي: تعري ــزي في ــع في ــط. موق ــرق األوس ــي الش ــة ف ــى الخّلق ــى الفوض ــة إل العربيّ

3 ـ 4 ـ 2017.

)3(   المرجع السابق.

)4(   المرجع السابق.

ــوم، 17ـ 5 ـ 2017.  ــدة رأي الي ــة جري ــرف. افتتاحي ــة« تعت ــى الخلّق ــة »الفوض ــس صاحب ــزا راي )5(   كوندالي

https://bit.ly/3nFpRzx
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ــا يعيشــونه  ــل المســؤولية عّم ــوريّين أّن واشــنطن تتحّم ــن الّس ــد مليي يعتق

ــوريّة«: األداة  ــط »الفوضــى الّس ــا تراقــب وتضب ــرون أنّه ــام ۲0۱۱، وي ــذ ع من

التــي اعتمدتهــا ومارســت مــن خللهــا دوًرا مفصليًّــا فــي تخريــب الثـّـورة، هــو 

الــذي حــال بينهــا وبيــن تقويــض االســتبداد األســدّي، ونقــل ســوريا إلــى بديــل 

ديمقراطــّي أو إســلمّي، ألّن البيــت األبيــض رفضهمــا كليهمــا، ألســباب منهــا:

ــّدل علقــات  ــاٍت يُرّجــح أن تب أّواًل: مــا ســيطرحانه علــى المنطقــة مــن تحّدي

حكوماتهــا بشــعوبها، وتحــدث قطيعــة جذريـّـة فــي أوضاعهــا، وتحــّواًل عميًقــا 

ــي  ــة، وف ــا الوطنيّ ــع ثرواته ــتخدام وتوزي ــرعيّتها، واس ــاج ش ــاط إنت ــي أنم ف

ــة، ومــا ســيترتّب علــى ذلــك مــن  دورهــا ومكانتهــا داخــل الّسياســات الّدوليّ

آثــار عميقــة الغــور، بالّنســبة إلــى دول وشــعوب الوطــن العربــّي وأدوارهــا، 

وإلــى إســرائيل وصلتهــا بــه وبمشــكلت العــرب ودورهــا الكابــح لتقّدمهــم، 

فضــًل عــن انعكاســاتها علــى الّنظــام الّدولــّي وعلقاتــه باألّمــة العربيّــة، التــي 

ســيُدخلها هــذا المنعطــف التحّولــّي فــي طــور يغيّــر روابطهــا البنيويّــة 

ا للوضــع الــذي يجعــل منهــا موضوًعــا لآلخرين،  وعلقاتهــا بالعالــم، ويضــع حــدًّ

ويســتبدله بواقــع هــي فيــه ذات فاعلة، تســيطر باســتقلليّة تاّمة على شــؤونها 

ــة مــن  وشــؤون العالــم مــن حولهــا، بمــا ســتلعبه قدراتهــا البشــريّة والطّبيعيّ

ــن  ــد بي ــتراتيجّي الفري ــا االس ــن موقعه ــادة م ــا لإلف ــه، يؤّهله ــر في دور مؤثّ

ــادئ  ــا مب ــا وتوّجهه ــٍة تحكمه ــى حقب ــا إل ــال شــعوبها ونظمه ــاّرات، وانتق الق

وقيــم مطابقــة لحاجــات شــعوبها، دافعــة لتقّدمهــم، لــن يكــون مــن الّســهل، 

ــا  ــول به ــا، القب ــا وضعفه ــا وتبعثره ــن تأّخره ــوم م ــدون الي ــن يفي ــى م عل

والرّكــون إليهــا. لهــذه األســباب مجتمعــة لــم يكــن مــن الجائــز أو المقبــول، 

ــى  ــج عل ــذه النتائ ــب ه ــح أن تترتّ ــورٍة يُرّج ــع ث ــاون م ــا، الته ــا ودوليًّ أميركيًّ

ــد.  ــط أو البعي ــى المــدى المتوّس ــا، وإن عل نجاحه

ثانيًــا: مــا يمثّلــه البديــلن مــن تحــّد إلســرائيل، الجســم الــذي بقــي ـ بالرغــم 

ــا،  ــا له ــا خارجيًّ ــة واختراقً ــن المنطق ــا ع ــكريّة ـ غريبً ــه العس ــن انتصارات م
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ــر مــن الهشاشــة وتهافــت  ــم بقــدر كبي ــي تتّس ــة، الت ــج النفطيّ ولنظــم الخلي

ــّدده  ــن اســتقرارها، مثلمــا ته ــن البديلي ــّدد انتصــار أحــد هذي ــرعيّة، ويه الّش

إيــران، ومــن غيــر المرّجــح أن تبقــي علــى علقاتهــا الراهنــة بهــا دولــة شــرعت 

تبــّث »الفوضــى الخّلقــة« فــي المشــرق العربــّي، منــذ انكفائهــا عــن العــراق 

عــام ۲00۹، ومــا أرادت »للفوضــى الخّلقــة« أن تفضــي إليــه مــن اتّســاع فــي 

رقعــة الّصــراع، الــذي يجــب أن تمتــّد آثــاره المتنّوعــة والمتكاملــة إلــى نظــم 

المنطقــة الرّاهنــة، الفاســدة والهّشــة، التــي أبــدى أوبامــا تخّوفــه »مــن التورّط 

ــة«)6(.  فــي مشــكلتها القبليّ

لــن تســمح إســرائيل بانتصــار أّي مــن هذيــن البديليــن، ألنهــا ســتجد 

ــا،  ــا يماثله ــت م ــا أن واجه ــم يســبق له ــال أوضــاع ل ــذ ـ حي نفســها ـ عندئ

ديمقراطيّــة كانــت أم إســلميّة، تفتقــر طبقتهــا الّسياســيّة إلــى الخبــرة 

ــوًدا  ــا جه ــا أو احتواؤه ــف معه ــيتطلّب التكيّ ــا، س ــل معه ــة للتعام الّضروريّ

ــه بنجــاح فــي صراعهــا مــع نظــم  ــر لمــا طبّقت وممارســات مــن نمــط مغاي

ــزع  ــذ انت ــة، من ــرّات متعاقب ــا م ــي هزمته ــة، الت ــر العربيّ ــتبداد والتّأّخ االس

نصــف مليــون مســتوطن صهيونــّي عــام ۱۹4۸ فلســطين، مــن خمــس دول 

ــار أّن قيــام نظــام  عربيــة تضــّم أربعيــن مليــون إنســان، أخــًذا بعيــن االعتب

بديــل لألســديّة فــي ســوريا يرّجــح أن يُفضــي إلــى صــراع متنــّوع األشــكال 

والمياديــن، بينهــا وبيــن ســوريا الجديــدة، ســتمليه مفــردات يضمرهــا 

ــادئ  ــس ومب ــى أس ــة عل ــة، محمول ــة أو ثوريّ ــل إصلحيّ ــى بدائ ــا إل انتقاله

ــى  ــة أخــرى، إل ــا مجتمعــات عربيّ ــا، وربّم ــرادة انتقــال مجتمعه ســتنتجها ف

نظــام ديمقراطــّي لــم يعــرف تاريــخ العــرب القديــم والحديــث مــا يماثلــه، 

ــّي  ــعب الطّوع ــول الّش ــى قب ــه الّسياســّي شــرعيًّا، ويســتند إل ســيكون نظام

ــن  ــه م ــا تبّنت ــكّل م ــًدا ل ــه تهدي ــترى في ــرائيل س ــي أّن إس ــرو ف ــل غ ــه، ف ب

ــاع،  ــن أوض ــه م ــا علي ــون جواره ــب أن يك ــا يج ــول م ــّورات، ح رؤى وتص

https://idraksy.net/the-obama-doctrine/ .2016 6(   عقيدة أوباما، مركز إدراك، 27 ـ 3 ـ(
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وحــول دورهــا فيــه وتجاهــه، الــذي أوكلتــه طــوال نيّــف وقــرن إلــى القــّوة، 

ــرض  ــم وف ــز تطّوره ــم واحتج ــرب وردعه ــى الع ــا عل ــن تفّوقه ــج ضم كنه

ــام نظــام مشــاركة شــعبيّة  ــا، فمــا عســاها تفعــل إن ق ــه ســقًفا منخفًض علي

فــي جوارهــا، تحّقــق إصلحاتــه البنيويـّـة تحديثـًـا تراكميًّــا ينهــض علــى بنيــة 

ــة ببنيــة سياســيّة  ــة، محميّ ــة متوازنــة وعقلنيّ ــة ـ ثقافيّ ــة ـ اقتصاديّ اجتماعيّ

ــة  ــاليب وأدوات مختلف ــا بأس ــل معه ــتطيع التعام ــة، تس ــكريّة حديث ـ عس

ــاء علــى شــعوبهم،  ــه طــوال صراعهــا مــع مســتبّدين أقوي عــن كّل مــا عرفت

ــا.  ــاء تجاهه ضعف

بــدوره، ســيحّول البديــل اإلســلمّي ســوريا إلــى ســاحة جهــاد تعبــوّي مؤدلــج، 

مــن  تحّديــات  إســرائيل  علــى  الوطنيّــة، وســيطرح  يتخطّــى جغرافيّتهــا 

طبيعــة غيــر مألوفــة، يرّجــح أن تلزمهــا بخــوض صــراع مديــد ضــد قطاعــات 

ا مــن المســلمين، تتّســم حاضنتــه بمعــادالت عقديّــة هــي آخــر  واســعة جــدًّ

ــة  ــة ومذهبيّ ــات دينيّ ــع بصراع ــٍن ينطب ــي زم ــه، ف ــب إلي ــل أبي ــاج ت ــا تحت م

متزايــدة الحــّدة، لــن تتمّكــن مــن احتوائهــا بمــا لديهــا مــن خبــرات، ويرّجــح 

ــا  ــي أوضاعه ــة ف ــرّات هيكليّ ــراء تغي ــى إج ــا إل ــا عليه ــا ارتداداته أن تضطرّه

ــكريّة.  ــيّة والعس ــة والّسياس ــة واالجتماعيّ االقتصاديّ

ترفــض إســرائيل كل البديليــن، وتتمّســك بالنظــام األســدّي القائــم، الــذي 

يجّنبهــا مواجهــة تحّديــات كهــذه، لــم يســبق لهــا أن تعاملــت معهــا، وســلّمها 

ــذ  ــا من ــش بســلم معه ــه الجــوالن مــن دون حــرب عــام ۱۹6۷، وتعاي مؤّسُس

اتفاقيّــة فصــل القــّوات عــام ۱۹۷4، وقــّدم لهــا ضمانــات أمنيّــة بعيــدة المــدى، 

»لــم تُطلــق بعدهــا رصاصــة واحــدة علــى مرتفعــات الجــوالن، طــوال أربعيــن 

عاًمــا«، كمــا قــال بنياميــن نتنياهــو، رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي في موســكو)7(. 

ــام نظــام ديمقراطــّي بديــل لألســديّة، ألنــه  رفضــت واشــنطن وتــل أبيــب قي

ــام  ــع نظ ــف م ــى التكيّ ــام ۱۹4۸، عل ــها ع ــذ تأسيس ــرّة، من ــيجبرها ألّول م س

https://bit.ly/3DFAJmw .2018 7(   نتنياهو، »نظام األسد لم يستهدفنا برصاصة«، الجزيرة، 13 ـ 7 ـ(
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شــرعّي، لــه بنــى حديثــة وحوامــل مجتمعيّــة مســتقرّة، يعمــل بآليّــات تختلف 

ــة، وبصــورة خاّصــة فــي  عــن كّل مــا ســبق لهــا أن عرفتــه فــي الــّدول العربيّ

ســوريا، وســيكون أكثــر انغراًســا فــي الواقــع الوطنــّي لمجتمعــه، وأكثــر انفتاًحا 

ــة فــي  ــة ومنظّماتهــا وقوانينهــا، وأكثــر عقلنيّ علــى العــرب والشــرعية الّدوليّ

التّعاطــي مــع مســائل الحــرب والّســلم، وحقــوق اإلنســان والمواطــن، وتمكين 

المــرأة، واحتــرام حقــوق الطفــل والمســّن، وســينتهج سياســات تعيــد الجــوالن 

ــة  ــات الّدول ــي التزام ــد ف ــه مــن جدي ــّي، وتوطّن ــى الوعــي الوطن المنســّي إل

ــّي  ــا العرب ــزة دوره ــه ركي ــن احتلل ــديّة م ــت األس ــد أن جعل ــع، بع والمجتم

واســتقرارها الداخلــّي.

ــة، سيســقط ركــن مــن أركان أمــن إســرائيل االســتراتيجّي، تمثّــل  بالديمقراطيّ

فــي تغييــب المجتمــع العربــّي ومواطنيــه عــن قيــم العالــم الحديــث، والفصل 

بيــن دولــة الّســلطة والحــّق والقانــون، وإبعــاد الّشــعب عــن شــؤونه الخاّصــة 

والعاّمــة، علــى حيــن أن المشــاركة الّديمقراطيّــة، بمــا تقــوم عليــه مــن 

مواطنــة متســاوية، ســتكبح المخاطــر الّناجمــة عــن ضعــف المجتمــع كهيئــة 

ا للضطهــاد والقمــع اليومــّي الــذي يعصــف  منغلقــة ومفّككــة، وســتضع حــدًّ

بالّســوريّين، إناثـًـا وذكــوًرا، وســتخرجهم مــن تناقضــات مفتعلــة، تــزّج بهــم في 

صراعــات بينيّــة تســتنزف طاقاتهــم، وتســلبهم القــدرة علــى حمايــة أنفســهم 

ووطنهــم. 

ــع ـ  ــدّو ممان ــى »ع ــوام عل ــبعة أع ــوال س ــت ط ــد تفرّج ــرائيل ق ــت إس كان

ــة  ــم الفرص ــر، دون أن تغتن ــوت ويحتض ــكرات الم ــد س ــو يكاب ــاوم«، وه مق

ــرًا للخدمــات  ــى عــن مواقــَف محورهــا إنقــاذه تقدي ــه، أو تتخلّ وتقضــي علي

االســتراتيجيّة التــي قّدمهــا لهــا، وفــي مقّدمهــا: تدميــر دولــة ومجتمــع ســوريا، 

ــوالن  ــتعادة الج ــر الس ــرب تحري ــّن ح ــه سيش ــا إنّ ــل دوًم ــٍش قي ــلح جي بس

وفلســطين، لكّنــه لــم يُســتخدم ســوى ســويعات قليلــة فــي كّل حــرب شــّنتها 

ــذ ســبعة أعــوام  ــوريّين من ــل الّس ــم انهمــك فــي قت ــى ســوريا والعــرب، ث عل
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ــّد  ــه ض ــدّي، ألّن همجيّت ــام األس ــى الّنظ ــاء عل ــرائيل اإلبق ــّررت إس ــف. ق ونيّ

ــة والتمــّدن الوحيــدة«،  ــا »واحــة الّديمقراطيّ ــا حقًّ شــعبه أقنعــت العالــم أنّه

فــي جــوار »عربــّي« عنيــف، طائفــّي ومذهبــّي، لــم يتــرّدد نظامــه فــي إبــادة 

ــرائيل  ــو إس ــذي يدع ــا ال ــاده! واآلن، م ــتبداده وفس ــن اس ــا ع ــعبه، دفاًع ش

للتخلّــص مــن نظــام تســتطيع ســحقه متــى شــاءت، ال يطالبهــا بأرضــه التــي 

تحتلّهــا، ويضمــن أمنهــا االســتراتيجّي واليومــّي المباشــر، ألّن أمنهــا مــن أمنــه، 

والســتبداله بنظــام ديمقراطــّي أو إســلمّي ســيطرح عليهــا تحّديــات ال تريــد، 

وقــد ال تســتطيع، مواجهتهــا، ويرّجــح أن تخرجهــا مــن حــال األمــن والّســلم 

ــن  ــعبه م ــرج ش ــلطوّي أخ ــام س ــى نظ ــي عل ــاذا تقض ــا؟ ولم ــم به ــي تنع الت

ــده حيالهــا  الّصــراع ضّدهــا، وزّج بــه فــي أوضــاع مأســاويّة قــد تســتمّر وتحيّ

لنصــف قــرن قــادم؟ 

ــة«  ــى الخّلق ــار »الفوض ــرائيل خي ــت إس ــارات، تبّن ــات واالعتب ــذه الخلفيّ به

األميركــّي، الــذي فــّكك ســوريا ودّمــر دولتهــا ومجتمعهــا، بيــد األســديّة، ويــكاد 

يكــون مــن المؤكّــد أن انتصــار ثورتهــا مــن أجــل الحّريـّـة والعدالــة والمســاواة 

ليــس بيــن أهدافــه، بعــد أن نّســقت واشــنطن مســاراته مــع خططهــا، 

اســتراتيجيًّا وتكتيكيًّــا، وأشــركتها فــي تحقيقــه تحت مســّمى »الّشــرق األوســط 

الجديــد«، الــذي يجــب أن يعيــد تركيــب مــا ســيتّم تفكيكــه مــن دولــه، عــدا 

مــا يســّمونه دولتهــا اليهوديّــة، وبــدأت واشــنطن بتطبيقــه فــي العــراق بعــد 

عــام ۲00۳ وطبّقتــه كذلــك فــي ســوريا منــذ أوائــل عــام ۲0۱۲، بيــد األســديّة 

وأجهــزة دولتهــا العميقــة، فــي ظــل رعايــة إســرائيل المباشــرة، وحمايتهــا)8(.

ــه  ــيطرحان علي ــا س ــورة، ألّن بديليه ــار الثّ ــدوره بانتص ــج ب ــمح الخلي ــن يس ل

ــرعيّة  ــل بش ــا، تتّص ــا يماثله ــه م ــه أن واج ــبق ل ــم يس ــاٍت ل ــا تحّدي ــو أيًض ه

ــار  ــدادات انتص ــع ارت ــاح م ــف بنج ــى التكيّ ــه عل ــه، وبقدرت ــه ونظم حكومات

)8(   عبــد الرحمــن الوافــي، الفوضــى الخلّقــة األميركّيــة وارتباطهــا بنبــوءات العهــد القديــم، المركــز 

ـ 6 ـ 2016. العربــي، 23  الديمقراطــي 
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أحدهمــا، وخاّصــة اإلســلمّي منهمــا، علــى أوضاعــه الداخليّــة، ومــا قــد تحدثــه 

ــلت  ــن معض ــه م ــا، وتطرح ــلطاته بمجتمعاته ــات س ــي علق ــدوع ف ــن ص م

يُرّجــح أن تقــّوض نظمــه أو تطيــح بأســاليب تحّكمهــا الراهنــة فــي مواطنيهــا، 

وتضــع نهايــة لطرقهــا الّســلطويّة والتّقليديّــة فــي ممارســة الحكــم، والرّافضــة 

ــات. لإلصــلح وللحّريّ

هنــا أيًضــا، اعتبــر بقــاء األســديّة ونظامهــا مصلحــة اســتراتيجيّة، واقتصــر هدف 

معظــم دول الخليــج علــى فــّك علقــات األســد مــع طهــران. لذلــك، شــاركت 

ــا  ــا خاصًّ ــا طابًع ــت عليه ــة، وأضف ــى الخّلق ــات الفوض ــي سياس ــة ف بفاعليّ

ــراع  ــد الّص ــة أم ــطتها: إطال ــه بواس ــذي أرادت تحقيق ــدف ال ــن اله ــا م نابًع

وتكثيفــه إلــى حــدٍّ يُرغــم األســديّة علــى إخــراج إيــران مــن ســوريا، وقبــول 

ــا مــن المعارضــة، تضمــن عــدم عــودة  ــة له ــات موالي ــه فئ نظــام تشــارك في

طهــران إلــى دمشــق. انضــّم الخليــج إلــى واشــنطن وتــل أبيــب، لمنــع انتصــار 

ــواء  ــن احت ــاندت تمكي ــت وس ــتقّل، ومّول ــلمّي مس ــّي أو إس ــل ديمقراط بدي

ثــورة الحّريـّـة، عبــر حرفهــا عــن مســارها األصلــّي كـــ »ثــورة للّشــعب الّســورّي 

الواحــد«، وأغرقتهــا بالمــال السياســّي بإتْبــاع العســكر المذهبــّي بهــا، بعــد أن 

أثبــت الّســوريّون، بمــا قّدمــوه مــن تضحيــات وأبــدوه مــن صمــود أســطورّي، 

أّن ثورتهــم هــي أخطــر روافــع »الّربيــع العربــّي«، وأنـّـه لــن يكــون من الّســهل 

ــة، إن هــي نجحــت فــي  مقاومــة نتائجهــا علــى المجتمعــات والــّدول العربيّ

ــخ  ــي تاري ــا ف ــا وعنًف ــتبداد إجراًم ــر نظــم االس ــن أحــد أكث ــوريا م ــر س تحري

ــم.  المنطقــة والعال

التقــت مصالــح ورهانــات الخليــج بمصالــح إســرائيل، فــي موقفهمــا مــن ثــورة 

الحّريـّـة، وتعــاون الطرفــان: إســرائيل مــن خــلل األســديّة وموقفهــا مــن إيــران، 

والخليــج عبــر الســلح »المعــارض« المتعســكر والمتمذهــب، الــذي أمــّدت به 

»الثّــورة«، فــي تنفيــذ الخطــط التــي رســمتها واشــنطن للّصــراع، والتزمــا بمــا 

حكــم الّصــراع مــن خطــوط حمــراء زادتــه تشــّعبًا وتعقيــًدا باطـّـراد، وصّعدتــه 
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ــا ـ  ــا ـ إقليميًّ ــا عربيًّ كصــراع لــم يعــد محــض ســورّي، بــل صــار كذلــك صراًع

ــا، أرغــم الجميــع علــى االلتــزام بمــا قــّرره البيــت األبيــض، الــذي غطّــى  دوليًّ

نيّاتــه وخططــه بتأكيــد عزوفــه عــن التّدّخــل فــي المنطقــة عموًمــا، وســوريا 

خصوًصــا، بمــا أّن تدّخلــه لــو حــدث لجعلــه يكبــح سياســاته الخاّصــة بالفوضى 

ــا  ــب اســتمرارها وتفاقمه ــة ومجتمــع ســوريا، ويتطلّ ــك دول ــة لتفكي المطلوب

قبولــه بانخــراط إيــران، ثــّم روســيا وعشــرات تنظيمــات االرتــزاق واإلرهــاب، 

فــي الحــرب ضــد ســوريين تبلــغ نســبة العــزّل بينهــم نيًّفــا وتســعة وتســعين 

بالمئــة، ونجاحــه فــي فــرض رقابــة يوميّــة علــى مجريــات الحــرب وممارســات 

أطرافهــا، للحــؤول دون بلــوغ حــّل سياســّي أو عســكرّي ســريع، يغلــق بــاب 

»الفوضــى«، أو يحّفــز انتصــار الثّــورة وتحّقــق أحــد بديليهــا: الديمقراطــّي أو 

اإلســلمّي. 

أســهمت األســديّة، بدورهــا، فــي إدامــة وإنجــاح »الفوضــى الخّلقــة«، وذلــك 

برفضهــا الحــّل الوســط مــع الّشــعب، والقيام بــأّي إصــلح، وتبّنيها حلًّ عســكريًّا 

ــا انقلــب بســرعة إلــى حــّل حربــّي، شــمل كّل موقــع فــي ســوريا وكّل  ـ أمنيًّ

ــا،  ــن، يوميًّ ــات المواطني ــاة مئ ــى مجــازر أودت بحي مواطــن ســوري، وأّدى إل

ــة« أن  ــه »الفوضــى الخّلق ــٍف، أرادت ــا نحــو عن ــا متعاظًم ــور دفًع ــع األم ودف

ا لغيــره وراغبـًـا فــي  يكــون متبــاداًل ودون حــدود، وأن يكــون كّل فــرد فيــه عــدوًّ

قتلــه. تقديــرًا لهــذا الــدور، ولألســاس الــذي نهــض عليــه، والــذي يلبّــي هــدف 

واشــنطن االســتراتيجّي فــي إدامــة وإطالــة الصــراع وتعميــق وتجذيــر الفوضــى 

التــي تغلــق جميــع المســارات األخــرى غيــر مســار الدفــع نحــو مزيــد مــن 

التدّخــل األجنبــّي والتوتـّـر الداخلــّي والعنــف المفتــوح، أحجمت واشــنطن عن 

القيــام بــأّي إجــراء ضــد المنخرطيــن فــي الحــرب، ســواء أكان ســلبيًّا وموّجًهــا 

ــا وداعًمــا للمعارضــة، وحــّددت أدوار المشــاركين فــي  إلــى النظــام، أم إيجابيًّ

الحــرب، اعتمــاًدا علــى آليّــة تحتّــم تصعيدهــا إلــى أعلــى األشــكال الممكنــة، 

ــي كل شــبر فــي األرض الّســوريّة، وتقــرّب المجتمعــات  التــي يجــب أن تغطّ



40

ــة  ــا بذريع ــاركة فيه ــى المش ــا إل ــى، وتدفعه ــروف الفوض ــن ظ ــاورة م المج

منعهــا مــن الوصــول إليهــا، وإلــى الــزّج، بالمقابــل، بمزيــد مــن قدراتهــا فــي 

أتّونهــا الّســورّي المســتعر، لتحويــل مــا يجــري فــي ســوريا مــن حــدث محلــّي، 

ــج،  ــم ويمكــن أن تنت ــى حــرب متشــّعبة تتفاق ــعب واألســديّة، إل ــاه الّش طرف

عنــد الضــرورة، حروبـًـا تنخــرط فيهــا قــوى متضاربــة المصالــح، شــديدة العــداء 

ــرف،  ــّي الص ــال السياس ــا المج ــى صراعه ــر، يتخطّ ــا اآلخ ــد بعضه ــا ض بعضه

وتقــّوض نتائجــه الطّابــع الوطنــّي واإلنســانّي النتفاضــة شــعب مظلــوم ضــد 

ــة،  ــا األصليّ ــض رهاناته ــي نقي ــر ف ــر فأكث ــا أكث ــف، وتغرقه نظــام فاســد وعني

ــة ترقيتهــا إلــى ثــورة.  وتلغــي إمكانيّ

ــنطن  ــام واش ــر إحج ــام ۲0۱۲، عبّ ــط ع ــن أواس ــدًءا م ــف، أي ب ــام ونيّ ــد ع بع

ــي  ــا ف ــن رغبته ــوريّة، ع ــوريّة ـ الّس ــة، الّس ــة المحلّيّ ــّل األزم ــة وح ــن تهدئ ع

ــات  ــر وجــه ـ سياســات ومتطلّب ــى خي ــذ ـ عل اســتمرار نظــام األســد كأداة تنّف

»الفوضــى الخّلقــة«، ومــا يترتـّـب عليها مــن إفشــال بديليه المحتمليــن، وخاّصة 

الديمقراطــّي منهمــا، الــذي بــدا فــي مرحلــة التّمــرّد األولــى كخيــار لن يســتطيع 

ــب  ــي حــال أحجمــت واشــنطن عــن اســتقدام مشــاركين أجان أحــد منعــه، ف

إلــى الّصــراع الــذي أبعــده البيــت األبيــض عــن أهدافــه الخاّصــة وتغاضــى عــن 

تدّخــل أطــراف إقليميّــة ودوليّــة فيــه، ألّن تدّخلهــا يضــع أهدافهــا فــي خدمــة 

اســتراتيجيّته، ويكبــح مــا قــد تثيــره مــن رّدات فعــل ترفضهــا فــي منطقــة تجتاز 

طــورًا انتقاليًّــا، حاملــه قــوى مجتمعيّــة شــبابيّة الطابــع، تثــور ضــد تدميــر دولــة 

ســوريا ومجتمعهــا، وترفــض لصالحهــا رهانــات »الفوضــى الخّلقــة« التّفكيكيّــة، 

وتعمــل إلغراقهــا فــي أمــواج »الّربيــع العربــّي«، الــذي تراهــن علــى امتدادهــا 

ــة مــع جهودهــا للضــرب  إلــى خــارج ســوريا، فــي حــال تفاعــل العالــم بإيجابيّ

علــى يــد األســد، ولوقــف حلـّـه الحربــّي، المرتكز علــى تحويــل التجاذب الّســّنّي 

ـ الّشــيعّي إلــى صــراع وحــروب هــي ركــن »الفوضــى األميركيــة الخّلقــة«، ومــا 

تختزنــه مــن عنــف حبيــس. 



41

حقل واشنطن البنيوّي 

مــن الّضــرورّي التّوقـّـف عنــد نقطــٍة تتّصــل بفــرادة سياســات واشــنطن، التــي 

ــرى. هــذه الفــرادة  ــدول الكب ــا مختلفــة عــن غيرهــا مــن سياســات ال جعلته

ــة، ألنّــه  تنبــع مــن رفــض مفهــوم وواقــع تــوازن القــوى فــي العلقــات الّدوليّ

مبــدأ كان موافًقــا النقســامات أوروبّــا إلــى دول متصارعــة ذات قــدرات 

متعادلــة نســبيًّا، ومراكــز نفــوذ خاّصــة بــكّل منهــا، بيــد أّن ذلــك الزّمــان قــد 

ــا، ولــن يوجــد  ــة، ال يوجــد راهًن فــات، بعــد تحــّول واشــنطن إلــى قــّوة دوليّ

فــي المــدى المنظــور، أيُّ تــوازن أو تعــادل بينهــا وبيــن أّي قــّوة دوليّــة 

أخــرى، وليــس هنــاك َمــن يســتطيع إخراجهــا مــن أّي موقــع فــي العالــم. وكان 

االنتشــار الّدولــّي الفرنســّي ـ البريطانــّي المتفــاوت والنســبّي قــد حتـّـم ضبــط 

تناقضاتهمــا، كقّوتيــن تســيطران علــى أوروبّــا، ومــا دار مــن صراعــات بينهمــا 

ــم  ــى التحّك ــا، وعل ــم خارجه ــى اقتســام العال ــى تنافســهما عل ــا يرجــع إل فيه

فــي القــوى القاريـّـة الّصاعــدة، اقتصاديًّــا وسياســيًّا، كألمانيــا، والمحافظــة علــى 

وضعهمــا كقاعدتيــن للّنظــام االســتعمارّي، وحــّد توازنهمــا الّنســبّي مواقفهمــا 

مــن روســيا: الدولــة التــي كــّررت محاوالتهــا القتحــام القــارّة، ولفــرض تبــّدل 

ــا مقابــًل لــكّل منهمــا، يمكنــه  ــا دوليًّ فــي بيئتهــا الّسياســيّة تجعــل منهــا قطبً

ــا،  ــاًرا عليه ــان حص ــت الّدولت ــي فرض ــا، الت ــم ألماني ــيا ث ــاح بروس ــح جم كب

ــة، ومنافســة لهمــا.  ــّوة اســتعماريّة وازن ــح ق للحــؤول دون أن تصب

ــّي  ــا الّدول ــي نظامه ــذت تبن ــذ أخ ــوازن، م ــدأ الت ــرة ومب ــركا فك ــت أمي رفض

الخــاّص وتنشــره فــي العالــم، مــن األقــرب إلــى األبعــد: مــن أميــركا اللتينيــة 

إلــى آســيا وأوروبّــا، وصــواًل إلــى صعودهــا الّنهائــّي والحاســم، كقــّوة عالميّــة 

أولــى، ثــّم مســيطرة، بعــد انفــراط الّنظــام الّدولــّي فــي الحربيــن العالميّتيــن 

األولــى والثّانيــة، ونشــوء نظــام ثنائــي القطبيّــة: رأســمالّي بزعامتهــا، واشــتراكّي 

بقيــادة االتّحــاد الّســوفيتّي. ولتوطيــد قبضتهــا علــى مــا تحــت ســيطرتها مــن 

العالــم، مــن أجــل مواجهــة االتّحــاد الّســوفيتّي ومعســكره، اعتمــدت واشــنطن 
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اســتراتيجيّة تقــوم علــى تأســيس حقــل بنيــوّي خــاّص بهــا، نشــرته فوق القســم 

األكبــر مــن العالــم، وعملــت لجعلــه ســاحة سياســة دوليّــة وحيــدة ومســيطرة، 

تُدخــل اآلخريــن إليهــا وتُخرجهــم منهــا بقــراٍر تنفــرد وحدهــا باتّخــاذه، 

يُخضعهــم لهــا أو يُتبعهــم بهــا، أو يُشــركهم، ضمــن ظــروف وشــروط خاّصــة، 

ــل  ــات تتّص ــول وســط وتدرّج ــن خــلل حل ــّي، م ــوّي، الكون ــا البني ــي حقله ف

بعــدم قدرتهــا علــى إلحاقهــم بهــا، وإرغامهــم علــى تأديــة مــا رســمته لهــم من 

أدوار، أو أدوار قريبــة منهــا، فــإن كانــت مواقفهــم مناقضــة لمواقفهــا، حالــت 

بينهــم وبيــن دخــول الحقــل البنيــوّي الّدولــّي الــذي عيّنــت أسســه وحــدوده 

وشــروط االندمــاج فيــه أو االنتمــاء إليــه، وعلــى غيرهــا رؤيــة نفســه بداللتــه، 

ــا بقــدر كاٍف، أقصتــه عنــه بالتعــاون مــع مــن تُغريــه بشــراكة                فــإن كان قويًّ

ــا  ــه، كم ــاتها حيال ــذ سياس ــى تنفي ــه عل ــا، أو أجبرت ــّي معه ــارب مصلح أو بتق

فعلــت إبـّـان صراعهــا مــع الســوفييت ومعســكرهم، عندمــا أخرجتهمــا بصــورة 

تــكاد تكــون تاّمــة مــن االقتصاد العالمــّي. فــإذا تذكّرنــا أّن اســتهلك مواطنيهما 

الّداخلــّي كان محــدوًدا، بســبب تدنّــي قدراتهــم الّشــرائيّة ودخولهــم، وجدنــا 

ــذي غــدا  ــا، ال ــض إنتاجهم ــا بفائ أّن سياســات واشــنطن نجحــت فــي خنقهم

ضربًــا مــن هــدر قاتــل لمواردهمــا وطاقاتهمــا. 

هــذا الحقــل البنيــوّي األميركــّي هــو كونــّي وقطاعــّي، فــي آن مًعــا، لــذا فإنـّـه 

ــؤون  ــاد والّش ــة واالقتص ــي الّسياس ــّي ف ــو محلّ ــا ه ــكّل م ــة ب ــل لإلحاط يعم

العســكريّة، وتتّســم محّدداتــه بالثّبــات هنــا، والمرونــة هنــاك، ويمتلــك 

مرتســمات متنّوعــة بتنــّوع مواقعــه فــي العالــم، وباختــلف أســاليبه مــن مكان 

ــه مفتوحــة  ــة ألخــرى، مــع أّن البيــت األبيــض يبقــي خيارات آلخــر، ومــن دول

حيــال القــوى التــي ترفــض االنضــواء فيــه، فــإن كان لديها مــن القــدرات والقّوة 

مــا يجعلهــا طرفًــا مقاوًمــا لهــا، ويمكنــه العمــل بمعــزل عــن حقلهــا البنيــوّي 

وخارجــه، عزلتــه وعملــت لتعطيــل دوره الّدولــّي، فــإن فشــلت تكيّفــت معــه، 

ــا  ــّدل تدريجيًّ ــة تب ــوات تراكميّ ــوم بخط ــل لتق ــه، ب ــرف بوضع ــن ال لتعت ولك
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علقاتهــا بــه وأوضاعــه، وصــواًل إلــى احتوائــه وإتباعــه بحقلهــا البنيــوّي، 

الــذي يعيــن عندئــذ مصالحــه بمــا يخدمهــا، وسياســاته ومواقفــه فــي ضــوء 

سياســاتها ومواقفهــا، فــإن انتهــت وظيفتــه، أخرجتــه منــه، أو بّدلــت موقعــه 

ــه. ودوره داخل

وبالّرغــم مّمــا نلحظــه اليــوم، مــن تراجع في حقــل واشــنطن البنيــوّي الّدولّي، 

ومــن تكاليــف إدامتــه الباهظــة، يقــول بعــض المفّكريــن األميركيّيــن إنـّـه أخــذ 

ــاك  ــن ارتب ــه م ــا تواجه ــزون م ــة )9(، ويع ــم اإلمبراطوريّ ــة بلده ــّدد مكان يه

إلــى مواجهــة تحّديــات متنّوعــة، كالتحــّدي االقتصــادّي الصينــّي، والعســكرّي 

الروســّي، فــإّن مــن الجلــّي أن تراتــب حقلهــا البنيــوّي المنتشــر فــي العالــم، 

ــه  ــه وصناعات ــه وتســليحه وعلوم ــه وتقنيّات ــي باقتصــاده وتجارت ــذي يغطّ وال

وثقافتــه الّشــعبيّة... إلــخ، يتيــح لهــا تركيــز جهودهــا علــى هــذا الجانــب اليوم، 

وغيــره غــًدا، بحيــث تبقــى يدهــا هــي العليــا، فــي مجالــي ســيطرتها الّشــاملة 

ــى  ــة، ويكــون بوســعها نقــل تفّوقهــا فــي قطــاع مــن القطاعــات إل والقطاعيّ

غيــره، وإن تراجعــت قدرتهــا علــى احتــواء اآلخريــن أو التكيّــف معهــم، وعلــى 

تكييفهــم، بالمقابــل، مــع مــا تريــد لهــم أن يكونــوا عليــه. 

ــا  ــا هزيمــة وإّم ــه إّم ــرى في ــوازن، وي ــذي يرفــض التّ ــوّي ال هــذا الحقــل البني

ــة  ــى واقع ــتند إل ــره، يس ــب كس ــه ويج ــش مع ــوز التّعاي ــرًا ال يج ــا عاب وضًع

ــر لهــا  ال ســبيل إلــى إنكارهــا، هــي أّن الواليــات المتّحــدة تنفــرد بوضــع يوفّ

قــّوًة بلغــت مســتوى عســكريًّا واقتصاديًّــا وتقنيًّــا وعلميًّــا وتواصليًّــا ال ســابقة 

لــه فــي تاريــخ البشــريّة، وال تمتلــك أّي قــّوة أخــرى مثيــًل لــه، ســواء فــي مــا 

ــا  ــه بم ــك تصعــب مقارنت ــة، لذل ــه العاّم ــة أم ببنيت ــه المتفرّق ــل بمفردات يتّص

كان لــدى غيرهــا، فــي الماضــي أو الحاضــر. هــذا الحديــث عــن حقــل بنيــوّي 

دولــّي تنفــرد واشــنطن بإدارتــه هدفــه تبيــان مــا يترتـّـب علــى تكامــل وفــرادة 

)9(   بــول كنيــدي، صعــود وســقوط القــوى العظمــى، الناشــر رانــدوم هــاوس، 1987، النســخة العربيــة مكتبــة 

 https://bit.ly/3rsbAaI نور، 
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ــة مــن ارتــدادات علــى مــن هــم خــارج أميــركا، مــن شــعوب  القــّوة األميركيّ

ودول عالمنــا، وخاّصــة الّضعيفــة والتــي تجــد نفســها فــي طــور التكويــن. 

هــذا الّنمــط المتكامــل مــن الّســيطرة لــم يســبق أن مارســته دولــة أخــرى فــي 

التّاريــخ، وبســبب فرادتــه، ال توجــد اليــوم دولــة عظمــى يمكنهــا أن تجــاري 

أميــركا أو تنافســها فــي القــّوة والتقــّدم التّقنــّي واالنتشــار العالمــّي والّســيطرة 

ــة والقــدرة  علــى الطّبيعــة ومواردهــا، وفــي نمــط العيــش ومســتوى اإلنتاجيّ

ــن  ــبي بي ــوازن نس ــن ت ــاك م ــخ. وإذا كان هن ــكار... إل ــراع واالبت ــى االخت عل

هــذا الجانــب أو ذاك مــن جوانــب البنيــة الخاّصــة بدولــة مــن الــدول، وبيــن 

ــة  ــة التــي أقامتهــا بعــد الحــرب العالميّ بنيــة أميــركا الخاّصــة، والبنيــة الّدوليّ

ــا وآســيا، وفّككــت  ــي أوروبّ ــيوعيّة ف ــّدم الّش ــة، وأوقفــت بواســطتها تق الثّاني

حــركات التحــّرر الوطنــّي وقضــت عليهــا واحــدة بعــد أخــرى، ودحــرت الّنظــام 

الّشــيوعّي وأســقطته عــام ۱۹۹0 ـ ۱۹۹۱، فــإّن هــذا ال يعنــي أّن هــذه الدولــة 

تمتلــك بنيــة موازيــة لحقــل البيــت األبيــض البنــوّي. 

اختــارت واشــنطن الفوضــى الخّلقــة كاســتراتيجيّة مواجهــة مــع العالــم 

ــيناريوهات  ــا س ــّدد خبراؤه ــد أن ح ــة، بع ــّي خاّص ــة، والعرب ــلمّي عاّم اإلس

تطبيقيّــة متنّوعــة لهــا، وضــع أحدهــا مفّكــٌر بنتاغونــّي محافــظ، اســمه شــارل 

كرواتهامــر، صــاغ رؤيتــه فــي إطــار الــرّد على ســؤال: مــا العالم الذي ســتواجهه 

أميــركا بعــد ســقوط االتّحــاد الّســوفيتّي، ومــا دورهــا فيــه؟ يقــول كراوتهامــر 

مــا يلــي: »بعــد انهيــار االتّحــاد الّســوفيتّي وســقوط الخطر الّشــيوعّي، ســيكون 

هنــاك نمطــان مــن الّصراعــات الّدوليّــة، أحدهمــا الّصــراع بيــن الّشــمال 

والجنــوب، واآلخــر بيــن الحضــارة اليهوديـّـةـ  المســيحيّة فــي الغــرب والحضارة 

ــة فــي الّشــرق األقصــى. فــي الّنمــط األّول، ســيمثّل العــرب  الشــنتويّة البوذيّ

ــّل مكانــة خاّصــة  ــم جهــة تحت ــادة الجنــوب، وبمــا أنّه قاعــدة الّشــمال أو قي

ــف  ــم اإلســلمّي، فــإّن انتصــار أميــركا والغــرب علــى الجنــوب يتوقّ فــي العال

علــى كســبهم كقاعــدة للّشــمال، أو كســرهم حتــى ال يكونــوا قيــادة للجنــوب. 
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أّمــا فــي الّنمــط الثّانــي، فــإّن موقــف العــرب كقــوة وســيطة بيــن المتصارعيــن 

ــا:  ــتنتصر منهم ــي س ــة الت ــد الجه ــي تحدي ــا ف ــن ســيلعب دوًرا مهمًّ العملقي

هــل هــي الحضــارة اليهوديـّـة ـ المســيحيّة بفرديّتهــا وإنتاجيّتهــا المرتفعــة، أم 

ــة المماثلــة. هنــا  الحضــارة الّشــنتويّة ـ البوذيّــة بجماعيّتهــا وقدراتهــا اإلنتاجيّ

أيًضــا، ال بــد مــن كســب العــرب لضمــان انحيازهــم إلــى حضــارة الغــرب، أو 

كســرهم لمنعهــم مــن االنضمــام إلــى الطّــرف المعــادي لــه«)10(. 

ــرب،  ــاه الع ــا تج ــي اعتمدته ــات الت ــول السياس ــنطن؟ تق ــارت واش ــاذا اخت م

ــاب  ــح ب ــل وسياســات تفت ــارت بدائ ــا اخت ــوفيتّي، إنّه ــاد الّس بعــد زوال االتّح

كســرهم، وترّجحــه علــى بــاب كســبهم. هــذا الخيــار تــلزم مــع صعــود اليمين 

ــة،  ــة وخفيّ ــة، معلن ــة رابع ــي حــرب عالميّ ــركا، وشــروعه ف ــي أمي ــد ف الجدي

موّجهــة ضــّد العالــم اإلســلمّي والعــرب، بحّجــة الحــرب علــى إرهابــه الــذي 

ــزو  ــى غ ــي أّدت إل ــن الت ــوش االب ــورج ب ــات ج ــع سياس ــم، وم ــّدد العال يه

أفغانســتان وتدميــر العــراق، قبــل إقامــة شــراكة فيــه مــع إيــران، التــي نّفــذت 

انقلبًــا أقصــى القطــاع األكبــر مــن المســلمين الســّنة عــن الّســلطة والحكــم، 

وأخيــرًا مــع تبّنــي سياســات »الفوضــى الخّلقــة« التــي قيــل ـ بــكّل صراحــة ـ 

إّن هدفهــا هــو تفكيــك الــدول العربيّــة وإعــادة تركيبهــا، وظهــر خللهــا ميــل 

واشــنطن إلــى تفعيــل نفــوذ وحضــور إيــران فــي البلــدان العربيّــة المجــاورة، 

ومــا أّدى إليــه مــن تخريــب للّدولــة واختــراق للمجتمــع فــي العــراق، ثــم فــي 

ســوريا، بأيــدى حكامهمــا المحلّيّيــن ومعونــة طهــران، التــي تتعــاون مع األســد 

لتنفيــذ حــّل أمنــّي أبــرز نتائجــه مــا جــرى بالفعــل مــن تدميــر شــمل دولــة 

ــز  ــي، كطــرف ينج ــن للملل ــّي معل ــّي ـ أوبام ــم أميرك ــع ســوريا، بدع ومجتم

مهمــة واشــنطن االســتراتيجيّة: كســر العــرب بــدًءا بالمشــرق العربــّي، الــذي 

ــادة  ــرص إع ــت أّن ف ــد أعلن ــس ق ــت راي ــه، وكان ــه ومجتمعات ــر دول ــّم تدمي ت

)10(   شــارل كراوتهامــر، »مســتقبل وســيناريوهات الصــراع العربــّي ـ اإلســرائيلّي. كتــب موقــع غوغــل حــول 

العلــم السياســّي، 2011.



46

تركيبهــا ســتتكّفل بإبقائهــا مكســورة إلــى زمــٍن، اللــه وحــده مــن يعــرف كــم 

ســيطول. 

كيــف بــدأت واشــنطن بنــاء حقــل بنيــوّي للّصــراع الّســّنيـ  الّشــيعّي، بمداميك 

ــى  ــة إل ــة مقابل ــاه مــن جه ــة، وتتخطّ ــّي مــن جه ــه المذهب ــن طابع ــد م تفي

ــة،  ــة وثقافيّ ــة وعقديّ ــات قوميّ ــل بتناقض ــل، حف ــخ طوي ــاء تاري ــادة إحي إع

وبذكريــات تاريخيّــة ســلبيّة حافلــة بالعــداء للعــرب: مــاّدة اإلســلم، الــذي أقام 

حولهــم ســياًجا مــن شــركاء فــي العقيــدة، قاســموهم قيمــه الّروحيّــة، ومنافعه 

ــورة  ــت ث ــى أن قام ــام، إل ــف ع ــن أل ــر م ــّد ألكث ــخ امت ــه طــوال تاري وحمايت

المللــي فــي إيــران، وقــررت وضعهــا ووضــع نفســها فــي مواجهــة حاســمة مع 

ــة  ــم الّســاحقة، وتســخير الّدول ــة مســلمي العال ــل أغلبيّ ــّنّي، ممثّ اإلســلم الّس

ــام ۱۹۷۹،  ــذ ع ــه من ــّنتها علي ــي ش ــرب الت ــعبها للح ــا وش ــة وموارده اإليرانيّ

ــر  ــد بتدمي ــن، وتتوّع ــان واليم ــوريا ولبن ــراق وس ــف الع ــع زاح ــرت بتتاب ودّم

بقيّــة دول جوارهــا العربــّي، فــي صــراع هــو أعظــم مــا نشــب داخــل اإلســلم 

وضــّده، علــى مــّر التّاريــخ!

خطوط واشنطن الحمراء
اســتغّل بيــت أوبامــا األبيــض تصميــم األســديّة علــى تدميــر دولــة ومجتمــع 

ســوريا، ليســتخدمها كمرحلــة أّوليّــة فــي »الفوضــى الخّلقــة«، ويمتنــع، 

ــا  ــار تدميرهم ــف أو ردع مس ــأنه وق ــن ش ــا م ــل م ــن فع ــره، م ــع غي ويمن

ــدة »ألمــه« الشــديد  وتفكيكهمــا. ومــع أّن أوبامــا أبــدى فــي مناســبات عدي

لمــا حــّل بالّســوريّين، فإنـّـه لــم يفعــل شــيئًا لوقــف اإلجــرام األســدّي المخالف 

للقانونيــن الدولــّي واإلنســانّي، باســتهدافه قطاعــات شــعبيّة واســعة طالبــت 

بالديمقراطيّــة: الّنظــام الــذي كثيــرًا مــا اّدعــت اإلدارة األميركيّــة أّن نشــره هــو 

هــدف سياســتها الخارجيّــة الرّســمّي، لكّنهــا تنّكــرت لــه فــي الحالــة الّســوريّة، 

والعربيّــة، كمــا تنّكــرت للمطالبيــن بــه، ألســباٍب منهــا أّن انتصــار الّديمقراطيّــة 
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ــض  ــي تقوي ــا ف ــى اســتراتيجيّته بالفشــل، وســيلعب دوًرا مفصليًّ ســيحكم عل

اســتراتيجيّة »كســر العــرب«. 

كان الرئيــس جــورج بــوش االبــن غــازي العــراق قــد أيّــد اســتراتيجيّة تفكيــك 

ــول  ــن قب ــود م ــد عق ــة: »بع ــه بصراح ــة، بقول ــب دول المنطق ــادة تركي وإع

ــا  ــٍم كم ــى عال ــعي إل ــة للس ــا اآلن الفرص ــي، لدين ــا ه ــة كم ــم بالمنطق العال

ــوق  ــن الحق ــة م ــه مجموع ــدة في ــات المتح ــم الوالي ــون، تدع ــي أن يك ينبغ

مثــل: حّريّــة التعبيــر، وحّريّــة التّجّمــع الّســلمّي، وحّريّــة التّديّــن، والمســاواة 

بيــن المــرأة والرّجــل تحــت حكــم القانــون، وحــّق اختيــار الزّعمــاء، ألّن دعمنــا 

ــا« )11(.  ــة بالنســبة لن ــادئ ليــس مصلحــة ثانويّ لهــذه المب

ــتراتيجيّة  ــلن االس ــد إع ــا، عن ــاراك أوبام ــّي ب ــح الرّئاس ــن المرّش ــدوره، أعل ب

الجديــدة، أّن »هــذه هــي اللحظــة المناســبة كــي نســاعد علــى بــزوغ فجــر 

جديــد فــي الّشــرق األوســط« )12(. هــذا الّنمــط التّحريضــّي والتّبشــيرّي مــن 

ــه التــزام واشــنطن بحّريّــة وحقــوق الّســوريّين، بــل أملتــه  اإلعلنــات لــم يملِ

ــّررت  ــأّن واشــنطن ق ــن ب ــام المتظاهري ــد األحــداث، وإيه ــي تصعي ــة ف الّرغب

ــض  ــن تحري ــًل ع ــتبدادّي، فض ــديّة االس ــام األس ــع نظ ــم م ــاندة صراعه مس

األســديّة عليهــم، وتشــجيعها علــى تصعيــد حربهــا ضّدهــم، إلحبــاط تآمرهــم 

ــم،  ــف وراء تمرّده ــذي يق ــّي، ال ــّي ـ الصهيون ــض، اإلمبريال ــت األبي ــع البي م

وأخيــرًا، لفتــح أبــواب الصــراع علــى مصراعيهــا أمــام »الفوضــى الخّلقــة«، بمــا 

ــه فقــد شــرعيّته، رفــض  ــرة إن ــذي قــال أوبامــا مــرّات كثي ــار األســد، ال أّن بّش

ــى  ــة، وأبق ــه العميق ــّول دولت ــن تغ ــّد م ــلح، والح ــب اإلص ــتجابة لمطل االس

ســوريا حبيســة فوضــى قــّررت أميــركا تصعيدهــا، وأحجمــت، لهــذا الّســبب، 

عــن االنخــراط فــي اســتخدام مــا لديهــا مــن وســائل متفّوقــة، إليجــاد حــّل 

ــة التــي وافقــت عليهــا بحماســة، وحرصــت علــى  ــق القــرارات الّدوليّ لــه يطبّ

)11(   عقيدة أوباما، مرجع سابق.

)12(   عقيدة أوباما، مرجع سابق.
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إدراج »الحــدث الّســوري« فــي ســياقاٍت أفضــت إلــى تعميقــه وانتشــار نيرانــه 

داخــل ســوريا، وتوســعته عبــر اســتدراج جهــات خارجيّــة إليــه، وإدارتــه 

فاقمــت تناقضــات أطرافــه، وعــّززت مــا تتّســم بــه قدراتهــم وأوزانهــم 

العســكريّة والّسياســيّة مــن تفــاوت، وأهدافهــم مــن تبايــن، وصــواًل إلــى إقامة 

ــة للمعضلــة الّســوريّة، وبيــن  رابطــة ســببيّة وثيقــة بيــن المنطويــات الداخليّ

ــّورات  ــريع التّط ــل بتس ــا يتكّف ــة، وم ــة والّدوليّ ــة واإلقليميّ ــابكاتها العربيّ تش

وتراكمهــا، وإيهــام مــن يشــاركون فيهــا بأنّهــم هــم الذيــن يقــّررون أدوارهــم 

ونتائجهــا، ويمســكون فــي الوقــت نفســه بإطــار أحداثهــا العــام، الــذي ال يحّق 

ــنطن  ــّررت واش ــي ق ــة الت ــد البني ــه يجّس ــه، لكون ــه وعلي ــروج من ــد الخ ألح

احتــواء اآلخريــن بواســطتها، واالحتــواء االســتباقّي لمــآالت جهودهــم الحربيّــة، 

ــا  ــى اكتســاح مجاله ــادرة عل ــي الفوضــى الق ــب ف ــل أبي ــة ت ــة ووظيف ولمكان

الجغرافــّي والّسياســّي المجــاور، لمــا لذلــك مــن أهّميّــة خاّصــة بالّنســبة إلــى 

ــل  ــة عصــر دخــل قب ــى مواجه ــه، وعل ــى في ــّوة أول حاضرهــا ومســتقبلها، كق

ــّدى  ــكت أن تتح ــات أوش ــه أزم ــّي، اخترقت ــور ليبرال ــي ط ــف ف ــن ونيّ عقدي

ــي  ــا ف ــّي مصالحه ــى ط ــه عل ــرت دول ــا، أجب ــول له ــاد حل ــى إيج ــه عل قدرت

ــات  ــذ المرجعيّ ــف، ونب ــى العن ــة إل ــة نازع ــة، إقصائيّ ــة مغلق ــياقات قوميّ س

والقيــم الّدوليّــة المشــتركة والجامعــة، التــي تأخــذ العالــم إلــى حقبــة تطبعــه 

سياســات واشــنطن خللهــا بقــدر خطيــر مــن العدائيّــة، والميــل إلى اســتخدام 

الفوضــى كســلح سياســّي ـ عســكرّي، يتكّفــل بضبــط علقاتهــا باآلخريــن، بعــد 

أن وصلــت فوضاهــا إلــى حــّد أخــذت تقــّوض معــه الّنظــام الّدولــّي القائــم، 

ــدة،  ــتغال جدي ــات اش ــروط وآلي ــّي بش ــوّي الكون ــا البني ــاج حقله ــد إنت لتعي

يواجــه بهــا مشــكلت التحــّول مــن الّدبلوماســيّة إلــى القــّوة والعســكرة، ومــن 

المحيــط األطلســّي وأوروبّــا إلــى المحيــط الهــادي والصيــن واليابــان وكوريــا، 

ــي  ــا ف ــم انضوائه ــة لتنظي ــة الّضروريّ ــغ الّنهائيّ ــد الّصي ــور بع ــم تتبل ــث ل حي

الحقــل المتجــّدد، ولــم تُحَســم بعــد مســألة نجاحهــا فــي مســعاها أو فشــلها 
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فيــه، مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن إجبارها علــى قبــول سياســات توازنيّة، ســتعّدها 

بدايــة انهيــار ســيطرتها الّدوليّــة ونظامهــا الّدولــّي، بمــا ســيحمله تطــّور كهــذا 

مــن أخطــار عليهــا ال تقــّل، بحــال مــن األحــوال، عــن األخطــار التــي أّدت إلــى 

ــزم  ــا، وال تعت ــّدي له ــها للتص ــّد نفس ــم تع ــا ل ــا بأنّه ــن، علًم ــن عالميّتي حربي

مواجهتهــا بغيــر سياســات مماثلــة لتلــك التــي اخترقــت إدارات بــوش وأوبامــا، 

ــام  ــح الّنظ ــى كب ــن عل ــب، وتراه ــات ترام ــي سياس ــوح ف ــوم بوض ــرز الي وتب

ــدول  ــة، كالتــي قامــت بيــن ال ــّي، إن كان سيســتند إلــى علقــات توازنيّ الّدول

ــى  ــرّد عل ــا، وال ــة المتوافقــة معه ــارة الّدوليّ ــب أســس التّج ــة، وتخري األوروبيّ

االنصيــاع لهــا ببرامــج تســليح متســارع ال مثيــل لحجمــه ونوعيّــة مــا ســيُبتكر 

فيــه ويُســتخدم مــن ســلح، وبإضفــاء طابــع كونــّي »الفوضــى الخّلقــة«، مــن 

شــأنه أن يحافــظ علــى موقعهــا كدولــة ال يســتطيع أن يتحّداهــا أحــد، هــي 

ــر  ــا، واألكث ــا ومصالحه ــرض خياراته ــى ف ــدر عل ــا، واألق ــوًذا وجبروتً ــر نف األكث

اســتهانة بالقيــم التــي حكمــت جزئيًّــا عالــم مــا بعــد الحــرب العالميّــة الثّانيــة 

المنقســم إلــى معســكرين متناحريــن، واحتقــاًرا لحقــوق اإلنســان والشــعوب.

عــود علــى بــدء: مــن ســوء طالــع الثـّـورة الّســوريّة أنّهــا وقعــت فــي لحظــة 

انعطافيّــة، أنتجهــا انخــراط دول العالــم الكبــرى فــي صــراع هويّــات 

تعّمقــه وتعســكره مــآزق وأزمــات اقتصاديّــة واجتماعيّــة وأيديولوجيّــة 

ــة،  ــة ـ تقنيّ مستشــرية، تتــلزم مــع، وتنتــج عــن، االنتقــال إلــى ثــورة علميّ

تتحــّدى قــدرات الّدولــة ـ األّمــة، وتتخطّــى أسســها الّسياســيّة واالقتصاديّــة 

وأســاليبها اإلداريّــة، وال تعتــرف بحدودهــا الّســياديّة، فقــدت بســببها دول 

ــوع  ــاه الّن ــيّة تج ــن حساس ــه م ــت تبدي ــا كان ــًرا مّم ــرق كثي ــرب والّش الغ

ــّدول  ــات ال ــت علق ــم طبع ــر وقي ــن معايي ــت ع ــره، وتخلّ ــرّي ومصائ البش

بطابعهــا، بعــد فتــرة نــزع االســتعمار ومــا صحبهــا مــن تراجــع فــي انقســام 

الــّدول إلــى معســكرات، بــداًل مــن أن تفيــد واشــنطن مــن هــذه الّســانحة 

ــات  ــة التّوافق ــّزز قيم ــس تع ــى أس ــة عل ــاة الّدوليّ ــاء الحي ــة، إلرس التاريخيّ
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والمشــتركات، نراهــا تصــّر علــى فــرض نفســها كقطــب أوحــد علــى 

ــد  ــة بع ــا الحقيقيّ ــدود قدراته ــت ح ــعيها، وبان ــر س ــا تعثّ ــم، وعندم العال

غزوهــا العــراق بصــورة خاّصــة، وبــدا أّن رهــان »الّربيــع العربــّي« الثـّـورّي 

يمكــن أن يُخــرج العــرب مــن هــذا الّســياق المدّمــر ومــن حقــل واشــنطن 

البنيــوّي، ويتيــح لهــم خيــارات تحــول دون كســرهم كحلقــة تصــل الغــرب 

ــة  ــم الحديــث بالّديمقراطيّ ــم التــي صنعــت العال بالّشــرق، وتتمّســك بالقي

ــات  ــذه التّحّدي ــة له ــوريّين المتصّدي ــورة الّس ــم ث ــة والمســاواة: قي والعدال

ــى األرجــح صــراٌع  ــا بنجــاح، نشــب عل ــإن تخطّته ــا، ف ــرت بعضه ــي ذك الت

ــن  ــة، وبي ــريّة هائل ــل بش ــن كت ــه م ــم، وحّركت ــن قي ــه م ــا حملت ــن م بي

ــة، وتعيــد إنتــاج الحقبــة االســتعماريّة  الــدول المتراجعــة عــن الّديمقراطيّ

ــأنها أن  ــن ش ــة، م ــكالها القديم ــن أش ــا م ــة وعنًف ــّد فظاع ــي أشــكال أش ف

ــرّده  ــر تم ــع عب ــزه المجتم ــّي ينج ــر سياس ــرص أّي تغيي ــا ف ــّوض تماًم تق

ــة  ــن أهّميّ ــا م ــا له ــة، بم ــة العربيّ ــي المنطق ــة ف ــلطات القائم ــى الّس عل

ــت  ــا، لعب ــادة منه ــنت اإلف ــة، إن أحس ــروات هائل ــدة وث ــتراتيجيّة فري اس

دوًرا يقيّــد قــدرة واشــنطن وغيرهــا مــن الــدول الكبــرى علــى إعــادة بنــاء 

ــن أوضــاع  ــعوب م ــه الّش ــا تصنع ــة م ــروطها، ومواجه ــّي بش ــام الّدول الّنظ

ــي  ــا يكف ــك م ــض، وتمتل ــت األبي ــي البي ــا ف ــط له ــا يخطّ ــع م ــارض م تتع

ــة،  مــن قــدرة علــى رفضــه، وتوطيــد مــا تعتمــده مــن قيــم وحقــوق كونيّ

ــيادتها.  ــتقللها وس ــع اس ــى م ــة تتناف ــات دوليّ ــن علق ــه م وتقيم

لهــذه األســباب، واجهــت واشــنطن الربّيــع العربــّي عامــة، والّســورّي خاّصــة، 

بـــ »الفوضــى الخّلقــة«، وتفرّجــت بــدم بــارد علــى المواطــن األعــزل المطالب 

ــا وإنســانيًّا،  بحّريّتــه، وهــو يُذبــح بســكاكين الطغــاة، وكشــفت ظهــره، قانونيًّ

وتركتــه فريســة حــّل أســدّي حربــّي، أغلــق أبــواب تقّدمــه نحــو حــّل سياســّي، 

ســبيله توّســطات ســلميّة وتســويات توافقيّــة، وتركتــه لمجــازر تولـّـت األســديّة 

ارتكابهــا، بدعــم إيرانــّي ـ روســّي، وعجــز أوروبــّي. 
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عندمــا أعلنــت كونداليــزا رايــس عــام ۲005 مشــروَعها، قــال الّنظــام األســدّي 

ــب  ــتجيب لمطال ــن أن يس ــداًل م ــك، وب ــى والتّفكي ــى الفوض ــّي عل ــه عص إن

المعارضــة بتحصيــن ســوريا باإلصــلح والحّريّــات، مــارس قــدًرا غيــر مســبوق 

مــن القمــع واإلقصــاء، وعمــل إلخــراج العــدد القليل مــن معارضيــه، المطالبين 

ــورييّن  ــن الّس ــة، للحــؤول بي ــاة العاّم بحقــوق اإلنســان والمواطــن، مــن الحي

وبيــن القيــام بــأّي نشــاط سياســي أو عــاّم. وباطمئنانــه إلــى قــوة ووالء أجهــزة 

دولتــه العميقــة، قــال بّشــار األســد، فــي األّول مــن شــباط 2011، خــلل حــوار 

مطــّول مــع جريــدة »وول ســتريت جورنــال«: »إّن ســوريا مســتقرّة، ألّن الّنظام 

ــلف  ــد أّي اخت ــن، وال يوج ــدات المواطني ا بمعتق ــدًّ ــق ج ــكل وثي ــط بش مرتب

بيــن سياســته ومعتقداتهــم ومصالحهــم، وبالنتيجــة ليــس هنــاك فــي ســوريا 

الفــراغ الــذي يخلــق االضطــراب. كمــا أّن الّنظــام يقــف فــي صــّف واحــد مــع 

ــة« )13(. بعــد شــهر ونصــف، كان  ــق بالّسياســة الخارجيّ شــعبه، فــي مــا يتعلّ

ــاص  ــلق الرّص ــه بإط ــه ومخابرات ــى جيش ــر إل ــدر أوام ــّن« يص ــذا »المطمئ ه

ــن فيمــا بعــد أن اطمئنانــه نابــٌع ـ  الحــّي علــى ملييــن المواطنيــن، وقــد تبيّ

ــة ومرتزقــة تابعيــن  إلــى حــّد بعيــد ـ مــن مرابطــة قــوات وميليشــيات إيرانيّ

للحــرس الثـّـورّي، كان قــد اســتقدمهم اســتباقيًّا لســحق الّشــعب، إذا مــا انضــم 

ــع العربــّي«، فاتًحــا البــاب بذلــك أمــام تدّخــل عســكرّي ـ  إلــى حــراك »الربّي

ــّي، وحــّول ســوريا إلــى  سياســّي، أخــرج الحــدث الّســوري عــن طابعــه المحلّ

ســاحة صــراع عربــّي ـ إقليمــّي ـ دولــّي مرّشــح للفوضــى ولتصعيــد غيــر مقيّــد 

أو محــدود، كان مــن المنطقــّي والطبيعــّي أن يلقــي مــا خطّطــت واشــنطن 

لــه، وأن يتّخــذ البيــت األبيــض موقًفــا إيجابيًــا منــه، ومــن الحــرب علــى شــعب 

ــوّي المكــرّس  ــا فــي حقــل واشــنطن البني ــذ بدايته ــي انضــوت من ســوريا، الت

للفوضــى فــي المشــرق، ولصــراٍع تقــّرر أن يكــون متعــّدد األطــراف ومديــًدا، 

يســتند علــى األســس التّاليــة:

https://bit.ly/3HLK3HK .2011 13(   خطاب األسد، فرانس 24، 30 ـ 3 ـ(
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ــر  ــلمّي غي ــّي واإلس ــن الديمقراط ــل للخياري ــن بدي ــاك م ــس هن ــه لي ــا أنّ بم

ــي  ــة ف ــيُدخل المنطق ــلطة س ــى الّس ــا إل ــا أّن وصــول أّي منهم األســديّة، وبم

ــي  ــا، الت ــد نتائجه ــي تحدي ــا ف ــعبيّة دوًرا مهمًّ ــتلعب اإلرادة الش ــارات س مس

ــدان  ــا إســرائيل وبل ــة، وترفضه ــع االســتراتيجيّة األميركيّ ــض م ــح أن تتناق يرّج

الخليــج، فــإّن علــى واشــنطن االتـّـكال واإلفــادة مــن خيــارات ومواقــف األســد 

ــل  ــي جع ــة ف ــن مرتزق ــهم م ــن يُس ــج وكّل م ــدان الخلي ــيا وبل ــران وروس وإي

ــه  ــوي قمع ــّي، ينض ــرّد مجتمع ــع تم ــا لقم ــا حتميًّ ــة« نتاًج ــى الخّلق »الفوض

ــي  ــة، الت ــة األميركيّ ــك دول المنطق ــة تفكي ــى خط ــى عل ــة األول ــي المرحل ف

تُبقــي علــى دولهــا العميقــة بقــدر تنخــرط فيهــا وتضمــن دعــم إســرائيل لهــا، 

وتصّمــم علــى تنفيذهــا فــي ظــّل شــعارين، تنبعــث »الفوضــى الخّلقــة« مــن 

كّل كلمــة فيهمــا، يقــول أّولهمــا: »األســد أو نحــرق البلــد«، وثانيهمــا: »األســد 

أو ال أحــد«. ومــن البديهــّي أن تكــون واشــنطن الرّابــح األكبــر مــن تطبيقهمــا، 

ــها  ــلطة وجيش ــل الّس ــا، وتحوي ــون جانبً ــة القان ــن إزاح ــه م ــدان ب ــا يع ومم

وأجهزتهــا إلــى ميليشــيا تعاقــب بالقتــل شــعبها، ألنـّـه يطالــب بمــا تعتقــد أنـّـه 

ال حــّق لــه فــي المطالبــة بــه، مهمــا اتّفــق مــع حقوقــه الّدســتوريّة، أو انســجم 

مــع مبــدأ الّســيادة الّشــعبيّة مصــدر شــرعيّة أّي حكــم أو ســلطة. 

بجعــل الحــرب ضــّد الّشــعب حالــة طبيعيّــة، وبوضــع مصيــر ســوريا واســتمرار 

كيانهــا فــي يــد متدّخليــن خارجيّيــن، أهّمهــم البيت األبيــض، أكّدت المســارات 

اللحقــة أّن مــا قّررتــه أجهزتــه الّسياســيّة، والعســكريّةـ  األمنيّــة، مــن مســارات 

للّصــراع ونتائجــه، ولخيــارات أطرافــه وأدوارهــم، كان دقيًقــا، واســتحّق العمــل 

ــات  ــم بآليّ ــان تقيّده ــا، ولضم ــراف بمحّدداته ــذه األط ــزام ه ــذل إلل ــذي ب ال

تصعيــد الحــرب فــي مجمــل الســاحة الّســوريّة، تنفيًذا لخطـّـة إطالتهــا وإنضاج 

مخرجاتهــا، التــي بدأهــا األســد بمــا لديــه مــن جيــش وأجهــزة قمــع، وأكملهــا 

باســتقدام حــرس إيــران الثـّـورّي وجيــش روســيا وعشــرات التّنظيمــات الطّائفيّة 

ــن مرســليها  ــي ســحق شــعبه، وتحصي ــى ســوريا، لمســاعدته ف ــة إل واإلرهابيّ
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ضــد انتقــال الّربيــع العربــّي إلــى بلدانهــم، عبــر خــوض الحــرب عليــه خــارج 

ــار مللــي طهــران العســكريّين والّسياســييّن الذيــن  حدودهــا، كمــا أعلــن كب

اعترفــوا، مــراًرا وتكــراًرا، بأنّهــم يخوضــون الحــرب فــي ســوريا، للحــؤول دون 

ــم أن تشــهدها بلدهــم، إذا  ــة مــن المحتّ مــوت اإليرانيّيــن فــي حــرب داخليّ

مــا أســقط األســد وانتقلــت الثـّـورة إلــى إيــران، بــل إّن قائــد الحــرس الثـّـورّي، 

الجنــرال محمــد علــي الجعفــري، اعتــرف بــأّن »قتــال إيــران فــي ســوريا لــم 

يكــن مــن أجــل الدفــاع عــن بّشــار األســد«، مشــّدًدا فــي الوقــت نفســه علــى 

ــا  ــرب، ألنه ــوض الح ــران تخ ــلميّة«، وأّن »إي ــورة اإلس ــن »الثّ ــع ع ــه يداف أنّ

ســتؤدي إلــى انتصــار أو هزيمــة محــور المقاومــة والثـّـورة اإلســلميّة اإليرانيّــة، 

ــد هــذا الحــّد  ــا«)14(. عن ــط بنتيجته ــة اإلســلميّة مرتب ــر الجمهوريّ وألّن مصي

مــن التصعيــد الداخلــّي واإلقليمــّي، كان مــن الحتمــّي أن تطــرح واشــنطن على 

ــار  ــرة تكفــي النهي ــة الصــراع لفت ــف يمكــن إطال ــي: كي نفســها الســؤال التال

ــى  ــّي عل ــرّد المجتمع ــة التم ــؤول دون محافظ ــم، وللح ــن جميعه المتصارعي

هويّتــه كتمــرّد مــن أجــل الحّريـّـة، ودون انتصــاره، وتحويلــه إلــى صــراع عربــّي 

ــن ينتجهــا  ــة لحــرب مفتوحــة، ل ــّي، يحمــل المقّومــات الّضروريّ إقليمــّي دول

هــو، ألنّهــا ليســت مــن مطالبــه مــن جهــة، ولــم تكــن بيــن مراميــه وأهدافــه، 

مــن جهــة أخــرى.

إن تبّنــي األســد حــلًّ عســكريًّا ـ أمنيًّــا شــامًل، يخلــو مــن الحلقات والتوّســطات 

الّسياســيّة، بمــا فــي ذلــك الثّانويـّـة منهــا، ربــط مصيــر ســوريا بحــرب إقليميّــة 

ودوليّــة ضــّد شــعبها، قــّرر األســد أن يكــون الّداعــي والمبــادر إليهــا، وأن يُبعــد 

ــه،  ــه خيارات ــرض علي ــلميّة، ويف ــه الّس ــّي وهويّت ــه المحلّ ــن طابع ــرّد ع التم

التــي أّدت إلــى انضــواء »بــلده« فــي اســتراتيجيّة »الفوضــى الخّلقــة«، ومــا 

تطلّبــه تطّورهــا مــن إطفــاء للحــراك الّســلمّي ـ المدنــّي، بقــّوة ســلح ال بــّد أن 

تنخــرط فيــه أو تجــّر إليــه فئــات الّشــعب الّســوري جميعهــا، وقــوى خارجيّــة 

)14(   قائد الحرس الثورّي اإليرانّي يتوّعد ويهّدد... موقع أخبار سبوتنيك بالعربي، 29 ـ 12 ـ 2018.
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ــع  ــض طاب ــميّة، ترف ــة رس ــت صف ــة منح ــاب، وإرهابيّ ــارس اإلره ــميّة تم رس

ثــورة الحّريّــة الوطنــّي والمجتمعــّي، وتغــرس الوعــي لــدى أطرافهــا الداخليّــة 

والخارجيّــة بحتميّــة الركــون إلــى العنــف. 

بإخضــاع األطــراف المتحاربــة لخططــه، قــّرر البيــت األبيــض المحافظــة علــى 

ــة  ــعارات صاخب ــون ش ــن يرفع ــون الذي ــم العراقيّ ــا، ومنه ــديّة وداعميه األس

ضّدهــا فــي بغــداد. وزاد مــن تقــّدم الّنهــج األميركــّي انزيــاح علقــات القــوى 

المتصارعــة، ومــا أّدى إليــه مــن تراجــع فــي دور جيــش األســديّة، الــذي وصــل 

فــي إحــدى المراحــل إلــى حــدود التّلشــي، بينمــا تعاظــم دور ووزن اإليرانيّين 

ومرتزقتهــم، فــي كّل كبيــرة وصغيــرة مــن شــؤون الحرب، قبــل أن يرتبــط الحًقا 

مصيرهــا بالغــزو الّروســي، ومــا اســتخدمه مــن أســلحة حــرب عالميّــة قادمــة، 

ووضعــه مــن خطــط حّولــت األســد إلــى فزّاعــة داخليّــة وخيــال مآتــة خارجّي، 

لــم يعــد لــه مــن دور غيــر تغطيــة وشــرعنة االحتــلل األجنبــّي للبــلد، التــي 

ــا  أقســم أن يحافــظ علــى اســتقللها، وهــا هــو يدّمرهــا حجــرًا حجــرًا، انتقاًم

مــن شــعبها الــذي تمــرّد عليــه. 

هــذا االنتقــال المــزدوج مــن تمــرّد الحّريّــة إلــى »اقتتــال« طائفــّي ـ 

ــلمّي  ــران اإلس ــرس إي ــى ح ــاوي إل ــديّة المته ــش األس ــن جي ــّي، وم مذهب

ــه  ــه وتّولت ــرفت علي ــذي أش ــف، ال ــذا العن ــرّي، وه ــيا القيص ــش روس وجي

جهــات خارجيّــة، قلّــص تقليًصــا شــديًدا دوَر األســد فــي الصــراع، وهّمشــه، 

ــده  ــبابه ومقاص ــه بأس ــن صلت ــة م ــب مهّم ــورّي جوان ــرّد الثّ ــد التم وأفق

إلــى أداٍة فــي أيــدي متصارعيــن يخوضــون  األصليّــة، وحّولــه بــدوره 

ــد  ــق األس ــا، فألح ــة« ومتطلّباته ــى الخّلق ــا »الفوض ــا ومآله ــا، منطلقه حربً

عبرهــا بالخــارج، وغــدا ضربًــا مــن طــرف أجنبــّي يغــزو وطًنــا كان وطنــه، 

ــا  ــم أو أنجــدوه، بينم ــزاٍة اســتنجد به ويمــارس جرائمــه تحــت إشــراف غ

خضــع قســم كبيــر مــن الفصائــل المســلّحة إلرادات ممّوليهــا وخياراتهــم، 

فدخــل التمــرّد فــي مســار تــلش، وتراجعــت قدرتــه علــى مواجهــة الحــّل 
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ــا شــّجع األســد  الحربــّي ـ األمنــّي بتكثيــف حراكــه الســلمّي والمدنــّي، مّم

ــن ـ فــي حديــث  ــران وروســيا، وأعل ــه ســلح إي ــى التمّســك بحــّل يملي عل

ــن  ــن الذي ــل »اإلرهابييّ ــى قت ــه عل ــن المســلمين ـ تصميم ــع رجــال الدي م

ــّي  ــن الوطن ــة األم ــر زعزع ــم غي ــدف له ــوريّين، وال ه ــط الّس ــوا وس اندّس

ــلد« )15(.  ــي الب ــارة إســلميّة ف ــة إم وإقام

راهنــت واشــنطن علــى اتّفــاق الخــارج، واألســد علــى الحــّل العســكرّي، وطــّي 

ــي  ــا ف ــّي، واســتراحت لنجاحه ــل اإلرهــاب المذهب ــرّد تحــت ثق صفحــة التّم

دفــع الطّرفيــن إلــى حيــث أرادت، مــن خــلل حــرب متزايــدة الّضــراوة، غّذتهــا 

ــة ألخــرى،  ــن منطق ــوم آلخــر، وم ــن ي بمشــاريع متعارضــة ســّعرت نارهــا م

ــن  ــا الح م ــا، وم ــيا إليه ــش روس ــام جي ــد انضم ــة بع ــورة خاّص ــا بص وأّججته

تضــارٍب بيــن أهــداف موســكو وطهــران النهائيّــة دفــع المللــي إلــى اإلفصــاح 

عــن أّن هــدف غزوهــم الحقيقــّي لســوريا هــو إقامــة محــور شــيعّي، بيــن مزار 

ــة  ــه المركزيّ ــر ســوريا حلقت ــان، تعتب ــوب لبن ــي أفغانســتان وجن الشــريف ف

وممــّر الوصــل والفصــل بيــن أجزائــه، بينمــا أفصــح بوتيــن بــدوره عــن هدفــه 

مــن غــزو ســوريا، ولّخصــه فــي تحويلهــا »إلــى قاعــدة يتيــح لــه االنفــراد بهــا 

القفــز إلــى المنطقــة العربيّــة والّشــرق أوســطيّة، الســتعادة مــا كان للســوفيت 

فيهمــا مــن نفــوذ وحضــور، وحمايــة مصالــح روســيا، وإقنــاع العالــم أنّهــا قــّوة 

ــع  ــلميّة، ورف ــات اإلس ــال الجماع ــبان، وقت ــا بالحس ــن أخذه ــّد م ــرى ال ب كب

الّدعــم الّداخلــّي للرئيــس بوتيــن، وبيــع األســلحة« )16(. 

بمــا أّن واشــنطن اعتمــدت اســتراتيجيّة إدامــة الصــراع وإطالتــه، فإنّهــا 

أحجمــت عــن اســتخدام مــا لديهــا مــن وســائل إلبعــاد روســيا عــن األســديّة 

وإيــران، أو لتقييــد قدرتهــا الخاّصــة وقــدرة الطّرفيــن األخيريــن علــى تصعيــد 

ــى  ــد عل ــام األس ــى إرغ ــا إل ــا تدفعهم ــا عليهم ــارس ضغوطً ــم تم ــا، ول عنفهم

https://bit.ly/3nM5LDx .2013 15(   رسالة من أديب طنجاوي، مغرس، 7 ـ 1 ـ(

https://cnn.it/3JObUXI .2016 16(   »ماذا تريد روسيا في سوريا؟«، موقع سي أن أن بالعربية، 8 ـ 2 ـ(
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ــي  ــه ف ــج مــن جانب ــل أن يســهم الخلي ــول وســط وتســويات، مقاب ــول حل قب

إقنــاع المعارضــة بهــا، فتنقطــع حلقــة العنــف المفرغــة، بــل شــّجعت روســيا 

علــى الغــزو، ليســتحيل انتصــار ثــورة طالبــت بمــا ال تطالــب بــه أّي حركــة 

ــة اإلنســانيّة، وينجــو نظــام  ــة والمســاواة والكرام ــة والعدال ــة: الحّريّ إرهابيّ

أطلــق مئــات اإلرهابييّــن المدانيــن قضائيًّــا مــن ســجونه بعــد الثــورة، 

ــتبدلوه  ــة، ويس ــان الحّريّ ــن ره ــا ع ــه بحرفه ــذ خطّت ــي تنفي ــاعدوه ف ليس

ــة  ــادّي، ولتعــّزز روســيا بأســلحتها إرهــاب الدول بمشــروعهم الســلفّي ـ الجه

األســديّة الــذي لــم يعــد العالــم بحاجــة إلــى براهيــن عليــه، فهــا هــي براميلــه 

تنهــال كالمطــر علــى اآلمنيــن، وصواريخــه تدّمــر مســاكنهم علــى رؤوســهم، 

وأســلحته الكيمياويـّـة تحصدهــم بــاآلالف، مــن دون تمييــز بيــن طفــل وامــرأة 

ــا يقــرّه  ــى أســس تتنافــى مــع م ــّي ينهــض عل ــّي ـ األمن ــه الحرب وشــيخ، وحلّ

الّدســتور الّســورّي مــن حقــوق للمحكوميــن لــدى الحاكميــن، وأليّــة قوانيــن 

ــة،  ــم الجامعــة والكونيّ ــك القي ــلطة بالمواطــن، وتصــون تل ــة الّس ــم علق تنظّ

التــي تؤّســس باالســتناد إليهــا الثّقــة المتبادلــة بيــن الحــّكام والّشــعب، وتتكّفل 

بقبــول حلــول انتقاليّــة فــي حــال دار صــراع بيــن أطــراف، إن هــددت خلفاتها 

انتماءهــا إلــى شــعب واحــد، اعتمــدت مــا يربطهــا مــن أســس توافقيّــة يقرّهــا 

مجتمعهــا لحــّل خلفاتهــا، وتلتــزم بهــا الّســلطة، وإغــلق بــاب مــا قــد يســتغلّه 

الخــارج مــن تناقضــات، معلنــة أو مضمــرة، قــد تحــّول وطنهــا المشــترك إلــى 

ســاحة حــرب ليــس بيــن أهدافهــا حــّل مشــكلته.

بالحــّل الحربــّي ـ األمنــّي، األســدّي ـ اإليرانــّي ـ الّروســّي، توفـّـرت جميــع المواّد 

ــة  ــة والعدال ــى الحّريّ ــّت إل ــا يم ــاب كل م ــة«، وغ ــى الخّلق ــة »للفوض األّولي

بصلــة، وأخــرج التمــرّد الثـّـورّي مــن بيئتــه الوطنيّــة وحاضنتــه الّشــعبيّة، وأدرج 

ــا  ــة وربّم فــي مســارات لــم تأبــه لطابعــه الّســورّي الخــاّص، وألبعــاده العربيّ

ــا اســتهدفت تقويضــه وإخضاعــه لضــروب غيــر مألوفــة مــن  ــة، وإنّم العالميّ

ــة  ــة والمســتجلبة، والّسياســات المناهضــة للّشــرعية الّدوليّ ــات المحليّ الهمجيّ
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وألمــن وســلم العالــم، والمناقضــة لواجــب الّنظــم الحاكمــة في حفظ شــعوبها 

ــة المحاســبة عــن تحويــل  ــاع تحــت طائل ــرام حياتهــا وحقوقهــا، واالمتن واحت

ــاليب  ــة، وألس ــة وفتّاك ــة، حديث ــلحة أجنبيّ ــارب ألس ــل تج ــى حق ــا إل بلدانه

قتاليّــة لــم تُســتخدم فــي أّي مــكان آخــر بالكثافــة التــي شــهدتها قــرى وبلدات 

ومــدن ســوريا اآلهلــة بالّســّكان، التــي ضاعفــت طاقاتهــا التدميريّــة التّناقــض 

بيــن اّدعاءاتهــا الحداثيّــة الكلميّــة وخياراتهــا الحقيقيّــة: الطّائفيّــة والمذهبيّــة، 

ومــا دون المجتمعيّــة والوطنيّــة، التــي قــّرر المتدّخلــون، اإليرانيّــون والــروس، 

تقديــم مســاندة مباشــرة للمدافعيــن عنهــا، مــن قتلــة الحّريّــة وأنصارهــا.

ــزاب  ــارات واألح ــات والتّيّ ــة والتّنظيم ــوش والمرتزق ــن الجي ــط، م ــذا الخلي ه

ــّل مــن  ــى ســوريا مــن كّل حــدب وصــوب، خــلل أق ــات، تدفــق عل والعصاب

عاميــن، وانخــرط باندفــاع فــي صــراع مســلّح هــو خيــار األســديّة، وليــس خيــار 

ــل  ــح فصائ ــلمّي لصال ــف والّس ــه الكثي ــش حراك ــذي ُهّم ــورّي ال ــعب الّس الّش

ــع  ــادة تجمي ــة إلع ــه فرص ــرك ل ــم تت ــه، ول ــا أهداف ــض معظمه ــلّحة رف مس

صفوفــه، والتخلـّـص مّمــا زرعتــه الفوضــى الخّلقــة مــن تناقضــات بيــن فئاتــه، 

ــد بمطالبهــا  ــن أو تتقيّ ــن تتعيّ ــج الحــرب عليهــا ل ــا أّن نتائ ــات واضًح ــي ب الت

ــا ليســت مــن ســيقّرر مــآالت صــراٍع انقلــب بالّنســبة إليهــا  أو رغباتهــا، وأنّه

إلــى مــأزق افتقــرت إلــى القــدرة الّضروريّــة لمبارحتــه، وفــي الوقــت نفســه 

ــاح  ــل االنزي ــبب ثق ــى، بس ــه األول ــي صيغت ــه ف ــا، أو لمواصلت ــة تمرّده لترقي

المذهبــّي الــذي قــّوض وحدتهــا وطــرح مشــروًعا مناقًضــا لمشــروع الحّريّــة، 

فصــار لهــا مشــروعان، ينفــي أحدهمــا اآلخــر، يحمــل اإلســلمّي منهمــا 

ــّي وإقليمــّي، بينمــا غــاب اآلخــر عــن الحــراك  ــع بغطــاء عرب الّســلح، ويتمتّ

ــروع  ــتيلء المش ــبب اس ــه، بس ــدر قّوت ــذي كان مص ــلمّي، ال ــرّي الّس الجماهي

المعــادي لــه علــى مناطقــه، وقســم غيــر قليــل مــن أهــل القــرى والبلــدات 

ــد  ــتّتهم، فأخم ــلحه وش ــم بس ــه، وأرهبه ــن ل ــة المؤيّدي ــارات المدينيّ والح

أصــوات معظمهــم، وأعــاد قطاعــات منهــم إلــى األســد، أو رّحلهــا إلــى الخــارج، 
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وبمــا أّن العالــم قــال بصــوت واحــد إنـّـه لــن يســمح بإقامــة نظــام إســلمّي في 

ســوريا، فــإّن الّنتيجــة الوحيــدة التــي ترتّبــت علــى أنشــطة فصائلــه المســلّحة 

ــر  ــة التمــرّد فــي فــراغ، وجعــل حــّق الّســوريّين فــي تقري كانــت دوران عجل

مصيــر وطنهــم معضلــة ال حــّل لهــا، رّد بروزهــا االعتبــار الّدولــّي إلــى األســديّة 

ونظامهــا، وقــّوض مكانــة مــا بقــي مــن تمــرّد الّســورييّن فــي صــراٍع، شــرعت 

ــا لحقــل  ــي يؤّدونه ــاألدوار الت ــن ب ــه، تتعيّ ــن في ــف المنخرطي أبعــاده، ووظائ

واشــنطن البنيــوّي، الــذي كان قــد أدار ظهــره وســط هــذه التطــّورات ألقوالــه 

الّداعمــة للحّريـّـة والعدالــة والمســاواة، وصــادر حّقهــم، الــذي صــار افتراضيًّــا، 

ــة  ــزال الهزيمــة باألســديّة، مــن جه ــي إن ــة، وف ــر واقعهــم مــن جه ــي تغيي ف

مقابلــة. 

ــار المتمذهــب المتأســلم، وبتشــابه موقفيهمــا  بتشــابك أفعــال الّنظــام والتيّ

ــنطن  ــت واش ــي أدخل ــة الت ــي البني ــا ف ــعب، وانضوائهم ــة والّش ــن الحّريّ م

المتصارعيــن إليهــا، أخضعــت ســوريا لوضــع مركّــب ومعّقــد، يمكــن اعتبــاره 

ــع  ــة م ــى الحري ــت عل ــٌة راهن ــا رغب ــابكت فيه ــى، تش ــًة للفوض ــة منتج حال

ــة  ــود محليّ ــة، وجه ــة أو الحاكمي ــا الخلف ــكرة رهانه ــة متعس ــاالت مذهبي ح

ــة التوّجهــات هــي  ــة مذهبيّ مشــتتة مــع غــزو خارجــيٍّ مارســته دولــة إقليميّ

ايــران، ودولــة كبــرى َعلمانيّــة تباركهــا الكنيســة األرثوذكســيّة، انتهجــت 

ــوفييتية،  ــة الس ــقوط اإلمبراطوري ــد س ــة، بع ــتعمارية ـ احتللي ــات اس سياس

بــّدل غزوهــا أدوار األطــراف المتصارعــة صغيرهــا وكبيرهــا، وأدوار الجيــوش، 

ــا، او  ــي انتقاليًّ ــج سياس ــل أي نه ــدول، وجع ــّرية، وال ــة والّس ــزة العلنيّ واألجه

قيــد إعــادة التأســيس، بمباركــة صاحــب القــرار البعيــد فــي واشــنطن، الــذي 

بــدا وكأنــه ال يريــد تلويــث يديــه بوســخ الصــراع، وال هــدف لــه غيــر تقريــر 

ــث  ــي. حي ــن االقليمــي والدول ــة، وأطــراف النظامي مســتقبل ســوريا والمنطق

وجــد الّشــعب الّســورّي، الــذي خــرج طالبًــا الحّريـّـة، بانتظــاره عنــف األســديّة 

ــه كشــعب  ــة، وفوضــى واشــنطنيّة عاملت ــات المرتزق ــران وروســيا وعصاب وإي
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تحــت التّأســيس، وعاملــت بطريقــة مماثلــة مجتمعــه ودولتــه ووطنــه، فضــًل 

عّمــا يتّصــل مــن حاضــره ومســتقبله بالّسياســة والّديــن والثّقافــة... إلــخ. فــي 

هــذا المنعطــف، وعندمــا صــار الخــروج مــن الفوضــى هدفًــا يمكــن التخلّــي 

عــن أّي هــدف آخــر مــن أجــل تحقيقــه، عارضــت ذلــك وجعلتــه مســتحيًل. 

مــا إن بــدأ الّنظــام خطوتــه األولــى علــى درب الفوضــى، حتى رّحبت واشــنطن 

بهــا، ومنحتهــا مــا كانــت تســتحّقه مــن اهتمــام، وتبحــث عنــه مــن مداخــل 

إلــى »الفوضــى الخّلقــة«، وأتبعتهــا بالخطــوات التّاليــة:

ــا  ــداواٍت أنتجته ــا بع ــم علقاته ــات تتّس ــا جه ــرّت إليه ــى: ج ــوة األول الخط

تناقضــات مــن طبيعــة مؤدلجــة تجعــل تســويتها ضربًــا مــن االســتحالة، 

ورّحبــت بانخراطهــا فــي الّصــراع، ســواء إلــى جانــب الّنظــام أم إلــى جانــب 

المعارضــة، ألّن ذلــك أتــاح لهــا التحّكــم فــي تناقضــات المتصارعيــن، ودفعهــا 

ــازات  ــم احتج ــة، وتفاق ــى الذاتيّ ــة بالفوض ــوى المفعم ــا القص ــى حدوده إل

ــول والتســويات،  ــى الحل ــة عل ــا عصيّ ــا مــن جعله ــة، وتمّكنه ــا المتبادل أتباعه

ــة التــي ال تُحــّل بغيــر عنــٍف بيــن  شــأنها فــي ذلــك شــأن التّناقضــات العدائيّ

الّســعوديّة وإيــران، والثـّـورة الّســوريّة وميليشــيات لبنــان والعــراق، واإلرهــاب 

الّســّنّي والّشــيعي. هــل تفّســر حــّدة التّناقــض المذهبــّي بيــن إيــران والّشــعب 

الّســورّي تجاهــل واشــنطن لهــا، وصمتهــا تجــاه حربهــا فــي ســوريا، وإحجامهــا 

عــن بــذل أّي جهــد لوقــف أنشــطتها وإمداداتهــا، وتشــجيعها علــى مزيــد مــن 

ــال  ــا يق ــّخ، كم ــى ف ــا إل ــك يُدخله ــط ألّّن ذل ــس فق ــال، لي ــي القت ــورّط ف الت

ــة«  ــات »الفوضــى الخّلق ــى اســتكمال مقّوم ــا إل ــا أيًض ــا لحاجته ــادة، وإنم ع

بدورهــا، ووضــع حرســها الثـّـورّي فــي خدمتهــا، ضمــن صــراٍع يعتقــد المللــي 

أنهــم يخوضونــه ضــد واشــنطن، علــى حيــن أنّهــم يــؤّدون 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 وحتميّــة اإلطاحــة باألســد، وحــّددت تواريــخ لهــا، بيــد أنّهــا لــم 
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تفعــل شــيئًا لتحقيقهــا، كمــا كانــت تفعــل دوًمــا، حيــن كان إســقاط خصومهــا 

ــة)17(. أحــد أهدافهــا الحقيقيّ

رّحبــت واشــنطن بالغــزو الّروســّي لســوريا، »لجــّر روســيا إلــى منطقــة 

ــة  ــكلتها العصيّ ــغالها بمش ــا، وإش ــا وتعقيداته ــط، بتناقضاته ــرق األوس الّش

علــى الحــّل«)18(، ولإلفــادة مــن دورهــا فــي تســعير صــراع ســعت إلطالتــه، 

باســتغلل كل مــا هــو قائــم فــي المنطقــة والعالــم، مــن خلفــات سياســيّة 

ــه،  ــت واشــنطن حــزب الل ــخ. دان ــة... إل ــة واثنيّ ــة وطائفيّ ــة ومذهبيّ وقوميّ

ــد  ــون لألس ــه معارض ــا اقترح ــدة، م ــرّات عدي ــام ۲0۱۳، م ــت ع ــا رفض لكنه

حــول إصــدار »بيــان رئاســّي« مــن مجلــس األمــن الّدولــّي، يعلــن فيــه أخــذه 

علًمــا بغــزو حــزب اللــه لألراضــي الســوريّة، دون إدانــة الحــزب أو مطالبتــه 

تّمــت  الذيــن  األميركيّيــن،  الّدبلوماســيّين  لكــن  منهــا.  قّواتــه  بســحب 

ــا، حــدث شــيء  ــه. الحًق ــن تقبل ــب، رفضــوه، ألن اإلدارة ل ــم بالطّل مفاتحته

ــازر  ــا بمج ــوريا، وقيامه ــى س ــراق إل ــيات الع ــول ميليش ــد دخ ــل عن مماث

ــا،  ــي غزاه ــق الت ــي المناط ــح ف ــن مذاب ــه م ــه ب ــزب الل ــام ح ــا ق ــت م فاق

ــر. ــة القصي ــا مدين ــة منه وخاّص

انطلقــت حســابات واشــنطن مــن فكــرة صحيحــة، تــرى أّن السياســة، حيــن 

ــة األبعــاد واألصــول،  ــة تاريخيّ ــة أو عرقيّ ــة أو دينيّ تُبنــى علــى أحقــاد مذهبيّ

ــران  ــج ني ــة لتأجي ــّل، وقابل ــى الح ــة عل ــن عصيّ ــات المتصارعي ــون تناقض تك

متبادلــة يصعــب إطفاؤهــا، وبذلــك تعطــي الفوضــى أفضــل نتائجهــا، خاّصــة 

إن كانــت التناقضــات بيــن أطــراف تنتمــي إلــى صــّف واحــد، لكــّن خلفاتهــا 

قادتهــا إلــى اقتتــال مفتــوح يقبــل التجــّدد باســتمرار، فكيــف إن كانــت 

ــدر  ــفك وه ــة س ــل بحتمي ــيّة تتّص ــوس قدس ــا طق ــر عنه ــتلزمات التعبي مس

)17(   مجلـّـة »بوليتيكــو« األميركيّــة تتحــّدث عــن اســتراتيجيّة واشــنطن فــي ســوريا. نقــًل عــن موقــع أورينــت 

https://bit.ly/3r0ovkD .2018 نــت، 6 ـ 2 ـ

ــج  ــع الخلي ــّي«، موق ــّي األميرك ــى األمــن القوم ــره عل )18(   محمــود عثمــان، »الغــزو الروســّي لســوريا وتآثي

أونليــن 5 ـ 10 ـ 2015.
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دمــاء اآلخــر، وتناقضــات وصراعــات محّملــة بذاكــرة ثأريـّـة ترعاهــا مؤّسســات 

مذهبيّــة مطاعــة: ســّنيّة وشــيعيّة فــي عمــوم المنطقــة، وســنيّة وعلويّــة فــي 

ــة ترّســخها وتّهيجهــا  ســوريا، ال هــّم لهــا غيــر تغذيــة أتباعهــا بأحقــاد تاريخيّ

سياســات ذات انعكاســات يوميّــة ملموســة، تزيــد هــؤالء نزوًعــا إلــى مــا يجب 

أن تكــون عليــه علقاتهــم مــن عنــف ضــرورّي للقضــاء علــى اآلخــر!

دخــل المتناقضــون مصيريًّــا، المتنافــون سياســيًا، إلــى ســوريا، بغــّض نظــٍر مــن 

ــا  ــا وكأنّه ــدت ظاهريًّ ــع ب ــم بدواف ــم أدواره ــا، لتتّس ــجيعٍ منه ــركا أو بتش أمي

تســتهدف المحافظــة علــى الّنظــام، وكبــح الفوضــى، بيــد أّن مســاراتها فاقمــت 

»الفوضــى الخّلقــة«. ولذلــك، لــم تضــع واشــنطن أّي اشــتراطات عليهــا، 

ــة فــي  وأوهمــت أطرافهــا أنّهــم يحبطــون بنجــاح مؤامــرة تشــاركها الّصهيونيّ

ــان  ــر، بلس ــت مبك ــي وق ــنطن ف ــت واش ــف، أعلن ــعير العن ــا. ولتس تنفيذه

أوبامــا شــخصيًّا، دخــول تنظيــم القاعــدة إلــى ســوريا كأفــراد، وتجاهلــت مئات 

مــن الذيــن أخرجهــم األســد مــن ســجونه بُعيــد الثـّـورة بشــهرين، فــي مخالفــة 

ــى ســوريا مــن العــراق، مــع  ــّي، أو عــادوا إل صارخــة لسياســات نظامــه األمن

أنّهــم لــم يكونــوا قــد انفصلــوا بعــد عــن »دولة العــراق اإلســلميّة«، بقيــادة أبو 

بكــر البغــدادّي)19(. هــذا اإلعــلن كان القصــد منــه إحــداث نقلــة نوعيّــة فــي 

التّصعيــد العســكرّي للصــراع الّســورّي، ودفــع األمــور نحــو مزيــد مــن التشــّدد 

واالقتتــال، وتغطيــة مواقــف اإلدارة الّســلبيّة مّمــا يجــري، عبــر االنتقــاص مــن 

قــّوة الجيــش الحــّر ودوره، والطّعــن فــي ثــورة الحّريّــة، عوًضــا عــن التّضامــن 

معهــا ضــّد التّنظيمــات المعاديــة لهــا، والــرّد علــى مــا تعرّضــت سياســاته لــه 

مــن انتقــادات متزايــدة، فــي الّصحافــة األميركيّــة واإلعــلم الّدولــّي، لــم يجــد 

ردًّا عليهــا غيــر التركيــز، الــذي ســيعتمده مــن اآلن فصاعــًدا، علــى تســلّل عــدٍد 

ــل  ــه يمثّ ــة أنّ ــوريا، بحّج ــى س ــراق إل ــن الع ــدة م ــي القاع ــن إرهابيّ ــل م قلي

)19(   ســيث جونــز، تشــارلز فاللــي، ماكســويل ماركــوس، »تنظيــم القاعــدة فــي ســوريا ـ الماضــي والحاضــر 

https://bit.ly/3M17Qoy .2018 والمســتقبل«، مركــز الناطــور للدراســات واألبحــاث 27 ـ 4 ـ
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خطــرًا علــى أميــركا، وقــد يهاجمهــا أســوة بمــا كان قــد فعلــه تنظيمــه األّم، في 

الحــادي عشــر مــن أيلــول ۲00۱، عندمــا قتــل أكثــر مــن أربعــة آالف أميركــّي 

فــي هجــوم علــى برَجــي التّجــارة فــي نيويــورك. ومــع أّن أوبامــا أصــدر إعلنـًـا 

رئاســيًّا يعتــرف بائتــلف المعارضــة، ورأى أنـّـه اآلن »شــامل بمــا فيــه الكفايــة، 

ويعكــس مــا يكفــي مــن الّشــعب الّســورّي فــي مواجهــة نظــام األســد«، فقــد 

فرضــت وزارة الخارجيّــة األميركيّــة عقوبــات علــى قــادة جبهــة الّنصــرة، بعــد 

ســاعات مــن وضعهــا الجماعــة علــى قائمــة ســوداء كمنظّمــة إرهابيّــة أجنبيّــة 

علــى صلــة بتنظيــم القاعــدة فــي الّشــام، وعــّزز البيــت األبيــض ذلــك بقــرار 

أصــدره يــوم ۱۱ شــباط ۲0۱۲ أمــر بوضــع »الّنصــرة« علــى قائمــة اإلرهــاب، 

ردًّا علــى أقــوال للظواهــرّي هــّدد فيهــا واشــنطن والغــرب وإســرائيل والّنظــم 

العربيّــة وتركيــا)20(. 

ــص دور  ــاب وتقلي ــر اإلره ــراز مخاط ــن إب ــّي م ــف األميرك ــر الموق ــم يتغيّ ل

الجهــات الملتزمــة بالدفــاع عــن الّشــعب، كالجيــش الحــّر، بالرغــم مــن 

»إصــدار المعارضــة مواقــف رســميّة تديــن النصــرة، وتتّهمهــا بالعمالــة 

ــول  ــن وص ــوم م ــب ي ــي ۲0۱۲، عق ــون الثان ــر 6 كان ــبة تفجي ــام، بمناس للّنظ

بعثــة المراقبيــن العــرب إلــى دمشــق« )21(، أو حيــن اعتبــرت واشــنطن 

النصــرة امتــداًدا لتنظيــم »الدولــة اإلســلميّة«، عقــب قيــام قائــد »دولــة 

ــوم  ــو بكــر البغــدادّي، ي ــم القاعــدة فــي العــراق أب العــراق اإلســلميّة« تنظي

ــراق  ــة الع ــاد »دول ــه اتّح ــد في ــّي يؤكّ ــريط صوت ــع ش ــان ۲0۱۳، بتوزي ۹ نيس

ــراق  ــة الع ــة النصــرة ألهــل الشــام« تحــت مســّمى »دول اإلســلميّة« و«جبه

والشــام اإلســلميّة«)22(، وهــو تصنيــف لــم يتغيّــر بعــد إعــلن زعيــم النصــرة، 

أبــو محمــد الجوالنــي، يــوم ۱0 نيســان ۲0۱۳، اســتقلل جبهتــه عــن البغــدادّي 

)20(   المرجع السابق.

)21(   عبد الله سيف، »بين الّدولة اإلسلميّة وجبهة النصرة، القّصة كاملة«، جريدة الجمهوريّة، 23 ـ 7 ـ 2013. 

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

)22(   المرجع السابق.



63

ــام  ــراق والش ــة الع ــّل »دول ــّرر ح ــذي ق ــرّي، ال ــه الظّواه ــة، ومبايعت والّدول

ــن.  ــن منفصلي ــاء التّنظيمي ــلميّة«، وبق اإلس

بعــد الّنصــرة، التــي صــار وجودهــا اإلعلمــّي فــي ســوريا ملموًســا بالمقارنــة 

مــع وجودهــا التّنظيمــّي والعــددّي ودورهــا، بعــد تكــرار إعلنــات واشــنطن 

عنهــا، وقــع تطــّور آخــر فــي الســاحة الّســوريّة هــو »اختــراق تنظيــم الّدولــة 

ــوري  ــابق ن ــراق الّس ــس وزراء الع ــن رئي ــرار م ــوريّة، بق ــألرض الّس ــريع ل الّس

المالكــي، كشــفت عنــه لجنــة األمــن والّدفــاع فــي البرلمــان العراقــّي، التــي 

حّملتــه المســؤوليّة الّشــخصيّة والّسياســيّة عــن فــرار مــا بيــن خمســمئة وألــف 

ــن  ــدد م ــم ع ــب والتّاجــي، بينه ــو غري ــن ســجَني أب ــم م ــن أعضــاء التّنظي م

ــذه مســلّحون  ــا هجــوم نّف ــاون أعقبه ــة قصــف باله ــه، بعــد عملي ــار قادت كب

ــؤالء  ــن ه ــر م ــدد األكب ــال الع ــجن«)23(، وانتق ــرّاس الّس ــد ح ــون ض مجهول

اإلرهابييــن إلــى ســوريا، عبــر خمســة منافــذ حدوديـّـة، طــوال أســبوع كامــل، 

بيــن الســاعة الثانيــة عشــر ليــًل والخامســة فجــرًا. أّمــا زعيــم التّنظيــم، 

ــو بكــر البغــدادّي، »الــذي كان معتقــًل فــي ســجن بــوكا، حيــث كان  فهــو أب

ــن الفــرق  ــى حــّل النزاعــات بي ــادر عل ــه كشــخص ق ــون ينظــرون إلي األميركيّ

ــدر  ــه مص ــرون في ــكر، وال ي ــي المعس ــام ف ــى النظ ــاء عل ــة، واإلبق المختلف

ــد  ــون األول ۲004، بع ــي كان ــق ســراحه ف ــك أطل ــم، لذل ــد له خطــر أو تهدي

ــوي  ــن ين ــه حي ــي طلب ــذي كان يلبّ ــّي، ال ــش األميرك ــرام الجي ــي باحت أن حظ

زيــارة ســجناء فــي معســكر آخــر، بينمــا كان مصيــر طلبــات بقيّــة المســاجين 

الرّفــض، مــع أن اســتراتيجيّة البغــدادّي، التــي تبلــورت تحــت أعينهــم، كانــت 

ــة  تأســيس دولــة إســلميّة. والحقيقــة أنــه لــو لــم يكــن هنــاك ســجون أميركيّ

ــوكا كان  ــى الوجــود، وأّن ســجن ب ــم داعــش إل فــي العــراق، لمــا خــرج تنظي

بمثابــة مصنــع أنتجنــا جميًعــا، وكــوَّن نهجنــا الفكــرّي. كان األمــراء يجتمعــون 

ا مــن المســاجين، وتعرّفــوا علــى  بشــكل منتظــم فيــه، وأصبحــوا قريبيــن جــدًّ

)23(   صاموئيل لوران، الدولة اإلسلمّية، دار لوسوي، باريس، 2014.
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ــة اســتخدامهم وألّي  ــام بــه، وكيفيّ قدراتهــم ومــا يمكنهــم أو ال يمكنهــم القي

ســبب أو هــدف، علًمــا بــأّن أهــّم األشــخاص هــم أولئــك الذيــن كانــوا علــى 

صلــة وثيقــة بالزرقــاوّي، زعيــم القاعــدة. بعــد خروجنــا مــن الســجن، التقينــا 

بســرعة، وعقدنــا صــلت مــع البعثييــن تطبيًقــا لمبــدأ عــدو ّعــدّوي صديقــي، 

ا إلــى مطــار  بينمــا ســمح الرئيــس بشــار األســد للمتطرفيــن مّنــا بالوصــول جــوًّ

ــع  ــى الحــدود م ــم مســؤولون عســكريّون ســوريّون إل ــث رافقه دمشــق، حي

ــذه  ــه به ــوا إلي ــراق أت ــى الع ــوا إل ــن دخل ــب الذي ــع األجان ــراق. إّن جمي الع

ــة«)24(.  الطريق

ــرب  ــاء ح ــي أثن ــداد، ف ــى بغ ــق إل ــن دمش ــون م ــدة يذهب ــاء القاع كان أعض

ــوريّة  ــورة الّس ــد الثّ ــل. وبع ــام ۲00۳ وبعدهــا بقلي ــراق ع واشــنطن ضــد الع

ــوا مــن  ــو غريــب والتّاجــي، صــار عليهــم أن يأت و»هروبهــم« مــن ســجَني أب

ــع  ــيق م ــن، وبالتنس ــرات البلدي ــن مخاب ــم بي ــوريا، بالتفاه ــى س ــراق إل الع

ــجون  ــي الّس ــّي ف ــدّي والّسياس ــم العق ــى إعداده ــرفين عل ــن المش األميركيّي

العراقيّــة. قــد يفّســر هــذا لمــاذا لــم تبعــث واشــنطن رســالة احتجــاج شــكليّة 

إلــى بغــداد، تطالــب ســلطاتها بالتوقـّـف عــن إرســال اإلرهابيّيــن مــن ســجونها 

إلــى الحــرب الّســوريّة، ولمــاذا لــم تســأل دمشــق عــن تفســيٍر لتعاونهــا منــذ 

أكثــر مــن عقــد مــع تنظيــم القاعــدة اإلرهابــّي، ثــّم مــع تنظيــم إرهابــّي آخــر 

ــة.  هــو حــزب اللــه، الــذي صّنفــه مجلــس األمــن عــام ۱۹۹5 جماعــة إرهابيّ

فهمــت األســديّة أّن واشــنطن تؤيـّـد تعاونهــا مــع اإلرهــاب، لذلــك اســتقدمت 

ــران،  ــع طه ــا م ــلل تحالفه ــن خ ــة، وم ــرق علنيّ ــوريا بط ــى س ــن إل اإلرهابيّي

ــرعيّة  ــرارات الّش ــن وق ــع قواني ــلوكها م ــارض س ــط بتع ــرض الحائ ــة ع ضارب

ــة، التــي تمنــع تحالــف دولــة عضــو فــي األمــم المتّحــدة مــع تنظيــم  الّدوليّ

صّنفتــه األمــم المتّحــدة إرهابيًّــا. بينمــا أســهمت واشــنطن فــي إعــداد معتقلي 

ــن«،  ــذاب البعثييّ ــى اجت ــن إل ــوكا تحــت أنظــار األميركيّي ــط فــي ســجن ب ــة داعــش مــن التّخطي )24(   »قّص

https://bit.ly/3Ejy82F .2014 جريــدة الشــرق األوســط، 23 ـ 12 ـ
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ــران  ــة عنــف حــرس إي ــا موازن ــي أرادت به ــوريّة، الت اإلرهــاب لمهّمتهــم الّس

الثـّـورّي ومرتزقتــه الّشــيعة، بالقاعــدة وداعــش الّســّنّي، واإلفــادة مــن وظيفتــه 

كأداة لنشــر مزيــد مــن »فوضــى التّفكيــك والتّفتيــت الخّلقــة« فــي ســوريا. 

ــر فــي  ــه علقــة بالّصــراع الدائ ــذ الّسياســة فــي كّل مــا ل ــة: نب الخطــوة الثّاني

ــدة  ــاة وحي ســوريا، إاّل إذا كانــت تســهم فــي تســعيره، واعتمــاد العنــف كقن

للتّعامــل بيــن المتصارعيــن، وســّد جميــع دروب الحــوار والتّواصــل والتّلقــي، 

ــق أجــواء  ــد لخل ــات القائمــة أو تمّه ــض حــّدة االحتقان ــي يمكــن أن تخّف الت

ثقــة بيــن المتقاتليــن، أو تحّقــق تســويات تخــدم مقاصــد مشــتركة أو خاّصــة 

ــة يصيــر  ــق بينهــم، ويدفــع غيابهــا المتصارعيــن إلــى بيئــات عدائيّ قــد تتخلّ

ــلح  ــرك الس ــخ، ويت ــل... إل ــل القت ــن أج ــًل م ــه: قت ــا بذات ــا غرًض ــل فيه القت

وحــده يحكــي ويفــرض شــروطه مــن دون وســيط أو بديــل آخــر. هــذا الّنهــج، 

الــذي اتّبعــه الطّرفــان الّســلطوّي والمتأســلم، وكأنّهمــا قــد اتفقــا مســبًقا عليــه، 

كان أفضــل مــا يمكــن ألّي ســلوك صراعــّي تقديمــه مــن خدمــات »للفوضــى 

ــا  الخّلقــة«، ليــس ألنــه فتــح جميــع األبــواب لتجّذرهــا فــي وضــعٍ أنتــج تنافيً

متبــاداًل بيــن أطــراف لــم تُعــد تــرى في الّصــراع أبعــاده غيــر القتاليّــة والحربيّة 

وحســب، وإنّمــا ألنـّـه أرغمهــا جميعهــا علــى اســتقدام أعــداد متزايــدة باطـّـراد 

ــن  ــد م ــتخدام مزي ــى اس ــل، وعل ــاء متقاب ــاحة إفن ــى س ــن إل ــن المتقاتلي م

ــيّة  ــة تقديس ــّل أدلج ــي ظ ــة، ف ــادة الجماعيّ ــر واإلب ــل والتّدمي ــلحة القت أس

ــي يأمــل  ــج، الت ــق النتائ ــد بتحقي ــة، تِع ــة تعبويّ ــه بلغــة مذهبيّ للّســلح وقرن

كّل طــرف أن تترتـّـب علــى الحــّد األقصــى مــن العنــف، بمــا غرســته مفرداتهــا 

ــة مــن ارتكاســات عميقــة فــي اللوعــي الجمعــّي لمتقاتليــن ضمــر  التّحريضيّ

ــم  ــى درجــة التّلشــي، وســيطرت عليه ــّي، إل ــة الّسياس ــاّم، وخاّص ــم الع وعيه

نزعــة انتفــت معهــا قيمــة اآلخــر، كمواطــن وكإنســان، والحاجــة إلــى وجــوده 

وتقديــره لذاتــه. باالنســياق وراء منطــق »الفوضــى الخّلقــة«، صــار هــذا كلـّـه 

ــا، وغــدا مــن الطبيعــي أاّل يُحــال بّشــار األســد إلــى محكمــة الجنايــات  ممكًن
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ــة، كمجــرم حــرٍب قتــل وجــرح وشــرّد وهّجــر وجــّوع وحاصــر وعــّذب  الّدوليّ

ملييــن الّســورييّن، وارتكــب جرائــم ضــد اإلنســانيّة، بشــهادة واشــنطن، 

ــم  ــن األم ــة م ــان متخّصص ــا لج ــي أصدرته ــة الت ــر الموثّق ــرات التّقاري وعش

ــة  ــات جرميّ ــول ارتكاب ــة ح ــعة وتفصيليّ ــات واس ــزت تحقيق ــدة، أنج المتّح

نُّفــذت بأوامــر منــه ضــّد مدنيّيــن عــزّل اســتهدفتهم حربــه، وارتكــب مجــازر 

ــل  ــى مقات ــف ـ إل ــة العن ــت وعبثيّ ــرور الوق ــت ـ بم ــة ضّدهــم، تحّول متتابع

ــة، شــارك المســلّحون المتأســلمون فــي نصيــب وافــر فيهــا، إليمانهــم  مّجانيّ

بــأّن مــوت األبريــاء هــو ضريبــة واجبــة األداء لـــ »جهادهــم«. 

تفّســر مســتلزمات نجــاح »الفوضــى الخّلقــة« أيًضــا سياســات التّســليح التــي 

ــة الملتزمــة بخطوطهــا الحمــراء، وقامــت  اتّبعتهــا واشــنطن واألطــراف العربيّ

ــأّي ســلح يمكــن أن يضــع  علــى ركيزتيــن: االمتنــاع عــن تزويــد المعارضــة ب

ــدرة  ــن ق ــه م ــت نفس ــي الوق ــّد ف ــعب، أو يح ــي الّش ــرب، أو يحم ا للح ــدًّ ح

الطّيــران الّروســّي واألســدّي علــى قتلــه وطــرده مــن وطنــه. بالمقابــل، دأبــت 

واشــنطن علــى تزويــد الفصائــل بأنــواع وكّميّــات مــن الّســلح، ال تبــّدل موازين 

القــوى بينهــا وبيــن النِّظــام، وال تراكــم إنجازاتهــا بقــدر يُقنــع الطّــرف اآلخــر 

بالبحــث عــن حــّل سياســّي، لــن يســعى إليــه األســد، مــا لــم يُهــزم جيشــه، أو 

ينقطــع مــدد إيــران البــّرّي، ودعــم روســيا الجــوّي عنــه، علًمــا بــأّن الّدولتيــن 

الغازيتيــن حاربتــا العتقادهمــا أّن حــّل القــرارات الّدوليّــة الّسياســّي ال يجــوز 

ــن الضــرورّي  ــة«، كان م ــي تنجــح »الفوضــى الخّلق ــا. ولك ــون هدفهم أن يك

ــزم الفصائــل المســلّحة، وأاّل ينجــح أي جهــٍد لبلــوغ  أاّل يســقط الّنظــام أو تُه

ــة المكّملــة لــه،  تفاهــم دولــّي حــول تطبيــق بيــان جنيــف والقــرارات الّدوليّ

التــي قالــت بحــّل سياســّيـ  ســلمّي دولــّي للّصــراع، وبوقــف إبــادة الّســوريّين، 

ــّي ـ ديمقراطــّي، تشــرف األمــم  واســتبدال نظامهــم االســتبدادّي بآخــر انتقال

المتّحــدة علــى إقامتــه. 

هنــاك قرائــن علــى التزام سياســات واشــنطن الّســوريّة بـــ »الفوضــى الخّلقة«،  
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منهــا صمتُهــا علــى قيــام األســد بإخــراج غــلة الجهادييّــن مــن ســجن صيدنايــا، 

ــورة بشــهرين،  ــار وحزيــران مــن عــام ۲0۱۱، بعــد انفجــار الثّ بيــن شــهري أيّ

ـا كّل مــا كان الّنظــام يمارســه، طــوال نيّــف  فــي خطــوٍة ناقضــت جذريًـّ

ــّي ضــّد  ــع اســتباقّي ـ وقائ ــة ذات طاب ــا، مــن إجــراءات اجتثاثي وأربعيــن عاًم

معارضيــه، كلّمــا اعتقــدت دولتــه العميقــة أّن هنــاك خطــرًا مــا يتربّــص بهــا.

ــوب  ــد نش ــتبدادّي، بع ــه االس ــات نظام ــه ومتطلّب ــوف أبي ــد مأل ــف األس خال

ــه طــوال  ــذي واجــه نظام ــت التحــّدي األخطــر، ال ــورة شــعبيّة واســعة مثّل ث

ــة، أم ألّن  ــوريّين بالحّريّ ــة الّس ــك اســتجابة لمطالب نصــف قــرن، فهــل كان ذل

مــن ســيُخلي ســبيلهم سيشــّكلون تنظيمــات مســلّحة يعلــم تمــام العلــم أنّهــا 

ســتكون شــديدة التطــرّف، وستســاعده فــي حــرف ثــورة الحّريـّـة عن مســارها، 

ــّوض  ــّي، يق ــّي إرهاب ــّي ـ طائف ــال مذهب ــه: اقتت ــط ل ــا خطّ ــى م ــا إل وتحويله

الحــراك الّســلمّي ـ المدنــّي، ويؤلـّـب العالــم علــى ثــورة الحّريـّـة، علــى الرغــم 

ــه  ــري دول ــّي، ويغ ــّي والمذهب ــتبدادين الطّائف ــن االس ــا ستســحق بي ــن أنّه م

ــي وافقــت عــام ۲0۱۲ لبرهــة  بمراجعــة سياســاتها تجــاه نظــام األســديّة، الت

ــة، بإيجــاد بديــل انتقالــّي لهــا،  علــى االســتجابة لقــرار جامعــة الــّدول العربيّ

لكّنهــا نّفــذت خططـًـا قطعــت الّصلــة الوشــيجة بيــن مــا كان األســد يقــوم بــه 

مــن دعــم لإلرهــاب، وبيــن مســؤوليّته عــن تكريــس الّنهــج اإلرهابــّي الــذي 

ــة متأســلمة، أمّدتــه  أزاح حــراك المجتمــع الّســلمّي، بواســطة أوســاط مذهبيّ

ــر الجيــش الحــّر  ــه للعــب أخطــر األدوار فــي تدمي ــا كان بحاجــة إلي ــكّل م ب

والمناطــق المحــّررة.

بعــد أشــهر مــن اإلفــراج عــن الجهادييّــن، تبيّــن أّن بعــض مــن أّسســوا »حركة 

ــوادر  ــرعيّو وك ــم ش ــم، ومثّله ــرج عنه ــن أف ــن الذي ــوا م ــام« كان ــرار الش أح

ــلم«،  ــش اإلس ــوا »جي ــن أّسس ــش، وم ــادة داع ــض ق ــرة«، وبع ــة النص »جبه

ومنهــم زهــران علّــوش، الــذي أعلــن أّن »الّديمقراطيّــة لــن توجــد فــي 

ــة األقــوى، وألّن العــدل واإلنصــاف  ســوريا إال تحــت حذائــه، ألنّهــا دكتاتوريّ
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ــّزز  ــم« )25(، وع ــاس ال يمنحــه أي نظــام آخــر له ــذي يمنحــه اإلســلم للّن ال

ــداد  ــى امت ــم، عل ــرج عنه ــن الُمف ــرون م ــو وآخ ــا، ه ــات رفعه ــه بيافط قول

الطّــرق فــي مناطــق ســيطرتهم، تقــول: »الّديمقراطيّــة كفــٌر«، وهــي ليســت 

ــى  ــة«، عل ــّنة والجماع ــيقيمه »أهــل الّس ــذي س ــا، ال ــورة ونظامه هــدف الثّ

أنقــاض النظــام النصيــرّي ـ األســدّي، المتحالــف مــع أقليّــات دينيّــة وعرقيّــة 

معاديــة للثـّـورة اإلســلميّة، ســتتّم محاربتهــا إلــى أن تتخلّــى عــن معتقداتهــا 

ــة: الشــرط الــذي وضعــه أبــو محمــد الجوالنــي قائــد جبهــة النصــرة  الدينيّ

للعفــو عــن المســلمين غيــر الّســّنة، وأكّــده فــي حديــث مــع قنــاة الجزيــرة، 

ــة فــي المناطــق المحــّررة، لــم  وهــو يخبــر ســامعيه أن »هنــاك قــرى درزيّ

ــح عقائدهــم« )26(،  ــن يصّح ــم م ــا... فقــط أرســلنا إليه ــم نقاتله ــا ول تقاتلن

ــح  ــى تصحي ــدروز عل ــون، فليســوا مســلمين، ونحــن نســاعد ال ــا »العلويّ أّم

ــة  ــة علــى المســيحييّن، أو ينصاعــوا كأهــل ذّم معتقدهــم، وســنفرض الجزي

للّنظــام اإلســلمّي« )27(. 

الخطــوة الثالثــة: فــي نظــرة علــى الوقائــع، ســنجد أّن هنــاك بدايتيــن 

ــورّي،  ــرّد الثّ ــّي المناهــض للتم ــج المذهب ــّل العســكرّي وللّنه ــن للح متلزمتي

وأّن كلتــا البدايتيــن خدَمــت اســتراتيجية »الفوضــى الخّلقــة«: أوالهمــا شــروع 

جيــش األســد بإطــلق الّنــار علــى الّشــعب، فــي »حــرب نزلــت مــن فــوق إلــى 

تحــت«، وثانيتهمــا إفــراج األســد عــن منتســبي القاعــدة والجماعــات اإلســلميّة 

الجهاديـّـة والســلفيّة مــن ســجونه، وقيــام هــؤالء بتشــكيل تنظيمــات جهاديـّـة 

ــة ضــّد  ــا مــن تحــت إلــى فــوق«، وأخــرى بينيّ ــورة، شــّنت »حربً معاديــة للثّ

مــن يخالفونهــا الــرأي. بهــذه الحــروب. تكامــل العنــف وصــار شــامًل، واكتمــل 

)25(   تيســير علونــي، »سلســلة رمــوز المعارضــة المســلّحة«، موقــع الجزيــرة، الجــزء الســادس، 2013. 
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كذلــك تهميــش الخيــار الّديمقراطــّي وحراكــه الّســلمّي، وتقويــض فــرص القرار 

الوطنــّي المســتقّل، واســتقلليّة العمــل الّسياســّي الوطنــّي فــي مجاالتــه كافـّـة، 

وتّمــت ملحقــة وتخويــن دعــاة الحــّل الّسياســّي، وخاّصــة الذيــن أرادوا منهــم 

ــّي  ــراف القانون ــع، واالعت ــدة المجتم ــتوريّة، ووح ــة الّدس ــاج الّدول ــادة إنت إع

بحقــوق متســاوية للّســوريّين كمواطنيــن يعاقــب مــن يميــّز بينهــم، وإقامــة 

نظــام عدالــة ومســاواة يصــون كرامتهــم اإلنســانيّة. 

إذا كان تفكيــك الدولــة وتفتيــت المجتمــع هــو هــدف »الفوضــى الخّلقــة«، 

ــى  ــي عل ــة الت ــدف، والمهّم ــذا اله ــى ه ــق إل ــدو الطّري ــا يغ ــإّن تدميرهم ف

المتحاربيــن التعــاون إلنجازهــا، علًمــا بــأّن لتفكيــك الّدولــة معًنــى وحيــًدا فــي 

ــا  ــا النابعــة مــن خضوعه ــوريّة هــو تدميرهــا، بســبب خصوصيّته ــة الّس الحال

ــرّد، وال  ــامل ومج ــام وش ــان ع ــا، ككي ــّي قّوضــت ســلطته هويّته ــان طائف لكي

يمكــن اســتعادة طابــع الّدولــة ووظائفهــا، كدولــة لعمــوم مواطنيها الّســوريّين، 

ــة بمنــع  ــة تتكّفــل هويّتهــا الّديمقراطيّ وتحويلهــا مجــّدًدا إلــى دولــة مجتمعيّ

إعــادة إنتــاج نمطهــا الحالــّي أو أّي نمــط اســتبدادّي آخــر، إال برفــع قبضة ذلك 

الكيــان عــن الّســلطة. برفــض الخيــار الّديمقراطــّي. أفــادت »الفوضــى الخّلقة« 

ــّي  ــار المذهب ــام الخي ــه أم ــن تراجع ــورة، وم ــى ث ــرّد إل ــّو التم ــدم نم ــن ع م

المســلّح، وألغــت جميــع الخيــارات األخــرى، وأبقــت علــى خيــار وحيــد هــو 

إطالــة أمــد الّصــراع وتفاقــم العنــف. وإذا كانــت الّدولــة قــد تفّككــت، بقــرار 

مــن األســد، وبدعــم إيرانــّي ـ روســّي، فــإن حاضنــة تفكيكهــا كانــت سياســات 

هاتيــن الدولتيــن، و»فوضــى واشــنطن الخّلقــة« التــي وعــدت منــذ عــام ۲005 

بتفكيــك دول المنطقــة العربيّــة، وتقــول سياســات األســديّة بعــد الثـّـورة إنّهــا 

ــّس  ــمح بالم ــن تس ــرائيل ل ــا أّن إس ــه، لعلمه ــتجابة ل ــررت االس ــد ق ــت ق كان

بســلطتها، مــا دامــت تدّمــر غريمهــا التاريخــّي: دولــة ســوريا ومجتمعهــا، وأنّها 

ــن الّديمقراطــّي واإلســلمّي،  ــل الخياري ــا تقات ــا بقــدر م ــى حمايته ســتبادر إل

ــر وظيفــة وهويّــة  وتســتجيب لخيــار »الفوضــى الخّلقــة«، وتمــارس دوًرا يغيّ
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ــاّم  ــا مــن مه ــا يســند إليه ــذ م ــى ميليشــيا تنّف ــه إل ــورّي، ويحّول ــش الّس الجي

ــدى  ــد ل ــة األس ــا مكان ــّزز إنجازه ــا، ويع ــتراتيجيّة العلي ــا االس تخــدم مصالحه

واشــنطن، التــي تتعامــل معهــا كطــرف ال بديــل لــه، يســتطيع العالــم إعــادة 

إنتاجــه بالّصيغــة التــي تقّررهــا بالتّفاهــم مــع دولــه، مــن مفرداتهــا تحطيــم 

ــة، وكان أبــوه حافــظ األســد قــد ســلّم  ســوريا كبلــد مســتقّل، وإبقائهــا محتلّ

محافظــة منهــا هــي القنيطــرة إلــى إســرائيل عــام ۱۹6۷، ليصــل إلــى الّســلطة، 

وهــا هــو يســلّم مــا بقــي منهــا إلــى ســتّة احتــلالت متنّوعــة، ليحافــظ علــى 

مــا ورثــه عنــه: الّســلطة. 

تفّككــت الّدولــة الّســوريّة بقــرار مــن األســد، نّفــذه جيشــه الــذي قبــل التحّول 

ــّي  ــش العرب ــم »الجي ــل اس ــا تحم ــع أنّه ــا، وم ــة لوطنه ــيا معادي ــى ميليش إل

ــا  ــى شــعبها، يمنعه ــة عل ــي شــّن حــرب إباديّ ــرّدد ف ــم تت ــا ل ــورّي«، فإنّه الّس

ــه مــن شــنّها.  الّدســتور األســدّي المعمــول ب

لماذا اختارت واشنطن سوريا؟
اختــارت الواليــات المتّحــدة األميركيّــة ســوريا، لتكــون إحــدى المناطــق التــي 

تنّفــذ فيهــا سياســاتها الجديــدة »الفوضــى الخّلقــة«، لجملــة مــن األســباب:

ــة  ــة تطبيقيّ ــا حال ــاٍت تجعله ــن صف ــوريا م ــه س ــع ب ــا تتمتّ ــادة مّم 1- اإلف

ــة  ــن جه ــي م ــة«، فه ــى الخّلق ــات »الفوض ــى سياس ــبة إل ــة، بالنس نموذجيّ

نقطــٌة تتقاطــع وتتشــابك عندهــا مصالــح وخيــارات عربيّــة وإقليميّــة ودوليّــة 

ــا، أو  ــا ـ دوليًّ ــًدا إقليميًّ ــل بع ــا ألن تحم ــح أزماته ــة، ترّش ــة ومتناقض متوافق

كل األمريــن مًعــا. وهــي، مــن جهــة مقابلــة، دولــة تضــم تكوينــات مــا قبــل 

مجتمعيّــةـ  مــا قبــل وطنيّــة ونافيــة للّدولــة، اســتغلّتها األســديّة لكبــح ســيرورة 

ــى أشــّدها بعــد االســتقلل،  ــت عل ــي كان ــة، الت ــّي الوطنيّ ــاج المجتمع االندم

وتفكيــك مــا تحّقــق منهــا بيــن الجماعــات الوطنيّــة الّســوريّة وفــي كّل واحــدة 

منهــا، واســتبدالها بجماعــات دنيــا تتعــارض هويّتهــا مــع أّي نهــوض تحديثــّي 

ــّي أو ســريع، للمجتمــع، وتســمح  أو نهضــوّي أو إصلحــّي أو تطــّورّي، تدرّج
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ببنــاء ســلطة إقصائيّــة ـ أصنافيّــة، تســتند إلــى دولــة عميقــة، ســّريّة وعنيفــة، 

تتنافــى مصالحهــا الّضيقــة مــع مصالــح المجتمــع، وســلطتها الّدنيــا والّشــموليّة 

مــع ســلطة الّدولــة العاّمــة والّشــاملة، كمــا يتنافــى االنتمــاء الّسياســي إليهــا 

مــع االنتمــاء الوطنــّي الجامــع، الــذي تســتند إليــه الــّدول ويوّحــد مجتمعاتهــا، 

حيــث إّن األســديّة حّدثــت طائفــة ســلطتها أمنيًّــا، وســلّحتها وأدلجتهــا وزّجتهــا 

ــه وشــحنتها  ــك ب ــا للفت ــد أن أعّدته ــع، بع ــع المجتم ــاملة م ــة ش ــي مواجه ف

بأحقــاد تدفعهــا إلــى قمــع مواطنيهــا واالنقضــاض عليهــم فــي جميــع األوقات، 

ــا  ــا، كطائفــة تمــارس وظائفه ــا لذاته ــا مــن وعيه ــل ســبب، انطلقً بســبب وب

وتتماهــى مــع ســلطة فئويـّـة، تولـّـت بعــد الثورة ســحق كتــل مجتمعيّــة كبيرة، 

ــت  ــلح، وتكّفل ــّوة الّس ــدة بق ــلّحة أو موّح ــة أو مس ــة أو مسيّس ــر منظّم غي

ــدة  ــادة موّح ــك قي ــة، تمتل ــورة منظّم ــى ث ــا إل ــر تمرّده بالحــؤول دون تطوي

وخططـًـا وبرامــج ثوريـّـة، وبممارســة قــدر مــن العنــف المفتــوح ضّدهــا، حّقق 

ــا  ــة وحراكه ــّل الحّريّ ــا مح ــة وتنظيماته ــلل المذهبيّ ــن: إح ــن مترابطي هدفي

ــاّم، وطــّي  ــأن الع ــن الّش ــعب وإخراجــه م ــّي الشــامل، وســحق الّش المجتمع

صفحــة الّسياســة، كمــا عرفتهــا ســوريا خــلل القــرون الماضيــة، وفتــح صفحــة 

جديــدة لــن يبقــى شــيء بعدهــا كمــا كان قبلهــا. هــذه الخطـّـة األســديّة أّدت 

ــق مــع الّدســتور  ــب ســلميّة مشــروعة، وتتّف ــل مطال ــي تحوي دوًرا حاســًما ف

الّســورّي ومــع شــرعة حقــوق اإلنســان، إلــى حــرب غيــر مشــروعة ضــد شــعب 

أعــزل، عملــت األجهــزة الرّســميّة لتســليحه خــلل األشــهر األولــى لحراكــه، عبر 

إلقــاء أســلحة وذخائــر فــي أماكــن تظاهراتــه أو أحيائــه، وخاّصــة منهــا تلــك 

ــا  التــي تتعــرّض لعنــف ســلطوّي كثيــف، أو أجبرتــه علــى تســليح نفســه مّم

ــة اكتســبت شــهرة عاّمــة،  يبيعــه زبانيّتهــا، أو يجــده فــي أســواق ســلح علنيّ

بمــا تــّم إمدادهــا بــه مــن أدوات القتــل. هــذا العامــل التفجيــرّي الداخلــّي، 

الــذي انطلقــت أولــى شــراراته وشــّق ســوريا إلــى فريقيــن متنافييــن، أضيــف 

ــا  ــه أنتجه ــمة علي ــة حاس ــى أهّميّ ــاده وأضف ــع أبع ــّي وّس ــل خارج ــه عام إلي
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تموضــع مصالــح وقــوى إقليميّــة ودوليّــة عديــدة فــي ســاحٍة ضاقــت بأعــداد 

مــن تدفـّـق عليهــا مــن مرتزقــة وجيــوش، وواظــب نظــام مــا بعــد انقــلب عــام 

ــا الــدول العربيــة  ۱۹6۳ علــى اعتمــاد التعاطــي األمنــّي مــع قضاياهــا وقضاي

ــى تلــك التــي  ــع مشــكلتها، حتّ ــت جمي ــات غطّ والمجــاورة، وأنشــأ لهــا ملّف

ــّي  ــاب الّدول ــرو دوالر واإلره ــط والبت ــتراتيجيّة، كالنف ــة اس ــة دوليّ ــا أهّميّ له

وقضايــا فلســطين والكــرد وإســرائيل... إلــخ، وغيرهــا مّمــا ال أهّميّــة لــه 

ويتعلّــق بخلفــات عشــائريّة هنــا، وعائليّــة أو شــخصيّة هنــاك. هــذا الجانــب 

مــن عمــل األســديّة، الــذي تقاطعــت فيــه سياســات ومصالــح وملّفــات لــكل 

أمــر وحــدث وشــخص، حــرّض جهــات دوليّــة عديــدة علــى التمــرّد، واســتدعى 

انخــراط أجهزتهــا ـ بهــذا الشــكل أو ذاك ـ إلــى جانــب األســديّة، وحــال دون 

ــدة ســحبت ســفراءها مــن ســوريا وفرضــت  قطــع علقــات أجهــزة دول عدي

ــي  ــارات عل ــوريّة. وليســت زي ــلطة الّس ــزة الّس ــا، بأجه ــى قادته ــات عل عقوب

مملــوك مســؤول مكتــب األمــن القومــّي، إلــى إيطاليــا أو األردن، باألمــر العابــر 

أو قليــل األهّميّــة، إنّمــا هــي دليــل علــى اســتمرار علقــات دول مختلفــة مــع 

الّدولــة األســديّة العميقــة التــي تعتبــر روح نظامهــا. 

هــذا القــدر مــن التّناقضــات، الــذي اســتوطن ســوريا وغطـّـى أنشــطة الّســلطة 

ــى صعيدهــا الخــاّص إلــى  بعــد عــام ۱۹۷0، وأحــدث فيهــا انقســامات تتخطّ

المنطقــة وكياناتهــا، لعــب دوًرا خطيــرًا فــي اختيارهــا كحقــل »للفوضــى 

ــّر  ــعتها، وج ــهل توس ــن الس ــار م ــى ص ــه، حت ــت في ــا إن انغرس ــة«، م الخّلق

جوارهــا العربــّي إليهــا، الحتــواء مخاطــر الّربيــع العربــّي الــذي يهــّدد بلدانــه، 

بعــد أن تــرّدت أوضاعهــا وظهــر عجزهــا عــن تحقيــق أهدافهــا فــي ســوريا، 

ــد أن  ــة«، بع ــى الخّلق ــي »الفوض ــا ف ــي دوره ــتبعد أن يأت ــر المس ــن غي وم

ــران، وتنتهــي حــرب  ــم تنشــب حــرب ضــد إي ــا ل ــر المشــرق، م تكمــل تدمي

ــن.  ــة الحوثيّي اليمــن بهزيم

ــت »فوضاهــا«  ــة الّنظــام أو إســقاطه، إذا كان ــى واشــنطن إقال ــاذا كان عل لم
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ــن  ــع المواطني ــوّي، وشــّقت مجتم ــل دول ــا قب ــن م ــى زم ــد رّدت ســوريا إل ق

إلــى طوائــف وفئــات متقاتلــة، وحّققــت مــا أرادتــه إســرائيل أيًضــا، وضمنــت 

ــد  ــا أي جه ــلت خلله ــوام، أفش ــرة أع ــف وعش ــوال نيّ ــرب ط ــتمرار الح اس

ــم  ــا ومســاراتها وثل ــل آليّاته ــا، فضــًل عــن تعطي ــن فتكه ــا، أو للحــّد م لوقفه

ــة؟ ــا التدميريّ فاعليّته

2- ليــس ألّي تدّخــل دولــّي أن يعطّــل هــذه الّســيرورة بعناصرهــا المتشــابكة 

ذات التّأثيــر المتبــادل. وإذا كانــت روســيا تســتخدم حــّق النقــض ضــد تطبيــق 

ــه،  ــرة المحيطــة ب ــة، واإلجــراءات التــي تســتهدف األســد والدائ قــرارات دوليّ

ــده  ــا تعتم ــّي بم ــل الّنظــام الّدول ــا، ولتعطّ ــو له ــا يحل ــدر م ــك ق ــل ذل فلتفع

ــة الرهانــات، ومواقــف مناوئــة لــه، مــا دامــت ال تنتهــك  مــن سياســات قوميّ

مصالــح أميــركا أو تعتــدي عليهــا، كمــا يتّوهــم بعض مــن يجهلــون أّن مواقفهم 

ــى  ــادرة عل ــة« الق ــن مســتلزمات »الفوضــى الخّلق ــلم هــي م ــة للّس المعطّل

احتــواء تدابيــر الّسياســات الّصديقــة والمعاديــة، وتفعــل ذلــك بالطّريقــة التــي 

ــار واحــد علــى الحــاالت  ــق ومصالحهــا، وليــس بيــن آليّاتهــا تطبيــق معي تتّف

ــارات،  ــن الخي ــًعا م ــا واس ــى قوًس ــل تتبّن ــا، ب ــل معه ــي تتعام ــة الت المختلف

يتكيّــف مــع تلوينهــا المتباينــة. ثــّم، مــا الضــرر الــذي يصيــب سياســة أميــركا 

ومصالحهــا، إن اســتخدمت روســيا حــّق الّنقــض ضــّد إنهــاء صــراع يريــد بيــت 

واشــنطن األبيــض لــه أاّل ينتهــي قبل اكتمــال تفكيك ســوريا وتدميرهــا، وانتقال 

ــق فيهــا هــي أيًضــا أجــواء تضمــن  الّدمــار منهــا إلــى منطقــة يجــب أن تتخلّ

الّنجــاح فــي تفكيكهــا، أكثــر بكثيــر مّمــا يرتبــط بهــذه الّنقلــة الّدبلوماســيّة أو 

العســكريّة أو تلــك، مّمــا يقــوم بــه هــذا الطـّـرف أو ذاك؟ والحقيقــة أّن فاعليّــة 

الحقــل البنيــوّي األميركــّي الدولــّي، كجهــة ترتبــط بهــا سياســات ومصالــح عــدد 

كبيــر مــن دول العالــم متباينــة القــدرات واألحجــام، تحتـّـم إنتــاج واقــع دولــّي 

ــاك، يعمــل بمــوازاة مؤّسســات الّشــرعيّة  ــا، مخالــف للقانــون هن ــّي هن قانون

الّدوليّــة فــي هــذه القضيّــة، ويعطّلهــا أو يمتثــل لهــا فــي غيرهــا. 
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ــا،  ــركا وحده ــس ألمي ــه لي ــّي، لكن ــّي كون ــوّي األميرك ــل البني ــح أن الحق صحي
بــل هــو للعالــم بكاملــه، ويصعــب تفعيلــه خــارج معطيــات واقعــه الّدولــي، 
ــا.  ــم فيه ــن التحّك ــن م ــه، وتمّك ــع متطلّبات ــا م ــي تكييفه ــل ف ــا فش أو إذا م
ــة  ــة العاّم ــى الجمعيّ ــنطن إل ــأ واش ــم تلج ــن، فل ــس األم ــروس مجل ــل ال عطّ
لألمــم المتّحــدة، التّخــاذ تدبيــر شــبيه بمــا كانــت قــد اتّخذتــه أثنــاء الحــرب 
الكوريّــة، أوائــل خمســينيّات القــرن الماضــي، حيــن عطّــل الســوفييت 
المجلــس، فابتدعــت آليّــة أســمتها »متّحــدون مــن أجــل الّســلم«، اســتعاضت 
ــم  ــه. ل ــه في ــن بلوغ ــا الســوفييت ع ــا أعجزه ــت م ــه، وحّقق ــن قرارات ــا ع به
ــاوالت  ــن مح ــم م ــى الرغ ــوريّة، عل ــة الّس ــي الحال ــك ف ــنطن ذل ــل واش تفع
ــا أفشــلت محــاوالت  ــل أفشــلتها كم ــة، ب ــاء هــذه اآللي ــة وســوريا إلحي عربي
نيفــي بينــاي مســؤولة ملــّف حقــوق اإلنســان فــي المنظّمــة الّدوليّــة، لتقديــم 
بّشــار األســد إلــى محكمــة الجنايــات الّدوليّــة فــي الهــاي، بنــاء علــى »تقاريــر 
بلــغ عددهــا واحــًدا وعشــرين تقريــرًا، أنتجتهــا تحقيقــات رســميّة قامــت بهــا 
ــن الثالــث والعشــرين مــن تشــرين الثانــي ۲0۱۱، والخامــس  ــا بي مــع فريقه
عشــر مــن أيلــول ۲0۲0، وأدانتــه كمجــرم حــرب، كمــا ورد فــي تقاريــر لجنــة 
ــع  ــوريّة، موق ــة الّس ــة العربيّ ــأن الجمهوريّ ــتقلّة بش ــة المس ــق الّدوليّ التّحقي

ــدة.  مجلــس حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتّح

مراحل السياسة األميركّية
بصــورة عاّمــة، مــرّت الّسياســة األميركيّــة فــي ســوريا بمراحــل ثــلث، تميــزّت 
وتشــابكت ســماتها بتشــابك وتمايــز موضوعاتهــا وأطرافها وأســاليب معالجتها. 
واتّســمت كّل مرحلــة بصفــات خاّصــة ألزمــت واشــنطن بالتكيّــف مــع بعــض 
مفرداتهــا فــي حــاالت معيّنــة، وبتكييــف بعضهــا اآلخــر مــع سياســاتها. هــذه 

المراحــل كانــت علــى الجملــة:
مرحلــة أولــى بــدأت بانطــلق تمــرّد ســورّي مجتمعــّي، حمــل علمــات ثوريـّـة، 
فــي الخامــس عشــر مــن آذار ۲0۱۱، وصــواًل إلــى بــروز إرهــاب الّنصــرة 

ــام ۲0۱4. ــل ع وداعــش أوائ
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مرحلــة ثانيــة بــدأت بغلبــة تدرّجيّــة حّققتهــا تنظيمــات اإلرهــاب، بــدًءا مــن 

أوائــل ۲0۱4، وصــواًل إلــى تشــكيل التّحالــف الّدولــّي لمحاربتهــا، وغــزو روســيا 

لألراضــي الّســوريّة فــي نهايــة أيلــول ۲0۱5، وقيــام واشــنطن قبــل وقــت قصير 

مــن ذلــك بإرســال عــدد محــدود نحــو خمســين جنديًّــا مــن قّواتهــا الخاّصــة 

إلــى منطقــة ســّد تشــرين فــي شــمال ســوريا)28(. 

مرحلــة ثالثــة امتــّدت مــن بــدء الحــرب علــى اإلرهــاب، وقيــام أميــركا باحتلل 

مناطــق واســعة مــن ســوريا، بالتـّـلزم مــع قــرار الحــرب وظهــور »قــوات حماية 

الّشــعب«، ثــّم »قــّوات ســوريا الّديمقراطيّــة«، حليفتهــا المحلّيّــة، وصــواًل إلــى 

ــة الرّاهنة.  اللحظ

ــى  ــة عل ــذه المرحل ــلل ه ــنطن خ ــام واش ــز اهتم ــى     تركّ ــة األول المرحل

ــة: ــداف التّالي األه

ــل  ــلمّي ورّدة فع ــورّي الّس ــرّد الّس ــى التم ــت عل ــي ترتّب ــاع الت ــد األوض تصعي

الّســلطة األســديّة الحربيّــة عليــه، والعمــل إلحــداث تحــّول نوعــّي فــي الّصــراع 

ــن  ــعة م ــة وواس ــات وازن ــا، وقطاع ــة وحلفائه ــديّة العميق ــة األس ــن الّدول بي

ــودة  ــاه وال ع ــق أحــادّي االتّج ــن نحــو طري ــع الطّرفي ــورّي، لدف ــعب الّس الّش

عنــه، اســتخدم الجيــش األســدّي بعــد أن ســلكه كلَّ مــا بحوزتــه مــن أســلحة، 

حتّــى الثّقيلــة، ضــّد متظاهريــن ســلميّين ومواطنيــن عــزّل، اســتهدف مناطــق 

ــد  ــى تصعي ــن إل ــن المواطني ــدة م ــًل متزاي ــع كت ــم، ودف ــن وطنه ــة م مختلف

ــل، وأّدى  ــف وقت ــن عن ــم م ــورس ضّده ــا م ــى م ــلمّي، ردًّا عل ــم الّس تمرّده

ذلــك إلــى تراجــع ســلميّة الحــراك، وظهــور واســتعمال الّســلح لكبــح عنــف 

ــث أن  ــا لب ــّم م ــيطرة، ث ــن الّس ــه ع ــد أخرج ــن تصعي ــه م ــا عرف ــلطة وم الّس

أخــذ الّســلح إلــى حقبــة مذهبيّــة تخطـّـت رهانــات التمــرّد وأمــن الّســورييّن، 

)28(   رائــد الحامــد، »التواجــد العســكرّي األميركــّي فــي ســوريا، معهــد العالــم للدراســات«، 3 تشــرين الثانــي 

https://bit.ly/3EmBbqT .2017
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ــّي، فــي  ــّي ـ طائف ــال مذهب ــى اقتت ــه إل والقــت األســديّة فــي ســعيها لتحويل

بيئــٍة أوهمــت الطّرفيــن أّن واشــنطن ســتكّرر هنــا مــا ســبق لهــا أن فعلتــه فــي 

ــا، أو  ــا وراء تمرّدهمــا، وســتتدّخل بقّواته ــث ألقــت بوزنه ــس ومصــر: حي تون

بقــّوات حليفــة لهــا، كمــا فعلــت فــي ليبيــا، األمــر الــذي ال يتــرك غيــر فتــرة 

ــى  ــادر إل ــم تفــد منهــا وتب ــى الحــراك، إذا ل ــرة لقضــاء األســديّة عل جــّد قصي

تصعيــد العنــف واســتعادة الّســيطرة علــى الوضــع، خســرت الصــراع وســقط 

نظامهــا... فــإن صّعــدت الفصائــل حربهــا ضــد األســديّة، تعاظــم دور الطرفيــن 

فــي تغذيــة وتعميــق »الفوضــى الخّلقــة«، وتســارع تفكيــك مجتمــع ودولــة 

ســوريا، وأفلتــت األمــور مــن يــد الجميــع. 
ــر  ــى مختب ــوريا إل ــل س ــّي لتحوي ــام الحرب ــّل النظ ــنطن ح ــتغلّت واش اس
لخططهــا، ودعمــت التحــّول عبــر إطــلق سلســلة تصريحــات مكثّفــة، 
ــد،  ــق األس ــر قل ــة دون أن تثي ــّجعت المعارض ــة، ش ــي ملتبس ــا ه ــدر م بق
ــا ضــّد  ــه بأنّه ــام معارضت ــل، إليه ــراًرا وتكــراًرا، بالرحي ــه، م ــا طالبت مــع أنّه
ــا معــه فــي حــال قــام بإصلحــات، وأّن  بقائــه فــي الّســلطة، وإفهامــه أنّه
ــة  ــى مواصل ــادًرا عل ــّده ق ــنطن تع ــت واش ــا دام ــا، م ــس مطلوبً ــه لي رحيل
العاصــف،  الكلمــي  التّصعيــد  الّســورييّن. خــلل هــذا  سياســاته ضــّد 
ــل  ــة »نق ــق، بذريع ــي دمش ــورد، ف ــرت ف ــفيرها روب ــنطن س ــت واش أبق
ــط  ــكه بخ ــا تمّس ــل أوبام ــا واص ــام«)29(، بينم ــه الّنظ ــوم ب ــا يق ــا مّم قلقه
ــة، وقــال يــوم ۱۹ أيــار ۲0۱۱، بعــد ثلثــة أشــهر مــن  االلتبــاس واالزدواجيّ
انــدالع التمــرّد وســقوط آالف القتلــى وعشــرات آالف الجرحــى وقيــام 
ــد أن  ــس األس ــى الرئي ــات: »عل ــاالت والملحق ــات آالف االعتق ــام بمئ الّنظ
ــا«)30(، ثــم بــادر مســؤول فــي  يقــود التحــّول فــي بــلده، أو يتنّحــى جانبً
ــف  ــى تلطي ــه، إل ــام نفس ــن الع ــران م ــوم ۱6 حزي ــة، ي ــة األميركي الخارجي

ــار وجــزرة أوبامــا«، مركــز الروابــط للدراســات  ــورّي: عصــا بّش ــركا والّنظــام الّس )29(   ســماح حجــازي، »أمي

  https://2u.pw/JlVmh .2015 االســتراتيجيّة والّسياســيّة 25 ـ 8 ـ

)30(   المرجع السابق.
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االلتبــاس بقولــه: »نحــن نضغــط علــى الّنظــام الّســوري مــن أجــل تحقيــق 
مســتقبل ديمقراطــّي لســوريا«)31(. 

بــدًءا مــن هــذا التّوقيــت، أخــذت تصريحــات واشــنطن تركــز علــى محــاور 

ثلثــة هــي القلــق، والتّنديــد، ودعــوة األســد إلــى القيــام بإصلحــات عاجلــة، 

ــديدة  ــالة ش ــون رس ــم يوّجه ــرس، وجعله ــي الكونغ ــاء ف ــج أعض ــا »أزع مّم

اللهجــة إلــى أوبامــا، طالبــوه فيهــا أن يكــون أكثــر حزًمــا مــع األســد، 

وانتقــدوا جــون كيــري، رئيــس لجنــة العلقــات الخارجيّــة فــي مجلــس 

الشــيوخ ووزيــر الخارجيّــة اللحــق، ألنّــه كان يمتدحــه كإصلحــّي«)32(. 

ــح  ــا اتّض ــع آب ۲0۱۱، عندم ــاة، مطل ــي حم ــى مجــزرة ف ــب عل ــي تعقي وف

ــد، وأّن  ــب األس ــى جان ــرب إل ــي الح ــا ف ــل قّوته ــة بكام ــران منخرط أّن إي

ــرّة  ــر م ــس األســد أظه ــا: »إّن الرّئي ــال أوبام ــه، ق تصريحــات اإلدارة ال تخيف

أخــرى أنــه غيــر قــادر، وغيــر مســتعّد تماًمــا للســتجابة لتظلّمــات الّشــعب 

ــع  ــة م ــي مواجه ــه ف ــع يضع ــب والتروي ــتخدامه للتعذي ــورّي، وإّن اس الّس

ــة أّن »المجــازر هــي  ــّدت وزارة الخارجي ــك ع ــخ، وشــعبه«)33(. وكذل التاري

إعــلن حــرب شــاملة علــى الّشــعب الّســورّي«)34(. وهكــذا، قصــرت أميــركا 

ــه  ــد، ألنّ ــن األس ــي ع ــي التخلّ ــا ف ــدم رغبته ــد ع ــواٍل تؤكّ ــى أق ــا عل مواقفه

الطــرف األكثــر التزاًمــا بخطوطهــا الحمــراء، واألقــدر علــى االلتــزام بمعادلــة 

التّصعيــد المطلوبــة لتحويــل ســوريا إلــى ســاحة صراعــات إقليميّــة ودوليّــة 

تضــّج بالفوضــى، والجهــة التــي ربطــت واشــنطن اإلصــلح بهــا، وتمّســكت 

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، بــأّن »واشــنطن لــم تتمّكــن مــن معالجــة جــذور المشــكلة فــي 

)31(   المرجع السابق.

)32(   المرجع السابق.  

)33(   المرجع السابق.

)34(   المرجع السابق.
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ســوريا، ســواء فيمــا يتعلـّـق بالّصــراع الدائــر فيهــا، أم بالتّــوازن الميدانــّي، أم 

ــن«)35(.  ــدات المتطرّفي ــادة تهدي زي

ــة  ــن الطبق ــاحقة م ــة الّس ــه األغلبيّ ــذي تبّنت ــركا، ال ــف أمي ــر موق ــم يتغيّ ل

الّسياســيّة والعســكريّة المحيطــة بالرّئيــس، ولــم يعتــرض عليــه غيــر قلـّـة مــن 

نــّواب الكونغــرس، فــي حيــن ســاندته المؤّسســة العســكريّة وجنراالتهــا، الذين 

ربّمــا كانــوا يبتســمون، كلّمــا اســتمعوا إلــى تصريحــات كبــار مســؤولي البيــت 

األبيــض والخارجيّــة المخادعــة حــول قــرب نهايــة األســد، ال لســبب غيــر تنّكــره 

لــدوره اإلصلحــّي المأمــول! 

ــل  ــّي كبدي ــار الّديمقراط ــنطن للخي ــم واش ــن دع ــم تعل ــات ل ــذه التّصريح ه

لألســديّة، واكتفــت بإطــلق تصريحــات كلميّــة ذكّــرت األســد بضــرورة اإلصلح، 

بالّرغــم مــن أنـّـه لــم يبــِد مــا يشــير إلــى اعتزامــه القيــام بــه، وكان قــد رفضــه 

بعــد أشــهر قليلــة مــن دعــوة الّســوريّين إليــه، فــل عجــب أن انقلبــت أقــوال 

واشــنطن إلــى نصائــح اتّســمت بالحــرص علــى شــخصه ونظامــه، ونبّهتــه إلــى 

عواقــب قــد تكــون ســلبيّة ألفعالــه.

حــدث هــذا، بينمــا كان الّنظــام يطبّــق خطـّـة شــاملة لســحق ذلــك القطــاع من 

ــة للّشــعب الّســوري الواحــد«، وينتقــل،  ــى برنامــج »الحّريّ ــذي تبّن ــورة، ال الثّ

بعــد نجاحــه الملحــوظ فــي التخلّــص منــه، إلــى ممارســة ضغــوط عســكريّة 

وأمنيّــة مكثّفــة علــى حامــل الثـّـورة األهلــّي، الــذي راهــن مــن وضعــوا خطــط 

األســديّة الحربيّــة ـ األمنيّــة علــى بنيتــه االجتماعيّــة واأليديولوجيّــة المحافظــة 

والتقليديـّـة، التــي ســتضع مصيــره فــي يــد تنظيمــات محلّيّــة ظهــرت كالفطــر 

ــة  ــرة والمعرف ــى الخب ــر أشــخاصها إل ــة يفتق ــادات محلّيّ ــكان، وقي ــي كّل م ف

الّسياســيّتين، إن أمســكوا فعــًل بقــرار الحــراك، تشــظّى إلــى بــؤر محلّيّة يســهل 

عزلهــا بعضهــا عــن بعــض، واالنفــراد بهــا واحــدة بعــد أخــرى، ودفعهــا بالقــّوة 

إلــى مجــاراة سياســاته الطائفيّــة، والتّخلّــي عــن الســلميّة واألخــذ بالعســكرة: 

)35(   المرجع السابق.
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الفــّخ الــذي إن ســقطت فيــه ُهزمــت، الفتقارهــا إلــى قيــادة مركزيّــة وطنيّــة 

االنتشــار، توّحدهــا وتنظّــم قدراتهــا وأنشــطتها، وتخرجهــا مــن وضعهــا كبــؤر 

مشــتّتة تخــوض قتــااًل ال خبــرة لديهــا فيــه، وال تواصل منظًمــا وخاضًعــا لقواعد 

تلزمهــا بتوحيــد قواهــا مــع بقيّــة أطــراف الجســد المجتمعــّي ـ الثـّـورّي الكبير، 

فــي طــول البــلد وعرضهــا. 

فيمــا بعــد، ثبــت أّن تقديــرات جيــش ومخابــرات الّســلطة كانــت صائبــة، وأّن 

التّصــّدي لتنظيمــات المجتمــع األهلــي المســلّحة، والتــي غلــب عليهــا الطابــع 

المحافــظ والمذهبــّي، كان أســهل بكثيــر مــن التّصــّدي لثــورة قطاعــات حديثة 

ــع بانتشــار وطنــّي  ــة، توّجههــا فئــات حديثــة مــن مجتمــع مدنــّي يتمتّ وأهليّ

ــه مــن وضــع  ــن، يمّكن ــع مــن الوعــي واإلرادة الثّوريّي نســبّي، وبمســتوى رفي

ــده بقــدر  ــة يواجــه التمــرّد الّســلطة بهــا، وتِع ــة وخطــط تنفيذيّ برامــج ثوريّ

جــّدي مــن الّنجــاح. 

فــي هــذا المنعطــف، بمــا وقــع خللــه مــن انخــراط شــعبّيـ  مجتمعــّي متزايد 

فــي الثـّـورة، اعتقــد كثيــر مــن الّســورييّن أّن قــرار واشــنطن حــول رحيل األســد 

ــو  ــم ه ــكرّي عليه ــه العس ــد ضغط ــه، وأّن تصعي ــم ب ــى مطالبته ــف عل يتوقّ

ــّي ضــّده.  ــاطر«، التــي ســتقرّب ســاعة الحســم األميركــّي ـ الدول »غلطــة الّش

ــد  ــقاط األس ــة بإس ــى المطالب ــرون إل ــل المتظاه ــا إن انتق ــه م ــب أنّ والغري

ــألة  ــات »مس ــه ب ــن أن رحيل ــح يعل ــنطن بتصري ــم واش ــى القته ــه، حت ونظام

ــا كشــفه روبــرت فــورد، ســفير واشــنطن فــي  وقــت«)36(، علــى النقيــض مّم

دمشــق، فــي حديــث أدلــى بــه يــوم ۱۹ حزيــران ۲0۱۷، بقولــه: »إّن واشــنطن 

كانــت عــام ۲0۱۳ تقبــل بقــاء األســد، خلفـًـا لتصريحاتهــا العلنيّــة حــول وجوب 

ــه«)37(. وســط إمعــان واشــنطن فــي تبّنــي سياســات مزدوجــة اإليحــاء،  تنحيّ

https://bit.ly/3JIsuYY .2012 36(   أوباما، »أيام األسد باتت معدودة«، الجزيرة نت، 23 ـ 10 ـ(

)37(   فــورد، »أوبامــا لــم يتــرك لترمــب الكثيــر مــن الخيــارات«، الشــرق األوســط، 19 حزيــران 2017.

 https://bit.ly/3rve1cI
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يفهمهــا الطّرفــان المتصارعــان، كّل بطريقتــه، أمــَر أوبامــا مطلــع كانــون الثانــي 

۲0۱۲، المتحــّدَث الرّســمّي باســمه، جــي كارنــي، بإطــلق تصريــح هدفــه إثــارة 

ــا بصــدد األســد، قــال فيــه:  انطبــاع بــأّن الرّئيــس يوشــك أن يأخــذ قــراًرا نهائيًّ

»إّن الرّئيــس أوبامــا لــم يســحب أي خيــار مــن فــوق الطّاولــة فــي مــا يخــّص 

ــام،  ــز علــى الحــّل الّدبلوماســّي«)38(. بعــد أيّ ــة الّســوريّة، وإن كان يركّ القضيّ

قــال أوبامــا، فــي الســادس والعشــرين مــن الشــهر نفســه كانــون الثانــي، فــي 

شــطحة ال علقــة لهــا بسياســات الدولــة العظمــى الوحيــدة فــي العالــم: »ال 

ــا أنّــه ال  شــك لــدّي فــي أّن نظــام الرّئيــس بّشــار األســد ســوف يكتشــف قريبً

ــذه  ــاس«)39(. به ــة الّن ــر، وال يمكــن ســحق كرام ــّوة التغيي ــة ق يمكــن مقاوم

ــة، رّد أوبامــا علــى مجــزرة حمــص، التــي قُتــل فيهــا مئــات  الّشــطحة األخلقيّ

األطفــال والّنســاء والّشــبّان، وعلــى هجــوم بالقنابــل اســتهدف ســفارة أميــركا 

ــة ببيــان أدان »طفــرة العنــف فــي  ــة األميركيّ فــي دمشــق، وواجهتــه الخارجيّ

ســوريا«، فــي حيــن أكّــدت المتحّدثــة باســمها أن »التوّصــل إلــى حــّل سياســّي 

هــو أفضــل الّســبل«، وحــّذرت مــن أنّــه »قــد يكــون علــى واشــنطن البحــث 

عــن إجــراءات إضافيّــة«)40(، كأنـّـه ســبق لهــا أن اتّخــذت أّي إجــراء غيــر اإلدالء 

بمواعــظ أخلقيّــة حــول أضــرار العنــف، أتبعتهــا بأحاديــث تبعــث علــى الملل 

تلــّوح برحيــل األســد عــن الّســلطة، فــي حــال رفــض تزّعــم اإلصــلح، وتطمئنــه 

ــم  ــي ل ــورييّن، الت ــورة الّس ــن ث ــا م ــلبيّة مواقفه ــى س ــه إل ــت نفس ــي الوق ف

تعتبرهــا يوًمــا ثــورة حّريّــة، وأصــرّت علــى اعتبارهــا حدثـًـا يتيــح لهــا تصعيــد 

الّصــراع فــي ســوريا، وتنويــع آليّاتــه ومســاراته، واالمتنــاع عــن أخــذ موقــف 

مــن العنــف، وعــن تحويــل أزمــة محلّيّــة إلــى صــراع عربــّي وإقليمــّي ودولــّي، 

ــى  ــّي، إل ــلمّي وإصلح ــرّد س ــة تم ــهد حال ــكاٍن يش ــن م ــوريا م ــل س وتحوي

)38(   المرجع السابق.

)39(   المرجع السابق.

)40(   سماح حجازي، »أميركا والنظام الّسورّي: عصا بّشار وجزرة أوباما«، مرجع سابق.
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ســاحة تناقضــات وصدامــات شــاملة، انجــرّت أو جــرّت إليهــا بلــدان الخليــج 

والقــوى اإلقليميــة والدوليّــة. فــي هــذه الفتــرة، التــي بلــغ عــدد شــهداء الثـّـورة 

خللهــا نحــو خمســة آالف شــهيد، وتعّهــد األســد فيهــا بالقضــاء علــى »ملييــن 

اإلرهابيّيــن«، وكثـّـف حــرس إيــران الثـّـورّي حضــوره ودوره العســكرّي، فــي كّل 

مــكان مــن ســوريا، وتولـّـت روســيا تخطيــط معــارك جيــش الّســلطة واإلشــراف 

علــى تنفيذهــا، قــّرر أوبامــا تزويــد الثـّـّوار بـــ »مســاعدات غيــر فتّاكــة«، تبيّــن 

ــّي إّن  ــق أميرك ــال ناط ــال، ق ــزة اتّص ــة وأجه ــات طبّيّ ــا معون ــد أنّه ــا بع فيم

هدفهــا الحقيقــّي كان »توســيع شــبكة علقــات واشــنطن بقــوات المعارضــة 

العســكريّة، لتزويــد دول الخليــج بتقاريــر ذات مصداقيّــة عــن الثـّـورة والبنيــة 

ــة لنظــام التّحّكــم والّســيطرة العائــد لهــا، والســتكمال تنســيق جهودنــا  التّحتيّ

مــع أصدقــاء وحلفــاء فــي المنطقــة والعالــم، بغيــة الحصــول علــى أكبــر تأثيــر 

جماعــّي عليهــا«)41(. هــذا اإلقــرار بالتّعامــل مــع الفصائــل مــن أجــل اختراقها، 

بالتعــاون مــع دول الخليــج وحلفــاء واشــنطن فــي المنطقــة والعالــم للتّأثيــر 

الجماعــّي عليهــا، كان نتــاج إلزامهــا بإيصــال مســاعداتها إلــى المعارضــة 

ــن  ــر بي ــل المباش ــع التّواص ــا، وبمن ــنطن وحده ــق واش ــن طري ــلّحة ع المس

الخليــج ومــن يتلّقــون ســلحه، إن كانــوا مــن »الجيــش الحــّر«. 

بوضــع واشــنطن يدهــا علــى العمــل العســكرّي المعــارض، وتعييــن حــدوده 

ــا،  ــق مــع خططهــا ومآربه ــه حســب مــا يتّف وقــواه: صــارت تُضعفــه أو تقّوي

بينمــا كان طوفــان مــن عملــة إيــران الّصعبــة وجنودهــا، ومــن ســلح روســيا 

المتقــّدم، يتدفّــق علــى الّنظــام األســدّي، وكان الثـّـّوار يفترضــون أّن لواشــنطن 

ــع  ــد، ومن ــل األس ــوع رحي ــي موض ــاّدة ف ــا ج ــا، وأنّه ــي احتوائهم ــة ف مصلح

طهــران مــن إقامــة هــلل شــيعّي ســتكون ســوريا درّتــه االســتراتيجيّة وحلقتــه 

ــوريّين،  ــام الّس ــه ألوه ــم يأب ــض ل ــت األبي ــّي أن البي ــن الطّبيع ــة. م المركزيّ

ــة، رّدوا بهــا علــى  الذيــن كانــت قــد ســيطرت عليهــم نزعــة شــعبويّة ورغبويّ

)41(   المرجع 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 

محــّذرة مــن تســليح المعارضــة: »ألنّنــا ال نعــرف اآلن تماًمــا مــن هــم األشــرار 

واألخيــار فــي ســوريا«)42(، وكأّن اإلدارة لــم تمتنــع خــلل فتــرات طويلــة عــن 

إيصــال المســاعدات الخليجيّــة إلــى الفصائــل، ولــم تتجاهــل مجــازر متكــّررة 

ــاط  دأب الّنظــام علــى تنفيذهــا، خاّصــة بعــد انشــقاقات عشــرات آالف الّضبّ

والجنــود وأفــراد األمــن والّشــرطة، عــن جيــش وأجهــزة األســديّة، وانضمامهــم 

إلــى التمــرّد، وتشــكيل مــا عــرف الحقــا بـــ »الجيــش الّســورّي الحــّر«. 

بعــد فــرز الّســوريّين إلــى أخيــار وأشــرار، أرســلت واشــنطن ضبّــاط مخابــرات 

أميركيّيــن إلــى حــدود تركيــا الجنوبيّــة، للتواصــل مــع األخيــار، والنتقــاء عــدد 

منهــم تتولـّـى تدريبهــم عســكريًّا كـــ »معارضة معتدلــة«، وتعــّزز دور مخابراتها 

فــي »إدارة األزمــة« الّســوريّة بأعلــى قــدر مــن اإلحــكام.

ــم  ــي حس ــرف ف ــاح أّي ط ــول دون نج ــّي يح ــكرّي ـ سياس ــوازن عس إدارة ت

الحــرب، ســواء بانتصــار عســكرّي أم بحــّل سياســّي، ألّن ذلــك ســيعتبر فشــًل 

لخطّــة »الفوضــى الخلقــة«، لــن تســمح أميــركا بــه، بعــد تجربتهــا المخفقــة 

ــاك فــي ســوريا.  ــه مــن تجــارب هن ــق مــا تعلّمت فــي العــراق، وقرارهــا تطبي

ــروط  ــج ش ــذي يُنض ــّد ال ــى الح ــراع إل ــة الّص ــه إدام ــوازن كان هدف ــذا التّ ه

تفكيــك ســوريا بأيــدي المتصارعيــن، وإعــادة تركيبهــا بيدهــا هــي دون غيرهــا. 

ــوازن، الــذي اعتمــد فــي تســليح الجيــش  وقــد الحــظ مراقبــو الّســاحة أّن التّ

الحــّر والفصائــل، كان متّفًقــا مــع المحافظــة علــى الجيــش األســدّي، كطــرف 

ــرار  ــا مــع ق ــا أيًض ــب أو كســر. وكان متطابًق ــدوم الحــرب وتطــول إذا غيّ ال ت

مقابــل بعــدم الّســماح بإنــزال هزيمــة قاصمــة بالجيــش الحــّر، وكــم حــرص 

ضبّــاط أميــركا علــى جمــع تفاصيــل دقيقــة عــن تســليح الطّرفيــن، حتــى فــي 

ــت  ــي كان ــى المعــارك، أو الت ــة بالّنســبة إل ــة األهّميّ ــة والقليل األماكــن القصيّ

)42(   المرجع السابق.
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ــاِت  ــا التنظيم ــت أجهزته ــم اخترق ــدودة. وك ــة مح ــارك محلّيّ ــا مع ــدور فيه ت

وأبنيتهــا الّداخليّــة وتلوينهــا. ومــن المعــروف أّن الّدهشــة أصابــت مــن 

ــم يعلــم  ســمعوا ألّول مــرّة كلم أميــركا عــن »التّنظيــم الخراســانّي«، الــذي ل

بوجــوده غيــر قلّــة مــن إرهابيّــي الخــارج الميدانييــن، ونفــى الجوالنــي 

وجــوده)43(. وإلحــكام قبضتهــم علــى ســاحات القتــال، أقــام ضبّــاط واشــنطن 

ــات، واحــدة فــي الجنــوب وأخــرى فــي الّشــمال. مــا لــم يكــن  غرفتــي عمليّ

ــا، ثــّم تكّشــف شــيئًا فشــيئًا، هــو وجــود مركــز قيــادّي أميركــّي شــامل  معروفً

لجمــع وتقويــم المعلومــات، اختــرق عمــلؤه معظــم الفصائــل، وانتشــروا فــي 

ــذي  ــوازن ال ــراع، والتّ ــط الّص كّل مــكان، ووضعــوا جهودهــم فــي خدمــة ضب

ــة.  ــار مســتعرة ألطــول فتــرة ممكن يُبقــي الن

ــة«،  ــى الخّلق ــات »الفوض ــي متطلّب ــه ف ــّي وإدراج ــّور خارج ــواء أّي تط احت

كاإلرهــاب والغزويــن الّروســي واإليرانــّي لســوريا، ومنــع أّي طــرف مــن انتــزاع 

زمــام المبــادرة مــن أميــركا، وإن تطلّــب األمــر إنــزال المارينــز إلــى الميــدان، 

كمــا حــدث عندمــا بــادرت واشــنطن إلــى حمــل العــبء األكبــر مــن الحــرب 

ضــّد اإلرهــاب، وبنــت وجــوًدا عســكريًّا فاعــًل شــمال ســوريا، اســتهدف احتواء 

أو موازنــة الوجــود العســكري الروســي فــي الّســاحل الّســورّي، وإبقاء أنشــطته 

ضمــن الحــدود والمحــّددات التــي رســمتها واشــنطن للمجريــات واألحــداث، 

والتــزم جيــش روســيا بهــا بــدًءا مــن عــام ۲0۱5.

بالرّهانــات الكبــرى التــي علّقتهــا واشــنطن علــى الّصــراع الّســوري، ومــا عنــاه 

لهــا انخــراط قــوى متنّوعــة ومتناقضــة فيــه، كان فتــح الصــراع أمــام تدّخــلت 

الخــارج عاّمــة، وإيــران وروســية خاّصــة، أّول مــا فعلتــه إدارة الرئيــس بــاراك 

ــة، أثــارت االنطبــاع  ــت فعلتهــا بمواقــف وتفّوهــات تضليليّ أوبامــا، التــي غطّ

)43(   »تنظيــم إيــران الجديــد فــي العــراق: ســرايا الخرســاني«، مركــز الروابــط للبحــوث والدراســات 

 https://rawabetcenter.com/archives/2778  .2015 ـ   1 ـ   13 االســتراتيجيّة، 
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بــأّن هنــاك جبهتيــن تتواجهــان فــي ســوريا: واحــدة أميركيّــةـ  خليجيّــة ليســت 

ــة ـ أســديّة، وأّن مــا  ــي لهــا، وأخــرى روســيّة ـ إيرانيّ الثــورة غيــر امتــداد محلّ

ــن  ــروح م ــور ومط ــو منظ ــا ه ــاوز كّل م ــات يتج ــراع وتناقض ــن ص ــا م بينهم

ــي  ــه يتوقّــف عليــه، وليــس علــى أّي وضــع محلّ أهــداف لــدى الطّرفيــن، وأنّ

ســورّي ـ ســورّي، مصيــُر كل جهــٍة منهمــا، علًمــا بــأّن دور أميــركا الخــاّص فــي 

ــا،  ــك ســيكون هزيمــة له ــورة، ألّن ذل ــع هزيمــة الثّ ــى من الصــراع يقتصــر عل

ــى عــن تحقيــق انتصــار واضــح علــى روســيا  لــن تســمح بهــا، كمــا لــن تتخلّ

وإيــران. 

بهــذه الحســبة، مــن الّضــروري أن تنصــاع المعارضــة وداعموهــا العــرب 

ــا منهــا، تدعــم مــا يتّخــذه البيــت  ــورة فرًع لسياســاتها وأهدافهــا، ولجعــل الثّ

ــا  ــع أطرافه ــذي يجم ــر، ال ــدة المصي ــا وح ــا به ــف، تلزمه ــن مواق ــض م األبي

الثّلثــة فــي حربهــا ضــد الجهــة المعاديــة، بمــا لهــا مــن قــّوة وحضور عســكرّي 

فــي مياديــن الّصــراع، تجعــل هزيمتهــا مســتحيلة دون قبــول االنخــراط فــي 

مــا تقــّرره واشــنطن مــن أدوار »لحليفيهــا« تــوازي وتعاكــس أدوار التّحالــف 

اآلخــر، وال بــد مــن أن تتفــّوق عليــه عبــر التــزام الطّرفيــن المعــارض والعربــي 

بقيادتهــا، كســبيل وحيــد لكســر الحلــف المعــادي الــذي لــن يُهــزم دون قــدر 

ــة بواشــنطن، وتعــاون وتنســيق ال شــائبة فيهمــا مــع  غيــر محــدود مــن الثّق

مــا يقــّرره ممثّلوهــا وساســتها ورجــال مخابراتهــا، بانتظــار يــوم ال شــّك فــي 

قدومــه ســتحرق فيــه دبابــات األســد داخــل دمشــق، مثلمــا أحرقــت دبابــات 

ــيُقتل  ــازي، وس ــد الناصــر داخــل بنغ ــال عب ــارع جم ــي ش ــي ف ــر القذاف معم

وهــو هــارب مــن دمشــق، كمــا قُتــل قرينــه الليبــّي وهــو هائــم علــى وجهــه 

فــي ســرت! 

بهــذا االصطفــاف، ضمــَن األســد أن يكــون مصيــره جــزًءا مــن مخرجــات 

ــة الّســوريّين فــي  الّصــراع الّدولــّي، منفصــًل عــن الثّــورة وعليــه، دخلــت قضيّ

ــى  ــا إل ــّي، ودفعته ــيها التّدريج ــى تلش ــم، وأّدت إل ــّدت قدراته ــات تح متاه
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مســارات تضييعيّــة فرضهــا غيــاب ضمانــات واشــنطن لهــا، الموازيــة لضمانــات 

ــي  ــّي يكتف ــّدور األميرك ــا كان ال ــذا بينم ــدث ه ــد. ح ــران لألس ــكو وطه موس

ــّي ـ األســدّي،  ــف الروســّي ـ اإليران ــى الطــرف المواجــه للحل ــده عل بوضــع ي

ويحّملــه عــبء التعقيــدات المحايثــة لعلقــات وخلفــات الّدولتيــن العميقــة 

ــى حــّد  ــن إل ــا وضــع تعيّ ــة أنجبه ــدات مكانيّ ــى تعقي ــا إل ــرة، ويضيفه والكثي

بعيــد بخيــارات ومصالــح عــدّو مقتــدر يحتــّل فلســطين، ولــه مصلحــة حياتيّــة 

ــر التّاريخــّي واالســتبداد  ــة ومجتمــع ســوريا مــن التأّخ فــي منــع خــروج دول

ــى،  األســدّي، الــذي حظــي بكامــل دعمــه منــذ لحظــة التمــرّد الّشــعبّي األول

ــا.  كمــا حظيــت بــه سياســات »الفوضــى الخّلقــة« أيًض

لــم يخــرج الّشــعب الّســورّي فــي الثـّـورة ليخــوض صراعــات إقليميّــة أو دوليّة، 

ضــّد روســيا إلــى جانــب أميــركا، أو ضــّد إيــران إلــى جانــب إســرائيل، وإنمــا 

خــرج مطالبًــا بحّريّتــه التــي فقدهــا بعــد انقــلب عســكرّي، وقــع يــوم ۸ آذار 

مــن عــام ۱۹6۳، وأراد اســتعادتها بطــرق ســلميّة، أضفــت طابًعــا مدنيًّــا علــى 

ــرت عنــه رقصــات شــعبيّة وأهازيــج  ــا عبّ ــا احتفاليًّ حــراٍك أضفــى عليــه طابًع

ــدة  ــانيّة والوح ــة اإلنس ــة والكرام ــت بالحّريّ ــة، احتف ــان وطنيّ ــة وأغ جماعيّ

ــرَّق بينهــم، بعــد  ــة والمســاواة بيــن الّســورييّن كمواطنيــن، لــن يَُف المجتمعيّ

اندحــار األســديّة، تمييــز أو إقصــاء. لكّنــه، مــا إن أســهم الّصــراع الّدولــّي فــي 

تدميــر ســوريا، حتـّـى تبّدلــت هويـّـة الثـّـورة، ودخلــت الســلفيّة الجهاديـّـة إليها، 

ــة  ــرّدة، افتراضيّ ــة ومج ــا عاّم ــة فيه ــرة الحّريّ ــدت فك ــاع غ ــا ألوض وأخضعته

ــاب  ــا أص ــع م ــًدا، م ــن اآلن فصاع ــتتعارض، م ــق، وس ــى التّحقي ــة عل وعصيّ

ــة أقحمــت اإلرهــاب عليــه، ســتمّكن األســديّة  الوضــع الّســوري مــن خصوصيّ

مــن عــزو النهــج المذهبــّي إلــى التمــرّد الثـّـورّي، وستنســب إليهــا دفــع الّنظــام 

األســدّي إلــى شــّن حربــه علــى الّدولــة والمجتمــع، وإلــى القــول إّن مــا كان 

يهــّدد ســوريا ليــس انعــدام الحّريـّـة والعدالــة والمســاواة والكرامــة اإلنســانيّة، 

بــل األخطــار الخارجيّــة وامتداداتهــا الّداخليّــة التــي كانــت وراء التمــرّد الــذي 
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حجــب أخطــار الخــارج، وخاّصــة اإلســرائيليّة واألميركيّــة منهــا، ولذلــك يتحّمــل 

ــة، التــي يّدعــون  المتمــرّدون المســؤوليّة عــن تدميــر الدولــة، حاضنــة الحّريّ

ــا أنّهــا غايتهــم، وينشــدونها، بالتّعــاون مــع الّســلفيّة الجهاديّــة المعاديــة  كذبً

ــة.  ألّي وعــي وطنــّي أو سياســّي، وبصــورة خاّصــة للحّريّ

مارســت األســديّة هــذه األالعيــب فــي الهوامــش التــي أتاحتهــا لهــا ضــرورات 

ــران  ــلت إي ــة، وتدّخ ــن جه ــة« م ــة »الفوضــى األميركيّ ــراع وخدم ــة الّص إدام

ــه  ــّوح ب ــا ل ــرّد م ــى التم ــبَت إل ــة، ونََس ــة مقابل ــن جه ــكريّة م ــيا العس وروس

حافــظ األســد، خــلل مواجهتــه تمــرّد عــام ۱۹۷۹ ـ ۱۹۸۲ اإلســلمّي، إذ ربــط 

ــل  ــورّي مثّ بلغــة فاضحــة وجــود ســوريا بوجــود نظامــه. وبمــا أّن التمــرّد الثّ

ــه،  ــي خــّط أبي ــرّدد فــي تبّن ــم يت ــن ل ــإّن األســد االب ــا للّنظــام، ف ــًدا جّديً تهدي

وأوحــت لغــة خطاباتــه بــأّن ســوريا لــن تبقــى، إذا زال الّنظــام األســدّي، وأنـّـه 

ســيكون آخــر مــن يبقــى مــن شــعبها حيًّــا، وأّن مصيــر البلــد ســيكون الحــرق، 

ــر  ــال، دّم ــى األفع ــدة إل ــوال المتوّع ــن األق ــه م ــده. وبانتقال ــن ي ــرج م إن خ

ــرة  ــن »مؤام ــا م ــم حمايتهم ــا، باس ــوريا ومجتمعه ــة س ــدّي دول ــام األس الّنظ

ــّي!  ــعب اإلرهاب ــة« ينّفذهــا الّش دولي

قــّوض الّنظــام البنيــان الوطنــّي وحاملــه البشــرّي، بينمــا فــات المعارضــة أن 

تواجَهــه بموقــٍف يربــط المحافظــة عليهمــا بثــورة الحّريـّـة، وركّــزت جهودهــا 

ــلت  ــت التدّخ ــي كان ــة، الت ــألة المركزيّ ــاره المس ــه، باعتب ــد نفس ــى األس عل

العربيّــة واإلقليميّــة والّدوليّــة تحّولهــا إلــى مســألة فرعيّــة، زاد مــن هامشــيّتها 

ــذا  ــكار ه ــّي، وإن ــا الوطن ــن بعده ــا ع ــي فصله ــة ف ــلفيّة الجهاديّ ــاح الّس نج

ــا كان أو معارًضــا.  البعــد الّضــرورّي ألمــن وســلمة كّل فــرد فــي ســوريا، مواليً

بذلــك، حــال ضمــور وعــي المعارضــة، وخروجهــا علــى منطــق الواقــع، دون 

ــط  ــج وخطــط ترب ــرة بوســاطة برام ــرة الخطي ــى ســّد هــذه الثّغ ــا إل مبادرته

ــه  ــرد غزات ــك ط ــة، وكذل ــل الحّريّ ــدّي بني ــدوه األس ــن ع ــن م ــة الوط حماي

اإليرانييّــن والــّروس، واســتقلل إرادتــه عــن بعــض أصدقائــه الذيــن اســتمتعوا 
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باســتنزافه وتكلفتــه البشــريّة الفادحــة، وســلّطوا عليــه »فوضاهــم الخّلقــة«، 

ــر  ــي تدمي ــهموا ف ــه، وأس ــفك دم ــي س ــيا ف ــران وروس ــد وإي ــاعدوا األس وس

ــه.  ــّم إبادت ــم تت ــة، حيــث ل ــه الوجوديّ مقّومات

هــذه                               الثّــورة،  إلــى  انحــــازت  التــي  السياسيّـــــة،  المعارضــة  تــعِ  لــم 

المعادلــةـ  المعضلــة، ولــم تتصــّد الرتداداتهــا علــى التّمــرّد، ولعلقــات وأوضاع 

ــى  ــا، حت ــا إن انضــووا فيه ــة، م ــر متعادل ــات غي مــن ينخرطــون فــي اصطفاف

أســلمتهم إلــى مــا ال ِقبَــل لهــم بــه مــن أخطــار وتحّديــات، وغــّذت أوهامهــم 

ــة تدّخلهــا الخارجــّي ضــّد عدّوهــم األســدّي. صحيــح أّن النخــب  حــول حتميّ

ــم تضــع مــا يمكنــه ضبــط  ــا ل ــة، إاّل أنّه الحديثــة توّحــدت فــي طلــب الحّريّ

التمــرّد المجتمعــّي الواســع مــن خطــط وبرامــج مســبقة، وفاتهــا ربــط تحّولــه 

إلــى ثــورة بالتّحديــد المســبق لمراحلهــا، إضافــة إلــى أّن الذيــن انخرطــوا فــي 

التمــرّد لــم يصبحــوا قادتــه، وبــداًل مــن أن يوّحــدوا الّشــارع، أنزلــوا خلفاتهــم 

إليــه، فأرهقــوه وفرّقــوه، ولعبــوا دوًرا خطيــرًا فــي كبــح مــا كان بحاجــة إليــه 

مــن وحــدة. 

ــر  ــارع، أّن مجــرّد التعبي ــى الّش ــون إل ــوريّين، وهــم ينزل ــد معظــم الّس اعتق

عــن رغبتهــم فــي التغييــر ســيُقنع العالــم بإزاحــة األســد ونظامــه، وســيمنعه 

مــن ممارســة إرهــاب دولتــه العميقــة عليهــم. وعــّزز رغبتَهــم فــي أاّل تكــون 

ــأّن إطالتهــا قــد تجعلهــا تفلــت مــن أيديهــم،  معركتهــم طويلــة اقتناُعهــم ب

فيذهــب عائدهــا إلــى غيرهــم، وخاّصــة الســلفييّن الجهادييّــن الذيــن أفــادوا 

ــة،  ــار الثوريّ ــا فائــدة مــن شــعار إســقاط األســد والّنظــام، وجعلــوه معي أيّم

ــا فشــل  ــة التمــرّد منهــا كان يعنــي عمليًّ بالّرغــم مــن أّن الفشــل فــي حماي

الثّــورة فــي إســقاطهما، الــذي ال بــّد مــن أن يمــّر بإســقاطها هــي أّواًل، ومــا 

ــي  ــة، ال داع ــة فاعل ــة وحاضن ــدة ميدانيّ ــادة ووح ــط وقي ــن خط ــه م يتطلّب

ــوا تمثيــل التمــرّد لــم يعتقــدوا أّن هــذه المهــاّم  للقــول مجــّدًدا إّن َمــن تولّ

مطروحــة عليــه، ألنهــم صّدقــوا مــا قالــوه أو توّهمــوه، حــول حتميّــة تدّخــل 
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الخــارج لقلــب موازيــن القــوى وإســقاط األســد الــذي ســيُخرجهم مــن مــأزٍق 

افتقــروا إلــى أدوات ووســائل الخــروج منــه بقدراتهــم الّذاتيّــة، كطــرف تمــرّد 

علــى نظــام أثبــت أنـّـه متماســك، ومحمــّي بقــوى متنّوعــة داخليّــة وإقليميّــة 

ــل  ــارض أن يصــّدق. فه ــا كان يحــّب أّي مع ــر مم ــه أكث ــت ب ــة، التزم ودوليّ

ــى  ــركا عل ــّجعه أمي ــر تش ــعب ثائ ــق ش ــر قل ــرة أن تثي ــذه الثغ ــى ه كان عل

تصعيــد تمــرّده، وتحثـّـه يوميًّــا علــى االســتمرار فــي ثــورٍة، قالــت تصريحــات 

كبــار مســؤوليها إّن قطوفهــا غــدت دانيــة، وإّن انتصارهــا الوشــيك ســيكون 

ــتثني  ــال أن تس ــن المح ــة، م ــازه المنطق ــّول تجت ــي تح ــة ف ــة مفصليّ لحظ

ســوريا وشــعبها الــذي يتدفـّـق يوميًّــا، كالّســيول الجارفــة، علــى شــوارع قــراه 

ــرّده  ــم تم ــة، ألّن حج ــار الهزيم ــاز أخط ــه اجت ــن أنّ ــه، ويؤم ــه ومدن وبلدات

كبيــر إلــى درجــة يســتطيع معهــا تحّمــل مــا يُنزلــه األســد بــه مــن خســائر، 

ــّررا  ــا، وق ــا أمورهم ــد رتّب ــة ق ــة وواشــنطن خاّص ــون الخــارج عاّم ــا يك ريثم

ــدة: التدّخــل إلســقاط األســد!  القيــام بالخطــوة المأمولــة ـ المؤكّ

ــه عــام  ــا قّدمــه ل لــم يعلــم الّســوريّون حينــذاك أّن »أوبامــا رفــض اقتراًح

۲0۱۲ أعضــاء بــارزون فــي مجلــس األمــن القومــّي، كان بينهــم وزيــر 

ــة  ــس هيئ ــة ورئي ــرات المركزيّ ــر المخاب ــة ومدي ــرة الخارجيّ ــاع ووزي الّدف

األركان المشــتركة، حــول تســليح المعارضــة«)44(. ولــم يعلمــوا أيًضــا 

أنــه كان يعلــم تمــام العلــم أّن إطالــة الّصــراع ســتدّمر فــرص الخيــار 

الوطنــي  المجلــس  ممثّلــو  أكّــد  كمــا  المدنــّي،  والتيّــار  الّديمقراطــّي 

واالئتــلف، فــي حواراتهــم مــع ممثّلــي واشــنطن، دون أن يدركــوا أو 

ــه  ــه، وأّن مخابرات ــراع إلطالت ــدء الّص ــذ ب ــاته من ــم سياس ــه نظّ ــوا أن يعلم

أمســكت بغرفتــي »المــوك« و»المــوم« لتضــع معركــة ســوريا فــي خدمــة 

ــل،  ــن الفصائ ــم بي ــذي أقي ــق ال ــوازن الّدقي ــى التّ ــوا عل ــه، ويحافظ أهداف

)44(   د. علــي حســن باكيــر، »سياســة أوبامــا فــي ســوريا أخطــر مــن كل الحــركات الراديكاليّــة فــي المنطقــة«. 

https://www.turkpress.co/node/2730 .2014 موقــع ترك بــرس، 20 تشــرين األول
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وبينهــا وبيــن الّنظــام، وداخــل كّل منهــا، وليــس لتغييــره، وأخيــًرا ليديــروا 

ــة،  الّصــراع، يوًمــا بيــوم وســاعة بســاعة، ويتحّكمــوا فــي مجرياتــه التفصيليّ

ــم،  ــي خياراته ــوا ف ــه، ويتدّخل ــن يخوضون ــخاص الذي ــى األش ــوا إل ويتعرّف

ــى  ــم، وصــواًل إل ــه منه ــن ال يجــوز دعم ــه، وم ــن يجــب دعم ويحــّددوا م

ــن  ــا م ــاٍت يضبطه ــّي لعملي ــكرّي ـ السياس ــع العس ــل الوض ــاع مجم إخض

ــابًقا.  ــومة س ــه المرس ــى مآالت ــّور إل ــه التط ــوا بتوجي كُلّف

مــع هــذا الّنمــط مــن الّســيطرة، كان مــن الطبّيعــّي أن تتراجــع فصائــل 

وتتقــّدم أخــرى، وأن يتــّم إضعــاف القــوّي منهــا عبــر تعزيــز الفصيــل المجــاور 

ــارب أو االندمــاج  ــى التّق ــه إل ــه، وأن يقــع أّي فصيــل تدفعــه مواقفــه وبنيت ل

مــع غيــره، فــي مشــكلٍت قــد تُفضــي إلــى نشــوب معــارك ضــّده، أو ســقوط 

ــة  ــه برصــاص داعــش والّنصــرة وســواهما مــن أشــباح العســكرة المنفلت قادت

ــة.  مــن عقالهــا، المفتوحــة علــى مختلــف أشــكال التدّخــل األجنبيّ

تكتمــل صــورة الّســيطرة ومــا ترتـّـب عليهــا من فوضــى، إذا مــا علمنــا أّن الذين 

وضعــوا خطــط المعــارك وأشــرفوا عليهــا لــم يكونــوا ســورييّن، وأّن عــدًدا قليــًل 

مــن ممثّلــي الجيــش الحــّر أو المنشــّقين عــن الجيــش األســدّي قــد حضــروا 

ــام  ــوب ع ــة الجن ــم غرف ــادر آخره ــا، فغ ــم دور فيه ــن له ــم يك ــات ل اجتماع

ــد الفاســدين  ــركا بـــ »تجني ــادة الجيــش الحــّر أمي ــم أحــد ق ۲0۱5، بينمــا اتّه

وعديمــي الخبــرة، واســتخدام غرفتيهــا لتعطيــل جبهــات القتــال بيــن الجيــش 

الحــّر ّوميليشــيا األســد«، وأضــاف أّن »معــارك الجنــوب لــم تعــد تســير وفــق 

مصالــح وأهــداف الثّــورة، بعــد انضمامهــا إلــى غرفــة »المــوم«، بــل خدمــت 

ــي  ــا الت ــة األرض لن ــي معرك ــدث ف ــا ح ــوار، كم ــنطن ودول الج ــح واش مصال

ــدة  ــي بل ــة ف ــوات األميركيّ ــن الق ــة ع ــاد الميليشــيات اإليرانيّ ــتهدفت إبع اس

ــة عــن  ــي أبعــدت الجماعــات المتطرّف ــف، ومعــارك حــوض اليرمــوك الت التن

الحــدود الســوريّة ـ اإلســرائيليّة«)45(. 

https://bit.ly/381ph9W .2014 45(   الموك، غرفة العمليات الدولية المشتركة، 24 ـ 10 ـ(
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وفــي الّنهايــة، اتّخــذ الرّئيــس األميركــّي الجديــد دونالــد ترامــب، أواســط عــام 

۲0۱۷، قــراًرا بوقــف برنامــج ســي آي إيــه واصًفــا إيــاه بـــ »الضخــم والخطيــر 

وغيــر الفّعــال«)46(، فــكان قــراره خطــوة عكســت دخــول واشــنطن وعســكرها 

فــي مرحلــة ســوريّة جديــدة، نشــأت مــع انتشــار جيشــها فــي شــمالها وشــمال 

ــرات  ــى الّشــؤون الّســوريّة، مــن المخاب شــرقها وجنوبهــا، ونقــل اإلشــراف عل

ــا  ــدة، فــي كّل م ــة األمــر والنهــي الجدي ــاع، صاحب ــى وزارة الدف ــة، إل المركزيّ

يتّصــل باســتخدام الجيــش عاّمــة والطيــران خاّصــة، فــي الحــرب التــي قــّررت 

ــن  ــة ع ــة منفصل ــوات تصعيديّ ــن خط ــه م ــا تحتُّم ــاب، وم ــى اإلره ــّنها عل ش

ــًدا  ــت فصاع ــذا الوق ــن ه ــيمليها م ــوريا، س ــق س ــة مناط ــي بقيّ ــراع، ف الّص

ــد أن  ــوريا، بع ــن س ــران م ــراج إي ــوريّة، وإخ ــة الّس ــّي للمعرك ــُد اإلقليم البع

ــى  ــا إل ــي حربه ــا ف ــى انخراطه ــرّد عل ــات التم ــي بداي ــت ف ــد وافق ــت ق كان

جانــب األســد، ويبــدو أن واشــنطن ترامــب تريــد طــرح تجّذرهــا فــي ســوريا 

علــى بســاط التّجاذبــات بيــن الّدولتيــن، علــى العكــس مّمــا قالــه الّســيناتور 

ــبه  ــا »أش ــه بأنّه ــوة رئيس ــف خط ــذي وص ــام، ال ــي غراه ــورّي ليندس الجمه

ــة  ــح عاصمــة عربيّ ــران، وســتعني من باالستســلم الكامــل لألســد وروســيا وإي

أخــرى لإليرانيّيــن، بعــد تفاهــم ترامــب مــع الرئيــس الّروســي بوتيــن، حــول 

وقــف إطــلق النــار فــي جنــوب غــرب ســوريا، األمــر الــذي اعتبــره محلّلــون 

ــة إلرضــاء روســيا«)47(. وسياســيّون محاول

مــّر اغتــراب المعارضــة المتزايــد عــن تمــرّد حمــل ســمات ثوريّــة، وتلشــى 

اإلرهابيّــة  التّنظيمــات  ودور  أخطائهــا  وطــأة  تحــت  بعيــد  حــّد  إلــى 

ــون  ــوم ۸ كان ــد ي ــا مؤتمــر عســكري، ُعق ــات كان أّوله ــه، بمحطّ المعــادي ل

األول ۲0۱۲، فــي مدينــة أنطاليــا التركيّــة، النتخــاب قيــادة موّحــدة للجيــش 

)46(   المرجع السابق.

)47(   سيباســتيان حمــدان، »مــا مصيــر المــوك والمــوم بعــد وقــف برنامــج ســي آي إيــه«، جريــدة المــدن، 

https://bit.ly/38XtmMI .2017 29 ـ 8 ـ
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ــن  ــون م ــس، وثلث ــور ســليم إدري ــد الدكت ــه العمي ــي نهايت ــا ف ــّر، تواّله الح

كبــار الضبّــاط، لكــّن التحّكــم فــي كّميّــات األســلحة ونوعيّاتهــا بقــي فــي يــد 

ــرة  ــائل خطي ــل رس ــر حم ــذا المؤتم ــب. ه ــاعديهم األجان ــن ومس األميركيّي

ــه للئتــلف، الــذي كان قــد  ــى الّســوريّين، أهّمهــا تجاهــل مــن دعــوا إلي إل

ــا، فــي الحــادي عشــر مــن تشــرين الثانــي ۲0۱۲،  تشــّكل قبــل شــهر، تقريبً

ــورّي  ــعب الّس ــل للّش ــة، كممثّ ــرون دول ــة وعش ــركا ومئ ــه أمي ــت ب واعترف

وكمرجعيّــة سياســيّة لمدنيّيــه وعســكريّيه، بيــد أنــه اســتُبعد مــع ذلــك عــن 

ــرة  ــو عش ــره مندوب ــن حض ــي حي ــج، ف ــات ونتائ ــداًدا ومجري ــر، إع المؤتم

ــي  ــادة الت ــع أّن القي ــدة. وم ــدان عدي ــة وســفراء بل ــرات أجنبيّ ــزة مخاب أجه

ــإّن اســتبعاده عــن  ــلف، ف ــرت عضــًوا فــي االئت انبثقــت عــن المؤتمــر اعتب

إعــداده ووضــع جــدول أعمالــه، وحضــور المدعّويــن األجانــب كمشــاركين، 

ــة  ــرة التّالي ــي الفت ــل، ف ــى الفصائ ــبة إل ــش دوره بالّنس ــتهدف تهمي كان يس

لتشــكيل »مجلــس القيــادة العســكريّة العليــا«، الــذي وضــع تحــت إشــراف 

ــاع  ــل كقط ــل الفصائ ــي فص ــؤالء ف ــح ه ــك، نج ــاع. وبذل ــن أداروا االجتم م

ــلف  ــدوا االئت ــارج، وأفق ــا بالخ ــّي، وربطوه ــاع الّسياس ــن القط ــكرّي ع عس

ــي  ــوا طرف ــديّة، وأخرج ــد األس ــه ض ــي صراع ــعب ف ــل للّش ــه كممثّ وظيفت

الثّــورة: العســكرّي والّسياســّي، عــن مســار التّوحيــد، وجعلــوا مــن الصعــب، 

إن لــم يكــن مــن المســتحيل، تشــكيل قيــادة يعتــرف الجانبــان بهــا، 

ــرارات مســتقلّة.  ــن ق ــذه م ــا تتّخ ــان م ويطيع

وقد اتّضح هذا من خلل مسائل ثلث، هي: 

أواًل: منــع تركيــا، كمــا تحــّدث بــاراك أوبامــا فــي لقائــه مــع جيفــري 

ــي خــّط أحمــر رُســم لهــا فــي وقــت مبكــر، بشــأن  غولدبــرغ)48(، مــن تخطّ

علقاتهــا بالجيــش الحــّر، بينمــا تــرك الحبــل علــى غاربــه إليــران، وســمح لهــا 

بنقــل جيــش كامــل مــن أراضيهــا إلــى ســوريا، قبــل التمــرّد وبعــده. بهذيــن 

)48(   عقيدة أوباما، مرجع سابق.
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الموقفيــن المتناقضيــن ظاهريًّــا، وبــدور روســيا الّســورّي الــذي اكتســب صفــة 

مركزيـّـة مــع انطــلق الحــراك المجتمعــّي، تكاملــت جهــود واشــنطن لتحويــل 

ــة،  ــة ودوليّ ــى ســاحة صراعــات إقليميّ ــّي صــرف، إل ــورة مــن حــدث داخل الثّ

واشــنطن هــي الممــّر اإلجبــارّي للمنخرطيــن فيهــا، ولمــا رســمته لتدّخلهــم من 

مســارات. أّمــا بالّنســبة إلــى تركيــا، فقــد امتنــع البيــت األبيــض عــن مطالبتهــا 

ــوريا  ــى س ــون عل ــوا يتدفّق ــن كان ــن، الذي ــام اإلرهابيّي ــا أم ــلق حدوده بإغ

بالمئــات واآلالف شــهريًّا، دون أن يمــارس أي ضغــط عليهــا، لمنعهــا مــن 

تقديــم الّســلح للفصائــل اإلســلميّة المســتقلّة عــن الجيــش الحــّر والمعاديــة 

لــه، والتــي رفضــت َعلَمــه، كرمــز للثــورة، كمــا رفضــت االعتــراف باالئتــلف، 

ــع  ــة حــول الحــّل الّسياســّي. والواق ــرارات الدوليّ ــف والق ــة جني ــول وثيق وقب

أّن صمــت أميــركا كان يُضمــر ضربًــا مــن الترّحيــب بمــا كانــت أنقــرة تقّدمــه 

لهــذا النــوع مــن الفصائــل، وحــال دون توقـّـف أو إضعــاف القتــال بيــن الثـّـورة 

والّنظــام األســدّي ومرتزقــة إيــران عابــري الجنســيّات... إلــخ. ومثلمــا تقيّــدت 

تركيــا بالمحــّددات األميركيّــة، تعامــت واشــنطن عــن تنظيمــات تزّعمهــا 

قــادة انتمــوا إلــى تنظيــم القاعــدة، كقــادة جبهــة الّنصــرة: التّنظيــم القاعــدّي 

بامتيــاز. وأيـّـدت دور دول الخليــج فــي بــّث الفوضــى بيــن مــن ينتمــون إلــى 

ثــورٍة شــرع الفاعلــون فيهــا ينتســبون إلــى هويّتيــن متناحرتيــن، وعــّزز مالــه 

ــى ذاك،  ــا عل ــذا ويوًم ــى ه ــا عل ــق يوًم ــذي كان يتدفّ ــلحه، ال ــّي وس الّسياس

ليــزّج بهمــا فــي متاهــاٍت، حاضنتهــا التّعســكر والتّمذهــب، ومآلهــا االنضــواء 

فــي »الفوضــى الخّلقــة«.

ــس  ــع المجل ــس م ــم وممأس ــيق منظّ ــأّي تنس ــام ب ــن القي ــاع ع ــا: االمتن ثانيً

الوطنــّي واالئتــلف، حــول أّي شــأن، سياســيًّا كان أو عســكريًّا، وعــن تشــكيل 

هيئــات أو لجــان مشــتركة للتشــاور وتبــادل المعلومــات والــرأي، واالســتعاضة 

ــل  ــا عشــرات الفصائ ــة خضعــت له ــة إمــرة وســيطرة أميركيّ ــك بعلق عــن ذل

والتّنظيمــات التّابعــة لجهــات تنســب نفســها إلــى الجيــش الحــّر، أو تقاتلــه. 
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ــت  ــا بقي ــنطن، لكّنه ــى واش ــة إل ــارات متقطّع ــام بزي ــلف ق ــح أّن االئت صحي

برّانيــة وبــاردة، وغيــر معنيّــة باألهــداف التــي كــّرر المعارضــون مئــات المرّات 

ــرًا مــا زعــم البيــت  ــاٍت كثي ــا، واســتهدفت جه ــورييّن فــي تحقيقه ــة الّس رغب

األبيــض أنــه يســتهدفها بــدوره، كاإليرانيّيــن واإلرهابيّيــن وميليشــيات العالــم 

ــّروس.  الّســفلّي وال

بعــد أزيــد مــن عــام مــن التمــرّد، أخــذ البيــت األبيــض يــرى فــي المعارضــة 

جهــًة تخــدم أهدافــه، بينمــا قاتــل اإليرانيّــون والــّروس بثبــات وتصميــم إلــى 

جانــب األســد، تصحبهــم عشــرات الميليشــيات اإلرهابيّــة التــي انتشــرت فــي 

ــى  ــاع ســوريا، بمــا كان لدورهــا مــن انعكاســات جــّد ســلبيّة عل ــف بق مختل

ــد للتفــاوت فــي العلقــة  ــه مــن توطي ــل، وبمــا أســهم في المعارضــة والفصائ

ــه يحظــى  ــال ضــّد مــن يفتــرض أنّ ــة، غــزت ســوريا للقت بيــن أطــراف خارجيّ

برعايــة ودعــم أميركيّيــن: الّشــعب الّســورّي، وبيــن هــذا الراعــي الــذي يمتنــع 

ــم  ــات عدّوه ــّد هجم ــى ص ــم عل ــّزز قدرته ــا يع ــوريين بم ــد الّس ــن تزوي ع

وعــدّوه المزعــوم، ويحمــي مناطقهــم، ويقــّوي تصّديهــم للتّصعيــد اإلرهابــّي 

المتعاظــم ضّدهــم، الــذي بــدؤوا يقاتلونــه فــي الشــهر العاشــر من عــام ۲0۱4، 

وطــردوه مــن مناطــق واســعة شــمال ووســط ســوريا والمناطــق الســاحليّة. 

أحجمــت واشــنطن عــن مــّد يــد العــون إلــى مــن اّدعــت تحالفهــا معهــم، مــن 

ــا  ــح صراعاته ــك ســوريا، وتنفت ــى أن يكتمــل تفكي أجــل اســتمرار الحــرب، إل

علــى مســائل تتجاوزهــا، إقليميًّــا ودوليًّــا، لــم تكــن الّديمقراطيّــة بيــن بدائلهــا.

كانــت أميــركا قــد شــجعت تشــكيل »المجلــس الوطنــّي الّســورّي«، فــي 

ــا مــن غطــاء يســّوغ تدّخلهــا،  ــي مــن تشــرين األّول ۲0۱۱، ليكــون ضربً الثان

لكّنهــا اســتغلّته لقوننــة تدّخــل دول الخــارج جميعهــا فــي الوضــع الّســورّي. 

ــه  ــام ب ــذي ق ــه ال ــدور عين ــه ســيقوم بال ــن أّسســوه بأنّ ــى م ــد أوحــت إل وق

ــق  المجلــس الوطنــّي االنتقالــّي الليبــّي، كغطــاء »وطنــّي« لتدّخــل دولــّي طبّ

قــرار مجلــس األمــن حــول الّصــراع الّناشــب فيهــا. غيــر أّن الحالــة الّســوريّة لــم 
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تشــهد مثيــًل لمــا عرفتــه ليبيــا، والّســبب اختــلف نظــرة أميــركا إلــى الحدثيــن 

ــكلته،  ــم ومش ــع العال ــا م ــم تداخلهم ــا وحج ــلف موقعهم ــن، واخت والّدولتي

مــع العلــم بــأّن ليبيــا لــم تنــُج هــي أيًضــا مــن »الفوضــى الخّلقــة«. 

وعلــى الّرغــم مــن أّن »المجلــس الوطنــّي« أصــدر »برنامًجــا سياســيًّا وميثاقًــا 

ـا لســوريا الجديــدة«، تبّنــى فيهمــا الخيــار الّديمقراطــّي، العتقــاده  وطنيًـّ

ــى  ــة مــع واشــنطن، تشــّجعها عل ــة وإيجابيّ ــه لتأســيس علقــة متوازن بضرورت

دعمــه، فإنهــا تبّنــت مســارين متناقضيــن حيالــه: أحدهمــا متنــّوع المرامــي، 

ــت نفســه بالحــرب  ــي الوق ــب ف ــرّد، ويرّح ــّوة التّم ــر الّنظــام بق ــض تغيي يرف

ــراع  ــة الّص ــول دون إطال ــا، إن كان يح ــارض انتصاره ــه يع ــورة، لكّن ــى الثّ عل

ويوقــف تفكيــك المجتمــع، أو يســاعد المتمرّديــن فــي إنقــاذه مــن االســتبداد. 

أّمــا ثانيهمــا فهــو مســار كلمــي صاخــب، شــّجع التمــرّد بشــّدة عنــد بدايتــه، 

ــدأ، ويعمــل إلضعــاف  ــورة كمب ــن رفــض الثّ ــل أن يعل ــا قب ــه لفظيًّ وتلعــب ب

ــض  ــياق رف ــذا الّس ــي ه ــرء ف ــتوقف الم ــكريّة. يس ــيّة والعس ــا الّسياس بنيته

ــا  واشــنطن، بعــد عــام مــن مجــازر األســديّة المتواصلــة ضــّد الّســوريّين، طلبً

تقــّدم بــه »المجلــس« فــي الثّانــي عشــر مــن آذار ۲0۱۲، لـــ »إنشــاء ممــرّات 

إنســانيّة وفــرض منطقــة حظــر جــّوّي فــوق ســوريا«)49(، وقيــل فــي الرّفــض 

إّن إقامــة منطقــة كهــذه »تتعــارض مــع سياســات أوبامــا«)50(، التــي أكّــدت، 

ــليح  ــع، أّن »تس ــع الواق ــة م ــات أو صل ــن دون مقّدم ــوز ۲0۱۳، م ــع تّم مطل

ــه  ــام أنّ ــل أن يضيــف أوبامــا بعــد أيّ المعارضــة مــا زال تحــت الّدراســة«، قب

»ليســت هنــاك نيّــة إلرســال قــّوات أميركيّــة إلــى ســوريا، لكــّن إدارتــه تقتــرب 

مــن الموافقــة علــى تســليح المعارضــة، وتــدرس فــرص إرســال قــّوات جّويّــة 

ــوريّة«)51(، فــكأّن هــذه  ــران فــوق األراضــي الّس ــز منطقــة حظــر الطّي لتعزي

)49(   مركــز كارينجــي للّشــرق األوســط: المجلــس الوطنــي الّســوري، األزمــة الّســورية، بــدون تاريــخ،

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48399

)50(   المرجع السابق.

)51(   المرجع السابق.
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المنطقــة كانــت موجــودة لتعــّزز، أو كأّن البيــت األبيــض اســتجاب يوًمــا 

لهتافــات ملييــن الّســوريّين، الذيــن بُّحــت حناجرهــم وهــم يســاندون مطالبة 

المجلــس الوطنــّي بإقامــة هــذه المنطقــة، دون أن يجــدوا أّي اســتجابة لــدى 

ــة ال وجــود  ــز« منطق ــا يتحــّدث عــن »تعزي ــض، وهــا هــو أوبام ــت األبي البي

ــع واحــد مــن األرض الّســوريّة! ــو علــى متــر مربّ لهــا، وعــارض إقامتهــا ول

أخيــرًا، بعــد أن أخــذ الّســوريّون يطلقــون نــداءات اســتغاثة عبّــرت عــن 

ــا لتدريــب  ــه، أعلنــت واشــنطن برنامًج ــذي وقعــوا في إحساســهم بالمــأزق ال

ــن«،  ــن »المعتدلي ــه م ــاركون في ــون المش ــترطت أن يك ــة، اش ــّوات معارض ق

ــن يســاندونه،  ــش األســدّي وم ــة الجي ــن مقاتل ــاع ع ــى االمتن ــوا عل وأن يوافق

ويحصــروا جهدهــم بمقاتلــة داعــش، بالتّعــاون مــع جيــش األســد. بعــد ثلثــة 

أشــهر، رصــدت خمســمئة مليــون دوالر لتدريــب القــّوات الجديــدة، غيــر أّن 

مخابــرات أميــركا المكلّفــة بتنفيــذ المشــروع لــم تجــد راغبيــن فــي التّعــاون، 

مــع نظــاٍم فــاق إرهابــه إرهــاب داعــش والقاعــدة، مجتمعيــن. بتطبيــق 

شــرط »االعتــدال« علــى المتقّدميــن، وطــرح أســئلة اتّهاميــة وتحقيقيّــة علــى 

الّشــبّان الذيــن التقتهــم لجــان المخابــرات، لــم يتــّم العثــور، مــن بيــن قرابــة 

ســتّة ملييــن مهّجــر ســوري يعيشــون فــي الخيــام والمنافــي خــارج وطنهــم، 

وخمســة ملييــن مشــرّد داخلــه، علــى غيــر بضــع مئــات قليلــة مــن المؤّهليــن 

للتّدريــب.

ــي  ــول ۲0۱۳، عــن تلّق ــوم ۱۱ أيل ــن متحــّدث باســم المعارضــة ي ــا إن أعل وم

الثـّـّوار دعًمــا عســكريًّا مــن الواليــات المتّحــدة، حتـّـى عبّــر ناطــق باســمها عــن 

قلقهــا مــن »وصولــه إلــى اإلســلميّين فــي الجيــش الحــّر«، الــذي كانــت قــد 

صّنفتــه كجيــش معتــدل وغيــر إســلمّي، ثــّم، وبعــد التّوّصــل في الّشــهر نفســه 

ــا »ســتتراجع  إلــى اتّفــاق الكيميــاوّي مــع الــّروس، أعلــن أحــد مســؤوليها أنّه

عــن قــرار التّســليح«)52(. 

)52(   المرجع السابق.
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ثالثًــا: عملــت واشــنطن وســعها إلبقــاء المعارضــة مشــتّتة، ولمنــع أّي تقــارب 

سياســّي أو عســكرّي بيــن أطرافهــا، بالّرغــم مــن اعترافهــا بــأّن تأســيس 

»المجلــس الوطنــّي« وّحدهــا، كمــا وّحدهــا إقــرار وثيقتــي »العهــد الوطنــّي« 

ــة  ــراف الجامع ــت إش ــوز ۲0۱۲، تح ــي ۲ و ۳ تم ــيّة« يوم ــة الّسياس و»الّرؤي

العربيّــة فــي القاهــرة. بعــد االعتــراف الكلمــّي، جــاء التّنّكــر العملــّي، ووقــع 

ــل  ــا التّعام ــة يمكنه ــى مرجعيّ ــة إل ــار المعارض ــى افتق ــتمر ّعل ــز المس التّركي

معهــا، مــع أّن القــرار ۲6۲ ـ 6۷، الــذي صــدر يــوم ۱5 أيّــار ۲0۱۳، عــن 

الجمعيّــة العاّمــة لألمــم المتّحــدة بموافقــة مندوبهــا، »اعتــرف أّن صلحيّــات 

الهيئــة الحاكمــة االنتقاليّــة، التــي يقــول القــرار ۲۱۱۸ إّن الحــّل الّسياســّي يبــدأ 

ــوزراء فــي ســوريا،  ــة ورئيــس ال ــات رئيــس الجمهوريّ بتشــكيلها، هــي صلحيّ

ــت  ــى البي ــورّي«)53(. تناس ــعب الّس ــرعّي للّش ــل الّش ــو الممثّ ــلف ه واالئت

األبيــض االعتــراف الّدولــّي، وأرســى مواقفــه علــى ما في الّســاحتين العســكريّة 

والّسياســيّة مــن تشــتّت وانقســام، رعــاه ضبّاطــه وعّززتــه مخابراتــه، وتعاملــوا 

معهمــا كســاحتين تنتميــان إلــى ثورتيــن متناحرتيــن، فــي حيــن امتنعــوا عــن 

التّعــاون مــع الفصائــل الكبيــرة بحّجــة تطرّفهــا، وعــن إمــداد الجيــش الحــّر، 

ــل  ــن، ف ــدي اإلرهابيّي ــي أي ــقوطها ف ــية س ــّورة، خش ــلحة متط ــدل، بأس المعت

عجــب أن جعلــت مواقفهــا تدريــب أعــداد كافيــة مــن الكــوادر والمقاتليــن 

ــن،  ــة المعادي ــوش والمرتزق ــّدم الجي ــف تق ــك وق ــال، وكذل ــن المح ــا م ضربً

الــذي كان يتّخــذ أبعــاًدا خطيــرة بفضــل تغلغــل تنظيمــي القاعــدة وداعــش، 

ــال  ــه واحــدة بعــد أخــرى، واغتي ــش الحــّر، وقضــم وحدات ــي مناطــق الجي ف

كبــار قادتــه، ومــا حــدث مــن تراجــع ملحــوظ فــي قدراتــه، اّدعــت واشــنطن 

ــن  ــب مقاتلي ــه لتدري ــا ســتكبحه مــن خــلل مشــروع ستكرّس عــام ۲0۱۳ أنّه

ضــّد اإلرهــاب، تبيّــن بعــد حيــن أنـّـه غيــر جــّدي، وأّن مقاصــده تتعــارض مــع 

)53(   »اإلطــار التّنفيــذي للحــّل الّسياســّي وفــق رؤيــة الهيئــة العليــا للمفاوضــات«، موقــع االئتــلف، أيلــول 

https://bit.ly/3JPSZvJ  .2016
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أهــداف الثـّـورة، التــي وعــدت وكالــة المخابــرات المركزيـّـة بـ »تســليح فصائلها 

كقــّوات مناهضــة للحكومــة الّســوريّة، وبتقديــم معونــة غيــر فتّاكــة لهــا، إن 

ــة الّنظــام«)54(. وافقــت علــى مقاتلــة داعــش، وامتنعــت عــن مقاتل

اســتكمااًل لهــذه الملهــاة، وافــق الكونغــرس يــوم ۱۷ أيلــول ۲0۱4 علــى إرســال 

ــب خمســة آالف مــن  ــدان المجــاورة لســوريا، لتدري ــى البل 400 عســكرّي إل

جنــود المعارضــة، خــلل األعــوام الثّلثــة المقبلــة، أو نحــو ألــف وخمســمئة 

جنــدّي كّل عــام، وهــو عــدد يعــّوض بالــكاد خســائر شــهر واحــد، مــن شــهداء 

المعــارك مــع الــّروس واإليرانيّيــن واإلرهابيّيــن، واشــترط القــرار مشــاركة 

الّســعوديّة واألردن وقطــر وتركيــا فــي برنامــج التّدريــب. بعــد اختيــار ۱۲00 

متــدرّب، غــادر مئتــان منهــم، ألنّهــم رفضــوا مقاتلــة داعــش دون الّنظــام، ولــم 

ينشــر حتـّـى منتصــف عــام ۲0۱5 غيــر أربعــة وخمســين عنصــرًا، مــا إن دخلــوا 

األراضــي الّســوريّة حتّــى اســتولت جبهــة الّنصــرة علــى أســلحتهم وفُقــد أثــر 

معظمهــم، عــدا أربعــة أو خمســة منهــم«)55(. بالمقابــل، درّب األميركيّون، من 

دون إعلنــات طّنانــة رنّانــة، خــلل عــام واحــد، اآلالف مــن مقاتلــي »وحــدات 

ــا لتدريــب وحــدات متخّصصــة  ــذوا خططً ــة، ونّف ــة الّشــعب« األوجلنيّ حماي

ــال  ــّي للتّص ــع عالم ــة تموض ــة وأنظم ــّدات تقنيّ ــتعمال مع ــى اس ــا عل منه

بالطّيــران، بموافقــة جــون آلــن، مبعــوث الرّئيــس أوبامــا إلــى التّحالــف الّدولّي 

ــا  ــا، وأنّن ــن خطّتن ــزء م ــذا ج ــح أّن ه ــن الواض ــال: »م ــذي ق ــش، ال ــّد داع ض

ــا  ــل ســنزّودهم بأحــدث األســلحة، وســنحميهم أيًض ــن ندّربهــم فحســب، ب ل

عندمــا يحيــن الوقــت، مــن خــلل تدابيــر ال تتعــارض مــع سياســات أوبامــا، 

كمــا تعارضــت فــي بقيــة الحــاالت الســوريا«. وفــي حيــن قّدمــت واشــنطن 

خــلل عــام التدريــب األول 12 ســيارة دفــع رباعــي لمتدربــي الجيــش الحــر 

»المعتــدل«، فضــًل عــن »أســلحة غيــر فتاكــة«، كاألحذيــة والمناظيــر والــدروع 

)54(   تدريب وتجهيز الّسوريّين: موقع ويكيليكس، تموز 2017.

)55(   المرجع السابق.
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الواقيــة مــن الرصــاص، تلّقــت »وحــدات حمايــة الشــعب«، بعــد تدريــب أكثــر 

ــة  ــن 400 عرب ــر م ــد، أكث ــام واح ــلل ع ــا، خ ــل منه ــة آالف مقات ــن ثماني م

مدرعــة، ومعــدات أخــرى تُقــّدر قيمتهــا بمليــار ومئتــي مليــون دوالر«)56(. 

ــا،  ــاراك أوبام ــن ب ــن أعل ــر مســبوقة، حي ــة ذروة غي بلغــت الّسياســة األميركيّ

فــي ۱۷ أيلــول ۲0۱۲، أّن »األســد فقــد شــرعيّته، وعليــه أن يتنحــّى، وأّن 

أميــركا تجــري مشــاورات مــع المجتمــع الّدولــي تحضيــرًا للنتقــال الّسياســّي 

فــي ســوريا، وســتكون هنــاك عواقــب وخيمــة، إذا رأينــا األســلحة الكيمياويّــة 

ــاوزه  ــيغيّر تج ــا، س ــر بالنســبة إلين ــتخدم، ألّن هــذا خــّط أحم تتحــرّك أو تُس

جميــع حســاباتنا«)57(. وقالــت وزيــرة خارجيّتــه هيــلري كلينتــون: »إن 

اســتخدام هــذا الّســلح خــّط أحمــر، وأحــّذر نظــام األســد، ألّن أفعالــه 

تســتحّق اإلدانــة، وتصرّفاتــه بحــّق شــعبه مأســاويّة!«)58(. فِهــَم نظــام األســد 

ــّي  ــر حقيق ــّط أحم ــود خ ــن وج ــر ع ــرة ال يعبّ ــح الوزي ــوه أّن تصري وداعم

تمنعــه واشــنطن مــن تجــاوزه، وأنـّـه مجــرّد كلم غائــم، وعظــّي وغيــر سياســّي 

كغيــره مــن الــكلم، الــذي بقــدر مــا كان يتصاعــد ضــد األســد، كانــت تتّســع 

ــلح  ــد اســتخدم الّس ــم. وكان األســد ق ــكاب الجرائ ــه بارت ــماح ل هوامــش الّس

الكيميــاوّي مــرّات متكــّررة، دون أن يمنعــه أو يعتــرض عليــه البيــت األبيــض، 

لرفضــه تصديــق التّقاريــر التــي أخبرتــه بذلــك، وتشــكيكه فــي قيــام الجيــش 

األســدّي بهجمــات كيمياويـّـة. وجديــر بالّذكــر أنـّـه لــم يغيّــر رأيــه، حتـّـى بعــد 

ــون،  ــون وأوروبيّ ــا، فحصهمــا أميركيّ ــى تركي أن أحضــرت المعارضــة جثّتيــن إل

وتحّققــوا مــن أنّهمــا قتلتــا بســلح كيميــاوّي، وعلــى الرغــم مــن أن فريدريــك 

ــة  كيلنــر، القنصــل األميركــّي فــي إســطنبول، أرســل رســالة إلــى وزارة الخارجيّ

ــد فيهــا اســتخدام غــاز األعصــاب ضــّد المتظاهريــن فــي مدينــة حمــص،  يؤكّ

)56(   المرجع السابق.

ــول 2012.  ــة، 20 أيل ــة العربيّ ــي إن إن باللغ ــع س ــر«، موق ــّط أحم ــة خ ــلحة الكيمياويّ ــا، »األس )57(   أوبام

https://cnn.it/3uMlc1Z

)58(   المرجع السابق.
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ــت  ــم البي ــمّي باس ــق الرّس ــض الّناط ــدوره، رف ــون األّول ۲0۱۲. ب ــوم ۲۳ كان ي

ــتخدام  ــول اس ــن ح ــة وبراهي ــن أدلّ ــه م ــّدم إلي ــا ق ــو، م ــي فيت ــض، توم األبي

الكيميــاوّي ضــّد الّســوريّين، العتقــاده بعــدم انســجام التّقريــر حــول اســتخدام 

ــه حقيقــّي«،  ــة المزعــوم فــي ســوريا، مــع »مــا نعتقــد أنّ األســلحة الكيمياويّ

ــة فــي ســوريا )59(.  ــق ببرنامــج األســلحة الكيمياويّ فــي مــا يتعلّ

ــارض  ــي تتع ــق الت ــه، أّن الحقائ ــد، مثل ــض يعتق ــت األبي ــد أّن البي ــم األس فه

ــف  ــي ۲۱ آب ۲0۱۳، بقص ــر، ف ــة، فأم ــون صحيح ــتحيل أن تك ــه يس ــع رأي م

الغوطتيــن الّشــرقيّة والغربيّــة بغــاز الســارين القاتــل، متجاهــًل نفيــه المتكــّرر 

ــام،  ــا، وهــم ني ــي القصــف ۱4۲۹ مواطًن ــل ف ــة، فقت ــلك أســلحة كيمياويّ امت

بحســب تقريــر أصدرتــه المخابــرات المركزيـّـة األميركيّــة، وأكــّدت ذلــك لجنــة 

ــة  ــت منظّم ــول ۲0۱۳، ووثّق ــوم ۱6 أيل ــدة ي ــم المتّح ــة لألم ــش التّابع التّفتي

ــة  ــق المعارض ــد مناط ــه ض ــول، وقوع ــط أيل ــش، أواس ــس ووت ــن رايت هيوم

ــا )60(.  ومقاتليه

بعــد بعــض التصريحــات شــديدة اللهجــة، كالعــادة، طلــب أوبامــا مــن 

ــم  ــر«، ث ــه األحم ــاك »خطّ ــى انته ــرّد عل ــول ال ــرار ح ــاذ ق ــرس اتّخ الكونغ

ــي  ــن، يقض ــّي بوتي ــس الّروس ــع الرئي ــم م ــى تفاه ــه إل ــأة توّصل ــن فج أعل

بنــزع مــا لــدى النظــام األســدّي مــن ســلح كيميــاوّي، تحــت إشــراف لجــان 

ــه وفــق جــداول يقّدمهــا  ــدة، ســتفتّش مواقعــه ومخازن تابعــة لألمــم المتّح

لهــا الّنظــام، وتســقط حــّق األمــم المتّحــدة فــي دخــول وتفتيــش أيـّـة أماكــن 

لــم تذكــر فيهــا، فــإن ثبــت أنّــه لــم يعتــرف بــكّل مــا لديــه مــن مخزونــات، 

صــدر قــرار دولــّي تحــت الفصــل الّســابع يجيــز اللجــوء إلــى القــّوة ضــّده. 

ــلح وآالت  ــزون الّس ــن مخ ــد م ــد األس ــى تجري ــين عل ــاق الرّئيس ــّص اتف ن

)59(   المرجع السابق.

)60(   70 قتيــل علــى األقــّل فــي »هجــوم كيمــاوّي« علــى دومــا فــي ســوريا، بــي بــي ســي عربــي، نيســان 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43688977  .2018
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ــه  ــة تلزمــه بعــرض كّل لدي ــق آليّ ــة محــّددة، وف ــرة زمنيّ تصنيعــه خــلل فت

ــاّم  ــص الت ــري التخلّ ــى أن يج ــا، عل ــي التّفاقهم ــبوع التال ــي األس ــا، ف منهم

منــه بحلــول منتصــف عــام ۲0۱4. احتفــت إدارة أوبامــا باالتّفــاق، واعتبرتــه 

ــلّم كّل  ــم يس ــد ل ــن أّن األس ــا تبيّ ــر، وعندم ــّط األحم ــة الخ ــا لسياس نجاًح

ــد،  ــا بع ــدة، فيم ــرّات عدي ــاوّي م ــلح الكيمي ــتخدم الّس ــه، واس ــا كان لدي م

ــن  ــة مواط ــل مئ ــيخون، وقت ــان ش ــدة خ ــان ۲0۱۷ بل ــوم 4 نيس ــف ي وقص

ومواطنــة، وأصيــب نحــو خمســمئة، اكتفــت واشــنطن بشــّن غــارة صاروخيّــة 

علــى مطــاٍر انطلــق الهجــوم منــه، فــي بلــدة الشــعيرات، بعــد ســّت ســاعات 

ــس  ــى مجل ــة إل ــة القضيّ ــوم، ودون إحال ــد الهج ــّروس بموع ــار ال ــن إخب م

ــابع، أو تشــكيل لجــان تحقيــق  ــراًرا تحــت الفصــل الّس األمــن أو إصــداره ق

جديــدة تقــوم بنــزع مــا بقــي بحوزتــه مــن أســلحة إبــادة شــاملة، أو تصّحــح 

خطــأ لجــان قديمــة تعاملــت معــه بتواطــؤ مريــب، وطالبتــه بتقديــم لوائــح 

ــة، واكتفــت بتفتيــش المواقــع التــي ســمح  بمــا لديــه مــن أســلحة كيمياويّ

ــدول  بتفتيشــها، بالّرغــم مــن أّن جهــات عديــدة زّودت األمــم المتحــدة وال

ــه«  ــة وصــور لمواقــع وأنفــاق حفرهــا »حــزب الل ــط تفصيليّ ــة بخرائ الغربيّ

ــزة  ــاء أجه ــان، إلخف ــن ســوريا و لبن ــال بي ــي الجب ــل، ف ــاع أحمــد جبري وأتب

ــا. ــاّمة ومخازنه ــازات الّس ــع الغ تصني

كشــف تفاهــم أوبامــا - بوتيــن نــوع رهانــات واشــنطن واهتماماتهــا الحقيقيّة، 

ــة«،  ــى الخّلق ــة بالفوض ــخ المعارض ــى »تدوي ــز عل ــا تتركّ ــر أن أولويّته وأظه

ــى  ــق عل ــا واف ــس وزرائه ــذاك إن رئي ــل حين ــي قي ــرائيل، الت ــن إس ــى أم وعل

صفقــة الّدولتيــن حــول نــزع ســلح رادع لطالمــا ســعت لنزعــه، بينمــا بقيــت 

لــدى النظــام أنــواع أخــرى مــن الغــاز، ســمح المجتمــع الّدولــّي باســتعمالها 

ضــد الّســوريين، كالكلــور والخــردل. بعــد االتفــاق األميركــّي ـ الّروســّي، امتألت 

وســائل اإلعــلم والتّواصــل االجتماعــّي بتعليقــات ســخرت مــن مصــادرة أداة 

الجريمــة وإبقــاء المجــرم طليًقــا، ومــن الّســماح لــه بمواصلــة مجازره بأســلحٍة 

ال تقــّل فتــًكا عــن الّســلح الكيميــاوّي، لمجــرّد أنّــه قبــل التخلّــي عــن ســلح 



101

ــام  ــل وجــرح بواســطته آالف الســوريين العــزّل وهــم ني ــده إســرائيل، قت تري

دون أن يعاقبــه أحــد! 

هــذا االتفــاق، الــذي بــّدل هيكليّــة المشــرق العربــّي والّشــرق األوســط 

ــوّي  ــل البني ــز الحق ــق تعزي ــى طري ــة عل ــوة إضافيّ ــرّد خط ــة، كان مج األمنيّ

األميركــّي، وتوطيــد وحدتــه مــع البنيــة األمنيّــة اإلســرائيليّة التــي يريــد 

األميركيــون تغطيــة المنطقــة العربيّــة بهــا، بعــد انقــلب دور تــل أبيــب إلــى 

ــى العالــم العربــّي وتصــل إلــى أعمــاق آســيا  اســتراتيجّي فــي مناطــق تتخطّ

ــا، وإزاحــة دولــة ومجتمــع ســوريا مــن طريقهــا بيــد  وأفريقيــا وبعــض أوروبّ

األســديّة، وتحــّول جيشــها إلــى جهــٍة ال يجاريهــا أو يتحّداهــا جيرانهــا فــي أّي 

ــؤّدي مختلــف المهــاّم  ــه لي ــركا جاهزيّت ــات أمي مــدى منظــور، ورفعــت معون

ــكريًّا،  ــم عس ــى احتوائه ــال إل ــررت االنتق ــال ق ــي ح ــطا، ف ــارس دوًرا نش ويم

ووقــف تفكيكهــم والّشــروع بإعــادة تركيبهــم فــي صيــغ جديــدة ســيكون لتــل 

أبيــب كلمــة مســموعة فــي تحديدهــا، مــع العلــم بــأّن آثــار نــزع كيميــاوّي 

األســديّة ســتنال إيــران، علــى أن ينجــو نظامهــا بقــدر مــا تتأقلــم قيادتــه مــع 

ــة،  ــي المنطق ــة ف ــا يجــب أن يجــري مــن تحــّوالت هيكليّ ــي م دالالت ومعان

ــووّي،  ــاق الن ــل االتّف ــا مقاب ــنطن له ــا واش ــي منحته ــماح الت ــرة الس ــع فت وم

ــره  ــا تضم ــة«، بم ــى الخّلق ــوريا و»الفوض ــي س ــراط ف ــى االنخ ــّجعتها عل وش

ــة التــي ســيطر  مــن رهانــات وتدابيــر ستشــمل البنيــة العســكريّة والمخابراتيّ

ملليهــا بواســطتها علــى المشــرق، ومــا ســتفرضه عليهــم مــن أدوار تتعــارض 

مــع اســتراتيجيّتهم التوســعيّة، ودور دولتهــم العميقــة، بمجــرّد أن يبــدأ زمــن 

إعــادة تركيــب الّشــرق األوســط، انطلقـًـا مــن مشــرق الوطــن العربــّي، وتُخيّــر 

ــر نظامهــا.  ــّي تجــاه جوارهــا، أو تغيي ــر دورهــا الحال ــن تغيي بي

ســبق القــول إّن واشــنطن بَنــت سياســاتها الّســوريّة علــى إطالــة أمــد الصــراع 

ــه،  ــا إلي ــيًّا ومصالحيًّ ــا وسياس ــة هوياتيًّ ــوى متناقض ــتجلب ق ــده، واس وتصعي

ــق  ــي تتّف ــروط الت ــل إنضــاج الّش ــع أّي طــرف مــن االنفــراد بحســمه، قب ومن
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ــى ســوريا  ــر وضــعٍ يتخطّ ــد أخــرى، وتوفّ ــة بع ــا بكســر العــرب دول وأهدافه

إلــى المنطقــة العربيّــة واإلقليــم، وينتــج علقــات جديــدة فيهــا ومعهــا وعلــى 

المســتوى الدولــي. هــذه السياســات أرســيت علــى معــادالت سياســيّة تعينــت 

ببنيــة حقــل دولــّي أقيــم بعــد انهيــار الســوفييت، لــم تكــن أطرافــه متعادلــة 

ا لهــا، ولئــن كانــت قــد  فــي قّوتهــا ودورهــا، ولــم تــَر واشــنطن فــي أيٍّ منهــا نــدًّ

قبلــت نمطـًـا مــن التـّـوازن مغايــرًا لمبــدأ التـّـوازن األوروبــّي، الخارجــّي التوّجــه 

ــه  ــل مكّونات ــا بتبدي ــا، ويســمح له ــه جزئيًّ ــا أرادت ــامل اســتراتيجيًّا، فألنّه والّش

ــة، إن كان  ــد إخراجــه مــن ســاحتها البنيويّ ــه وبإخــراج أّي طــرف تري وعوامل

ــات  ــن آليّ ــن م ــى اآلخري ــه عل ــا تفرض ــد م ــة، أو يقيّ ــروطها الّذاتيّ ــّل بش يخ

قابلــة للتفعيــل ميدانيًّــا، وتتــّم المحافظــة عليهــا بإلزامهــم بمحــّددات خاّصــة 

ترســمها ألدوارهــم مــن جهــة، وتدرّجهــا فــي إطــار علئقــّي متعــّدد األشــكال 

ــم الســتغلل  والبدائــل، هــو الحاضنــة التــي تراهــا ضروريـّـة إلدارة صــراع مصمَّ

تناقضــات مــن يدخلــون أو مــن تُدخلهــم هــي إليــه، وتخطـّـي مــا يتبّنونــه مــن 

خيــارات، ويراهنــون عليــه مــن أهــداف قــد تتناقــض مــع سياســتها، وال حــّل 

لديهــا حيالهــا غيــر احتجازهــا بــأّي ثمــن وطريقــة. 

هــذا القــدر مــن التحّكــم والضبــط بنتــه واشــنطن علــى مــا يمكــن تســميته 

»آليــة انخــراط وتوجيــه وتحّكــم مــن الخلــف«، حيــث هــي مغلقــة مــن جهــة، 

ــراق  ــب تشــغيلها اخت ــة أخــرى، تطلّ ــة شــاملة مــن جه ــة تدّخليّ وذات طبيع

ــي  ــا وف ــا تحــت أنظاره ــع قطاعاته ــق يضــع جمي ــل بعم المعارضــة والفصائ

ــة  متنــاول يدهــا، وتأثيرهــا المقــّرر، بمعونــة مــا تســتخدمه مــن وســائل تقنيّ

ــاحة،  ــي الّس ــن ف ــن الفاعلي ــات ع ــطتها معلوم ــع بواس ــّور، تجم ــة التط فائق

ــي  ــات، وممّول ــرعيّي التّنظيم ــروس، وش ــن، وال ــدّي، واإليرانيي ــش األس كالجي

ــا  ــون، بم ــو واشــنطن الميدانيّ ــد عمــل ممثّل ــل وســواها. وق وداعمــي الفصائ

ــوازن عســكري  ــة ت ــى رعاي ــة، عل ــة دقيق تراكــم لديهــم مــن معلومــات يوميّ

ــم  ــى الّرغ ــتمرار، عل ــًل للس ــاداًل وقاب ــه متع ــي تبقي ــة ك ــة آنيّ ــه لرقاب أخضعت
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مّمــا بيــن أطرافــه مــن تبايــن، وتمــّرر مــا رســمته لــه مــن مراحــل وتطــّورات، 

وصــواًل إلــى مآالتــه النهائيّــة التــي تؤّســس فرًعــا محلّيًّــا مــن الحقــل البنيــوّي، 

ــى  ــه إل ــّم تفكيكــه، وأخــذ دول ــا ت ــد تركيــب م ــة عن ــه الحقيقيّ ســتظهر قيمت

ــداث  ــي إح ــنطن ف ــاح واش ــه نج ــار يفرض ــي إط ــدرج ف ــدة، تن ــاع جدي أوض

ــّي العــاّم.  ــوّي الّدول ــا البني ــه وبيــن حقله ــوب بين التّفاعــل المطل

ــات متعارضــة، كاألســديّة  ــى ثنائي ــوازن اســتناًدا إل أقامــت واشــنطن هــذا التّ

وبديلهــا الّديمقراطــّي، واألســديّة وبديلهــا اإلســلمّي ـ الجهــادّي، وراعــت مــا 

تطلّبــه التعــارض بينهمــا مــن خيــارات ال بــّد أن تتبايــن بتبايــن أطرافهــا. هــذا 

علــى المســتوى الّسياســّي، أّمــا علــى المســتوى العســكرّي، فقــام التـّـوازن على 

تعــادل مــرن، بيــن جيــش الّنظــام والجيــش الحــّر، وبيــن جيــش الّنظــام وإيــران 

وميليشــياتها، وبيــن الجيــش الحــّر والفصائــل المســلّحة حتــى اإلرهابيّــة منهــا، 

ــت  ــّي اختلف ــياق دول ــي س ــت ف ــا اندرج ــة معه ــن أّن العلق ــم م ــى الّرغ عل

معاييــره، وصــلت أطرافــه، عــن معاييــر العلقــات مــع الفصائــل. هــذا التـّـوازن 

الّداخلــّي الخاضــع لتبــّدل كّمــي ال ينقلــب إلــى تحــّول نوعــّي لــدى أّي طــرف، 

اســتكمله تــوازن عربــّيـ  إيرانــّي، حكمتــه حســابات تخطـّـت الوضــع الّســورّي، 

ــا فــي الّصــراع األميركــّي  وتــوازن إقليمــّي بيــن تركيــا وإيــران، انضــوى تدرّجيًّ

ـ الــّروّس. هــذه األنمــاط مــن التّــوازن، التــي اقتصــرت علــى أطــراف الّصــراع 

الّســورّي، لــم تنضــو فــي إطــار تــوازن أميركــّي ـ روســّي، مــن أّي نــوع وعلــى 

أّي صعيــد، قاّريـًـا كان أو دوليًّــا، بعــد انهيــار الســوفيت وتفعيــل سياســات عدم 

التـّـوازن مــع روســيا االتّحاديـّـة، وتســارع انتشــار حقــل أميــركا البنيــوّي الكونّي، 

الــذي رفــض رفًضــا قاطًعــا مبــدأ التّعــادل، مــع موســكو أو طهــران، منفرديــن 

ــه  ــابكت عوامل ــراٍع تش ــاحة ص ــى س ــوريا إل ــت س ــا إن تحّول ــن، م ومجتمعتي

ــركا  ــل أمي ــد تدّخ ــا بع ــتًوى نوعيًّ ــت مس ــة، وبلغ ــة والخارجيّ ــواه الّداخليّ وق

العســكرّي فــي الّشــمال الّســورّي، وفصلــه عــن بقيّــة المناطــق الّســوريّة وعــن 

الفاعليــن المؤثّريــن فــي ســاحته، وخاّصــة الــّروس الذيــن احتــوى األميركيّــون 
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ــّي  ــة أدامــت تفّوقهــم البنيــوّي والميدان أّي خطــوة قامــوا بهــا بخطــوة مقابل

علــى أّي طــرف أو مجموعــة أطــراف. 

ــع  ــى جمي ــة، عل ــادل والّنّدي ــع التّع ــي م ــذي يتناف ــوازن، ال ــدأ التّ ــق مب ينطب

المنخرطيــن فــي الّصــراع الّســورّي، ويســتهدف مصــادرة أو تعطيــل قراراتهــم 

المخالفــة إلرادة ومصالــح أميــركا، ومنعهــم مــن بلــوغ مــا ال يتّفــق ومراميهــا، 

أو إذا كان مخالًفــا لمــا قّررتــه لهــم، مــع مراعــاة أّن للتـّـوازن تطبيقــات تتّصــل 

بإطالــة أمــد الّصــراع وتعقيــده، وبالحــرص علــى منــع الّنظــام وداعميــه مــن 

القضــاء علــى المعارضــة، بذريعــة أّن مطالبهــا عادلــة والّنظــام غيــر شــرعّي، 

والحــرص فــي الوقــت نفســه علــى رفــض إســقاط الّنظــام، بحّجــة عــدم وجــود 

بديــل لــه، والخــوف مــن حــدوث فــراغ ســلطة ينقــل ســوريا والمنطقــة إلــى 

إرهــاب ينشــر فوضــاه خارجهمــا، وتصعــب الّســيطرة علــى مــا قــد ينتجــه مــن 

أوضــاع تجافــي مــا تريــده أطــراف الّصــراع المعتدلــة، ويرّجــح أن يصــل إلــى 

ــات  ــماح بإدخــال تنظيم ــا الّس ــّم أيًض ــوازن، ت ــركا. واســتجابة للتّ ــا وأمي أوروبّ

ســلفيّة ـ جهاديّــة ســّنيّة إلــى ســوريا، تحــت مســّمى القاعــدة وداعــش، 

لمواجهــة ميليشــيات ســلفيّة ـ جهاديـّـة شــيعيّة، زّجــت إيــران بهــا فــي حربهــا 

ــت  ــيطرة األســديّة. يلف ــن الّس ــه الخارجــة ع ــورّي ومناطق ــعب الّس ضــد الّش

ــر مــن  ــياق، أّن ضــرب داعــش، وشــطب جســمها األكب النظــر، فــي هــذا الّس

معــادالت الّصــراع الطائفــّي الســّنّي ـ الشــيّعي، أملتــه حســابات خارجــة عــن 

توازنــات الّســاحة الســوريّة واإلقليميّــة، تتّصــل بأمــن بلــدان أجنبيّــة، أوروبيّــة 

أساًســا، اســتهدفها التّنظيــم بعمليّــات إرهابيّــة، قتــل وأصــاب خللهــا المئــات 

مــن مواطناتهــا ومواطنيهــا. 

أنتــج التّــوازن، فــي ســنوات الثّــورة األربــع األولــى، عجــزًا متبــاداًل بيــن 

الّنظــام والمعارضــة، فشــل النظــام بســببه فــي إخــراج الّشــعب مــن الّشــارع، 

وفشــل الّشــعب، بالمقابــل، فــي إخــراج األســد مــن الّســلطة، وبيــن الجيــش 

والفصائــل، الــذي مــا إن كســره الغــزو الّروســّي المباشــر والكثيــف لســوريا، 

ــر ربــط أّي حــّل سياســّي مســتقبلّي بتفــّوق  ــواؤه سياســيًّا، عب ــّم احت ــى ت حتّ
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ــج الجهــد الّروســّي وإبطــال  ــى إلغــاء نتائ واشــنطن العســكرّي، وبقدرتهــا عل
ــّي لصالــح  مــا يمكــن أن يترتّــب علــى انهيــار ميــزان القــوى الّســورّي ـ المحلّ
الكرمليــن، الرّاغــب فــي فــرض حــّل ينفــرد مــن خللــه بالمســتعمرة الّســوريّة، 
بالتّعــاون مــع إيــران واألســد، حــّده اآلخــر معارضــة يجــب أن تقــّر بهزيمتهــا. 
لكــّن الكرمليــن عجــز عــن بلــوغ هدفــه هــذا، ألســباب منهــا الغــزو العســكرّي 
ــاد،  ــّي األبع ــّي دول ــكرّي ـ الّسياس ــع العس ــوريّة، والواق ــألرض الّس ــّي ل األميرك
الــذي أقامــه شــمال وجنــوب ســوريا، وحــال دون انفــراد أّي طــرف بســوريا، 
وفــّوت علــى موســكو فرصــة التّعــادل مــع واشــنطن، كمــا ســيتأكّد عنــد بلــوغ 

ــة.  تســوية سياســيّة نهائيّ

ــة، مــن خــلل عوامــل  المرحلــة الّثانيــة     بــدأت هــذه المرحلــة، االنعطافيّ

ثلثــة هــي:

ــا سياســيًّا  ــل للّنظــام األســدّي، وبناؤهــا ائتلفً ــاء بدي فشــل المعارضــة فــي بن

أّدى تعثـّـره وتلشــي غطائــه الّشــعبي إلــى فشــله فــي العمــل كقيــادة ثوريـّـة، 

وانقلبــه إلــى حجــر عثــرة أمــام تكــّون قيــادة كهــذه، بديلــة لــه، بحّجــة وجــود 

ــن أّن  ــم م ــى الّرغ ــوريّين، عل ــل الّس ــّق تمثي ــه ح ــّي يمنح ــّي ودول ــرار عرب ق

فشــله فــي ترجمــة تمثيلهــم إلــى سياســات عمليــة أفــرغ القــرار مــن محتــواه 

وجّمــده، وحــال دون انتفــاع العمــل الوطنــّي والثـّـورّي بــه، وأظهــر أن تمثيــل 

ــهم، أو  ــوا أنفس ــن نّصب ــعب بم ــول الش ــن قب ــي ع ــّي ال يغن ــورة الخارج الثّ

نّصبهــم غيرهــم، ممثّليــن.

ــة اإلســلميّة  ــة تنظيمــي »الدول ظهــور تنظيمــات اإلرهــاب المتنّوعــة، وخاّص

فــي العــراق والّشــام«، و»القاعــدة«، باســمها المحلّــّي »جبهــة الّنصــرة«. وقــد 

بــرز التّنظيمــان اإلرهابيّــان بســرعة، كقّوتيــن مهيمنتيــن، وطرفيــن فــي صــراع 

يِعــدان بتجــاوزه ســوريا إلــى جوارهــا وبلــدان العالــم اإلســلمّي، بقّوة عشــرات 

آالف اإلرهابيّيــن المســتقدمين إلــى الّســاحة الّســوريّة، بصفتهــم »مهاجريــن 

إلــى اللــه«، أتـَـوا لنصــرة األنصــار الّســوريّين.

تغيــّر مواقــف واشــنطن مــن األســد ونظامــه، ودخــول الّدبلوماســيّة األميركيّــة 
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ــا  ــة، وم ــراع المحتمل ــات الّص ــول مخرج ــكو، ح ــع موس ــرد م ــوار منف ــي ح ف

ــكو  ــف موس ــي مواق ــا ف ــر بعضه ــة ظه ــج ملموس ــن نتائ ــه م ــيترتّب علي س

وممارســاتها الّســوريّة، المتوافقــة مــع مقترحــات واشــنطن، كمــا جــاءت فــي 

ــى، ويســتند  ــى األعل ــى إل ــن األدن ــدأ م ــّل يب ــد حــول ح ــة مؤسســة ران وثيق

ــر  ــض توتّ ــع مناطــق خف ــن أرب ــض ع ــا، ليتمّخ ــن مكانيًّ ــى فصــل المتقاتلي إل

وتصعيــد، وتأكّــد فــي القــرار ۲۲54، الــذي تقّدمــت واشــنطن بــه إلــى مجلــس 

ــة وحيــدة للحــّل الّسياســّي، معتقــدة أنّهــا  األمــن، واعتمدتــه روســيا كمرجعيّ

اســتبدلت الهيئــة الحاكمــة االنتقاليّــة بحكومــة وحــدة وطنيّــة يشــّكلها األســد 

ويشــرف عليهــا، تنقــل ســوريا مــن الثّــورة إلــى الّســلطة األســديّة، بــداًل مــن 

ــة!  نقلهــا مــن األســديّة إلــى الّديمقراطيّ

1ـ فشــل معارضــة األمــر الواقــع     مــا إن جــاء منعطــف عــام ۲0۱۳، حتــى 

ــاح  ــا ري ــب به ــٍة تتلع ــى ورق ــت إل ــد تحّول ــع ق ــر الواق ــة األم ــت معارض كان

ــة عاتيــة، وتناقضــات مشــروعين متنافييــن: أحدهمــا  ــة وعربيّ ــة وإقليميّ دوليّ

ــة نظــام  ــد بإقام ــة، واآلخــر مســلّح ويع ــة ديمقراطيّ ــى دول ــو إل ــزل ويدع أع

إســلمّي، ويهيمــن علــى مســاحات واســعة مــن المناطــق التــي خــرج الّنظــام، 

أو أُخــرج منهــا، بعــد أن طــرد مــا فيهــا مــن تنظيمــات وفصائــل ال تتبــع لــه أو 

ال تقــرّه علــى تطرّفــه وأســاليبه. 

بســبب أخطــاء فــي األولويـّـات والممارســات، عجــزت المعارضــة عــن التحــّول 

ــل  ــم يقب ــا ل ــق، م ــن تتحّق ــه ل ــم أّن مصالح ــاع العال ــه إقن ــان يمكن ــى كي إل

ــانيّة،  ــة اإلنس ــاواة والكرام ــة والمس ــة والعدال ــي الحّريّ ــورييّن ف ــَب الّس مطال

وتغييــر نظامهــم. وعجــزت أيًضــا عــن إقنــاع واشــنطن وموســكو بأنّهــا البديــل 

ــد ســقوط األســد. وأخفقــت،  ــع، بع ــة والمجتم ــي وإدارة الّدول ــل لتولّ المؤّه

أيًضــا، فــي تحويــل تمــرّد ثــورّي شــعبّي عاصــف، إلــى ثــورة منظّمــة تنضبــط 

ــة يرتبــط بأدائهــا حاضــر ومســتقبل ســوريا.  ببرامــج تطبّقهــا قيــادة ثوريّ

ــت  ــا ليس ــديّة أنّه ــت األس ــى أدرك ــل، حتّ ــعبي الهائ ــرّد الّش ــع التم ــا إن وق م
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أمــام حــدث صغيــر أو معركــة قصيــرة، وقــّررت خــوض حــرب طويلــة وشــاملة، 

رأت أنّهــا الحــّل القــادر علــى مواجهــة الّشــعب وردعــه، بــدًءا بقطــع صــلت 

ــى  ــبين إل ــن المنتس ــوه م ــن أطلق ــع الذي ــع م ــّي الواس ــرّد األهل ــل التم حام

ــة التــي يجــب ملحقتهــا والقضــاء عليهــا، قبــل أن  حواملــه الحديثــة والمدنيّ

تنجــح فــي توحيــد التمــرّد وتحويلــه إلــى ثــورٍة، ســيكون مــن المحــال عندئــذ 

هزيمتهــا أو احتواؤهــا بملحقــة الفئــات الحديثــة والقضــاء عليهــا أو إخراجهــا 

مــن المناطــق ذات األهّميّــة الخاّصــة بالّنســبة إلــى إنضــاج الحــراك الســلمّي 

ــرّد  ــم التم ــرص تنظي ــا ف ــت خلله ــهر تقلّص ــة أش ــذي دام بضع ــّي، ال ـ المدن

والحــّد مــن عفويّتــه، وبــدأ تراجعــه أمــام حــال شــعبويّة ـ عشــوائيّة وفوضويّة، 

عمــل لتوجيههــا إســلميّون لعــب بعضهــم دوًرا فــي أحــداث مدينتــي حمــاة 

وحلــب فــي الثمانينيّــات، وســّهل مــا اختــاروه مــن تســميات دينيّــة ومذهبيّــة، 

ــّي  ــاز أمن ــة جه ــراك بمعون ــلطة للح ــراق الس ــة، اخت ــام الجمع ــرات أيّ لتظاه

ــدت  ــرّد وب ــك التم ــل أرب ــذا التدّخ ــّي«. ه ــش اإللكترون ــمته »الجي ــاّص أس خ

ــه شــيئًا فشــيئًا عــن حراكــه،  ــك حرفت ــّي، لذل ــه األصل ــة لهدف ــه مجافي تطلّعات

الــذي طلــب الحّريـّـة لعمــوم شــعب ســوريا، دون تمييــز أو إقصــاء. فــي هــذا 

المنعطــف، زرعــت بــذور التطــرّف تناقضــات مــن طابــع عدائــّي فــي مجــال 

وطنــّي، كان قــد بــدأ يتخلّــق بعيــًدا عــن الّســلطة وضّدهــا، بــإرادة التّضامــن 

ــاواة،  ــة والمس ــة والعدال ــة بالحّريّ ــرة، والمطالب ــق الثّائ ــف المناط ــن مختل بي

ــا بإحــكام طــوال  ــذي كان مغلًق ــريع، ال ــاّم الّس ــع المجــال الع ــاح وتوّس وانفت

عقــود. 

ــت  ــّي، وتبّن ــع التمــرّد الوطن ــم طاب بســبب هــذا المنعطــف االنحــدارّي، انثل

ــا  ــا مقابــًل لنهــج األســديّة ومتماهيً بعــض القطاعــات السياســيّة نهًجــا مذهبيًّ

ــي  ــة ف ــزاب المعارض ــلت أح ــورة، وفش ــن الثّ ــه م ــه ومواقف ــي بنيت ــه ف مع

لعــب دور يتّفــق وطابــع التمــرّد الســلمّي والحــّر، هــو المهّمــة التــي وضعهــا 

التاريــخ والواقــع علــى عاتقهــا، وبــداًل مــن إنجازهــا، غرقــت فــي تناحــٍر مــزّق 
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ــّوة التمــرّد وزعامتــه، علــى الّرغــم  ــة حــول أب صفوفهــا وأنتــج صراعــات عبثيّ

ــي  ــة ف ــة أو قياديّ ــة منظّم ــاحقة أّي علق ــا الّس ــن ألغلبيّته ــم يك ــه ل ــن أن م

مــا يتّصــل بتحضيــره وانطلقتــه وأهدافــه. فــي هــذه األثنــاء، كانــت األســديّة 

قــد نجحــت فــي تصفيــة وتعطيــل قســم كبيــر مــن القطــاع الثــورّي الحديــث، 

ــع،  ــعبّي الواس ــرّد الّش ــل التّم ــّي: حام ــع األهل ــى المجتم ــط عل ــدأت تضغ وب

بعنــف مكثـّـف كان عــدد ضحايــاه يتفاقــم مــن يــوم إلــى آخــر، إلجبــاره علــى 

التخلّــي عــن مطلــب الحّريّــة، واســتبداله بمــا تمليــه أيديولوجيّتــه التقليديّــة 

ــة  ــة، مــن شــأن تبّنيهــا أن يســهم بفاعليّ عليــه مــن بدائــل محافظــة ومذهبيّ

فــي إخمــاد الحــراك الســلمّي وتعزيــز الّنــزوع إلــى عســكرة محلّيّــة ومشــتّتة 

ــرّد،  ــس بالتم ــديّة، وتنتك ــة األس ــع طائفيّ ــع م ــة، تتقاط ــة مذهبيّ وذات بصم

علــى الّرغــم مــن اتّســاعة شــعبيته، إلــى اقتتــال مشــحون بمظاهــر شــتّى مــن 

الفوضــى واالرتجــال والعشــوائيّة، يمعــن فــي تفكيــك صفــوف الّشــعب، بينمــا 

ــورة والمجتمــع،  ــة الّنظــام األســدّي، ويوّجهــه الحقــد علــى الثّ توّحــد الطّائفيّ

وتنافيــه المتبــادل معهمــا، وتســعيره نــار العنــف التــي ســيزداد ضرامهــا بمــا 

ســيلقى إليهــا مــن أطفــال ونســاء، بأيــدي األســدييّن، وقيــادات فصائليّــة افتقــر 

معظمهــا إلــى الحــّد األدنــى مّمــا هــو ضــرورّي إلدراك أهّميّــة الحــراك المدنــّي 

ـ الســلمّي ولترقيتــه، فضــًل عــن وضــع مــا يحتــاج إليــه انتصــار التّمــرّد الثـّـوري 

ــم  ــّي، منظّ ــع وطن ــاء طاب ــل، إلضف ــتراتيجيّات عم ــج واس ــط وبرام ــن خط م

وعقلنــّي، علــى صراعــه فــي ســبيل انتصــار قيمــه الّســامية، وإبطــال مذهبــة 

وعســكرة الحــراك، وجهــود األســديّة لتطييــف الواقــع الّسياســّي الّناشــئ. 

لــم تقــم أحــزاب المعارضــة التقليديّــة بالــّدور الــذي حالــت األســديّة بيــن 

ــة التمــرّد  ــه، ويكمــن فــي ترقي ــام ب ــن القي ــث وبي ــّي الحدي القطــاع المدن

ــج  ــى نتائ ــبة إل ــمة بالّنس ــة الحاس ــه التّاريخيّ ــعِ أهّميّت ــم ت ــورة، ول ــى ث إل

الّصــراع مــع االســتبداد وداعميــه، بينمــا كان قســم مــن المثّقفيــن، الذيــن 

صنعــوا تجربــة المجتمــع المدنــّي أو كانــوا قريبيــن منهــا، ينخرطــون فــي 
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»المجلــس الوطنــّي الّســورّي«: مؤّسســة المعارضــة التمثيليّــة األولــى، 

مــع أّن معظــم أعضائهــا انتمــوا إلــى فئــات مماثلــة لتلــك التــي مذهبــت 

ــا،  ــة غالبً ــة والقرويّ ــة، الحاراتيّ ــه المحلّيّ ــى أصعدت ــرّد عل ــكرت التم وعس

ــة  ــة وثقاف ــرة نضاليّ ــى خب ــع وإل ــّي جام ــي وطن ــى وع ــا إل ــروا مثله وافتق

ــي هــذا  ــورة. ف ــا أّي ث ــاج إليه سياســيّة ووضــوح فكــرّي، وهــي أمــور تحت

الفــراغ، تمّســك الذيــن كانــوا منــذ عقــود خــارج ســوريا، أو بعيديــن عــن 

حياتهــا السياســيّة اليوميّــة، ِبرِهانهــم المذهبــّي علــى بديــل إســلمّي 

لألســد، وتجاهلــوا رفــض العالــم لــه، واّدعــوا أنّهــم يمثّلــون حالــة مجتمعيّــة 

افتراضيّــة أســموها »أهــل الّســّنة والجماعــة«، فــل عجــب أن ناهــض 

ــيتّين،  ــرة الّسياس ــة والخب ــاب المعرف ــن أصح ــس م ــي المجل ــؤالء مثّقف ه

ــدوا منهــم، أغرقوهــم  ــداًل مــن أن يفي ومــن قدمــاء مقاومــي األســديّة، وب

ــة، شــحنت أجــواء  ــا، شــخصيّة وعاّم ــة له ــكات ال نهاي ــات وتكت ــي مناكف ف

ورفضهــم  والوطــن،  الّسياســة  عــن  غربتهــم  عّززتــه  ِبعــداء  المجلــس 

وطنيّــة  لمعاييــر  الضيّقــة  وتحّزباتهــم  الجزئيّــة  انتماءاتهــم  إخضــاع 

ــلف  ــتركة ال خ ــة ومش ــس عاّم ــورة أس ــا بل ــا منه ــن انطلقً ــة، يمك جامع

ــه  ــّدد أولويّات ــن أن ينتكــس، وتح ــداًل م ــّور ب ــرّد أن يتط ــح للتم ــا، تتي عليه

ــة والسياســيّة،  ــواه المجتمعيّ ــد ق ــة، فــي ضــوء توحي ــة والتطبيقيّ البرنامجيّ

وأخــذه إلــى ثــورة تنخــرط فيهــا فئــات المجتمــع األكبــر، وتتيــح لهــا 

ــا الفاســد واالســتبدادّي، ووضــع أحجــار األســاس  ــي األســديّة وعالمه تخطّ

ــة، ال فــرق فيــه بيــن أديــان أو مذاهــب أو أجنــاس أو  لعالــم يعــد بالحّريّ

ــة الضيّقــة،  ــّرر الحــراك مــن المحلّيّ ــام يُح ــوان، ينتجــه عمــل وطنــّي متن أل

الشــخصيّة،  والمصالــح  واالنقســام،  والعســكرة،  الّزواريبيّــة  والنزعــات 

ــه)61(.  ــعب وحريت ــات الّش ــع تضحي ــارض م ــي تتع ــع الت والمطام

)61(   يــؤرخ الدكتــور برهــان غليــون لهــذه المرحلــة بالتفصيــل فــي كتــاب: عطــب الــذات،  الشــبكة العربيــة 

لألبحــاث والنشــر، 2019.
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بهــذا التطــّور االنتكاســّي، كان مــن الطبيعــّي أن تبــرز نزعــة شــعبويّة جامحــة، 

تجلـّـت فــي انقيــاد مــن تولـّـوا تمثيــل الّســوريّين لشــارع عفــوّي ســيّرته رغباتــه 

وعواطفــه، احتــّل مــكان القيــادة الغائبــة، وكان مــن الحتمــّي أن يتّســم ســلوكه 

بالعفويـّـة واالرتجــال، فــي ظــّل مــا افتقــر إليــه مــن وعــي وخبــرة، وأن تكــون 

أفعالــه تابعــة لغيــره، ورّدات أفعالــه متقطّعــة وتغيــب عنهــا الرؤى االســتباقيّة، 

المترابطــة والمنهجيّــة، ويحرّكــه اإليمــان بانتصــار هــو حــقٌّ للمؤمنين، يســتند 

ــة  ــبق، ومتابع ــط مس ــى تخطي ــة إل ــن الحاج ــم ع ــة تغنيه ــة إلهيّ ــى عدال إل

متأنّيــة للتطــّورات، والعمــل بمثابــرة المتــلك مســتلزمات انتصارهــم، وهزيمــة 

األســديّة. هــذا الّنــزوع الّشــعبوّي، ومــا الزمــه مــن ميــل إلــى اعتبــار مســبقاته 

ــوال أن معظــم أوســاط  ــا، ل ــرًا حًق ــم يكــن خطي ــة، ل ــق دامغ ــة حقائ العاطفيّ

المجلــس الوطنــّي كانــت مؤمنــة بــأّن واشــنطن، والقــدرة اإللهيّــة، ســتتكّفلن 

بإســقاط األســد، وأنـّـه ال حاجــة إلــى تضييــع وقتهــم فــي تحويــل تمــرّد ليســوا 

مــن صنَعــه إلــى ثــورٍة ال يعرفــون كيــف يصنعونهــا، وال ضيــر عليهــم إن هــم 

ــا علــى كّل  اســتبدلوا هــذه المهّمــة، التــي ال لــزوم لهــا، بمــا هــو مطــروح حقًّ

حــزب أو تجّمــع منهــم، ويتوقـّـف عليــه مصيرهم ومصير ســوريا: تكبيــر حّصته 

ــات  ــن دور لمكّون ــَق م ــم يب ــة، ل ــذه الخلفيّ ــد األســد. به ــا بع ــن ســلطة م م

ــعي  ــد، وس ــاده بع ــّم اصطي ــم يت ــد دبٍّ ل ــى جل ــس عل ــر التناف ــس غي المجل

كل فريــق منهــا إلزاحــة اآلخريــن مــن دربــه، واالنخــراط فــي صراعــات بينيّــة 

تجــوز فيهــا جميــع أنــواع الضربــات الممنوعــة. والنتيجــة صــرُف الّنظــر عــن 

الثـّـورة ومــا يرتّبــه واجبهــم حيالهــا، ووضــع بيــض الّســوريين فــي ســلّة مليئــة 

بأوهــام تدّخــل خارجــّي، كان العالــم يُخبــر المجلــس أنــه لــن يحــدث، لكّنــه 

ــه  ــّزز ضغوط ــايرته تُع ــاده أّن مس ــعبوّي، العتق ــارع الّش ــير وراء الّش ــر الّس آث

علــى مــن بيدهــم قــرار التدّخــل، وأســبقيّة حصصــه علــى حصــص غيــره مــن 

ــة وعــدم انتظــار تدّخــل يُرّجــح أاّل يأتــي. هكــذا، بــداًل  الّداعيــن إلــى العقلنيّ

مــن أن تقــود الّشــعَب، بانضبــاط وثوريّــة عاقلــة، وقعــت »القيــادة« وأغلبيّــة 
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الّنخــب فــي شــراك األوهــام الّشــعبويّة والغيبيّــة، فلــم تلحــظ أّن الحــراك كان 

يتخامــد، والّنــزوع إلــى العســكرة والمذهبــة يقّوضــه فــي كّل مــكان، ويحــّل 

بنادقــه، التــي تمســك بهــا أيــٍد تكــره الّسياســة وتــرى ممارســيها خونــة، محــّل 

الّسياســة كفاعليّــة مجتمعيــة لــن ينمــو التمــرّد إلــى ثــورة فــي غيابهــا. 

فاقمــت هــذه العوامــل مجتمعــة القطيعــة بين تنظيمات الّسياســة ومــا يحتاج 

إلــى تمــرّد الّشــعب الثّائــر، وغيّبت الداخــل تغييبًــا متعاظًما باطـّـراد عن الذين 

ــة التّظاهــر  ــى مواصل ــد حراكــه، واقتصــر دوره عل ــه وتوحي كان عليهــم قيادت

ــى إســقاط عــدّوه، المنهمــك  ــادرة الخــارج إل ــهداء، بانتظــار مب ــم الّش وتقدي

ــة، والمصّمــم علــى إحــراز غلبــة  فــي تدميــره بأكثــر الطــرق همجيّــة ومنهجيّ

ــه  مطلقــة عليــه، وتعميــق انفصــال المعارضــة عــن تمــرّده، وتعميــق انفصال

ــة  ــب الحّريّ ــن مطل ــده ع ــأنها أْن تبع ــن ش ــات م ــى انحراف ــه إل ــا، ودفع عنه

ــّي،  ــّي« وديمقراط ــه »علمان ــه ألنّ ــه بهزائم ــّزز قبول ــد، وتع ــعب الواح والّش

وخداعــه ببديــل إســلمّي يُنجــزه جهــاد »أهــل الّســّنة والجماعــة«، فــي صــراع 

مذهبــّي ـ طائفــّي ال مــكان فيــه ألكذوبــة الّشــعب الّســورّي الواحــد، وألوهــام 

الحّريّــة والعدالــة والمســاواة والكرامــة اإلنســانيّة.

فيمــا بعــد، حيــن قــّرر البيــت األبيــض شــّن الحــرب علــى داعــش، وشــرعت 

طائراتــه تســتطلع الجغرافيــة الســوريّة، وقــام »التحالــف العربــّي ـ الغربــّي« 

ــة، بشــن أولــى غاراتــه يــوم ۲4 أيلــول  الــذي ضــّم 6۷ دولــة، منهــا دول عربيّ

ــن العــدم، جــاء قســم  ــا« م ــا »أوجلنيً ــت جيًش ــن أّن واشــنطن بن ۲0۱4، تبيّ

كبيــر مــن مقاتليــه مــن جبــال قنديــل فــي العــراق وتركيــا وإيــران إلــى ســوريا، 

ــش  ــم يخ ــة ل ــلحة متقّدم ــم بأس ــم وزّوده ــون ونظّمه ــم البنتاغ ــث دّربه حي

ســقوطها فــي يــد اإلرهابيّيــن، ومّكنهــم مــن احتــلل مناطــق ســوريٍّة ال وجــود 

للكــرد فيهــا، خــلل فتــرة عــام ونصــف عــام، أعلنــوا خللهــا أّن لــدى »قــّوات 

حمايــة الّشــعب« مشــروًعا سياســيّا يُضمــر نزعــة انفصاليّــة تنــدرج فــي إطــار 

تفكيكيّــات »الفوضــى الخّلقــة«، تتعــارض مــع التــزام البيــت األبيــض المتكــّرر 
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بوحــدة الّدولــة الّســوريّة واســتقللها، ســواء فــي وثيقــة جنيــف لعــام ۲0۱۲ أم 

القــرار رقــم ۲۲54 لعــام ۲0۱5، أم التّفاهــم األميركــّي الّروســّي يــوم ۲۲ شــباط 

۲0۱6. وبتوّضعهــا فــي المنطقــة، احتلـّـت القــّوات األميركيّــة منطقــة مفتوحــة 

ــرق  ــمال ش ــرق وش ــورّي، وش ــراع الّس ــى الّص ــتراتيجيّة تتخطّ ــاق اس ــى آف عل

ــن  وجنــوب وجنــوب غــرب ســوريا، إلــى الّشــرق األوســط بمجملــه. اآلن، تبيّ

أّن دعــم أميــركا لحــزب المجتمــع الّديمقراطــّي األوجلنــّي لــم يكــن أقــّل مــن 

دعــم إيــران وروســيا لألســد، وأّن البيــت األبيــض وَجــد فــي الورقــة األوجلنيّــة 

أداة تعــّزز سياســات »إدارة األزمــة« وتفّعلهــا، بعــد أن قــام جيشــها بتدّخــل 

احتللــّي واســع مّكنهــا مــن مجــاراة االحتــلل الّروســّي سياســيًّا، والتّفــوق عليه 

عســكريًّا، وإبقــاء ورقــة الخيــارات األخيــرة فــي يدهــا، واالســتئثار، فــي الوقــت 

نفســه، بموقــع مجــاور لتركيــا، مطــّل علــى إيــران وشــرق المتوّســط والخليــج 

ــن دون أن تخســر  ــه، م ــد العســكريّة في ــن القواع ــدًدا م ــّي، أقامــت ع العرب

جنديًّــا واحــًدا، أو يحاربهــا أحــد، وتســتطيع حمايتهــا بحــّد أدنــى مــن التكلفــة 

الماليّــة والبشــريّة، مــع أّن لهــا عائــًدا سياســيًّا وعســكريًّا، ال يمكنهــا الحصــول 

علــى مــا يماثلــه مــن أّي مــكان آخــر، خــارج العــراق.

2ـ صعــود اإلرهــاب    راقــب األميركيّــون الفوضــى المتفاقمــة، وتوقّفــوا، كمــا 

ــة  ــات الضروريّ ــم الخدم ــة لتقدي ــة المعارض ــي أهليّ ــا ف ــد أثره ــي، عن ينبغ

ــل المســلّحة مــع  لهــم. وكان مــن الطبيعــّي أن يتعــارض وجــود آالف الفصائ

ــا  ــت إحداه ــة، بن ــات إرهابيّ ــّد تنظيم ــة ض ــدة ومنظّم ــرب موّح ــوض ح خ

خــلل عاميــن مــن دخولهــا إلــى المجــال الّســورّي »خلفــة إســلميّة«، نشــرت 

ســلطانها علــى قرابــة 40 % مــن مســاحة ســوريا والعــراق، وانخــرط فــي قّواتهــا 

آالف المســلحين، وحكمــت ملييــن الّســورييّن والعراقيّيــن، وطبّقــت شــريعتها 

ــدًدا  ــت ع ــرى، واحتلّ ــدات والق ــات البل ــرة، ومئ ــن المــدن الكبي ــدد م ــي ع ف

ــة  ــوارد زراعيّ ــل وم ــى محاصي ــاز، واســتولت عل ــط والغ ــار الّنف ــن آب ــرًا م كبي

وفيــرة، وألغــت ســلطة دولتيــن مشــرقيّتين رئيســتين همــا ســوريا والعــراق، 
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ــة والتطــرّف،  وتغلغلــت فــي بيئــة متعســكرة، قليلــة المناعــة تجــاه المذهبيّ

بعــد نصــف قــرن مــن اســتبداد طائفــّي حكــم باســم علمانيّــٍة، لــم تكــن غيــر 

ديــن عنيــف، لُحمتــه وســداه عبــادة رئيــس األجهــزة وســلطتها، فلــم تتمّكــن 

ــة المبعثــرة، مــن تعبئــة  األحــزاب الّسياســيّة الّضعيفــة، واألوســاط المجتمعيّ

قــدر مــن المقاومــة المنظّمــة والفاعلــة يحمــي الّشــعب منــه. 

ــش  ــة، وتعي ــر مسيّســة أو متعلّم ــت أوســاط شــعبيّه واســعة، غي ــا إن قارن م

فــي بيئــات محافظــة مــألت وعيهــا بمعتقــدات خرافيّــة وغيبيّــة، بيــن خلفــة 

البغــدادّي الذبّاحــة وطائفيّــة األســد اإلباديّــة، حتــى وجــدت أّن مــن ال 

تعرفــه بعــُد هــو أفضــُل بكثيــر مــن الــذي عرفتــه وعافتــه نفوســها. لــم تكــن 

داعــش تنظيًمــا كغيــره، بــل كانــت دولــًة طالبــت رعاياهــا بالــوالء لهــا، شــأن 

ــاته، أو  ــادّي ومؤّسس ــا الجه ــى تنظيمه ــبوا إل ــم ينتس ــرى، وإن ل ــة أخ أّي دول

كانــوا مــن رافضيهمــا. وزاد مــن جاذبيــة داعــش ظهورُهــا فــي فتــرة فوضــى 

ــن، وأضناهــم الجــوع  ــردوا مــن وطنهــم بالمليي ــت بســورييّن طُ شــاملة، حلّ

ــاء  ــل واختف ــم ومصــادر عيشــهم، وقت ــاع ممتلكاته وانقطــاع مواردهــم، وضي

أبنائهــم وموتهــم بمئــات اآلالف تحــت التّعذيــب، وأذلّهــم اغتصــاب نســائهم 

ــرّف  ــى تط ــوا إل ــب أن مال ــل عج ــملهم، ف ــتيت ش ــم، وتش ــم وأمهاته وبناته

أوصــل كثيريــن منهــم إلــى داعــش و»الّنصــرة«، حيــث مارســوا غلبــة انتقاميّــة 

ــم.  ــن يتحّك ــوُب اليائــس حي ـ وحشــيّة، يمارســها عــادًة المغل

ــى سياســات انخــراط مباشــر فــي ســوريا، لشــّن حــرب  ــال واشــنطن إل بانتق

علــى تنظيــم »الدولــة« مــن دون اســتعانة بالفصائــل والمعارضــة، بعــد فشــلها 

ــد  ــرب ض ــة الح ــى أولويّ ــق عل ــة« تواف ــّوة معتدل ــب »ق ــد وتدري ــي تجني ف

داعــش، »تحالــف« البيــت األبيــض مــع »قــّوات حمايــة الّشــعب«، العتقــاده 

ــد  ــف ض ــوك، وأّن التّحال ــوم والم ــي الم ــن غرفت ــد ع ــن تبتع ــل ل أن الفصائ

اإلرهــاب لــن يحتــاج إليهــا، بعــد تفاهــم البيــت األبيــض مــع الكرمليــن علــى 

حــرب مزدوجــة الهــدف، يتولـّـى هــو شــّنها ضــّد الّدولــة، وتخوضهــا روســيا ضّد 
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التّنظيمــات اإلســلميّة والمتأســلمة، علــى أن تتّخــذ الّدولتــان مــا يكفــي مــن 

اســتعدادات إلطلقهــا نهايــة عــام ۲0۱5، بعــد بنــاء جســم عســكرّي ضــارب لـــ 

»قــّوات حمايــة الّشــعب«، فــي الّشــمال والّشــرق، قــادر علــى إنجــاز مهّمتــه، 

ــي  ــة، ف ــرة القادم ــارك الكبي ــش األســدّي للمع ــا الجي ــيا بقاي ــّد روس ــا تُِع بينم

ــا فــي  حلــب ومحيــط دمشــق وريــف حمــص الّشــمالي، بالتّفاهــم مــع تركي

الّشــمال ووســط ســوريا، واألردن وإســرائيل فــي جنوبهــا. 

بــإدارة ظهرهــا للمعارضــة، شــطبت واشــنطن الفصائــل التــي تبّناهــا البنتاغــون 

ــوازي  ــت، بالتّ ــلف، وأدخل ــع االئت ــا م ــت علقاته ــة، وقلّص ــا كمعتدل وصّنفه

مــع ذلــك، الّصــراع علــى ســوريا وفيهــا إلــى طــور جديــد، نقــل أدوار القــوى 

اإلقليميّــة والدوليّــة إلــى صعيــد جديــد، أســهم فــي تقويــض أدوار المعارضتين 

ــك ـ  ــع ذل ــوازي م ــديّة ـ بالتّ ــق األس ــة، وألح ــن جه ــيّة م ــكريّة والسياس العس

ــا  ــت له ــي كان ــتقلليّة الت ــن االس ا م ــدًّ ــل ج ــدر القلي ــا الق ــا، وأفقده بُحماته

قبــل الغــزو الّروســّي، وظهــور بــوادر ســوء فهــم بيــن موســكو وطهــران حــول 

الملــف الّســوري، أّدت إلــى تباعــد مواقــف وسياســات العاصمتيــن، مــع مــا 

بــدا كتفاهــم أميركــّي ـ روســّي علــى قصــر قــرار الحــّل عليهمــا، وعدم الســماح 

لغيرهمــا بلعــب دور مقــّرر أو مؤثـّـر فــي نتائجــه. بتوطـّـن واشــنطن وموســكو 

ــرار واشــنطن  ــة، وق ــة القادم ــى المرحل ــا عل ــي ســوريا، وتعاونهم عســكريًّا ف

اســتبدال علقاتهــا مــع المعارضــة بتفاهــم مــع الكرمليــن، يضــع أوراق الحــّل 

ــد  ــا ق ــة م ــراع وإزال ــآالت الّص ــد م ــن تحدي ــا م ــا ويمّكنه ــي يديه ــا ف جميعه

ــّي  ــص الــدور العرب ــة كمــا تقّررهــا، تقلّ ــى النتائــج النهائيّ يعرقــل الوصــول إل

فــي ســوريا إلــى درجــة االضمحــلل، وطُــرح دور إيــران علــى بســاط تفاهــم 

دولــّي حــول مســتقبلها فــي المنطقــة، وخيّرتهــا واشــنطن بيــن الموافقــة علــى 

تقييــد انتشــارها فيهــا وإخضاعــه لمــا ستســمح لهــا بــه، أو طردهــا من ســوريا، 

ــة ـ  ــة ـ روســيّة ـ خليجيّ ــة ـ اإلســرائيليّة، وإال فبصفقــة أميركيّ بالقــّوة األميركيّ

أوروبيّــة، وواجهــت تركيــا مصاعــب هــّددت أمنهــا، وجعلــت حمايتــه مســألة 

معّقــدة وغيــر مضمونــة النتائــج. 
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ــام الثّانيــة بتنفيــذ مــا  ــّم بتوافــق واشــنطن مــع موســكو، وقي ــّور ت هــذا التّط

ــيّة،  ــكريّة والّسياس ــن العس ــم المعارضتي ــل تحجي ــن أج ــى، م ــه األول تقترح

وانتــزاع قــرار األســديّة، عندمــا ســتنهمك أميــركا فــي الحــرب علــى اإلرهــاب، 

وتحّضــر توقيتــات المعركــة المتزامنــة ضــد الفصائــل واإلرهــاب، لحــلٍّ 

ــى  ــه عل ــل معــارض يســتمّد دوره وشــرعيّته مــن قدرت ــورة تمثي ســيتعيّن ببل

توظيــف تضحيــات الّشــعب وصمــوده طــوال عشــرة أعــوام، فــي حــّل ينهــي 

ــوب،  ــه وال مغل ــب في ــٍل ال غال ــو بدي ــة نح ــة انتقالي ــس مرحل ــراع ويؤّس الص

وعلــى تغييــر علقــة األســديّة بإيــران، ومــا ســتّتخذه مــن مواقــف فــي صــراع 

ــا.  ــل ضّده ــنطن المحتم ــرائيل وواش إس

ــح  ــركا، وفت ــد أمي ــها، عن ــل نفَس ــة اإلرهــاب، هّمشــت الفصائ ــا محارب برفضه

بــاب تحييدهــا والقضــاء عليهــا، وبــدأت حــرب مزدوجــة األهــداف ضــد 

داعــش وضّدهــا، باعتبارهــا نوًعــا مــن احتياطــّي اســتراتيجّي لإلرهــاب الّدينــّي. 

منــذ بــدء هــذا التّفاهــم، بــدأ تفكيــك قــوى الّســاحة، والتّعامــل معهــا كجهــات 

دخيلــة عليهــا، كان قــد أغراهــا بدخولهــا َوهــم أقنعهــا أّن أميــركا صــارت قــّوة 

ضعيفــة، وتخلـّـت عــن المنطقــة العربيــة والشــرق أوســطيّة لقــّوة غالبــة هــي 

روســيا، وأحــدث انســحابها المزعــوم منهــا حــااًل مــن الفــراغ يســّده انخــراط 

ــة،  ــنطن الضعيف ــه واش ــم تواجه ــورييّن، فل ــّد الّس ــراع ض ــي الّص ــكو ف موس

ــا مــن اســتيلء اإلســلميّين  ــا تبّنــت بعــد عــام ۲0۱۳ ـ ۲0۱4 موقًف خاّصــة أنّه

ــا مــن موقــف موســكو تجاهــه.  علــى الّســلطة، قريبً

ــن  ــاء زم ــوريا، ج ــى س ــة إل ــة واإلقليميّ ــوى العربيّ ــتدراج الق ــاب اس ــي أعق ف

ــت  ــراع، حــان وق ــي الّص ــب أدوارهــا ف ــا. وبعــد تركي ــا منه ــر بإخراجه التفكي

تفكيكهــا، فــي ظــل واقعــة مفصليّــة هــي ســقوط ورقــة المعارضــة العســكريّة 

ــى  ــا«. تخلّ ــا إرهابيًّ ــا »عرقً ــأّن فيه ــم ب ــاع العال ــة، واقتن ــيّة األميركيّ والّسياس

ــًدا  البيــت األبيــض عــن الفصائــل، وقــّرر تقييــد تزويدهــا بالمســاعدات تمهي

إللغائــه، واالمتنــاع عــن إرســال وحــدات كبيــرة مــن قّواتــه البّريـّـة إلــى ســوريا، 
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مــا دام التحالــف يمتلــك مــا يكفــي مــن طائــرات، و»قــّوات حمايــة الّشــعب« 

مــن جنــوٍد، نســبة العــرب فيهــم تقــارب ســبعين بالمئــة أرقــام قّدمهــا العميــد 

ــة،  ــوريا الّديمقراطيّ ــّوات س ــم ق ــبق باس ــمي األس ــق الرّس ــلّو، الناط ــلل س ط

الــذي انشــّق عنهــا، لكــن مــن يقودهــم هــم رجــال قنديــل، ال الضبّــاط 

المنشــّقون عــن األســديّة، الذيــن هّمشــوا تماًمــا، أو مــن رفضــوا قتــال داعــش 

ــراك  ــّروس واألت ــا إلرادات وصفقــات ال ــْت نهبً ــي تُرِك ــل، الت ــادة الفصائ مــن ق

واإليرانييــن. هــذه الغلطــة الفادحــة، التــي اقترفهــا االئتــلف وقــادة الفصائــل، 

أحدثــت تحــّواًل جذريًّــا فــي الّصــراع وعلقــات أطرافــه المحلييّــن والدوليّيــن، 

إذ أقلعــت واشــنطن بســببها عــن رؤيــة الفصائــل بداللــة قتالهــا ضــّد األســديّة، 

ورأت فيــه قتــااًل يضــّر بالتّحالــف الّدولــي ضــّد داعــش: أولويّتهــا المطلقــة مــن 

اآلن فصاعــًدا، التــي ســترغمها علــى تــرك مــن يخوضونهــا للــّروس، وتقليــص 

ــا بإشــراف وزارة  ــة عليه ــا المركزيّ ــا، واســتبدال إشــراف مخابراته ــا به ارتباطه

ــن  ــال م ــرورّي االنتق ــن الّض ــد أن صــار م ــي ســتقود الحــرب، بع ــا، الت دفاعه

إدارة األزمــة إلــى إدارة الحــرب، وإن لبعــض الوقــت، والتفــّرغ لتنظيــم داعــش 

ــة االلتصــاق  ــي العــراق وســوريا، تارك ــه ف ــّررت القضــاء علي ــذي ق عدّوهــا ال

بتركيــا كخيــار وحيــد لفصائــل صــار وجودهــا مرتبطـًـا بخطــب وّدهــا واالرتهــان 

ــي  ــا ف ــة، كم ــة الخاّص ــيّة الوطنيّ ــة ذات الحساس ــألة الكرديّ ــي المس ــا، ف له

الموقــف مــن »الّنصــرة«، والحــّل الّنهائــّي. 

كان األميركيــون قــد ســألوا ممثّلــي المجلــس واالئتــلف، مــرّات عديــدة، عــن 

مــدى اســتطاعتهم تولّــي الّســلطة، والســيطرة علــى الجيــش واألمــن، إذا 

ــم  ــة، بحك ــون اإلجاب ــوا يعرف ــم كان ــا أنّه ــقطوه. وبم ــد أو أس ــقط األس ــا س م

معرفتهــم بواقــع الطرفيــن، ومــا فــي بناهمــا وسياســاتهما مــن عيــوب 

ونواقــص، وعلقاتهمــا الداخليّــة مــن خلفــات وانقســامات، ومــا همــا بحاجــة 

ــادة ثــورة؛ إذ دفعهــم واقعهمــا إلــى  إليــه مــن خطــط وبرامــج تؤّهلهمــا لقي

ــة، كبديــل وحيــد لألســديّة،  التحّفــظ أّول األمــر علــى مطالبتهمــا بالّديمقراطيّ
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قبــل التخلـّـي عنــه، عقــب اختــراق التمــرّد بمعادلــة مذهبيّــة رّجحتهــا هيمنــة 

ــاحة العســكريّة،  ــى الّس ــة عل ــة والســلفيّة الجهاديّ ــل المذهبيّ ــة الفصائ غالبي

ومــا ترتـّـب علــى ذلــك مــن ارتــدادات كارثيّــة، علــى الّســاحة الّسياســيّة، ومــن 

تــلش للحــراك الســلمّي والمجتمعــّي، وتخلــق تطــّور أكّــد أكثــر فأكثــر مركزيـّـة 

شــخص األســد فــي أّي حــلٍّ قــادم، وضــرورة المحافظــة عليــه، وإرجــاء البــّت 

فــي مصيــره إلــى نهايــة الحــرب علــى اإلرهــاب. بخبــرة واشــنطن مــع القاعدة، 

وخشــيتها مــن قيامهــا هــي أو تنظيــم »الدولــة اإلســلميّة فــي العراق والّشــام« 

ــة«  ــة »الّدول ــا، وغلب ــدث الحًق ــا ح ــو م ــة وه ــزوات« خارجيّ ــش بـــ »غ داع

ــوبة  ــرة والمحس ــرة والمتناح ــل، المبعث ــات والفصائ ــى التّنظيم ــة عل العدديّ

زوًرا وبهتانـًـا علــى المعارضــة، تراجــع رهــان واشــنطن علــى االئتــلف، ومــا إن 

رابــط جيشــها علــى األرض الّســوريّة، وتعــاون مــع »قــّوات حمايــة الّشــعب« 

ــه  ــك ب ــع عــن التمّس ــي تهميشــه، وتقل ــا ســتُمعن ف ــدا أنه ــى ب ــة، حت الكرديّ

ــة  ــّص وثيق ــب ن ــه، حس ــاركته في ــى مش ــّي عل ــّل الّدول ــف الح ــرف يتوقّ كط

ــد أن  ــة، وبع ــذ هــذه االنعطاف ــّي. من ــن الّدول ــس األم ــرارات مجل ــف وق جني

ــر  ــد وزي ــام، عق ــن الّنظ ــا م ــي موقفه ــيًّا ف ــورة أساس ــع الثّ ــا م »كان تعاطفه

ــره  ــروف، نظي ــري اجتماعــات متكــّررة، مــع ســيرجي الف ــا جــون كي خارجيّته

ــة البنــود، رســمت طريًقــا إلــى  الّروســّي، وتوافــق الوزيــران علــى خطــة ثلثيّ

ــة«،  ــة الحاكمــة االنتقاليّ ــان جنيــف، تجاهــل »الهيئ ــق بي ــرًا لطري الحــّل مغاي

وقــال بـــ »الحفــاظ علــى وحــدة ســوريا، لكنــه أقــّر، في الوقــت نفســه، بوجود 

ــة مختلفــة تســاندها قــوى  أجــزاء مــن البــلد تســيطر عليهــا جماعــات عرقيّ

ــن  ــي ع ــى ضــرورة التخلّ ــارة إل ــك أّول إش ــا بذل ــكان إقراره ــة«)62(، ف خارجي

نمــوذج الدولــة المركزيـّـة، وإعــادة تركيــب ســوريا فــي إطــار صيغــٍة، تعتبرهــا 

وثيقــة أصدرتهــا مؤسســة رانــد، واعتمدهــا الطّرفــان خيــاًرا مرّجًحــا، وتقتــرح 

ــرب،  ــي الغ ــام ف ــا الّنظ ــيطر عليه ــدة يس ــة، واح ــق آمن ــلث مناط ــة »ث إقام

https://bit.ly/3jIp1Pw .2016 62(   »خطة سلم من أجل سوريا«، موقع إدراك، 14 ـ 2 ـ(
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ــوب  ــمال وجن ــن ش ــة بي ــرقي، وثالث ــمال ـ الّش ــي الّش ــون ف ــة األوجلنيّ وثاني

ــي وســط  ــة ف ــر آمن ــة وغي ــة وقتيّ ــة، ورابع ــرك للمعارضــة المعتدل ــلد، تت الب

ــا داعــش، ويجــب أن تســتهدف عســكريًّا مــن  وشــرق ســوريا، تســيطر عليه

ــع األطــراف«)63(.  جمي

ــل  ــر الفص ــم عب ــار دائ ــلق ن ــف إط ــرار وق ــى إق ــم عل ــّور، القائ ــذا التص ه

المكانــّي الّشــامل للمتقاتليــن، اعتمدتــه الدولتــان فــي إنشــاء مناطــق خفــض 

ــر أّن روســيا رفضــت تجديــد اتفاقيّاتهــا مــع الفصائــل،  ــر المقترحــة، غي التوتّ

ــى  ــة القضــاء عل ــات، بذريع ــر االتّفاقيّ ــن عم ــهر الســتّة م ــد انقضــاء األش بع

»إرهــاب« مــا ســّمته »خطــة رانــد«، بصراحــة ودون لبــس، »المعارضــة 

المعتدلــة«، وقــد تزامــن اســتيلؤها عليهــا بالقــّوة مــع قضــاء واشــنطن علــى 

إرهــاب داعــش فــي المناطــق األخــرى. فيمــا بعــد، اعتمــدت »ورقة رانــد« في 

إصــدار القــرار ۲۲54 عــن مجلــس األمــن الّدولــّي، تبّنــى مــا فيهــا مــن انزيــاح 

عــن بيــان جنيــف والقــرار ۲۱۱۸، واســتبدل »الهيئــة الحاكمــة االنتقاليّــة« ذات 

المرجعيّــة الّدوليّــة، والتــي ســتتولّى صلحيّــات األســد وتشــرف علــى االنتقــال 

ــة  الّديمقراطــّي فــي ســوريا، الــذي نــّص عليــه البيــان، بحكومــة وحــدة وطنيّ

مرجعيّتهــا األســد، والتخلـّـي عــن نقــل ســوريا إلــى الّديمقراطيّــة، مقابــل قبــول 

تمثيــل وزارّي معــارض فــي الحكومــة التــي يشــّكلها ويتولّــى اإلشــراف عليهــا. 

ــا  ــّي موقفهم ــّي والّروس ــان األميرك ــّرر الجانب ــع، »ب ــذا التّراج ــع ه ــلزم م بالتّ

ــة وعــدم االســتقرار فــي ســوريا« )64(،  بمواجهــة تنظيمــات اإلســلم الراديكاليّ

هــذا مــا أفصــح عنــه الّســفير األميركــي األســبق فــي دمشــق روبــرت فــورد، 

فــي شــهادة أمــام الكونغــرس، أدلــى بهــا فــي نيســان مــن عــام ۲0۱۳، بقولــه: 

»إّن للواليــات المتّحــدة أربعــة أهــداف فــي ســوريا، أهّمهــا إطلقـًـا أن ال تصبح 

)63(   المرجع السابق.

)64(   عزمــي بشــارة، ســوريا: درب اآلالم نحــو الحّريّــة، المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت 

آب 2013.
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قاعــدة لعمليــات إرهابيّــة«)65(. بمــا أّن واشــنطن لــم تســتهدف نقــل البلــدان 

ــة، وجعلــت أولويّتهــا الحــرب علــى اإلرهــاب، بعــد  ــة إلــى الّديمقراطيّ العربيّ

ــى  ــاملة عل ــيّة الّش ــة ـ الّروس ــديّة ـ اإليرانيّ ــرب األس ــن الح ــوام م ــة أع خمس

الّســورييّن، فإنّهــا غلّبــت مــا تطلّبتــه مــن علقــات ومصالــح دوليّــة وإقليميّــة 

علــى علقاتهــا بمعارضــٍة فقــدت معظــم رصيدهــا عندهــا، ألســباب ظاهــرة 

وخفيّــة، أهّمهــا فشــلها فــي بنــاء وضــع ذاتــّي راســخ ودائــم، ومواجهــة التيّــار 

ــلف أخــذ موقــف  ــض االئت ــة، ورف ــورة الحّريّ ــع ث ــذي أخــذ يبتل ــّي ال المذهب

ــا وضــّد  ــا معه ــة علقاته ــن اإلرهــاب، يجعــل الحــرب ضــّده حاضن حاســم م

األســديّة وإرهابهــا، ورافعــة الّدفــاع عــن ثــورٍة حاربهــا تنظيــم الدولــة عســكريًّا 

ــوا ســوريّين  ــدة مــن أنصارهــا: ســواء كان ــى أعــداًدا متزاي ــا، وصّف وأيديولوجيًّ

ــو  ــهيد: باول ــورّي الّش ــّي ـ الّس ــاء، كاألّب اإليطال ــورييّن باالنتم ــوالدة، أم س بال

داليليــو. 

ــي هجــوم  ــول ۲00۱، ف ــوم ۱۱ أيل ــن ســقطوا ي ــى الذي ــآالف القتل ــر ب بالتّذكي

القاعــدة علــى بــرج التّجــارة العالمــّي فــي نيويــورك، بــدأت واشــنطن حربهــا 

ــة«،  ــج »الفوضــى الخّلق ــى نه ــل عل ــت بعــض التّعدي ــى اإلرهــاب، وأدخل عل

ــى  ــتقدمت إل ــي اس ــوى الت ــع أدوار الق ــي تراج ــيا، وه ــع روس ــاون م والتّع

الّســاحة الّســوريّة، حســب خطــٍط مــن وضــع البيــت األبيــض، أســقطت بعــض 

ــيا،  ــراء لروس ــيّة حم ــة وسياس ــوط جغرافيّ ــن خط ــمته م ــد رس ــت ق ــا كان م

ــا  ــط بواســطته م ــا، لتضب ــي يده ــّي ف ــورّي الّنهائ ــرار الحــّل الّس واســتبقت ق

قــد يشــهده الــدور الّروســّي مــن انتشــار هنــا أو هنــاك، وتبّنــت، بعــد ظهــور 

اإلرهــاب وانتشــاره، آليّــات ســيطرة جديــدة، واجهــت مــن خللهــا امتداداتــه 

العســكريّة والّسياســيّة المتســارعة، بمــا تطلّبتــه مــن تقنيّــات تطويــع واحتواء، 

ــف  ــى التكيّ ــا عل ــم قدرته ــة، وتعظّ ــّورات المتحديّ ــى التط ــا عل ــّزز قبضته تُع

ــة، قــّررت شــّنها ضــّد  ــر متناظــرة، تتشــابك مــع حــرب تقليديّ مــع حــرب غي

)65(   المصدر الّسابق.
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قــّوة إرهابيــة كبيــرة ومتماســكة، والقضــاء عليهــا بالتّعــاون مــع روســيا، الــذي 

ســيكون مباشــرًا فــي مناطــق خفــض التوتـّـر، وغيــر مباشــر فــي المناطــق التــي 

كــرّس غــزو روســيّا لســوريا وقائــع جيوسياســيّة فيهــا، اســتدعى بقاؤهــا تحــت 

ــا فــي رقعــة واســعة مــن األرض الســوريّة،  الّســيطرة انتشــاًرا عســكريًّا أميركيًّ

دخلتهــا الحتــواء التوّســع الّروســّي مــن جهــة، وللتحّكــم الحًقــا فــي صراعــات 

ــة، التــي أعلــن ترامــب  ــورة الّســوريّة، أو لتصفيــة ذيولهــا اإليرانيّ مــا بعــد الثّ

ــران  ــتهداف طه ــا، واس ــوريا وجواره ــل س ــتهدافها داخ ــى اس ــه عل ــزم إدارت ع

ــى  ــات فــرض عل ــا ســتكون أصعــب نظــام عقوب ــال »إنّه ــاٍت ق نفســها بعقوب

إيــران علــى اإلطــلق، وستســتهدف القطاعــات األساســيّة في اقتصادهــا، وتصل 

بصادراتهــا مــن الّنفــط إلــى الصفــر«)66(، فــي حيــن تكــرّس اهتمامهــا المتزايد 

لمــا تتطلّبــه المواجهــة معهــا مــن اســتعدادات عســكريّة تعــّزز فــي آن مًعــا 

دور إســرائيل، وتحمــي الخليــج، وتقنــع الكرمليــن بتقيّــد تعاونــه مــع حرســها 

الثّــورّي فــي ســوريا، وتعّدهــا باالعتــراف بمــا لديهــا »مــن امتيــازات وقواعــد 

عســكريّة فــي ســوريا، وبالمشــاركة فــي إعــادة إعمــار ســوريا، والموافقــة علــى 

بقــاء بّشــار األســد فــي الّســلطة، واإلقــرار بوضــع دولــّي تتمتّــع موســكو فيــه 

بالنّديّــة مــع بقيّــة الــّدول الكبــرى«)67(. هــذه اإلغــراءات والمحــّددات، التــي 

ــة،  ــى مســتجّدات مهّم ــن، أفضــت إل ــن اآلخري ــف واشــنطن م وســمت مواق

منهــا:

1ـ االنتقــال مــن التّحّكــم فــي أطــراف الّصــراع عــن بعــد وإبقائهم داخــل دوائر 

حّددتهــا لهــم اســتباقيًّا، إلــى اإلفــادة مــن ثقــل الحضــور العســكرّي األميركــّي 

المباشــر فــي ســوريا، ومــا يمارســه مــن ضغــط علــى جميــع أطــراف الّصــراع، 

ــات احتــواء متنّوعــة األوجــه، يعّززهــا ردع ميدانــّي يقتــرن بخطــوط  عبــر آليّ

)66(   »إدارة ترامــب تســتعّد لفــرض أشــّد عقوبــات علــى طهــران«، موقــع بــي بــي ســي، العربــي،                            

https://www.bbc.com/arabic/world-46075491  .2018 ـ   11 ـ   2

)67(   صفوان أبو حل، »تنازالت أميركيّة مفاجئة لموسكو«، موقع أنباء روسيا، 7 ـ 7 ـ 2017.
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حمــراء تمنــع أّي طــرف مقاتــل مــن اجتيــاز غــرب الفــرات إلــى شــرقه، والّنظام 

وروســيا مــن اســتهداف »قــّوات ســوريا الّديمقراطيّــة«، حليفــة »قــّوات حمايــة 

ــة، المنتشــرة شــرق وشــمال ســوريا، وانخــراط نشــط فــي  الّشــعب« األوجلنيّ

الّشــأن الّســورّي يتحّكــم فــي تفّرعاتــه اإلقليميّــة والّدوليّة، علــى أن يتظاهر في 

خطوتيــن تمّكنــان البيــت األبيــض مــن إدارة الّصــراع آنيًّــا وعــن كثــب، وإعــداد 

ــة:  ــة القادم ــات المنطق ــي صراع ــه ف ــّد أن تلعب ــدور ال ب ــوريّة ل ــاحة الّس الّس

ــة مقاتلــة  أوالهمــا قــرار أوبامــا عــدّو التّدّخــل المزعــوم إرســال قــّوات أميركيّ

ــوب ســوريا أواخــر عــام ۲0۱5، وثانيتهمــا ممارســة  ــى شــمال وشــرق وجن إل

ــر عنهــا مشــروع سياســّي تنّفــذه  ضغــوط متنّوعــة علــى روســيا وإيــران، يعبّ

فــي مناطــق تتمتـّـع بحمايتهــا، يســتبق الحــّل الّدولــّي، ويخرجهــا مــن أّي حــّل 

قــد تفّكــر روســيا بتحقيقــه، بمفردهــا أو بالتّعــاون مــع إيــران. بهــذه الّنقلــة 

ــت  ــارات تتحّداهــم، وجعل ــام خي ــن أم المزدوجــة، وضعــت واشــنطن اآلخري

ــا.  ــا أو بمعــزل عنه ــل بســوريا ضــّد إرادته ــر يتّص ــر أّي أم ــن المحــال تقري م

ــن هــذه المناطــق،  ــه م ــّرر ســحب قّوات ــب ق ــد ترام ــس الجدي ــر أّن الرّئي غي

والتّخلـّـي عّمــا يترتـّـب علــى انتشــار جيشــه فيهــا مــن أبعــاد اســتراتيجيّة، لكّنــه 

ــل  ــة ال تفّض ــراف داخليّ ــوط أط ــت ضغ ــراره، تح ــن ق ــع ع ــا تراج ــرعان م س

نهجــه حــول إعطــاء األولويـّـة لسياســة »أميــركا أّواًل«، علــى انتشــارها الخارجــّي 

الــذي يلعــب دوًرا خطيــرًا فــي ســيطرتها علــى مفاصــل العالــم. 

ــد  ــقاط األس ــة إس ــن أولويّ ــا، ع ــون مرحليًّ ــد يك ــذي ق ــي، ال ــول التّخلّ 2ـ قب

ــع  ــة م ــّده، بالمقارن ــة ض ــة المعرك ــي أهميّ ــا بتدنّ ــويغ موقفه ــه، وتس ونظام

المعركــة ضــّد داعــش التــي احتلـّـت مســاحات من ســوريا والعــراق أكبــر بكثير 

مــن المســاحة الّســوريّة التــي يحتلّهــا جيشــه، ولديهــا عشــرات آالف المقاتلين 

المدّربيــن الذيــن يهــدّدون الّنظــام الّدولــّي، فضــًل عــن الّنظــام العربــّي الهــّش، 

ويســمحون إليــران وروســيا بتغطيــة إرهــاب الّدولــة األســدّي، وتقريــر مصيــر 

ســوريا بمــا يخالــف إرادة قطاعــات واســعة من شــعبها، وتســويغ اســتعمارهما 
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لهــا، وإيهــام العالــم أنّهمــا يحاربــان اإلرهــاب ويحميــان أمنــه وســلمه.

ــا  ــي م ــة، الت ــتخدام المعارض ــركا باس ــداف أمي ــق أه ــن تحقي ــّي ع 3ـ التّخل

انفــّك دورهــا يتلشــى، وعجــزت طــوال أعــوام عــن اعتمــاد سياســات اســتباقيّة 

ــدّو  ــع ع ــة ومدروســة، والتّفاهــم م ــة مّنظم ــة عقلنيّ متماســكة وذات حمول

الثّــورة اللّــدود: روســيا، التــي قــّرر البيــت األبيــض إطــلق يدهــا فــي الحــرب 

ضــّد الفصائــل، علــى أاّل يعنــي ذلــك التّفاهــم الّنهائــّي والمســبق معهــا علــى 

ــة  ــا، وخاّص ــط عليه ــن أوراق الّضغ ــّي ع ــه، أو التّخل ــّي ونتائج ــّل الّسياس الح

منهــا مــا أقامــه شــرق الفــرات مــن قواعــد عســكريّة، تحــّدت بواســطتها قــدرة 

ــى  ــد ســوريا بكاملهــا إل ــه، ويعي ــراع تنفــرد ب ــى إيجــاد حــّل للّص موســكو عل

األســديّة، ومــا أّسســه أيًضــا مــن روابــط بيــن وجــوده فــي ســوريا والعــراق، 

وتداخــل بيــن الّصــراع المحلّــي واإلقليمــّي والّدولــّي بمقّوماتــه التــي تتجــاوز 

ــة الحــّل إلــى حــّل إقليمــّي لمشــكلت معّقــدة ليــس بمســتطاع روســيا  محلّيّ

التّصــدّي لهــا، وقــد تحولهــا واشــنطن فــي أّي وقــت إلــى معركــة ضــّد حليفهــا: 

ــتبعد  ــن دون أن تس ــرات، م ــرق الف ــا ش ــن مناطقه ــا م ــق أيًض ــران، تنطل طه

عــن مداراتهــا بّشــار األســد الــذي يجــب أن تبقــى شــرعيّته مثلومــة ومطعونـًـا 

فيهــا، وســيظّل هــو نفســه ألعوبــة بيــد أطــراف الّصــراع جميعهــم. هــل يغيّــر 

االنســحاب هــذه األهــداف والقــدرات والمعطيــات؟ ال شــّك فــي ذلــك، فــي 

ــي  ــداف الت ــن األه ــي ع ــتبعد: التّخلّ ــّد مس ــو ج ــا ه ــركا م ــّررت أمي ــال ق ح

ارتبطــت بانتشــارها شــرق الفــرات ومناطــق ســوريا األخــرى، وطوت سياســاتها 

ــع  ــي تق ــة الت ــا الرّاهن ــتبدلت مواقفه ــه، واس ــورّي وأطراف ــراع الّس ــال الّص حي

فــي »لــّب الفوضــى الخّلقــة«، وراهنــت علــى بنــاء جبهــة جديــدة، لحمتهــا 

ــض  ــد تخفي ــا، بع ــج معه ــاون الخلي ــّي وتع ــرائيل الحرب ــّوق إس ــداها تف وس

ــد الموقــف  ــي العــراق، وتصعي ــّي ف ــي اليمــن، والحضــور األميرك ــه ف التزامات

ضــّد إيــران ونقلــه مــن العقوبــات كأداة ضغــط رئيســة عليهــا محميّــة بــروادع 

ــدء بقصقصــة  ــا، والب ــى أعمــال تعــرّض عســكرّي متصاعــد عليه عســكريّة، إل

ــًدا العتمــاد الوســائل  ــان واليمــن، تمهي ــدة، كلبن ــا البعي أجنحتهــا فــي أطرافه
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ــّد  ــّي ض ــل اإليران ــرّك الّداخ ــال تح ــي ح ــات، ف ــّززة بالعقوب ــكريّة المع العس

ــأت  ــي، ونش ــرّض للملل ــن التّع ــا م ــًل مختلًف ــه فص ــب تحرّك ــه، وأوج نظام

حاجــة إلــى عمــل عســكرّي كبيــر يقنعهــم أو يجبرهــم علــى هجــر سياســاتهم 

ــة  ــة ـ التّوّســعيّة، فــي جوارهــم، واســتبدالها بسياســات طبيعيّ الرّاهنــة، األمنيّ

ومتوافــق عليهــا. إّن االنتقــال إلــى هــذه الّسياســة تجــاه روســيا وإيــران ليــس 

باألمــر الــذي تعمــل واشــنطن لتحقيقــه، بيــن يــوم وليلــة، بــل هــو جــزء رئيــس 

ــاده  ــع أبع ــي بعــده اإلقليمــّي، المتداخــل م ــراع ف ــة الّص ــي سياســات إطال ف

العربيّــة، ويســتدعي نمطـًـا مــن اإلدارة تغّذيــه بمشــكلت متنّوعــة، وتعقيدات 

ــة النفجــاره المباغــت، فإنّــه سيســتمّر  مســيطر عليهــا، ومــع أّن هنــاك إمكانيّ

علــى األرجــح لفتــرة طويلــة. 

4ـ تقييــد قــدرة الثّــورة علــى ممارســة ضغــوط قابلــة للتّصعيــد ضــّد الّنظــام، 

ومنعهــا مــن »بلبلــة« خطــط الحــرب ضــّد اإلرهــاب كأولويـّـة أميركيّــة، والحــّد 

ــول  ــر أيل ــدأت أواخ ــي ب ــة«، الت ــا المعتدل ــّد »فصائله ــيا ض ــة روس ــن حمل م

ــة  ــا الرّئيس ــن تنظيماته ــد م ــود عدي ــت وج ــل وأنه ــت الفصائ ۲0۱5، وأضعف

ــق  ــوب الملص ــق، والجن ــف دمش ــب وري ــة حل ــة، كمدين ــق حيويّ ــي مناط ف

للجــوالن المحتــّل. وليــس ســرًّا أّن واشــنطن نقلــت علقاتهــا باالئتــلف، كممثّل 

للمعارضــة الّسياســة، إلــى »هيئــة التّفــاوض العليــا«، بعد تشــكيلها في العاشــر 

مــن كانــون األول ۲0۱5، خــلل مؤتمــر عقدتــه أطــراف مختلفــة مــن معارضــة 

الّداخــل والخــارج، الّسياســيّة والعســكريّة، فــي الّريــاض، بقــرار دولــّي اتّخذتــه 

عشــر دول اجتمعــت فــي فييّنــا، كان بينهــا أميــركا وروســيا والّســعوديّة وإيران 

ــاف  ــن األطي ــات م ــّم قطاع ــى ض ــا إل ــر واألردن)68(، دع ــر ومص ــا وقط وتركي

الّسياســيّة الّســوريّة المختلفــة إلــى الهيئــة، يتبّنــى بعضهــا مواقــف مــن 

الثّــورة والحــّل الّسياســّي مجافيــة لمواقــف االئتــلف، ويؤمــن بعضهــا اآلخــر 

بسياســات روســيا وشــرعية األســد، ويدافــع عــن جرائمهمــا، ويشــتّت العمــل 

  https://bit.ly/3KOpUlu .2017 68(   الهيئة العليا للمفاوضات الّسوريّة، موقع الجزيرة نت، 21 ـ 11 ـ(
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الوطنــّي، المشــتّت أصــًل علــى الّصعيديــن المؤّسســّي والتّمثيلــّي، علــى الّرغــم 

ــا فــي الّداخــل الّســورّي، ويقتصــر تمثيلــه  ــه ال يمتلــك وجــوًدا حقيقيًّ مــن أنّ

علــى بضعــة أشــخاص يعيشــون فــي موســكو، أو يرتبطــون بفــروع المخابــرات 

األســديّة. 

5ـ إرجــاء الحــّل الّسياســّي إلــى مــا بعــد القضــاء علــى اإلرهــاب، بمــا يعنيــه 

ذلــك مــن تهميــش الموقــف مــن األســد، ويضمــره مــن تحــّول فــي موقــف 

ــرز  ــن أب ــا، م ــة خصوًص ــام والمعارض ــا، والّنظ ــراع عموًم ــن الّص ــنطن م واش

مظاهــره احتــلل مناطــق واســعة مــن ســوريا، مــن دون تنســيق أو تشــاور مــع 

ــة هــذا الحــدث بالّنســبة إلــى مجمــل  االئتــلف، وتجاهلــه بالّرغــم مــن أهّميّ

الوضــع الّســورّي، وأرجّحيّــة أاّل يتطابــق حــّل األمــر الواقــع هــذا مــع قــرارات 

ــت  ــتقلّة. وضع ــدة ومس ــوريّة موّح ــة الّس ــى الّدول ــال أاّل تبق ــف، واحتم جني

حــرب أميــركا ضــّد اإلرهــاب الّســوريّين أمــام مجاهيــل عديــدة افتقــروا إلــى 

تفســير لهــا، منهــا االنعطافــة الحــاّدة التــي بّدلــت موقفهــا مــن »هيئــة الحكــم 

ــال  ــن انتق ــف م ــة جني ــه وثيق ــا أقرّت ــى م ــا عل ــّي«، وربطــت موافقته االنتقال

ــي  ــازالت الت ــا، كحجــم التّن ــة لســوريا به ــة بمســائل ال علق ــى الّديمقراطيّ إل

ســتقّدمها موســكو لهــا قبــل أن تســمح بالحــّل، فــإن كانــت أقــّل مّمــا تريــد، 

تبّنــت مجــّدًدا بيــان جنيــف والحــّل الّدولــّي، وشــّددت ضغوطهــا علــى الّنظــام 

وإيــران، وقيّــدت أو حيّــدت دور موســكو العســكرّي، كمــا حــدث خــلل رّدهــا 

ــة أخــرى علــى اســتخدام ســلح األســد الكيميــاوّي فــي خــان  وبلــدان أوروبيّ

شــيخون والغوطــة الشــرقيّة، واســتخدمت ورقــة الفصائــل للتّهديــد بإحــداث 

انزيــاح فــي موازيــن القــوى لصالــح عشــرات اآلالف مــن مقاتليهــا المنتشــرين 

فــي ريــف حلــب، وإدلــب، ومناطــق درع الفــرات وغصــن الّزيتــون وريفــي 

ــلحة  ــا بأس ــرة، تخوضه ــارك كبي ــي مع ــا ف ــن لزجه ــاحل، ويمك ــاة والّس حم

ــر دعــم تركــّي  ــم، فضــًل عــن توفّ ــّي القائ ــّدل الواقــع الميدان متقّدمــة، أن يب

لهــا. 
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بــدأت الحــرب األميركيّــة علــى اإلرهــاب، بعــد أكثــر مــن عاميــن مــن دخــول 

اإلرهابييّــن إلــى ســوريا، ومــا ترتـّـب علــى دخولهــم إليهــا مــن تطــور خطيــر، 

ــه، فوجــد نفســه  بالنســبة إلــى حــراك وأهــداف شــعب ثــار مــن أجــل حريّت

فــي قبضــة جهــة تذبــح أو تحــرق مــن يدعــو إلــى الحّريّــة، أو مــن يــرى فــي 

الّســورييّن شــعبًا موّحــًدا، فــي حيــن يتعــرّض لقصــف أســدّي ال ينقطــع، حمــل 

ــق  ــّد »المناط ــرة ض ــش والّنص ــي داع ــارك إرهابي ــع مع ــيقيّة، م ــمات تنس س

المحــّررة« ومواطنيهــا، بينمــا كانــت روســيا تــدّك مــدن وبلــدات وقــرى 

هــذه المناطــق، ووحــدات الجيــش الحــّر، بقنابــل وصواريــخ فاقــت طاقتهــا 

ــا  ــن مواجهته ــا ع ــل، وعجــزوا فعليًّ ــى التحّم ــورييّن عل ــدرة الّس ــة ق التّدميريّ

بمعونــة نمــط التّنظيــم الفصائلــّي الــذي شــتّت قواهــم وبعثرهــا، بــداًل مــن أن 

يجمعهــا ويوّحدهــا، وحــال دون رفدهــا بقيــادة سياســيّة وعســكريّة خبيــرة، 

ودون تلبيــة حاجــة الّســوريّين إلــى الصمــود فــي حــرٍب تشــّنها ثلثــة جيــوش 

ــن  ــع تنظيمي ــل م ــة، بالتّكام ــات المرتزق ــرات تنظيم ــلح وعش ــة بالّس مدّجج

ــا حجــب، مــا كانــت  إرهابيّيــن اخترقــا مناطقهــا، بالتــلزم مــع تقليــص، وغالبً

الفصائــل تتلّقــاه مــن معونــات عبــر غرفتــي المــوم والمــوك األميركيّتيــن. هــذه 

المعطيــات عكســت التّدهــور الّسياســّي، الــذي أصــاب مؤّسســات المعارضــة 

ــّل  ــم، والح ــراع القائ ــي الّص ــا ف ــا وتأثيره ــم دوره ــا معظ ــة، وأفقده التمثيليّ

البعيــد. 

كانــت واشــنطن قــد مّهــدت للحــرب ضــد داعــش بإقامــة تحالــف دولــي ضــّم 

6۷ دولــة، وقــرار أصــدره مجلــس األمــن تحــت الفصــل الســابع، تحــت رقــم 

ــق  ــرة، وتدفّ ــش والّنص ــليح داع ــل وتس ــه تموي ــاع أعضائ ــض بإجم ۲۱۷0، رف

ــع  ــة لمن ــر محلّيّ ــاذ تدابي ــى اتّخ ــا إل ــراق، ودع ــى ســوريا والع ــن عل اإلرهابيّي

المقاتليــن األجانــب مــن دخــول البلديــن«)69(. كان البيــت األبيــض قــد وضــع 

)69(   ريهــام مقبــل، »أزمــة مفتوحــة، إشــكاليّات التّحالــف ضــّد داعــش«، مركــز األهــرام للدراســات السياســيّة 

 https://acpss.ahram.org.eg/News/5397.aspx .2014 االســتراتيجيّة، 11 ـ 10 ـ
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خطّــة ســبقت القــرار، بهــدف دحــر التّنظيــم اإلرهابــّي، أقرّهــا اجتمــاع قّمــة 

ــول، وشــّكل مــا  ــز، يومــي 4 و5 أيل ــه دول »حلــف األطلســي« فــي ويل عقدت

ُعــرف بـــ »التحالــف الجوهــرّي«، الــذي ضــّم تســع دول مــن الحلف وأســتراليا. 

وعقــد يــوم ۱۱ أيلــول مــن العام ذاتــه »مؤتمــر جــّدة لمكافحة اإلرهــاب«)70(. 

ــة  ــوات أرضيّ ــى البحــث عــن ق ــادرت واشــنطن إل ــرات، ب بعــد هــذه التحضي

ــل  ــّي، ووضعــت مشــروًعا لتدريــب ســبعة آالف مقات ــم اإلرهاب ــل التّنظي تقات

معتــدل مــن الجيــش الحــّر، علــى أن يلتزمــوا بمقاتلــة داعــش، ويمتنعــوا عــن 

القتــال ضــد الّنظــام األســدّي. وحيــن لــم تجــد الفكــرة قبــواًل لــدى االئتــلف 

والفصائــل، أقامــت علقــات دعــم وتنســيق وثيقــة مــع جهــات مــن »حــزب 

ــتانّي«  ــال الكردس ــزب العّم ــوري لـــ »ح ــرع الّس ــّي«: الف ــاد الّديمقراط االتّح

التركــّي، وســرعان مــا شــّن طيرانهــا حربًــا جّويّــة أكملهــا الكــرد بحــرب بّريّــة، 

أّدت إلــى طــرد داعــش مــن شــمال وشــرق ســوريا وشــمال العــراق، وأخرجتــه 

مــن مــدن مهّمــة، كالموصــل العراقيّــة والرقـّـة وديــر الــزور الســوريّتين، ومــن 

أراض ســوريّة نشــر الجيــش األميركــّي ألفــي جنــدّي فيهــا، إلــى جانــب »قــّوات 

ســوريّا الديمقراطيّــة« الكرديّــة. وقــد صــّرح مســاعد ســكرتير األمــن الّروســّي 

ــي  ــت ف ــنطن »بن ــأّن واش ــوف ب ــندر فينيديكت ــّي الكس ــن الّدول ــؤون األم لش

ــاّم  ــة المه ــكريّة مختلف ــدة عس ــا وعشــرين قاع ــوريا نيًّف ــرق س ــمال وش ش

والقــدرات«)71(، واحتلـّـت موقــع التنــف االســتراتيجّي علــى الحــدود العراقيّــة 

ــة، الــذي قطــع الطريــق البــّرّي بيــن الحــرس الثّــورّي فــي  ـ الســوريّة ـ األردنيّ

إيــران و»حــزب اللــه« اللبنانــّي، وقــّدم بوجــود جيشــه هنــا وفــي شــرق الفرات 

ــادة  ــه، واإلف ــراد باحتلل ــي االنف ــذي فشــلت ف ــراق، ال ــتراتيجيًّا للع ــا اس رديًف

مــن أهّميّتــه إلدامــة واســتمرار ســيطرتها علــى المجــال األوراســّي، كأّول قــّوة 

)70(   المرجع السابق.  

)71(   »موسكـــو تكشــــــف عــــــــدد القواعــــد األميركيّــــة في سوريــــا«، موقع العربي 21، 1ـ  3ـ  2018.

https://bit.ly/3jM67r6
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ــن أّن  ــض المراقبي ــد بع ــباب، يعتق ــذه األس ــه)72(. له ــا إلي ــي تاريخيًّ ال تنتم

ــة،  ــز دائم ــى مراك ــة إل ــي المنطق ــكريّة ف ــا العس ــتحّول قواعده ــنطن س واش

تنافــس القواعــد الّروســيّة فــي ســوريا، وتقــّدم بديــًل لقاعــدة إنجرليــك التركيّة، 

يتيــح لهــا الحضــور عســكريًّا فــي قواعــد تصلــح الســتخدام طائــرات إف ۱6، 

ــا مــن تركيــا« )73(، بالتّعــاون مــع حلــف األطلســّي، الــذي  التــي تنطلــق حاليًّ

أكّــد بلســان أمينــه العــام أّن »التّحالــف الّدولــّي الــذي تقــوده أميــركا ســيبقى 

فــي ســوريا، طالمــا تطلّبــت ذلــك مهّمتــه فــي تدميــر كامــل تنظيــم الدولــة 

ــا إعــلن أصدرتــه واشــنطن أّن ترامــب، الــذي  اإلســلميّة«. مــن جانبــه، أخبرن

كان قــد اتّخــذ قــراًرا بســحب قّواتــه مــن ســوريا، عقــد اجتماًعــا حــول األمــن 

القومــّي، تقــّرر فيــه اإلبقــاء عليهــا فــي ســوريا إلــى أجــل غيــر مســّمى«)74(. 

وردًّا علــى ذلــك، نفــت جريــدة روســيّة تعــرف مــا يــدور وراء الكواليــس »أن 

ــزاع فــي هــذا  ــاء الّن ــة بإنه ــة فــي ســوريا علق ــاء القــّوات األميركيّ يكــون لبق

البلــد«)75(. 

ــيا،  ــع روس ــكرّي م ــل العس ــم العم ــاب، وتقاس ــى اإلره ــاء عل ــة القض بأولويّ

ــّوة  ــر ق ــداول، ونش ــوريا للتّ ــي س ــّي ف ــران الحرب ــوذ إي ــود ونف ــرح وج وبط

ــرب  ــاء الح ــوم وإنه ــردع الخص ــتعداد ل ــة االس ــى أهب ــتكون »عل ــكريّة س عس

سياســة  إلــى  وباالنتقــال  جنيــف«)76(،  عمليّــة  عبــر  الّســوريّة  األهليّــة 

احتــواء إيجابــّي لمختلــف األطــراف؛ تطــّور احتــواء أميــركا للحــدث الّســورّي 

ــي  ــض ف ــت األبي ــف البي ــا مواق ــي أحدثته ــة الت ــت البلبل ــّعباته، وتراجع وتش

)72(   زبغنيو بريجنسكي، لعبة الشطرنج الكبرى، ترجمـــة مركــــز الدراســـــات العسكريّــــــة، دمشق، 1999

)73(   تركــي مصطفــى، »القواعــد العســكريّة األجنبيّــة فــي ســوريا وعولمــة الصــراع«، موقــع بلــدي،                            

 https://bit.ly/37WgZzL  .2017 ـ   6 ـ   8

)74(   »الناتــو يكشــف كــم مــن الوقــت ســتبقى قــّوات التحالــف فــي ســوريا«، موقــع صحيفــة الديــار، نيســان 

 https://bit.ly/3jIpEIS .2018

)75(   أزفستيا، »أميركا في سوريا، إلى متى؟«، موقع روسيا اليوم باللغة العربيّة، 12 ـ 3 ـ 2018.

)76(   وزيــر الدفــاع األميركــي الجنــرال جيمــس ماتيــس، »واشــنطن ملتزمــة بإنهــاء الحــرب األهليّــة الّســوريّة 

 https://bit.ly/3uKwkwu .2018 عبــر عمليّــة جنيــف«، صحيفــة القبــس، 12 ـ 4 ـ
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ممارســات وخيــارات المشــاركين فــي الحــرب داخــل ســوريا، وعلــى الصعيــد 

ــراط  ــة النخ ــة الّضروريّ ــة العاّم ــرت البيئ ــّي. تغيّ ــّي والدول ــّي واإلقليم العرب

ــّي،  ــّل نهائ ــرات ح ــن تحضي ــران، م ــيطة، أو إي ــوى الوس ــح الق ــي يزي سياس

يقــول وزيــر دفــاع واشــنطن إنـّـه ســيطبّق وثيقــة جنيــف والقــرارات المكّملــة 

ــى حــّل آخــر يضــع  ــا - روســيًّا عل ــا أميركيًّ ــا، أو ســيبلور تفاهًم ــرة له والمفّس

ــن دون  ــة، ولك ــرارات الدوليّ ــى الق ــتند إل ــد يس ــع، ق ــر واق ــام أم ــع أم الجمي

ــداد شــروط  ــي إع ــى ف ــد الطول ــنطن الي ــيكون لواش ــا، س ــا بحذافيره تطبيقه

ــة وحلفائهــا  تنفيــذه، وهــي »القضــاء علــى داعــش، وإخــراج القــوات اإليرانيّ

مــن ســوريا، وجلــب األســد إلــى طاولــة المفاوضــات عبــر ضغــوط تمارســها 

ــيا)77(«. ــى روس عل

ــة  ــفت حقيق ــنطن، وكش ــن واش ــة ع ــش المعارض ــى داع ــرب عل ــدت الح أبع

الرّهانــات األميركيّــة ومــا يتّصــل بأولويّاتهــا، التــي هّمشــت المســألة الّســوريّة 

ــة  ــتماع للجن ــة اس ــلل جلس ــل، خ ــاك هيج ــا تش ــر دفاعه ــد وزي ــذ أن أكّ من

ــي ۲0۱4، أن  ــي ۱4 تشــرين الثّان ــواب، ف ــس الن ــي مجل ــّوات المســلّحة ف الق

»ليــس لدينــا حكومــة أو شــريك معــارض نعمــل معــه فــي ســوريا، كمــا كان 

ــه  ــش، ومنع ــم داع ــة تنظي ــوريا ملحق ــي س ــا ف ــراق. وهدفن ــي الع ــا ف حالن

مــن الحصــول علــى مــلذات آمنــة، ومــن تحريــك مقاتليــه مــن ســوريا إلــى 

ــح، األســد  ــّواب: »نعــم، صحي ــول أحــد الن ــى ق ــا عل العــراق«. وأضــاف معّقبً

ــي ســوريا«)78(. ــة مســتقرّة ف ــا أن نجــد حكوم ــة، وهدفن ــن العملي جــزء م

وكان أوبامــا قــد رفــض، فــي حديثــه إلــى الصحفّي األميركــّي جيفــري غولدبرغ، 

العقيــدة التــي تعــرف بـــ »مســؤوليّة الحمايــة«، وتدعــو لعــدم احتــرام ســيادة 

ــة  ــن ألخطــار جّم ــٍة تقتــل شــعبها، كمــا رفــض تعريــض الجنــود األميركييّ دول

)77(   جيمـــــس جيفــــري، »هـــذه هــي أهدافنـــــا في سوريـــــا«، موقــــــع الحــــرّة، 14 ـ 11 ـ 2018.

https://arbne.ws/37p6nd0

)78(   المرجع السابق.
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مــن أجــل منــع الكــوارث اإلنســانيّة، مــا لــم تشــكل خطــرًا أمنيًّــا مباشــرًا علــى 

الواليــات المتّحــدة)79(، ومــع أنّــه اعتبــر اســتخدام الكيميــاوّي ضــّد الغوطــة 

ــه أحجــم عــن ممارســة  عــام ۲0۱۳ »خطــرًا علــى أمــن أميــركا القومــّي«، فإنّ

أّي ضغــط علــى األســد، وأطلــق يــده فــي الّســورييّن، بعــد عقــد صفقــة مــع 

روســيا أكّــدت أّن اســتخدام الكيميــاوّي وحــده ممنــوع، وأن ال اعتــراض لــدى 

ــس  ــف الرئي ــث، كش ــذا الحدي ــي ه ــلحة. ف ــن أس ــداه م ــا ع ــى م ــا عل أوبام

األميركــي حجــم الهــّوة بيــن خياراتــه الحقيقيّــة وتصريحاتــه التحريضيّــة، التــي 

ــازم  ــف ع ــم كحلي ــى جانبه ــف إل ــض يق ــت األبي ــوريّين أّن البي ــت الّس أوهم

ــاد  ــا بالعت ــا مدّجًج ــا محترفً ــك جيًش ــا تمل ــال: »عندم ــى إزاحــة األســد، وق عل

ومدعوًمــا مــن إيــران وروســيا، يحــارب مزارعيــن ونّجاريــن ومهندســين بــدؤوا 

كمتظاهريــن، ووجــدوا أنفســهم فجــأة وســط نــزاع أهلــّي، فــإّن فكــرة أنـّـه كان 

يمكننــا أن نغيــّر المعادلــة علــى األرض لــم تكــن صحيحــة يوًمــا«)80(. 

تبّنــى رئيــس أميــركا هــذه المعادلــة، التــي ال تتوافــق مــع تاريــخ أميــركا فــي 

ــأّن  ــون ب ــلري كلينت ــه هي ــرة خارجيّت ــه وزي ــن أخبرت ــزو، وحي ــل والغ التدّخ

»الفشــل فــي المســاعدة علــى بنــاء قــّوة مقاتلــة مؤلّفــة مــن الذيــن بــدؤوا 

التّظاهــرات ضــّد األســد، هــو الــذي تــرك فراًغــا كبيــرًا مــأله الجهاديّــون«)81(، 

ــاته،  ــي سياس ــة ف ــم األولويّ ــداء له ــن كأع ــن اإلرهابييّ ــه م ــى موقف ــّر عل أص

وتجاهــل الحقيقــة، وهــي أّن الجيــش الحــّر حاربهــم، وأخرجهــم مــن إدلــب 

والّســاحل وبعــض أريــاف حلب وحمــص وحمــاة، وأن هذه الواقعــة كان يجب 

أن تدفــع إلــى دعــم الجيــش الحــّر بــداًل مــن االســتهانة بــه، وكأّن مــن قامــوا 

بثــورات تاريخيّــة ناجحــة لــم يكــن فيهــم نّجــارون ومهندســون وأطبـّـاء وحتــى 

متســّولون ولصــوص! أو كأّن صاحــب البيــت األبيــض لــم يعــرف أّن الداعشــيّين 

)79(   »عقيدة أوباما«، مصدر سابق.

)80(   المرجع السابق.

)81(   المرجع السابق.
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انحــازوا فــي جميــع أفعالهــم ومواقفهــم إلــى األســد: مؤّســس جــزء كبيــر مــن 

ــّي  ــف الّدول ــة التّحال ــل إقام ــورة قب ــا الثّ ــي قاتلته ــة، الت ــات اإلرهابيّ التّنظيم

ــورّي،  ــعب الّس ــم الّش ــا لدع ــن نجاحاته ــادة م ــب اإلف ــل، وكان يج ــام كام بع

ــات  ــزم بسياس ــه، وتلت ــّي مع ــف لفظ ــّدث بتعاط ــنطن ال تتح ــت واش ــو كان ل

»الفوضــى الخّلقــة«، ومــا مــن شــأنه إدامــة الحــرب، كحــرب أهليّــة، ومنعهــا 

مــن بلــوغ هدفهــا األخيــر: إزاحــة األســديّة وبنــاء نظــام ديمقراطــّي. 

ــار  ــي مس ــوريّة ف ــراف الّس ــت األط ــورّي، انخرط ــرّد الثّ ــن التم ــهر م ــد أش بع

ــلمّي، واعتمــد الّنظــام  ــه الحــراك الّس ــون خلل ــى المواطن ــه، تولّ ال عــودة عن

ــي  ــه ف ــورة مضــاّدة، أســهمت مع ــا اســتهدف اســتبدال التمــرّد بث حــلًّ حربيًّ

ــلفّي ـ  ــورييّن س ــراك الّس ــه، أّن ح ــت، مثل ــراع، وأعلن ــة الّص ــف ومذهب تطيي

جهــادّي، وليــس تمــردًّا مــن أجــل الحّريـّـة، وأعانتــه علــى تهميشــه إلــى درجــة 

تــكاد تكــون تاّمــة. هــذا التكامــل التفاعلــّي ســاعد فــي إنتاجــه قــرار أميركــّي 

ــّي،  ــورّي ووطن ــّي، ث ــاء وضــع ذات ــه وخطوطــه الحمــراء بن احتجــزت محّددات

ــادة  ــى قي ــا إل ــت دون تحّوله ــة، وحال ــاته التمثيليّ ــت مؤّسس ــرّد، وأضعف للتم

موّحــدة وثوريـّـة، ووضعــت عقبــات كثيــرة فــي درب انتصــاره، وأســهمت فــي 

ــلل  ــار خ ــه، ص ــوريّين ب ــة للس ــراع ال علق ــى ص ــّي إل ــرّد انتفاض ــلب تم انق

ــا عليهــم أيًضــا، أخضعهــم بــدوره لســيرورة تهافــت  فتــرة جــد قصيــرة صراًع

ذاتــّي حالــت انقســامات االئتــلف دون تصّديــه لــه، وأبعدتــه أكثــر فأكثــر عــن 

الحّريـّـة، كهــدف لقطــاع واســع جــًدا مــن الّشــعب. مــن هــذه اللحظــة، أخذت 

تطــّورات التمــرّد تتعيّــن بغيــر أهدافــه الثّوريـّـة: الحّريـّـة والعدالــة والمســاواة، 

ــن  ــٌر م ــّول كثي ــه، وتح ــة ل ــه ومعادي ــة عن ــة غريب ــدالالت خارجيّ ــزم ب وتلت

الذيــن هتفــوا للحّريّــة إلــى بيــادق بيــد ممّوليــن وموّجهيــن عــرب وأجانــب، 

بالتـّـوازي مــع اســتقواء األســد بحــرس إيــران الثـّـورّي، الــذي اســتدعاه الحتــلل 

ــّي  ــتعمار الّروس ــتقدم االس ــل أن يس ــعبها، قب ــى ش ــرب عل ــّن الح ــوريا وش س

ــة،  ــات عســكريّة واقتصاديّ ــه، وعقــد معــه اتفاقيّ ويضــع نفســه تحــت تصرّف
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ــا،  ــوريّة ومجتمعه ــة الّس ــا يخــدم الدول ــع م ــا م ــي تماًم ــة وســّريّة، تناف معلن

ــاع  ــه، وبإخض ــع وطن ــه ببي ــعبه وإذالل ــاد ش ــن اضطه ــرن م ــف ق ــا نص متّوًج

التمــرّد الثّــوري إلرادات أجنبيّــة وتنظيمــات إرهابيّــة، قّوضــت هويّتــه كفعــل 

ــا فــي محافظــة األســد علــى الّســلطة فــي صيغتهــا  حّريّــة، ولعبــت دوًرا مهمًّ

ــابقة لعــام ۲0۱۱.  ــة، الّس اإلجراميّ

ــّي واإلقليمــّي، بينمــا كانــت »الفوضــى الخّلقــة«  حــدث هــذا التّحــّول المحلّ

تنمــي عنــف المتقاتليــن، وتمعــن فــي نســف فــرص وجســور التّواصــل بينهــم، 

التزاًمــا بمــا قالتــه كوندوليــزا، فــي حــوار مــع جريــدة واشــنطن بوســت فــي 

ــيّة،  ــة سياس ــن حال ــنطن »تكوي ــة واش ــن نيّ ــه ع ــت في ــان ۲005، أفصح نيس

فــي أعقــاب مرحلــة فوضــى متعّمــدة ترعاهــا اإلدارة األميركيّــة، تقــوم 

ــرق  ــكيل ش ــدء بتش ــّي والب ــم العرب ــي العال ــة ف ــر الّديمقراطيّ ــا بنش بعده

أوســط جديــد)82(. وأضافــت: »عندمــا يصــل المجتمــع إلــى أقصــى درجــات 

ــر قــدر  ــة الدمــاء وإشــاعة أكب ــل وإراق ــة فــي العنــف الهائ الفوضــى المتمثّل

ممكــن مــن الخــوف لــدى الجماهيــر، يصبــح مــن الممكــن بنــاؤه مــن جديــد، 

بهويـّـة جديــدة تخــدم مصالــح الجميــع«)83(، أّمــا آليّــة الوصــول إلــى الهــدف 

ــف يلحــق بنظــام سياســّي  ــر طفي ــل أي تغيي ــي »تحوي ــن ف المنشــود، فتكم

ــر ملمــح ذلــك النظــام، لذلــك ال  ــد، إلــى اضطــراب هائــل يغيّ مفتــوح ومعّق

ــى  ــادرة عل ــت ق ــى إن كان ــركا هــول االضطــراب حت ــف أمي يجــب أن ال تخّف

ذلــك، مــا دامــت النتائــج ســتكون جيّــدة فــي الّنهايــة... وال بــّد أن تعمــد إلــى 

تحقيــق هــذه الرؤيــة وتحريــك الفوضــى الخّلقــة بشــكل عملــّي فــي الســاحة 

الشــرق أوســطيّة«)84(. 

إذا كان علــى تصعيــد العنــف تدمير المجتمــع والدولة، وكان إنجــاح »الفوضى 

 https://bit.ly/3M4Fiu8 ،82(   نظرية الفوضى الخّلقة، الموسوعة الّسياّسة(

)83(   المرجع السابق.

)84(   المرجع السابق.
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الخّلقــة«، يســتوجب منــع المتصارعيــن مــن تخطـّـي تناقضاتهم والحــؤول دون 

ــإّن مــن  ــح تفاقــم العنــف، ف ــى تســويات وقواســم مشــتركة تكب وصولهــم إل

الضــرورّي طــرح هــذا الســؤال: هــل تكافــىء واشــنطن األســَد علــى دوره فــي 

ــة لمتطلبــات »الفوضــى الخّلقــة«، ورّده الــذي دّمــر الدولــة  الترجمــة الحرفيّ

ومــزّق المجتمــع وقــّوض حــراكًا شــعبيًا ســلميًّا طالبــه بإصــلح ينجــز بقيادتــه، 

لــو اســتجاب لــه لمــا حدثــت »فوضــى خّلقــة« وتدّخــلت أميركيّــة وإقليميّــة 

وعربيّــة وروســيّة، وتدفـّـق مئــات آالف المرتزقــة علــى ســوريا، مــن كل حــدب 

ــر  ــرّد نصــف الّســوريّين، ودّم ــر وُش ــل ســورّي واحــد، وُهّج وصــوب، ولمــا قُت

مــا بنــوه مــن عمــران عبــر مئــات الســنين، ولمــا كان هنــاك اســتعمار إيرانــّي 

متخلّــف وروســّي همجــّي، وأميركــّي متجبّــر؟! لقــد دّمــر األســد الدولــة 

والمجتمــع، ليحــّول مــا أســمته رايــس »تغييــرًا طفيًفــا«، إلــى حــرٍب نســفت 

الروابــط الوطنيّــة واإلنســانيّة بيــن نظامــه وشــعبه، واســتبدلتها بروابــط تنــاٍف 

إبــادّي اســتهدف شــعبًا كامــًل بالعنــف، وأوصلــه إلــى الّنقطــة التــي حّددتهــا 

»الفوضــى الخّلقــة«: حــال الخــراب الضروريـّـة إلعــادة بنــاء شــيء جديــد علــى 

ركام شــعب ودولــة ومجتمــع. وإال فكيــف نفّســر، بغيــر هــذا، رفــض واشــنطن 

إحالــة األســد إلــى محكمــة الجنايــات الدوليّــة؟ وكيــف ال نعتبــر ذلــك 

مكافــأة لــه علــى مــا قالــه فــي حديــث، مــع رجــال ديــن وخطبــاء وداعيــات، 

»حــول تصميمــه علــى قتــل ملييــن الّســورييّن«)85(؟ وكيــف ال يكافــأ علــى 

ــورّي،  ــى الّداخــل الّس ــة« عل ــق مســطرة »الفوضــى الخّلق ــي تطبي شــروعه ف

ــد  ــه مــن تهدي ــح الحــرب الّســوريّة علــى »بعدهــا الخارجــّي«، بمــا حمل وفت

بحــروب يحتمــل أن تنشــب فــي البلــدان العربيّــة واإلقليميّــة، بمجــرّد أن يصل 

ــد  ــا، بع ــى بلدانه ــا عل ــض منه ــى درجــة يفي ــي ســوريا إل ــادل ف ــا المتب عنفه

ــات  ــياويّة وتنظيم ــوش ميليش ــن جي ــا م ــا لديه ــزّج بم ــا، وال ــب علقاته تخري

إرهابيّــة، ومرتزقــة تحــت الطلــب فــي حــروٍب لــن تتــرك دولــة مــن دولهــا أو 

https://bit.ly/3DIjVLF .2014 85(   كلمة بشار األسد أمام مجموعة من علماء الدين، يوتيوب، 26 ـ 8 ـ(
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مجتمًعــا مــن مجتمعاتهــا، بالّنظــر إلــى مــا تفتقــر إليــه مــن حصانــة ضــد مــا 

وقــع فــي ســوريا مــن عنــف، ومــا تبلــور مــن عبقريــة القتلــة مــن أســاليب 

إبــادة مبتكــرة، لبلــدان تعــّج بتناقضــات غيــر قابلــة للحــّل، أنتجتهــا حكوماتهــا 

ــة، شــملت ســائر مجــاالت وجودهــا، وترّشــحها ألن تغــدو  ونظمهــا العصاباتيّ

حطــب مجــازر ومذابــح ينخــرط جيرانهــا، والــدول األجنبيّــة، ومختلــف أنمــاط 

ــا  ــا، فيغــدو مســتحيًل التصــّدي لمشــكلتها فــي إطــار حاضنته ــة فيه المرتزق

الوطنيّــة، وتفتــك بهــا تناقضــات الــدول وأحقــاد األديــان والمذاهــب، المجبولة 

بعــداوات قوميّــة وتاريخيّــة قديمــة وحيّــة، علــى غــرار مــا حــدث فــي ســوريا، 

حيــث أنجــزت األســديّة مــا كانــت »فوضــى واشــنطن الخّلقــة« تحتــاج إليــه، 

مــن تدميــر لقــدرات الدولــة وطاقــات المجتمــع، كــي ال ينتصر، أو يغــادر موته 

بقــراره الوطنــي، الــذي تعنــي اســتحالته شــيئًا واحــًدا: هلكــه فــي الحالتيــن. 

هــذا الّنمــط مــن التطــّور الــذي تحّدثــت رايــس عنــه يصعــب علــى الخاضعين 

ــد فــي معاركــه  ــه وقفــه أو حســمه، وال يفضــي تكثيــف انخراطهــم المتزاي ل

ــة  إلــى انتصارهــم، حيــث إّن مجرياتــه ترغمهــم علــى تقديــم تضحيــات يوميّ

متزايــدة فــي بيئــٍة اســتدرجوا إليهــا، علــى الرغــم مــن أنـّـه ال هــدف لهــا غيــر 

ــي  ــم ف ــن حّقه ــر ع ــه، ويعبّ ــدون بلوغ ــا يري ــوغ م ــن بل ــم ع ــز عجزه تعزي

ــي تســجنهم  ــة«، الت ــن سياســات »إدارة األزم ــم م ــر مصيرهــم، ويحميه تقري

ــم فــي تصرّفاتهــم وفــي  ــى التحّك ــدوق مقفــل يفقدهــم القــدرة عل فــي صن

ــل  ــر التوّس ــم غي ــي له ــه، وال تبق ــده مفاتيح ــن بي ــم لم ــم، وتخضعه مصيره

ــدون  ــم يعتق ــوه وه ــد أن دخل ــه، بع ــم من ــم ويخرجه ــرّق لحاله ــه ي ــه، علّ ل

أنهــم ســيلوون ذراع خصمهــم، واكتشــفوا أنهــم اســتُدرجوا إلــى فــّخ غــدوا فيــه 

فريســة مــن كانــوا يريــدون اصطيــاده. 

ــم  ــات تحّك ــه تقنيّ ــراع، وطبقــت علي ــا حمــراء للّص رســمت واشــنطن خطوطً

واحتــواء بلورتهــا خــلل قــرن ونصــف فــي أميــركا اللتينيّــة أّواًل، ثــّم فــي بقيّــة 

ــا  ــي م ــن تخطّ ــا ع ــز أطرافه ــرب عج ــوام الح ــت أع ــد بيّن ــم. وق ــاء العال أنح
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رســم لهــا، وألزمهــا بإطالتهــا كمقتلــة خــرج قــرار مغادرتهــا مــن أيديهــم ومّمــا 

يمكــن أن يحســمها ويقــّرر مجرياتــه مــن فــوارق فــي القــّوة، وفرضــت عليهــا 

ــض،  ــت األبي ــتراتيجيّة البي ــع اس ــا م ــض مخرجاته ــت دون تناق ــارات حال خي

ــّدول والشــعوب األخــرى،  ــى ال ــة عل ــل مــن الهيمن ــخ طوي ــي بلورهــا تاري الت

وقــّرر تطبيقهــا فــي ســوريا بعــد فشــله النســبي فــي العــراق، حيــث واجــه 

وضًعــا طبّــق مــا اســتخلصه مــن عبــره ودروســه فــي المنطقــة بأســرها، بــدًءا 

بســوريا، حيــث أفرغــت النقــلت العســكريّة التكتيكيّــة مــن أي بعــد تراكمــّي 

ــى  ــؤّدي إل ــوى، وي ــات الق ــر علق ــّي يغيّ ــّي نوع ــلب ميدان ــى انق ــي إل يُفض

نتائــج مغايــرة لمــا هــو منتظــر منهــا. وهكــذا، مــا إن تعاقبــت هزائــم النظــام، 

ــى  ــرب، حتّ ــف الح ــقاطه ووق ــّدد بإس ــا يه ــّداًل نوعيًّ ــتحدث تب ــا س ــدا أنّه وب

ــدان،  ــورّي، عــام ۲0۱۳، فــي المي ــران الثّ ــى حــرس إي ــه« إل انضــّم »حــزب الل

ــن  ــع الغزوي ــنطن م ــت واش ــول ۲0۱5، وتعامل ــي أيل ــوريا ف ــروس س ــزا ال وغ

ــذي رّدت  ــًل، ال ــا مث ــزو أوكراني ــان بغ ــرورة، ال يقارن ــّوغهما الّض ــن تس كحدثي

عليــه بعقوبــات شــملت أقــرب المقّربيــن مــن الرئّيــس الّروســّي بوتيــن. هنــا، 

راقبــت واشــنطن دخــول الحــرب الّســوريّة إلــى مرحلــة جديــدة، صارت روســيا 

وإيــران خللهــا الطــرف الرّئيــس فــي الحــرب مــع الفصائــل، الــذي يعيــد تأهيل 

ــوازن العســكرّي الداخلــّي باألســلحة  مــا بقــي مــن جيــش األســد، ويكســر التّ

التــي زُّج بهــا فــي الميــدان، وباحتياطــي إيــران مــن الحــرس والمرتزقــة. 

ــّرر البيــت  ــذي جعــل إســقاط األســديّة مســتحيًل، ق ــق هــذا الوضــع، ال بتخلّ

ــع  ــّي م ــر تعادل ــوازن غي ــتبداله بت ــل، واس ــع الفصائ ــه م ــّك ارتباط ــض ف األبي

الّدولتيــن الغازيتيــن، يضمــن تفّوقــه عليهمــا وعلــى تابعهمــا الّســورّي، بقــواه 

المباشــرة، المنتشــرة فــي عمــوم المنطقــة، وقــدرات حــزب PKK األوجلنــّي 

التــي أّهلهــا لقتــال مديــد. بالغــزو الّروســّي والتوّضــع األميركــّي المباشــر فــي 

ســوريا، لــم يعــد الــّروس والمعارضــة قادريــن علــى التّصــرّف فــي ضــوء ميــزان 

ــران مــن  ــاه موســكو وطه ــا صــار طرف ــن المعارضــة، وإنّم القــوى بينهــم وبي
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جانــب، وواشــنطن مــن جانــب مقابــل، وصانــت واشــنطن »فوضاهــا الخّلقــة« 

ــيا  ــة روس ــل غلب ــو ســمحت بتفعي ــرة، ل ــت ســتصاب بنكســة خطي ــي كان الت

وإيــران علــى خصمهمــا الّســورّي، وخــروج المبــادرة مــن يدهــا، ولــم تتّخــذ 

خطوتيــن إضافيّتيــن همــا الــدور التركــّي، والتفاهــم مــع الكرمليــن علــى تنفيذ 

مــا تقترحــه مــن تدابيــر فــي المجــال العســكرّي، مفصولــة عــن مآالتهــا فــي 

مــا يتعلّــق بالحــّل الّسياســّي. بهــذه الّنقــلت، انفتحــت الّســاحة علــى تبــّدل 

ــة  ــة اســتراتيجية غني ــر فصــل منطق ــا، عب ــا ومكّوناته ــا وعلقاته أصــاب بنيته

بالمــوارد النفطيّــة والغازيّــة والزراعيّــة والمائيّــة عــن بقيــة ســوريا، والتلويــح 

بورقــة بنــاء نظــام قائــم بذاتــه فيهــا، يرفــض االنتمــاء إلــى »ســوريا األســد«، 

بعــد أن حّولــت منطقتــه إلــى قاعــدٍة تحيّــد روســيا، وتصلــح للســتخدام ضــّد 

إيــران، ويمكــن التحكــم بواســطتها فــي الوضــع الســوري والمنخرطيــن فيــه، 

ــا ومســتقبًل.  راهًن

بهــذه الّسياســات، نجحــت واشــنطن فــي التّلعــب بــأدوار جميــع األطــراف، 

ــن  ــك بي ــا، ال فــرق فــي ذل ــا ويفرّقه ــا، واســتغلل مــا يجمعه ــزًا وتهميًش تعزي

ــاع »نصائــح«، وإاّل فإكراهــات،  صديــق وعــدّو، وربطهــا بعلقــات تلزمهــا باتب

ــة  ــأّن مصالحهــم ســتكون مصون تُملــى عليهــا وتخدمهــا، مــع أنهــا تِعدهــم ب

ــّي  ــع الميليشــياوّي ـ اإلجرام ــن الطاب ــادة م ــي اإلف ــك ف ــا، ونجحــت كذل أيًض

ــراد  ــا ي ــد حروبً ــّد أن تل ــا ال ب ــي تخــوض حربً ــة، الت ــا العميق لألنظمــة ودوله

ــه،  ــه اإلســلم ألّمت ــذي أقام ــامل، ال ــلم الّش ــّوض نظــام األمــن والّس ــا أن تق له

ومنــع اقتتالهــا، وألزمهــا بتبــادل الحمايــة ضــّد مــا قــد يحيــق بهــا أو تواجهــه 

ــه،  ــن ب ــن المؤمني ــد بي ــات الوحي ــلم نمــط العلق ــل الّس ــن أخطــار، وبجع م

لكــن »جمهوريــة إيــران اإلســلميّة« تولـّـت تدميــر هــذا الّنظــام، منــذ شــرعت 

ــّررت  ــى ســاحة مفتوحــة ق ــه إل ــّي، وحّولت ــى جوارهــا العرب ــا إل تصــّدر ثورته

نشــر عقيدتهــا المذهبيّــة فيهــا بالقــوة، ورأت فــي العــرب »أهــل ســّنة 

وجماعــة« معاديــن إلســلم »آل البيــت« الصحيــح، وأّن علــى ملليهــا رّدهــم 
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ــّق  ــاب الح ــه وأصح ــلمين، وإرث نبيّ ــادة المس ــن بقي ــوا جديري ــه، ليكون إلي

اإللهــّي مــن آل بيتــه، الذيــن يجــب معاملــة مــن ال يتبعونهــم مــن المســلمين 

معاملــة الكفــرة، ومثلهــم مــن ال يقاتــل إلعــادة »الســّنة« إلــى الديــن الحقيقّي 

ــة  ــيّة، الملزم ــة والقدس ــه اإللهيّ ــى صفت ــلم إل ــن، ورّد اإلس ــه الطاهري وحملت

ــا  ــي ضاعــف طابعه ــي غلّفوهــا بإهــاب مذهب ــة الت ــي القوميّ ــدة الملل لعقي

ــع  ــي التوّس ــا مــن حــّق ف ــا مــن شــموليّة، ومنحه ــاه عليه ــّي بمــا أضف العدائ

ــة.  ــا عليهــم بصــورة خاّص ــا العــرب، وفــرض عقيدته ــى حســاب جيرانه عل

بعــد انتصــار المللــي فــي طهــران عــام ۱۹۷۹، وانهيــار االتّحــاد الّســوفيتي 

تحــت ثقــل ضغــوط الغــرب االقتصاديّــة والّسياســيّة ومذهبيّــة إيــران 

ــن  ــاه م ــا عن ــد بم ــب الواح ــتراتيجيّة القط ــنطن اس ــت واش ــة، تبّن الّدعويّ

رغبــة فــي االنفــراد بــإدارة العالــم عاّمــة، والعربــّي خاّصــة، وراهــن البيــت 

األبيــض علــى دفــع العالــم اإلســلمّي إلــى تدميــر نفســه بيديــه، عبــر تفعيــل 

ــران  ــه طه ــا فعلت ــتغلّة م ــيعة، مس ــّنة والّش ــن الّس ــداوة بي ــات والع التّناقض

ــم  ــل جواره ــلطة، وجع ــى الّس ــي عل ــتيلء الملل ــد اس ــا بع ــعير نيرانه لتس

العربــّي ســاحة حــرب تســتهدف اإلســلم، وتســتبدل صراعــه التّاريخــّي 

مــع الغــرب بحــرٍب مذهبيّــة تولّــت تفجيرهــا بيــن المســلمين، دّمــرت 

ــه  ــه بعض ــة، وحرّضت ــه الّداخليّ ــن مكّونات ــلّحته م ــه وس ــا عبّأت ــرق بم المش

ــدث  ــا ح ــيعيّة، كم ــا الّش ــلل أقليّاته ــن خ ــه م ــت بعض ــض، واحتلّ ــى بع عل

فــي لبنــان، بتعــاوٍن أســدّي كثيــف معهــا. وبذلــك افتتحــت إيــران عصــرًا مــن 

ــي  ــه ف ــة، بدأت ــى الهويّ ــح عل ــل بمجــازر ومذاب ــات والحــروب حف االضطراب

ــة، وتكثّــف فــي ســوريا، حيــث  العــراق، وأوصلتــه إلــى أربعــة بلــدان عربيّ

كانــت األســديّة قــد هيّــأت بيئــة حفلــت بصراعــات داخليّــة وحــروب عربيّــة، 

ــا مــن »فوضــى خّلقــة«، اســتغلّت فــي  ــدت لمــا نشــرته واشــنطن الحًق مّه

مــا اســتغلّته الّصــدع العدائــّي ـ التّناحــرّي، الــذي أحيتــه طهــران مــن جديــد 

بيــن الّســّنة والّشــيعة، والفــرس والعــرب، واعتمدتــه كنهــج اســتراتيجّي 
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وضعــت قــدرات إيــران ومواردهــا وجيشــها فــي خدمتــه، وفّجرتــه بالتّتابــع 

والتّوالــي فــي العالــم اإلســلمّي، حيــث تكّفلــت آليّاتــه الّذاتيّــة بإطالتــه إلــى 

ــا  ــرط انخراطً ــم تنخ ــده، وإن ل ــي عوائ ــه وجن ــن تبّني ــركا م ــن أمي ــّد مّك ح

ــة مرتفعــة  ــل تكلفــة بشــريّة وماديّ ــم تتحّم ــه، ول مباشــرًا فــي ســائر مراحل

للحصــول علــى مــا تريــده منــه، وأفــادت مــن إصــرار المللــي علــى تعزيــز 

ــى  ــم آخ ــعوب وأم ــن ش ــة بي ــات عنيف ــامات وصراع ــن انقس ــج م ــا أنت م

ــول  ــا أط ــبة إلدارته ــات مناس ــورة آليّ ــنطن ببل ــت واش ــلم، واكتف ــا اإلس بينه

ــة، ودفعهــا  فتــرة، بتنشــيط وتنويــع تناقضــات المذاهــب اإلســلميّة والقوميّ

إلــى حــدود تحبــط تســويتها ســلميًّا، وتجتــذب المزيــد فالمزيــد مــن 

المنخرطيــن فيهــا، كحــرٍب يشــّنها الجميــع ضــّد الجميــع. وبمــا أّن األســديّة 

نظــام طائفــي، شــحن ســوريا بتناقــض ســّني ـ علــوّي مــن طبيعــة إقصائيّــة، 

ــرّد ضــّده فرصــة  ــد كان انفجــار التّم ــران ضــّد العــرب، فق ــف مــع إي وتحال

ــى العــرب، بــدًءا  واشــنطن لتطبيــق اســتراتيجيّة »الفوضــى الخّلقــة« عل

ــا فــرص  بالعــراق ثــّم ســوريا، كموقعيــن عــّزز إضعافهمــا واســتنزافهما إيرانيًّ

ــر عســكرّي ـ  ــام األســديّة برفــض أّي حــّل غي ــزه قي ــا، وزاد مــن تعزي نجاحه

حربــّي، وإغلقهــا أبــواب التّفاهــم مــع الّداخــل الّســورّي وحراكــه الّســلمّي 

ـ اإلصلحــّي، وإطلقهــا الّســلفييّن والجهاديّيــن مــن ســجونها، لعلمهــا بأنّهــم 

ــن  ــيعة والحــرب ضــّد الرّافضــة والمرتّدي ــراع ضــّد الّش ــم للّص ــوا حياته كرّس

مــن المســلمين، وألنّهــم المرّشــح األكثــر قــدرة علــى تحويــل ثــورة الحّريّــة 

إلــى اقتتــال طائفــّي مــن طــراٍز يُلبّــي حاجــة واشــنطن إلــى اضطــراب 

ــس  ــزا راي ــت كوندولي ــذي تحّدث ــى الخــراب، ال ــه إل ــل تناقضات يُفضــي تفعي

ــي  ــم، ويضف ــن أيديه ــم م ــرج مصيره ــوريّين، ويُخ ــوف الّس ــي صف ــه، ف عن

ــا علــى مأســاتهم، يســتند إلــى انتشــار أميــركا الكونــّي  ــا ودوليًّ طابًعــا إقليميًّ

ــل فــي  ــة للتّدّخ ــّوة عســكريّة رادعــة مؤّهل ــا تحشــده مــن ق ــّي، وم والمحل

كّل مــكان، ويكفــي لتفعــل فعلهــا أن تكــون حاضــرة فــي خلفيّــة أّي مشــهد 
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ــان  ــزّج بإمكاناتهــا فــي الزّم ــه عــن بعــد، وت عســكرّي أو سياســّي، وأن تراقب

والمــكان المناســبين، لتنجــز مــا كانــت ســتحّققه، لــو وقــع اســتخدام قّوتهــا 

ــل.  بالفع

هنــاك، أخيــرًا، نقطــة ال بــّد مــن ذكرهــا، هــي أّن تطبيقــات »الفوضــى الخّلقة« 

ال بــّد أن تكــون متلحقــة ومرنــة بقــدٍر يُرغــم المســتهدفين بهــا علــى إعــادة 

الّنظــر فــي حســاباتهم، مهمــا كانــت أوضاعهــم ومواقعهــم فــي الّصــراع، وال بّد 

أن تتعيّــن بتفعيلهــا، بضغــوط واشــنطن، خطــُط هــؤالء وممارســاتهم، وخططها 

هــي كأعظــم دولــة، عســكريًّا وسياســيًّا، ولديهــا مــن هوامــش وحّريـّـة الحركــة 

مــا يلزمهــم بعــدم تخطـّـي مــا رســمته لهــم مــن خطــوط حمــراء. 

ثّمــة مبــدأ تعتمــده الّسياســة األميركيّــة يقــول: »احــرص علــى أن تســتخدم مــا 

لــدى خصمــك مــن قــّوة لصالحــك«. هــذا هــو مضمــون سياســات »الفوضــى 

الخّلقــة«، التــي تســتخدم مــا لــدى الخصــم مــن قــّوة ضــّده، وتضبــط حركتــه 

هنــا، وتســتولي علــى مخرجاتهــا هنــاك. ولعــّل أكثــر صــور اإلفــادة مــن قــّوة 

األســديّة وإيــران وروســيا تجلـّـت فــي مــا قــام هــؤالء بــه مــن جهــود مشــتركة 

ــي، الــذي  ــة والقضــاء علــى طابعهــا الّديمقراطّ ومنّســقة، لضــرب ثــورة الحّريّ

ــل حــراك  ــه لتحوي ــّل أبيــب، وقبلــت مــا قامــوا ب ــه واشــنطن كُرمــى لت رفضت

ســلمّيـ  مدنــّي شــامل نــزل ذات يــوم مــن عــام ۲0۱۲ قرابــة ۳5% من الّشــعب 

الّســورّي إلــى الّشــارع، أّي ثمانيــة ملييــن مواطنة ومواطــن، للمطالبــة بالحّريّة 

ورحيــل األســد ونظامــه، إلــى جهــاد كانــت قــد غــزت أفغانســتان للتّخلـّـص مما 

يماثلــه، لكّنهــا اســتخدمته فــي ســوريا أداًة لـــ »فوضاهــا الخّلقــة«، وأفــادت 

ــي  ــة، ســّجلتها ف ــح زرقاويّ ــه، واكتســب ملم ــي تطرّف ــغ ف ــا بال ــدر م ــه بق من

ــاب  ــز اإلره ــي تعزي ــا ف ــب دوًرا مفتاحيًّ ــذي لع ــد، ال ــنات األس ــزان حس مي

ــى إرهــاب  ــة إل ــه ببراع ــا، وترجم ــة خصوًص ــه العميق ــا، وإرهــاب دولت عموًم

ــا مضــادًّا لــه فــي االتّجــاه، مماثــًل فــي  ــا ودينيًّ ــا مذهبيًّ طائفــّي حــرّض إرهابً

ــه ينضــوي فــي هوامــش »الفوضــى  ــن أنّ الطّبيعــة والمــآالت، ســرعان مــا تبيّ

الخّلقــة«، التــي ال حــدود لهــا. 
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هــل يفّســر هــذا ســبب تجاهــل اإلرهــاب األســدّي، ومــا أنتجــه مــن إرهــاب 

جهــادّي »داعشــّي ـ قاعــدّي«، لــم يعــرف تاريــخ المنطقــة مثيًل لــه، والتّغاضي 

عــن كونــه أّول مــن لجــأ إلــى اإلرهــاب؟ ولمــاذا مالــت واشــنطن إلــى تبرئتــه 

مــن اإلرهــاب وإلصاقــه بثــورة الحّريـّـة، مــع أّن تنظيمــات المذهبيّة والعســكرة 

ــورة مضــاّدة، بأشــنع  ــل كانــت ث ــا، ب ــا منه ــا أو عضويًّ ــم تكــن جــزًءا تكوينيًّ ل

معانــي الكلمــة، ذات ثمــن مرتفــع التّكلفــة، إنســانيًّا وسياســيًّا، بالّنســبة إلــى 

ــه، إذ  ــن حــرب األســديّة علي ــزّأ م ــا جــزًءا ال يتج ــذي عّده شــعب ســوريا، ال

ــر  ــى اآلخ ــا عل ــوق أحدهم ــن، تف ــى فريقي ــعب إل ــطر الّش ــي ش ــت ف نجح

ــة،  ــة والتّعبويّ ــة، الطّائفيّ ــه المركزيّ ــل دولت ــا، بفض ــا وإداريًّ ــعب تنظيميًّ الّش

ــن  ــه م ــه، وحّققت ــي خدمت ــال ف ــال وســلح وم ــن رج ــران م ــه إي ــا وضعت وم

ــات مواليــة لهــا،  اختراقــات فــي المجتمعــات المجــاورة لهــا، مــن خــلل أقليّ

دّربتهــا وســلّحتها ومّولتهــا وألحقتهــا بحرســها الثـّـورّي، كأّي فصيل مــن فصائله، 

يرابــط فــي لبنــان العــراق وســوريا، أمــره المرشــد قبــل التّمــرّد الّســورّي، وعــام 

۲0۱۳، بإنقــاذ األســد، وتعامــت واشــنطن عنــه، وأحجمــت عــن اتّخــاذ موقــف 

منــه، ربّمــا ألنّهــا كانــت مشــغولة بإســقاط المللــي بقصــف كلمــّي تطايــرت 

ــة حــول رؤوس كبــار مســؤوليها.  قذائفــه اللّفظيّ

ــل  ــرت الحق ــة، غيّ ــة ـ محترب ــوى متناقض ــا ق ــي أنجزته ــوالت، الت ــذه التّح ه

الّسياســّي فــي ســوريا، وعمــوم المنطقــة العربيّــة واإلقليــم، وطرحــت مهّمــات 

غيــر مألوفــة علــى فاعليــه، مثلمــا قــّوت نــزوع الّنخــب الحاكمــة إلــى نــزع 

مــا كان باقيًــا فــي دولهــا مــن ســمات مدنيّــة وطبيعيّــة وعلقــات شــرعيّة مــع 

ــا  ــي جمعته ــة الت ــة البينيّ ــر التّاريخيّ ــق األواص ــى تمزي ــك إل ــا، وكذل مواطنيه

بغيرهــا، وحافظــت علــى عيشــها المشــترك وإخائهــا، ومــا أرســاه اإلســلم مــن 

ــي مــا كان  ــورة الملل ــا اآلن، وقــد أســقطت ث ــن شــعوبها. أّم ــام بي ســلم ووئ

فــي تاريــخ المســلمين المشــترك مــن أواصــر، واســتبدلته بضــروب شــتّى مــن 

عــداء مســتحكم غذتــه أحقــاد قديمــة بضغائــن مشــبعة باألحــكام المســبقة، 

ــد انحــدر  ــّي«، فق ــع العرب ــم ضــّد شــعوب »الّربي ــل ثقله ــي بكام وزّج الملل
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ــران،  ــع إي ــّي م ــلمّي إيجاب ــن إرث إس ــّي م ــام العرب ــي الّنظ ــا ف ــا كان باقيً م

إلــى درك فاقــَم خــوف الحــّكام العــرب مــن شــعوبهم، وميلهــم إلــى العنــف، 

بينمــا تخلـّـى الّنظــام الّدولــّي عــن مســؤوليّاته اإلنســانيّة تجاههــا، وتبّنــى قيًمــا 

مجافيــة لمــا قامــت عليــه األمــم المتّحــدة ومنظّماتهــا. 

بهــذا التّطــّور المتناقــض الحــدود، ســقط مــا آمــن بــه العــرب فــي المراحــل 

الّســابقة مــن مشــتركات، لطالمــا جمعتهــم أهدافهــا الوطنيّــة والقوميّــة، 

وأزيــح وأديــن كّل مــا هــو نهضــوّي فــي واقــع انتكــس إلــى طــوٍر، حــّول دولــه 

ــة اســتخدمت أساًســا فــي المجــال الّداخلــّي،  العميقــة إلــى تنظيمــات إرهابيّ

ضــّد مواطنيهــا، فــل عجــب أن أبطــل العنــف الّسياســة كأداة تواصــل وتفاعــل 

بيــن الحاكميــن والمحكوميــن، وقلبهــا إلــى مغامــرة تعــود علــى مــن يقتــرب 

ــلطة أن  ــض الّس ــي ظــّل رف ــم ف ــم حياته ــد تكلّفه ــدح األخطــار، وق ــا بأف منه

يكــون مواطنوهــا هــم الذيــن يمنحونهــا الّشــرعيّة، ومــا يســود علقاتهــا بهــم 

مــن قســر وتمارســه عليهــم مــن إرهــاب. مــاذا يمكــن لغيــر الفوضــى أن يحــّل 

ــم  محــّل سياســة أســقطت رســميًّا، ومنعــت شــعبيًّا، واســتبدلت بعنــف منظّ

ــم  ــاب التّنظي ــؤّدي غي ــار ي ــارف انفج ــى مش ــة عل ــات العربيّ ــع المجتمع وض

ــى  ــن لفوض ــف الّضروريّي ــال والعن ــى االرتج ــه إل ــن ب ــن القائمي ــادة ع والقي

واشــنطن الخّلقــة، وتحقيــق مــا كانــت قــد حّددتــه الّســيدة رايــس لهــا مــن 

نتائــج؟ ولمــاذا تعتــرض أميــركا علــى انقــلب الّدولــة الّســوريّة العميقــة إلــى 

غــول إرهابــي متوّحــش، هــو األكبــر واألّشــد خطــرًا علــى العالــم بعــد الحــرب 

العالميّــة الثّانيّــة، وســقوط الّســوفييت، مــا دام منهمــًكا فــي تدميــر وقتــل مــا 

ــه ســيتّم تدميرهــم وقتلهــم؟  قالــت الّســيدة نفســها إنّ

أبقــت التّحــّوالت المذكــورة المعارضتَيــن الّسياســيّة والمســلّحة تحــت ســقف 

ــن  ــا م ــدة ومواليه ــات المتّح ــا بالوالي ــت خيوطهم ــاض، وربط ــديد االنخف ش

العــرب. والتزمــت المعارضتــان بهــذا الّســقف، فــي كّل كبيــرة وصغيــرة، 

ــد بانخفاضــه،  ــة حيالهمــا إلــى فــّن إلزامهمــا بالتّقيّ فتحّولــت الّسياســة الّدوليّ
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الّضــرورّي للحقــل البنيــوّي األميركــّي كحاضنــة للوضعيــن الّداخلــّي واإلقليمــّي، 

ــل أن  ــا، قب ــدور الخــارج، ويجــب أن يبقــى مفتوًح ــا ب ــا محكوًم تغــّذي صراًع

تســقطه واشــنطن علــى رؤوس المتصارعيــن، إن فشــل فــي تحقيــق وظيفتــه: 

تســهيل وتفعيــل انقضــاض إيــران علــى العــرب عاّمــة وســوريا خاّصــة، 

ــى الخّلقــة« المســاعد  وانضباطهــا تجــاه إســرائيل: ضابــط إيقــاع »الفوض

حيــال إيــران ودورهــا، والقــادر علــى التّدخــل فــي الوقــت المناســب لتســريع 

أو إبطــاء مســارها، ونشــر ارتداداتهــا علــى البيئــات المجــاورة، واإلفــادة مّمــا 

ــه فــي دول كبيــرة كروســيا. ــّي ال يُســتهان ب ــة مــن تأثيــر دول لــدى الّصهيونيّ

إســرائيل شــريك فــي سياســات »الفوضــى الخّلقــة«، وهــي فــي الوقــت نفســه 

ــك  ــد يمتل ــّي وحي ــه، وطــرف إقليم ــراب من ــر ال يحــّق ألحــد االقت خــّط أحم

الحــّق فــي أن ينــال بعــض مغانــم مخرجاتهــا، بقــّوة دوره في اســتنزاف طاقات 

الّشــعوب وقــدرات الــّدول المجــاورة لــه، وفــي إخــراج العــرب مــن التّاريــخ 

لفتــرة غيــر قصيــرة، بتحّوالتــه االســتراتيجيّة التــي ترتّبــت علــى تدميــر دولــة 

ومجتمــع ســوريا، بســلح الجيــش األســدّي، وســتمّكنها مــن تبــادل االعتــراف 

ــا  ــوريّين أقنعه ــف األســديّة ضــّد الّس ــا شــعوبها، لكــن عن ــدان ترفضه ــع بل م

ــل  ــداء الّداخ ــا، وأّن أع ــًدا لوجوده ــا تهدي ــر أعدائه ــون أكث ــد ال تك ــا ق بأنّه

مــن الّنمــط األســدّي هــم أشــّد خطــرًا عليهــا مــن أعــداء الخــارج. كان هــذا 

ــة ارتبــاط االســتقلل العربــّي  انقلبًــا علــى مــا كان شــائًعا مــن اعتقــاٍد بحتميّ

ــن نظــم حــرّة  ــا تُقيمــه م ــا، وبم ــى ذاته ــة وتكّورهــا عل ــّدول العربيّ ــّوة ال بق

وعادلــة، ترغــم ديمقراطيّتهــا اإلســرائيليّين علــى رؤيــة أنفســهم بداللتهــا، فــإذا 

بعــرب أيّامنــا يــرون العنصريـّـة واالســتعماريّة فــي حكوماتهــم، ويبــدون كمــن 

يستســلم لتهــاوي إيمانــه بهّويّتــه الوطنيّــة والقوميّــة، المتلشــية تحــت وطــأة 

تبعيّتــه ألطــراف إقليميّــة ودوليّــة، أحكمــت قبضتهــا عليــه إلــى زمــن يصعــب 

ــؤ بنهايتــه!  التّنبّ

ــي  ــق ف ــم يُب ــه ل ــدو وكأنّ ــديّة، يب ــف األس ــه عن ــذي أنتج ــد، ال ــذا الجدي ه
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ــن  ــر إســرائيل، فــي حي ــره غي ــر مصي ــا يســتطيع تقري ــة كيانً المنطقــة العربيّ

ــى  ــّي، إل ــا العرب ــرد بجواره ــٍة تنف ــن جه ــران م ــال إي ــب واشــنطن بانتق تطال

ــى  ــّي ـ اإلســرائيلّي، ويتبّن ــا الفوضــى األميرك ــا يرفضــه طرف ــى عّم طــرف يتخلّ

سياســات تنضبــط عســكريًّا وأمنيًّــا بأهدافهمــا، وبعلقــات تقّررانّهــا لهــا 

وللبلــدان المجــاورة، تقــوم علــى التّفاهــم مــع تــّل أبيــب، وإشــراف واشــنطن 

المباشــر عليهــا، علــى أن تنضــوي فــي صيــغ تحالفيّــة، تحفظ ســّريتها وإشــراف 

واشــنطن عليهــا مــاَء وجــه المللــي، الذيــن ال مانــع فــي أن يفصّعــدوا رغاءهم 

الكلمــّي عــن تحريــر فلســطين، مــا دامــوا يتعاونــون وينّســقون مــع محتلّيهــا، 

ــّي.  ويشــتركون معهــا فــي الّصــراع ضــّد العــدّو المشــترك: جوارهمــا العرب

يظهــر الفــارق بيــن تعامــل واشــنطن مــع »قــّوات حمايــة الّشــعب« والجيــش 

ــا  ــٍة، أمله ــن مرون ــة« م ــى الخّلق ــات »الفوض ــه سياس ــت ب ــا اتّصف ــّر، م الح

ــا وكبيرًا  الفــارق بيــن خياريــن سياســيّين: أحدهمــا إيجابــّي، أنشــأ جيًشــا منظمًّ

ــم  ــتجلب معظ ــل اس ــوريًّا، ب ــن س ــم يك ــه ل ــع أنّ ا، م ــدًّ ــر ج ــت قصي ــي وق ف

ــلبّي،  ــر س ــراق، واآلخ ــران والع ــا وإي ــن تركي ــوريا م ــى س ــه إل ــه وقادت مقاتلي

أحجــم عــن تقديــم أّي دعــم جــّدي لفصائــل صّنفهــا »معتدلــة«، وحيــن قــّرر 

تدريــب مقاتليــن لهــا، لــم يجــد غيــر قرابــة مئــة متــدرّب بيــن عشــرات آالف 

مــن كانــوا ســابًقا فــي الجيــش الحــّر، وملييــن الّشــبّان المتعلّميــن والعاطليــن 

عــن العمــل، الذيــن طردهــم األســد مــن وطنهــم، وتطلّعــوا إلــى دور يُخرجهــم 

مــن مخيّمــات اللّجــوء ويعيدهــم إلــى ديارهــم، وســبق لمعظمهــم أن قاتــل 

مقابــل راتــب شــهرّي زهيــد، ال يتجــاوز عشــرات الــّدوالرات! ولــو أّن البيــت 

ــول دون  ــراع وتح ــل الّص ــّي تطي ــوازن تحّكم ــات ت ــذ بسياس ــم يأخ ــض ل األبي

حســمه، لــكان ســاعد فــي شــّن حــرب اســتباقيّة ضــّد اإلرهــاب، تقــّوي الجيــش 

ــت  ــعب، وللحظ ــى الّش ــه عل ــي حرب ــد ف ــى األس ــه عل ــح كفت ــّر، وترج الح

ــى المناطــق  ــّي لـــ داعــش والقاعــدة عل ــل العســكرّي والتّنظيم اقتصــار الثّق

المحــّررة وحدهــا، ولبنــت سياســاتها علــى هــذه الواقعــة التــي تفقــأ العيــن، 
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ــن، أو  ــع تنظيمــي اإلرهــاب هذي ــاون الّنظــام األســدّي م ــا تع ــد بدوره وتؤكّ

انتفاعــه مــن »جهادهمــا«، علــى أقــّل تقديــر. 

ــة والتّشــتت العســكرّي مــن أســفل، وباالئتــلف الّسياســّي وغربتــه  بالفصائليّ

ــى،  ــن أعل ــوب م ــادّي المطل ــن دوره القي ــه ع ــورة وغياب ــل والثّ ــن الّداخ ع

ــا  ــدت دورهمــا بقــدر م ــا الحمــراء، فقيّ ــع رســمته خطــوط أوبام تكــرّس واق

اشــتّدت ريــاح تعريــب وأقلمــة وتدويــل الحــرب، وتدّخلــت إيــران ومرتزقتهــا 

ــج بسياســات  ــزم الخلي ــون واألفغــان واألوزبــك فيهــا، والت ــون والعراقيّ اللّبنانيّ

تحكميّــة متناقضــة: تنخــرط فــي المعركــة من جهــة، وتلتــزم بإطالتهــا واالمتناع 

عــن حســمها مــن جهــة مقابلــة، علــى الّرغــم مــن تكلفتهــا البشــريّة الباهظــة 

ا، بالّنســبة إلــى الّشــعب الّســورّي. وبهــذا، كبَحــت خطــوط البيــت األبيــض  جــدًّ

الحمــراء قــدرَة بلــدان الخليــج علــى مواجهــة إيــران، في حــرٍب خاضتهــا ضّدها 

ــة فــي كّل مــا يتّصــل بدورهــا فــي ســوريا، وبتســليح الّســوريّين  ــٍد مغلول بأي

والّدخــول فــي شــراكة مصيريـّـة معهــم تمليهــا مصالحهــا االســتراتيجيّة العليــا، 

وضــرورات حربهــا الّدفاعيّــة التــي بــرز خللهــا التّناقــض بيــن سياســات إيــران 

ــا،  ــال يســتهدفها أيًض ــورّي المباشــرة فــي قت ــة ومشــاركة حرســها الثّ الهجوميّ

وبيــن سياســاتها المتعثّــرة، محــدودة القــدرة واإلرادة، والخاضعــة لرقابــة 

أميركيّــة ترغمهــا علــى األخــذ بتوازنهــا اإلكراهــّي، وبمــا تشــارك بــه فــي حــرب 

يمنــع عليهــا االنخــراط الّشــامل فيهــا، لكســبها. هــذا الــّدور الخليجــّي أّســس 

فجــوة بيــن الّســوريّين والخليــج، حملــت قــدًرا غيــر قليــل مــن انعــدام الثّقــة 

المتبادلــة، يرجــع إلــى اقتنــاع الثـّـوار أّن دولــه ترفــض توظيــف إمكاناتــه فــي 

ــى سياســات تســوقها وتســوقهم  ــا، وتتبّن ــا عنه ــا هــم دفاًع ــٍة يخوضونه معرك

ــر  ــن تدمي ــاء م ــد االنته ــا بع ــة إليه ــتنقل المعرك ــر، س ــى آخ ــأزق إل ــن م م

المشــرق العربــّي، فــل عــذر لحّكامهــا، ألنّهــم يتصرّفــون وكأنّهــم ال يعــون مــا 

يحــدث، ويتواطــؤون مــع أعــداء ســوريا وأعدائهــم، ويحجمــون، لهــذا الّســبب، 

عــن إمــداد مــن يقاتلــون فــي ســوريا نيابــة عنهــم، ببعــض مــا فــي مخازنهــم 
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مــن ســلح حديــث، بينمــا ينفقــون مالهــم علــى تنظيمــات ترفــض بنــاء قيــادة 

ــة، بــل يقودهــا متأســلمون  موحــدة للثّــورة، ليــس فيهــم نصيــر واحــد للحّريّ

ــى الّرغــم مــن انفتاحهــم  ــر، عل ــيء الوفي ــا الّش ــزوا مــن أمواله وســلفيّون، كن

علــى اإلرهــاب، ورفضهــم القتــال إلــى جانــب عشــرات آالف المقاتليــن مــن 

ــن  ــه م ــدوا ب ــا وع ــديد م ــاب، وتس ــى اإلره ــم عل ــي حربه ــّر ف ــش الح الجي

رواتــب ال تــكاد تســّد رمــق أطفالهــم الجيــاع. كان بوســع بلــدان الخليــج إنقــاذ 

ســوريا مــن مصيرهــا الكارثــّي الــذي ينتظرهــا، فــي حــال أدرجتهــا طهــران فــي 

محورهــا الّشــيعّي العازمــة علــى إقامتــه وتقاتــل لنشــره بيــن مــزار الّشــريف 

فــي أفغانســتان وجنــوب لبنــان، مــروًرا بالعــراق وســوريا. وباحتجــاز ســوريا 

خليجيًّــا، اعتقــد الّســوريّون أّن بلدانــه اختــارت عامــدة تــرك الّنــار تندلــع فــي 

ــن  ــر، إن كان يحــول بي ــر فأكث ــا أن يســتعر أكث ــد لضرامه ــا تري ــم، وأنّه وطنه

إيــران وبيــن نقلهــا إلــى ُدولــه! 

واشنطن وروسيا وإيران
باحتللهــا مســاحات ســوريّة واســعة، أخرجتهــا عــن ســيطرة روســيا وإيــران، 

ــا  ــه حقوقً ــة أّن ل ــرر بذريع ــر ســورّي، لتق ــردّي غي ــع حــزب ك ــا م وبتحالفه

وطنيــة فــي الجغرافيــا الســورية، وبرغبتهــا فــي تحديــد علقــة الــّدول 

اإلقليميّــة مــع الكيــان الّســورّي الجديــد، رســَمت واشــنطن محــّددات 

لــدور روســيا، تمنــع انفرادهــا بحــلٍّ تســتأثر مــن خللــه بالعائــد الّسياســّي 

لغزوهــا وتموضعهــا فــي قواعــد ســوريّة متنّوعــة، وتقنعهــا أن الّســلم 

ــا، وأّن بوســعها  ــركا عليه ــّوق أمي ــيتعيّن بتف ــّي س ــوى دول ــزان ق ــيمليه مي س

ــة.  ــّددات األميركيّ ــر المح ــت كس ــا، إن حاول ــكريًّا واقتصاديًّ ــتنزافها، عس اس

وضعــت واشــنطن خطوطًــا حمــراء إليــران أيًضــا، جعلــت بقاءهــا فــي 

ســوريا أمــرًا يتحــّدى قرارهــا، ويتعيّــن فــي ضــوء علقــات ومصالــح واشــنطن 

وموســكو، فضــًل عــن تــّل أبيــب، التــي لــن تســمح لطهــران بإقامــة »محــور 

شــيعّي«، يهــّدد تفّوقهــا، ويتعــارض مــع خطــوط أميــركا الحمــراء، كمســألة 
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ــروعه  ــراق، وبمش ــوريا والع ــي س ــض ف ــت األبي ــدور البي ــط ب ــة ترتب دوليّ
ــرًا،  ــة«)86(، وأخي ــى الخّلق ــد »الفوض ــر، بع ــط الكبي ــرق األوس ــع للّش المزم

ألّن المللــي ال يجــوز أن يصبحــوا مرجعيّــة وهــو وضــع يتعــارض مــع خطــط 

ــرّدد  ــن تت ــوريا، ول ــى س ــراع عل ــج الّص ــلًفا نتائ ــّررت س ــة ق ــنطن، كجه واش

فــي اســتغلل مــا بيــن موســكو وطهــران مــن خلفــات وتناقضــات بالّنســبة 

ــّي  ــة، وتســعير عــداء العــرب الّسياســّي والّدين ــى أهــداف الحــرب الّنهائيّ إل

ــا، واســتغلله إلضعــاف دورهــم  ــيعة راهًن ــا، وللّش والتّاريخــّي للفــرس قديًم

ــم)87(.  ودولته

ــى  ــا إل ــّي، ودعوته ــا الّداخل ــن طابعه ــوريّة ع ــورة الّس ــنطن الثّ ــب واش بتغري

ــة  ــا بصراعــات دوليّ ــى إســقاطه، وبإلحاقه ــّم إل إصــلح الّنظــام االســتبدادّي ث

واســتراتيجيّات عالميّــة متضاربــة، غــدت إدارة أزمتهــا أميركيًّــا فرًعــا مــن إدارة 

تناقضــات وأزمــات خارجيّــة، لــم يكــن للثّــورة دور فيهــا أو تأثيــر عليهــا، مــع 

أنّهــا حّولتهــا إلــى ســاحٍة بــرز فيهــا دور روســيا وإيــران الحربــّي، وانخراطهمــا 

المتصاعــد فيهــا، بينمــا كانــت خيــوط الّصــراع وأطرافــه قــد تجّمعــت، منــذ 

عــام التّمــرد الّســورّي الثّانــّي، فــي يــد واشــنطن: القــّوة التــي تفيــد دوًمــا مــن 

ــة خاضتهــا فــي  مبادراتهــا االســتباقيّة وتفّوقهــا وخبراتهــا فــي صراعــات دوليّ

ــاليب  ــاورات وأس ــن من ــه م ــا راكمت ــرين، ومّم ــر والعش ــع عش ــن التّاس القرني

ــم. كان  ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــا ف ــاملة ألدواره ــة ش ــر تغطي ــل بتوفي تتكّف

التّمــرد يرســم ملمحــه األولــى فــي الواقــع الّســورّي، فحــّول التّدخــل الخارجــّي 

ــدي  ــي أي ــا تبق ــورة، بينم ــه الثّ ــز جدران ــق تحتج ــدوق مغل ــى صن ــوريا إل س

الّنظــام طليقــة وتخفــض بقــّوة ســقفه الّسياســّي، الــذي تتلعــب بــه جهــات 

متناقضــة المصالــح والخيــارات، فــي حيــن تحتــّل أرضيّتــه العســكريّة فصائــل 

)86(   د. عبــد العليــم محمــد، »مشــروع الّشــرق األوســط الكبيــر«، جريــدة البيــان، 23 ـ 4 ـ 2017.

 https://bit.ly/3jIWnh5

)87(   د. باســل الحــاج جاســم، بريجنســكي، »الثـّـورات العربيّــة ســتُضعف الــّدور اإليرانــّي«، موقــع تــرك بــرس 

 https://bit.ly/3MeE1B3 .2016 21 ـ 6 ـ



146

ــة األحجــام، متناقضــة االرتباطــات، وصــل عددهــا  ــات، متفاوت ــة الهيكليّ هّش

إلــى ألفــي فصيــٍل وتنظيــٍم ونيّــف، ضــّم بعــض »ألويتهــا« خمســة أشــخاص، 

ــيّة،  ــة سياس ــكريّة أو دراي ــرة عس ــم خب ــس لديه ــخاٌص لي ــا أش ــا غالبً وأداره

ــة«، ومــن  ــة »الفوضــى الخّلق ــدي دهاقن ــي أي ــة ف ــا غــدوا ألعوب وســرعان م

ــم  ــن وداعميه ــوم األميركيتيّ ــوك والم ــّي الم ــر غرفت ــا، عب حــّدد أدوارهــم فيه

العــرب والّســوريّين أتبــاع التّيّــار المتأســلم، الذيــن رّحبــوا بالجهاديّيــن، بحّجــة 

أنّهــم »مهاجــرون أتــوا لنجــدة األنصــار«، ال مطلــب لهــم غيــر إســقاط الّنظــام 

فــي أقــرب وقــت، والهجــرة للجهــاد فــي »ثــورة إســلميّة« أخــرى. 

رابَــط هــؤالء فــي مناطــق ســيطرة الجيــش الحــّر والحــراك الّســلمّي، حيــث 

تبيّــن أن معظمهــم لــم يكــن مهاجــرًا أو مجاهــًدا، بــل نّفــذوا مهامهــم 

علــى  أشــرفت  ودوليّــة  وإقليميّــة  عربيّــة  مخابــرات  وعناصــر  كضبّــاط 

»هجرتهــم إلــى ســوريا«، وأرســلت طائــرات هليكوبتــر الســتعادتهم، بمجــرد 

ــة. خــلل  أن انتهــى دورهــم فــي مســاعدة الّنظــام فــي تدميــر ثــورة الحّريّ

ــازل  ــزارع ومن ــروات وم ــم ث ــن قادته ــر م ــد كبي ــك عدي ــم«، امتل »جهاده

ــه« فــي ســوريا.  ــى الل ــا »هاجــروا إل ــا عندم ــوا أصحابه ــم يكون ودوالرات، ل

ــّي  وبحشــر المعارضــة الّسياســيّة والعســكريّة فــي طابقــي الّصنــدوق العرب

ــورة  ــة« الثّ ــى الخّلق ــرّاس »الفوض ــز ح ــفلّي، احتج ــوّي والّس ــّي العل ـ الّدول

ــّي،  ــا الّسياس ــذ ممثّله ــا إن أخ ــه، وم ــن مغادرت ــا وبي ــوا بينه ــه، وحال داخل

ــى ارتطــم بســقفه  ــه، حتّ ــرك داخل ــه أو التّح ــلف، يحــاول الخــروج من االئت

ــه  ــن قاع ــّي ع ــزه الّسياس ــل حيّ ــي تفص ــة الت ــاض، وباألرضيّ ــق االنخف الخان

العســكرّي، الــذي حالــت ســماكته دون اختراقــه، أو نشــوء مــا هــو ضــرورّي 

بينهمــا، وأبقــت فصائلــه تحــت إشــراف مــن  ومطلــوب مــن تواصــل 

أقنعهــا أّن مصيــر ســوريا مرتبــط بــه ال باالئتــلف، بالعســكرة ال بالّسياســة، 

واعتــرف بممثّليهــا كقــادة ثــورة حكــم عليهــا بالــّدوران فــي مــدارات 

انحداريّــة، وباالستســلم المتزايــد ألوضــاع تقهقريّــة، تنتمــي إلــى واقــعٍ 



147

حكمتــه مواجهــات متزايــدة الّشــدة بيــن نظــام أســدّي مركــزّي، مدعــوم مــن 

إيــران وروســيا مــن جهــة، وفصائــل مســلّحة تفتقــر إلــى الوحــدة والقيــادة 

يرفــض  بينمــا  واالرتجــال،  العشــوائيّة  وتعانــي  الّسياســيّة،  والمرجعيّــة 

ــات  ــة والّسياســيّة، ويتجاهــل المطالب ــه البنيويّ ــراف بعيوب ــلف« االعت »االئت

المتكــّررة بإصلحهــا، ويحــرص علــى أمراضــه، وعجــزه عــن الفعــل، وغيابــه 

عــن أولويـّـات وممارســات يجعــل امتلكهــا منــه مؤّسســة عمــل وطنــي تقــود 

ثــورة، وليــس مجــرّد معارضــة كلميّــة، ال حــول لهــا وال طــول. بعــد احتجــاز 

المعارضــة فــي الّصنــدوق المقفــل، تعرّضــت لهزائــم متلحقــة، منــذ أوائــل 

عــام ۲0۱۳، وصــارت الفصائــل عبئًــا عالــي الكلفــة بالّنســبة إلــى الّســوريّين. 

ــة والجهاديّــة، تســيّدها الّســاحة  ــًة بــروز التّنظيمــات اإلرهابيّ وزاد الطّيــن بلّ

بصفتهــا جــزًءا ثوريًّــا منهــا، حتّــى بعــد أن تماهــى دورهــا مــع دور الّنظــام، 

ــل  ــدر القلي ــر الق ــي تدمي ــع المجــاالت، وأســهمت ف ــي جمي واستنســخته ف

ا مــن الثّقــة الّداخليّــة والتّفّهــم الخارجــّي، اللّذيــن نالهمــا االئتــلف فــي  جــدًّ

ــكيله.  ــة لتش ــرة التّاليّ الفت

لــم تكــن يــد البيــت األبيــض بعيــدة عــن هــذا التّطــور الــذي بلورتــه حيــال 

المتعــّدد  العســكرّي  واالنتشــار  واإلرهــاب،  المعارضــة  ثلثــة:  مواضيــع 

الجنســيّات والمقاصــد فــي ســوريا، واألســديّة، وأّدت تحّوالتهــا إلــى تخفيــض 

علقاتــه مــع االئتــلف، عقــب فتــرة بــدا فيهــا كمــن يحتضنــه ويرعــاه. بّدلــت 

واشــنطن موقفهــا، بعــد اقتناعهــا بــأّن جماعــة »اإلخــوان المســلمين« ليســوا 

الّســّد المأمــول ضــّد اإلرهــاب، بــل الممــّر الــذي يســّهل صعــوده ويســّرعه، 

تحــت شــعار مريــب اســمه »الجهــاد«، هــو فــي نظرهــم أمــٌر إلهــّي يضعونــه 

فــي مرتبــة أعلــى مــن »الثـّـورة«، بذريعــة تجعله نمــط الّصــراع المناســب لنيل 

ــلب  ــورة. بانق ــن للثّ ــاب وحيدي ــم، كأصح ــة« حقوقه ــّنة والجماع ــل الّس »أه

ــركا  ــيّة أمي ــت دبلوماس ــاب، ترك ــى إره ــرة إل ــش والّنص ــّي داع ــاد تنظيم جه

الفــرز الفصائلــّي يأخــذ مــداه، وعملــت للمحافظــة علــى صيغتــه الفصائليّــة، 

ــا تغــّذي الفوضــى وتنــدرج فيهــا، وتخــدم اســتراتيجيّتها.  العتقادهــا أنّه
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الّتحّول األميركّي األّول
مــا إن رفضــت واشــنطن البديــل اإلرهابــّي، حتّــى دخلــت فــي منطــق قبــول 

افتراضــّي باألســد، وتبّنــت تفاهًمــا واســًعا مــع موســكو، لُحمتــه وَســداه 

تقســيم عمــل يمنحهــا حــّق البرمجــة والتّخطيــط، ويــوكل تنفيــذه الميدانــّي، 

العســكرّي غالبًــا، إلــى روســيا، حســب اعتــراف مســاعد وزيــر دفــاع واشــنطن 

األســبق أمــام الكونغــرس، الــذي قــال: »فــي عــام ۲0۱5، شــعرنا بالقلــق مــن 

ــّروس ونّســقنا تدّخلهــم  ــا بال ســقوط نظــام بّشــار األســد فــي ســوريا، فاتّصلن

ــذا  ــرائيل« )88(. ه ــى إس ــرًا عل ــل خط ــقوطه يمثّ ــا أّن س ــام، بم ــة الّنظ لحماي

ــة، فــي كّل مــا  التّفاهــم أفضــى إلــى تقــارب بيــن سياســات البلديــن اإلجرائيّ

ــر  ــق بأهــداف الّصــراع وســبل بلوغهــا، وراعــى القــراءة الّروســيّة للتّدابي يتعلّ

ــة، وعلــى رحيــل األســد  الّضروريّــة إليجــاد حــّل يلتــّف علــى القــرارات الّدوليّ

ــا. وتغييــر نظامــه، ويبقيــه رئيًس

ــام ۲0۱۸  ــر ع ــتليها أواخ ــي س ــنطن، الت ــات واش ــي سياس ــة ف ــذه الّنقل به

ــه  ــحب قّوات ــب س ــس ترام ــرار الرّئي ــة لق ــدث نتيج ــة كادت تح ــة ثاني نقل

مــن منطقــة شــرق الفــرات، أنــاط البيــت األبيــض تحقيــق أهدافــه الّســوريّة 

بالكرمليــن، بعــد أن كان يــوكل تحقيقهــا إلــى المعارضــة، وبقــّوات »حمايــة 

ــي  ــادة، ف ــة القي ــة«، األوجلنيّ ــوريا الّديمقراطيّ ــّوات س ــّم »ق ــعب«، ث الّش

الحــرب التــي اعتزمــت شــّنها علــى داعــش، ورفــض االئتــلف كمــا رفضــت 

الفصائــل االنخــراط فيهــا، فُعوقبــا بأشــكال مختلفــة، وخفــض البيــت األبيــض 

دور االئتــلف فــي سياســاته، ومكانتــه لديــه، وفــي المحافــل الّدوليّــة، وصــار 

يُعاَمــل كممثّــل ســابق للّســوريّين، كان قــد نــال اعترافًــا دوليًّــا كاســًحا 

ــم ۲6۲ ـ 6۷  ــرار رق ــة الق ــة العاّم ــدرت الجمعيّ ــذ أن أص ــذه من ــه ه بهّويّت

لعــام ۲0۱۳، واســتبدل دوره التّفاوضــّي المنفــرد بـــ »هيئــة تفــاوض عليــا«، 

ــع  ــن موق ــًل ع ــار 2019، نق ــرس، 12 أيّ ــة ب ــع حّريّ ــابق«، موق ــّي س ــؤول أميرك ــّي، »مس ــة الحمص )88(   زين

 https://bit.ly/3EoUIH5 .بريتبــارت األخبــارّي األميركــّي
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ــا فيهــا، إلــى جانــب أطــراف أخــرى، ووافقــت علــى مســار بديــل  صــار طرفً

لجنيــف يعــّزز الــّدور الّروســّي فــي الحــّل، اختلقتــه موســكو وحملتــه اســم 

»مســار آســتانا«، أتبعتــه بعــد حيــن بمســار آخــر تحــت اســم »سوتشــي«، 

فعطّــل المســاران »هيئــة التّفــاوض العليــا«، عبــر تحريــك مفاوضــات 

ــا  ــكرّي، أجرته ــع عس ــة، ذات طاب ــق الّدوليّ ــي الوثائ ــا ف ــر له ــة ال ذك إجرائيّ

وفــود فصائليّــة لــم يســّمها االئتــلف، الممثّــل الّسياســّي المعتــرف بــه 

للّشــعب الّســورّي، أحلّتهــا محــّل جنيــف، الــذي تبيّــن أّن لــدى روســيا 

رغبــة جارفــة فــي إلغائــه، حتّــى فــي مــا يتعلّــق بالتّســوية الّسياســيّة. 

ــادت  ــا، أع ــورة ذاته ــن الثّ ــورة، وع ــل للثّ ــلف كممثّ ــن االئت ــا ع وبابتعاده

ــا  ــراع، انطلقً ــي الّص ــارض ف ــرف المع ــع الطّ ــا م ــف علقاته ــنطن تعري واش

مــن اســتخدام الــّدور الّروســّي كبديــل لدورهــم، مــن دون أن تتخلـّـى تماًمــا 

ــزوم، وفــي حــال فعــل الــّروس مــا يتجــاوز  عنهــم كورقــة ضاغطــة، عنــد اللّ

االتّفــاق الجزئــّي العســكرّي معهــم، فاقتنــع ســوريّون كثيــرون بأنّهــا قــّررت 

تــرك قضيّتهــم وبلدهــم للكرمليــن، واالنســحاب مــن الّشــرق األوســط، 

واســتدلّوا علــى صّحــة اقتناعهــم بمفاوضــات وزيــر خارجيّتهــا جــون كيــري، 

المكثّفــة، مــع الفــروف، وزيــر خارجيّــة روســيا، ومــا انتهــت إليــه مــن إقــرار 

خارطــة طريــق مشــتركة، وقــع اعتمادهــا فــي شــباط ۲0۱6، بذريعــة العمــل 

إلنهــاء الّصــراع فــي ســوريا، استرشــدت بمــا ُعــرف الحًقــا بـــ »خطّــة رانــد« 

ــا.  ــابق ذكرهم ــرار ۲۲54، الّس والق

ــام  ــع أم ــد، وتراج ــّي باألس ــزام أميرك ــر كالت ــذي فُّس ــّول، ال ــذا التّح ــد ه بع

ــدأ تقســيم العمــل  ــرورة، ب ــّي بالّض ــه إرهاب ــه، ألنّ ــد رفــض بديل موســكو يؤكّ

بيــن الّدولتيــن، فتولـّـت موســكو طــرد الفصائــل بالقــّوة مــن مناطــق عســكريّة 

ــدة«،  ــوريا المفي ــة »س ــة الّدوليّ ــمته الّصحاف ــا أس ــا مّم ــتراتيجيّة، أخرجته اس

ــت  ــا، وانصرف ــمالها وغربه ــوريا وش ــط س ــب ووس ــوب وحل ــن الجن ــًل ع فض

واشــنطن إلــى الحــرب ضــّد اإلرهــاب، وخاضتهــا بالتّعــاون مــع تحالــف 

ــى داعــش  ــه عل ــى غارات ــة، شــّن أول ــة وأجنبيّ ــن دول عربيّ ــّي أّسســته م دول
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يــوم ۷ آب ۲0۱4 فــي العــراق، و۱0 أيلــول مــن العــام ذاتــه فــي ســوريا)89(. 

ــقط  ــي تس ــن ال لك ــوريا، ولك ــي س ــكريًّا ف ــنطن عس ــت واش ــك، تدّخل وبذل

ــرارات  ــن ق ــع ع ــوريّين، وتداف ــتغاثات الّس ــداءات واس ــتجيب لن ــد وتس األس

ــمال  ــرق وش ــّل ش ــل لتحت ــم، ب ــن حقوقه ــا، لتضم ــذت بموافقته ــة اتّخ دوليّ

شــرق ســوريا، بقــّواٍت نشــرت طلئعهــا فــي تشــرين األول ۲0۱5، وتدعــم مــن 

تحّمســوا مــن حــزب أوجــلن التّركــّي لمقاتلــة تنظيــم داعــش اإلرهابــّي، ولــم 

يقتصــر هدفهــم الرّئيــس علــى التّخلــص مــن تنظيــم إرهابــّي يحتــّل جــزًءا مــن 

ــة علــى تصنيفهــم هــم  ــل التّغطي ــة، أي مــن ســوريا، ب أرض كردســتان الغربيّ

ــة،  أنفســهم كإرهابيّيــن، مــن قبــل دول عديــدة، كالواليــات المتّحــدة األميركيّ

ــا، وإيــران، وســوريا، وأســتراليا، وفصــل  ــا، واالتّحــاد األوروبــّي، وتركي وبريطاني

منطقــة جغرافيّــة شاســعة عــن ســوريا، وإلحاقهــا بمشــروع قومــّيـ  إقليمّي، ال 

علقــة لــه بــأرض وشــعب وطنهــا األّم، أو بدولتــه ومجتمعــه. وبذريعــة كســب 

الحــرب، بنــى الجيــش األميركــّي قواعــد عســكريّة فــي األرض الّســوريّة، بلــغ 

ــس  عددهــا عشــرين قاعــدة، بحســب إعــلن أصــدره مســاعد ســكرتير مجل

ــز  ــت مراك ــد وس ــرة قواع ــّي)90(، وعش ــن الّدول ــؤون األم ــّي لش ــن الّروس األم

إضافيّــة، بحســب مركــز الّشــرق العربــّي للّدراســات االســتراتيجيّة فــي لنــدن، 

ــف  ــغ ضع ــرات يبل ــن الطّائ ــدد م ــم ع ــدّي، يدعمه ــّي جن ــة ألف ــت قراب ضّم

ــوريا،  ــدن س ــليم م ــر بتس ــى األم ــا)91(، وانته ــام منه ــّروس والّنظ ــدى ال ــا ل م

ــى حــزب أوجــلن.  ــردّي، إل ــو مــن أّي وجــود ك ــة تخل ــة محــض عربيّ ومنطق

ــّد مــن أقصــى شــمال  ــوس يمت ــى شــكل ق ــركا عل ــّوات أمي ــوم، تنتشــر ق والي

وشــرق ســوريا إلــى جنوبهــا والغربــّي، يمســك بمعظــم حدودهــا مــع العــراق، 

ــان.  ــة التــي تصــل طهــران بجنــوب لبن وبالممــرّات البّريّ

)89(    »التّحالـف الّدولــّي ضـــّد تنظيـــم الّدولــــة اإلسلميّــــة«، موقـــع الجزيـــرة نــت، 28 ـ 5 ـ 2015.

 https://bit.ly/3M9nJct

 https://bit.ly/3OfapoN .2018 90(   موقع 24، تاريخ 1 ـ 3 ـ(

)91(   حســـام صالـــح، »أميركـــا لهـا الحّصة األكبـر وروسيـا األضخـم«، موقع الحـّل، تاريخ 16 ـ 12 ـ 2017.
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ــع الوجــود  ــّي م ــر تعادل ــوازن غي ــة ت ــة الحــرب ضــّد اإلرهــاب، وإقام بأولّويّ

ــط  ــو أداة ضغ ــراع ه ــي الّص ــد ف ــرف جدي ــزّج بط ــوريا، وال ــي س ــّي ف الّروس

ــه  ــا لدي ــبب م ــا، بس ــوريّين وتركي ــرب الّس ــي الح ــيا وطرف ــى روس ــا عل بيده

ــكو  ــدرة موس ــة وق ــوريّة والترّكيّ ــن الّس ــّدد الجهتي ــة ته ــع إقليميّ ــن مطام م

علــى إعــادة األســد إلــى مجمــل المســاحة الّســوريّة، وعلــى االنفــراد بحــّل، 

ــد  ــوريا بع ــن س ــها م ــحب جيش ــدم س ــيا بع ــّق روس ــنطن بح ــت واش اعترف

الحــّل، مقابــل موافقتهــا علــى ســحب جميــع الجيــوش األخــرى، حتـّـى الجيــش 

اإليرانــّي، وفعلــت مــا فعلتــه دون العــودة إلــى االئتــلف أو التّشــاور معــه،أو 

حتّــى إعلمــه باالتّفــاق ومضمونــه، ودون االعتــراف أيًضــا بحــّق موســكو فــي 

االنفــراد بإنجــاز الحــّل الــذي تريــده. ابتــداًء مــن هــذه الفتــرة، انخــرط وزيــرا 

خارجيّــة الّدولتيــن فــي مفاوضــات ومــداوالت، انتهــت باقتنــاع روســيا بالعمــل 

ــا فــي  فــي إطــار تكاملــّي يخــدم واشــنطن، وابتــدع الجانبــان مســاًرا تفاوضيًّ

فييّنــا، عاصمــة الّنمســا، ضّمــا إليــه قــّوة لطالمــا تحّفظــت علــى وثيقــة جنيــف 

ومؤتمراتــه، هــي إيــران، وقــّررا مدخــًل للحــّل هــو وقــف إطــلق نــار شــامل 

ــن  ــون األول ۲0۱5، ع ــوم ۱۸ كان ــدر ي ــذي ص ــرار ۲۲54 ال ــله الق ــزم، أم ومل

مجلــس األمــن الّدولــّي باقتــراح أميركــّي وطلــب روســّي)92(، لكّنــه لــم يُنّفــذ، 

واســتُخدم للقضــاء علــى بقايــا الجيــش الحــّر وبعــض التّنظيمــات اإلســلمويّة 

فــي الغوطــة وريــف حمــص الّشــمالّي وجنــوب ســوريا. 

صــدر القــرار ۲۲54، بعــد شــهرين ونصــف مــن أّول غــارة شــنّها طيــران روســيا 

الحربــّي علــى الجيــش الحــّر. ومــّرر الطّرفــان خطّطهمــا الحقيقيّة مــن خلل ما 

أورده القــرار مــن بنــود لــم تُنّفــذ لحــّل بــدا وشــيًكا، أهّمهــا: »بــدء محادثــات 

الّســلم الّســوريّة فــي كانــون الثّانــي ۲0۱6، أي بعــد قرابــة شــهر مــن صــدوره، 

وتكليــف األميــن العــام لألمــم المتّحــدة بدعــوة ممثّلــي الّنظــام والمعارضــة، 

)92(   »مجلــس األمــن يعتمــد باإلجمــاع قــراًرا بشــأن ســوريا«، أخبــار األمــم المتّحــدة، 18 كانــون األول 2015. 

https://news.un.org/ar/story/2015/12/243432
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للمشــاركة علــى وجــه الّســرعة فــي مفاوضــات رســميّة بشــأن مســار االنتقــال 

الّسياســّي، والتّوّصــل إلــى تســوية ســلميّة. ودعــم إشــراف األمم المتّحــدة على 

ــة، وإقــرار  ــة تشــمل الجميــع وغيــر طائفيّ تشــكيل هيئــة حكــم ذات مصداقيّ

صياغــة دســتور جديــد لســوريا فــي غضــون ســتّة أشــهر، وإجــراء انتخابــات 

ــد،  ــة عشــر شــهرًا، أساســها الّدســتور الجدي ــي غضــون ثماني ــة ف حــرّة ونزيه

ــاذ  ــوريّة، حــال اتّخ ــار فــي كل المناطــق الّس ــّم وقــف إطــلق الّن ــى أن يت عل

ممثّلــي الّنظــام والمعارضــة الخطــوات األولــى نحــو االنتقــال الّسياســّي برعايــة 

ا  األمــم المتّحــدة. وتمهيــًدا لهــذه الخطــوات، التــي بــدت حاســمة وســتضع حدًّ

ــة، تقــّرر اعتمــاد مــا ســّمي  لتلعــب األســد وروســيا وإيــران بالقــرارات الّدوليّ

تدابيــر لبنــاء الثّقــة، كالّســماح الفــورّي بوصــول المســاعدات اإلنســانيّة إلــى 

جميــع مــن هــم فــي حاجــة إليهــا، وال ســيّما فــي المناطــق المحاصــرة«)93(. 

ــان جنيــف، وربطــت تشــكيل  حافــظ القــرار علــى الّنقطــة التــي أفشــلت بي

»الهيئــة الحاكمــة االنتقاليّــة«، التــي ســتحّل محــّل األســد وســتتولّى صلحيّاتــه 

ــت،  ــا، وتجاهل ــكيلها ومهاّمه ــى تش ــتحيلة« عل ــه »المس ــة، بموافقت التّنفيذيّ

فــي الوقــت نفســه، مــا أثــار دهشــة كّل مــن قــرؤوا القــرار ۲۲54 أو تعاملــوا 

ــد  ــم يِح ــوام حــلًّ عســكريًّا ل ــى طــوال خمســة أع ــه، وهــو أّن األســد تبّن مع

ــه أن  ــة، كمــا ســبق ل ــى رفــض الهيئ ــذي دفعــه إل ــه، هــو ال ــا واحــًدا عن يوًم

عطـّـل تنفيــذ بيــان جنيــف والقــرارات الّدوليّــة المفّســرة لهــا، واعتبرهــا القــرار 

ــي الّنظــام  ــاذ ممثّل ــا أيًضــا، رهــن القــرار الحــّل بـــ »اتّخ ۲۲54 مرجعيّتــه. هن

والمعارضــة الخطــوات األولــى نحــو االنتقــال الّسياســّي«، وهــو أمــر لطالمــا 

ــل، واســتعان بأجانــب، ووضــع  ــوم الّصــراع األّول، وقات ــذ ي رفضــه الّنظــام، من

ســوريا تحــت احتــلل اســتعمارّي، ليتفــاداه، وكان مــن الجلــّي أنـّـه لــن ينصــاع 

ــا  ــره مّم ــّرر غي ــم يق ــه ل ــّرره، كأنّ ــذي ق ــه لمجــرّد أّن مجلــس األمــن هــو ال ل

)93(   قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254 بشــأن ســوريا، موقــع الجزيــرة نــت، 18 كانــون األول 2015.

https://bit.ly/3vqtDPE
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ــه الــّروس، ال ســيّما أّن مــن أصــدروه لــم يُســّوروه  ســبق لــه أن رفضــه وعطّل

بتدابيــر دوليّــة قانونيّــة وميدانيّــة تضمــن تنفيــذه بالقــّوة، مــا دام وضــع القرار 

ــزع  ــرار ن ــد ق ــن بع ــا تبيّ ــل م ــر، مث ــّدم أو يؤّخ ــابع ال يق ــل الّس ــت الفص تح

ســلح األســديّة الكيميــاوّي الــذي صــدر تحــت هــذا الفصــل، وحيــن اســتخدم 

الّســلح الكيميــاوّي ضــّد خــان شــيخون بعــد نزعــه، وقتــل وأصــاب المئــات 

مــن ســّكانها، إذ تناســت واشــنطن القــرار، واكتفــت بشــّن غــارة علــى مطــار 

ــل ســّت ســاعات مــن وقوعــه!  ــا قب ــّروس بهجومه ــلغ ال ــعيرات، بعــد إب الّش

كان مــن علمــات االســتخفاف بتنفيــذ القــرار، الفتــرة القصيــرة التــي قّررهــا 

ــة،  ــة اإلجماعيّ ــة، للموافق ــام قليل ــّدر بأيّ ــّي، وتق ــّي والّروس ــان األميرك الطّرف

المســتحيلة أســديًّا، علــى تنفيــذه، وجعلتــه كمــا جعلــت تدابيــر بنــاء الثّقــة، 

التــي اعتبــرت شــرط إنجــاح المفاوضــات ضربًــا مــن مــزاح ســمج، فــأّي ثقــة 

يمكــن أن تُبنــى خــلل أســبوعين بيــن نظــام يقتــل الّســوريّين يوميًّــا بالمئــات، 

ــًة وتفصيــًل؟!  ــاه، إن كان يرفــض مبــدأ الحــّل الّسياســّي جمل وبيــن ضحاي

ــى  ــه إل ــرار، وانضمام ــق الق ــن أســباب فشــل تطبي ــا م ــان كانت ــان الّنقطت هات

بيــان جنيــف والقــرار ۲۱۱۸، وانتفــاع الــّروس بمــا قّررتــه لقــاءات فييّنــا حــول 

تشــكيل »هيئــة عليــا للتّفــاوض«، بترتيــب مــن المملكــة العربيّــة الّســعوديّة، 

ــة،  ــاب كأولويّ ــة اإلره ــى محارب ــز عل ــى التّركي ــّي إل ــل دول ــروز مي ــب ب عق

وتعّهــد الــّدول التــي اجتمعــت فــي العاصمــة الّنمســاويّة بوضــع قوائــم تضــّم 

التّنظيمــات المســلّحة والفصائــل، التــي يريــد الــّروس والّنظــام التّخلـّـص منهــا، 

ــذا  ــا. ه ــرب عليه ــرورة الح ــوريا بض ــكرّي لس ــكو العس ــزو موس ــويغ غ وتس

الجانــب مــن »الحــّل« تحّقــق، بينمــا ذهــب الجانــب المتّصــل بالّســلم والحــّل 

ــاح، ألســباٍب منهــا التّصــّور غيــر القابــل للتّنفيــذ، الــذي وضــع لــه،  أدراج الّريّ

واســتحالة البــدء بتطبيقــه خــلل الفتــرة الزّمنيّــة القصيــرة، التــي أوحــت بــأّن 

ــل بيــن أصدقــاء ينجــزون  ــن، ب ــن تجــري بيــن أعــداء متحاربي المفاوضــات ل

صفقــة تجاريّــة، ســبق أن أنهــوا مداوالتهــا التّمهيديّــة إبّــان »محادثــات فييّنــا 
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ــن  ــوريا«)94(. وزاد طي ــم س ــة لدع ــة الّدوليّ ــا المجموع ــي أجرته ــلم الت للّس

ــت إّن »ســوريا هــي  ــا، قال ــان فييّن ــي بي ــرٌة ف ــًة فق ــة بلّ ــم الكلبيّ ــة العال نزع

ــة الّسياســيّة، والّشــعب الّســورّي هــو مــن يحــّدد  التــي تملــك وتقــود العمليّ

مســتقبل ســوريا« )95(. قيــل هــذا، فــي حيــن كان ســلح الجــّو الّروســّي يدّمــر 

ــديّة،  ــاوم األس ــذي يق ــرف ال ــى الطّ ــديًّا عل ــي جس ــورّي، ويقض ــران الّس العم

ويفــرض عليــه الخيــار بيــن اإلبــادة وبيــن االستســلم لألســد والقبول باســتعمار 

روســيا لوطنــه!

ــا  ــة، وضعه ــدرت ورق ــد أص ــاث ق ــة لألبح ــد األميركيّ ــة ران ــت مؤّسس كان

ثلثــة مــن مســاعدي وزيــر الخارجيّــة والعامليــن فــي مكتــب األمــن 

القومــّي، واقترحــوا فيهــا إقامــة مناطــق منخفضــة التّوتــر وقيــل التّصعيــد، 

لفصــل المتقاتليــن مكانيًّــا، وفــرض وقــف إطــلق نــار دائــم، انطلقًــا 

مــن »تقســيم جغرافــّي ـ عســكرّي للمنطقــة الواحــدة، يــوّزع ســوريا 

ــّي  ــراف الّدول ــه يحافــظ علــى االعت ــة والمعارضــة، لكّن ــّدول الفاعل علــى ال

الكلمــّي بالّدولــة الّســوريّة كوحــدة واحــدة، علــى الّرغــم مــن إقامــة 

ــن شــمال  ــران، ومنطقتي ــيا وإي ــا روس ــة للّنظــام تشــرف عليه ــة تابع منطق

ــة  ــّي، والثّاني ــا تحــت إشــراف ترك ــى منهم ــوب ســوريا، وضعــت األول وجن

تحــت إشــراف أردنــّي ـ أميركــّي ـ روســّي، وأبقــت منطقــة االحتــلل 

ــة شــرق الفــرات تحــت إشــراف جيــش واشــنطن، علــى أن تســلّم  األميركيّ

ــدة،  ــم المتّح ــى األم ــش إل ــن داع ــتحّرر م ــي س ــوريا، الت ــق س ــة مناط بقيّ

ــى  ــة عل ــا مفتوح ــكان، تبقيه ــن الّس ــة م ــة منتخب ــس محلّيّ ــا مجال لتديره

والّســيطرة  المخّففــة،  »اللمركزيّــة  منهــا  متنّوعــة  إداريّــة  خيــارات 

واللمركزيّــة  المتماثلــة،  غيــر  واللمركزيّــة  مؤّسســّي،  بطابــع  المحلّيّــة 

)94(   انظــر نــّص البيــان الختامــّي الّصــادر عــن مباحثــات فييّنــا بشــأن األزمــة الّســوريّة، موقــع رؤيــا اإلخبــاري 

 https://royanews.tv/news/63697 .2015 30 ـ 10 ـ

)95(   المرجع السابق.
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المتماثلــة«)96(. هــذه الخطّــة أملهــا »فشــل مســار التّوّســط فــي تســوية 

سياســيّة شــاملة، بيــن األطــراف المتحاربــة ورعاتهــم الخارجيّيــن، تتّضمــن 

ــة  ــدة وخطّ ــة جدي ــكيل حكوم ــة وتش ــات الّدول ــمل مؤّسس ــات تش إصلح

الّنــار والبــدء بعمليّــة إعــادة  النتخابــات تترافــق مــع وقــف إطــلق 

ــد  ــذي اعتم ــرار ۲۲54، ال ــف، والق ــان جني ــّص بي ــك حســب ن ــاء« وذل البن

ــا مــرّة أخــرى كســبيل إلــى الحــّل، وضــرورة »اعتمــاد مقاربــة ثانيــة  أميركيًّ

تقــوم علــى ضمــان اتّفــاق علــى وقــف فــورّي إلطــلق الّنــار، تتبعــه 

ــن  ــوريّتين، اللتي ــة الّس ــة والحكوم ــكل الّدول ــول ش ــة ح ــات إضافيّ مفاوض

ســيعاد بناؤهمــا«)97(. تحــاول »الخطّــة« تجــاوز العقبــة التــي حالــت 

ــك،  ــل ذل ــن أج ــن ۲۱۱۸ و۲۲54، وم ــف والقراري ــان جني ــق بي دون تطبي

طالبــت بتشــكيل »مجلــس دولــّي لتنفيــذ الّســلم«، ينتدبــه مجلــس األمــن 

لمراقبــة وقــف إطــلق الّنــار، وتعييــن مديــر دولــّي إلنشــاء حكــم موقّــت 

فــي المناطــق التــي تتحــّرر مــن داعــش، تســّميه األمــم المتّحــدة أو 

ــة  مجلــس تنفيــذ الّســلم، علــى أن تســتبعد المجموعــات المصّنفــة إرهابيّ

ــن شــأنه أن  ــذي م ــر ال ــار، األم ــف إطــلق الّن ــن وق كالّنصــرة وداعــش، م

ــا  ــل م ــبب تداخ ــكاليّة، بس ــر إش ــة األكث ــماليّة البقع ــة الّش ــل المنطق يجع

ــر  ــن األكث ــّد م ــل تُع ــع فصائ ــة م ــة متطّرف ــات معارض ــن مجموع ــا م فيه

ــة  ــة، فــي الوقــت نفســه، إجــراء محادثــات جانبيّ اعتــدااًل. اقترحــت الخطّ

ــى  ــا إل ــوريا، »لطمأنته ــي س ــّي ف ــب العســكرّي األساس ــع موســكو، الّلع م

ــرار  ــف والق ــان جني ــرة بي ــار!« ألغــت هــذه الفق ــن ينه أّن نظــام األســد ل

۲۱۱۸ وفقــرة االنتقــال الّديمقراطــّي فــي القــرار ۲۲54()98(، وقبــول وقــف 

ــام  ــم الّنظ ــى دع ــيا عل ــرّت روس ــإذا أص ــة! ف ــى المعارض ــار عل ــلق الّن إط

)96(   جيمــس دوبنــز، فيليــب غــوردون، جيــري مارتينــي: خطّــة مؤّسســة رانــد األميركيّــة للحــّل فــي ســوريا، 

 https://bit.ly/3OfJGZo .2015 ،مؤّسســة رانــد

)97(   المرجع السابق.

)98(   المرجع السابق.
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المتّحــدة  الواليــات  أبقــت  تمييــز،  دون  المعارضــة  قصــف  وواصلــت 

ــي  ــة ف ــة الهزيم ــى حافّ ــل إل ــم تص ــا ل ــا كأنّه ــم لمقاتليه ــرون دعمه وآخ

ظــّل هــذا الّدعــم وبســببه! أّمــا إذا رغبــت موســكو فــي ممارســة ضغــوط 

ــى أّن  ــل آخــر عل ــار دلي ــال وقــف إطــلق الّن ــر سياســة دمشــق، حي لتغيي

ــد  ــار وحي واشــنطن تعــرف أن الحــّل العســكرّي ورفــض اإلصــلح همــا خي

ــلد،  ــن الب ــزاء م ــن أج ــة ضم ــتقلل المعارض ــراف باس ــي االعت ــد! وف لألس

فعندئــذ، يمكــن تحقيــق اتّفــاق دبلوماســّي علــى المــدى المتّوســط، 

وتكــون مثــل هــذه الحصيلــة أكثــر قابليّــة للبلــوغ مــن مســعى غيــر 

مؤكّــد ومكلــف، هــو تعزيــز قــدرة المعارضــة علــى المســاومة، علــى أمــل 

ــد.  ــة األس ــيا إزاح ــول روس ــوز بقب الف

ــار  ــن ينه ــد ل ــام األس ــى أّن نظ ــكو إل ــة موس ــة طمأن ــة األميركيّ أرادت الورق

ــى  ــازه إل ــّي أوكل إنج ــّل سياس ــج ح ــتباقيًّا، نتائ ــك، اس ــّددة بذل ــزاح، مح أو يُ

معارضــة مــا انفّكــت تتراجــع عســكريًّا، وقــد قطــع الّدعــم الّسياســّي عنهــا، 

ــار، ومــع ذلــك،  ــا ال يريــد وقــف إطــلق الّن ــا تواجــه نظاًم وتقــّر الورقــة بأنّه

تكلّــف بإقنــاع روســيا بإزاحــة األســد عبــر »مســاومة سياســيّة هــي بديــل مــا 

ــّي لتعزيــز مــا تمارســه مــن ضغــوط  ــاه مــن دعــم عســكرّي غرب كانــت تتلّق

ــّي ـ  ــم ينجــح الّضغــط الّدول ــا ل ــق م ــران واألســديّة، وتحقي ــى روســيا وإي عل

ــه! ــي تحقيق ــل المســلّحة ف ــّي، وســلح الفصائ الخليجــّي ـ التّرك

ــا،  ــة حــول فصــل المتقاتليــن مكانيًّ اعتمــدت موســكو اقتــراح الورقــة األميركيّ

دون أن توقــف مــا وافقــت عليــه مــن إطــلق نــار، عندمــا تبّنــت القــرار ۲۲54، 

ــوريا  ــزت س ــي غ ــلم، الت ــة الّس ــل عمليّ ــن تعطي ــا ع ــى فعليًّ ودون أن تتخلّ

لتخريبهــا، وإلنقــاذ األســد واحتــواء المعارضــة فــي نظامــه، بــداًل مــن ترحيلــه 

عــن الّســلطة، واالنتقــال إلــى الّديمقراطيّــة، بنــّص بيــان جنيف والقــرار ۲۱۱۸! 

ــة عشــرة مــن  ــة والثّالث ــك الفقــرات العاشــرة والثّاني ــق موســكو كذل ــم تطبّ ل

القــرار الّدولــّي، التــي تطالــب »بدخــول فــورّي وســريع وآمــن ودون عراقيــل 
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للــوكاالت اإلنســانيّة، علــى امتــداد ســوريا، مــن خــلل المســارات المباشــرة، 

والّســماح بوصــول المســاعدات اإلنســانيّة الفوريّــة إلــى مــن يحتاجــون 

ــع األشــخاص  ــراج عــن جمي ــي المناطــق المحاصــرة، وباإلف ــا، ال ســيّما ف إليه

المحتجزيــن اعتباطيًّــا، ال ســيّما الّنســاء واألطفــال، وبالوقف الفــورّي للهجمات 

علــى المدنيّيــن واألهــداف المدنيّــة، بمــا فيهــا المنشــآت الطبيّــة، واالســتخدام 

العشــوائّي لألســلحة، بمــا فــي ذلــك القصــف والقصــف الجــّوّي، إلــى جانــب 

ــا إلــى مناطــق ســكنهم  العــودة الفوريّــة الطّوعيّــة لّلجئيــن والّنازحيــن داخليًّ

األصليّــة«)99(. كان القــرار ۲۲54 أميركيًّــا، وقــّدم كمشــروع هدفــه فتــح الطّريق 

أمــام تطبيــق بيــان جنيــف والقــرار ۲۱۱۸، وتميّــز بقــدر مبالــغ بــه مــن الحــزم 

اللّفظــّي واإلجرائــّي، غيــر أّن األســد وروســيا وإيــران لــم يلتزمــوا بــأّي بنــد مــن 

بنــوده، دون أن تعتــرض أميــركا علــى موقفهــم الــذي أحبــط قرارهــا. 

تلــك كانــت ثالــث مــرّة تراقــب واشــنطن فيهــا األســد وهــو يعطـّـل الّشــرعيّة 

ــا مــن وســائل  ــا باحتقــار، مــن دون أن تســتخدم مــا لديه ــة ويعامله الّدوليّ

ــرام  ــره بالتزامــه الّدســتورّي باحت ــه علــى شــعبه، أو تذكّ ــة بوقــف حرب كفيل

ــوًرا.  ــا وذك ــم، إناثً ــم ومصالحه ــى حياته ــة عل ــه، والمحافظ ــوق مواطني حق

ــّي  ــرار الّدول ــّدد الق ــذي ه ــر ال ــة األم ــم المعارض ــرّد بدع ــن أن ت ــداًل م وب

ــه روســيا واألســد، وتتّخــذ مواقــف تمنــع األســد مــن تقويــض مفاوضــات  ب

جنيــف والقــرارات الّدوليّــة، ومنهــا القــرارات التــي أدانت اســتخدامه الّســلح 

الكيميــاوّي وقفــزه عــن خــّط أوبامــا األحمــر، فإنّهــا تجاهلــت انتهاكــه 

ــع  ــم م ــه، والتّفاه ــم وضع ــى تفّه ــت إل ــة، ومال ــرعيّة الّدوليّ ــّرر للّش المتك

شــريكه فــي الجــرم: بوتيــن، علــى اســتهداف المعارضــة بضغــوط عســكريّة 

ــى  ــبوا إل ــن نس ــوريّين، الذي ــتّفزّت الّس ــعبة، اس ــليحيّة متّش ــيّة وتس وسياس

ــم تتابعــت، بلغــت  ــن هزائ ــم م ــزل به ــا ن ــم م ــع أعدائه ــركا م تســاهل أمي

)99(   »مجلــس األمــن يعتمــد باإلجمــاع قــراًرا بشــأن ســوريا«، أخبــار األمــم المتّحــدة، 18 كانــون األول 2015. 

https://news.un.org/ar/story/2015/12/243432
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ــدار  ــور انح ــي ط ــا ف ــي أدخلته ــة، الت ــب المفصليّ ــة حل ــي معرك ــا ف ذروته
ــّط  ــام خ ــة أم ــّط الحّريّ ــة خ ــة، وهزيم ــاومات الّدوليّ ــاج المس ــّي كان نت نوع
التّأســلم والتّعســكر، الــذي عنــى انهيــاره أن الثـّـورة مهزومــة ال محالــة، مــا لــم 
ــة  ــورة حري ــا، كث ــة رهانه ــخصيّات الّديمقراطيّ ــات والّش ــوى والفئ تســتعد الق

ــد لألســديّة واألســلمة.  ــل الوحي هــي البدي
ــان  ــكليتان: بي ــاه الّش ــه مرجعيّت ــا أقرّت ــرار ۲۲54 وم ــن الق ــة بي ــع الّصل بقط
ــاق  ــّروس أربــع مناطــق خفــض تصعيــد، باتّف جنيــف والقــرار ۲۱۱۸، أنشــأ ال
مّدتــه ســتّة أشــهر قابلــة للتّمديــد: األولــى فــي الجنــوب وضّمــت محافظــات 
درعــا والقنيطــرة والّســويداء، وعقــدت حولهــا اتّفاقيّــة بين واشــنطن وموســكو 
شــارك فيهــا األردن، وتــّم تجديدهــا بعــد لقــاء ترامــب وبوتيــن فــي فيتنــام، 
يــوم ۱0 تشــرين الثانــي۲0۱۷؛ والثّانيّــة فــي غوطــة دمشــق الّشــرقيّة، والثّالثــة 
ــة  ــورّي حــول مدين ــمال الّس ــمالّي، والرّابعــة فــي الّش فــي ريــف حمــص الّش
إدلــب، وصــواًل إلــى ريــف حمــاة وحلــب والّســاحل. جــاء فــي مقّدمــة اتّفــاق 
خفــض التّصعيــد، الــذي توّصــل إليــه لقــاء آســتانا الرّابــع بيــن روســيا وتركيــا 
ــس  ــرار مجل ــود ق ــدين ببن ــي: »مسترش ــا يل ــار ۲0۱۷، م ــوم 4 أيّ ــران، ي وإي
األمــن الّدولــّي رقــم ۲۲54 لعــام ۲0۱5، ومؤكّديــن التزامهــم المتيــن بســيادة 
ــن عــن تصميمهــم  ــوريّة، ومعبّري واســتقلليّة ووحــدة وتكامــل األراضــي الّس
علــى خفــض مســتوى التّوتــر العســكرّي والّنهــوض بأعبــاء أمــن المدنييّــن فــي 
ــن األطــراف  ــة بي ــة... ســيتّم وقــف األعمــال العدائيّ ــة ســوريا العربيّ جمهوريّ
المتصارعــة ومجموعــات المعارضــة المســلّحة، وتوفيــر وصــول المســاعدات 
ــة  اإلنســانيّة بشــكل ســريع وآمــن ودون عوائــق، وإيصــال المســاعدات الطبيّ
ــن، واســتعادة مرافــق البنــى  ــة االحتياجــات األساســيّة للمدنيّي ــّكان وتلبي للّس
التّحتيّــة األساســيّة، كالميــاه والكهربــاء، وعــودة آمنــة وإراديّــة لّلجئيــن 

ــلد«)100(. ــن داخــل الب والمهّجري

)100(   انظــر الّنــّص الكامــل التّفــاق وقــف التّصعيــد بســوريا، موقــع الجزيــرة نــت، 4 ـ 5 ـ 2017.

 https://bit.ly/37s6e8x
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ــتُثنيت  ــه، واس ــل إلي ــن التّوّص ــوم م ــد ي ــذ، بع ــز التّنفي ــاق حي ــل االتّف دخ

ــا  ــرب ضّدهم ــة الح ــّرر مواصل ــه، وتق ــام« من ــر الّش ــة تحري ــش و»هيئ داع

ــا  ــي وقّعته ــة الت ــات التّفصيليّ ــا االتّفاقيّ داخــل وخــارج مناطــق الخفــض. أّم

ــن  ــزء م ــا ج ــت إنّه ــة قال ــت مقّدم ــع، فتضمّن ــق األرب ــع المناط ــيا م روس

»مخرجــات وقــرارات جنيــف واحــد، وقــرارات مجلــس األمــن الّدولــّي ۲۲54 

ــاق أنقــرة، وأّن روســيا هــي ضامــن تنفيذهــا،  ــاق آســتانا واتّف و۲۲۱۸، واتّف

عقــب التــزام األطــراف كافـّـة بوقــف األعمــال القتاليّــة بــدًءا مــن الســاعة ۱۱ 

صباًحــا مــن يــوم ۳ آب ۲0۱۷، وتثبيــت خطــوط التمــاس، حســب مــا كانــت 

ــار، وباإلفــراج الفــورّي والمباشــر عــن  عليــه ســاعة إعــلن وقــف إطــلق الّن

ــّوات تثبــت نقــاط  ــوم 4 آب ق ــة روســيا، التــي ستنشــر ي ــن بضمان المعتقلي

ــلع  ــلّحة، وإق ــة المس ــع المعارض ــاق م ــار، باالتّف ــلق الّن ــف إط ــة وق مراقب

ــا أو  ــن األســلحة، إن كان صاروًخ ــوع م ــة عــن اســتعمال أّي ن األطــراف كافّ

طائــرة أو هــاون أو أســلحة ثقيلــة أو خفيفــة أو مضــاّدات طيــران، ودخــول 

أّول قافلــة إغاثــة للّســّكان بتاريــخ ۷ آب، وإخــراج الجرحــى والمرضــى 

ــا،  ــكو أيًض ــة موس ــوريّة، بضمان ــافي الّس ــن المش ــى أّي م ــورّي، إل ــكل ف بش

ــام  ــا... وإتم ــن أمنيًّ ــر الملحقي ــن غي ــروج المواطني ــول وخ ــماح بدخ والّس

حركــة المعابــر وتنســيقها مــن خــلل المجالــس المحلّيّــة فــي مناطــق 

ــة إعــادة  ــم عمليّ ــة، وتنظّ المعارضــة، التــي تحــّدد احتياجــات البنيــة التّحتيّ

ــود أو  ــة بن ــة بإضاف ــل االتّفاقيّ ــرًا، تعدي ــيا، وأخي ــة روس ــن بضمان المهّجري

ــوا فــي القاهــرة،  ــّروس قــد توّصل ــا للحتياجــات«)101(. كان ال ــا، طبًق إلغائه

يــوم ۲۲ تّمــوز ۲0۱۷، إلــى اتّفــاق مــع غوطــة دمشــق، بينمــا توّصلــت روســيا 

وأميــركا واألردن إلــى اتّفــاق حــول جنــوب غربــّي ســوريا فــي الّســابع مــن 

ــهر نفســه، بحســب مــا ســبق ذكــره.  الّش

)101(   محمــد أميـــــن، »خفــــض التّصعيــد فــي ريــف حمــــص«، العربــّي الجديــــد، 2 ـ 8 ـ 2017.

 https://bit.ly/3xzEBW0
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لــم ينّفــذ أّي بنــد مــن هــذه البنــود أو يحتــرم، ولــم يتوقّــف القصــف بحّجــة 

محاربــة اإلرهــاب، الــذي أخــذ الــّروس ينســبونه إلــى تنظيمــات عقــدوا 

ــام  ــّروس والّنظ ــك ال ــة! وانته ــا معتدل ــاعات بوصفه ــل س ــا قب ــات معه اتّفاقيّ

وقــف إطــلق الّنــار، بذريعــة عــدم التــزام المعارضــة المســلّحة بالقضــاء علــى 

ــا  ــرج أيًض ــم يُف ــا، ول ــا منه ــا، أو إخراجه ــي مناطقه ــة ف ــات اإلرهابيّ التّنظيم

عــن أّي معتقــل، ولــم يُعالــج أّي شــخص فــي أّي مشــفى رســمّي، ولــم يعــد 

مهّجــر إلــى منطقتــه. وبعــد ســتّة أشــهر، جــرى خللهــا إرهــاق المناطــق أمنيًّــا 

وتدميرهــا علــى نطــاق واســع تمهيــًدا إلســقاطها بضربــات منّســقة ومكثّفــة؛ 

ــة  ــل أشــهر قليل ــت قب ــي قال ــات، الت ــد االتّفاقيّ ــن تجدي امتنعــت موســكو ع

ــلمّي،  ــزم، وخطــوة نحــو الحــّل الّسياســّي الّس ــّي مل ــا جــزء مــن حــّل دول إنّه

ــتقلليّتها  ــان اس ــدت بضم ــة، وتعّه ــرارات الّدوليّ ــف والق ــان جني ــًذا لبي تنفي

ــة،  ــكاّن بحّريّ ــا الّس ــة ينتخبه ــس مدنيّ ــاطة مجال ــا بوس ــام، وإدارته ــن الّنظ ع

ــة الّضروريّــة لبلــوغ الحــّل  وتــرك ســلحها بيــد فصائلهــا إبّــان الفتــرة االنتقاليّ

ــب.  الّسياســّي القري

لــم يبــَق مــن مناطــق خفــض التّصعيــد غيــر منطقــة الّشــمال، فقــد اقتحمــت 

الغوطــة الّشــرقيّة قــّوات بّريـّـة ضّمــت أغلبيّــة مــن مرتزقــة إيرانيّيــن ولبنانيّيــن 

لــه ســوريا  لــم تشــهد  الّروســّي بقصــٍف  الطّيــران  وعراقيّيــن، دعمهــم 

ــه  ــل خلل ــة، »قُت ــبع الماضي ــش الّس ــنوات التّوح ــوال س ــًل، ط ــة مثي والمنطق

أكثــر مــن ۱0۳۱ مدنيًّــا، بينهــم ۲۱۹ طفــًل، وأصيــب خــلل أقــّل مــن أســبوعين 

ــوم واحــد  ــي ي ــا ســقطوا ف ــم ۱۱۲مدنيًّ ــا بجــراح، منه ــة ومواطًن 4۳50 مواطن

ــا فــي  ــر ۲۲ مركــزًا طبيًّ مــن القصــف الجــّوّي والمدفعــّي العنيــف، بينمــا ُدّم

مختلــف أنحــاء الغوطــة )102(، ولــم يبــق فيهــا مــكان يُعالــج فيــه المصابــون، 

الذيــن ارتفعــت نســبة وفيّاتهــم إلــى أرقــام غيــر مألوفــة، جعلــت أحــد األطبّاء 

يقــول يائًســا: »أعجــز عــن وصــف الحــال هنــا، فــل كلمــات يمكــن أن تصــف 

)102(   المرجع السابق.
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مــا يفعلــه الّنظــام بالغوطــة«)103(. قضمــت روســيا مناطــق خفــض التّصعيــد 

واحــدة بعــد أخــرى، والّذريعــة: الحــرب علــى اإلرهــاب، التــي اســتهدفت مــن 

ــات  ــار، وعقــدت معهــم اتّفاقيّ اعترفــت بهــم كشــركاء فــي وقــف إطــلق الّن

ــة الّســلم والحــّل الّسياســّي  ــة، قيــل فــي مقّدمتهــا إنّهــا جــزء مــن عمليّ دوليّ

ــم وأشــخاصهم  ــات ضــّد القصــف شــملت تنظيماته ــع بضمان ــّي، وتتمتّ الّدول

وأماكــن عيشــهم. أخيــرًا، فــي تّمــوز، أســقطت حــوران، بتفاهــم مــع إســرائيل 

نــّص علــى إعــادة منطقــة خفــض التّصعيــد إلــى الّنظــام األســدّي، مقابــل إنهــاء 

دور إيــران العســكرّي غيــر االستشــارّي فــي ســوريا، ومنــع أّي عســكرّي إيرانــّي 

ــوالن  ــدود الج ــن ح ــرًا م ــن كيلومت ــن ثماني ــّل ع ــافة تق ــراب لمس ــن االقت م

ــتنأف  ــرقه، واس ــّددة ش ــق مح ــي مناط ــدّي ف ــش األس ــر الجي ــّل، ونش المحت

العمــل باتّفاقيّــة فصــل القــّوات التــي وقّعــت فــي ۳۱ أيـّـار ۱۹۷4 بيــن دمشــق 

ــة قّدمتهــا األســديّة إلســرائيل، لــم تقــع  وتــّل أبيــب، واقترنــت بضمانــات أمنيّ

بعدهــا حادثــة واحــدة ضــّد ســبعة وثلثيــن مســتوطنة بناهــا االحتــلل فيــه، 

وســط تعّهــدات رســميّة بعــدم إعادتــه إلــى الّدولــة الّســوريّة. 

ــف  ــي الغوطــة وري ــد، ف ــض التّصعي ــت واشــنطن ســحق مناطــق خف تجاهل

ــد  ــش األس ــادة جي ــى إع ــت عل ــمالّي، ووافق ــص الّش ــّي وحم ــق الجنوب دمش

إلــى منطقــة الجنــوب، بعــد أيـّـام مــن تهديــٍد أصدرتــه وزارة خارجيّتهــا يُحــّذر 

ــار  ــّم خــرق وقــف إطــلق الّن مــن »إجــراءات حازمــة وحاســمة، فــي حــال ت

فيهــا« )104(، لكــّن التّهديــد كان تكتيكيًّــا، واســتهدف تحســين موقــف إســرائيل 

فــي موســكو وحيــال إيــران، وليــس حمايــة الجنــوب وشــعبه. هكــذا، غيّــرت 

واشــنطن رأيهــا، عندمــا تعلّــق األمــر بصفقــة بيــن تــّل أبيــب وموســكو، أريــد 

بهــا تقييــد الوجــود اإليرانــّي فــي ســوريا، وفــق خــّط أحمــر كانــت روســيا قــد 

)103(   عبـد الرحمــــن خضـــر وجــــلل بكـــــور، »محرقــة الغوطـــة«، العربّي الجديــــد 22 ـ 2 ـ 2018. 

  https://bit.ly/3JIIyKp.

)104(   حميــدي العبــد اللــه، »تحذيــرات واشــنطن لــن تثنــي دمشــق عــن تحريــر الجنــوب«، موقــع ســبوتنيك 

بالعربيّــة، 26 ـ 5 ـ 2018.
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ــه لــن يســمح باقتــراب  ــر األولــى، قيــل إنّ ــة خفــض التّوتّ حّددتــه فــي اتّفاقيّ

اإليرانيّيــن وأتباعهــم ألكثــر مــن أربعيــن كيلومتــرًا مــن حــدود الجــوالن، ثــم 

ــى صــار مــن غيــر المســموح بــأّي  تبّدلــت »شــروط التّفاهــم، وتحّســنت حتّ

وجــود إيرانــّي يتجــاوز المستشــارين لــدى وحــدات الجيــش األســدّي، فــي أّي 

ــل الّســماح  ــرًا عــن الجــوالن، مقاب ــن كيلومت منطقــة يقــّل بعدهــا عــن ثماني

ــام  ــام ۱۹۷4، وقي ــتباك لع ــّض االش ــة ف ــى منطق ــدّي إل ــش األس ــودة الجي بع

ــران ومرتزقتهــا مــن كامــل األرض الّســوريّة، فــي مســتقبل  روســيا بإخــراج إي

لــم يحــّدده الطّرفــان، والتــزام األســديّة باتّفاقيّــة عــام ۱۹۷4 دون تبديــل، ومنع 

ــا خمســة  ــغ عرضه ــي يبل ــة، الت ــة العازل ــى المنطق ــن الّدخــول إل جنودهــا م

عشــر كيلومتــرًا، وإعــلن وزيــر دفــاع إســرائيل أفيغــدور ليبرمــان أّن أّي جنــدّي 

ســورّي يدخــل إليهــا يعــرّض حياتــه للخطــر« )105(. 

ــي  ــى تلش ــي أّدت إل ــلث الت ــات الثّ ــدة وراء المحطّ ــات المتّح ــت الوالي وقف

التّمثيــل العســكرّي والّسياســّي »للثّــورة«. فقــد قــّررت فــي المحطّــة األولــى، 

ــريع  ــلش س ــن ت ــه م ــا أّدى إلي ــة وم ــلفيّة الجهاديّ ــور الّس ــت ظه ــي أعقب الت

للحــراك الّســلمّي ـ المدنــّي، وتقــّدم عاصــف لخــّط المذهبــة الطّائفيّــة 

والعســكرة، اســتخداَم ورقــة روســيا للتّحكــم فــي المســألة الّســوريّة وتبعاتهــا 

ــا  ــوريا وم ــي س ــا ف ــق أهدافه ــي تحقي ــد ف ــت تعتم ــد أن كان ــة، بع اإلقليميّ

ــادي لألســديّة.  ــرف المع ــى الطّ ــدان عل ــن بل ــا م وراءه

إلــى مجابهــات  أّدى  موقًفــا  واشــنطن  اتّخــذت  الثّانيّــة،  المحطّــة  فــي 

متعــّددة المســتويات مــع الفصائــل واالئتــلف، بعــد قرارهــا خــوض الحــرب 

ضــّد داعــش، وتحالفهــا مــع قــّوة ال تنتمــي إلــى التّمــرد المجتمعــّي وترفــض 

الثـّـورة، وتســتخدم القــّوة لوضــع الّســوريّين أمــام أمــر واقــع يتحــّدى وحــدة 

الّشــعب والمجتمــع والّدولــة. فــي المحطّــة األولــى، رّجحــت علقــات 

)105(   »ليبرمــــــــان يهـــــــــّدد الجيـــــــــش الّســـــــورّي«، وكالــــة وطـــــــن لألنبــــــاء، 9 ـ 7 ـ 2018. 

 https://www.wattan.net/ar/news/258195.html
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الّســاحتين  أطــراف  مــع  علقاتهــا  علــى  والّدوليّــة  اإلقليميّــة  واشــنطن 

العســكريّة والّسياســيّة، بمــا كان لهــا مــن صــلت منظّمــة ومتنّوعــة معهــم، 

ــة ـ  ــات أدواتيّ ــى علق ــا إل ــم، وحّولته ــا معه ــت علقاته ــة، كبح ــي الثّاني وف

وظيفيّــة، تضــاءل شــأن الطّــرف المعــارض بصــورة مطّــردة فيهــا، اســتعاضت 

ــة  ــا أولّويّ ــي حــرب أعطته ــد اســتخدمته ف ــع طــرف جدي ــا م ــا بعلقاته عنه

مطلقــة فــي سياســاتها، وتلشــت بالمقارنــة معهــا مكانــة الّصــراع بيــن 

ــار  ــن دم ــع م ــا ووق ــن ضحاي ــتمراره م ــقط باس ــا س ــوريّين، وم ــه الّس طرفي

ــار  ــد، واختي ــل األس ــة ورحي ــعبهم بالحّريّ ــم ش ــن مطالبته ــّي ع ــأي دول ون

ــهم.  ــم بأنفس نظامه

ــة الثّالثــة، تقّدمــت واشــنطن بمشــاريع نّفذتهــا روســيا، ومــرّت  وفــي المحطّ

بعملّيّــة قضــم منهجيّــة ومنظّمــة للفصائــل التــي كان البيــت األبيض قــد تخلّى 

عنهــا، وبقــرار دولــّي أضمــر إمكانيّــة القضــاء عليهــا، بمــا لروســيا واألســديّة من 

ــلزم مــع تهميــش  جيــوش وشــبّيحة ومرتزقــة، أو إخراجهــا مــن مواقعهــا بالتّ

االئتــلف سياســيًّا، وشــروع العالــم فــي التّعامــل معــه بتحّفــظ متعاظــم، وهــو 

يراقــب دخولــه منــذ نهايــة عــام ۲0۱5 فــي مــوت شــتوّي بطــيء. فــي هــذه 

المحطـّـة، اســتغنت واشــنطن عــن أدوار الفصائــل واالئتــلف، وقصــرت علقاتها 

ــة  ــة العربيّ ــة والوطنيّ ــًل للقــوى الثّوريّ ــاوض، واعتمــدت بدي ــة التّف ــى هيئ عل

ــاد الّديمقراطــّي«  ــة، فــي مناطــق شــمال ســوريا، هــو »حــزب االتّح ـ الكرديّ

ــت  ــي احتلّ ــعب«، الت ــة الّش ــّوات حماي ــكريّة: »ق ــه العس ــّي، وذراع األوجلن

ــة  ــتراتيجيّة عالي ــع اس ــّم مواق ــوريّة، تض ــن األرض الّس ــدة م ــاحات متزاي مس

القيمــة. 

ــة نســبيّة  ــن ديناميّ ــه م ــم ب ــا اتّس ــّي المتحــّول، بم ــف األميرك ــا أّن الموق كم

ــت  ــي أطلق ــة الت ــورات المفصليّ ــابقة، وراء التّط ــه الّس ــع مراحل ــة م بالمقارن

ــت  ــد قبل ــكو ق ــت موس ــورة. وإذا كان ــعب والثّ ــي الّش ــران ف ــيا وإي ــد روس ي

اقتراحــات واشــنطن، بــدًءا بورقــة رانــد، وأحبطــت تنفيــذ القــرار ۲۲54، 
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ــون  ــا األميركيّ ــق عليه ــي واف ــد الت ــض التّصعي ــات خف ــك باتّفاقيّ ــت ذل وغطّ

ــة كمصــر، فــإّن رصيــد هــذه الّسياســات المعاديــة للّســوريّين  وأطــراف عربيّ

ــى  ــا يجــب عــزوه إل ــد موســكو وحدهــا، وإنّم ال يجــوز أن يســّجل فــي رصي

ــا ال  ــة زعمــت أنّه ــل غيرهــا، التــي مــّررت موقفهــا بحجــج واهي واشــنطن قب

تقــوى علــى ردع الكرمليــن، والحــؤول دون وضــع المصيــر العربــّي والّشــرق 

ــد موســكو! ــي ي أوســطّي ف

التّفكيكيّــة مــن »الفوضــى  المرحلــة  تقــّدم  إلــى  التّطــور  يشــير هــذا 

الخّلقــة«، واقترابهــا مــن حلقــة حاســمة ســترتبط مــن اآلن فصاعــًدا بانتقالهــا 

ــي  ــا ف ــب دوًرا مهمًّ ــذي لع ــرف ال ــران: الطّ ــى إي ــّي إل ــرق العرب ــن المش م

ــر  ــه أّن تدمي ــا بوهــٍم آمــن ب ــة، مدفوًع إنجــاز مرحلتهــا المشــرقيّة التّدميريّ

ــنطن،  ــى واش ــاره عل ــي انتص ــوريا يعن ــراق وس ــي الع ــة ف ــع والّدول المجتم

ــا، ســينتقل  ــا، بينمــا هــو جــزء رئيــس فــي خططه ــادح به وإلحــاق ضــرر ف

ــة  ــروف الّضروريّ ــاج الظّ ــد إنض ــًدا، بع ــون بعي ــد ال يك ــوم ق ــي ي ــا ف إليه

لتفجيــر تناقضاتهــا الّداخليّــة، التــي تجــاوزت منــذ زمــن بعيــد لحظــة 

ــف  ــهدتها منتص ــرات ش ــي تظاه ــها ف ــن نفس ــرت ع ــى، وعبّ ــا األول تراكمه

عــام ۲0۱۸ معظــم مدنهــا الكبيــرة، وفــي سلســلة الّضربــات القاســية التــي 

ــة  ــفت هشاش ــوريا، وكش ــي س ــط ف ــكرّي المراب ــا العس ــتهدفت جهازه اس

ــة، بمــا فيهــا مــن  مؤّسســتها العســكريّة وعجزهــا عــن خــوض حــرب حديث

نقــاط ضعــف تمنعهــا مــن مواجهــة واشــنطن وتــّل أبيــب، علًمــا بــأّن الّصــراع 

ــراط  ــى انف ــة، بالّنســبة إل ــر أهّميّ ــة األكث ــّي ســيكون الحلق ــّي اإليران الّداخل

ــا بأنمــاط إعــادة تركيــب دول  مــا بقــي مــن عقــد المشــرق، واألكثــر ارتباطً

ومجتمعــات »الفوضــى الخّلقــة«، إذا لــم تتبنــى إيــران فــي الفتــرة القصيــرة 

ــنة،  ــن س ــف وثلثي ــان نيّ ــاتها إبّ ــة لسياس ــا معاكس ــا خططً ــة عبره القادم

ــوره  ــّي، تبل ــم العرب ــال العال ــى دور متكامــل حي ــع إســرائيل عل ــاون م وتتع

واشــنطن وتشــرف عليــه كخيــار إنقــاذّي للمللــي، إن كانــوا يريــدون الّنجــاة 
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بجلودهــم، وتفــادي مــا وقــع مــن تدميــر وقتــل فــي جوارهــم العربــّي، فــإن 

ــرّض  ــم، وتع ــار داخله ــة انفج ــم مواجه ــة، كان عليه ــذه االنعطاف ــوا ه رفض

ــورّي ومرتزقتهــم أن أحدثــوه فــي  نظامهــم ألضعــاف مــا ســبق لحرســهم الثّ

ــات قتــل وتخريــب وإبــادة.  بلــدان المشــرق مــن دمــار ونّفــذوه مــن عمليّ

ــاذا  ــن؟ وم ــن الخياري ــي مــن أحــد هذي ــاذ الملل هــل ستســتطيع روســيا إنق

ــاذا يبقــى  ــي حــال نجــاح أحدهمــا؟ وم ــورّي ف ــر موســكو الّس ســيكون مصي

ــدّي،  ــام األس ــراق وقّوضــت الّنظ ــركا بالع ــردت أمي ــي المشــرق، إن انف ــا ف له

وســلّطت إســرائيل علــى مرتزقــة طهــران فــي لبنــان، وحرســها فــي ســوريا، أو 

ــم دوًرا شــرق  ــم وتمنحه ــذ نظامه ــي تنق ــع الملل ــي مســاومة م انخرطــت ف

أوســطّي واســًعا، مقابــل التّعــاون مــع إســرائيل ضــّد العــرب، والتّضييــق علــى 

الوجــود الّروســّي فــي المنطقــة؟ 

إذا كان الطّرفــان الّســوريان المتصارعــان ليســا مقّرريــن بالّنســبة إلــى الّشــأن 

الّســورّي، وكان الوجــود اإليرانــّي فــي ســوريا مطروًحــا علــى طاولــة الّدولتيــن 

ــال  ــي ح ــرًّا، ف ــا ومتعث ــيكون صعبً ــّل س ــيا أّن الح ــاد روس ــن، العتق الكبيرتي

ــي  ــر ف ــع والمؤثّ ــن الواس ــكرّي الرّاه ــا العس ــى حضوره ــران عل ــت طه حافظ

ــا فــي أّي حــّل  كّل مياديــن الّصــراع، وأّن تحجيمــه شــرط نجــاح دورهــا أميركيًّ

دولــّي قــادم، وتخطّــي قــدرة المللــي علــى مقاومتهــا وإحبــاط أهدافهــا بمــا 

ــي  ــا ف ــا يجاريه ــيا م ــدى روس ــس ل ــة لي ــكريّة بّريّ ــوى عس ــن ق ــه م يمتلكون

ســوريا، مــع العلــم بأنّهــا لــن تتــرّدد باســتخدامها فــي حــال تعارضــت خطــط 

الّســلم مــع مصالحهــا، أو انحــازت موســكو إلــى واشــنطن ومواقفهــا تجاههــا. 

وفضــًل عّمــا ســبق، تتطلـّـب خطـّـة تهميــش دور القــوى اإلقليميّــة فــي الّصــراع 

التّحكــَم فــي الوجــود العســكرّي التّركــّي فــي ســوريا، وإن اختلفــت مواصفاتــه 

ــن  ــع الّدولتي ــرة م ــة أنق ــق بعلق ــا يتعلّ ــي م ــّي، ســواء ف عــن الوجــود اإليران

ــّي  ــّل الّدول ــا، أم الح ــا منه ــوريّة ومتطلّباته ــكلة الّس ــع المش ــن، أم م الكبريي

ــا منــه، بخــلف طهــران الرّافضــة لجنيــف القابلــة  ــا إيجابيًّ الــذي تتّخــذ موقًف



166

آلســتانا، وتربــط حّصتهــا مــن ســوريا بتعطيــل الحــّل الّسياســّي، محليًّــا كان أو 

ــا، مــا دام ســيتّم بقــرار مــن الّدولتيــن، وســيجعل علــى األرجــح حّصتهــا  دوليًّ

الّســوريّة أصغــر مّمــا فــي يدهــا منــذ أعــوام. ثّمــة إشــارات إلــى بدايــة تفاهــم 

دولــّي حــول دور وحّصــة تركيــا، الحريصــة علــى توفيــق أمنهــا القومــّي مــع 

سياســات أميــركا فــي منبــج وروســيا فــي البــاب وعفريــن، علــى عكــس إيــران: 

ــى  ــاران عل ــَم الجبّ ــإْن تفاَه ــس روســيًّا، ف ــا، الملتب المرفــوض وجودهــا أميركيًّ

الحــّل، كانــت لــدى تركيــا فرصــة حقيقيّــة ألن تكــون جــزًءا منــه، بينمــا ترفــض 

ــي  ــتراتيجيّتها ف ــّوض اس ــه يق ــكرّي، ألّن تفكيك ــا العس ــك دوره ــران تفكي إي

المشــرق العربــّي، ويُطلــق آثــاًرا ارتداديـّـة نحــو داخلهــا تهــّدد نظامهــا القائــم. 

باختصــار: لــن يكــون هنــاك تنفيــذ للحــّل، حتـّـى فــي حــال تــّم التّوافــق عليــه، 

إذا لــم يكــن هنــاك تفاهــم علــى مســتقبل إيــران فــي ســوريا بالّنســبة إلــى 

روســيا، وفــي المنطقــة عموًمــا بالّنســبة إلــى أميــركا. 

ا أن يكــون هنــاك حــّل روســّي منفــرد للمســألة الّســوريّة، أو أمــر  يُســتبعد جــدًّ

واقــع روســّي يُفــرض علــى ســوريا والعالــم، علــى الّرغــم مّمــا يســاور بوتيــن 

مــن أوهــام حــول قدرتــه علــى تحقيــق أهدافــه المحلّيّــة والّدوليّــة بسياســات 

القــّوة وحافـّـة الهاويــة. لكــن هــذا ال يعنــي أّن الحــّل لــن يأخــذ بعيــن االعتبــار 

ــون  ــكاد يك ــا ي ــنطن بم ــا واش ــم تفّوضه ــوريا، وإن ل ــي س ــيا ف ــح روس مصال

مســتحيًل: إنجــاز الحــّل الّسياســّي، مثلمــا ســبق أن فّوضتهــا بإعــداد مســرحه 

العســكرّي. ســتحتفظ واشــنطن بحّصــة روســيا، إن قبلــت حــلًّ متوازنـًـا ال يُنــزل 

ــا، أو  ــة له ــنطن هزيم ــا واش ــت اعتبرته ــة، إن وقع ــة بالمعارض ــة نهائيّ هزيم

انتقاًصــا مــن مكانتهــا، وإضــراًرا بمصالحهــا.

ــع  ــاون م ــران والتّع ــع إي ــف م ــي بالتّحال ــّل روس ــا ح ــاك أيًض ــون هن ــن يك ل

تركيــا. الحــّل ال بــّد أن يكــون دوليًّــا، أميركيًّــا ـ روســيًّا، وأن يطبـّـق أو يســتوحي 

بيــان جنيــف والقــرارات الّدوليّــة، مــا لــم يكــن الوضــع الرّاهــن، وضــع القتــال 

ا. وكذلــك لــن يكــون الحــّل تعاقــًدا  والتّدميــر، هــو الحــّل لفتــرة مديــدة جــدًّ
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بيــن موســكو واألســد، ألنّــه يرّجــح أن ال يكــون هنــاك تفاهــم بيــن واشــنطن 

ا أن  ــران ودورهــا، دون مقابــل أميركــّي وازن يُســتبعد جــدًّ وموســكو علــى إي

يقّدمــه البيــت األبيــض للكرمليــن، وألّن اإلبقــاء علــى األســد رئيًســا لســوريا، 

ــد الحــّل ويجعلــه شــبه مســتحيل، ويحتجــز إعــادة  كمــا ترغــب روســيا، يعّق

اإلعمــار ويحجــب األمــوال عــن موســكو ودمشــق، ويؤّجــج الّصــراع المتبــادل 

بيــن العــرب وإيــران ويعــّزز اإلرهــاب، ويدفــع واشــنطن إلــى إعــادة الّنظــر 

بمــا قــد يترتـّـب علــى الحــّل مــن نتائــج، كبقــاء الجيــش الّروســّي فــي ســوريا، 

وبــدور إســرائيل، ومــا عليهــا فعلــه لمنــع انغــراس إيــران فــي الّنظــام األســدّي 

واقتلعــه مــن جوارهــا. صحيــح أّن واشــنطن فّوضــت روســيا بإعــداد الّســاحة 

العســكريّة لحــّل سياســّي، لكــّن الحــّل نفســه ظــّل محّل خــلف بيــن الّدولتين، 

وأضمــر احتمــاالت يمكــن أن تدفــع إلــى تجديــد الّصــراع أو توســعته وتغييــر 

طابعــه، فــي حــال أصــرّت روســيا علــى التّمســك باألســد والّدفــاع عن سياســات 

إيــران العربيّــة، أو صّعــدت مواقفهــا مــن إســرائيل. 

ليــس ميــزان القــوى بيــن روســيا وإيــران واألســديّة والتّنظيمــات شــبه 

ــن  ــة م ــن المعارض ــة، وبي ــن جه ــؤالء م ــة له ــة، التّابع ــكريّة واالرتزاقيّ العس

جهــة أخــرى، هــو مــا ســيعيّن نمــط الحــّل والقــدرة علــى تحقيقــه. ســيتعيّن 

الحــّل بموازيــن قــوى دوليّــة، ليســت روســيا طرفهــا األقــوى أو المقــّرر، لذلــك، 

ســيُقبُل مخرًجــا ال يقــوم علــى انتصــار الّنظــام أو هزيمــة المعارضــة، فالّنظــام 

ــة  لــم يكــن هــو الــذي انتصــر، والمعارضــة لــم ولــن تهــزم، مــا بقيــت الحّريّ

حيّــة فــي نفــوس ملييــن الّســوريّين، ومــا دام إصــلح الّشــأن الّســورّي ضــرورة 

ــورة  ــاج نفســه بالّص ــادة إنت ــا، وعجــز الّنظــام األســدّي عــن إع ال مهــرب منه

التــي كان عليهــا قبــل الثـّـورة عــام ۲0۱۱، بينمــا تغيّــر الّســوريّون خلل ســنوات 

الّصــراع، بســبب التّضحيــات التــي قّدموهــا لنيــل حّريّتهــم، وصــار مــن المحال 

رّدهــم إلــى أوضــاع مــا قبــل الثـّـورة، ألســباب عديــدة، أهّمهــا افتقــار األســديّة 

إلــى القــدرات البشــريّة والّسياســيّة، التــي حكمتهــم بهــا قبــل ثورتهــم، 

وخســرت معظمهــا بعدهــا. 
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ــّي  ــا عليــه، أصبحــت هــدف المجتمــع الّدول إذا عارضــت روســيا حــلًّ متوافًق

ــا  ــا وبريطاني ــركا وفرنس ــت أمي ــا، ومارس ــي أوكراني ــدث ف ــا ح ــرار م ــى غ عل

وألمانيــا ضغوطـًـا شــتّى عليهــا، وجعلــت وضــع األســد ووضعهــا موضــوع نــزاع، 

ــا دورهــا  بعــد أن كان محــّل تفاهــم دولــّي. وعندئــذ، يُرّجــح أن تفّعــل أوروبّ

الّســورّي، كطــرف علــى الّضفــة األخــرى للمتوّســط، حيــث لهــا قاعدتــان جّويـّـة 

ــا علــى أمــن القــارّة، وعلــى  ــة، قــد تمثّــلن فــي أّي وقــت خطــرًا جّديًّ وبحريّ

تركيــا واليونــان، دولتــي األطلســّي الحليفتيــن لواشــنطن. 

ــّي  ــّل الّسياس ــن الح ــا ع ــران، وبعزله ــّد إي ــة ض ــة جديّ ــنطن معرك ــدء واش بب

والعمــل إلخراجهــا مــن ســوريا، يرّجــح أاّل تنخــرط موســكو فــي الّدفــاع 

ــوط  ــورّي بضغ ــا الّس ــيتّم اســتهداف وجوده ــا. وس ــس معركته ــه لي ــا، ألنّ عنه

ــداد،  ــق وبغ ــي دمش ــّعبة ف ــكريّة متش ــيّة وعس ــرائيليّة، سياس ــة ـ إس أميركيّ

ــة. وســتجد موســكو نفســها أمــام تبــّدل متزايــد فــي موازيــن  والــّدول العربيّ

ــران داخــل  ــوريّة، ألّن اســتهداف إي ــات القــوى ضمــن مســتعمرتها الّس وعلق

ســوريا ســيترك آثــاًرا مباشــرة عليهــا، وســيضعف موســكو فــي المنطقــة بقــدر 

مــا تنحــاز إليهــا. هــذا الرّهــان هــو أحــد بنــود جــدول أعمــال واشــنطن، مــذ 

قــّررت التّفــاوض علــى برنامــج طهــران الّصاروخــّي وانتشــارها اإلقليمــّي فــي 

ــّي.  ــرق العرب المش

ــر  ــرك لموســكو غي ــن يت ــه ل ــا اإلضعــاف المحتمــل للموقــف الّروســّي، فإنّ أّم

أحــد خياريــن: تفاديــه عبــر الموافقــة علــى تقليــص حضور طهــران العســكرّي، 

المنافــس لهــا، فــي ســوريا، أو الموافقــة علــى حــّل يعيــد تعريــف دورهــا فــي 

ــران  ــص، طابعــه العســكرّي، فــإن قــّررت مســاعدة إي ــزع، أو يقلّ دمشــق وين

ــّدم  ــم المتق ــع العال ــة وم ــا العربيّ ــرت بعلقاته ــا، قام ــى جانبه ــوف إل والوق

وإســرائيل، وواجهــت احتمــال إمــداد الفصائــل والمعارضــة الّســوريّة بأســلحة 

ــة تلحــق خســائر فادحــة بهــا، وتقــّوض هيبتهــا كقــّوة كبــرى، وتورّطهــا  نوعيّ

ــا.  فــي حــرب طويلــة مرتفعــة الكلفــة، بشــريًّا وماليًّ

ــه  ــّي، كــي يشــرعن أو يســّوغ تدّخل ــرار دول ــى ق ــاج الغــرب إل ــرًا، ال يحت أخي
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فــي ســوريا. إّن ضربــة واشــنطن وباريــس ولنــدن العســكريّة لمواقــع الّنظــام 

ومنشــآته الكيمياويّــة، يــوم ۱4 نيســان ۲0۱۸، كانــت رســالة أريــد بهــا تأكيــد 

هــذه الحقيقــة )106(. كــي تقبــل روســيا التّخلــّي عــن طهــران، قــّدم الغــرب لها 

جــزرة محمولــة علــى عصــا تحديّــات عديــدة، يصــّح اعتبارهــا أّول محــّددات 

أميركيّــة معلنــة للــّدور الّروســّي فــي ســوريا، إلــى جانــب اإلغــراءات التّاليــة:

االعتــراف بحــّق قّواتهــا فــي المرابطــة فــي قاعدتــّي حميميــم الجّويّــة 

البحريّــة. وطرطــوس 

ــدون  ــي ســتنقلب ب ــار ســوريا، الت ــادة إعم ــي إع ــة ف ــّدول الغربيّ مشــاركة ال

ــار  ــن انتش ــتجعل م ــا، وس ــّل له ــة ال ح ــة مرهق ــى معضل ــاركة إل ــذه المش ه

ــه.  ــا يحتاجــون إلي ــي ســوريا مشــكلة، هــي آخــر م ــّروس ف ال

اإلقــرار بــأّن لروســيا مكانــة دولــة عظمــى علــى الّصعيد الّدولــّي، تعطيهــا الحّق 

ــات،  ــع العقوب ــار، وتُرف ــوق الحص ــا ط ــّك عنه ــة، وأن يُف ــل بنّديّ ــي أن تُعاَم ف

مقابــل حــّل مشــكلة أوكرانيــا)107(. ولروســيا فــي سياســات واشــنطن الّســوريّة 

أن تختــار بيــن العصــا والجــزرة، بيــن التّخلــّي عــن مســاندة التّوســع اإليرانــّي 

ــن  ــا، والخليجيّي ــرب عموًم ــا الع ــاه جيرانه ــة تج ــران العدوانيّ ــات طه وسياس

ــاج سياســات  ــي بانته ــاع الملل ــى إقن ــة عل ــة، أو الموافق ــم بصــورة خاّص منه

قوميّــة مبنيّــة علــى مصالــح ومنافــع متبادلــة، وإجبارهــم علــى القيــام بــدور 

متأقلــم مــع وظائــف دولــة ال تتبّنــى اســتراتيجيّة ســيطرة علــى جوارهــا، وال 

تســتهدف فــرض طابــع مذهبــّي عليــه، يتخطـّـى مــا يمكــن للمجتمــع الّدولــّي 

قبولــه، ويضمــر مخاطــر تســهم فــي تقويــض مــا يقــوم هــذا المجتمــع عليــه 

ــد بهــا دون اســتخدام العنــف فــي العلقــات  مــن قيــم ونواظــم، يحــول التّقيّ

بيــن أطرافــه، وتدّخــل دولــه بعضهــا فــي شــؤون بعضهــا اآلخــر. 

 .2018 نيســان   28 الجديــد،  العربــّي  جريــدة  الظّاهــرة«،  ونتائجهــا  »الرّســالة  كيلــو،  ميشــيل     )106(

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

ــي 2018. ــون الثان ــد، 26 كان ــّي الجدي ــون«، العرب ــة تيلرس ــى الورق ــات عل ــو، »ملحظ ــيل كيل )107(    ميش

 https://bit.ly/3OgzuQl
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سياســاتها  وترفــض  كدولــة،  إيــران  مصالــح  قبــول  واشــنطن  تؤكّــد 

كأداة فــي يــد واليــة الفقيــه، تعامــل اآلخريــن بمنطــق وأســاليب ال 

تنتمــي إلــى ســلوك الــّدول المســتقلّة ذات الّســيادة، وتمثّــل خطــًرا 

ــن  ــتان واليم ــراق وأفغانس ــوريا والع ــى س ــان إل ــن لبن ــا: م ــى جيرانه عل

ــلت  ــارة والمواص ــرق التّج ــّدد ط ــت، وته ــعوديّة والكوي ــن والّس والبحري

العــرب  بحــر  إلــى  هرمــز  ومضيــق  العربــّي  الخليــج  مــن  الّدوليّــة: 

الّســويس  وقنــاة  المنــدب  بــاب  إلــى  وصــواًل  الهــادي،  والمحيــط 

وشــرق المتوّســط... إلــخ، وتســتنفر مواقعهــا الّشــيعيّة فــي البلــدان 

معاييــر  إلــى  باالســتناد  مجتمعاتهــا  ضــّد  وتســتخدمها  المجــاورة، 

ال  الحمــوالت.  إرهابيّــة  المنعكســات،  عصبويّــة  مذهبيّــة،  وحســابات 

ــورّي« و»حــزب اللــه«  ــران العســكر و»الحــرس الثّ مــكان فــي ســوريا إلي

و»زينبيّــون« و»فاطميّــون« و»عصائــب أهــل الحــّق«، وســواهم مــن 

ــع  ــران بوض ــي طه ــنطن لملل ــمح واش ــن تس ــن، ول ــة والمذهبيّي المرتزق

ــيعّي، بحســب  ــا بالهــلل الّش ــى ســوريا، وإلحاقه ــورّي عل ــد حرســهم الثّ ي

تصريحــات متكــّررة لمســؤولين أميركيّيــن)108(، وتشــي مواقفهــا بــأّن 

ــة  ــى التّعامــل مــع جوارهــا، كدول ــران عل ــار إي هدفهــا المباشــر هــو إجب

الّدوليّــة وتحتــرم حقوقــه ومصالحــه. بالقوانيــن  تلتــزم 

ــط،  ــرق األوس ــا والّش ــر جواره ــر مصي ــران بتقري ــنطن لطه ــمح واش ــن تس ل

وبالتّحّكــم فــي قواعــد الّصــراع بيــن الّشــيعة والّســّنة، الــذي أخضعتــه 

ــّد  ــا ض ــدأت صراعه ــوفيت، وب ــار الّس ــرّد أن انه ــتراتيجيّة بمج ــا االس لخططه

ــا  ــت فوضاه ــاب، وعمل ــى اإلره ــرب عل ــعار الح ــت ش ــلمّي تح ــم اإلس العال

ــا  ــى ميدانه ــا إل ــران ومرتزقته ــت إي ــورّي، وجلب ــراع الّس ــة الّص ــة إلطال الخّلق

ــورة  ــر الثّ ــة وتصدي ــم اإليرانيّ ــادرة قوقعته ــي بمغ المباشــر، وســمحت للملل

ــيعّي«،  ــلل الّش ــّدّي اله ــران وتح ــة إي ــة لمواجه ــتراتيجيّة أميركيّ ــة اس ــل ثّم ــة، »ه ــو هنيّ ــن أب )108(   حس

 https://bit.ly/37YwneY ،جريــدة األمــان، بــل تاريــخ
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إلــى خارجهــا. لــن يتــرك البيــت األبيــض الّصــراع الّشــيعّيـ  الّســّنّي، أو اإليرانــّي 

ـ العربــّي، الــذي تريــد لــه أن يســتمّر ألطــول فتــرة ممكنــة، لخطــط طهــران 

وأهدافهــا، وإاّل تجــاوزت الــّدور المرســوم لهــا، وانتشــت بانتصاراتهــا إلــى أن 

ــذي  ــر ال ــر، المصي ــة األم ــي نهاي ــم اإلســلمّي، فتواجــه، ف ــّم الخــراب العال يع

ــت  ــه مــن وهــم انتصــارات وضَع ــا انتشــوا ب ــوفيت، بعــد م ــه الّس وصــل إلي

يدهــم علــى مناطــق شاســعة مــن العالــم، تبيّــن فيمــا بعــد أّن واشــنطن لــم 

ــا جــرى.  ــدة عّم تكــن بعي

تريــده واشــنطن، وأن  لمــا  يســتبعد أن تنصــاع طهــران دون مقاومــة 

ــة، وتستســلم لهيمنتــه علــى  ــة البيــت األبيــض العالميّ تنضــوي تحــت مظلّ

ــا،  ــم معه ــر عظ ــة كس ــوض معرك ــل، أن تخ ــتبعد، بالمقاب ــة. ويس المنطق

وتتمّســك بــدور يفــرض عليهــا مواجهــة متعــّددة المســتويات مــع الّنظــام 

نتائجــه كارثيّــة، إن خاضتهــا أو خســرتها،  الّدولــّي وجوارهــا، ســتكون 

كمــا يرّجــح أن يحــدث، بســبب عجــز ســاقيها الّضعيفتيــن عــن حمــل 

إمبراطوريّــة تضــّم شــعوبًا معاديــة ودواًل مســتقلّة، تتقاطــع مصالحهــا مــع 

مصالــح واشــنطن، فــي كّل مــا يتعلـّـق بإخــراج عســكر طهــران مــن بلدانهــا، 

عبــر معركــة تســتطيع تحاشــيها مــن خــلل مــا يعــرض عليهــا مــن علقــات 

تســتند إلــى منافــع متبادلــة ومصالــح مشــتركة مــع جوارهــا والعالــم، بــداًل 

مــن اســتبدال صلتهــا بعديــد مــن الّشــعوب العربيّــة واإلســلميّة الّشــقيقة 

ــه«  ــزب الل ــا، كـــ »ح ــا مجتمعاته ــة ترفضه ــات محلّيّ ــع تنظيم ــات م بعلق

ــراق،  ــي الع ــعبّي« ف ــد الّش ــن، و»الحش ــي اليم ــن ف ــان، والحوثيّي ــي لبن ف

واألســديّة فــي ســوريا. 

ــوط  ــن الّضغ ــتّى م ــواع ش ــن ممارســة أن ــا م ــّل واشــنطن مناطــق تمّكنه تحت

ــي  ــا الت ــّي، كتركي ــورّي ـ العراق ــى دول الجــوار الّس الّسياســيّة والعســكريّة عل

سيتحّســن وضعهــا إذا مــا نجــح الغــرب فــي إبعــاد روســيا عــن إيــران، 

ورجحــت كّفتهــا الّخاّصــة فــي حــّل يراعــي تحالفهــا مــع موســكو، ومــا أنجــزه 



172

مــن تفاهمــات مــع روســيا فــي إدلــب ثــّم سوتشــي، حضــرت إيــران مداوالتهــا 

لكّنهــا خرجــت منهــا صفــر اليديــن، فبذلــت جهــوًدا حثيثــة إلفشــالها، بدعــم 

ــت  ــع البي ــا م ــح علقاته ــى تصحي ــرة عل ــن حرصــت أنق ــي حي ــن األســد، ف م

األبيــض، والتّنســيق معــه فــي حــال قــّرر ســحب عســكره مــن شــرق الفــرات، 

مــن دون أن تتخلّــى عــن علقاتهــا مــع روســيا، الّضروريـّـة لموقعهــا المنشــود 

ــّي، ولتطبيــع صلتهــا مــع حلفائهــا فــي حلــف األطلســّي.  ــوازن الّدول فــي التّ

هــذا الّنهــج عــاد علــى أنقــرة بمنافــع عديــدة، كموافقــة موســكو، فــي اجتمــاع 

وزيــرّي الّدفــاع والخارجيّــة الّروســيّين بنظيرهمــا التّركيّيــن، علــى دخــول 

ــة  ــّوات حماي ــزب PYD و»ق ــرب ح ــرات، لض ــرق الف ــى ش ــة إل ــّوات التّركيّ الق

ــن.  ــعب« األوجلنيّي الّش

ــوريا  ــي س ــش ف ــّد داع ــا ض ــة معركته ــنطن بأولّويّ ــات واش ــك تصريح تتمّس

ــّي مــن  والعــراق، فهــل تواصــل معركتهــا مــع إيــران، بمــا هــي جــزء تكميل

صراعهــا مــع »الّدولــة اإلســلميّة«، علــى الّرغــم مــن إعــلن ترامــب االنتصــار 

ــن  ــا فاتحــة زم ــة ضّده ــون المعرك ــن؟ وهــل تك ــي البلدي ــا ف ــّي عليه الّنهائ

ــا  ــة م ــي نهاي ــة، أم ه ــة والعربيّ ــة واإلقليميّ ــات الّدوليّ ــن الّصراع ــد م جدي

وقــع منهــا فــي األعــوام الماضيــة، وبدايــة تفاهــم أميركــّي ـ روســّي تحتــّل 

ــه، وتشــارك موســكو  ــة في ــة والتّقريريّ ــى، التّخطيطيّ ــة األول واشــنطن المكان

فــي إدارتــه مــن موقــع تــال، أســوة بمــا حــدث مــن تنســيق بيــن الجانبيــن 

ــّدور  ــذ شــروط تســوية شــاملة يســّهل ال ــر عندئ ــام ۲0۱5؟ فتتوفّ أواخــر ع

الّروســّي فيهــا خطــط أميــركا إلعــادة تركيــب مــا تــّم تفكيكــه مــن مجتمعــات 

ــة ومشــرقيّة، مقابــل حّصــة وازنــة لهــا فــي ســوريا، تكتفــي بهــا  ودول عربيّ

ــا وسياســيًّا  وتمتنــع عــن مــّد نفوذهــا إلــى خارجهــا، وإن تعاملــت اقتصاديًّ

ــرة  ــه وزي ــذي بلورت ــروع ال ــب المش ــد«، حس ــط الجدي ــرق األوس ــع »الّش م

ــتيفن  ــع س ــاون م ــت، بالتّع ــن أولبراي ــابقة مادلي ــة الس ــة األميركيّ الخارجيّ

هادلــي، مستشــار األمــن القومــّي األميركــّي األســبق، ونــرى بعــض علماتــه 
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فــي أيّامنــا صفقــة القــرن واعتــراف بلــدان الخليــج بإســرائيل، ويــراد لقيامــه 

ــة، ويتكّفــل بفتحهــا  ــة والمجتمعيّ ــر بنــى وعلقــات مكّوناتــه الّدولويّ أن يغيّ

ــّدول المتعارضــة بقضايــا مشــتركة  علــى فضــاءات تســتبدل فيهــا مصالــح ال

ــان )109(.  ــات واألدي ــى الحــدود والقوميّ تتخطّ

عمليًّــا، أعلنــت »الورقــة تيلرســون« التــي تبّنتهــا، يــوم ۲۳ كانون الثانــي ۲0۱۸، 

ــركا  ــس«، هــي أمي ــة باري ــى نفســها اســم »مجموع ــت عل خمــس دول أطلق

وبريطانيــا وفرنســا والّســعودية واألردن، إنهــاَء حقبــة االنكفــاء والّنــأي بالّنفس، 

وتبّنــي نهــج انخــراط نشــط فــي ســوريا يســتند إلــى حــّل سياســّي يرتكــز علــى 

مــا أســماه الوزيــر »حــاالت نهائيّــة رئيســة«، هــي: 

ــرّة  ــوريا م ــتخدام س ــدم اس ــة، وع ــورة دائم ــدة بص ــش والقاع ــة داع »هزيم

أخــرى، كمــلذ آمــن لإلرهابيّيــن، أو للهجــوم علــى المواطنيــن األميركيّيــن فــي 

ــا. الّداخــل والخــارج، أو ضــّد حلفائن

حــّل الّصــراع بيــن الّشــعب الّســورّي ونظــام األســد، مــن خــلل عمليّة سياســيّة 

ــم ۲۲54، وضمــان  ــس األمــن رق ــرار مجل ــدة، حســب ق ــم المتّح تقّررهــا األم

عمــل ســوريا المســتقرّة والمســتقلّة والموّحــدة كدولــة تحــت قيــادة مــا بعــد 

األســد.

ــوس  ــة الق ــن إقام ــران م ــان إي ــوريا، وحرم ــي س ــّي ف ــوذ اإليران ــاؤل الّنف تض

ــدات  ــن التّهدي ــان م ــا باألم ــع جيرانه ــيعّي، وتمتّ ــور الّش ــمالّي أي المح الّش

ــوريا. ــن س ــة م اآلتي

إنشــاء ظــروف تمّكــن اللجئيــن والمشــردين داخليًّــا مــن العــودة إلــى بلدهم 

بشــكل آمــن وطوعّي.

خلّو سوريا من أسلحة الّدمار الّشامل«)110(. 

)109(   مادليــن أولبرايــت و ســتيفان هادلــي، »حــول اســتراتيجيّة الواليــات المتّحــدة بشــأن الّشــرق األوســط«، 

 https://bit.ly/3ry61aN .2017 مجلــس األطلســّي، المعهــد المصــري للدراســات، 5 ـ 1 ـ

)110(   ريكس تيلرسون، عن سوريا، شبكة فولتير، 17 كانون الثاني 2018.

https://www.voltairenet.org/article199418.html
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ــران، وفــي الوقــت  ــّف إي ــح مل ــى واشــنطن فــي فت ــا إل ــت أوروبّ ــد انضّم وق

نفســه، بــدأت إســرائيل سلســلة غــارات جّويّــة مفتوحــة علــى مواقــع جيــش 

ــورّي، فــي مناطــق مختلفــة مــن ســوريا، بغطــاء أميركــّي  ــران وحرســها الثّ إي

تقليــدّي وبالتّنســيق مــع روســيا، بينمــا توّعــد علــي شــمخاني، أميــن المجلــس 

ــر ال  ــّي، كأم ــان الّصهيون ــة الكي ــّي، بـــ »معاقب ــّي اإليران ــن القوم ــى لألم األعل

عــودة عنــه« )111(، قبــل أن ينفــي وقــوع غــارات إســرائيليّة، أو ســقوط قتلــى 

ــه  ــى مــا ســيكون علي ــّدالالت إل ــة بال ــوده، فــي إشــارة غنيّ مــن ضبّاطــه وجن

ــي  ــرب، وف ــن الغ ــا وبي ــة بينه ــة حقيقيّ ــا جــرت مواجه ــران، إذا م ــف إي موق

ــها  ــار حرس ــة انتش ــى مقايض ــيرغمها عل ــا س ــى أّن ضعفه ــّي عل ــل إضاف دلي

الثـّـورّي فــي البلــدان العربيّــة المجــاورة، بمــا هــو مطــروح عليهــا مــن علقــات 

ــة معهــا.  طبيعيّ

ــورة  ــذ وقعــت الثّ ــرّة، من ــّم ألّول م ــّد مــن ملحظــة خطــوات تت ــرًا، ال ب أخي

ــا فــي  ــر عنهــا تحــرّك عابــر لألطلســّي يضــع أميــركا وأوروب فــي ســوريا، يعبّ

ــووّي،  ــران الّن ــّف إي ــا المرتبطــة بمل ــال القضاي ــق حي ســياق سياســّي متطاب

الــذي  الّدولــّي فــي ســوريا،  الّسياســّي  الّصاروخــّي، والحــّل  وبرنامجهــا 

ــة  ــم أوروبيّ ــنطن وعواص ــا واش ــه، تبّنته ــة ل ــع صياغ ــا بوض ــت فرنس تكّفل

ــلزم مــع هــذا التّطــور، تــّم تحريــك  ــة كالّســعوديّة واألردن. بالتّ ودول عربيّ

ــة  ــرار بإدان ــرح مشــروع ق ــوريّة، واقت ــن المســألة الّس ــب اإلنســانّي م الجان

محكمــة  إلــى  بتقديمــه  عديــدة  دول  ولّوحــت  األســد،  بّشــار  جرائــم 

ــد  ــى الّصعي ــّي عل ــّي ـ األميرك ــارب األوروب ــم التّق ــة. ترج ــات الّدوليّ الجناي

ــة  ــة وإيطاليّ ــة وألمانيّ ــّوات فرنســيّة وبريطانيّ ــا، فرابطــت ق العســكرّي أيًض

فــي القواعــد األميركيّــة أو أماكــن قريبــة منهــا فــي ســوريا، وتوافقــت 

واشــنطن والعواصــم األوروبيّــة علــى ربــط الحــّل الّسياســّي الّدولــّي بخــروج 

ــّم  ــم يت ــا ل ــار، م ــادة اإلعم ــل إع ــن تموي ــاع ع ــوريا، وباالمتن ــن س ــران م إي

)111(   »إيران: سنعاقب إسرائيل... وهذا أمر حتمّي«، موقع روسيا اليوم، 24 ـ 4 ـ 2018.
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التّوصــل إلــى حــّل سياســّي يلبّــي مطالــب الّشــعب الّســورّي ويزيــح األســد. 

مــن جانبهــا، أبــدت روســيا قــدًرا غيــر مســبوق مــن التّوتــر واالنفعــال حيــال 

ــرت عنــه مواقفهــا وتصريحــات مســؤوليها، وخاّصــة  هــذه المســتجّدات، عبّ

ــم واشــنطن بـــ »وضــع خطــط لتقســيم  ــذي اتّه ــروف، ال ــر الف ــم الوزي منه

ــه  ــوية الّســوريّة بمــا تفعل ســوريا بمســاعدة األكــراد«، وربــط »نجــاح التّس

موســكو وال تفعلــه واشــنطن، التــي ترابــط قّواتهــا بصــورة غيــر شــرعيّة فــي 

ــوريا« )112(.  س

مــّر تفكيــك ســوريا بواســطة »الفوضــى الخّلقــة« فــي مرحلتيــن، تولّــى 

أّوالهمــا الّنظــام األســدّي، الــذي تبّنــى حــلًّ عســكريًّا ـ إباديًّــا طائفــّي التّوجــه 

والمقاصــد، أرغــم المجتمــع األهلــّي الّســورّي علــى الّســير وراء قيــادات 

محلّيّــة مذهبيّــة الطّابــع، ســاقته إلــى التّمذهــب والعســكرة، واكتملــت مجازر 

األســديّة بجرائمهــا. لعبــت إيــران دوًرا مفصليًّــا وحاســًما فــي هــذا الطـّـور، مــن 

خــلل إمــداد جيــش األســد بأســلحة حديثــة وقــّوات مدّربــة شــاركت بفاعليّــة 

ــاون مــع  ــار ضبّاطهــا، بالتّع ــه كب ــط ل ــه العســكرّي الــذي خطّ فــي تنفيــذ حلّ

ــة)113(.  مؤّسســة األســد الحربيّ

ــل الخارجــّي  ــت واشــنطن تراقــب الحــّل العســكرّي والتّدّخ ــا، كان مــن جانبه

ــة إلــى الّنتائــج التــي ســتترتّب عليــه، والنضوائهــا جميعهــا فــي إطــار  مطمئّن

ــيعّي،  ــنّي ـ الّش ــراع الّس ــًدا للّص ــًدا متصاع ــل تصعي ــة، وتمثّ ــى الخّلق الفوض

شــّجعته تصريحــات مســؤوليها، كمــا شــّجعت الّســوريّين علــى رفــع شــعارات 

شــعبويّة تحمــل مطالــب قصــوى يصعــب تحقيقهــا وال غطــاء لهــا، منهــا رفــض 

الحــّل الّسياســّي والتّشــكيك بالّسياســة ذاتهــا، باعتبارهــا تســاعد األســد علــى 

ــة  البقــاء فــي الّســلطة، وتحــول دون ســقوط نظامــه الوشــيك. هــذه المرحل

)112(   ســيرجي الفــروف، »واشــنطن تشــّجع نزعــة االنفصــال لــدى أكــراد ســوريا«، الجزيــرة نــت،                              

https://bit.ly/37VvMuG  .2018 ـ   1 ـ   22

)113(   »مــن هــو همدانــّي قائــد الحــرس الثـّـورّي الــذي قتــل فــي ســوريا؟«، موقــع الجزيــرة، 9 ـ 10 ـ 2015. 

https://bit.ly/3KL8qGG
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ــورّي،  ــوح فــي الّداخــل الّس ــة المفت ــا بانخــراط القــوى الخارجيّ تعاظــم عنفه

وتراكــم قــدر مــن التّناقضــات العدائيّــة نقلهــا مــن موقــع يطلــب الّشــعب فيــه 

حّريّتــه، إلــى آخــر تتقاتــل وتتحــارب فيــه مباشــرة وبالوســاطة قــوى ال علقــة 

لهــا بالثّــورة وال توافــق علــى مــا تطالــب بــه. 

ــًعا،  ــّواًل واس ــا وتح ــّي انقلبً ــف األميرك ــهد الموق ــة، ش ــة الثّاني ــي المرحل ف

تزامــن مــع ظهــور اإلرهــاب والبــروز الّســريع لتنظيميــه الرّئيســين »الّدولــة 

ــي  ــّدل ف ــن تب ــة م ــا الميدانيّ ــه غلبتهم ــا أحدثت ــدة، وم ــلميّة« والقاع اإلس

هّويّــة الثّــورة، وفــي الموقــف الّدولــّي المعلــن مــن طرفــي الّصــراع 

ــّي  ــار الّديمقراط ــي الخي ــي تلش ــه ف ــن جانب ــهم م ــذي أس ــن، ال المحلّيّي

كبديــل وحيــد لألســديّة، وصعــود خيــار إســلمّي ـ جهــادّي ـ إرهابــّي معــاٍد 

ــورة  ــة الثّ ــحب ورق ــنطن تس ــدأت واش ــور، ب ــذا التّط ــياق ه ــي س ــا. ف لهم

ــداول الّدولــّي، وجّمــدت اعتراضهــا الكلمــّي علــى األســد كرئيــس،  مــن التّ

ــى  ــوف إل ــأ الوق ــن الخط ــًدا أّن م ــن اآلن فصاع ــيرى م ــا س ــارت نهًج واخت

جانــب تمــرّد يعنــي انتصــاره اســتيلء اإلرهــاب علــى دولــة قائمــة، وشــّن 

عمليّــات خارجيّــة يرّجــح أن يكــون هدفهــا البلــدان المتقّدمــة فــي الغــرب 

الخيــار  هــذا  علــى  وموســكو  واشــنطن  بالتقــاء  الّدوليّــة.  ومصالحهــا 

ــة  ــرار العاصم ــة، وبق ــا الّخاّص ــا بطريقته ــدة منهم ــه كّل واح ــذي ترجمت ال

ــرّض  ــد، تع ــل األس ــام وترحي ــقاط الّنظ ــة إس ــن أولّويّ ــي ع ــة التّخلّ األميركيّ

ــد  ــه التّصعي ــارع، أنتج ــور متس ــا لتّط ــوريّة ومجتمعه ــة الّس ــك الّدول تفكي

العســكرّي األســدّي ومــا الزمــه مــن تدّخــل روســّي وتكثيــف حربــّي 

إيرانــّي، وإخــراج الجيــش الحــّر والمعارضــة إخراًجــا متزايــًدا مــن حســابات 

الّصــراع ومجرياتــه، وحصــر الّسياســة الّدوليّــة فــي االختيــار بيــن إرهابَيــن: 

ــت  ــروط تناقص ــم بش ــه العال ــوريّين، قبل ــّد الّس ــارس ض ــدّي يم األّول أس

ــى شــّن  ــذي ســارع إل ــراد؛ والثّانــي ضــّد الغــرب، ال التّحّفظــات عليهــا باطّ

ــة  ــارات الّديمقراطيّ ــدت التّيّ ــّي، فق ــول المفصل ــذا التّح ــه. به ــرب علي الح
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ــار الّديمقراطــّي  ــن، وســقط الخي ــدى األميركيّي ــة ل ــا مــن صدقيّ ــا كان له م

كبديــل مقبــول دوليًّــا لألســديّة، وانتقلــت مشــكلة األســد مــن ترحيلــه عــن 

الّســلطة ومعاقبتــه، إلــى تحديــد مــّدة رئاســته، وهــل تنتهــي عــام ۲0۲۱، 

ــة، أم بعــد إعــادة انتخابــه لدورتيــن إضافيتيّــن مــّدة  بانتهــاء واليتــه الحاليّ

ــوام؟  ــبعة أع ــا س كل واحــدة منهم

هــذه التّحــواّلت، التــي انبثقــت مــن صميــم خيــارات واشــنطن األولــى 

حيــال الثّــورة والّســلطة فــي ســوريا، مّكنــت »المجتمــع الّدولــّي« مــن 

ــاّدة للخــلف  ــق م ــم تب ــل األســد، ول ــادة تأهي ــورّي، وإع ــرّد الثّ ــواء التّم احت

غيــر أســاليب إدارة األزمــة، وحصــص كّل دولــة مــن الــّدول المتصارعــة. بمــا 

ــّدول أخــذت تتفاهــم منــذ شــباط ۲0۱6 علــى الّنقطــة األولــى،  أّن هــذه ال

ــينالها كّل  ــي س ــر الحصــص الت ــه غي ــف علي ــا تختل ــا م ــق لديه ــم يب ــه ل فإنّ

ــي يســتطيع  ــات الت ــراع والرّهان ــه فــي الّص مشــارك فــي الحــرب، بقــّوة وزن

ــه المقترحــة  ــر حلول ــا ســوريًّا يجــب أن تعبّ تحقيقهــا، وليــس باعتبــاره حدثً

ــه. ــب شــعب ســوريا ورغبات عــن مطال

الّتحّول األميركّي الّثانّي
ــن  ــا م ــحب قّواته ــنطن ستس ــح أّن واش ــل صحي ــس: ه ــؤال الرّئي ــى الّس يبق

ــي ســحب  ــا؟ وهــل يعن ــا وفيه ــراع عليه ــي الّص ــى ف ســوريا، ألّن دورهــا انته

ــود  ــاء الوج ــرات إطف ــرق الف ــوام ش ــذ أع ــوا من ــّي رابط ــدّي أميرك ــّي جن ألف

ــت  ــنطن انته ــة واش ــوريا؟ أم أّن مهّم ــي س ــاك، أو ف ــّي هن ــكرّي األميرك العس

ــي إحــدى  ــب ف ــس ترام ــال الرّئى ــا ق ــى داعــش، كم ــة الحــرب عل ــا بنهاي حقًّ

ــد  ــبب الوحي ــو الّس ــذا ه ــوريا، وه ــي س ــش ف ــا داع ــد هزمن ــه: »لق تغريدات

ــة هنــاك خــلل رئاســتي)114( ؟ فلــم يعــد هنــاك مــا  لوجــود القــّوات األميركيّ

)114( ترامــب فــي تغريــدة: »هزمنــا تنظيــم داعــش فــي ســوريا«، موقــع دوتــش فيليــه بالعربــّي،                                

 https://bit.ly/3Olazv8  .2018 ـ   12 ـ   19
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ــاس  ــراض توم ــى الّرغــم مــن اعت ــث هــي، عل ــي نظــره بقاءهــا حي يســّوغ ف

ــع  ــّدة م ــف بش ــه »يختل ــّرح بأنّ ــذي ص ــّي، ال ــاع البريطان ــر الّدف ــوود، وزي ال

ترامــب فــي هــذا األمــر، خاّصــة أنّــه أصبــح هنــاك تنظيمــات متشــّددة أكثــر 

عنًفــا مــن داعــش، والتّهديــد ال يــزال قائًمــا بقــّوة«)115(. ومــع أّن ترامــب كان 

قــد أعلــن خــلل زيــارة قــام بهــا رئيــس وزراء بولنــدا إلــى واشــنطن، فــي أيلول 

ــا قــراًرا بشــأن وجــود قّواتهــا  ــات المتّحــدة ســتتّخذ قريبً الماضــي، أّن »الوالي

ــرار  ــإّن ق ــّي«)116(، ف ــم داعــش اإلرهاب ــى تنظي فــي ســوريا، بعــد القضــاء عل

االنســحاب، الــذي ضّمنــه واحــدة مــن تغريداتــه، باغــت وزارة دفــاع واشــنطن، 

ودفــع وزيرهــا الجنــرال جيمــس ماتيــس، وبريــت ماكغــورك مبعــوث الرّئيــس 

األميركــّي الّســابق بــاراك أوبامــا لــدى التّحالــف الّدولــّي، إلــى االســتقالة، فــي 

حيــن صمــت جيمــس جيفــري، منّســق الّسياســة األميركيّــة فــي ســوريا، الــذي 

كان قــد أخبــر مــن التقاهــم فــي باريــس مــن المعارضيــن الّســوريّين ـ وكنــُت 

ــّوات  ــا وجــود ق ــن، أحدهم ــى عمودي ــلده ترتكــز عل أحدهــم ـ أّن سياســة ب

لهــا شــرق الفــرات، واآلخــر تمويــل إعــادة اإلعمــار، وأّن مهّمتــه هــي »إغــراق 

ــورّي«)117(.  روســيا فــي المســتنقع الّس

لمــاذا قــام ترامــب بخطوتــه، بينمــا كان موقــع قّواتــه شــرق الفــرات يبــدو 

قويًّــا وغيــر قابــل ألّي تحــدٍّ مــن أّي طــرف، وال يواجــه أّي مقاومــة داخليّــة، 

ويمكــن االعتمــاد عليــه للّضغــط علــى أطــراف الّصــراع األخــرى، ســواء أرادت 

ــق بيــان جنيــف والقراريــن ۲۱۱۸  واشــنطن البحــث عــن حــّل سياســّي يطبّ

ــاد  ــه، وإيج ــى قبول ــيا عل ــام روس ــت إرغ ــان وق ــه ح ــا أنّ و۲۲54، العتقاده

ــبق  ــركا األس ــاع أمي ــر دف ــا وزي ــي اعتبره ــد الت ــكلة األس ــّي لمش ــّل نهائ ح

ــرة،                       ــع الّنش ــا، موق ــر عنف ــّددة أكث ــات متش ــاك تنظيم ــح هن ــب، أصب ــد ترام ــّي انتق ــر بريطان )115(   وزي

 https://bit.ly/3xyu5Os  .2018 ـ   12 ـ   19

)116(  المرجع السابق.

https://bit.ly/3rv3y0K .2020 117(   روبرت فورد، »روسيا في المستنقع الّسورّي«، موقع العربيّة، 16 ـ 8 ـ(
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تشــاك هيجــل »الجــزء األساســّي فــي األزمــة الّســوريّة«)118(؟ ولمــاذا أيًضــا 

ــها  ــا، يسوس ــادة له ــة ال قي ــر دول ــلده بمظه ــر ب ــراًرا أظه ــب ق ــذ ترام اتّخ

رجــٌل قطــع صلتــه بمؤّسســاتها التــي تخالفــه الــّرأي فــي مســائل ذات 

ــة اســتراتيجيّة كســوريا، التــي قــال عنهــا يــوم ۳ كانــون الثانــي ۲0۱۹،  أهّميّ

ــو  ــوت، وتخل ــل وم ــا أرض رم ــّي: »إنّه ــه الحكوم ــه بفريق ــاء جمع ــلل لق خ

مــن ثــروات كبيــرة«)119(، وأضــاف: »لقــد خســرنا ســوريا منــذ زمــن طويــل، 

بســبب سياســات أوبامــا الّســيّئة«)120(. مــع وجــود الجيــش األميركــّي فــي 

موقــع لــه أهّميّــة خاّصــة، بالّنســبة إلــى مــا يمكــن أن يقّدمــه مــن خدمــات 

ــوريّة بواســطة  ــط أوراق المســألة الّس ــق بخل ــا يتعلّ ــي م سياســيّة، ســواء ف

الورقــة الكرديّــة، أم بالّضغــوط علــى تركيــا وإيــران والّداخــل العراقــّي 

ــة  ــج، أم بمراقب ــدان الخلي ــى بل ــران، وعل ــع طه ــكان منافســة وصــراع م كم

ــور  ــه«، ومح ــزب الل ــورّي بـــ »ح ــرس الثّ ــل الح ــي تص ــة الت ــرق البّريّ الطّ

ــراًرا  ــب ق ــذ ترام ــل أن يتّخ ــل يعق ــيعّي... ه ــروت الّش ــّريف ـ بي ــزار الّش م

باالنســحاب مــن منطقــٍة لهــا هــذه األهّميّــة وهــذا الــّدور، مــن دون تشــاور 

مــع مؤّسســتّي الخارجيّــة والّدفــاع، مــع عــدم تعــرّض قّواتــه لضغــوط محلّيّــة 

أو دوليّــة؟ وهــل يعقــل أن تســمح المؤّسســتان لــه باإلضــرار بمصالــح أميــركا 

االســتراتيجيّة العليــا، التــي يســتبعد أن يكــون جاهــًل بهــا، أو أن ينجــح فــي 

تحّديهــا، خاّصــة بعــد إعلنــه الحــرب علــى إيــران، وتعّهــده بإرغامهــا علــى 

ــان  ــراق ولبن ــرك ســوريا والع ــة، وت ــا الوطنيّ ــا وراء حدوده ــى م ــاء إل االنكف

ــي  ــة ف ــم الّدوليّ ــا بالقي ــا والتزامه ــع جواره ــا م ــع علقاته ــن، وتطبي واليم

ــة؟  ــا الخارجيّ ــم علقاته تنظي

لــن تتــرك واشــنطن ســوريا للــّروس، ولــن تــِكل الحــّل الّسياســّي الّدولــّي إليهم، 

)118(   وزيــر الّدفــاع األميركــّي تشــاك هيغــل، »األســد هــو الجــزء األساســّي فــي المشــكلة«، األردن اليــوم، 

https://bit.ly/3rwGOh0.

https://bit.ly/30VAJAq. .2019 119(   »ترامب، سوريا رمل وموت«، موقع الخليج أون الين، 3 ـ 1 ـ(

)120(   المرجع السابق.
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وإن توافــق أوبامــا معهــم علــى إنهــاء الجانب العســكرّي مــن الّصــراع، دون أن 

يتخلـّـى عــن حــّق إدارتــه فــي اإلمســاك بــأوراق الّصــراع والمشــاركين فيــه. ولن 

ــة العميقــة قــراًرا اتّخــذه رئيــٌس تتلعــب بــه أهــواؤه  ــذ مؤّسســات الّدول تنّف

ــرر أو  ــت ســتلحق الّض ــو كان ــور، ول ــي الظّه ــة ف ــه المرَضيّ ــة، ورغبت المتضارب

ســتربك خطــط الجيــش األميركــّي طويلــة األمــد شــرق الفــرات، وتتــرك ســوريا 

ــه إخراجهــا  ــه عــازم علــى فعــل كّل مــا يتطلّب إليــران، التــي لطالمــا اّدعــى أنّ

ــات  ــام سياس ــان قي ــد أردوغ ــد أن أكّ ــا، بع ــاف تركي ــدم إضع ــى ع ــا، وعل منه

بــلده علــى »التّحالــف مــع واشــنطن، والّشــراكة مــع الــّروس، والتّعــاون مــع 

طهــران«. 

ــة  ــرائيل، المتحّمس ــح إس ــع مصال ــّي م ــحاب األميرك ــيتعارض االنس ــرًا، س أخي

إلرســاء علقــات قــوى جديــدة فــي طــول منطقتنــا وعرضهــا، لعشــرات الّســنين 

ــاّم عــن موازيــن القــوى معهــا. القادمــة، بفضــل غيــاب ســوريا التّ

ــن تنســحب واشــنطن مــن شــرق الفــرات، ليــس فقــط بســبب مزاعمهــا  ل

ــرك  ــدم ت ــل لع ــة، ب ــم الّدول ــي تنظي ــودة مقاتل ــع ع ــه لمن ــول »ضرورت ح

المجــال حــرًّا لتحــرّك روســيا وإيــران، اللّتيــن تقّدمــان دعًمــا أساســيًّا 

ــا  ــذا م ــوريا«)121(. وه ــف س ــن نص ــر م ــتعادة أكث ــن اس ــه م ــد، مّكن لألس

ــس  ــابق، وجيم ــّي الّس ــة األميرك ــر الخارجيّ ــون، وزي ــس تيلرس ــده ريك أكّ

ــدم  ــى ع ــة عل ــركا »عازم ــا إّن أمي ــنطن، بقولهم ــاع واش ــر دف ــس، وزي ماتي

إنهــاء تدّخلهــا العســكرّي، قبــل وقــف التّدّخــل اإليرانــّي ـ التّركــّي، وإنهــاء 

القتــال ضــّد داعــش، وتوفيــر الظّــروف للتّوّصــل إلــى حــّل دبلوماســّي فــي 

ــل  ــري ممثّ ــس جيف ــده جيم ــف« )122(. وأيّ ــة جني ــول عمليّ ــوريا، وقب س

ــة مايــك بومبيــو فــي الملــّف الّســورّي فــي تصريــح غامــض  وزيــر الخارجيّ

)121(   »انســحاب أم بقــاء، موقــف أميركــّي مرتبــك مــن ســوريا«، موقــع الجزيــرة نــت، 3 ـ 4 ـ 2018.

https://bit.ly/3OaLEu5

)122(   المرجع السابق.  
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يُفصــح عــن وجــود خــلف داخــل اإلدارة بيــن ترامــب ومســاعديه، وبينــه 

ــدة  ــات المتّح ــول: »إّن دور الوالي ــاع، بالق ــة والّدف ــّي الخارجيّ ــن وزارت وبي

ــاك طــرق  ــن فــي ســوريا، وهن ــود أميركيّي ــرورة وجــود جن ــب بالّض ال يتطلّ

ــا كان  ــذا م ــا به ــى األرض«)123(، مناقًض ــركا عل ــّوات أمي ــدة لوجــود ق عدي

ــّم  ــى يت ــوريا حتّ ــي س ــا ف ــس يريدن ــرى: »الرّئي ــبة أخ ــي مناس ــه ف ــد قال ق

انســحاب القــّوات اإليرانيّــة«)124(. بينمــا رســم رئيــس أركان الجيــش 

األميركــّي الّســابق مارتــن ديمبســي بعــض معالــم الّسياســة األميركيّــة 

المتّحــدة  الواليــات  »تعمــل  بقولــه:  داعــش،  علــى  بالحــرب  الّخاّصــة 

علــى هزيمــة داعــش، مــن خــلل إقامــة شــراكة اســتراتيجيّة فــي الّشــرق 

بــأّن  علًمــا  لمواجهتهــا،  المــدى  اســتراتيجيّة طويلــة  األوســط، ورســم 

ــدت  ــوريّة، وفق ــة الّس ــة األزم ــت معالج ــط، إذا تّم ــة فق ــا ممكن هزيمته

ــّي،  ــاع األميرك ــر الّدف ــل، وزي ــاك هيج ــط تش ــة«)125(، ورب ــا اآلمن ملّذاته

ــة  ــش بإزاح ــى داع ــرب عل ــاح الح ــام ۲0۱5، نج ــدره ع ــح أص ــي تصري ف

ــوريّة«)126(.  ــة الّس ــي األزم ــّي ف ــه الجــزء األساس ــلطة، ألنّ ــن الّس األســد م

فــي أعقــاب هــذه الّضغــوط، أصــدر ترامــب تصريًحــا جديــًدا، نفــى فيــه أن 

تكــون واشــنطن قــد حــّددت موعــًدا النســحابها. حــدث هــذا خــلل محادثــة 

هاتفيّــة مــع الرّئيــس التّركــّي رجــب طيّــب أردوغــان، وصــف االنســحاب بأنـّـه 

يجــب أن يكــون منّســًقا ومنظًّمــا )127(، وأكّــد مســؤول كبيــر فــي الخارجيّــة أّن 

»الواليــات المتّحــدة ليــس لديهــا جــدول زمنــّي لســحب قّواتهــا مــن ســوريا، 

)123(   جيمــس جيفــري، »باقــون فــي ســوريا حتّــى خــروج إيــران«، صحيفــة الخليــج، 28 ـ 9 ـ 2018.

https://bit.ly/3xFzOC6

)124(   المرجع السابق.

ــة، 23 ـ 8 ـ 2014. ــة القطريّ ــًدا، الرّايّ ــن 50 بل ــوريا م ــي س ــون ف ــّي يقاتل ــف أجنب ــنطن: 12 أل )125(   واش

https://bit.ly/3rsjdxS

)126(   المرجع السابق.

)127(   محمــد مســتو، »رغــم زعمــه االنســحاب، ترامــب يعــّزز قواعــده فــي ســوريا«. وكالــة أنبــاء األناضــول، 

https://bit.ly/37Y1SG3 .2020 28 ـ 5 ـ
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لكّنهــا ال تخطّــط للبقــاء إلــى أجــل غيــر مســّمى فيهــا« )128(. وبذلــك تكــون 

ــق، ألســباٍب  واشــنطن قــد ألغــت قــرار االنســحاب، الــذي اتّخــذ دون أن يُطبّ

منهــا، إضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره، التّعقيــدات الّســلبيّة التــي ســتنجم عــن 

ــي الواليــات المتّحــدة عــن الكــرد لتركيــا، ومــا قــد ينشــأ مــن ملبســات  تخلّ

خطيــرة عــن حلــول جيشــها محــّل القــّوات األميركيّــة فــي المنطقــة، ســتقّوض 

تماًمــا نتائــج سياســات الفوضــى الخّلقــة، ومنهــا كذلــك اعتــراض إســرائيل على 

االنســحاب، وإعــلن تصميمهــا علــى تنســيق ضرباتهــا ضــّد الوجــود اإليرانــّي 

فــي ســوريا مــع روســيا، ومــا يمكــن أن يترتـّـب علــى ذلــك مــن رّدات أفعــال 

ــة،  ــة واشــنطن الّدوليّ ــى مصداقيّ ــى ترامــب شــخصيًّا، وإل ــة، بالّنســبة إل كارثيّ

وقدرتهــا علــى تحقيــق مــا يتّفــق ومصالحهــا. 

ــة، النتشــار وخطــط أميــركا  ال يشــّجع مــا ســبق إيــراده مــن عوامــل إيجابيّ

فــي المنطقــة ولحضورهــا فــي ســوريا، علــى تــرك مــا أقامتــه فيهــا مــن بنيــة 

ــل  ــا وحســب، ب ــر فيه ــراع الّدائ ــط بالّص ــة، ال ترتب عســكريّة واســعة وحديث

تتعــّداه إلــى إعــادة هيكلــة المنطقــة، وإعــداد الظـّـروف المناســبة لممارســة 

ــيا،  ــران وروس ــة إي ــا، وخاّص ــى دوله ــد عل ــة للتّصعي ــّددة وقابل ــوط متع ضغ

ــذ أعــوام الحامــل  ــة، هــي من ــة وعربيّ ــة، كرديّ ــاون مــع أطــراف محلّيّ بالتّع

الّسياســّي والبشــرّي لوجــود أميــركا العســكرّي شــرق الفــرات، الــذي تعولــم 

ــة رمزيّــة إليــه، فــإن أبَقــت واشــنطن عليــه ورفدتــه  بانضمــام قــّوات أوروبيّ

ــا،  ــع تركي ــق م ــّوّي واللّوجســتّي، المنّس ــا الج ــع بدعمه ــة تتمتّ ــّوات عربيّ بق

ــي  ــرد ف ــدور الك ــيّة ل ــاد الّسياس ــح األبع ــي كب ــر ف ــة األكب ــة المصلح صاحب

الحــرب علــى اإلرهــاب، والتزمــت إســرائيل بتقســيم العمــل الــذي تحــّدث 

عنــه نتنياهــو، وقــال إنّــه ينهــض بتكامــل يُنجــز جيشــها فيــه الجانــب 

العســكرّي، وواشــنطن االقتصــادّي، وتأقلمــت معــه تركيــا، تــّم تهميــش الــّدور 

ــدت مكانتهــا فــي التّحالفــات والتّجاذبــات  ــا، ووطّ الّروســّي، ســوريًّا وإقليميًّ

)128(   المرجع السابق.
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القائمــة اليــوم والمحتملــة غــًدا، وأبعــدت قيادتهــا األخطــار الّداهمــة عنهــا، 

ــق علــى حدودهــا، وتحيــق بهــا مــن جميــع الجهــات. التــي تتخلّ

يبقــى الّســؤال األهــّم: هــل حانــت لحظــة االنتقــال األميركــّي إلى بناء »الّشــرق 

األوســط الجديــد«، بفضــل إنجــازات »الفوضى الخّلقــة«، التــي أّدت المطلوب 

منهــا: فّككــت المشــرق، ووضعــت دولتــي اإلقليــم الكبيرتيــن المجاورتيــن لــه: 

تركيــا وإيــران، علــى مشــارف زمــن جديــد يتحــّدى وجودهمــا الرّاهــن، وقــد 

يمّهــد مــا يشــوب أوضاعهمــا الّذاتيّــة مــن تناحــر لتدّخــل خارجــّي يســتهدف 

إيــران، ولتفعيــل تصّدعــات الواقــع الّســورّي واإلقليمــّي فــي الّداخــل التّركــّي، 

وفتــح البــاب أمــام تدّخــل متعــّدد الجهــات فــي شــؤونها، إلفشــال طموحــات 

أردوغــان العثمانيّــة، فــي عصــٍر تلشــت منــه اإلمبراطوريـّـة الّســوفيتيّة، وتعاني 

ــًة مثــل بــول كنيــدي،  ــة مــآزق يعّدهــا بعــض مفّكريهــا قاتل قرينتهــا األميركيّ

فــي كتابــه حــول »صعــود وســقوط اإلمبراطوريـّـات والقــوى العظمــى« )129(، 

ــا  ــادة تركيبه ــة إع ــا، أو إمكانيّ ــون حدوده ــا الحاليّ ــادة تركي ــّدد ق دون أن يح

ضمــن بنــاء تركــّي ـ عثمانــّي جديــد، قبــل أن تبــدأ تركيــا نفســها بالتّفــّكك؟

هــل بــدأت عمليّــة تركيــب المنطقــة فــي إطــار جديــد، ســيضّم إلــى الواليــات 

المتّحــدة، كســيّدة وراعيــة، بلدانًــا عربيّــة فــي الخليــج ومصــر واألردن 

وإســرائيل، تخيّــر طهــران بيــن معركــة قادمــة ميدانهــا األّول ســوريا والعــراق، 

ــر  ــد عاب ــان جدي ــن االندمــاج فــي كي ــد«، وبي ــا »الّشــرق األوســط الجدي دولت

للــّدول والقوميّــات، تتولـّـى أميــركا الّســيطرة عليــه، تليهــا فــي الــّدور إســرائيل، 

ــا، التــي تعيــش  ــران فــي حــال طبّعــت علقاتهــا مــع جوارهــا، أو تركي ــّم إي ث

ــة تحديــث رائــدة، وأخيــرًا العــرب، الذيــن رّوضتهــم الفوضــى الخّلقــة،  عمليّ

ودّمــرت قســًما منهــم قبــل ضّمــه إلــى البديــل المنشــود، وســارع قســم آخــر 

ــمح  ــتبعد أن يس ــوره، وال يس ــل تبل ــل قب ــذا البدي ــاق به ــعّي لللتح ــى الّس إل

)129(    نُشــر أّول مــرّة عــام 1987، وهــو كتــاب يكشــف سياســات واقتصادات القــوى العظمــى، مــن 1500 

إلــى 1980 وســبب أفولهــا.
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ــا  ــا، تكمــن وظيفته ا فيه ــة ســّنيّة، يكــون ألنقــرة دور وازن جــدًّ بتشــكيل كتل

فــي منــع إيــران مــن تجديــد مشــروعها الفارســّيـ  المذهبــّي، وتنظيــم صفوف 

ــة  ــن الماضي ــوام الثّلثي ــلل األع ــوا خ ــن تعرّض ــة، الذي ــّنة والجماع ــل الّس أه

للكســر فــي كّل مــكان، وحــان جبــر كســورهم، وتســوية خلفاتهــم، اســتعداًدا 

ــة  ــون راغب ــح أن تك ــي يرج ــن، الت ــع الصي ــرى م ــتراتيجيّة الكب ــة االس للمعرك

ــران  ــورة شــراكة مــع إي ــي بل ــز أن تنجــح ف ــر الجائ ــم، ومــن غي ــي اختراقه ف

تحصنهــا ضــّد خطــط واشــنطن، وتمّدهــا بعــون يتيــح لهــا مواصلــة مشــروعها 

اإلقليمــّي، المناهــض لمــا قــد ينشــأ مــن علقــة خاّصــة بيــن واشــنطن والعــرب 

ــة  ــى كتل ــم إل ــام، وتحّوله ــف ع ــة أل ــذ قراب ــرّة من ــم ألّول م ــّنة، توّحده الّس

ــة والعســكريّة،  ــا االقتصاديّ ــّوة سياســات واشــنطن ومراميه ــرة تســاند بق مؤثّ

ــة، وفــي  ــنتويّة ـ البوذيّ ــا مــع الحضــارة الّش ــا فــي صراعه ــى جانبه وتقــف إل

صــراع الّشــمال مــع الجنــوب؟

ــن  ــّد م ــي الح ــا ف ــورّي، ونجاحه ــدث الّس ــل الح ــى مفاص ــيطرتها عل ــد س بع

ــا  ــمها خطوطً ــه، ورس ــر مآالت ــرد بتقري ــّل تنف ــاز ح ــى إنج ــيا عل ــدرة روس ق

حمــراء لــن تتخطّاهــا دون حــرٍب بوســعها أن تجعلهــا أفغانيّــة الّنتائــج، وبعــد 

ــا  ــى م ــاعدتها عل ــا، أو مس ــون له ــد الع ــّد ي ــر بم ــد يفّك ــرف ق ــد أّي ط تحيي

ــرف المعنــّي إيــران أم تركيــا احتــوت  غــزت ســوريا لتحقيقــه، ســواء كان الطّ

ــدة  ــتراتيجيّة جدي ــّي باس ــه الّسياس ــت حلّ ــورّي، وربط ــراع الّس ــنطن الّص واش

ــن  ــرًا م ــّدت كثي ــد، أع ــّي جدي ــوّي دول ــل بني ــن حق ــر ع ــر األخي ــي التّعبي ه

مفرداتــه عبــر تكســير العــرب، فــي العــراق وســوريا واليمــن والخليــج ومصــر 

ــام  ــال قي ــي ح ــة، ف ــي المنطق ــيا ف ــيبقى لروس ــاذا س ــودان. فم ــا والّس وليبي

ــيا  ــرص روس ــّوض ف ــة، يق ــة أميركيّ ــادة وحماي ــد«، بقي ــط جدي ــرق أوس »ش

ــّي  ــن ل ــاة م ــرائيل، للّنج ــع إس ــاون م ــى التّع ــران عل ــم إي ــه، ويرغ ــي بلدان ف

ذراعهــا اقتصاديًّــا وعســكريًّا، ومفاعيــل مــا دأب البيــت األبيــض علــى تطبيقــه 

مــن خطــط علــى الحــاالت التــي تقــّرر ترويضهــا وإلحاقهــا بحقلهــا البنيــوّي، 



185

ــة  ــدث للمقاوم ــا ح ــا، كم ــاد أّي منهم ــر باعتم ــن تخس ــن خياري ــرها بي بحش

الفلســطينيّة عــام ۱۹۷0 فــي األردن، حيــث كان قتالهــا ضــّد الجيــش ســينتهي 

بخروجهــا مــن األردن، ومثلــه امتناعهــا عــن القتــال، وســيحدث إليــران، التــي 

يعنــي رفضهــا االنصيــاع لمــا تريــده واشــنطن كارثــة اقتصاديـّـة داخليّــة تقــّوض 

ــد  ــا وضــع مصيرهــا فــي ي ــي انصياعه ــا، بينمــا يعن ــاق مــن نظامه ــا هــو ب م

عدّوهــا »اليانكــي«، الــذي ســيصطادها ويدمجهــا بالطّريقــة التــي تناســبه فــي 

ــة عميقــة هــي اليــوم  حقــل بنيــوّي ستفشــل فــي مواجهتــه دون بنيــة وطنيّ

أبعــد مــا تكــون عنهــا، تســتطيع وحدهــا إخراجهــا مــن قبضــة أميــركا متعــّددة 

األوجــه، التــي زجــت فوضاهــا الخّلقــة بمنطقتنــا في ســيرورة احتــواء وتطويع 

ــا  ــا تعيشــه دولن ــا، فــي ظــّل م ــا ونتائجه ــا وفاعليّته ــل لحجمه ودمــج، ال مثي

ومجتمعاتنــا مــن انقــلب نوعــّي، ســبقته تراكمــات كّميّــة خــال قصيــرو الّنظــر 

أنّهــا علمــة علــى ضعــف واشــنطن، ورفــع يدهــا عنهمــا، وهــا هــي توشــك أن 

تلقــي شــبكة حقلهــا البنيــوّي الجديــد علــى عالــم عربــّي قــّررت إعــادة تركيبــه 

بعــد أن كســرته، لدخــول واشــنطن والعالــم فــي عصــر دولــّي، يكــون العــرب 

فيــه طرفـًـا فــي الّصراعــات القادمــة مــع خصــوم الواليــات المتّحــدة األميركيّــة 

فــي الّشــرق األقصــى عاّمــة، والصيــن خاّصــة، وهــم مســلوبو اإلرادة، كمــا لــم 

يكونــوا مــن قبــل!





روسيـــــــــــــــــــــا
والثورة الّسوريّــــــــة
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تمهيـــد 
بانهيــار اإلتّحــاد الّســوفيتّي، انطــوت روســيا علــى نفســها، وانتهجــت سياســات 

تجّنبهــا التـّـورّط فــي صراعــات وتشــابكات دوليّــة تصــرف أنظارهــا عــن إعــادة 

ــات،  ــع الجه ــن جمي ــا م ــت به ــي عصف ــاح الت ــة الّري ــّي، وتهدئ ــا الّداخل بنائه

ــار  ــّي، وانهي واخترقــت معظــم كياناتهــا، وتواكبــت مــع تراجــع وضعهــا الّدول

شــامل لعلقــات الّســوفيت مــع دول آســيا وأفريقيــا وأميــركا الّلتينيّــة، شــمل 

بصــورة خاّصــة علقاتهــا مــع العالــم العربــّي، التــي دخلــت فــي حقبــة أعادتها 

إلــى نقطــة قريبــة مــن الّصفــر. 

وانهــار أيًضــا التّــوازن الّدولــّي، باختفــاء القطــب الّســوفيتّي، وإعــلن الرّئيــس 

األميركــّي جــورج بــوش األب أّن أميــركا غــدت القطــب العالمــّي األوحــد، فــي 

ــه،  ــض دول ــت بع ــث تراجع ــر، حي ــكان آخ ــن أّي م ــر م ــّي أكث ــن العرب الوط

كمصــر، عــن »صداقتهــا« للّســوفيت، قبــل وبعــد عقدهــا معاهــدات ســلم مع 

إســرائيل، بينمــا مــّر العالــم العربــّي بحقبــة مــن االضطــراب الّشــديد وإعــادة 

ــر،  ــد الّناص ــال عب ــس جم ــاة الرّئي ــب وف ــة، عق ــه الّدوليّ ــي توازنات ــر ف الّنظ

ــّي األفريقــّي واآلســيوّي أحدهمــا عــن اآلخــر،  وابتعــاد قســمي الوطــن العرب

ونشــوب الحــرب العراقيّــة اإليرانيّــة، وتحالــف الّنظــام األســدّي مــع إيــران ضــّد 

العــراق، وإحــلل القطــب اإليرانــّي ـ الّســورّي محــّل مــا كان فــي الّنظــام مــن 

علقــات اســتقطابيّة، تلشــت علــى مراحــل، كان أّولهــا انفــراط عقــد العلقــات 
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ــرًا  ــعوديّة، وأخي ــوريّة الّس ــة، فالّس ــوريّة المصريّ ــّم الّس ــة، ث ــوريّة العراقيّ الّس

ــد األب  ــام األس ــن نظ ــاط بي ــن ارتب ــه م ــا أّدت إلي ــة، وم ــوريّة ـ اإليرانيّ الّس

ــة دمشــق لطهــران فــي ظــّل  وإيــران بعــد انقلبــه عــام ۱۹۷0، ثــّم مــن تبعيّ

ابنــه بّشــار، وريثــه علــى الرّئاســة الّســوريّة، الــذي أرســى علقاتــه معهــا علــى 

ركيزتيــن همــا: المشــاركة فــي تصديــر ثورتهــا إلــى الوطــن العربــّي وترســيخ 

أقدامهــا فيــه، وإرســائها علــى أســس طائفيّــة ـ مذهبيّــة، لــم يســبق أن كانــت 

حاضنــة علقــات أّي دولــة عربيّــة مــع أّي دولــة أجنبيّــة، وحملــت هــذا القــدر 

مــن العــداء للعــرب. 

وزاد طيــَن روســيا بلـّـة أن سياســات رئيســها بوريــس يلتســين لــم تفشــل فــي 

إيقافهــا علــى قدميهــا وحســب، بــل أســهمت فــي تســارع انهيارهــا، بما ســاد 

فيهــا مــن فســاد ومحســوبيّات، قّوضــت أجهزتهــا ومؤّسســاتها، وحالــت دون 

ترميــم اقتصادهــا... إلــخ. إاّل أّن الحيــاة بــدأت تــدّب مــن جديــد فــي علقات 

روســيا بالمنطقــة العربيّــة والّشــرق األوســط، بعــد وصــول فلديميــر بوتيــن 

ــى  ــي ۲005 ـ ۲00۷ إل ــن عام ــه بي ــام ۲000، وزيارات ــة ع ــّدة الرّئاس ــى س إل

ــرائيل  ــدة وإس ــة المتّح ــارات العربيّ ــعوديّة واألردن وقطــر واإلم مصــر والّس

وإيــران وتركيــا، وأّدى ذلــك إلــى إعــادة علقــات موســكو مــع العــرب، فــي 

ــام  ــن انضم ــم م ــى الّرغ ــابق، عل ــتواها الّس ــن مس ــر م ــى بكثي ــتوى أدن مس

ــر  ــلل المؤتم ــب خ ــو مراق ــلمّي، كعض ــاون اإلس ــة التّع ــى منظّم ــيا إل روس

ــران ۲005))1(،  ــة حزي ــوزراء خارجيّتهــا، الــذي عقــد نهاي ــّي والثّلثيــن ل الثّان

وإســرائيل،  فلســطين  بيــن  الّسياســيّة  التّســوية  خــّط  علــى  ودخولهــا 

كدولتيــن مســتقلّتين تقومــان ضمــن حــدود الخامــس مــن حزيــران ۱۹6۷، 

ثــّم انخراطهــا فــي مفاوضــات 5+ ۱ حــول البرنامــج الّنــووّي اإليرانــّي. ومــع 

ــوذ  ــى نف ــض إل ــم يف ــيّة ل ــود الّسياس ــارات والجه ــذه الّزي ــن ه ــا م أّن »أيًّ

ــيّة، 17 ـ 5 ـ 2019.  ــة الّروس ــتراتيجيّة، وزارة الخارجيّ ــة االس ــة الّرؤي ــلمّي، مجموع ــم اإلس ــيا ـ العال )1(   روس

https://bit.ly/36l7JF3



191

حقيقــّي، أو إلــى صياغــة تعبيــر ملمــوس عــن اقتــراب موســكو مــن تحقيــق 

أهــداف أو مصالــح خاّصــة فــي المنطقــة العربيّــة«)2(، فإنّهــا مثّلــت خطــوة 

ــا مــن  أولــى نحــو »البحــث عــن صــلت جديــدة، أو اســتعادة مــا كان قائًم

صــلت فــي الماضــي القريــب«)3(. 

للخــروج مــن الهامشــيّة، وتحديــد أولويّــات الّسياســة الخارجيّــة للّدولــة 

ــادئ  ــا مب ــًة ضّمنته ــام ۲0۱۲ ورق ــكو ع ــدرت موس ــدة، أص ــة الجدي االتّحاديّ

ــة، وعقيدتهــا العســكريّة، قالــت بامتنــاع االتّحــاد الّروســّي  سياســاتها الخارجيّ

عــن إقحــام نفســه فــي قضايــا ســلبيّة األثــر علــى بنائــه الّداخلــّي، »وبضــرورة 

ــا  إخــراج روســيا، فــي الوقــت نفســه، مــن عزلتهــا، بحيــث تشــّكل ثقــًل دوليًّ

ــى  ــي إل ــا يفض ــة بم ــوى العالّمي ــات الق ــي توازن ــر ف ــاد الّنظ ــا، ويع وإقليميًّ

ــإدارة  ــدة ب ــّوة وحي ــراد ق ــي انف ــّدد االقطــاب، يُنه ــّي متع تشــكيل نظــام دول

العالــم«)4(. فــي العــام التّالــي، أصــدرت روســيا ورقــة جديــدة، حــول محّددات 

ــدف  ــي ۲0۱۳ و ۲0۲0، »به ــن عام ــتعتمدها بي ــي س ــة الت ــة الخارجيّ الّسياس

التّخلـّـص مــن آثــار الحــرب البــاردة، عبــر بنــاء قــّوة نوويـّـة كبــرى مؤثـّـرة دوليًّــا 

فــي المجــاالت الّسياســيّة والعســكريّة واالقتصاديـّـة، واســتخدام القــّوة ضــّد أّي 

محاولــة تضــّر بمصالــح روســيا وأمنهــا القومــّي، ومواجهــة أّي تهديــد نــووّي أو 

ــة ضــّد مصــدره«)5(.  ــووّي، بضربــة نوويّ يطــاول التّهديــد الّن

ــن  ــن، م ــر بوتي ــة فلديمي ــن رئاس ــوام، م ــرة أع ــلل عش ــيا خ ــت روس انتقل

عزلــة طوعيّــة فرضتهــا علــى نفســها، إلــى سياســات هجوميّــة ســيكون 

ــة، وتوســيع علقاتهــا  ــا العالميّ ــا، مــن اآلن فصاعــًدا، اســتعادة مكانته هدفه

)2(   جيمــس ســلغان وآخــرون، »االســتراتيجيّة الّروســيّة فــي الّشــرق األوســط«، مؤّسســة رانــد، أيلــول 2016. 

https://bit.ly/3rxmqMz

)3(   المرجع السابق.

)4(   د. أحمــد ســيد حســين، »الّسياســات الّروســيّة تجــاه الّشــرق األوســط«، مجلـّـة الّديمقراطيــّة، العــدد 52، 

11 ـ 4 ـ 2014.

)5(   المرجع السابق.
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ــب  ــة، ولع ــورة خاّص ــة بص ــج الّنفطيّ ــدان الخلي ــع بل ــة م ــة الخارجيّ التّجاريّ

ــيّة  ــدل الّدبلوماس ــّوة ب ــاد الق ــّي، باعتم ــتقرار اإلقليم ــة االس ــي صيان دور ف

ــي  ــهم ف ــا أس ــى م ــرّد عل ــا، وت ــطتها أهدافه ــق بواس ــة تحّق ــيلة رئيس كوس

ــة  ــام رئاس ــدت أيّ ــة اعتُم ــات أميركيّ ــن سياس ــوفيتّي م ــاد الّس ــار االتّح انهي

رونالــد ريغــان)6(، وحيّــدت التّــوازن العســكرّي الّروســّي مــع الغــرب، 

وحّركــت عناصــر التّفــّوق األميركــّي ـ األوروبــّي الّشــامل عليهــا، فــي جميــع 

ــة  ــابكات إقليميّ ــات وتش ــي صراع ــا ف ــكريّة، وورّطته ــر العس ــاالت غي المج

ودوليّــة عطّلــت تنميتهــا، وأهــدرت عوائــد عمــل شــعبها علــى ســباق ســلح 

ــا.  ــر به ــة األم ــي نهاي أودى ف

ــى مــن القــرن الحــادي  ــن، بعــد العشــريّة األول ــس بوتي اعتمــدت إدارة الرّئي

ــة التــي اســتنزفت الّســوفيت وأســقطتهم،  ــة معاكســة للخطّ والعشــرين، خطّ

تقــوم علــى تحييــد تفــوق الغــرب الّشــامل علــى روســيا عبــر اســتخدام التوازن 

ــم كقطــب  العســكري، كأداة سياســيّة تســتعيد بواســطتها مكانتهــا مــن العال

فاعــل ومعــادل فــي تســليحه لواشــنطن، يشــارك بفاعليّــة فــي الّشــؤون 

الدوليّــة، وإن تطلـّـب األمــر االقتــراب مــن سياســات حافـّـة الهاويــة، مــن حيــن 

آلخــر. 

ــراط  ــى االنخ ــلبّي، إل ــاء الس ــات االنكف ــن سياس ــّي، م ــّول المفصل ــذا التح ه

الّنشــط فــي الفضائيــن الّدولــّي واإلقليمــّي، ركّــز علــى الشــرق األوســط والعالم 

العربــي وتركيــا وإيــران بصــورة خاّصــة، وراهــن علــى اســتعادة النفــوذ الــذي 

ــات  ــة علق ــّي، وإقام ــّي ـ الغرب ــوذ األميرك ــن النف ــّد م ــوفيت، والح كان للس

ــدان، بمــا فــي  شــراكة وتعــاون متنّوعــة مــع الّنظــم القائمــة فــي هــذه البل

ذلــك علقــات خاّصــة بالّصعيــد األمنــّي والعســكرّي. ومــع أّن التصنيــف الــذي 

اعتمدتــه موســكو لتحرّكهــا فــي البلــدان المجــاورة وَضــع الشــرق األوســط فــي 

آخــر قائمــة اهتماماتهــا، فــإّن »الّربيــع العربــّي« أقنعهــا بمنحــه األولويـّـة فــي 

https://bit.ly/37paGVI. ،2015 6(   رونالد ريغان، الجزيرة نت، 16 ـ 4 ـ(
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خياراتهــا، وباســتغلل الفرصــة التــي يتيحهــا لهــا، وســط االرتبــاك األميركــّي ـ 

األوروبــّي. 

اســتغلّت موســكو الفرصــة، فرفضــت »الّربيــع العربــّي«، ودعــت إلــى 

»تطبيــع الوضــع فــي مختلــف بلــدان المناطــق المذكــورة، والمحافظــة علــى 

الســلم المدنــّي والوفــاق فيهــا، فــي إطــار احتــرام ســيادة دولهــا ووحدتهــا، 

ــدي الّنظــم  ــا بأي ــي شــؤونها«، ووضعــت يده ــل الخارجــّي ف ــض التدّخ ورف

المهــّددة بالثّــورة، أو التــي ثــار شــعبها عليهــا، وصــواًل إلــى المحافظــة 

علــى األمــر القائــم وخطــب وّده وحمايتــه، ورفــض التدّخــل الخارجــّي 

ــة ضــّد  ــا، واعتمــاد مواقــف هجوميّ األميركــّي والتمــرّد الداخلــّي فــي آن مًع

الثـّـورات الّشــعبيّة. لذلــك، مــا إن وصلــت موجــة التمــرّد إلــى ســوريا، حتــى 

ــب أن  ــوريا يج ــتقبل س ــت: إن مس ــد، وقال ــا لألس ــكو دعمه ــت موس »أعلن

ــّم  ــر يجــب أن يت ــل خارجــّي، والتغيي ــّرره الســوريون أنفســهم دون تدّخ يق

بالوســائل الدســتوريّة وحدهــا، ومــن خــلل أجهــزة الدولــة القائمــة وليــس 

ــا  ــًدا، ســتحّدد موســكو مواقفه ــعبيّة. مــن اآلن فصاع ــورات الّش بواســطة الثّ

مــن القضيّــة الّســوريّة كقضيّــة تحتــّل مكانــه أولــى بالنســبة إليهــا، وســتجعل 

ــة فــي  ــة يقــاس بهــا نجــاح أو فشــل سياســتها الخارجيّ منهــا مســألة مفصليّ

المنطقــة العربيّــة والّشــرق أوســطيّة، ومصداقيّتهــا فــي العالــم بأســره، 

ــة  ــتقبل المنطق ــرة مس ــة كبي ــيحّدد بدرج ــا س ــط حلّه ــى أن نم ــر إل بالنظ

ــا.  ــن أطرافه ــوازن بي ــط التّ ــة ونم العربيّ

ــام  ــّد الّنظ ــوري ض ــرّد الثّ ــدء التم ــد ب ــف، عن ــذا الموق ــكو ه ــدت موس اعتم

ــا  ــورة واختراقه ــكرة الثّ ــلمة وعس ــى أس ــام عل ــن ع ــر م ــل أكث ــدّي، قب األس

اإلرهابــّي مــن قبــل تنظيمــي القاعــدة و»الدولــة اإلســلميّة فــي العــراق 

ــة الســتعادة  ــي الحــدث الســوري الفرصــة المرتقب ــام« داعــش. ورأت ف والّش

موقــع علــى درجــة رفيعــة مــن األهّميّــة بالّنســبة إلــى نفوذهــا، وإجــراء اختبار 

ــي حاجتهــا  ــّي، تلبّ ــة فــي المجــال الّدول أّول للقــّوة، كأداة لسياســتها الخارجيّ
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إلــى الدفــاع عــن مصالحهــا فــي منطقــة اســتهدفتها واشــنطن بالجــزء األكبــر 

مــن سياســات القطــب الواحــد، وقيّــدت دور المنظّمــات الّدوليّــة واإلقليميّــة، 

ــّي فيهــا، لتنفــرد بهــا. بدورهــا، قــّررت موســكو االنتفــاع  ودور القانــون الّدول

بتعطيــل المعاييــر الّدوليّــة التــي يمكــن أن تقــّوض قدرتهــا علــى الدفــاع عــن 

ــا،  ــرعيّة« وحده ــاتها »الّش ــر مؤّسس ــر عب ــا بالتغيي ــة، والتزامه ــم القائم الّنظ

وبمنــع أّي ازدواجيّــة فــي ممارســاتها تضعــف صدقيّتهــا لــدى حّكامهــا، وتحول 

ــورّي،  ــّدي الثّ ــّي والتّح ــأزق التّاريخ ــا الم ــه له ــا يتيح ــاص م ــن اقتن ــا وبي بينه

الــذي يواجهــه الّنظــام العربــي عموًمــا، وبلــدان االنتفاضــات والثّــورات، مــن 

فــرص، تتيــح لهــا اســتعادة وضعهــا الخــاّص فيهــا، علــى أن تحّقــق ذلــك فــي 

مــدى زمنــّي قصيــر، تحكمــه أنمــاط مــن تعامــل إيجابــّي الّنتائــج، بالّنســبة لها 

ــن إصلحــات  ــز أن يتضّم ــر الجائ ــا، ومــن غي ــي ســتتلّقى دعمه ولألنظمــة الت

تترتّــب علــى الثّــورات المطالبــة بالحّريّــات والمواطنــة وســيادة القانــون 

ــة  ــع هويّ ــى م ــاع تتناف ــم وأوض ــن قي ــابه م ــا ش ــّي، وم ــال الّديمقراط واالنتق

الّنظــام القائــم فــي روســيا. 

ــة  ــّي، وأملتــه عقليّ هــذا الّســلوك، الــذي تعّمــد الخــروج علــى القانــون الّدول

ــو  ــتعادتها، ول ــّررت اس ــم وق ــن العال ــا م ــرت حّصته ــٍة خس ــتعماريّة لدول اس

ــر  ــاالت غي ــي المج ــدودة ف ــا المح ــن قدراته ــض بي ــاوز التناق ــّوة، وتج بالق

ــوازن نســبّي  ــن ت ــا م ــا لديه ــا بم ــد تحقيقه ــي تري ــا الت ــكريّة، وأهدافه العس

ــا، وواشــنطن خصوًصــا، اعتقــد بوتيــن  ــة عموًم فــي الــردع مــع الــدول الغربيّ

ــب  ــي يج ــج الت ــه والنتائ ــن خطّت ــطته، بي ــّوة بواس ــر اله ــتطاعته جس أّن باس

ــة  ــك الخاّص ــرق أوســطيّة، وتل ــة والّش ــح روســيا العربيّ ــق مــع مصال أن تتطاب

ــي  ــرب، ك ــتغلّها الغ ــة يس ــكلت بنيويّ ــه مش ــث تواج ــّي، حي ــد الّدول بالصعي

ــة.  ــن الدرجــة الثّاني ــة م ــا دول يبقيه

ــي تونــس ومصــر،  ــا مــن ثورت ــا متحّفظً ــذت موقًف ــد اتّخ وكانــت موســكو ق

دون أن تجاهــر بالعــداء لهمــا. غيــر أّن األمــر اختلــف فــي ســوريا، فمــا إن 
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تمــرّد الّســوريّون حتــى »رســمت خطـًـا واضًحــا أشــّد الوضــوح لموقفهــا منهم، 

ــر عــن دعمهــا المطلــق للّنظــام، ورفضهــا المســبق ألّي قــرار دولــّي ضــّد  عبّ

ــة الّســعوديّة وصــدر يــوم ۳  نظامهــا، كالقــرار الــذي أعّدتــه المملكــة العربيّ

آب ۲0۱۲، بموافقــة الجمعيــة العاّمــة لألمــم المتّحــدة، وأدان عنــف الّنظــام 

وطالــب بتســريع االنتقــال السياســّي«، وقــرار »جامعــة الــدول العربيّــة« فــي 

تمــوز ۲0۱۲، الــذي دعــا األســد إلــى »التنّحــي وتســليم الســلطة إلــى نائبــه، 

وتشــكيل حكومــة انتقاليّــة«)7(. وكانــت روســيا قــد امتنعــت عــن التّصويــت 

ــى  ــّوّي عل ــرض حظــر ج ــام ۲0۱۱، بف ــن ع ــس األم ــرار أصــدره مجل ــى ق عل

ليبيــا، ســرعان مــا ترجمــه الغــرب إلــى حملــة قصــف جــّوّي أســهمت فــي 

إســقاط نظــام صديقهــا: العقيــد معّمــر القّذافــي. منــذ ذلــك التاريــخ، قــّررت 

موســكو تعطيــل مــا قــد يصــدر عــن مجلــس األمــن الّدولــّي مــن قــرارات قــد 

ــّي، أو تســتهدف خداعهــا وإقــرار سياســات تهــّدد  ــى تدّخــل غرب تفضــي إل

ــذه  ــاج ه ــى انته ــا عل ــن تصميمه ــا. وزاد م ــة له ــم الّصديق ــا والّنظ مصالحه

ــه سياســاتها  ــر في ــا تختب السياســية قرارهــا بجعــل الســاحة الســوريّة ميدانً

حيــال الّنظــام العربــّي القائــم، والقــوى اإلقليميّــة والّدوليّــة، ورغبتهــا، التــي 

ــة، وخاّصــة فــي األخيــرة منهمــا، فــي  أعلنتهــا فــي ورقتــي سياســتها الخارجيّ

التخلّــص الّنهائــّي مــن اآلثــار الّروســيّة والّدوليّــة النهيــار االتحــاد الســوفيتي: 

»أعظــم كارثــة جيوسياســيّة فــي القــرن العشــرين«، حســب وصــف الرئيــس 

بوتيــن)8(.

روسيا وسوريا
هنــاك مســتويان للموقــف الّروســي مــن الّصــراع فــي ســوريا: أّولهما المســتوى 

الحقيقــّي، الــذي لــم تُفصــح دبلوماســيّتها عنــه، وثانيهمــا المســتوى المعلــن 

ــز  ــط«، المرك ــرق األوس ــة الّش ــى منطق ــيّة عل ــة الروس ــة الخارجيّ ــر السياس ــد، »أث ــب محم ــراء غري )7(   إس

https://democraticac.de/?p=47194 .2017 الديمقراطــّي العربــّي، برليــن، 17 تمــوز

https://bit.ly/3CH8jr1 .2018 8(   بوتين، موقع عربي 21، 3 ـ 3 ـ(
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والتســويغّي، الــذي اســتهدف حجــب الهــدف الحقيقــّي لتدّخلهــا فــي ســوريا 

عــن األنظــار. 

أّمــا المســتوى األّول، فيعــود إلــى وضــع موســكو الّدولــّي، الــذي ترتـّـب علــى 

ــة،  ــركا اللتينيّ ــا وأمي ــيا وأفريقي ــن دول آس ــا م ــوفيت، وأخرجه ــار الس انهي

ــماليّة،  ــتراكيّة والرأس ــن االش ــراع بي ــم للص ــة حس ــر منطق ــت تعتب ــي كان الت

ــادل  ــاّد ومع ــز مض ــّي، كمرك ــوفيتي ـ الّروس ــكر الس ــه المعس ــذي يخوض ال

ــا مناطــق نفــوذه،  ــة. بســقوط هــذا المركــز، ســقطت أيًض ــّدول األمبرياليّ لل

وبمــا أّن روســيا االتّحاديّــة تخلّقــت فــي حمــأة صراعــات وحــروب انتشــرت 

علــى حدودهــا وداخلهــا، فــإّن دول القــاّرات الثــلث بّدلــت مواقفهــا، 

ــن  ــوازن المعســكرين الدوليّي ــن ت ــا م ــا كان قائًم ــا احتمــت بم ــي لطالم الت

ــد  ــع ي ــى أصاب ــدُّ عل ــا، يَُع ــل منه ــدد قلي ــر ع ــق غي ــم يب ــن، ول المتصارعي

ــي  ــهم ف ــًل أس ــا ثقي ــا ماديً ــا عبئً ــت دوًم ــي كان ــدان، الت ــّم البل ــدة، ض واح

ــا أن  ــار الســوفيت، وكان مــن الّصعــب علــى روســيا المتهالكــة اقتصاديًّ انهي

تواصــل رفدهــا بمعونــات تصــل إلــى مليــارات الــّدوالرت ســنويًّا، لحمايتهــا 

مــن مركــز رأســمالّي لــم يعــد لديهــا مــن خيــار غيــر االلتحــاق بــه. بمــا أّن 

ــاج  ــر بانته ــم تفّك ــنطن، ول ا لواش ــادًّ ــًل أو مض ــا مقاب ــن قطبً ــم تك ــيا ل روس

سياســات تســتنزف قــدرات خصمهــا، كتلــك التــي أودت باإلتّحــاد الســوفيتّي 

بــداًل مــن إســقاط زعيمــة العالــم الّرأســمالّي، وتخلّــت عــن دورهــا كبديــل 

ــه لــم يبــق لهــا مــن خيــار غيــر االلتحــاق بــه،  للّنظــام الّدولــّي الّســائد، فإنّ

وإرســاء شــروط مناســبة لتقّدمهــا والســتعادة بعــض مكانــة الســوفيت 

ــة، فــي إطــاره.  الدوليّ

خســرت موســكو مناطــق نفوذهــا الّســابقة فــي آســيا، ومــن وجــدت نفســها 

مجبــرة علــى التّعامــل معــه مــن دول لــم تكــن صديقــة، بــل كانــت منافســة، 

كإيــران بطموحاتهــا القوميّــة واإلمبراطوريّــة، أو خصًمــا كالصيــن، بوزنهــا 

االقتصــادّي الّدولــّي الــذي يجعــل منهــا مركــز الثّقــل فــي أّي علقــة مع روســيا، 



197

ــر،  ــي والفق ــزّق الداخل ــي التم ــة، وتعان ــة تاريخيّ ــن هزيم ــت م ــي خرج الت

وفقــدان دورهــا ووزنهــا. 

تنفــرد الحالــة الّســوريّة بمكانــة خاّصــة فــي الّســياق الّروســّي، فقــد 

ــيا  ــه روس ــبّي أحرزت ــكرّي نس ــادّي وعس ــاف اقتص ــد تع ــا بع ــت ثورته قام

سياســتها  وثيقتــا  عنــه  وعبّــرت  قيادتهــا  اتّخذتــه  وقــرار  االتّحاديّــة، 

الخارجيّــة الجديــدة، الملتزمــة باســتخدام القــّوة العســكريّة الســتعادة 

ــادة  ــة، ولإلف ــة العربيّ ــي المنطق ــوذ وحضــور ف ــن نف ــا كان للســوفيت م م

ــاب واشــنطن عــن  ــا انكفــاء أو غي ــة قــد يتيحه ــة وإقليميّ مــن فــرص دوليّ

ــر  ــد تعثّ ــدث بع ــا ح ــا، مثلم ــا منه ــق، أو خروجه ــدان والمناط ــض البل بع

غــزو العــراق وانســحابها الجزئــّي منــه، وتقليــص انتشــارها العســكري 

ــر الصراعــات  فــي أفغانســتان تمهيــًدا لمغادرتهــا، أو تبّنيهــا سياســات تؤطّ

الدوليّــة عــن بعــد، وتديرهــا دون تدّخــل عســكرّي مباشــر، كمــا تفعــل فــي 

ــا  ــدوره فيه ــت ب ــّي، ورّحب ــل الّروس ــا للتدّخ ــث أتاحــت هامًش ســوريا، حي

ــتطيع  ــة، وتس ــة األميركيّ ــيطرة التقليديّ ــز الس ــى مراك ــي إل ــة ال تنتم كدول

ــن  ــاملة، م ــنطن الّش ــر واش ــل أط ــت داخ ــي أّي وق ــا ف ــرائيل احتجازه إس

دون أن ينجــح الــروس فــي حمايتهــا، مثلمــا لــم يســتطيعوا رّد ثــلث 

ــش اإلســرائيلّي، وعجــزوا  ــد الجي ــى ي ــا، عل ــة عنه ــم عســكريّة متعاقب هزائ

ــنطن أن  ــى واش ــم، تخش ــزم به ــم ملت ــع له ــى تاب ــا إل ــن تحويله ــك ع كذل

ــتهدف  ــّي، كأن يس ــم العرب ــي العال ــا ف ــّدد مصالحه ــا أو يه ــط أهدافه يحب

الّشــيوعي،  المعســكر  إلــى  ينحــاز  أن  أو  وأنظمتــه،  وممّراتــه  الّنفــط 

ــي  ــوى ف ــن الق ــّدل موازي ــدة، تب ــة موّح ــة قوميّ ــاء دول ــي بن ــهم ف أو يس

المنطقــة وجوارهــا. 

ــام  ــن قي ــوام م ــد أع ــوريا، بع ــزو س ــن غ ــّرر بوتي ــل، ق ــذه العوام ــر ه بتضاف

جنراالتــه بــدور استشــارّي فيهــا، ودعــم جيشــها بكــّم مــن الّســلح والّذخائــر 

أدام حــرب نظامهــا علــى شــعبها. وكان بوتيــن قــد اختبــر رّدات أفعــال الغــرب، 
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ومواقــف وقــدرات المنظّمــات الّدوليّــة، قبــل أن ينخــرط فــي الّصــراع الّســورّي 

ــارج  ــى خ ــيّة األول ــكريّة والّسياس ــه العس ــوز بتجربت ــّرر الف ــن ق ــِم م بتصمي

ــا مــن أن يحتجــزه الفشــل ألمــد طويــل بيــن  جــواره الّروســّي المباشــر، خوفً

دول تحاصــره بأعــداء أطلســيّين ويعزلونــه عــن العالــم. بوقوعهــا وراء الّســور 

األطلســّي المحيــط بهــا، مثّلــت دمشــق فرصــة روســيّة فريــدة للخــروج منــه 

ــّد أن  ــه، وال ب ــن خلل ــخ م ــن التاري ــج اســتراتيجّي ســيدخل بوتي ــق نه وتطبي

يبــادر إلــى تطبيقــه، وكســب رهانــه، بــكل مــا أوتــي مــن تصميــم وقــّوة. 

أّمــا فــي المســتوى الثّانــي، المعلــن، فقــد بــّررت روســيا موقفهــا مــن الثّــورة 

الّســوريّة، بأســباب اتّصــل معظمهــا بمســوغات ال علقــة لهــا بهــا، منهــا 

ــي  ــه ف ــّي، ومســاعدة قادت ــم العرب ــي العال ــم ف ــر القائ ــى األم المحافظــة عل

ــة  ــدادات قويّ ــا ارت ــيكون النتصاره ــوريا، س ــا س ــلميّة تواجهه ــورة إس ــر ث دح

ــة  ــات ثقافيّ ــن هويّ ــه م ــرع في ــا يصط ــّي، وم ــال الّروس ــى المج ــرة عل وخطي

وسياســيّة وعقديّــة ومجتمعيّــة قديمــة، ومتجــّذرة بعمــق فــي حيــاة شــعوبه 

التــي شــهدت عــام ۲0۱۲ موجــة  التابعــة لهــا،  الخاضعــة لموســكو، أو 

احتجاجــات شــعبيّة واســعة، خشــي قــادة الكرمليــن أن يتــرك الحدث الّســورّي 

بصمتــه علــى المشــاركين بهــا مــن المســلمين. وزعمــوا أّن مواجهــة المشــكلة 

الّداخليّــة اســتباقيًّا، وخــارج روســيا، أفضــل ألمنهــا القومــّي مــن مواجهتهــا بعد 

انفجارهــا فيهــا. بذلــك، حــّول الرئيــس الّروســي ومســاعدوه ثــورة الّســوريّين، 

ــة ألّي دولــة  مــن حــدث محــض داخلــّي، ومقطــوع الصلــة باألوضــاع الداخليّ

أجنبيّــة أو عربيّــة، إلــى مســألة أمــن قومــّي روســّي، ســّوغ بهــا تدّخلــه 

العســكرّي المباشــر لدعــم الّنظــام األســدّي، شــريكه فــي الحــرب علــى مــن 

ــه. ــي نفســه ب ــذي يُمّن ــن ال ــد الثّمي يرفضــون نظامــه، والّصي

بالدفــاع عــن الّنظــم القائمــة، عربيّــة كانــت أم غيــر عربيّــة، مــن دون الّنظــر 

ــح أســواقها  ــة، ومســاندتها وفت ــت أم دكتاتوريّ ــا، اســتبداديّة كان ــى طبيعته إل

ــور  ــادة مح ــب لقي ــز يتأّه ــكو كمرك ــا بموس ــيّة، وربطه ــلحة الّروس ــام األس أم



199

ــوذ  ــص نف ــا، وبتقلي ــة علقاته ــا وتنمي ــه تنســيق مصالحه ــد يمكن ــّي جدي دول

ــراد  ــي االنف ــا يتجــاوز حدودهــا، بعــد فشــلها ف ــركا فــي ســوريا وم ودور أمي

بالعــراق، وحســم حــرب أفغانســتان، اعتقــدت موســكو أّن بوســعها بــدء 

معركــة إخــراج البيــت األبيــض مــن البلــدان العربيّــة، وتقويــض مواقعهــا فــي 

ــارب  ــي تح ــرى الت ــم الكب ــة اإلقلي ــران: دول ــار إي ــّي، ج ــج العرب ــر والخلي مص

ــى اليمــن،  ــيطرة عل ــا شرســة للّس ــا فــي ســوريا والعــراق، وتخــوض حربً معه

وتســتطيع موســكو إقناعهــا بتخفيــف ضغوطهــا علــى جيرانهــا، بــل بتطبيــع 

علقاتهــا معهــم، تمهيــًدا إلبعادهــم عــن البيــت األبيــض، وتحصيــن أوضاعهــم 

ــات العســكريّة. ــعبيّة أو االنقلب ــورات الّش ضــّد الثّ

ــّدد  ــد المه ــام األس ــة نظ ــن بواب ــة م ــة العربي ــى المنطق ــيا إل ــودة روس وبع

بســقوط وشــيك، وبتعاملهــا معــه كطــرف متهــاٍو ال ضيــر إن اســتضعفته 

ــراع  ــزام بخياراتهــا ومواقفهــا مــن الّص ــى االلت ــه عل ــه، وأرغمت وصــادرت إرادت

وأطرافــه الداخليّــة واإلقليميّــة والدوليّــة، واالنصيــاع لما يقــّرره ســيّد الكرملين، 

ــى المؤّسســة العســكرية األســديّة،  ــد الجيــش الّروســّي عل ــول بوضــع ي والقب

بعــد ثبــوت عجــز دمشــق عــن ردع الثـّـورة، انتقــل الّصــراع مــن محليّتــه إلــى 

الصعيــد اإلقليمــّي والّدولــّي، نقلتــه روســيا إلــى موســكو، وأعطتــه تفســيرات 

جعلــت منــه صراًعــا روســيًّا داخليًّــا، جعــل رافضــي األســد أعــداء لروســيا يجب 

شــن الحــرب عليهــم بــل هــوادة، ليــس مــن أجــل التّوّصــل إلــى حلــول وســط 

معهــم، بــل لســحقهم كجهــٍة تهــّدد أمــن وســيادة روســيا، مــن غيــر الممكــن 

التخلّــي عــن الحــّل العســكرّي ضّدهــا، واســتخدام خبــرات جيشــها السياســيّة 

ــة  ــاليب للطاغي ــكل األس ــا ب ــا، وإخضاعه ــي احتوائه ــعة ف ــكريّة الواس والعس

ــة للقضــاء  ــة، الّضروريّ ــا الحربيّ ــي خططه ــه ف ــا، وإدراج أهداف ــذي يحكمه ال

علــى حاضنــة الثّــورة الّشــعبية، وإعــادة مناطقهــا إلــى األســد، وتحويلهــا مــن 

احتياطــي للثّــورة إلــى تابــع خاضــع للّســلطة: عدّوهــا وعــدّو مــا ثــارت مــن 

أجلــه.
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هــذه العلقــة أتبعــت األســد بالكرمليــن، منــذ اليــوم األّول لقيــام جيشــه بغــزو 

ــا لســيادتها  ــا، أخضعته ــد عســكرية فيه ــة قواع ــن إقام ــه م ــا تبع ســوريا، وم

ــا،  ــن دخوله ــه، م ــد نفس ــى األس ــوريّين، حت ــت الّس ــيّة، ومنع كأّي أرض روس

ضاربــة عــرض الحائــط بالــدالالت الخطيــرة التــي ترتّبــت علــى ذلــك، كانتهــاك 

ســيادة الدولــة الّســوريّة، والقليــل المتبّقــي لهــا مــن شــرعيّة، واالعتــداء علــى 

اســتقللها الوطنــّي، وإلحاقهــا بروســيا كمحميّــة تخضــع قواعــد ســيطرة مماثلة 

ــتعمار.  ــل االس ــوأ مراح ــي أس ــر، ف ــع عش ــن والتّاس ــان الثّام ــه القرن ــا عرف لم

حــدث هــذا باســم الدفــاع عــن »شــرعيّة الّســلطة« ومؤّسســاتها القائمــة، التــي 

دّمرهــا الغــزو الّروســّي، وأســهم بفاعليّــة فــي تدميــر ســوريا، بذريعــة إحبــاط 

مؤامــرة خارجيّــة علــى اســتقللها وســيادتها. 

ــّي  ــّل وســط أو لمخــرج وطن ــا لح ــز رفضه ــلطة، وتعزي ــار الّس ــه خي بمصادرت

ــم،  ــين أوضاعه ــا، وتحس ــن بإصلحه ــا المطالبي ــع مواطنيه ــه م ــق علي تتواف

ــر  ــم يكــن يُخب ــه ل ورفــع القمــع عنهــم. اســتأثر الكرمليــن بســوريا، حتــى إن

ــة  ــة خاّص ــة ودوليّ ــة وإقليميّ ــاذه مــن خطــوات محلّيّ ــزم اتّخ ــا يعت األســد بم

بالمســألة الّســوريّة، التــي أخــذت موســكو تنفــرد بمعالجتهــا، وتقــّرر بمفردهــا 

كّل مــا لــه علقــة بتقلّباتهــا وتشــابكاتها، ولــم يكتــِف بوتيــن بتجاهــل األســد 

وعــدم إخطــاره بــأي تحــرّك، بــل إنـّـه بــدا حريًصــا علــى إهانتــه فــي كّل زيــارة 

باغــت بهــا مســتعمرته، فتــارة يمنعــه ضابــط روســي مــن اصطحــاب ســيّده 

ــن  ــل بوتي ــوًرا يص ــم، وط ــار حميمي ــي مط ــه ف ــريع لقّوات ــتعراض س ــى اس إل

إلــى دمشــق دون علمــه، قبــل أن يأمــره بالهــروع إلــى المطــار للقائــه، بعــد 

وصولــه إليــه، ومــرة يســتقبله وزيــر دفــاع جيــش االحتــلل فــي مكتــب داخــل 

ــه:  ــول ل ــي اســتقباله، ويق ــم يكــن ف ــه ل ــه ألن ــذر من ــم، فيعت قاعــدة حميمي

»مــا كنــت عرفــان إنّــك هــون«، بينمــا وصفــه صحافــي روســي بـــ »الشــخص 

الــذي تســتهدف تصرّفاتــه اإليحــاء بــأن الّذيــل هــو الــذي يتحّكــم فــي الكلــب، 

ــدوب روســيا  ــي ســوريا«، بينمــا وصــف من ــى نفــوذ روســيا ف وســيحافظ عل
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فــي مجلــس األمــن فيتالــي تشــوركين تصريحــات أدلــى بهــا األســد بـــ »عديمة 

األهّميّــة«، وأضــاف: »علينــا أاّل نركّــز علــى مــا يقولــه، بــل علــى مــا ســيقوم بــه 

فــي نهايــة المطــاف«)9(. وقــد بلغــت مصــادرة اســتقلل ســوريا ذروتهــا فــي 

اتّفاقيــة تأجيــر قاعدتــي حميميــم الجّويّــة وطرطــوس البحريّــة، مــدة تســعة 

وأربعيــن عاًمــا قابلــة للتّجديــد، مــن دون الرجــوع إلــى الطـّـرف اآلخــر. عندمــا 

أقــر البرلمــان الّروســّي عــام ۲0۱۷ االتفاقيّــة، أعلــن أّن مرجعيّتهــا هــي القانون 

ــن  ــّروس العاملي ــغ ال ــك، أبل ــى ذل ــة إل ــورّي)10(. وإضاف ــس الّس ــّي ولي الّروس

ــرار  ــف، بق ــل وموظ ــى 3600 عام ــم عل ــد عدده ــوس، ويزي ــأ طرط ــي مرف ف

صرفهــم مــن الخدمــة، ومــن ُجــددت عقودهــم رُفــض تســليمهم نســًخا عنهــا 

أو الّســماح لهــم بتصويرهــا، ربمــا ألنّهــا ال تحــّدد رواتبهــم وأجورهــم)11(. 

سيطرة الّروس على الجيش
بعــد قيــام موســكو بالــدور األكبــر فــي الحــرب، ومحاوالتهــا الحــّد مــن 

ــه،  ــاون مع ــن التنســيق والتّع ــوري، وم ــران وحرســها الثّ اســتعانة جيشــها بإي

لمــا لــدوره مــن تعــارض مــع هدفهــا الرئيــس مــن غــزو ســوريا، وهــو االنفــراد 

بهــا واســتخدامها كقاعــدة آمنــة ال ينافســها أحــد عليهــا، أو يبقــى فيهــا 

بشــروط قــد تكــون أو تغــدو ســلبيّة األثــر علــى خططهــا، تريــد بعــد الفــوز 

بهــا اســتخدامها كمنّصــة تقفــز منهــا إلــى بقيّــة الــدول العربيّــة، حيــث تأمــل 

باســتعادة مــا كان للســوفيت مــن نفــوذ وحضــور، وبنــاء تــوازن متعــادل مــع 

ــا، علــى الّنطــاق الّدولــّي، ومــع تركيــا وإيــران  واشــنطن وبعــض بلــدان أوروبّ

)9(   خبيــر روســي، »األســد يتصــرف »كـــذيل« يتصــّور أنــه ســيتحّكم بالكلب«، موقــع العربيــة، 22ـ  2ـ  2016. 

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

ــت  ــع اإلندبندن ــتركة«، موق ــدة مش ــيا أم فائ ــة لروس ــزة ترضي ــوس جائ ــاء طرط ــتم، »مين ــي رس )10(   مصطف

 https://bit.ly/3rxn7Wb .2019 العربيــة، 22 ـ 4 ـ

)11(   فــادي الخــوري، »الشــركة الروســيّة لمرفــأ طرطــوس تفــرض عقــود إذعــان علــى الموظّفيــن الّســوريّين«، 

https://bit.ly/3xurtBm .2019 موقــع المــدن، 25 ـ 10 ـ
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ــة  ــدوره بأزمن ــر ب ــا، يذك ــة وجواره ــة العربيّ ــد المنطق ــى صعي وإســرائيل، عل

االســتعمارين اإلنجليــزي والفرنســي، اللذيــن تقاســما المشــرق العربــّي، بالقلم 

ــة  ــرف باتفاقيّ ــا ع ــي م ــى، ف ــة األول ــرب العالميّ ــان الح ــي إبّ ــطرة، ف والمس

ســايكس ـ بيكــو الّســّريّة، التــي عقدتهــا بريطانيــا وفرنســا عــام ۱۹۱6، لتقاســم 

منطقــة الهــلل الخصيــب، وتحديــد مناطــق نفوذهمــا فــي غــرب آســيا، بعيــد 

ــى.  ــة األول ــة خــلل الحــرب العالميّ ــة العثمانيّ ــار اإلمبراطوريّ انهي

لــم يكــن الجيــش األســدي فــي وضــعٍ يتيــح لجيــش الغــزو الّروســّي 

ــة. وكان  ــروح القتاليّ ــى ال ــاره إل ــه، وافتق ــف تدريب ــه، لضع ــاد علي االعتم

علــى الــروس إعــادة هيكلتــه ليغــدو أداة فــي يدهــم، وقــوة تنجــز المهــام 

ــداد  ــرر إع ــل ق ــرب، ب ــض الح ــم يخ ــذي ل ــّرّي، ال ــهم الب ــة بجيش المنوط

الجيــش األســدي لـــ »ســورنة« الحــرب، وتحويلهــا إلــى قتــال بيــن عدويّــن 

ــش،  ــة الجي ــادة هيكل ــا إع ــه. أّم ــل ب ــٌش يقات ــا جي ــكل منهم ــن، ل محليّي

فكانــت تســتدعي إعــادة الّنظــر فــي هويّتــه الوطنيــة ووالء ضبّاطــه، 

ــي جعلتهــم  ــة، الت ــة الطائفيّ ــوا العصبيّ ــم، ويتخطّ لينصاعــوا ألوامــر حميمي

ــا،  ــا عنه ــعب دفاًع ــون الّش ــرن، ويقاتل ــف ق ــة نص ــديّة قراب ــادون لألس ينق

ــورة  ــحق الثّ ــم بس ــل تعّهده ــوالء، مقاب ــم بال ــروس يطالبونه ــم ال ــا ه وه

القائــم، فــإن كان ال مفــّر مــن تغييــر رئيســه  والحفــاظ علــى األمــر 

ــي  ــاط ف ــؤالء الّضبّ ــازات ه ــام وامتي ــة نظ ــم حماي ــوا ه ــل، تولّ ــي أّي ح ف

ــم  ــه بمناصبه ــون ل ــذي يدين ــا األســدي، ال ــن وضعه ــا م ــا قربً ــر صوره أكث

ومكاســبهم. 

ــه لخــوض الحــرب، تحــت  ــش وتأهيل ــم الجي ــّد مــن تنظي ــاك ب ــم يكــن هن ل

ــد  ــى وضعــه الجدي ــال إل ــان االنتق ــد إبّ ــى أن يرف إشــراف روســّي مباشــر، عل

ــه  ــا بين ــي كســر م ــة، يســاعدونه ف ــة متقّدم ــرة قتاليّ ــة روس ذوي خب بمرتزق

وبيــن الفصائــل مــن تــوازن بــّرّي، بمــا لطيــران موســكو من تقــّدم تقنــّي، ودور 

ــة زّودوهــا  ــّروس وحــدات نخب ــراء ال ــى الخب ــة، بن ــذه الخطّ ــي الحســم. به ف
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ــون لهــم،  ــاط موال ــاد إحداهــا ضبّ ــا فــي ترســانتهم مــن ســلح، ق بأحــدث م

ــه اإلعــلم الّروســي بـــ »الّنمــر«،  ــد اســمه ســهيل الحســن، لقب أشــهرهم عقي

ومنحتــه وزارة الّدفــاع الّروســيّة أرفــع األوســمة، ومّكنتــه مــن خــوض معــارك 

ناجحــة، جعلــت منــه ورقــة فــي يدهــا لّوحــت بهــا فــي وجــه األســد، وحــّذره 

بوتيــن مــن المــّس بــه، وأخبــره أنــه ســيعتبره مســؤواًل عــن أّي ضــرر يصيبــه، 

وأّي محاولــة اغتيــال يتعــرّض لهــا، حســب شــائعات تداولهــا الّســوريّون، نقــًل 

ــة.  عــن أوســاط عســكرية علويّ

أّســس الــــروس أيًضــا وحــدة عسكريّــــة خاّصــة بهــم سّموهــــا »الفيلــــق 

الخامــس ـ اقتحــام«، تولّــوا تســليحه وتدريبــه وتمويلــه، وحشــدوا فيــه 

عناصــر معظمهــم مــن المدنييّــن، وغيــر البعثيين، لمواجهــة »الفرقــة الرابعة«، 

المقّربــة مــن إيــران، التــي يقودهــا شــقيق رأس الّنظــام اللــواء ماهــر األســد. 

وتوّســع الــّروس فــي اختــراق ســلك الّضبّــاط، وتشــكيل وحــدة جديــدة حملــت 

اســم »الفرقــة الثّانيــة«، كُلِّفــت بالمرابطــة فــي ريــف اللذقيّــة، على أن تســهم 

أيًضــا فــي المعــارك الدائــرة فــي جميــع مناطــق ســوريا، وخاّصــة منهــا منطقــة 

اللذقيّــة، التــي كثــر حديــث الفصائــل حــول اقتحامهــا لتقويــض الّنظــام، مــن 

دون أن يقومــوا بذلــك، بطبيعــة الحــال. 

ــبيًّا  ــا نس ــابقه، ومختلًف ــن س ــليًحا م ــا وتس ــل تدريبً ــا أفض ــيا جيًش ــت روس بن

ــت  ــرائيل وتلّوث ــام إس ــم أم ــل بالهزائ ــذي حف ــه ال ــث تاريخ ــن حي ــه، م عن

ــا، بســبب تخلّيــه دون قتــال عــن الجــوالن، وارتكابــه جرائــم ال  ســمعته وطنيًّ

ســابقة لهــا ضــّد الّشــعب الّســوري. بالتّــوازي مــع إعــادة بنــاء جيــش األســد، 

اخترقــت روســيا قــدس أقــداس األســديّة: أجهــزة مخابراتهــا، وجيــش المخبرين 

والموظّفيــن التابــع لهــا أو المندمــج فيهــا، وضّمــت كثيريــن منهم إلــى الجيش 

ــّي  ــكرّي الّروس ــن العس ــزة األم ــن أجه ــاط م ــى ضبّ ــه، وتولّ ــادة هيكلت المع

وضــع يدهــم علــى مفاصــل مفتاحيّــة لمخابراتــه العســكريّة ومخابــرات قــواه 

ــى  ــرة عل ــان كثي ــي أحي ــا، وإشــرافهم ف ــى ملكاته ــم إل ــة، بعــد إضافته الجّويّ
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التحقيقــات مــع مــن تعتقلهــم، أو أغرتهــم موســكو بـــ »المصالحــات الوطنيّــة 

ــض عليهــم بعــد إلقائهــم ســلحهم، وإدمــاج معظمهــم فــي  والهــدن«، أو قُب

جيــش األســد، الــذي كانــوا يقاتلونــه حتــى األمــس القريــب، علــى الرغــم مــن 

تعّهــد َمــن أشــرفوا علــى المصالحــات والهــدن مــن الضبّــاط الــّروس بمنحهــم 

فتــرة ســتّة أشــهر، يُمضونهــا فــي مناطقهــم، يضمنــون فيهــا عــدم اعتقالهــم أو 

ســوقهم إلــى الخدمــة العســكريّة.

بعــد وضــع يدهــم علــى مــا أســموه »مؤّسســات الدولــة«، التــي شــّنوا الحــرب 

بحّجــة حمايتهــا، وحّولــوا غالبيتهــا إلــى مؤسســات روســية فقــدت كثيــرًا مــن 

خدماتهــا للدولــة الســوريّة، التــي دّمرهــا األســد منــذ بدايــة الثــورة، وأعــادت 

موســكو بناءهــا فــي ظــروف الحــرب لتكــون أداة بيــد جيشــها، فأفقدهــا ذلــك 

ــة  ــي الهويّ ــة، ه ــل نقيض ــة، ب ــة بديل ــا هويّ ــى عليه ــة، وأضف ــا الوطني هويّته

ــع  ــة ومجتم ــى دول ــيا عل ــة روس ــن هيمن ــا أن تضم ــراد له ــي ي ــية، الت الروس

ســوريا، بعــد الحــل السياســّي الدولــّي، أو العســكرّي. 

بعــد إحــكام ســيطرتها علــى الجيــش، وبعــض أجهــزة المخابــرات، ومؤّسســات 

الّســلطة، امتــدت اليــد الّروســية إلــى ممتلــكات الّشــعب الّســورّي، ومصــادر 

ثروتــه ومــوارده ومرافقــه العاّمــة، كالكهربــاء، والمــاء، والغــاز، والنفــط، 

ــة، والمطاحــن، والنقــل  والمصــارف، والمطــارات، والمرافــئ، والمــوارد الزراعيّ

ــا  ــة، وتكنولوجي ــارة الخارجيّ ــة، والتّج ــوط الحديديّ ــّرّي، والخط ــرّي والب البح

االتّصــاالت والصناعــة، واألعــلف، وتربيــة المواشــي واألبقــار، علــى أن تتولّــى 

ملكيّتهــا واســتثمارها وتشــغيلها بعقــود طويلــة األجــل، مّدتهــا خمســة 

ــا  ــروات والمرافــق، فقــد أخذته ــة المــوارد والثّ ــا بقيّ ــا )12(. أّم وعشــرون عاًم

ــه  ــه ومعونات ــترداد ديون ــذي أراد اس ــس ال ــد الرئي ــرب األس ــّول ح ــران، مم إي

)12(   تصريحــات لوائــل الحلقــي رئيــس وزراء األســد، وســمير حســن رئيــس مجلــس األعمــال الســوريـ  الروســي، 

وإيغــور ماتفييــف الملحــق التجــاري فــي الســفارة الروســية بدمشــق، ونضــال أحمــد ممثــل شــركة ســوفوكريم 

الروســية: أبــرز االتفاقيّــات االقتصاديـّـة بيــن روســيا والنظــام الّســورّي، موقــع عنــب بلــدي، 1 ـ 5 ـ 2016.
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ــه. وبمــا  ــة قاســية علي ــات اقتصاديّ ــة، بعــد أن فرضــت واشــنطن عقوب الماليّ

أن األســد وحاشــيته ال يُخرجــون مــن جيوبهــم مــا يدخــل فيهــا، فقــد منحــوا 

ــع  ــركوهم م ــتقلّة، أو أش ــق مس ــوح لمراف ــتغلل المفت ــّق االس ــن ح اإليرانيي

الــروس فــي مشــاريع معيّنــة، كمرفــأ اللذقيّــة، أو باعوهــم مــا ســبق أن باعــوه 

لروســيا. 

بهــذه اإلجــراءات االســتباقية، أخــذت روســيا تصيــر ضربـًـا مــن بديــل سياســّي 

داخلــّي لألســدية، وطرفـًـا يقــوم بمواجهــة الّشــعب الّســورّي عســكريًّا، بعدمــا 

ــارس  ــي م ــوارد مســتعمرته الت ــروات وم ــن ث ــر م ــع األكب ــح هــو المنتف أصب

عليهــا أشــكااًل مــن الدمــج فــي كيانهــا الخــاّص، ليكــون انفكاكهــا عنــه صعبـًـا 

ــى  ــظ عل ــث تحاف ــاره، بحي ــي إط ــا ف ــاد إنتاجه ــتحالة، ويع ــد االس ــى ح إل

ــم  ــا، فروســيا ل ــًدا عنه ــن المحــال بناؤهــا بعي ــر م ــا الّروســيّة، ويصي صبغته

تغــُز ســوريا األســد لتنصــرف، بــل غزتهــا لتســتولي عليهــا، وتقيّــد، أو تُبطــل، 

ــا، و»تروســن« شــعبَها،  ــر بنيته ــا، وتغيّ ــة، وثقافته ــة والقوميّ ــا الوطنيّ هويّته

ــااًل  ــار أطف ــى أن تخت ــا معن ــّي الخــاّص، وإاّل فم ــا الّدول ــي كيانه ــا ف وتدمجه

ــا فــي جيشــها،  ــى بلدهــا لتدّربهــم وتخّرجهــم ضباطً ســوريين، وتنقلهــم إل

ــق  ــرب لتحّق ــّنت الح ــد ش ــت ق ــن كان ــم؟! ولئ ــى وطنه ــادوا إل ــل أن يع قب

ــة  ــة والمجتمعيّ ــات الوطنيّ ــر الجماع ــع أواص ــرب تقط ــألّن الح ــا، ف أهدافه

ــوريا  ــى س ــاء عل ــا واإلبق ــة عليه ــول دون المحافظ ــا، وتَح ــوريّة ببعضه الّس

ــا  ــع انبعاثه ــروري من ــن الّض ــّي، م ــاّص وتاريخ ــعب خ ــتقلّة لش ــة مس كدول

مــن جديــد كحاضنــة وطنيــة لمجتمعهــا، وال بــّد مــن تكريــس ســيطرة 

الكرمليــن الدائمــة عليهــا، كأنمــوذج يتبــع حقــًل بنيويًّــا كونيًّــا مقابــًل للحقــل 

ــدان  ــى بل ــة عل ــر فــرض ســيطرة دمجيّ ــن يؤّسســه عب ــّي، شــرع بوتي األميرك

ــكو  ــّي«، لموس ــاد أوراس ــة »اتح ــة إقام ــابق، بذريع ــوفيتي الّس ــاد الس االتّح

ــد ســرًّا  ــم يع ــه ل ــة. ولعل ــكان األطــراف التابع ــز ولغيرهــا م ــه دور المرك في

أّن الرّئيــس الروســي يطبّــق خطــة، هدفُهــا االســتيلء الشــامل علــى المجــال 
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األوراســي، بالتعــاون والشــراكة مــع الّصيــن، وإقامــة نظــام اســتعمارّي مــن 

ــا  ــي يتبعه ــدان الت ــة للبل ــة والّروحيّ ــات الماّديّ ــو المقّوم ــم يمح ــط دائ نم

بــه، ويســتنزف قدرتهــا علــى مقاومتــه أو الثّــورة عليــه، عبــر تفكيــك بناهــا 

األصليّــة. إنــه نهــج يحاكــي ـ مــن أوجــه عديــدة ـ نهــج »الفوضــى الخّلقــة« 

ــة وإعــادة  األميركــّي، الملتــزم صراحــة بتفكيــك المجتمعــات والــدول العربيّ

ــد  ــن تعي ــكو ل ــه، فموس ــث نتائج ــن حي ــه م ــا عن ــف أيًض ــا، والمختل تركيبه

ــا  ــظ هويّته ــاٍر يحف ــي إط ــا، ف ــي تفّككه ــدول الت ــات وال ــب المجتمع تركي

ــدادات  ــيا، أو امت ــن روس ــزاء م ــا أج ــد جعله ــل تري ــكلّي، ب ــتقللها الّش واس

لهــا تســيطر علــى مناطقهــا مــن خللهــا، بينمــا تســتهدف فوضــى واشــنطن 

ــي  ــا ف ــس إدراجه ــا، ولي ــاء نظمه ــادة بن ــررت إع ــدان ق ــك بل ــة تفكي الخّلق

ــا اإلمبراطــورّي الخــاص. كيانه

رســمت روســيا سياســتها الّســورية فــي حقــول ثلثــة: تتّصــل بأوضاعهــا 

الخاّصــة، وباألوضــاع الّســوريّة، وأخيــرًا باألوضــاع اإلقليميّــة والدوليّــة:

اســتند الوضــع الروســي فــي ظــل رئاســة فلديميــر بوتيــن إلــى وحدة الّســلطة، 

ــز  ــن كمرك ــن للكرملي ــن والخاضعي ــّي، التابعي ــكرّي والّسياس ــا العس بجناحيه

ــم يقيّدهــا فــي الماضــي، كمــا ال يقيدهــا فــي  ــات مطلقــة، ل ــره بصلحيّ يدي

الحاضــر قانــون أو وضــع سياســّي، أو توازنــات تعادليّــة أو تقاليــد وأعــراف، أو 

ــة متعــّددة أو متناحــرة، يتوّضــع بعضهــا قــرب أو فــوق بعضهــا  مراكــز داخليّ

ــات المركــز المطلقــة مــا مارســه  اآلخــر، بعيــًدا عــن المجتمــع. تفّســر صلحيّ

ــي ســوريا، واســتهدافها  ــا ف ــوة مفرطــة وال مســّوغ له ــازّي مــن ق جيشــه الغ

شــعبها األعــزل، واعتمادهــا الحــّل العســكرّي، بالرغــم مــن القــرارات الدوليّــة 

التــي وافقــت روســيا عليهــا حــول حتميّــة الحــّل الّسياســّي، وتمّســكها ببشــار 

ــه  ــرّد أن ــرعيّة، لمج ــاه: الّش ــه إي ــى منح ــا عل ــدرة له ــا ال ق ــه م ــد، ومنح األس

ــام  ــاب أم ــح الب ــكريًّا فت ــًل عس ــى ح ــا، وتبّن ــي جيبه ــوريا ف ــع س ــار وض اخت

غزوهــا واحتللهــا، وشــرعنهما بمــا منحــه الغــزاة مــن شــرعيّة ملّفقــة ومخالفة 
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ــات  ــرارات وسياس ــط بق ــرب ارتب ــي الح ــوز ف ــا أّن الف ــّي. وبم ــون الّدول للقان

ــه  ــر أهليّت ــّي أنك ــم الّروس ــإّن الزّعي ــد، ف ــات األس ــرارات وسياس ــن، ال بق بوتي

ــى بنفســه تعطيــل قــرارات مجلــس األمــن حــول الحــّل  ــاذ القــرار، وتولّ التّخ

ــا  ــض م ــدة، ورفَ ــة والبعي ــه القريب ــع أهداف ــه م ــّي، لتعارض ــّي الّدول الّسياس

ــاف  ــار االلتف ــف، واخت ــان جني ــه بي ــر كرّس ــن تغيي ــوريّون م ــه الّس ــب ب يطال

عليــه وتفكيــك الثّــورة بقــّوة وتفــّوق جيشــه، ومــا أنجــزه القصــف والحصــار 

مــن تدميــر حواملهــا الّشــعبيّة، وفرضــه جنراالتــه عبــر »الهــدن والمصالحــات 

ــة«، مــن استســلم علــى مناطــق واســعة مــن ســوريا، واســتغلّوه مــن  الوطنيّ

ظواهــر تأّخــر فــي المجتمــع الّســورّي، كالنعــرات المذهبيّــة والطائفيّــة، 

ــة  ــات الحقيقيّ ــات والخلف ــة، والتناقض ــة واإلثنيّ ــة والقبليّ ــات الجهويّ والنزع

ــادات   ــع تنظيمــات وقي ــم م ــي صراعه ــن خــداع ف ــة، ومارســوه م أو المفتعل

ــا. وكان  »ثوريّــة« عديمــة الخبــرة، فقيــرة المعرفــة، ومتناحــرة سياســيًّا ووطنيًّ

ــام  ــب« ونظ ــس »منتَخ ــن رئي ــب م ــّم بطل ــم ت ــوا أّن غزوه ــد زعم ــروس ق ال

»شــرعي« ومعتــرف بــه دوليًّــا، وتجاهلــوا أن ليــس مــن صلحيّــات أي رئيــس، 

وإن كان شــرعيًّا، علــى خــلف األســد، اســتدعاء دولــة أجنبيــة الحتــلل وطنــه 

وشــّن حــرب علــى شــعبه؛ ألن فــي ذلــك مخالفــة للدســتور الّســورّي، الــذي 

يعطيــه الحــّق فــي إعــلن الحــرب دفاًعــا عــن ســوريا، ولحمايتهــا مــن غــزاة 

أجانــب كاإليرانييــن والــّروس، وال يعطيــه الحــق فــي اســتدعاء جيــش إيرانــّي 

وآخــر روســّي، لقتــل مواطنيــه الذيــن أقســم علــى حمايتهــم، والقضــاء علــى 

ــة والمجتمــع، فــل عجــب أن امتنعــت موســكو عــن  اســتقلل وســيادة الدول

التمييــز بيــن الفصائــل المســلّحة، واعتبرتهــا فصائــل إرهابيّــة، وركّــزت بصــورة 

ــة،  ــل معتدل ــا فصائ ــق، ومعظمه ــا بدمش ــة منه ــك المحيط ــى تل ــة عل خاّص

بحســب تصنيــف واشــنطن، لكنهــا نالــت، شــأنها فــي ذلــك شــأن مئــات آالف 

الســّكان فــي مناطقهــا، الّنصيــَب األوفــى مــن القصــف الّروســّي، بينمــا نعمــت 

ــب والمؤّسســات  ــان، بشــهادة الدبلوماســيّين األجان ــة باألم ــل اإلرهابيّ الفصائ
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ــى  ــُز ســوريا لتشــّن الحــرب عل ــم تغ ــة)13(. حــدث هــذا ألّن روســيا ل الّدوليّ

ــقوط، والحــؤول دون خســارة الموقــع  ــل إلنقــاذ األســد مــن الّس اإلرهــاب، ب

ــكو  ــت موس ــد، أعط ــاذ األس ــتثنائيّة. إلنق ــة اس ــن أهّميّ ــه م ــا ل ــوري بم الس

ــل الجيــش الحــر فيهــا خطــرًا علــى  ــة فــي حربهــا للمناطــق التــي مثّ األولويّ

ــى عــام،  ــو عل ــرة ترب ــل انقضــاء فت ــم تقصــف داعــش والّنصــرة قب األســد، ول

ــي  ــن ف ــكلّي بوتي ــد الّش ــة، فق ــى الجمل ــّي. وعل ــوائّي وانتقائ ــلوب عش وبأس

ــى  ــام عل ــلد الشيشــان، وق ــي ب ــده ف ــد اعتم ــذي كان ق ــوذج ال ــوريا األنم س

التّدميــر الّشــامل لمجتمعهــم، ليــس ألنــه مثـّـل خطــرًا علــى موســكو، بــل ألن 

الكرمليــن قــّرر تدميــره تعزيــزًا لســلطة زعيمــه، كرئيــس اّدعــى أنه أنقذ روســيا 

ــث  ــوريا، حي ــي س ــه ف ــج عين ــى النه ــه، إن تبّن ــر علي ــاب، وال ضي ــن اإلره م

تواجهــه المهّمــة ذاتهــا، وغزاهــا تطبيًقــا لنهــج قــّرر تنفيــذه علــى المســتوى 

الّســورّي والّدولــّي، بوســائل طّورهــا جيشــه بتقنيــات عســكريّة وأســلحة 

حديثــة، ســيوطّنـ  بمعونتهــاـ  مكانــة بــلده كقطــب دولــّي مقــّرر إلــى جانــب 

واشــنطن، التــي لــن يكــون بوســعها تجاهلــه أو التعامــل باســتخفاف معــه، أو 

اإلمعــان فــي رفــض التّعامــل معــه لتســوية القضايــا الّدوليّــة، وتشــمل مســائل 

ــا.  ــا وسياســيًا وتقنيً ــة اقتصاديًّ تُبقــي روســيا محاصــرة ومعزول

علــى الصعيــد اإلقليمــّي، عملــت موســكو لفــّك علقــات المعارضــة بالدولتيــن 

ــة الّســوريّة ومؤّسســاتها  اإلقليميتيــن الكبيرتيــن: إيــران وتركيــا، ولربــط القضيّ

بضــروب متنّوعــة مــن التبعيّــة للخــارج، مــن شــأنها تحويــل المعارضــة عاّمــة، 

ــى ســوريا  ــي الصــراع عل ــى طــرف هامشــّي ف ــة، إل ــّي خاّص ــلف الوطن واالئت

وفيهــا، وإلــى أداة مــن أدوات سياســة موســكو الخارجيّــة، بمــا فيهــا جوانبهــا 

ــداول  التــي ال تمــّت إلــى المســألة الّســوريّة بصلــة، ويــؤّدي تغييبهــا عــن التّ

إلــى تجــاوز رحيــل بّشــار األســد أو إســقاطه، وفتــح بــازار حلــول هــو طرفهــا 

ــة معهــا وعلــى  المقــّرر، وروســيا الجهــة األكثــر قــدرة علــى التفاعــل بإيجابيّ

https://bit.ly/3rzIN43 .2017 13(   »لودريــان: وزيــر دفــاع يقــود دبلوماســية فرنســا«، موقــع الجزيــرة، 19 ـ 5 ـ(
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حمايتــه، دون إيــلء أهّميّــة لــدور ووجهــات نظر المعارضــة، وتغليــب التّعامل 

بالوســاطة علــى التّعامــل المباشــر معهــا، والعمــل علــى ضمــان مصالحهــا عــن 

ــار  ــا ص ــا بم ــا تركي ــا، أهّمه ــة به ــة وثيق ــى علق ــة عل ــراف خارجي ــق أط طري

لهــا مــن ســيطرة علــى االئتــلف، بعــد اتّخــاذه إســطنبول مقــرّا لــه، بــداًل مــن 

القاهــرة: مقــرّه األصلــي، ومــا نســجه الكرمليــن مــن علقــات معهــا، وتغاضــى 

عنــه مــن قضايــا خلفيّــة معهــا، وعلّقــه مــن أهّميّــة علــى نجاحهــا فــي اختراق 

حلــف األطلســّي عــن طريــق أنقــرة، ومــا شــرعت تتبّنــاه مــن سياســات جديدة 

ــح  ــة المشــتركات والمصال ــن رقع ــى الغــرب، وزادت م ــت اعتمادهــا عل قلّص

بينهــا وبيــن جارهــا الّشــمالي الرّاغــب فــي إلحــاق المعارضــة بهــا، وإلزامهــا 

ــراع  ــي الص ــتقّل ف ــا المس ــش دوره ــرة، وتهمي ــر أنق ــات نظ ــف ووجه بمواق

السياســّي والعســكرّي الّســورّي. 

ــة مصالــح روســيا   بالتــوازي مــع ذلــك، ال بــّد أيًضــا مــن التــزام إيــران بأولويّ

ــّد كذلــك  ــر منهــا علــى ســوريا وغزوهــا. وال ب ــز جــزء كبي ــة، التــي تركّ الّدوليّ

ــى طهــران مواقــف تــرى فــي حضــور روســيا فــي الّصــراع علــى  مــن أن تتبّن

ــا أحمــر ال تتجــاوزه فــي علقاتهــا مــع األســد، بغــّض الّنظــر عــن  ســوريا خطً

ــي أيًضــا عــن أّي دور قــد يتمّكــن  دورهــا فــي حمايتــه. وعلــى طهــران التخلّ

األســد مــن االســتقواء بــه علــى موســكو، ومــن الضــرورّي، فضــًل عــن ذلــك، 

أن ترّجــح إيــران مصالــح موســكو علــى أّي مصلحــة أخــرى فــي ســاحة القتــال 

ومــا وراءهــا، حتّــى مصالحهــا الخاّصــة، وتمتنــع عــن اتّخــاذ مواقــف تتعــارض 

ــاورة األســد وتعــّزز  ــع هوامــش من ــا، أو توّس مــع مواقــف موســكو ومصالحه

قدرتــه علــى التصــرّف كرئيــس دولــة مســتقلّة، أو الّســماح لــه باإلفــادة مــن 

ورقــة طهــران، وتوطيــد موقعــه حيــال روســيا، وإال قلّصــت موســكو علقاتهــا 

بالمللــي، وأرغمتهــم علــى تقويــض نفوذهــم وحضورهــم فــي دمشــق 

وعواصــم المشــرق، وأبعدتهــم عــن الكرمليــن، بــداًل مــن إبعادهــم عــن األســد، 

ــي ســوريا  ــن مشــتركات ف ــران وروســيا م ــي إي ــن دولت ــا بي ــرام م ــى احت وعل
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ــة، وألحقــوا ضــرًرا ال يخدمهــم بروســيا ومشــروعها الدولــي.  والمنطقــة العربيّ

ــة  علــى سياســات إيــران االنضبــاط بأهــداف موســكو الّســوريّة اليــوم والعربيّ

غــًدا، وعليهــا أاّل تقيــم صــلت مــع فصائــل مســلّحة غيــر تلــك التّابعــة لهــا، 

ــا  ــهل انفراده ــتها دوًرا يُّس ــي ممارس ــن ف ــة الكرملي ــع رغب ــك م ــارض ذل لتع

ــال  ــى القت ــن، لتشــجيعهم عل ــا التّواصــل مــع اإلرهابيّي بســوريا، وإن حــّق له

ــورة، ويخــدم روســيا.  ــب العالــم علــى الثّ ضــّد المعارضــة، فذلــك يؤلّ

 اقتــراح مخــرج سياســي يســّرع الحــّل العســكرّي ويســتبق نتائجــه، بااللتفــاف 

علــى القــرارات الدوليّــة، وإقنــاع العالــم بالتخلـّـي عنهــا، أو بوضعــه أمــام أمــر 

ــة« مرجعيّتهــا األســد، هــي  واقــع يُرغمــه علــى قبــول »حكومــة وحــدة وطنيّ

ــٍة  ــف، كجه ــان جني ــا بي ــي اعتمده ــة« الت ــة االنتقاليّ ــة الحاكم ــل »الهيئ بدي

تضــّم النظــام والمعارضــة وأطرافـًـا أخــرى، مرجعيتهــا بيــان جنيــف والقــرارات 

ينهــي  ديمقراطــّي  انتقــال  إنجــاز  المعلنــة  ومهّمتهــا  األخــرى،  الدوليّــة 

الّصــراع)14(. هــذا المشــروع الّروســّي المخالــف لمــا أقرّتــه روســيا فــي بيــان 

ــي الّشــرعيّة  ــم الكرمليــن علــى تخطّ ــر عــن تصمي جنيــف والقــرار ۲۱۱۸، عبّ

ــة، ولــّي عنقهــا إلــى درجــة تتبّنــى معهــا قراءتــه المخالفــة لهــا، التــي  الّدوليّ

تلبّــي رغبــة موســكو فــي احتــواء يدمــج فــي مرحلتــه األولــى المعارضــة فــي 

الّســلطة، ليمنــع نقــل ســوريا إلــى البديــل الديمقراطــّي، ويســتبدله بانتقــال 

ــام ال  ــوريّين، كنظ ــى الّس ــديّة عل ــرض األس ــورة ويف ــن الثّ ــى ع ــس يتخلّ معاك

ــة  ــت أو بديل ــديّة كان ــلطة، أس ــة الّس ــه الثّاني ــي مرحلت ــج ف ــه، يدم ــل ل بدي

لهــا، فــي روســيا، ويطيــح بالثّــورة وأهدافهــا، تمهيــًدا الختــراق المشــرق عبــر 

ــورّي.  ــن فــي مركــزه االســتراتيجّي الّس التوطّ

ــن:  ــو هدفي ــاتهم نح ــروس سياس ــه ال ــد وّج ــّي، فق ــد الّدول ــى الّصعي ــا عل أّم

أّولهمــا التنســيق مــع واشــنطن، وضمــان مصالحهــا إلــى الحــّد الــذي يحــول 

)14(   انظــر بيــان جنيــف، الصــادر عــن مجلــس األمــن الدولــّي بإجمــاع دولــه، بمــا فيهــا روســيا، المنشــور فــي 

 https://bit.ly/3KSa4WW .2015  موقــع الجزيــرة نــت بعنــوان »اتفــاق جنيــف«، 23ـ  3ـ
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دون تزويــد الفصائــل بأســلحة نوعيّــة قــد تُحــدث فارقـًـا ميدانيًّــا ضــّد قّواتهــم، 
وخاّصــة األســلحة المضــاّدة للطّائــرات، كمــا يحــول دون تدّخلهــا المباشــر فــي 
الّصــراع، ألنــه ســيُرغم موســكو علــى إعــادة الّنظــر فــي حســاباتها الّسياســيّة 
ــا  ــوريّة والقضاي ــة الّس ــع المعضل ــا م ــرق تعامله ــكرّي، وط ــارها العس وانتش
ــا،  ــة المرتبطــة بهــا، ويذكّرهــا بحــدود قّوتهــا وبمــا هــو متــاح لهــا دوليًّ الّدوليّ
ــّل،  ــا بالح ــتحالة انفراده ــا اس ــراء، إن واجهته ــاوز الخطــوط الحم ــدم تج وبع
ونجاحهــا فــي التمّســك بصيغــة األســديّة، التــي ثــار الشــعب عليهــا، وثانيهمــا 
ــا  ــي أصدره ــرارات الت ــق الق ــاتها مــن تطبي ــدة ومؤّسس ــم المتّح منــع األم
ــة  ــى إيصــال األطــراف المتصارع ــا عل ــد قدرته ــّي، وتقيي ــن الّدول ــس األم مجل
ــع  ــورّي، فضــًل عــن من ــعب الّس ــب الّش ــى حــّل سياســّي يســتجيب لمطال إل
ــي  ــا ضــد مجرمــي الحــرب ومرتكب ــل قانونيً ــة مــن التدّخ مؤّسســاتها القضائيّ

ــة، واألســد وحاشــيته خاّصــة.  ــم، مــن أهــل الّنظــام عاّم الجرائ
علــى النطــاق اإلقليمــي، أعطــت موســكو أولويّــة متصاعــدة للعلقــة مــع تــّل 
ــران،  ــة، منهــا إي ــة ومحلّيّ أبيــب، وخطّطــت الســتخدامها ضــد أطــراف إقليميّ
وإلقامــة شــراكة مــع إســرائيل فــي كّل مــا يتعلـّـق بمســتقبل ســوريا والمنطقــة 
العربيّــة، ولــن تــرى فيهــا مــا رأتــه فــي إيــران: منافًســا يتبّنــى مشــروًعا قوميًّــا 
مذهبــّي الغطــاء ومناهًضــا لمشــروعها، يُرّجــح أن تتخلـّـى عنــه مقابــل إيجابيــة 
واشــنطن تجــاه دورهــا، ومســاعدتها فــي بنــاء علقــات اقتصاديّــة مــع الــدول 
المحلّيّــة، والخليجيّــة منهــا قبــل غيرهــا، مقابــل دعــم موقــف البيــت األبيــض 
مــن المللــي، الــذي يخــدم واشــنطن والعــرب، ويلقــي أهــداف روســيا 
الّســوريّة، المجافيــة ألهــداف إيــران، وترضــي »الجهــات الفاعلــة فــي الّشــرق 
األوســط، القــادرة علــى تحديــد حيويـّـة وكبــح نجــاح اســتراتيجيّة روســيا علــى 

المدييــن القصيــر والطويــل«)15(. 

)15(   بــن كونابــل وبيــكا فاســر، »قيــود االســتراتيجيّة الروســيّة فــي الشــرق األوســط«، مؤسســة رانــد، 28 أيــار 

 https://bit.ly/38PQaxL .2018
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خطّة موسكو
ترجمــت موســكو سياســاتها الّســوريّة إلــى خطـّـٍة بنتهــا علــى االلتــزام بتوازنات 

غيــر متعادلــة، كالتـّـوازن بيــن أميــركا وبينهــا، وكســر توازنــات البلــدان األخــرى، 

إلزاحتهــا مــن طريقهــا أو اإلفــادة مــن دورهــا فــي تحقيــق الهــدف الرئيســّي 

الــذي حــّدده لهــا الرئيــس بوتيــن، وهــو االنفــراد بســوريا إلــى حــدٍّ يحــول بين 

أي طــرف وبيــن قدرتهــا علــى اســتخدامها كنقطــة تجميــع لقواهــا، وكمعبــر 

إلــى الــدول العربيّــة األخــرى، لكّنــه غطـّـى هدفــه األصلــّي بالقــول إنـّـه »يوجــد 

أكثــر مــن ألفــي مقاتــل مــن روســيا والجمهوريــات الســوفيتيّة الّســابقة علــى 

األراضــي الّســوريّة، وألّن هنــاك خطــرًا فــي أن يعــودوا إلينــا، وبــداًل مــن انتطار 

عودتهــم، مــن األفضــل أن نقاتلهــم علــى األراضــي الّســوريّة«)16(.

ــر  ــي ســوريا، عب ــراع ف ــى إدارة الّص ــن عل ــي حــرص بوتي ــات الت هــذه التوازن

ــن  ــن بي ــات الدولتي ــي علق ــوريّة، وف ــى األرض الّس ــت عل ــا، كان ــم فيه التحّك

ــا  ــد أداره ــورة، وق ــدية والث ــران، واألس ــي وطه ــم العرب ــران، والعال ــا وإي تركي

الكرمليــن بهــذه الدرجــة أو تلــك مــن التّنســيق مــع واشــنطن، واســتخدم أحــد 

طرفيهــا ضــد طرفهــا اآلخــر، وفــق تغيّــر األحــوال وتبــّدل المواقــف والمصالــح 

واحتــدام الّصــراع أو تراجعــه، فجعــل قــّوة روســيا الرادعــة والتدميريـّـة حاضنــة 

لسياســاتها وعلقاتهــا مــع اآلخريــن، عــدا واشــنطن، ولــم تتــرّدد فــي قصــف 

مواقعهــم وقّواتهــم مــن حيــن آلخــر، لتذكيرهــم بأنّهــا صاحبــة اليــد الطولــى 

ــا،  ــي خدمته ــم ف ــع قّوته ــى وض ــة عل ــا عازم ــرب، وأنّه ــة والح ــي الّسياس ف

والتّعايــش مــع قــرار واشــنطن إطالــة األزمــة وتعقيدهــا، واعتبــار دور روســيا 

ــا، وال  ــروس حلّه ــات ال ــس مــن صلحي ــا، ولي ــه جــزًءا منه ــذي وافقــت علي ال

وقــف مــا يتخلّلهــا مــن معــارك. 

مشــوار  ويبــدأ  الثمــن  بوتيــن  يدفــع  فهــل  ســوريا،  فــي  ســاحًقا  انتصــاًرا  حققــت  »روســيا     )16(

ــة، 18 ـ 12 ـ 2019. ــت األميركي ــيونال إنتريس ــة ذا ناش ــن مجل ــة ع ــت، ترجم ــي بوس ــع عرب ــة؟« موق الهزيم

https://bit.ly/3uO8csJ
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وكانــت واشــنطن، العازفــة عــن التدّخــل المباشــر بجيشــها فــي حــروب 

ــورات  ــا، وث ــي نظامه ــزة ف ــواّلت محتج ــه تح ــي تواج ــدول الت ــات ال وصراع

شــعبيّة ضّدهــا، قــد وافقــت علــى قيــام موســكو بالضبــط العســكري للّصــراع 

الّســورّي المنفلــت مــن عقالــه، الــذي ســيكون مــن المحــال الّســيطرة عليــه 

أو تهدئتــه، فضــًل عــن إيجــاد حــّل لــه، فــي ظــّل آالف التنظيمــات المســلّحة 

المنخرطــة فــي القتــال والفوضــى، والتــي تتغــّذى مــن مــوارد خارجيّــة، بعضهــا 

ــي  ــاض ف ــى بي ــا شــيًكا عل ــول، دون أن تعطيه ــا اآلخــر مجه معــروف وبعضه

ــة، بــل  مــا يتعلــق باالســتثمار الّسياســّي لدورهــا العســكرّي: بوابتهــا المتخيّل

ــم أّن  ــي تعل ــا، وه ــن فيه ــوريا والتوطّ ــه بس ــرد مع ــّل تنف ــى ح ــة، إل الوهميّ

ــا ضــرب مــن المحــال دون موافقــة واشــنطن.  ــق رغبته تحقي

ــد واجهــت  ــركا، فق ــف أمي ــى موق ــدور الّروســي عل ــات ال ــم تقتصــر صعوب ل

وإيــران  تركيــا  مــع  التجــاوز  متاعــب جّديّــة وعقبــات صعبــة  موســكو 

وإســرائيل، بــل مــع األســد نفســه، الــذي تعّمــد التأرجــح بينهــا وبيــن مللــي 

ــع  ــن، م ــن الطّرفي ــه م ــك هوامــش حمايت ــه يوســع بذل ــاده أن ــران، العتق طه

أنــه أقــرب إلــى هــؤالء منــه إلــى الكرمليــن. والواقــع أّن إدارة بوتيــن أظهــرت 

ــات  ــع البيئ ــا م ــوريّة، وعلقاته ــا الّس ــي تكتيكاته ــا ف ــتهان به ــب ال يس مواه

ــر  ــّي تعبّ المحيطــة بهــا، والمتوّضعــة فيهــا، بيــد أنهــا انتهــت إلــى فشــل جل

ــورّي،  ــا األطــراف المنخرطــة فــي الشــأن الّس ــازت به ــي ف ــه الحصــص، الت عن

ــّروس علــى  ــر مباشــرة، لطالمــا راهــن ال ــا مباشــرة أو غي ســواء كانــت حصًص

ــف المناطــق  ــا لمختل ــا تقاســًما مؤقتً ــي فعليًّ ــا تعن ــا أنّه ــا، بم الحــؤول دونه

الســوريّة، التــي أراد الكرمليــن إبقاءهــا موّحــدة إلــى أن ينجــز الحــّل، 

ــا الّســوريّة وتوحيدهــا وإخضاعهــا لألســديّة، بيــد  وشــرطه اســتعادة الجغرافي

ــّروس وربيبهــم،  ــا خــارج أيــدي ال ــق، فالجغرافي ــم يتحّق أّن شــيئًا مــن هــذا ل

ــة العائــد الّسياســّي إلنجازهــم  ــد محدوديّ وهــي مليئــة بخطــوط حمــراء تؤكّ

العســكرّي، وخطــورة تحّديهــا، بســبب الخســارات فــي المجــال االســتراتيجي 
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ــن  ــت م ــكو تعبَ ــا، وألن موس ــة انتهاكه ــى محاول ــب عل ــن أن تترتّ ــي يمك الت

الصــراع، الــذي قــّدر بوتيــن أّن جيشــه سيحســمه فــي فتــرة تــراوح بيــن ثلثــة 

ــا  ــغ معظــم م ــوام، دون أن يبل ــد أع ــه بع ــارق في ــا هــو غ ــتّة أشــهر، وه وس

ــع  ــد المجتم ــى صعي ــر، أم عل ــده المباش ــى صعي ــواء عل ــه، س ــه في ــط ل خطّ

الّدولــّي، بعــد أن أثبــت أهليّتــه لنيــل اعترافــه بنجاحــه فــي لعــب دور إيجابّي 

تصــّدى لمعضلــة معّقــدة، ويأمــل أن تعتــرف واشــنطن بنجاحــه، وتســهم فــي 

إقنــاع اآلخريــن بدعمــه، وخاّصــة منهــم تــل أبيــب، صاحبــة المصلحــة الحيويّة 

ــا  ــي م ــى موقــف واشــنطن ف ــذي يتبّن ــا، ال ــد منه ــي موقــف روســيا الجدي ف

يتعلــق برؤيــة المعضلــة الســوريا بداللــة إســرائيل، التــي يســتقوي الكرمليــن 

بهــا علــى طهــران، ويســترضي بواســطتها واشــنطن والجاليــة اليهوديـّـة القويـّـة 

ــه فــي ســوريا  ــي يمكــن أن تحــّول تدّخل فــي روســيا، ويتحاشــى الِفخــاخ الت

إلــى مغامــرة أفغانيــة أخــرى مرتفعــة التكلفــة، لــن تتــرك لموســكو مــن خيــار 

غيــر لملمــة جراحهــا ومغــادرة المنطقــة، أو ممارســة تصعيــد عديــم الجــدوى 

ــا لــن تكســبها.  لحــرب تعلــم أنّه

بالتــوازي مــع انخــراط الكرمليــن في التراتــب الّدولــّي وتوازناته غيــر التعادليّة، 

عمــل علــى ترتيــب مــا فــي وضعــه الخارجــّي مــن علقــات مســتقلّة نســبيًّا عن 

واشــنطن، وأحكــم قبضتــه علــى بيئتــه القريبــة التــي عجــزت واشــنطن عــن 

حمايتهــا. بهذيــن التوّجهيــن، تحــّدى بوتيــن الواقــع الّدولــّي، وأحــدث تغييــرًا 

ــى حســابات  ــه، وأعــاد التوّجــس والخــوف مــن خططــه إل ــه في ال يســتهان ب

حــّكام عديــد مــن دول االتحــاد الســوفيتي الســابق، مــن جهــة، وتقــرّب، مــن 

جهــة أخــرى، مــن أقــوى منافســي واشــنطن، جمهوريــة الّصيــن الّشــعبيّة، التي 

ــه مــن خلفــات وصراعــات  ــة الســوفيتية ومــا عرفت تحاشــى تذكيرهــا بالحقب

ــة مســاعداتها  ــة، وبأهّميّ ــة المتفّوق ــا االقتصاديّ ــرف بمكانته ــن، واعت مــع بكي

ــى  ــات، وعل ــى حاشــيته الرســمية مــن عقوب ــركا عل ــه أمي ــا فرضت ــة م لمواجه

ــي  ــة، وف ــي الشــؤون العالميّ ــص مشــاركتها ف ــة، بقصــد تقلي روســيا مــن عزل
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حركــة رؤوس األمــوال، والثــورة الرقميّــة والمعلوماتيّــة، والتّجــارة الّدوليّــة، ومــا 

ــح  ــع المصال ــي مجتم ــراط ف ــا، وانخ ــح لتقّدمه ــن كب ــا م ــه عزلته ــي إلي تفض

الدوليــة، والحــؤول بالتالــي دون اســتعادة وضعهــا كمنافــس تمتــع إلــى األمس 

ــوفيت، أن  ــار الس ــد انهي ــّرر، بع ــه تق ــع، لكّن ــّي واس ــار عالم ــب بانتش القري

يحاصــره حلــف األطلســي، ويختــرق البلــدان المحيطــة بــه ويطّوقــه، ويســتغّل 

مــا أصــاب قدراتــه مــن تراجــع، ومــّر بــه مــن اضطــراب، لمنعــه مــن اســتعادة 

وضعــه الطبيعــّي، واإلفــادة مّمــا لديــه مــن ثــروات طبيعيّــة وقــدرات بشــريّة 

مؤهلــة، وطاقــات ابتكاريّــة تعــادل مــا لــدى أكثــر الــدول تقّدًمــا، وتتيــح لــه 

احتــلل موقعــه اللئــق فــي المجتمــع الدولــي، بموافقــة واشــنطن أو بدونهــا. 

ــي  ــا ف ــا نجاحه ــت بفاعليّته ــكرية كأداٍة قرن ــا العس ــيا قوته ــتخدمت روس اس

ــية أن  ــا، خش ــا له ــد رئيًس ــار األس ــى بّش ــاء عل ــا، واإلبق ــوريا وتهدئته ــزو س غ

يُفضــي ســقوطه إلــى إخراجهــا منهــا، أســوة بمــا حــدث باألمــس فــي ليبيــا. 

ــورة  ــة الث ــيّة مواجه ــادة الّروس ــّررت القي ــا، ق ــوغ أهدافه ــا وبل ــذ خطته لتنفي

ــر  ــدّي ودح ــام األس ــاذ الّنظ ــكرية، وإنق ــدرات عس ــن ق ــا م ــا لديه ــع م بجمي

التمــرّد المجتمعــّي عليــه، الــذي أخافهــا طابعــه الشــعبّي الواســع، فضــًل عــن 

تحصيــن تدّخلهــا مــن خــلل قــراءٍة تعطـّـل قــرارات مجلــس األمــن حــول وقف 

الحــرب وحــّل الصــراع فــي ســوريا، التــي أجبرهــا ضعــف األســد علــى قبولهــا، 

والتّظاهــر بالتّعــاون علــى تطبيقهــا، لكــن تبــّدل الموازيــن لصالحهــا ال بــّد أن 

ــا،  ــد لمضمونه ــّي الوحي ــى التّفســير الواقع ــا إل ــة له ــا التّعطيليّ ــّول قراءته يح

ــّي بــه.  الــذي يجــب إلــزام المعارضــة والمجتمــع الّدول

ــار، أعضــاء مجلــس األمــن الدولــي  بيــان جنيــف، الــذي وافــق الخمســة الكب

الدائمــون، علــى إصــداره، فــي ۳0 حزيــران ۲0۱۲، كان أّول ضحايــا سياســات 

ــان  ــق البي ــة تطبي ــذي حــّدد آلي ــر القــرار ۲۱۱۸، ال ــه كان مصي موســكو، ومثل

ــي أعطــاه صفــة االســتعجال، و»حــّدد عــدًدا  ــه، وصــدر بإجمــاع دول وأولويات

ــة كاملــة  مــن الخطــوات الرئيســيّة للحــّل، أّولهــا إنشــاء هيئــة حاكمــة انتقاليّ
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ــة الحاليّــة والمعارضــة  الصلحيّــات التنفيذيّــة، تضــّم أعضــاء مــن الحكوم

ــا:  ومــن المجموعــات األخــرى، وتشــّكل علــى أســاس التوافــق« ويقــال أحيانً

التراضــي)17(. بمــا أّن البيــان والقــرار لــم يذكــرا اســم األســد، وبمــا أّن الــّروس 

ــن  ــه ع ــي تخلّي ــة ال يعن ــة الحاكم ــكيل الهيئ ــوا إن تش ــك، ليقول ــوا بذل تذّرع

الســلطة أو عــن صلحياتــه، فقــد أصــدرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 

فــي ۱5 أيــار ۲0۱۳، القــرار رقــم القــرار ۲6۲ ـ 6۷، الــذي تحيــل ماّدتــه الثّامنــة 

والعشــرون »جميــع مهــام الرّئاســة والحكومــة إلــى الهيئــة الحاكمــة االنتقالية، 

ــول  ــة بالمســائل العســكريّة واالســتخباراتيّة«، وتق ــاّم المتعلّق ــا المه ــا فيه بم

بإعــادة النظــر فــي الدســتور، انطلقـًـا مــن حــوار وطنــي يشــارك فيــه الجميــع، 

وإجــراء انتخابــات حــرّة نزيهــة متعــّددة األحــزاب، فــي إطــار نظــام دســتورّي 

جديــد. وتكــّرر مادتــه الخامســة والعشــرون »الدعــوة إلــى االضطــلع بعمليّــة 

انتقــال سياســّي شــاملة للجميــع بقيــادة ســوريا إلــى نظــام ديمقراطــّي تعّددّي 

يتســاوى فيــه المواطنــون، بغــّض النظــر عــن انتماءاتهــم أو أصلهــم العرقــّي 

ــه السادســة والعشــرون بـــ »إنشــاء االئتــلف  أو معتقداتهــم«، وترّحــب مادت

ــي ۲0۱۲  ــي ۱۱ تشــرين الثان ــورة والمعارضــة الســوريّة ف ــوى الث ــي لق الوطن

فــي الدوحــة... وتلحــظ االعتــراف الدولــي الواســع باالئتــلف، بوصفــه الممثّل 

ــورّي«)18(. رفضــت روســيا هــذه القــرارات، ورفضــت  ــرعّي للّشــعب الّس الّش

االعتــراف باالئتــلف ممثــّل شــرعيًّا للّشــعب، وأدانــت ســحب االعتــراف الّدولّي 

ــت  ــوريّين، وقال ــد للّس ــرعّي ووحي ــل ش ــد كممثّ ــكت باألس ــام، وتمّس بالّنظ

باســتحالة وجــود ممثلَيــن شــرعيَين اثَنيــن لشــعب واحــد فــي دولــة واحــدة، 

ورفضــت منــح صلحيّــات األســد »للهيئــة الحاكمــة االنتقاليّــة« التــي ســحبت 

ــي ال  ــائها، ك ــل إنش ــتحيل لتعطي ــت المس ــا، وعمل ــا أيًض ــا به ــا اعترافه الحًق

)17(   أخبــار األمــــم المتّحــــدة، قــــرار مجلــــس األمــــن رقـــــم 2118، بتاريــــخ 27 أيلـــــول 2013.

 https://news.un.org/ar/tags/qrr-lmjls-rqm-2118

https://www.un.org/ar/ga/67/ .18(   الجمعيّة العاّمة لألمم المتّحدة، الدورة السابعة والستّون(
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ــكو  ــذت موس ــد. اتّخ ــات األس ــزاع صلحيّ ــة النت ــا الدوليّ ــتخدم مرجعيّته تس

ــا بنــت خطّتهــا الّســوريّة علــى رفــض الحــّل الّسياســّي،  هــذه المواقــف، ألنّه

و»إنقــاذ« األســد ونظامــه: المهّمــة التــي أوكلهــا بوتيــن شــخصيًا إلــى جنراالته، 

فــي ختــام منــاورات عســكريّة أجراهــا الجيــش الروســي نهايــة أيلــول ۲0۱5، 

عشــيّة قيامهــم بغــزو عســكري مفتــوح لســوريا)19(. 

بــدأت روســيا تدّخلهــا فــي الّشــأن الّســورّي متجــاوزة أّي قانــون أو قــرار دولّي، 

وبتجاهــل مطلــق لحقــوق مواطنــي ســوريا وشــعبها، وتمّســك مطلــق بالقــدر 

نفســه بمبــادئ ورقتــي سياســتها الخارجيــة، المتعارضــة اســتباقيًّا وجذريًّــا مــع 

بيــان جنيــف والقــرار ۲۱۱۸، فمــا الــذي يفّســر تناقــض موقفيهــا بيــن عامــي 

ــرة  ــأن فت ــر ب ــام ۲0۱۲، للتذكي ــى ع ــن الضــروري العــودة إل ۲0۱۲ و۲0۱۳؟ م

صــدور البيــان والقــرار شــهدت تراجًعــا عاًمــا للجيــش األســدي، أخرجــه مــن 

ثلثــي مســاحة ســوريا، وجعــل هزيمتــه وشــيكة أمــام الجيــش الّســورّي الحــّر. 

وبتدّخــل روســيا وإشــراف جنراالتهــا علــى الحــرب، انقلــب الترّاجــع إلــى تقّدم 

ــى  ــى إل ــام ۲0۱4، وأفض ــل ع ــام ۲0۱۳ وأوائ ــف ع ــن منتص ــرة بي ــى الفت غطّ

تنّصــل السياســة الروســية مــن مواقفهــا، وقولهــا بضــرورة أن تعكــس السياســة 

ــدأت  ــًدا، ب ــخ فصاع ــذا التاري ــن ه ــة. م ــق الورقيّ ــة ال الوثائ ــع الميدانيّ الوقائ

ــأّول اجتمــاع  ــدًءا ب ــن المعارضــة والّنظــام، ب ــل المفاوضــات بي موســكو تعطّ

تفاوضــّي ُعقــد بينهمــا، يــوم ۲۲ كانــون الثانــي ۲0۱4، فــي جنيــف، وانصــّب 

اهتمــام الــروس خللــه علــى مســألتين، همــا: 

ــة  ــة الحاكم ــاء »الهيئ ــى إنش ــّي عل ــق التّفاوض ــدأ التّواف ــض مب ــى تقوي األول

االنتقاليّــة«، الــذي اعتبــره القــرار ۲۱۱۸ مدخــًل يبــدأ الحــّل السياســّي 

ــى  ــّي أن يتبّن ــن الحتم ــار م ــدأ، ص ــاوض كمب ــض التّف ــه. وبتقوي ــّي ب الّدول

الجميــع خيــار الحــّل العســكرّي، ويتســارع، بــدًءا مــن هــذه اللحظــة، صعــود 

الفجــر،                                    أنقــذوا ســوريا«، جريــدة  الذيــن  الــروس  بالجنــراالت  )19(   »بوتيــن خــلل تعريفــه األســد 

https://bit.ly/3OiVJVG  .2017 ـ   11 ـ   21
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ــات  ــاب تنظيم ــواء أكان إره ــراع، س ــي الّص ــى طرف ــاب عل ــات اإلره تنظيم

ــتّد  ــدة، وتش ــش والقاع ــي داع ــاب تنظيم ــروس، أم إره ــد وال ــران واألس إي

ــي  ــة بتلش ــورة الحّريّ ــى ث ــوريّة، وتتلش ــى األرض الّس ــن عل ــروب اآلخري ح

ــن  ــده م ــورييّن لموجــات متصاع ــرّض الّس ــّي، وتع ــلمّي ـ المدن ــا الّس حراكه

ــا،  ــرب ومجرياته ــل الح ــّي، وتدوي ــكرّي والسياس ــر العس ــة والتطهي الهمجيّ

وتعميــق تشــابكاتها مــع مختلــف التّناقضــات والّصراعــات بيــن الــدول 

ــة  ــش منظّم ــي تهمي ــان ف ــي اإلمع ــة ه ــألة الثاني ــا. والمس ــا وبعيده قريبه

األمــم المتّحــدة، وقيمهــا الناظمــة لعلقــات ومصالــح كبــار العالــم وصغــاره، 

ــم مــن  ــا فــي العال ــا قــّوض م ــّوة، ســرعان م ــى الق ــّي عل وســيادة نهــج مبن

ــى  ــادت إل ــي ع ــة الت ــح القوميّ ــّي للمصال ــرز الوجــه العدوان مشــتركات، وأب

زمــن كان يعتقــد أنــه مضــى وانقضــى إلــى األبــد، ســيطر فيــه األكثــر قــّوة 

وانتهــاكًا لمــا بلورتــه البشــريّة مــن قوانيــن وأعــراف تحفــظ أمنهــا وســلمها، 

وتكبــح مــا يهّددهــا، وخاّصــة سياســات القــّوة، المبنيّــة علــى مصالــح 

وأهــداف محــض قوميّــة، حجبــت الوجــه الداخلــّي، الذاتــّي، للمســألة 

ــم  ــا، ول ــه به ــة ل ــة ال علق ــات دوليّ ــكلت وصراع ــه بمش ــوريّة، وطمرت الّس

تكــن إطلقـًـا بيــن رهانــات الّســورييّن، وإن كان األســد قــد نــزع عــن الثـّـورة 

صفتهــا المحلّيّــة، وعمــل علــى تدويلهــا عبــر تدّخــل إيرانــي ثــم روســي، مــا 

أبعــد مصيــره عــن المــآالت الّســوريّة للّصــراع، وربطــه بالحلــول الدوليــة ومــا 

ــاته  ــذه مؤّسس ــد تتّخ ــا ق ــًدا عّم ــا، بعي ــن أطرافه ــوى بي ــات الق ــه علق تملي

الّشــرعية مــن قــرارات حــول حلــول سياســيّة وســلميّة. باســتقوائه بالخــارج، 

انفصــل األســد عــن علقــة نظــام ـ شــعب، وارتبــط بعلقــات دول، إن حمتــه 

صــار لهــا مصلحــة فــي إنقــاذه، بغــّض الّنظــر عّمــا قــد يرتكبــه مــن جرائــم 

ــارج  ــيعتبرهم الخ ــن س ــن الذي ــه الثّائري ــة مواطني ــم، لتهدئ ــاون معه بالتّع

ــا فــي الّصــراع معــه، وســيملي عليهــم الحــّل الــذي  الــذي اســتقوى بــه طرفً

ــة، وازداد  ــات إرهابيّ ــم تنظيم ــرت بينه ــك إذا ظه ــا بال ــه، فم يخــدم مصالح
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ــا، يغــرّب بــدوره الّســورييّن  ــا متعاظًم ــا دوليً دورهــا بــروزًا، واكتســب طابًع

ــم؟ ــم عنه ــم، والعال ــن حّريّته ع

منــذ إفشــال مؤتمــر جنيــف األّول فصاعــًدا، بــدأت موســكو تصــّر علــى اعتبــار 

ــة، بتمرّدهــا علــى نظــام شــرعي. وترفــض فــي الوثيقــة ســابقة  الثــورة إرهابيّ

الذكــر، التــي أصدرتهــا عــام ۲0۱۳، وحــّددت فيهــا أولويّــات وأســس سياســتها 

الخارجيّــة »اســتخدام القــّوة أو التهديــد بهــا مــن أجــل إحــداث تغييــر سياســّي 

ــة«،  ــاب دول ــن »إره ــديّة م ــه األس ــا تمارس ــى م ــرعيّة«)20(، وتتبّن ــلطة ش لس

بوصفــه تجســيًدا لســيادة ســلطة شــرعيّة، وتتجاهــل مــا ينطبــق مــن تعريــف 

ــن  ــه وبي ــاوي بين ــدّي، ويس ــاب األس ــى اإلره ــاب عل ــدة لإلره ــم المتّح األم

ــل لخلــق جــو مــن  ــن، وتهديدهــم بالقت ــم للمدنيّي ــد والمنظّ ــل المتعّم »القت

الرعــب واإلهانــة لألشــخاص األبريــاء، مــن أجــل كســب سياســّي، أو االســتخدام 

غيــر القانونــّي للعنــف ضــد األشــخاص والممتلــكات إلجبــار المدنيّيــن لإلذعان 

ألهــداف سياســيّة«)21(. 

ــو  ــوريا ه ــي س ــري ف ــا يج ــة أن م ــف، بحّج ــات جني ــيا مفاوض ــت روس عطّل

ــم يكــن  ــه ل ــر سياســّي«، ومــع أن »اســتخدام للقــّوة مــن أجــل إحــداث تغيي

ــّي ـ الســلمّي التــي  ــرة الحــراك المدن ــاك أّي اســتخدام للعنــف، طــوال فت هن

دامــت قرابــة عــام، لــم يتوقـّـف الّنظــام األســدّي لحظــة واحــدة عــن اســتخدام 

ــاك  ــّروس أّن هن ــم ال ــد زع ــّده، فق ــود أو روادع، ض ــا، دون قي ــف خلله العن

خطـّـة إلســقاط األســد، ولذلــك، ال يعتبــر عنفــه إرهــاب دولــة ضــّد الّســورييّن، 

بــل دفاًعــا عــن الّدولــة ومؤّسســاتها الّشــرعية تجــب مســاندته، فــإن كان هناك 

ــك بعــد اســتتباب األمــن،  ــر سياســّي، كان ذل ــى تغيي ــة إل مــن حاجــة حقيقيّ

ــد أّن بديــل النظــام ســيكون مســتقرًا  ــر ضمانــات كافيــة وملموســة، تؤكّ وتوفّ

 https://bit.ly/3vltwVz .2017 20(   أحمد مجيب، في تعريف اإلرهاب، مدّونات الجزيرة، 27 ـ 7 ـ(

)21(   هــل هنــاك تعريــف واحــد حاليًــا لـــ »اإلرهــاب« فــي العالــم العربــي؟ بــي بــي ســي عربــي،                                    

https://bbc.in/3nGahU9  .2015 ـ   10 ـ   5
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ويســتطيع حمايــة ســوريا والعالــم مــن اإلرهــاب)22(. إلــى أن يحــدث ذلــك 

وتتوفّــر شــروط التّغييــر، بهزيمــة الثـّـورة، ال بــد مــن إرجــاء تطبيــق القــرارات 

ــد  ــرب األس ــا، وح ــورة إرهابً ــار الثّ ــوريّة، واعتب ــألة الّس ــول المس ــة ح الدوليّ

اإلرهابيّــة علــى شــعبه األعــزل عمــًل مــن أعمــال الّشــرعيّة الوطنيّــة والدوليّــة، 

علــى المجتمــع الدولــي مكافأتــه عليــه ال إخراجــه مــن الّســلطة، وإال انحــاز 

إلــى إرهــاب بنــى تنظيمــات مذهبيّــة عابــرة للحــدود، يســتحيل القضــاء عليهــا 

دون األســد وجيشــه.

ــاد األســد عــن  ــي إبع ــّي ف ــف الّروســّي بحــق المجتمــع الّدول شــّكك الموق

ــاب«  ــف »اإلره ــتجابة لموق ــن االس ــؤولية ع ــه المس ــوريا، وحّمل ــة س رئاس

ســينتج  تطبيقهــا  إّن  بقولــه:  الدوليّــة  للقــرارات  رفضــه  وســّوغ  منــه، 

ــا، بــداًل مــن نظــام األســد  ــا وإرهابيًّ ــا مذهبيًّ ــة، ونظاًم الفوضــى بــدل الحّريّ

»الحداثــّي«، وســيهّدد أمــن وســلم العالــم مــن أجــل حــّل سياســّي، ال أحــد 

وال شــيء يضمــن نجاحــه. وزاد مــن تعنــت الكرمليــن وإصــراره علــى حمايــة 

األســد امتنــاُع المعارضــة عــن مقاتلــة تنظيمــي اإلرهــاب داعــش و الّنصــرة، 

والفصائــل المنتميــة إلــى بيئتهمــا األيديولوجيّــة، واّدعــاؤه أن األســد يحمــي 

ــه،  ــة عن ــه نياب ــر بنظام ــه ويخاط ــي بجيش ــن، ويضّح ــن اإلرهابيّي ــم م العال

كــي ال يتحــّول إلــى مســألة أمــن دولــّي عاّمــة، وقومــي خاّصــة بــكّل دولــة 

ــّدم.  ــم المتق ــن دول العال م

ــى اعتمــدت موســكو مواقــف أرســتها  ــوريّة، حت ــورة الّس ــدأت الثّ مــا إن ب

الّدوليّــة،  والّشــرعيّة  الّســوريّين  إرادة  تحــّدت  مســبقة،  أحــكام  علــى 

وخاطــرت بعلقاتهــا مــع المجتمــع الّدولــّي الــذي اتّخــذ قراراتــه بموافقتهــا، 

غيــر أنّهــا تعاملــت معهــا وكأنّهــا غيــر موجــودة، ألنهــا نّصــت علــى وقــف 

)22(   أوليســيا نكاشــيفا وكيــث بــراون وكريســتوفر إس تشــيفيس وأولجــا أوليكــر، وســكوت بوســطن، 

ــخ.  ــل تاري ــد، 32 صفحــة، ب ــي«، مؤسســه ران ــة الّروســيّة فــي الســياقين التاريخــي والحال »السياســة الخارجيّ

https://bit.ly/3EiJzI1
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ــلحة  ــتخدام األس ــن اس ــه ع ــزّل، وامتناع ــن والع ــد اآلمني ــام ض ــرب الّنظ ح

الثّقيلــة فــي قصفهــم ومحاصرتهــم وتجويعهــم، وضربهــم بأســلحة محرّمــة 

ــا«.  دوليً

خبراؤهــا  وأخــذ  الدولــّي،  السياســّي  الحــل  موســكو  احتجــزت  إن  مــا 

ــض  ــّده بفي ــى شــرعت تم ــام، حت ــارك الّنظ ــى مع العســكريّون يشــرفون عل

ــر الفتّاكــة، وتهاجــم التجّمعــات الســّكانيّة،  ــث، والذخائ ــلح الحدي مــن الّس

وتُعيــره قــدًرا مــن قّوتهــا يــرّد بــه ضغــوط العالــم الخارجــّي عليــه، ويمّكــن 

دولتــه العميقــة مــن تطبيــق خطــٍط وَضعهــا »المستشــارون الــروس«، لقطــع 

ــا  ــا يجمعهم ــض م ــّي، وتقوي ــّي واألهل ــورة المدن ــي الثّ ــن قطاع التّواصــل بي

ــكرّي  ــط العس ــن الضغ ــدر م ــة ق ــى، وممارس ــة أول ــي مرحل ــدة، ف ــن وح م

ــف والتّعســكر،  ــورة األهلــّي، إلرغامــه علــى التطيّ المكثّــف علــى حامــل الثّ

وانتهــاج سياســات يتوقـّـف مصيــر الّنظــام علــى نجاحهــا، فــي مرحلــة ثانيــة، 

ــة التــي تِعــد الســوريين بالعدالــة  ــة الّســلميّة والمدنيّ كتحويــل ثــورة الحّريّ

ــامل،  ــّي ش ــّي ـ مذهب ــال طائف ــى اقتت ــانيّة، إل ــة اإلنس ــاواة والكرام والمس

ــر  ــة التفكي ــة، تقليديّ ــادات المحلّيّ ــروز للقي ــن ب ــه م ــع أن يلزم ــا يتوقّ بم

ــرة السياســيّة، التــي ســيكبح ضمــور وعيهــا ونمــط  ــة الخب والمعتقــد، وقليل

بنيتهــا المجتمعيّــة تخلّــق قيــادة ثوريّــة حديثــة لتمــرّد وطنــي يمتلــك 

خططـًـا وبرامــج تحّولــه إلــى ثــورة مكتملــة األركان، توّحــد الّســورييّن تحــت 

قيــادة ثوريــة، توّجــه تمرّدهــم الشــعبّي ـ المجتمعــّي الواســع نحــو الحّريّــة 

ــم  ــوى بينه ــن الق ــدل موازي ــطتهم، لتب ــّور أنش ــه، وتط ــد عن ــدف ال يحي كه

ــه مــن  ــه، وتمكينهــم مــن الصمــود بفضــل مــا يبدون ــن النظــام وداعمي وبي

ــه  ــن وطــن يريدون ــا ع ــاوم، دفاًع ــن الســلمي والمق ــع النهجي ــة تجم مقاوم

ــا. ــتقلًّ وديمقراطيً مس

لمواجهــة المجتمــع الّســورّي، اعتمــد الــروس خطــة شــبيهة بخطــة غروزنــي 
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الشيشــانيّة)23(، تتلّخــص فــي إنجــاز حــّل عســكرّي يحــّول نجاحــه األســد إلــى 

ــن،  ــس األم ــن مجل ــرار م ــا دون ق ــتعمرٍة غزته ــى مس ــوريا إل ــم، وس ــع له تاب

واســتخدمت حــّق النقــض، مــراًرا وتكــراًرا، إلفشــال التصويــت علــى مشــاريع 

ــة، اســتهدفت ردع األســد ووقــف حربــه وحــرب إيــران  ــة ودوليّ قــرارات عربيّ

روســيا علــى الســوريين ومــا فــي بلدهــم مــن عمــران، أو منحهــم بعــض مــا 

طالبــوا بــه، أو كان ضروريًّــا لتطبيــق مــا تــّم اتّخــاذه مــن قــرارات حــول الحــّل 

الّسياســّي الّدولــّي. 

تحويل الثورة إلى حرب
كانــت الثــورة الّســوريّة حدثـًـا محلّيًّــا صرفًــا، ولــم يكــن فــي حســابات الذيــن 

قامــوا بهــا أو شــاركوا فيهــا اإلطاحــة بالّدولــة، ولــم يكــن فــي حســبانهم تحويل 

ــل  ــة، ب ــة ودوليّ ــة وإقليميّ ــات عربيّ ــا صراع ــف فيه ــؤرٍة تتكثّ ــى ب ــم إل بلده

كان الّســوريّون يعتقــدون أّن حراكهــم الشــعبّي هــو ســبيلهم إلــى حّريّتهــم، 

ــي  ــم، ف ــاروا قبله ــن ث ــوة بم ــرة، أس ــرة قصي ــلل فت ــا خ ــيفوزون به ــي س الت

تونــس ومصــر، وأطاحــوا بــن علــي وحســني مبــارك، خــلل فتــرة راوحــت بيــن 

ــة  ــم، ودور العصبيّ ــة نظامه ــون طبيع ــوا يعرف ــم كان ــة. وألنّه ــبوعين وثلث أس

الطائفيّــة وترجماتهــا العســكريّة ـ األمنيّــة فــي بنيتــه وخياراتــه، اعتقــد 

كثيــرون منهــم أن تدّخــل الــدول إلقنــاع رئيســهم بإصــلح شــؤونهم وشــؤون 

ســلطته ونظامــه ســيكون حــلًّ إنقاذيـًـا، وأنهــم ســيغادرون الّشــارع بعــد ذلــك، 

ــة،  ــن حّريّ ــه م ــا يريدون ــيمنحهم م ــّي س ــور انتقال ــى ط ــم إل ــا أّن انزالقه بم

وسيؤّســس لمصالحــة وطنيّــة تزيــل ســلبيات حكــم األســد األب، الفئــوّي 

ــى  ــادي بقســوة للشــعب، وتأخذهــم إل ــّي، المع ــق، والفاســد واإلقصائ المغل

)23(   نســبة إلــى مدينــة غروزنــي فــي بــلد الشيشــان، التــي دّمرهــا الجيــش الروســي فــي عمليــات قصــف 

ــن، وقتــل فيهــا خــلل الحــرب األولــى مــا بيــن 80 و100 ألــف  ــز بيــن المحاربيــن والمدنييّ عشــوائّي لــم تميّ

إنســان، وهّجــر نحــو 500 ألــف مــن ســكانها، ثــم مســحها بوتيــن وجنراالتــه عــن وجــه األرض، فــي الحــرب 

الثانيــة، التــي دارت بيــن عامــي 2000 و2005.
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نظــام جديــد لــن يُقصــي أحــًدا، ويكــون فيــه لــكّل ســورّي الحــّق فــي الحّريـّـة 

ــة اإلنســانيّة.  ــة والمســاواة والكرام والعدال

بســبب رفــض مطلــب اإلصــلح، الــذي ظــّل بشــار األســد يتلعــب بــه طــوال 

عشــرة أعــوام، وبســبب إعلنــه أنــه ســيقضي علــى الثــورة بالقــّوة، وبســبب 

التدّخــل اإليرانــّي والروســّي إلــى جانبــه، منــذ يــوم التظاهــرات األول، أخــذت 

األحــداث منًحــى عنفيًّــا، بعــد اتّهام ملييــن المتظاهريــن الّســوريّين باالنخراط 

ــة، وقــد قــال األســد، بعــد  ــة والصهيونيّ فــي مؤامــرة كونيــة تحرّكهــا اإلمبرياليّ

أقــّل مــن شــهر علــى حــراك المجتمــع الســلمّي، مــا أثــار ذهــول ســامعيه مــن 

ــهًل، نحــن  ــًل وس ــت هــي الحــرب فأه ــن: »إذا كان ــى البعثييّ ــن حتّ المواطني

علــى أتــّم اســتعداد لهــا«)24(. وحيــن شــرح حيثيّــات المؤامــرة، قــال إنّهــا مــن 

فعــل »مندّســين« انخرطــوا فــي صفــوف الّشــعب، وأوهمــوه أنــه يفتقــر إلــى 

ــن، ورأى أن مســؤوليته تجــاه  ــة كمتآمري ــم الحقيقيّ ــوا أهدافه ــة، ليغطّ الحّريّ

الشــعب وأمنــه تُلزمــه بتحريــره منهــم والقضــاء عليهــم. 

ومنــذ تبنــي الــروس أطروحــة »المؤامــرة«، ســواء كانــت مــن بنــات أفكارهــم 

ــة  ــوريّين، بحّج ــادة الّس ــرب إب ــدأت ح ــورّي، ب ــام الّس ــة الّنظ ــن مخيّل أم م

ــا  ــغ العنــف مســتًوى عاليً ــين مــن صفوفهــم، وســرعان مــا بل إخــراج المندّس

مــن الشــّدة، قُتــل فيــه ورُّحــل وُهّجــر واعتُقــل وُعــّذب وُجــّوع وأُخفــي ملييــن 

المواطنيــن، وكانــت أعــداد مــن ســّماهم األســد »المندّســين« تــزداد باطّــراد، 

ــدى  ــي إح ــم ف ــّدر عدده ــه ق ــى إن ــه، حت ــى عنف ــل عل ــردات الفع ــة ل نتيج

ــف  ــتفزاز عن ــف، واس ــار العن ــبب النتش ــك كان أول س ــن. ذل ــه بالمليي خطب

مضــاّد، وللقضــاء علــى ســلميّة حــراك تكثّفــت مطالبــه بمبــادرة األســد إلــى 

إصــلح مــا كان يتعّهــد يوميًــا بإصلحــه: أحــوال النــاس والّنظــام، ومنــح الحّريـّـة 

ــث،  ــعاًرا لحــزب البع ــا ش ــن جعله ــا م ــبعين عاًم ــة س ــد قراب ــن، بع للمواطني

.2011 نيســان   16 نــت،  الجزيــرة  موقــع  الشــعبية«،  الثــورة  مواجهــة  فــي  األســد  »بشــار     )24(

https://bit.ly/3jIwqhM 
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ــم تعــد سياســة روســيا،  ــك، ل ــّي. بذل ــز سياســاته اليوم ــا خب ــزام بجعله وااللت

ــا  ــل صــار هدفه ــًة نحــو حــّل مشــكلة، ب ــة األســد، موّجه ــت أكذوب ــد تبن وق

ــن، أو كأّن  ــى بوتي ــاروا عل ــادة الشــعب، فــكأن الســوريين ث مشــاركته فــي إب

ثورتهــم انفجــرت فــي موســكو، ولــم تعــد فــي نظرهــا حدثـًـا خارجيًــا صــدرت 

حــول تســويته قــرارات دوليــة ملزمــة التنفيــذ بموافقتهــا، بــل غــَدت مؤامــرة 

انتقلــت مــن ســوريا إلــى موســكو، واســتهدفت رئيســها ونظامــه. 

ــّكان،  ــة بالس ــدن مكتظّ ــى م ــة عل ــة والبحريّ ــة والبّريّ ــرب الجّويّ ــّن الح بش

وجــد الســوريون أنفســهم حيــال وضــع لــم يعتقــدوا يوًمــا أنهــم ســيواجهونه، 

هــو انتقــال حراكهــم الداخلــي والســلمي إلــى ســاحٍة ال ناقــة لهــم فيهــا وال 

جمــل، وليســوا مؤّهليــن للدخــول فيهــا، وال قادريــن علــى صراعاتهــا الغامضــة 

والمعّقــدة، بمــا يمتلكونــه مــن خبــرات سياســيّة محــدودة، ويعتمدونــه مــن 

ــف واالنخــراط  ــن العن ــور م ــن نف ــم، وم ــب حّريّته ــي طل أســاليب ســلميّة ف

فــي تجاذبــات مســلّحة يفتقــرون إلــى وســائل خوضهــا، وســيكون مــن المحــال 

ــم،  ــف عليه ــال القذائ ــا تنه ــا، بينم ــهم لخوضه ــداد أنفس ــم إع ــبة إليه بالنس

فتدّمــر بيوتهــم وتقتــل أطفالهــم ونســاءهم، وتبيــد شــبّانهم وشــابّاتهم، 

وترغمهــم علــى مواقــف ال حيلــة لهــم فــي اتّخاذهــا، مــن دون أن تتوفـّـر لهــم 

ــي  ــم ف ــى حياته ــوا مــن المحافظــة عل ــدة، أو يتمّكن ــادة وتنظيمــات موّح قي

ظــّل مــا يســتهدفها، أو مــن وقــف آلــة القتــل، التــي تمعــن فــي إبــادة نخبهــم 

الشــبابيّة التــي أطلقــت الحــراك، وكان ينتظــر أن تبلــور برامــج ترشــد ملييــن 

ــى  ــم عل ــز تصميمه ــره، وتعزي ــن تطوي ــم م ــا يمّكنه ــى م ــه إل المشــاركين في

نيــل حريتهــم، والضغــط علــى نظــاٍم أســكرتهم وعــود رئيســه اإلصلحيّــة، وهــا 

هــو يســفر عــن وجهــه كســّفاٍح ال يربطــه بهــم رابــط إنســانّي أو وطنــّي أو 

شــخصّي، وليــس فــي جعبتــه غيــر الوعــود الكاذبــة، والرّصــاص القاتــل. 

ــتنجاده  ــك أّن اس ــا، ذل ــد تابًع ــار دور األس ــراع، ص ــي الّص ــّروس ف ــراط ال بانخ

باإليرانيّيــن والــّروس أكّــد ـ بالّدليــل القاطــع ـ افتقــاره إلــى قــّوة تكفــي 
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ــه،  ــو ونظام ــقوط ه ــه الّس ــار يجّنب ــراز انتص ــعب، وإح ــراك الّش ــاد ح إلخم

كمــا أّن ضعفــه الجلــّي، ومــا حــّل بجيشــه مــن هزائــم متعاقبــة طــوال عــام 

ونيّــف، أقنــع موســكو بــأّن إحــراز الّنصــر علــى خصومــه يفــرض عليهــا إرســال 

ــل  ــا، ويمثّ ــا وأهميّته ــه صراعه ــى حجم ــوريا يتخطّ ــى س ــّوة إل ــن الق ــدر م ق

رســائل إلــى أطــراف، ينخــرط بعضهــا فــي الحــرب وليــس بعضهــا اآلخــر طرفـًـا 

ــة لحــّل يتجــاوز الّشــؤون  ــا كان ينتظــر إنضــاج الّشــروط الّضروريّ فيهــا وربّم

الّســوريّة، تريــد موســكو ردعهــا، لتكــون حّصتهــا مــن الغنيمــة هــي األكبــر، أو 

لتنفــرد بحصــص المشــاركين فيهــا، مــن بّوابــة حــّل عســكرّي حاســم يترتّــب 

ــوريّين،  ــة الّس ــاذ األســد وهزيم ــه إنق ــي طيّات ــل ف ــّي، يحم ــه حــّل سياس علي

ــة،  ــة والخارجيّ ــراع الّداخليّ ــة علقــات روســيا مــع أطــراف الّص ويغــدو حاضن

بقــّوة الّســلح وســلح القــّوة: بّوابتــا الكرمليــن إلــى الّنظــام الّدولــّي الجديــد، 

اللّتــان ألحقتــا هزيمــة ســريعة وال شــّك فيهــا بثــورة كانــت ســتبّث قــدًرا هائــًل 

ــّق  ــن ح ــه، وم ــّي برّمت ــع الّدول ــّي، والوض ــم العرب ــي العال ــراب ف ــن االضط م

ــّي علــى إنجازهــا.  ــال شــكر الّنظــام الّدول موســكو أن تن

ــهده  ــا ستش ــى م ــة إل ــاحة الّداخليّ ــع الّس ــت لدف ــد عمل ــديّة ق ــت األس وكان

ــة، فبــادرت بعــد أيّــام الحــراك الّســلمّي  ســوريا مــن انقســامات فئويّــة عدائيّ

ــا  ــرت أجهزته ــم، وأم ــال بينه ــن ونشــر االقتت ــى تســليح المتظاهري ــى إل األول

بإلقــاء بنــادق الكلشــينكوف فــي الّشــوارع والتّجّمعــات الّســّكانيّة ومجالــس 

ــا  ــا، بينم ــار عليه ــلق الّن ــا وإط ــى مداهمته ــن« عل ــي دأب »األم ــزاء، الت الع

كان وكلؤه يبيعــون بندقيّــة الكلشــينكوف الّروســيّة الّصنــع، ومعهــا مئــة 

رصاصــة، بمبالــغ تــراوح بيــن مئتيــن وخمســين وثلثمئــة دوالر أميركــّي، وكان 

ــّي  ــار فــي الهشــيم، والفاصــل الزّمن ــّي يســتعر كالّن ــع الطّائف ــج والتّروي التّهيي

بيــن موجــات االعتقــاالت يتلشــى ُمعّمًقــا مــا خطّطــت لــه مخابــرات الّنظــام 

ــّد  ــم ض ــوريّين بعضه ــض الّس ــه تحري ــّرر أن ينتج ــا تق ــوّي، وم ــرز فئ ــن ف م

ــة  ــة ـ طائفيّ بعضهــم اآلخــر، جماعــات وأفــراًدا، وســوقهم إلــى ســاحة مذهبيّ
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ــق مــا  ــة والمســاوة، ويتّســع ويتعّم ينتفــي بقتالهــم فيهــا حّقهــم فــي الحّريّ

بينهــم مــن شــروخ مجتمعيّــة، بتحّولهــم مــن شــركاء فــي الوطــن، إلــى أعــداء 

ــا،  ــا وقوميًّ ــا، مناطقيًّ ــا وطائفيًّ يخوضــون، والّســلح فــي أيديهــم، قتــااًل مذهبيًّ

وإاّل فمــا معنــى االعتقــاالت المخابراتيّــة التــي شــهدتها مدينــة الّلذقيّــة بعــد 

تظاهراتهــا األولــى، واســتهدفت إبعــاد العلويّيــن بالقــّوة عــن بقيّــة الّســوريّين، 

وتحريــض كتلهــم الكبــرى علــى المتظاهريــن منهــم، بتهمــة عمالتهــم للّســّنة 

فــي ســوريا، وآلل الحريــري فــي لبنــان. 

بقرارهــا تمزيــق مــا يجمــع الّســوريّين مــن أواصــر وطنيّــة، وجعــل أّي حــوار 

أو تواصــل بينهــم جريمــة يعاقــب مرتكبهــا بالقتــل، وبإخراجهــا مشــتركاتهم 

ــّي،  ــلمّي والمدن ــم الّس ــاق حراكه ــة، وإلح ــخصيّة والعاّم ــن الّش ــن الّدائرتي م

الــذي أدهــش الّدبلوماســيّين والّصحافيّيــن وزّوار ســوريا األجانــب، باإلرهــاب 

والحــرب عليــه، انقلبــت األســديّة إلــى عــدّو مرعــب، وبعبــع أرعــب المواطنين 

ــه،  ــراك ومطالب ــال الح ــلبيّة حي ــى الّس ــم إل ــرة منه ــًل كبي ــع كت ــّد دف ــى ح إل

خشــية اتّهامهــم بالمشــاركة فــي عصيــان مســلّح، بينمــا كان الرّصــاص األســدّي 

يفتــك بهــم، حتّــى الذيــن ينتمــون إلــى حــزب البعــث »الحاكــم«، وال تُســلّم 

جثامينهــم إلــى أهليهــم إاّل بعــد توقيــع اعتــراف يقــّرون فيــه بســقوط أبنائهــم 

ــة أو المواطنيــن  فــي معــارك، وهــم يطلقــون الرّصــاص علــى الّشــرطة المدنيّ

ــاة  ــفى المواس ــاء مش ــد اآلب ــد أح ــا قص ــى عندم ــذا، حتّ ــدث ه ــن. ح اآلمني

ــي  ــوا ف ــد قض ــوا ق ــن كان ــه الذي ــه وطفيل ــن زوجت ــتلم جثامي ــق، الس بدمش

حــادث ســير علــى طريــق درعــا، وأجبــر علــى توقيــع اعتــراف يقــّر فيــه بأنّهــم 

قُتلــوا فــي اشــتباك مســلّح مــع الجيــش وفــي أيديهــم بنادقهــم، علــى الّرغــم 

مــن أّن عمــر الكبيــر مــن الطّفليــن كان أربعــة أعــوام! 

ــا  ــه عليه ــام وأعان ــرها الّنظ ــي نش ــة، الت ــة والعنيف ــتيريا الطّائفيّ ــذه الهس ه

إرهابيّــون ومجرمــون جنائيّــون ومتشــّددون قاعديّــون، أخرجهــم بــاآلالف 

مــن ســجونه، ومنهــم نــزالء ســجن صيدنايــا، الذيــن بلــغ عددهــم قرابــة ألــف 
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وخمســمئة ســجين، عرفــوا بعصيانهــم الــذي اســتمّر أشــهرًا خــلل عــام ۲00۸، 

ــار  ــى تيّ ــون إل ــن ينتم ــن وآخري ــجناء علمانيّي ــه س ــّددون خلل ــل المتش وقت

مناهــض لتيّارهــم مــن المتطرّفيــن اإلســلميّين، »كان بينهــم مئــات الّســلفيّين 

ــي  ــه ف ــا راكم ــة، بم ــل جهاديّ ــا فصائ ــم الحًق ــاد بعضه ــن ق ــن، الذي الجهاديّي

الّســجن مــن خبــرات قتاليّــة ودعويـّـة«)25(. وقــد تــّم إخــلء ســبيلهم أو إطــلق 

ســراحهم علــى دفعتيــن، كمــا أخلــي ســبيل مئــات الّســجناء مــن ســجن عــدرا 

ــة.  المدنــّي التّابــع لــوزارة الّداخليّ

ليــس هنــاك مــا يؤكّــد أّن مستشــاري الجيــش الــّروس هــم مــن نصحــوا األســد 

بالحــّل العســكرّي، وهنــاك مــن قــال إّن اللـّـواء محّمــد ناصيف مستشــار األســد 

ــع األســد بإخــلء  ــه أقن ــورة، وأنّ ــة كان وراء فكــرة عســكرة الثّ للّشــؤون األمنيّ

ــا، لثقتــه بأنّهــم ســيبادرون إلــى  ســبيل مقاتلــي القاعــدة مــن ســجن صيدناي

تشــكيل تنظيمــات مســلّحة جهاديـّـة، وســيقوضون حــراك الّســوريّين الّســلمّي 

ــّدل  ــم يب ــّن التّدخــل الّروســّي ل ــورة)26(. لك ــلح، وسيَُؤســلمون الثّ ــّوة الّس بق

سياســات األســد، ســواء بمــا يتعلّــق بالحــّل العســكرّي كحــّل سياســّي وحيــد، 

أم بمذهبــة وتطييــف الّصــراع، أم بالتّنّكــر لحقــوق الّســوريّين، أم بالحــّد مــن 

ــم.  ــة ومســاكنهم وخيامه ــم المدنيّ ــّوة المفرطــة ضــّد تجّمعاته اســتخدام الق

والحقيقــة أّن تدخلّهــم عــّزز أدوار مــن تعــاون معهــم مــن مجرميــن جنائيّيــن 

ــل  ــكريّة، ب ــه العس ــه ومرافق ــي فيالق ــم ف ــبّيحة، وجّنده ــم الّش ــوا اس حمل

ــة  ــر« التّابع ــة »فاغن ــي مرتزق ــووا ف ــن روس، انض ــن جنائيّي ــم بمجرمي زّوده

لــوزراة الّدفــاع الّروســيّة، ويقومــون عــادة بأعمــال يأنــف العســكر الرّســمّي 

الّروســّي مــن القيــام بهــا، لكّنــه ال يعتــرض عليهــا، ويفيد فــي خططــه ومعاركه 

منهــا، ويكلـّـف مرتكبيهــا بمهــاّم عســكريّة مــن صلــب واجباتــه. وليــس ســرًّا أّن 

)25(   ســجن صيدنايــا: مــن التّأســيس إلــى المحــارق البشــريّة، موقــع الجمهوريّــة، 6حزيــران 2017. 

https://bit.ly/36jGUkC

)26(   محمــد خيــر موســى: دول صيدنايــا الثـّـلث... كيــف نجــح اللـّـواء محمــد ناصيــف فــي عســكرة الثـّـورة، 

 https://bit.ly/3EjhCzM .2021 تلفزيــون ســوريا، 31 ـ 1 ـ
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موســكو أرســلت جنــراالت قاتلــوا فــي أفغانســتان، وراكمــوا خبــرات ميدانيّــة 

فــي احتــواء التّحــرّكات المناوئــة للّســلطة، كان بينهــم جنــرال متقاعــد علــى 

علقــة شــخصيّة بالرّئيــس بوتيــن، ذكــر فــي حديــث مــع خالــد الرّاشــد مقــّدم 

ــه نصــح الّنظــام األســدّي بإخمــاد  ــة فــي الّذاكــرة« الّروســي أنّ برنامــج »رحل

ــم  ــم. ول ــن بينه ــعال فت ــن، وإش ــى المواطني ــلح عل ــع الّس ــر توزي ــرّد عب التّم

يعتــرض الــّروس أيًضــا علــى إرهــاب الّدولــة، الــذي مارســته أجهــزة األســد، بــل 

عّززتــه بخبــرات جيشــها فــي الّشيســان، حيــث تــّم مســح مدينــة غروزنــي عــن 

وجــه األرض، بمــن فيهــا، ورّحبــوا بالتّعــاون مــع إرهابيّيــن موصوفيــن، أرســلهم 

»حــزب اللــه« إلــى ســوريا بأوامــر مــن علــي خامنئــي، المرشــد اإليرانــّي، هــم 

ميليشــيات باعتــراف مجلــس األمــن، يمنــع القانــون الّدولــّي تعــاون أّي جيــش 

نظامــّي أو رســمّي معهــا. 

أســهم الــّروس فــي إغــراق ســوريا بعنــف عبثــّي، اســتهدف مــن زعــم األســد 

ــالمين،  ــن والمس ــن العاديّي ــين، المواطني ــن المندّس ــم م ــد إنقاذه ــه يري أنّ

ــرف  ــا اعت ــم، بينم ــاة بحياته ــوء، للّنج ــدان اللّج ــي وبل ــدوا المناف ــن قص الذي

الّنظــام بتزايــد أعــداد المندّســين وتحّولهــم إلــى جيــوش، دون أن يقــّر 

ــم  ــن ناله ــورييّن الذي ــات آالف الّس ــذر لمئ ــه أو يعت ــّدل خطط ــله أو يع بفش

القتــل والتّعذيــب والتّجويــع والتّهجيــر... إلــخ، أو حملــوا الّســلح دفاًعــا عــن 

أنفســهم، وليــس ألنّهــم قــّرروا القيــام بثــورة مســلّحة. ولــم يفــرّق الــّروس بيــن 

مهّمتهــم كدولــة عضــو فــي مجلــس األمــن، غــزت دولــة أجنبيّــة دون تفويــض 

دولــّي، ومهــاّم تنظيمــات اإلجــرام التــي كانــت تفتــك باآلمنيــن، رافعــة شــعاري 

»األســد أو نحــرق البلــد« و»األســد أو ال أحــد«، أو »األســد أو بلهــا البلــد«)27(. 

وبــداًل مــن أن يبحــث الكرمليــن عــن مداخــل سياســيّة لوقــف القتــل، انخــرط 

جيشــه فيــه بحماســة واســتمتاع، وكأّن الّشــعب الّســورّي، صديقهــم التّقليــدّي 

)27(   موريتــس باومشــتايغرو، قــراءة فــي كتــاب األســد أو نحــرق البلــد، لســام داغــر، مراســل وول ســتريت 

https://bit.ly/3KSi0Yf .جورنــال فــي دمشــق حتّــى عــام 2014، نقــًل عــن موقــع القنطــرة بالعربــّي، بــل تاريــخ
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والقديــم، عــدّو لهــم، أو كأّن شــخص بّشــار األســد أكثــر أهميّــة عندهــم مــن 

الّســوريّين جميعهــم، ألنـّـه الوحيــد الــذي يســتطيع، ويريــد، ضمــان مصالحهــم 

ــم »شــرعّي« يرفضــه شــعبه!  ــقوط كحاك ــن الّس ــاذه م ــد إنق ــي ســوريا، بع ف

ــة  ــن عاّم ــي المواطني ــبّيحته ف ــدي ش ــق أي ــاس، وأطل ــد بالّن ــك األس ــا فت وكم

والّشــباب منهــم خاّصــة، واغتالهــم كإرهابيّيــن، حتّــى فــي المناطــق التــي لــم 

يتظاهــر فيهــا أحــد، أو تلــك التــي دعمــت الّنظــام، صّنــف الــّروس بدورهــم 

أتبــاع األديــان والمذاهــب الكتابيّــة، كـــ »أقليّــات« ال مفــّر مــن تخويفهــا إلــى 

ــار  ــوم، بّش ــا المزع ــة حاميه ــرب حماي ــي ح ــها ف ــزّج بنفس ــا لل ــٍة تدفعه درج

ــاء  ــت اإلقص ــا مارس ــي لطالم ــلطة، الت ــاز للّس ــى االنحي ــا عل ــد، وإلرغامه األس

ــذي  ــوم ال ــر المزع ــا، ودرء الخط ــن أجله ــوت م ــا، والم ــات عليه والمحاصص

ســتواجهه، إن نجــح الّشــعب الّســورّي فــي إســقاطها، علًمــا بــأّن عــدًدا كبيــرًا 

ــل  ــلطة واعتُق ــورة وتظاهــر ضــّد الّس ــى الثّ ــات« انضــّم إل مــن شــباب »األقليّ

ــّذب أو استُشــهد فــي الّشــوارع والّســجون.  وُع

علــى نقيــض مــا يســمح بــه القانــون الّدولــّي، تعاونــت روســيا مــع عصابــات 

ــبّيحة«، وهــم  ــوريّون »الّش ــت مــن أســماهم الّس وزمــر شــبه عســكريّة، ضّم

مجرمــون جنائيّــون عبّأتهــم الّســلطة فــي مجاميــع مســلّحة عرفــت بقســوتها 

ــت بأعمــال  ــون، وكلّف ــاك القان ــّي وانته ــل المجان ــى القت ــا إل وفســادها وميله

ــا  ــميّة، أنجزته ــر رس ــانيّة تقاري ــّد اإلنس ــم ض ــرب وجرائ ــم ح ــا كجرائ صّنفته

لجــان متخّصصــة أوفدتهــا األمــم المتّحــدة إلــى ســوريا لتحّقــق فــي أوضــاع 

حقــوق اإلنســان)28(، اتّهمــت الجيــش األســدّي وتنظيمــات الّشــبّيحة كتنظيــم 

الّدفــاع الوطنــّي بارتكابهــا، وحثـّـت الجمعيّــة العاّمــة لألمــم المتّحــدة، »علــى 

ــوا بســلح وســكاكين  ــن قُتل ــّدرت عــدد الذي ــوريّين، وق ــة الّس ــرك لحماي التّح

ــن آذار  ــقطوا بي ــل، س ــام بـــ 5,400 قتي ــة للّنظ ــة التّابع ــات اإلرهابيّ التّنظيم

ــة  ــورّي مســؤوليّة انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا«، العربي ــل الّنظــام الّس ــلي، »تحّم )28(   نافــي بي

 https://bit.ly/3Em3OnV .2014 الحــدث، 9 ـ 4 ـ
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۲0۱۱ وشــباط ۲0۱۲، بينمــا اعتقلــت األجهــزة األســديّة ۱۸,000 مواطــن 

ــة  ــان أّن الحكوم ــلي رئيســة اللّج ــي بي ــيّدة نيف ــدت الّس ــال، وأكّ ــم أطف بينه

اســتخدمت خــلل شــباط الّدبابــات وقذائــف الهــاون والّصواريــخ والمدفعيّــة 

ــا بهــا حــول قيــام  لضــرب مدينــة حمــص، وأضافــت أّن هنــاك روايــات موثوقً

ــّنه  ــوائّي ش ــوم عش ــار هج ــي إط ــة ف ــكنيّة مكتظّ ــاء س ــف أحي ــش بقص الجي

ــة«.  ــا المدنيّ ــى مناطقه عل

ــاء  ــدات وأحي ــرى وبل ــًكا بق ــد فات ــّي يتصاع ــّي ـ األمن ــّل الحرب ــا كان الح بينم

ــف  ــوريّين تصّن ــة الّس ــت أغلبيّ ــاء ســوريا، وكان ــف أنح ــت مختل ــة غطّ مدينيّ

كعــدّو، اكتســب تخطيــط المستشــارين الــّروس للمذابــح صفــة حربيّــة 

ــوريا  ــاوز س ــا تج ــا طابًع ــى عليه ــّي أضف ــار دول ــي إط ــا ف ــة، وأدخله منهجيّ

ــة  ــة صارخ ــي مخالف ــر، ف ــي مباش ــرار روس ــا بق ــا، وربطه ــا وأطرافه وقضاياه

ــة حــول الحــّل الّسياســّي، التــي وافــق الكرمليــن عليهــا، فــل  للقــرارات الّدوليّ

ــردّي،  ــران أّي مجــال ف ــة والطّي ــى اســتخدام األســلحة الحديث عجــب أن تخطّ

وغــدا حدثـًـا يوميًّــا واكبتــه األســديّة، بمــا كانــت طائراتهــا تلقيــه مــن براميــل 

عشــوائيّة علــى الّســّكان، وبمــا كان إرهابيّوهــا يمارســونه مــن مجــازر وجرائــم 

قتــل وتعذيــب، وبمــا أنّهــا كانــت تشــمل غيــر المســلمين أيًضــا، فقــد اتّهــم 

األســد »اإلرهابيّيــن الّســّنة« بارتكابهــا. وبالّنتيجــة، أغــرق التّدخــل ثــّم الغــزو 

ــى  ــن الفوض ــواء م ــاء، وأج ــن الّدم ــر م ــي بح ــورّي ف ــعَب الّس ــّي الّش الّروس

ــه  ــا يملكون ــن كّل م ــلد، تاركي ــادرة الب ــى مغ ــن إل ــت المليي ــوف، دفع والخ

وراءهــم، بيــن أيــدي عصابــات »الّشــبّيحة«و»التّعفيش«، التــي لــم تكــن 

تكتفــي بقتلهــم وطردهــم مــن قراهــم وبلداتهــم، بــل كانــت تســتولي علــى 

مصــادر عيشــهم وأرزاقهــم، تاركــة األحيــاء منهــم للمــوت جوًعــا، وللغتصــاب 

ــل.  والتّنكي

ــة، وشــاركوا فــي  ــات«، فتــك الــّروس والّنظــام باألغلبيّ بذريعــة حمايــة »األقليّ

مقاتلــة »اإلرهــاب« الّســعودّي ـ الَقطــرّي ـ التّركــّي ـ األميركــّي ـ الّصهيونــّي ـ 
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ــوريا  ــتهدف س ــة تس ــة مزعوم ــرة كونيّ ــّدي لمؤام ــورّي والتّص ــلمّي ـ الّس اإلس

المقاومــة والممانعــة، تــورّط قطــاع واســع مــن الّشــعب فيهــا، فمن الّضــرورّي، 

»لحفــظ أمــن وســلم العالــم«، مســاندة عمليّــات القتــل الّروســيّة ـ اإليرانيّــة ـ 

األســديّة، وإبــداء االمتنــان لمرتكبيهــا، بــداًل مــن إدانتهــم والمطالبــة بإحالتهــم 

إلــى محكمــة الهــاي، كمــا طالبــت الّســيّدة بيــلي فــي تقاريرهــا!)29(. بعــد 

أعــوام، قالــت الّشــبكة الّســوريّة لحقــوق اإلنســان إّن الــّروس ارتكبــوا، خــلل 

ــم ۹6۹  ــوريًّا، بينه ــا س ــا 6۸5۹ مواطًن ــل فيه ــزرة قُت ــوام، ۲54 مج ــة أع خمس

امــرأة، و۲005 أطفــال)30(.

قّدمــت موســكو دعًمــا غيــر محــدود لألســد، كشــخٍص تطالــب لجنــة 

ــاي،  ــي اله ــة ف ــات الّدوليّ ــة الجناي ــى محكم ــه إل ــة بإحالت ــق دوليّ تحقي

وتمّســكت بــه كرئيــس ال بديــل لــه أو لنظامــه، وتغاضــت عــن اســتخدامه 

الّســلح  أهّمهــا  دوليًّــا،  ممنوعــة  جماعيّــة  إبــادة  ألســلحة  المتكــّرر 

المتنّوعــة، ونَســب كبــاُر مســؤوليها، وال ســيّما  الكيميــاوّي بمســميّاته 

ــن ضــّد  ــى المقاتلي ــك األســلحة إل ــروف، اســتخدام تل ــا الف ــر خارجيّته وزي

األســد، وعــزا إليهــم التّدميــر الّشــامل الــذي طــال العمــران الّســورّي، 

وترحيــل الّســّكان المنهجــّي مــن مواطنهــم، وطردهــم إلــى خــارج بلدهــم 

ــاب.  ــة لإلره ــا داعم ــتقبلتهم باعتباره ــي اس ــّدوَل الت ــن، وأدان ال بالمليي

ــّي،  ــا علــى فوضــى الّنظــام الّدول ــًل إضافيًّ هــذا الموقــف الّروســّي كان دلي

ــه، وإخضاعــه لمنطــق القــّوة  ــن الّناظمــة لعلقات ــه للقواني ــار أقويائ واحتق

والغلبــة، بمــا عنــاه مــن نفــي لإلنســان وحقوقــه، وبمــا ترتّــب عليــه مــن 

ــا،  ــّدول، كبيرهــا وصغيره ــن ال ــات بي ــي مجــاالت العلق ــث ف تدهــور حثي

ــر صنــاع قراراتهــا، وأكّــده الرّئيــس بوتيــن فــي ۱۳ حزيــران ۲0۱۹،  كمــا عبّ

ــة  ــة الموج ــع إذاع ــة، موق ــة الّدوليّ ــى الجنائيّ ــوريا إل ــي س ــم ف ــّف الجرائ ــة مل ــب بإحال ــلي تطال )29(   بي

 https://bit.ly/3vqXeIH .2013 ـ  1 ـ  األلمانيّــة، 19 

https://bit.ly/3p8B8YH .2021 30(   »231 سلًحا روسيًّا استُخدم في قتل الّسوريّين«، موقع زيتون، 9 ـ 3 ـ(
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ــات  ــه: »إّن العلق ــيّة، بقول ــة الّروس ــر التّلفزيونيّ ــاة مي ــع قن ــاء م ــي لق ف

ــي تدهــور مســتمّر، ألّن واشــنطن فرضــت عشــرات  ــة ف ــيّة األميركيّ الّروس

ــيا«)31(. ــى روس ــات عل العقوب

أّدى تعــاون روســيا مــع تنظيمــات اإلرهــاب المحلّيّــة، األســديّة، وتنظيماته غير 

الّســوريّة، إلــى شــرعنة نشــوء شــبكة إرهــاب عابــرة للــّدول، تضــّم إيرانيّيــن 

وعراقيّيــن ولبنانيّيــن وأوزبك وباكســتانيّين وبنغلديشــيّين وســوريّين وشيشــان 

ــخ،  ــعودييّن... إل ــن وس ــن وأردنيّي ــن ومصريّي ــة وجزائريّي ــيّين ومغارب وتونس

ســيكون مــن الّصعــب تفكيكهــا حتّــى بعــد الحــّل الّسياســّي، الــذي ســتلعب 

ــة، فــي تطابــق بيــن  ــا فــي إحباطــه، ومنــع تطبيــق القــرارات الّدوليّ دوًرا وازنً

موقفهــا هــذا وموقــف روســيا واألســديّة، الرّافــض للحــّل الّسياســّي، ومــن غيــر 

ــة، قــد يســتخدم الكرمليــن بعضهــا  ــة دوليّ المســتبعد أن ينتــج طفــرة إرهابيّ

ــّي.  ــّي أو األوراس ــال الغرب ــة، داخــل المج ــة الّدوليّ ــى الزّعام ــه عل ــي صراع ف

أال تفّســر هــذه االحتمــاالت الّدعــم الــذي قّدمــه الجيــش الّروســّي لـــ »حــزب 

اللــه«، عندمــا غــزا ســوريا فــي نيســان ۲0۱۳، بأمــٍر مــن علــي خامنئــي، الــذي 

التقــى أميــن عــام الحــزب حســن نصــر اللــه، خــلل زيــارة قام بهــا إلــى طهران 

أواخــر عــام ۲0۱۲، ومــا إن قــال خــلل لقائــه مــع المرشــد: »إّن األمــور فــي 

ســوريا تتّجــه نحــو نهايــة الّنظــام فــي دمشــق«، حتـّـى خاطبــه خامنئــي بحــّدة 

ــًدا، وضــع  ــه جيّ ــط ل ــا وخطّ ــه، اذهــب وضــْع برنامًج ــًل: »اســمع مــا أقول قائ

علــى رأس أولويّاتــه بقــاء بّشــار األســد والحفــاظ علــى ســوريا«)32( ؟ حظــي 

ــران  ــداف إي ــع أه ــا م ــق أهدافه ــم تطاب ــيا، بُحك ــة روس ــزو بموافق ــذا الغ ه

ــى إنقــاذ األســد ونظامــه، وإحــداث انقــلب فــي  ــزت عل الّســوريّة، التــي تركّ

ميــزان القــوى يقضــي علــى الثّــورة، بــدًءا بالمناطــق القريبــة مــن العاصمــة، 

)31(   قنــاة ميــر التّلفزيونيّــة الّروســيّة، وكالــة الّصحافــة التّلفزيونيّــة الّروســيّة، 13 ـ 6 ـ 2019، وجريــدة البيــان 

اإلماراتيّــة، 14 ـ 6 ـ 2019.

ــة واألمــن  ــة الّشــؤون الخارجيّ ــري، رئيــس لجن )32(   موقــع الحــّل، 15 ـ 2 ـ 2018، نقــًل عــن إســماعيل كوث

القومــّي فــي مجلــس الّشــورّي اإليرانــّي.
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ــاة  ــص وحم ــلل حم ــادة احت ــروًرا بإع ــاحليّة، وم ــة الّس ــى المنطق ــواًل إل وص

ــر  ــه، وتوفي ــة علي ــاحليّة المطلّ ــال الّس ــر مــن ســهل الغــاب والجب وقســم كبي

ــرب  ــل الح ــي لتموي ــي يكف ــم مال ــتركة، ودع ــكريّة مش ــات عس ــة عمليّ غرف

وتيســير عمــل ســلطة الّدولــة العميقــة. 

علــى الّرغــم مّمــا بيــن موســكو وطهــران مــن خلفــات مؤّجلــة علــى األهــداف 

الّنهائيّــة، تكامــل جهــد الّدولتيــن فــي هــذه المرحلــة مــن الّصــراع على ســوريا، 

وعلــى الّرغــم مــن تســابقهما علــى احتــلل أكثــر المواقــع اســتراتيجيّة فيهــا، 

بمــا ال يتعــارض مــع تأســيس »شــراكة اســتراتيجيّة بينهمــا، اقتضتهــا مصالــح 

جيوسياســيّة، رأى قــادة موســكو وطهــران أنّهــا هــي التــي ســتحّدد مســتقبل 

وشــكل منطقــة الّشــرق األوســط«)33(، وتعاونــوا فــي مختلــف مجــاالت 

الحــرب، ومــا أملتــه إدارتهمــا المشــتركة، وانتهــج الطّرفــان سياســات معاديــة 

»للّربيــع العربــّي«، ومســاندة لألســد، ألنّهمــا أدركا أّن االنتصــار علــى األســديّة 

هــو هزيمــة لهمــا علــى الّصعيــد الّدولــّي، أيًضــا، وســقوط آلخــر موقــع آســيوّي 

ــركا  ــا بعــد أمي ــا منه ــه، إن خســرته، بعــد خروجه ــدم في ــن موطــئ ق للكرملي

ــة  ــه كارث ــت ب ــا، ومحاصرتهــا أطلســيًّا فــي عقــر دارهــا، حلّ ــة وأفريقي الّلتينيّ

شــاملة، لــن يســمح بوقوعهــا، وإن أبــاد الّســوريّين ودّمــر وطنهــم حجــرًا بعــد 

حجــر.

لهــذه االعتبــارات، لــم تكــن معركــة روســيا الّســوريّة عاديّــًة بــأّي معيــار، ألّن 

ــه  ــذي احتلّ ــوريّين ضــّد الّنظــام ال ــورة الّس ــف ث ــا المباشــر هــو وق موضوعه

جيشــها، ويخــوض فيهــا حربـًـا شــاملة، غيــر محــدودة وال مفــّر مــن كســبها. أّما 

موضوعهــا الخارجــّي، فهــو عــودة الكرمليــن إلــى العالــم، و»إخــراج روســيا من 

عزلتهــا، وتمكينهــا مــن تشــكيل مركــز ثقــل دولــّي، يُســهم فــي إعــادة التـّـوازن 

)33(   عبــد القــادر فايــز، »روســيا وإيــران: حــدود التّعــاون والتّنســيق فــي ســوريا«، مركــز الّروابــط للبحــوث 

https://rawabetcenter.com/archives/38302 .2017 والّدراســات، 11 كانــون الثانــي



234

بيــن القــوى العالميّــة، ويســمح بتشــكيل نظــام دولــّي متعــّدد األقطــاب«)34(، 

وتمكينهــا مــن تشــكيل مركــز إقليمــّي تُلَحــق طهــران بــه، حاضنتــه شــراكتهما 

فــي الحــرب وخطــط الحــرس الثـّـورّي، التي تــرى في الموقــع الّســورّي »الحلقة 

ــاه قــوى  ــة للمحــور الّشــيعّي القائــم علــى محوريــن: أيديولوجــّي تتبّن الّذهبيّ

مســلّحة تعمــل لتغييــر هويـّـة بلــدان الّشــرق األوســط، ومــادّي هدفــه تثبيــت 

ــا،  ــّنية أيًض ــات الّس ــا، والمجتمع ــيعيّة وحده ــات الّش ــي المجتمع ــا ف محوره

كالفلســطينيّة واليمنيّــة والخليجيّــة«)35(. 

تحتــّل ســوريا مكانــة خاّصــة فــي المحــور الّشــيعّي، كأّول دولــة عربيّــة 

ــا،  نجحــت إيــران فــي اختــراق قيادتهــا وبناهــا الّسياســيّة والعســكريّة مذهبيًّ

وفــي تشــبيك مؤّسســات دولتهــا العميقــة مــع مثيلتهــا: العســكريّة والقمعيّــة، 

وإقامــة أبنيــة متداخلــة ومتنّوعــة بينهمــا، دمجتهمــا دمًجــا متزايــًدا فــي نظــام 

أمــن إقليمــّي الهويـّـة يتمحــور حــول طهــران، تديــن روســيا لــه أيًضــا بنجاحهــا 

فــي ســوريا، بمــا وضعتــه فــي خدمتهــا مــن تنظيمــات شــيعيّة، دّربتهــا إيــران 

ــات كان  ــا مهّم ــا، وأنجــزت فيه ــا به ــا، واخترقــت مجتمعاته وســلّحتها ومّولته

ــه«  ــزب الل ــهرها »ح ــا، أش ــو احتلّه ــيتواّلها، ل ــذي س ــو ال ــورّي ه ــها الثّ حرس

اللّبنانــّي، ومــا يؤّديــه مــن وظائــف هــي مــن صميــم مهــاّم الحــرس الثّــورّي. 

بالتقــاء روســيا وإيــران علــى إنقاذ األســد ونظامــه، تجاهلت الدولتان مــا بينهما 

مــن خلفــات وتبايــن حــول أهدافهمــا البعيــدة، وأخذتــا بتقســيم عمــل يتولـّـى 

ــة،  ــة والتســليح وشــّن الحــرب الجّويّ ــه التّخطيــط والمهــام القيادي ــروس في ال

ويتولـّـى اإليرانيــون األعمــال األرضيــة وبعــض التســليح واالستشــارات واألعمــال 

ــا. ويمكــن القــول إن تعاونهمــا أدى  ــة أساًس ــة، المذهبيّ ــة والدعويّ المخابراتيّ

ــه فــي الوقــت  ــا وتنفيــًذا، وأنّ إلــى تكامــل مهــام قواتهمــا المســلحة، تخطيطً

ــة، العــدد  ــة الّديمقراطيّ )34(   د. أحمــد ســيد حســين، »الّسياســات الّروســيّة تجــاه الّشــرق األوســط«، مجلّ

52، 11 ـ 4 ـ 2014.    

)35(   سمير زكي البسيوني، »مختارات إيرانيّة«، العدد 81، نيسان 2017.
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الــذي وضعــت روســيا ســلحها الجــّوّي والبحــرّي فــي خدمــة القــّوات البّريــة 

اإليرانيّــة ومرتزقتهــا، وضعــت هــذه القــّوات وحداتهــا تحــت تصــرّف الــّروس، 

لكســر التــوازن الــذي ظــل قائًمــا لفتــرة طويلــة مــع الفصائــل. بعــد التحــول 

ــا،  ــه بالنســبة إليهم ــرص حــل سياســي تناقضــت مآالت ــراب ف ــّي، واقت الميدان

بــدأ كّل طــرف باتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر الضروريّــة لتكبيــر حّصتــه، علــى 

حســاب الطـّـرف اآلخــر، ومــع أن خلفاتهمــا بقيــت غالبًــا طــّي الكتمــان، فإنّهــا 

كانــت تظهــر علــى الّســطح، بيــن حيــن وآخــر، بهــذه الصــورة أو تلــك.

وممــا يلفــت الّنظــر أّن مرحلــة التّعــاون والتّنســيق والقتــال المشــترك، عرفــت 

ــة لنشــاط روســيا العســكري فــي ســوريا، و»تماشــت  ــة إيجابي ــة إيراني تغطي

ــة التــي تنتهجهــا موســكو حــول دورهــا فــي التّعــاون  مــع السياســات الدعائيّ

مــع طهــران إلنقــاذ نظــام بّشــار األســد، وأكّــد مستشــار المرشــد الســيد علــي 

واليتــي أنــه ســيكون مســتمرًا وطويــل األمــد«)36(. وزاد مــن حيويّــة الّشــراكة 

أن تدّخــل روســيا العســكري المباشــر فــي ســوريا، أواخــر أيلــول ۲0۱5، قلـّـص 

أعبــاء طهــران الحربيّــة وتكلفتهــا، بمــا أحدثــه مــن تحــّول فــي موازيــن القــوى 

لصالــح األســد. 

هــذا النهــج الذرائعــّي، بمنافعــه المباشــرة المفصولــة عــن مآالتهــا البعيــدة، 

وبتجاهلــه مــا قــد ينجــم عنهــا مــن مشــكلت فــي األمَديــن المتوّســط 

ــن  ــق بي ــكرّي وثي ــاون عس ــات تع ــاء علق ــي بن ــا ف ــد، أّدى دوًرا وازنً والبعي

موســكو وإســرائيل، مــن مهامهــا عــدم وضــع بيــض الكرمليــن فــي ســلّة إيــران 

وحدهــا، واســتخدام ورقــة تــل أبيــب، للضغــط عليهــا وإلزامهــا بالتكيّــف مــع 

ــدة  ــّدل فــي ثقــل مصالحهمــا خــلل المعركــة المعّق مــا قــد يحــدث مــن تب

ــر فأكثــر دوُر العامــل اإلقليمــي ـ الدولــي،  التــي يخوضانهــا، ويبــرز فيهــا أكث

ــه  ــنطن إلي ــادر واش ــد تب ــا ق ــّي، وم ــّي ـ المحلّ ــل الداخل ــاب العام ــى حس عل

ــي فــي ســوريا«، موقــع الشــرق  ــاون الّروســي ـ اإليران ــات التّع ــات وتحّدي ــوف، »إمكان )36(   نيكــوالي كوزان

 https://bit.ly/36l6SUZ .2017 األوســط 30 آب
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ــّي، بالمقارنــة مــع العامــل  ــة العامــل اإلقليمــّي والمحلّ مــن زيــادة فــي أهّميّ

الّدولــّي، بوزنــه الــذي يرجــح أن يــزداد بمقــدار مــا يقتــرب الحــّل السياســي، 

ــذ ســنوات  ــن تخوضــان من ــى موســكو وواشــنطن، اللتي ويقتصــر حســمه عل

صراًعــا مباشــرًا وبالوســاطة، فــي ســوريا وعليهــا، لكنهمــا ستســتأثران بمغانــم 

أّي حــّل تُنضجــان شــروطه، وســتوزّعان حصصــه وأنصبتــه علــى أطرافــه 

ــن سياســات  ــه م ــا، وتعتمدان ــا يخــدم مصالحهم ــن، بم ــن واإلقليميي الداخليّي

ــا توزيعــه.  ــا يمكــن حًق ــا م ــم، إن أبقي ــى جوارهــا والعال ــى ســوريا إل تتخطّ

انســجاًما مــع المحافظــة علــى النظــم القائمــة، عملــت روســيا لدفــع 

التطــّورات الّســورية فــي اتّجــاه يخــدم نهجهــا بدرجــة حصريــة قــدر اإلمــكان، 

ويقنــع دول العالــم بالتنّصــل مــن الثــورة والقبــول بالّنظــام، أو بالتّعايــش معــه 

كأهــون الّشــّرين، إذا مــا قــورن بـــ »إرهــاب« التمــرّد الّشــعبي وتنظيماتــه. هذا 

الّنهــج أوجــب تشــويه الحــراك وتقديمــه فــي صــورٍة تجافــي هويّتــه وطابعــه، 

ــم المتحــدة  ــّي ومؤّسســات األم ــلم الّدول ــمح لإلع ــب ال يُس ــه بأكاذي وتغطيت

بكشــفها، يســتدعي حجبهــا عــن الــرأي العــام العالمــي منــَع مراســلي الصحــف 

ووســائل اإلعــلم األخــرى مــن الدخــول إلــى المناطــق التــي تقصفهــا أو تحتلّها، 

ــة  أو العيــش فيهــا، وتســخير وســائل اإلعــلم الّروســيّة لنشــر أكاذيبهــا المبني

علــى فرضيّــات وهميّــة، تزعــم أن حملــة البنــادق إرهابيّــون، ومتورّطــون فــي 

مؤامــرة دوليــة، وتتعــارض مطالبهــم وانتماءاتهــم السياســيّة واالجتماعيــة مــع 

ــوري،  ــعب الس ــى الش ــم عل ــون إرهابه ــك يمارس ــة، لذل ــة والّديمقراطيّ الحّريّ

ــخ  ــل والّصواري ــم بالبرامي ــذي يقصفه ــام، ال ــاحقة للنظ ــه الّس ــد بأغلبيّت المؤي

ــا  ــم، التزاًم ــم منه ــوريين والعال ــاذ الّس ــة واالنشــطارية، إلنق ــل الفراغي والقناب

بواجــب »رئيســه الشــرعي المحبــوب« مــن أغلبيــة الّســوريّين الســاحقة، ولــه 

الحــّق فــي اســتدعاء وشــرعنة االحتــلل الروســي لســوريا، وتطبيــق مــا يــراه 

ــة، »للدفــاع عــن الدولــة« التــي ســيكون ســقوطها  مناســبًا مــن تدابيــر حربيّ

وبــااًل علــى شــعوب ســوريا والمنطقــة العربيــة والّشــرق األوســط، والعالــم. 
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هــذا النهــج حــال دون اعتــراف روســيا باالئتــلف كممثّــل للّشــعب الّســورّي، 

التزاًمــا بالقــرار الدولــي رقــم ۲6۲ ـ 6۷، الــذي نــال تأييــد مئــة وثلثة وعشــرين 

ــة وراء  ــا يخفــي هويّتــه اإلرهابيّ دولــة)37(، وزعمــت أنّــه يقــود تمــرًّدا مذهبيً

شــعار الحّريـّـة. والغريــب أن الرئيــس بوتيــن ســاند حملــة األكاذيــب المعيبــة، 

بزعمــه أّن جيشــه يقاتــل فــي ســوريا »ثــورة آكلــي األكبــاد«)38(، وأّن مــن غيــر 

المقبــول المفاضلــة بيــن الّنظــام وبيــن هــؤالء، ومــن الضــروري قصــر جميــع 

ــكو  ــف موس ــي مواق ــا ف ــدأً ثابتً ــته مب ــاء رئاس ــد، وإبق ــى األس ــارات عل الخي

ــز  ــات، رفضــت موســكو التميي ــة، وداخــل مجلــس األمــن. بهــذه الترّه الدولي

بيــن خصــوم األســديّة وأعدائهــا، وتجاهلــت أنّهــم ليســوا مــن طينــة واحــدة، 

ــي  ــي والسياس ــدال الوطن ــب االعت ــاملة، ويغل ــة ش ــات بنيويّ ــم تناقض وبينه

ــا الخيــار الديمقراطــّي وتديــن اإلرهــاب،  علــى تشــكيلتهم، التــي تتبّنــى غالبً

ــع  ــارض م ــا يتع ــا وأهدافه ــا لصفوفه ــا، وتقويًض ــديًّا له ــا أس ــره اختراقً وتعتب

هويّتهــا، ويغلــب الجــزء المتطــرّف مــن الفصائــل علــى كلّهــا المعتــدل، الــذي 

ــه  ــوا برفض ــه، وعلم ــوا مع ــّروس وتفاوض ــيون ال ــاه الدبلوماس ــا التق ــرًا م كثي

لإلرهــاب، وقبولــه تطبيــق القــرارات الدوليــة تفاوضيًــا مــع األســد. لكــن 

ــه، فــي كّل لقــاء عقــدوه معــه، باالنضــواء  ــوا يطالبون ــن كان ــي الكرملي مندوب

تحــت أجنحــة الّنظــام األســدّي، ألّن هــذا هــو الطريــق الوحيــد لتطبيــق أميــن 

للقــرارات الّدوليّــة التــي ال يجــوز أن يتضّمــن تطبيقهــا شــروطًا مســبقة، 

ــوز  ــي ال يج ــة، الت ــة االنتقالي ــة الحاكم ــة الهيئ ــّي وإقام ــال الّديمقراط كاالنتق

ــّي!  ــا المجتمــع الّدول ــا ســوريا، وإن أقرّه اعتبارهــا حقوقً

فــي لقــاءات المعارضــة مــع الــروس، كان مجــرّد ذكــر بيــان جنيــف والقــرارات 

الّدوليّــة يُثيــر غضبهــم، وكانــت قراءتهــم للقــرارات الّدوليّــة تتلّخــص باكتشــاف 

ــة  ــة العربي ــة فــي الجمهوري ــدة رقــم 262 ـ 67 حــول الحال ــة للمــم المتّح ــة العاّم ــّص قــرار الجمعي )37(   ن

https://www.shrc.org/?p=20348 .2013 ــان 4 ـ 6 ـ ــوق اإلنس ــوريّة لحق ــة الّس ــوريّة، اللجن الّس

)38(   ياســين األفنــدي، »نقطــة ارتــكاز فــي التفريــق بيــن الدولــة والّنظــام«، موقــع ســيريا نيــوز،                                  

https://bit.ly/3jJrtoT  .2013 ـ  ـ 9   13
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ــا  ــق، التّصاله ــة التطبي ــرارات واجب ــن ق ــا م ــا، وتحويله ــاف عليه ــرٍق لللتف ط

بحقــوق الّشــعب الّســوري المعتــرف دوليًــا بهــا، وبوضــع حــّد للحــرب عليــه، 

إلــى تدابيــر وخطــوات مجــزّأة يعنــي قبولهــا إخــراج الّســوريين مــن معــادالت 

الحــّل، وتغييــر هويــة المعارضــة كطــرف جعلتــه القــرارات طــرف الحــّل اآلخــر 

المســاوي فــي دوره وحقوقــه للنظــام، مــع العلــم بــأن المجتمــع الدولــي تبّنى 

مطالبــه وألــزم األســد بقبــول االنتقــال إلــى مــا ينشــده مــن بديــل ديمقراطــي، 

ــاره علــى  ــاملة إلجب ــه الّش ــروس، واصــل جيشــهم حرب فــإن رفــض أالعيــب ال

التخلّــي عــن موقفــه. 

ــي ســوريا  ــا يجــري ف ــرى أن م ــة، ت ــى نقطــة مركزي ــج موســكو إل ــتند نه اس

ــف  ــرعيّة تق ــلطة ش ــد س ــلّح ض ــان مس ــو عصي ــل ه ــلمية، ب ــورة س ــس ث لي

وراءهــا أغلبيــة شــعبيّة، فــإذا كان ال بــد مــن اإلقــرار بوجــود معتدليــن مــن 

أجــل إرضــاء واشــنطن، فــإن هــذا اإلقــرار ال يجــوز أن يُنســي العالــم أّن 

هــؤالء المعتدليــن يحمــون اإلرهــاب، ويدفعــون موســكو إلــى تأجيــل تطبيــق 

ــي  ــل ف ــه كشــرط للحــل، المتمث ــم القضــاء علي ــا يت ــة، ريثم ــرارات الّدوليّ الق

ــرعيّة.  ــلطة الش ــد الّس ــطتها ض ــف أنش ــام، ووق ــة بالّنظ ــول المعارض قب

بعــد قرابــة عاميــن علــى هــذه السياســات، ومــا أحدثتــه مــن تحــّوالت فــي 

ــا علــى داعــش،  ــا، متفرقــة زمنيًّ الصــراع، شــّن الــّروس غــارات محــدودة مكانيًّ

ــى  ــرّة األول ــي الم ــوا ف ــن، دون أن يهاجم ــر مرّتي ــة تدم ــت مدين ــي احتلّ الت

ــازت  ــاآلالف، واجت ــر ب ــات، وعناص ــيارات بالمئ ــن س ــه م ــا ضّمت ــا، وم قوافله

ــى  ــرّت إل ــا اضط ــوفة. لكنه ــة مكش ــي أراض صحراوي ــرات ف ــات الكيلومت مئ

ــذي كادت أن تأســر  ــة، ال مهاجمتهــا بعــد احتللهــا الثانــي للواحــة الصحراويّ

وتقتــل خللــه المئــات مــن جنودهــا، بعــد فــرار حماتهــم مــن ضبّــاط وجنــود 

األســد، وتركهــم لمصيرهــم، ودون إعلمهــم بالهجــوم. لــم تهاجم روســيا داعش 

وهــي قادمــة إلــى تدمــر، علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت صيــًدا ثميًنــا وســهًل 

لطيرانهــا، ولــم تلحقهــا فــي المــرة الثّانيــة أيًضــا، وهــي تنســحب نحــو ديــر 
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الــزور، علــى بعــد نيّــف وثلثمئــة كيلومتــر، ألن طائراتهــا كانــت منهمكــة فــي 

قصــف ريــف حمــص الّشــمالي وإدلــب وحلــب والغوطــة الّشــرقيّة وحــوران، 

وبعيــدة كل البعــد عــن قصــف الرقـّـة: »عاصمــة الخلفــة«، ومركزهــا القيــادّي، 

ــة فتّاكــة.  الــذي تتجّمــع فيــه وحــدات مقاتلــة، وأعتــدة حربيّ

أدى اســتهداف الّســوريّين كعــدّو إلــى تماهــي مواقــف موســكو مــع مواقــف 

الّنظــام مــن القــرارات الدوليــة، َوَجَعــَل الحــّل السياســّي مســتحيًل، واســتبدله 

بحــّل عســكري زعــم أن نتائجــه هــي الحــّل السياســّي الوحيــد المقبــول منهما. 

وبذلــك، مــّر تطبيــق الّسياســة الّروســيّة فــي ســوريا بنقلتيــن، تمثّلــت أوالهمــا 

ــا  ــة ومآله ــرارات الّدوليّ ــر الق ــكو جوه ــه موس ــكرّي اعتبرت ــل عس ــي مدخ ف

الّسياســّي، وثانيتهمــا فــي مدخــل سياســي أمــله عنــف ألغــى القــرارات ومــا 

ــا، اعتبــره الكرمليــن  ــا ـ إقليميًّ ــا محليًّ اقترحتــه لتســوية الصــراع، وأنتــج نظاًم

أرضيّــة ملئمــة الســتمرار توافقــه وتجاذبــه مــع أميــركا، بالنســبة إلــى ســوريا، 

ــع  ــى موق ــا إل ــا توضــع جيشــها فيه ــن ســاحات تنافســهما، حوله كواحــدة م

تابــع لهــا، لــم تــر موســكو ضــرورة لتلبيــة مطالــب شــعبه.

هــذا التحــّول االســتعمارّي الطابــع، الــذي واكــب تطــّورات الــدور الّروســّي، 

تقاطــع مــع تزايــد اإلرهــاب وميــل فصائــل مســلّحة عديــدة إلــى العســكرة 

ــون  ــن يك ــل األســديّة ل ــأن بدي ــاع واشــنطن ب ــي إقن ــة، وأســهم ف والمذهبيّ

ــف  ــان جني ــى بي ــّي تخطّ ــور الميدان ــاب، وأّن التّط ــل اإلره ــة ب الّديمقراطيّ

والقــرار ۲6۲ ـ 6۷، لذلــك، مــن غيــر المقبــول اعتبــار تغييــر األســد ونظامــه 

ــرار  ــش وأح ــرة وداع ــة النص ــروز جبه ــب ب ــة، عق ــرارات الدوليّ ــا للق هدفً

الشــام وجيــش اإلســلم، إاّل إذا كان العالــم يريــد االنتحــار ِبيــد مــن توّهــم 

الميدانيّــة  الغلبــة  فــي مواجهــة  الّديمقراطيّــة، ويفشــلون  أّن خيارهــم 

ــا  ــّوض صعوده ــي يق ــة الت ــه اإلرهابي ــّي ولتنظيمات ــّي ـ الدين ــار المذهب للتيّ

ــام  ــم أم ــع العال ــى وض ــروس عل ــر ال ــة، ويجب ــورة الحّريّ ــر ّوث ــش الح الجي

تلشــي تلــك األجــواء واألســباب، التــي أملــت بيــان جنيــف ومــا تبعــه مــن 
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قــرارات، وضــرورة قصــر أولويّاتــه علــى ردع تهديــد اإلرهــاب لألمــن والّســلم 

ــن.  الدوليي

بانتقــال مركــز ثقــل الّسياســة الروســيّة، وبعــض الّسياســة الّدوليّــة، مــن 

النظــام إلــى اإلرهــاب، ومــن التناقــض بيــن األســدية والشــعب الســورّي، إلــى 

التناقــض بيــن العالــم والفصائــل المتطرّفــة، بــدأ تهميــش المعارضــة الّسياســيّة 

ــّروس حــول تنظيمــات اإلرهــاب كطــرف  والجيــش الحــّر، وظهــرت مزاعــم ال

مواجــه للّســلطة َحــّل محــل المعارضــة ونســف الــدور المكــرّس لهــا فــي بيــان 

جنيــف، وتحــّول االهتمــام الدولــي مــن التركيــز علــى حــّل لصــراع يــدور فــي 

ــا  ــا فيه ــن اإلرهــاب، بم ــة م ــدان األجنبي ــة البل ــى حماي الداخــل الســوري، إل

أميــركا وأوروبّــا وروســيا، المتوّجســة مــن مســلميها وعلقاتهــم بمجتمعاتهــم، 

بينمــا بــدأ التقــارب الّدولــّي مــع الموقــف الّروســّي يكتســب أبعــاًدا ســوريّة 

ــع  ــا م ــل إيجابيً ــر بالتفاع ــدن تفك ــس ولن ــنطن وباري ــذت واش ــة، وأخ داخليّ

بعــض سياســات الكرمليــن، التــي لــم تعــد محــّل إدانتهــا، بســبب احتجازهــا 

الّســلم وحــّل مجلــس األمــن، وتضــع واشــنطن والعواصــم األوروبيّــة أمــام أحد 

خياريــن: إّمــا مواجهــة ال مصلحــة لهــا فيهــا، بمــا أن الموضــوع الّســوري ليــس 

مســألة لهــا صفــة االســتعجال، وإّمــا االعتــراف بــدور موســكو الّســوري وقبــول 

ــن، وإن  ــا كإرهابييّ ــن يقاومونه ــى م ــرب عل ــلن الح ــديّة، وإع ــاتها األس سياس

ــوا اإلرهــاب وحاربهــم، وطــردوه مــن مناطــق انتزعوهــا مــن األســديّة،  حارب

وكــي ال يســتولي اإلرهابيــون علــى ثــورة رفضــوا أهدافهــا، وكان خليًقــا بالعالــم 

حمايتهــا منهــم، بــداًل مــن التّغاضــي عــن موقفهــم منهــا، وعــن حــرب روســيا 

عليهــا، بزعــم حربهــا علــى اإلرهــاب. 

ــا شــهده الموقفــان  ــورّي، وم ــراع الّس كــرّس انخــراط روســيّا القــوّي فــي الّص

الّدولــّي واألميركــّي مــن تحــواّلت، نمــط الحضــور الــذي اختارتــه موســكو فــي 

ــة  ــة غازي ــا كدول ــدت مواقعه ــات وطّ ــة سياس ــا بممارس ــمح له ــق، وس دمش

ــار خصــوم األســديّة أعــداء مارســت  قــررت االنتشــار خــارج حدودهــا، واعتب
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ــون  ــى القان ــران الخارجــة عل ــع إي ــم، وتحالفــت م اقتدارهــا العســكرّي عليه

ــذ  ــة وشــعوبها، م ــن وســلم المنطق ــض أم ــن تقوي ــا ع ــع يوًم ــم تقل ــي ل والت

قامــت جمهوريتهــا اإلســلميّة عــام ۱۹۷۹، وبــدأت صراعــات مذهبيــة ودينيــة، 

ــى الّســوريين، فــي مئــات مــن  ــات شــديدة القســوة إل ســّددت خللهــا ضرب

ــوغ أهــداٍف ســيحدث فشــلها فــي تحقيقهــا  قراهــم وبلداتهــم ومدنهــم، لبل

ارتــدادات كارثيّــة علــى ملليهــا، ووضــع بوتيــن وطريقتــه فــي الحكــم، 

وســيضعف روســيا بــداًل مــن أن يقويهــا، وينقل جرثومــة الخلفــات والصراعات 

ــه مــن إجــراءات وقائيــة إلخمادهــا خارجهــا: فــي  ــا اتّخذت إليهــا، بالرغــم مّم

ســوريا. 

بهــذه الحســابات، رســَمت روســيا خــلل مرحلــة تدّخلهــا األولــى نهًجــا 

اســتهدف: 

1ـ تكامــل دورهــا مــع دور واشــنطن، وتفاعلــه بإيجابيّــة مــع نهــج »الفوضــى 

ــا مــن تكــرار تجربــة أفغانســتان مــن جهــة، وقيــام البنتاغــون  الخّلقــة«، خوفً

ــدرات  ــّدى ق ــذي يتح ــّد ال ــى الح ــلّحة إل ــة المس ــدرات المعارض ــز ق بتعزي

ــا  ــي م ــن، ف ــى أداة لآلخري ــيا إل ــل روس ــه تحوي ــي إخفاق ــذي يعن جيشــها، ال

يتعلّــق ببعــدي الشــأن الّســورّي: المعــارض واألســدّي، وإضعــاف موقــف 

ــد  ــا، بع ــة له ــة خاّص ــن أهّميّ ــلؤه م ــا يجــب إي موســكو تجــاه إســرائيل، وم

ــر  ــذي شــهده وضعهــا نتيجــة لتدمي ــل األبعــاد، ال االنقــلب االســتراتيجّي هائ

ــبة  ــا بالّنس ــد أهّميّته ــدّي، وتزاي ــش األس ــد الجي ــا بي ــوريا ومجتمعه ــة س دول

ــّي »االســتقطابّي«، و»مونتهــا« علــى دول كبيــرة  إلــى روســيا، وطابعهــا الدول

ومتقّدمــة تتقاطــع مصالحهــا وخياراتهــا الشــرق أوســطيّة مــع مصالحهــا 

وخياراتهــا، إلــى جانــب تمتّعهــا بحضــور قــوي داخــل روســيا وأوســاط بوتيــن. 

2ـ اإلمســاك االســتئثاري بمفــردات الوضــع الّســوري ومكّوناتــه السياســيّة 

ــن وراء الحــدود،  ــدة م ــك الواف ــا والمعارضــة، وتل ــة منه والعســكريّة، الموالي

ــة منهــا، بمــا أوجبــه هــذا المطمــح الصعــب مــن تركيــز علــى  حتّــى اإلرهابيّ
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إضعــاف واختــراق واســتقطاب وتشــتيت هــذه الجهــات، وخاّصــة المعارضــة 

ــارة التناقضــات بينهــا، وتصفيــة وجودهــا فــي المناطــق  منهــا، فضــًل عــن إث

ــة الخاّصــة بالنســبة لمجمــل الوضــع الّســورّي، وإلنقــاذ األســديّة،  ذات األهّميّ

ــي مجمــل الصــراع  ــد ف ــل للتصعي ــم قاب ــا مــن تحّك ــه اإلمســاك به ــا يعني وم

وســاحاته المنتشــرة فــي كّل مــكان، ومــا يتيحــه مــن قــدرات تدّخليــة 

تعــزز مكانــة موســكو بالنســبة إلــى إدارة حــرب صّممــت أن تقــّرر وحدهــا 

مجرياتهــا ومآالتهــا النهائيّــة، وتخضعهــا بضغــوط متنّوعــة علــى الثـّـورة، تدّمــر 

حاضنتهــا المجتمعيــة، وتعّمــق الهــّوة بيــن فصائلهــا، وتثيــر الخلفــات داخلهــا 

ــم،  ــا الدع ــزع عنه ــف، وتن ــح ومواق ــن مصال ــا م ــا يفصله ــم م ــا، وتضّخ وبينه

ِبعصــا الحصــار والتّجويــع والقصــف العشــوائي، وبَجــزرة الهــدن والمصالحــات 

ــة.  الوطنيّ

ــال ضعــف وتراجــع المعارضــة،  ــلبّي حي ــركا الّس ــف أمي ــن موق ــادة م 3ـ اإلف

وتقــّدم الّنظــام واإلرهــاب، إلضعــاف نهــج جنيــف وإقنــاع واشــنطن بالتخلّــي 

ــة«، كأداة  ــة االنتقاليّ ــة الحاكم ــول »الهيئ ــه ح ــي بيان ــتبدال فقرت ــه، واس عن

ومرجعيــة لحــّل سياســّي دولــّي، واالنتقــال مــن النظــام األســدّي إلــى النظــام 

ــي  ــر ف ــا، وتثي ــًدا عنهم ــّل بعي ــذ الح ــارب تأخ ــح مس ــر فت ــّي، عب الّديمقراط

الوقــت نفســه االنطبــاع بأنّهــا ال ترفضهمــا، وأن هدفهــا الحقيقــّي ليــس إعاقــة 

ــأس  ــا أّن موســكو قطعــت مســافة ال ب ــا. بم ــّل بداللتهم ــى الح ــاوض عل التّف

بهــا علــى هــذا الطريــق، فقــد عّدلــت نهجهــا التكتيكــّي، بعــد غــزو ســوريا 

وتوّضعهــا العســكرّي فيهــا، وقبلــت عــرض واشــنطن حــول نــوع مــن تقســيم 

العمــل، يقــّر بحــّق أميــركا فــي تطويــر تصــّورات وأفــكار تتضّمــن توّســطات 

مــع رؤيــة روســيا، التــي تأخــذ تطبيقهــا الميدانــّي علــى عاتــق جيشــها. فــي 

ــّل،  ــة للح ــابقين مقارب ــن س ــيين أميركيي ــة دبلوماس ــع ثلث ــار، وض ــذا اإلط ه

ــت  ــباط ۲0۱6، وتضّمن ــوم ۱۳ ش ــرت ي ــد«، نش ــة »ران ــم مؤسس ــت اس حمل

خطـّـة انتقاليّــة وبدائــل »للهيئــة الحاكمــة«، وحــّددت اســتباقيًّا نتائــج التفاوض 
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النهائيّــة، المخالفــة لنــّص وروح بيــان جنيــف والقــرار ۲۱۱۸. صاغــت واشــنطن 

هــذه الخطـّـة، بتفاهــم غيــر معلــن بيــن وزيــر خارجيّتهــا جــون كيــري ووزيــر 

الخارجيــة الّروســّي ســيرغي الفــروف، ومــع أّن الذيــن وضعوهــا اعتمــدوا بيــان 

ــوا  ــا، ودع ــوا عليهم ــم التّف ــا، فإنه ــة له ــم ۲۱۱۸ كمرجعيّ ــرار رق ــف والق جني

ــي  ــى ف ــن األول ــة، تكم ــج متباين ــا نتائ ــن لهم ــر مقاربتي ــلم، عب ــوغ الس »لبل

ــة  ــورية المتحارب ــراف الّس ــن األط ــاملة بي ــية ش ــوية سياس ــى تس ــز عل التركي

ــة  ــة وتشــكيل حكوم ــن إصــلح مؤّسســات الّدول ــن، تضم ــم الخارجيي ورعاته

جديــدة وانتخابــات تواكــب وقــف إطــلق الَنــار والبــدء بعمليــة إعــادة البنــاء. 

ــار فــورّي، تتبعــه مفاوضــات  ــة باالتفــاق علــى وقــف إطــلق ن وتقــول الثاني

ــة والحكومــة الســوريتين، اللتيــن ســيعاد بناؤهمــا«)39(.  حــول شــكل الدول

بمــا أن المقاربــة األولــى مرفوضــة روســيًا، فقــد ترجمــت واشــنطن المقاربــة 

ــون األول ۲0۱5،  ــي ۱۸ كان ــن، ف ــس األم ــه مجل ــق علي ــرار واف ــى ق ــة إل الثاني

تحــت الرقــم ۲۲54، اعتبرتــه روســيا مرجعيــة الحــل الوحيــدة، اللتفافــه علــى 

»الهيئــة الحاكمــة االنتقاليّــة«، واســتبدالها بـــ »جســم حكــم«، كانــت موســكو 

ــة«، يشــّكلها األســد ويكــون  قــد اقترحتــه تحــت اســم »حكومــة وحــدة وطنيّ

مرجعيتهــا. أمــا االنتقــال الّديمقراطــّي فقــد تــّم اســتبداله بانتخابــات تجــري 

ــة،  ــر مــن ۲0۲۱، بالتّزامــن مــع انتهــاء رئاســة األســد الحالي فــي الثلــث األخي

ومنحــه الحــق فــي ترشــيح نفســه لرئاســة جديــدة. 

بالتفاهــم علــى اإلدارة المشــتركة للفتــرة القادمــة مــن الّصــراع، وعلــى مرجعية 

القــرار ۲۲54، ســارعت روســيا إلــى إخــراج الفصائــل والمعارضــة مــن غوطــة 

دمشــق وجنوبهــا وريــف حمــص الّشــمالي، بعــد ابتداعهــا فــي كانــون الثانــي 

۲0۱۷ مســاًرا حمــل اســم »آســتانا«،عاصمة جمهوريــة كازاخســتان، أناطــت بــه 

تطبيــق الجانــب العســكرّي مــن خطـّـة رانــد، بــدًءا بالفصــل المكانــي للقــوات 

)39(   جيمــس دوبنــز، فيليــب غــوردون، جيــري مارتينــي، »خطـّـة مؤّسســة رانــد األميركيّــة للحــّل فــي ســوريا«، 

 https://bit.ly/3OfJGZo .2015 ،مؤّسســة راند
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ــار شــامل يســتبق الحــّل ويكــون جــزًءا  المتصارعــة، وفــرض وقــف إطــلق ن

منــه، يطبّــق قبــل الذهــاب إلــى مفاوضــات دوليّــة، فــي أربــع مناطــق »خفــض 

توتّــر«، أقيمــت بموافقــة أنقــرة وطهــران، واســتثنيت محافظــات درعــا 

والقنيطــرة والســويداء منهــا، حيــث تّمــت اتّفاقيــة خفــض خاّصــة بهــا توّصلت 

أميــركا وروســيا واألردن إليهــا، قبــل أن يجتاحهــا جيــش األســد، بتفاهــم روســّي 

ـ أميركــّي، وتأييــد إســرائيلّي، وتفاهــم علــى إبعــاد إيــران عنهــا، وعــودة جيــش 

األســد إليهــا، والتزامــه باتّفاقيــة فصــل القــّوات لعــام ۱۹۷4، مكافــأة لــه علــى 

امتناعــه عــن »إطــلق رصاصــة واحــدة عبــر حــدود الجــوالن طــوال أربعيــن 

عاًمــا«، كمــا قــال نتنياهــو، رئيــس وزراء إســرائيل، وهــو يشــيد باألســد، إبّــان 

زيــارة قــام بهــا إلــى موســكو)40(. 

ــى  ــا إل ــيا تحويله ــت روس ــر، اقترح ــض التوتّ ــات خف ــن اتفاقيّ ــهر م ــد أش بع

ــي إدارة  ــا ف ــى حّقه ــام، ويُلغ ــى الّنظ ــاد إل ــة« تع ــات وطني ــق »مصالح مناط

ــي  ــه ف ــرف ب ــّق المعت ــدّي الح ــام األس ــن النظ ــة ع ــورة منفصل ــؤونها بص ش

االتّفاقيــات التــي عقــدت معهــا وفــي االحتفــاظ بقواهــا العســكريّة وأســلحتها، 

ويرفــع الحصــار عنهــا ويُطلــق ســراح معتقليهــا. فــي حمأة هــذا التطــّور، أصدر 

ــل  ــلده تحوي ــا حــول »عــزم ب ــة روســيا، بيانً ــر خارجي ــب وزي ــف، نائ الفرنتيي

مســار آســتانا الناجــح، مــن مســار عســكرّي صــرف، إلــى مســار سياســّي بديــل 

لـــ مســار جنيــف الفاشــل«)41(. وبذلــك حلـّـت مقاربــة رانــد التدرجيــة للحــّل، 

التــي تقــّرر أن تتــّم مــن األســفل إلــى األعلــى، محــّل نهــج جنيــف الــذي قيــل 

إنـّـه يتــّم مــن األعلــى إلــى األدنــى، باعتمــاد آليــة »تطمئــن روســيا إلــى عــدم 

انهيــار نظــام األســد، إن قِبــل وقــف إطــلق نــار شــامل مــع المعارضــة، وشــّنا 

حملــة مشــتركة علــى تنظيــم الّدولــة اإلســلميّة فــي العــراق والّشــام، تشــترط 

)40(   ســمر صالــح، »تفاهمــات روســيّة ـ إســرائيليّة حــول وقــف إطــلق النــار فــي الجــوالن«، موقــع البلــد،  

 https://www.elbalad.news/3417818 .2018 8 ـ 8 ـ

)41(   موقع آر تي أون الين العربي، 23 ـ 12 ـ 2017.
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تغييــر موقــف موســكو مــن المعارضــة، ووقــف قصــف وقضــم مناطقهــا، وإال 

أبقــت أميــركا وآخــرون دعمهــم لهــا، واســتمرّت الحــرب«)42(. 

ــق  ــة مناط ــه إقام ــار؟ إنّ ــلق الّن ــف إط ــد لوق ــة ران ــه ورق ــذي اقترحت ــا ال م

منفصلــة عــن الّنظــام، ال يبقــى فيهــا مقاتلــون مــن أّي قــّوة غيــر تلــك التــي 

ــظ  ــكان، ويحتف ــن الس ــة م ــة منتخب ــس محلّي ــا مجال ــا، تديره ــيطر عليه تس

مقاتلوهــا بســلحهم، ليشــاركوا الجنــود الــّروس فــي حراســة حدودهــا، التــي 

يجــب أن تكــون مفتوحــة أمــام الحركــة منهــا وإليهــا. بعــد فتــرة مــن وقــف 

ــق بيــان  إطــلق الّنــار، تتــم تهيئــة ظــروف التّفــاوض علــى حــّل سياســي يطبّ

جنيــف والقــرار ۲۲54، أو أيـّـة قــرارات وتفاهمــات جديــدة يتــّم التوافــق عليها 

بيــن موســكو وواشــنطن، لتحديــد وضــع ســوريا الّنهائــّي، وإعــادة الّســوريين 

إلــى ديارهــم، وفــق خطـّـة إعمــار دوليّــة تقترحهــا مؤسســة رانــد فــي الوقــت 

المناســب. 

4ـ ربطــت روســيا وجودهــا فــي ســوريا باالســتئثار بشــؤونها، وبإقامــة 

ــي  ــس ف ــدور الرئي ــكريّة ال ــا العس ــون لقّوته ــّل يك ــة لح ــة الضروريّ األرضيّ

ــة، وتعطيــل مجلــس األمــن، حتــى  تهيئتــه، وبانقلبهــا علــى القــرارات الدوليّ

عندمــا اســتخدم األســد الّســلح الكيميــاوّي ضــّد الغوطــة الشــرقية يــوم ۲۱ 

آب ۲0۱۳، وقتــل ۱400 ســوريّة وســوري، منهــم أكثــر مــن أربعمئــة طفــل، 

ــا، بعــد  ثــم اســتخدمه أكثــر مــن خمســين مــرّة، فــي ســتّة وعشــرين موقًع

 ،)43(
ــة فــي تشــرين األّول ۲0۱۳) توقيعــه اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيمياوي

ــن  ــكر الكرملي ــّجع عس ــه يش ــّوة وكأنّ ــق الق ــدو منط ــي أن يب ــة ف ــل غراب ف

علــى الحســم العســكرّي للّصــراع، فــي حــال فشــل دبلوماســيتهم فــي فــرض 

خيارهــم البديــل لجنيــف، أو رفضــت المعارضــة القبــول باألســد. وزاد فشــل 

)42(   جيمــس دوبنــز، فيليــب غــوردون، جيــري مارتينــي: خطّــة مؤّسســة رانــد األميركيــة للحــّل فــي ســوريا، 

https://bit.ly/3OfJGZo .2015 ،مؤّسســة رانــد

)43(   موســوعة جيــوش وحــروب، »اســتخدام الّنظــام الّســورّي لألســلحة المحرّمــة: أرقــام وحــوادث«، موقــع 

https://bit.ly/3vr4LaH .2017 الجزيــرة نــت، 4 ـ 4 ـ
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ــّوة،  ــّي بالق ــس الّروس ــق الرئي ــن تعلّ ــرب م ــم الح ــي حس ــن ف ــش بوتي جي

ــتّة  ــى س ــة إل ــلل ثلث ــة خ ــر المقاوم ــوا ظه ــا أن يقصم ــر جنراالته كأداة أَم

أشــهر، كمــا أكّــد فــي كلمــة ألقاهــا أمامهــم، عشــيّة إرســالهم إلــى حميميــم 

ــن  ــره، ضم ــي كس ــح ف ــم ينج ــا ل ــه تحّديً ــه واج ــر أّن جيش ــوس، غي وطرط

مناطــق تعــادل أكثــر مــن أربعيــن بالمئــة مــن مســاحة ســوريا، يعيــش فيهــا 

ــدات  ــبب تعقي ــم، بس ــن دون حس ــا م ــتعر معاركه ــورييّن، وتس ــث الّس ثل

ــة متنّوعــة واجهتــه باحتمــاالت يخشــاها، كتزويــد الفصائــل بمضــاّدات  دوليّ

طيــران، وبخطــوط حمــراء ال يمكنــه القفــز عنهــا، رســمتها واشــنطن وأنقــرة، 

ــي  ــب، عام ــارك إدل ــلل مع ــا خ ــت فاعليته ــا، وبان ــي مجاله ــدة ف كل واح

ــن، دون  ــول وضــعٍ حــاَل، طــوال عامي ــى قب ــر عل ــث أجب ۲0۱۹ ـ ۲0۲0، حي

قيــام جيشــه بشــّن هجــوم حاســم علــى منطقــة ينتشــر فيهــا نيّــف وخمســة 

عشــر ألــف مســلّح، ينتمــون إلــى تنظيــم القاعــدة اإلرهابــّي، هــّدد اقتحامهــا 

ــه األســد  ــران، وواجــه ربيب ــا وإي ــذي يضــّم تركي ــف آســتانا، ال ــّكك تحال بتف

ــرت  ــي دّم ــة، الت ــات التّقنيّ ــر منتج ــا آخ ــتخدمت فيه ــارك اس ــه مع وجيش

وحــدات كاملــة منــه، بطائــرات تركيّــة دون طيّــار. يجــد بوتيــن نفســه منــذ 

أســابيع أمــام واقــع لــه حــّدان: حــّده األّول تورّطــه فــي تجاذبــات عســكريّة 

ــة  ــا منطق ــي أعلنته ــة، الت ــر الرّابع ــض التوتّ ــة خف ــة منطق ــا: حامي ــع تركي م

ــة  أمــن قومــّي، وإحجامــه عــن شــّن حــرب علــى »جبهــة الّنصــرة«، اإلرهابيّ

بجميــع المعاييــر. وحــّده الثّانــّي افتضــاح طابــع تفكيــره الّرغبــوّي، ونزعتــه 

اإلرادويّــة، وأوهامــه المتّصلــة باالنفــراد بســوريا، أو باســتعادة مــا كان 

للتّحــاد الّســوفيتّي مــن نفــوذ وحضــور فــي البلــدان العربيّــة، وضــع 

ــد)44(.  ــم معســكر أوراســي جدي ــاء وتزّع اقتصــاده وعجــزه عــن بن

يفتقــر بوتيــن إلــى القــّوة التــي تلبّــي رغبتــه فــي التّخلـّـص مــن عقــدة الّنقــص 

ــد«، صحيفــة العــرب ـ صفحــة فــي العمــق               ــاد ســوفيتّي جدي ــن التّح ــة بوتي ــاد األوراســّي، رؤي )44(   »االتّح

 https://bit.ly/3uNnWMy .2017 3 ـ 1 ـ



247

الّروســيّة تجــاه أميــركا. ويتحــّدى الوضــع الّدولــّي ســعيه لبعــث الــّروح القوميّة 

ــة ماضــي الغــرب البعيــد، عندمــا كان  الّروســيّة التــي تــرى فــي روســيا الحاليّ

متخلًّفــا، وتعتقــد أّن بوســعها، ومــن واجبهــا، لعــب دور في مســرحيّة لشــخص 

واحــد، موضوعهــا »إنقــاذ أوروبـّـا مــن عدميّتهــا«)45(. 

ــه  ــورّي وتنظيمات ــرس الثّ ــتخدمت الح ــران، واس ــع إي ــيا م ــت روس 5ـ تحالف

الرّديفــة لكســر شــوكة المقاومــة والفصائــل، وفــرض حلّهــا. هــذا الرّهــان لــم 

يتحّقــق بعــد، وتجــد روســيا نفســها أمــام نهايــة مرحلــة ســادها تعــاون مفتوح 

مــع المللــي واألســد، وبدايــة مرحلــة أخــرى لــن يكــون وضعهــا فيهــا معّقــًدا 

ــا التّوافــق، وســتبرز  ــل ســيتراجع فيه ــات شــتّى وحســب، ب ومشــحونًا بتحّدي

ــيق،  ــم والتّنس ــاحة التّفاه ــتقلّص مس ــي س ــلف، الت ــاذب والخ ــع التّج مواضي

وســتجعل مــن المرّجــح نشــوء صراعــات جّديّــة بيــن موســكو وبينهمــا، بعــد 

ــا  فتــح بــاب الحــّل الّسياســّي والّشــروع فــي توزيــع الحصــص واألســلب، مّم

ــة بالجميــع، وســيزعزع ثقــة موســكو  ســيتيح لواشــنطن أدوات تلعــب إضافيّ

وطهــران إحداهمــا باألخــرى. 

ــدأ مــع تراجــع  ــذي ب ــران، ال ــات موســكو وطه ــور مــن علق خــلل هــذا الطّ

الفصائــل العســكرّي، ووضــع يــد كلِّ واحدة مــن الّدولتين على مواقع اســتأثرت 

بهــا، لــم تســمح بحضــور أو نفــوذ األخــرى فيهــا، بــل انفــردت بالتّمتــرس بهــا 

ــة  ــده موافق ــا، تؤكّ ــس بينهم ــلف وتناف ــن خ ــق م ــذ يتخلّ ــا أخ ــتعداًدا لم اس

روســيا علــى هجمــات إســرائيل ضــّد الوجــود اإليرانــّي فــي مناطــق مختلفــة 

مــن ســوريا، ومــا صحبهــا مــن تدميــر فــي مواقعهــا، ومبــادرة الحــرس الثـّـورّي 

ــة  ــة خاّص ــّل أهّمي ــق تحت ــي مناط ــوريّين، ف ــرات آالف الّس ــد عش ــى تجني إل

بالّنســبة إلــى »المحــور الّشــيعّي«، وتشــكيل جيــش مــن أبنائهــا يدافــع عنهــا 

ويحمــي مصالــح طهــران فيهــا، بــدأت تنتقــل الّسياســة الّروســيّة مــن الحــرب 

ــد 1 ـ 12 ـ 2016. ــّي الجدي ــة«، العرب ــدة البوتينيّ ــم العقي ــن: مله ــندر دوغي ــهلي، »ألكس ــر الّس )45(   ناص

https://bit.ly/37WpYRv 
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إلــى البحــث عــن ســلم، وهــو مــا أعلــن بوتيــن أنّــه ليــس بعيــًدا، وأّن نهايــة 

عــام ۲0۱۸ »ستشــهد التّكريــس الّنهائــّي لوقــف إطــلق الّنــار، والخــروج مــن 

مرحلــة الحــرب«)46(، ومــا ســيصحبها مــن انتفــاء حاجــة الجيــش الّروســّي إلــى 

دعــم إيــران البــّرّي لهجماتــه الجويــة. إذا كان التّعــاون مــن أجــل الحــرب قــد 

ــى  ــإن البحــث عــن ســلٍم ســيُفضي إل ــران، ف ــات روســيا مــع إي طمــس خلف

تعــارض مواقــف الدولتيــن حــول حّصــة كل منهمــا، أخــًذا بعيــن االعتبــار أن 

طهــران ال تريــد الســلم، بــل تقاتــل كــي تحــرز انتصــاًرا عســكريًا محًضــا، وقــد 

أعلنــت، مــراًرا وتكــراًرا، رفــض الحــّل السياســي، إذا كانــت موســكو ســتنفرد 

بعائــده، أو كان ســيرّجح كّفتهــا فــي ســوريا، وســيقلص حّصــة إيــران إلــى أقــّل 

ممــا قــررت الحصــول عليــه؛ عندئــذ، ســيقع علــى األغلــب تجــاذب جــّدي بيــن 

الدولتيــن، ال يســتبعد أن يتصاعــد إلــى صــراع تنافســي بينهمــا، وأن تتعــاون 

موســكو مــع واشــنطن، إلنهــاء وجــود إيــران العســكري فــي ســوريا.

ــل  ــع ت ــا م ــران بعلقاته ــع طه ــا م ــكو علقاته ــتبدل موس ــن أن تس ــل يمك ه

أبيــب، وهــا هــي تتعــاون معهــا فــي ســوريا اليــوم، وقــد تســتعين بهــا فــي 

المنطقــة العربيّــة غــًدا، وترّحــب بتأثيرهــا علــى الداخــل الّســورّي، وبحمايتــه 

مــن الفوضــى، والخــلف مــع إيــران؟ يســتمّر موقــف موســكو الحيــادّي مــن 

هجمــات إســرائيل علــى الحــرس اإليرانــّي، علــى الرغــم مــن طابعهــا التدميري، 

ــة  ــد المعارض ــرب ض ــى الح ــران عل ــع طه ــا م ــر تعاونه ــن قص ــه م ــا يعني وم

والفصائــل الســوريا، وموافقتهــا علــى حــرب تــل أبيــب الجويّة ضدهــا، وتنّصلها 

مــن االلتــزام بحمايــة قّواتهــا البريـّـة، مــع أنّهــا تخوض المعــارك ضــد المعارضة 

ــا فــي مشــكلت مــع  ــزّج به ــد ت ــا ق ــا، بمــا أن حمايته بالتنســيق مــع طيرانه

ــي  ــا ف ــن م ــف الكرملي ــا. يكشــف موق ــى عنه ــي غن ــا، هــي ف ــركا وأوروب أمي

علقاتــه مــع طهــران مــن التباســات مفتوحــة علــى احتمــاالت مزعجــة شــتّى، 

ومــا فــي خيــارات روســيا وإيــران مــن تناقضــات مكتومــة، قــد تكــون وخيمــة 

)46(   موقع سبوتنيك األخباري بالعربية، 17 ـ 5 ـ 2018.
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العواقــب للطرفيــن، ولذلــك تســتبقها طهــران ببنــاء قــدر ال يمكــن تحّديــه مــن 

االســتقللية، فــي مناطــق ســيطرتها المتعــّددة فــي الّداخــل الســوري، وعلــى 

الحــدود العراقيّــة ـ الســوريّة، حيــث تختــرق البيئــة المجتمعيــة بعمــق، 

ــه مــن الحــل، وعلــى  وتعــّزز قدرتهــا علــى رفــض مــا قــد تخّصهــا موســكو ب

مقاومــة خطــط واشــنطن وتــل أبيــب إلجبارهــا علــى تغييــر نهجهــا، قبــل أن 

تبــادر الدولتــان الكبيرتــان إلــى التفاهــم علــى مواقــف مشــتركة منهــا، تضعهــا 

بيــن حجــرى رحــى، وتبــّدالن مكانــة األســد فــي مشــروعها، وتقــّوض هوامــش 

مناورتــه بيــن موســكو وطهــران، ومــا تتيحــه تناقضاتهمــا لــه مــن قــدرة علــى 

المنــاورة، وتحتّمــه خلفاتهمــا، والمصاعــب التــي تواجههــا روســيا فــي مجمــل 

الصــراع، مــن تأثيــر شــديد الســلبيّة علــى فــرص إعــادة نظامــه إلــى مــا كان 

ــذي يمســك  ــّي، ال ــدور األميرك ــك ال ــى ذل ــا إل ــإذا أضفن ــورة، ف ــل الث ــه قب علي

بمفاصــل وأوراق المســألة الّســوريّة، وبــأدوار المنخرطيــن فيهــم، ومنهــم 

روســيا، أدركنــا مــدى جّديـّـة فــرص المســاومة مــع الكرمليــن علــى رأس األســد، 

ومــدى قربــه مــن نظــارة محكمــة جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانيّة، 

ــه  ــخ، الذيــن أخبــروه أن ــدة تــل كل وكــم كانــت صادقــة نبــوءة متظاهــري بل

ــا  ــورة: »ي ــة الث ــذ بداي ــوا من ــوم، وهتف ــة ذات ي ــام هــذه المحكم ســيمثل أم

بّشــار بــاي بــاي... بدنــا نشــوفك بــي الهــاي«! 

هــل ستســمح روســيا لطهــران بتوســعة الحــرب فــي ســوريا؟ وهــل ســتقف 

مكتوفــة األيــدي إن غزتهــا بتشــكيلت كبيــرة مــن جيشــها، أم ســتطلب العــون 

ــه، يطــرح  ــب ب ــر مرّح ــا، كطــرف غي ــا منه ــن إســرائيل وواشــنطن إلخراجه م

ــد  ــة ق ــا أي صفق ــّز فــي أهّميّته ــي تب ــا الســوريا الت ــل خططه مشــكلت تعطّ

تجمعهــا بطهــران؟ دخــل الكرمليــن فــي حقبــة تعــاون بعيــد المــدى مــع تــل 

أبيــب، تختلــف ـ مــن حيــث مداهــا ومراميهــا ـ عــن مــدى ومرامــي علقاتهــا 

ــر الحتمــّي أن تتعــارض علقــات موســكو مــع  ــه مــن غي ــران. ومــع أن مــع إي

الطرفيــن، فــإّن تعــاون روســيا وإســرائيل مرّشــح للتطــّور إلــى شــراكة عميقــة 
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ــد مــن  ــوع الحــّل السياســّي فــي ســوريا. ويزي ودائمــة، بغــّض النظــر عــن ن

ــة هــذا االحتمــال نجــاح واشــنطن فــي إعــادة تركيــب البيــت الشــرق  واقعي

أوســطّي، وفــق مشــروع مادليــن أولبرايــت وســتيفن هادلــي، الــذي ســيدمج 

ــي  ــرق العرب ــدان المش ــق بل ــر، أو يلح ــط الكبي ــرق األوس ــي الش ــرائيل ف إس

ــج بإســرائيل)47(.  والخلي

مــا الــذي يمكــن أن يدفــع موســكو إلــى خــوض معركــة مــن أجــل إيــران، فــي 

حــال محاصرتهــا واســتهدافها، أميركيًّــا وإســرائيليًّا وعربيًّــا، وربمــا تركيًّــا؟ وهــل 

ســتقع موســكو فــي الفــّخ الــذي تنصبــه طهــران لنفســها منــذ نيــف وعشــرين 

ــة  ــة، وخاّص ــا الداخلي ــون أوضاعه ــا دون أن تك ــي جواره ــعها ف ــا، بتوّس عاًم

االقتصاديـّـة والشــعبيّة منهــا، قــادرًة علــى حمــل أعبــاء غــزو جوارهــا المعــادي 

ــر  ــة أكب ــن تكلف ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترتّ ــا، بم ــا ودولته ــه بنظامه ــا وإلحاق له

بكثيــر مــن عائــد إمبراطوريّتهــا اإلشــكاليّة، ويحــّول توّســعها مــن منجــز إلــى 

ــة،  ــة والدوليّ ــا اإلقليميّ ــا، وتقــّوض مكانته ــٍة تســتنزف اقتصادهــا وثرواته كارث

وتســتهلك والء وصبــر شــعبها؟ لــن تســقط موســكو، علــى األرجــح، فــي الفــّخ 

ــة  ــكون بناصي ــم يمس ــهم أنه ــوا أنفس ــن أوهم ــه م ــقط في ــا س ــذي لطالم ال

التاريــخ، ولــن تقتــرف هــذه الحماقــة بينمــا تتلّمــس خطواتهــا اإلمبراطوريّــة 

بحــذر َمــن يخشــى تكــرار تجربــة الســوفيت المأســاويّة، ويســتبعد أن يدافــع 

عــن مشــروع ســيجرّها إلــى الهاويــة التــي ستســقط طهــران فيهــا ذات يــوم 

ــلع  ــا ابت ــل له ــن األفض ــا أّن م ــا وتقنعه ــا تجاربه ــم تردعه ــد، إذا ل ــر بعي غي

مزايداتهــا الكلميــة، وإحنــاء رأســها قبــل هبــوب العاصفــة!

ــادت  ــا. وأف ــا واشــنطن له ــة أتاحته تحّركــت روســيا ضمــن هوامــش إيجابي

ــر  ــة غي ــّوات بّريّ ــى ق ــا إل ــكو حاجته ــى موس ــه عل ــاء أملت ــن غط ــران م إي

ــا تواجــه  ــوريّة وكأنّه ــدو أطــراف المســألة الّس ــوم، تب ــة. والي ــا الخاّص قّواته

)47(   تقريــر أولبرايــتـ  هادلــي: اســتراتيجيّة جديــدة للّشــرق األوســط. مركــز إدراك للدراســات، 2ـ  1ـ  2017. 

https://idraksy.net/final-report-of-the-co-chairs/
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ــى انخــراط واشــنطن فــي  ــا، يرجــع إل ــل مواقفه ــى تعدي ــا عل تحــوالًّ يرغمه

تطــّورات األشــهر القليلــة الماضيــة. لذلــك، ال شــّك فــي أن روســيا ســترفض 

ــة إلســرائيل، ألن هــذا،  ــى قاعــدة معادي ــل ســوريا إل ــران لتحوي مشــروع إي

إن حــدث، صــار بدايــة صــراع لــن يكــون مــا عرفــه الّســوريّون فــي أعــوام 

ــة معــه،  ــال، بالمقارن ــر لعــب أطف ــر، غي ــل وتدمي الحــرب العشــرة، مــن قت

فضــًل عــن أّن مكانــة إســرائيل فــي االســتراتيجيّة الروســية ال تضاهيهــا مكانــة 

ــوريا  ــة س ــد دول ــكري ض ــد العس ــّل األس ــن ح ــد أن حّس ــة بع ــران، خاّص إي

ــتباق وردع أي  ــعها اس ــار بوس ــى ص ــتراتيجي، حت ــا االس ــا موقعه ومجتمعه

تهديــد يســتهدفها. بمكانتهــا الجديــدة، لــن تنســى تــل أبيــب مــا يجمعهــا 

مــن عــداء للعــرب بطهــران، ولــن تفــّوت فرصــة الّســعي إلــى تنســيق طويــل 

األجــل معهــا، قــد يكــون ســريًّا وبالوســاطة، فــي مراحلــه األولــى، مــا دامــت 

ــيق  ــن التنس ــر م ــع اآلخ ــكو، المنتف ــع موس ــق م ــترعاه بالتّواف ــنطن س واش

والتعــاون، لمــا يتيحــه لهــا مــن ســبل الختــراق عالــم عربــي يكافؤهــا، بــداًل 

ــه،  ــرة من ــم وفي ــتجني مغان ــوريّة، وس ــا الّس ــى جرائمه ــا، عل ــن أن يعاقبه م

ــة  ــه المحلّيّ ــّي ركيزت ــن إقليم ــام أم ــى نظ ــركا عل ــع أمي ــت م ــا تفاهم إذا م

إســرائيل، القــّوة العابــرة لإلقليــم، وإال كان البديــل المحتمــل تفاهــم إيــران 

مــا بعــد الخمينيّــة مــع واشــنطن، علــى حراســة مصالحهــا فــي شــرق أوســط 

جديــد، ســيزّج بالوطــن العربــّي فــي حقبــٍة تشــبه تلــك التــي واجــه العــرب 

خللهــا الفرنجــة والمغــول فــي آن مًعــا، فــإن اســتهدفتهم القّوتان اإلســرائيلية 

ـ اإليرانيــة، وهــم علــى مــا هــم عليــه مــن تناحــر وضعــف وتبعثــر، غــرق 

ــوه  ــا عــن كل مــا عرف ــا جذريً ــة مظلمــة ســتختلف اختلفً العــرب فــي حقب

ــم.  فــي تاريخهــم الحديــث والقدي

لــن ننســى فــي هــذا الّســياق صــلت روســيا بالصهاينــة، مــن يهودهــا الذيــن 

هاجــروا إلــى إســرائيل واحتلّــوا مكانــة مميــزّة فــي حكوماتهــا وجيشــها 
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الكاتــب  أورده  مــا  حســب  وذلــك  وتقنيتّهــا)48(،  وعلومهــا  واقتصادهــا 

ــل  ــكو وت ــا أن موس ــة)49(يذكر فيه ــي دراس ــارب، ف ــود مح ــطيني محم الفلس

أبيــب لــن تســمحا إليــران بانتــزاع ســوريا مــن دولتيهمــا، وأخذهــا إلــى الموقع 

ــن تســمحا باســتخدامها  ــا ل ــيعي«، كم ــي »محورهــا الّش ــا ف ــه له ــذي قّررت ال

كميــدان صــراع مــع واشــنطن وإســرائيل، ألن ذلــك ســيورّط روســيا فــي نــزاع 

ــرائيل  ــات إس ــط ألّن تفاهم ــس فق ــه، لي ــوز ب ــى الف ــدرة عل ــى الق ــر إل تفتق

ــة أمنهــا ووجودهــا  وروســيا ســتفترق وتختلــف عندئــذ، وإنمــا ألّن فــي خلفيّ

ــهم  ــا، وستس ــى جانبه ــتقف إل ــي س ــركا، الت ــي أمي ــة ه ــى عدواني ــّوة عظم ق

بدورهــا فــي تقويــض حضــور موســكو فــي ســوريا والعالــم العربــّي والّشــرق 

األوســط، وفــي ضيــاع مــا ســتناله بموافقتهــا: حضورهــا العســكري الدائــم فــي 

مســتعمرتها الســوريّة. 

7ـ بانتهــاء الحــرب، التــي كان لروســيا الّنصيــب األوفــر فــي خوضهــا، تنتهــي 

ــّة  ــة، واألميركي ــيّة ـ اإليرانيّ ــي السياســات الروس ــّي ف ــق المرحل ــة التّواف مرحل

ـ الروســيّة، وتبــدأ مرحلــة االفتــراق بيــن هــذه األطــراف، وترتفــع وتائــر 

ــيا  ــاه روس ــذي تتبّن ــتانا ال ــّط آس ــن خ ــات، بي ــر صراع ــي تضم ــات، الت الخلف

وإيــران، وخــّط جنيــف الــذي تتمّســك واشــنطن بــه. وبينمــا يحــاول الــروس 

االلتفــاف علــى القــرار 2254 الــذي يتمتــع بموافقتهــم وموافقــة األميركييــن، 

مــن خــلل خــّط آســتانا، تؤكّــد واشــنطن تمســكها بتطبيقــه، وفــق مدّونــة كان 

قــد اقترحهــا ســتافان دي ميســتورا، ثالــث ممثــل ألميــن عــام األمــم المتحــدة 

حيــال الشــأن الســوري، ورســمت خطــوات متابعــة للحــل السياســّي، وافقــت 

ــون  ــو ملي ــي 1989 و2014 نح ــن عام ــرائيل بي ــى إس ــابق إل ــوفيتي الّس ــاد الس ــن دول االتّح ــر م )48(   هاج

ومئــة ألــف مهاجــر، وصــل منهــم بيــن عامــي 1989 و2001 نحــو مئــة ألــف مهنــدس، وعشــرون ألــف طبيــب 

وطبيــب أســنان، وأربعــة وعشــرون ألــف ممــرّض، وخمســة وأربعــون ألــف معلّــم وعالــم وفّنــان وموســيقي، 

وقــد كتــب شــمعون بيريــز رئيــس إســرائيل واصًفــا هــذه الهجــرة بـــ »المليــون الــذي غيّــر الشــرق األوســط«.

)49( ـ نشــرت الدراســة فــي 31 تشــرين األول 2016، فــي موقــع عــرب 48، بعنــوان: »بوتيــن والهجــرة 

https://bit.ly/3uPFPu8 .»إلــى إســرائيل اليهوديــة  المليونيــة 
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ــا  ــو أنه ــرة، ول ــرة وصغي ــي كل كبي ــا ف ــا خالفته ــا، لكنه ــا كعادته ــيا عليه روس

التزمــت بهــا، لعــرف الّســوريّون الّســلم منــذ الثلــث األخيــر لعــام 2017، لكنها 

لــم تلتــزم، واختــارت تطبيــق أجــزاء مــن ورقــة رانــد، وإقامــة مناطــق خفــض 

توتـّـر مشــروطة التنفيــذ، أعادتهــا إلــى األســد بعــد ســتّة أشــهر، بعــد تنّكرهــا 

لمــا التزمــت بــه خــلل المفاوضــات مــع قياداتهــا المحليــة، ودون مفاوضــات 

ــراق،  ــذا االفت ــف. ه ــتانا أم جني ــي آس ــواء ف ــا، س ــاوض العلي ــه التف ــع هيئ م

الــذي ســيترتّب علــى الحــّل، قــد يغــدو موضــوع خــلف حــاّد يعطّــل فرصــه، 

إذا مــا أصــّر الكرمليــن علــى اآلتــي:

ــد  ــا. وتصاع ــه له ــق قراءت ــق وف ــم تطبّ ــا ل ــة، م ــرارات الّدوليّ ــض الق أواًل: رف

االشــتباكات المســلحة بيــن أطــراف آســتانا الثلثــة إلــى حــرب مفتوحــة فــي 

إدلــب وحولهــا، وخــروج تركيــا مــن مســار سوتشــي الثنائــي، الــذي يجمعهــا 

بروســيا، وتجديــد تعــاون موســكو مــع طهران وتوســعته إلــى تحالف ســترفضه 

ا إقــدام موســكو عليــه، حتــى مــن بــاب االحتمــال،  واشــنطن، ويســتبعد جــدًّ

ــات المتحــدة  ــدة دخــول الوالي ــا الوحي ــة، نتيجته ــيكون غلطــة كارثيّ ــه س ألن

وحلــف األطلســي علــى خــّط الصــراع الجــدد، وتــورّط بوتيــن وروحانــي فــي 

حــرب ستســتنزف قدراتهــم ألمــد طويــل، ســتخوضها أطرافهــا بشــروط مغايــرة 

ــوام،  ــعة أع ــة تس ــذ قراب ــا من ــوريا وعليه ــي س ــرة ف ــرب الدائ ــروط الح لش

ــة. وبأســلحة مختلفــة عــن أســلحتها الراهن

ــة المجتمــع  ــوف ضــّد إرادة الســوريين وغالبي ــك باألســد، والوق ــا: التمّس ثانيً

الدولــي، وااللتفــاف علــى وعــد اإلصــلح، الــذي قالــت وثيقــة السياســة 

الخارجيّــة لعــام 2015 إنهــم يوافقــون عليــه، فــي حــال المطالبــة بــه ســلميًا، 

ورؤيــة األمــور بمنظــار الهزيمــة واالنتصــار، ال بمنظــار الّســلم وبنــاء ســوريا 

ــى إصــلح، بعــد  ــاج إل ــدل فــرض األســدية كنظــام انتصــر وال يحت ــدة، ب جدي

ــه  ــة قرارات ــه وصّح ــت قّوت ــة، وحــارب اإلرهــاب، وأثب ــط مؤامــرة دوليّ أن أحب

ــا،  ــنطن، وأوروب ــة بواش ــوا ال محال ــذا، ارتطم ــروس ه ــل ال ــه. إذا فع وخيارات
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ــا فادًحــا لمخالفتهــم القــرار 2254، ورفضهــم اإلصــلح والتغييــر،  ودفعــوا ثمًن

وواجهــوا أعواًمــا لــن يظفــروا خللهــا بالهــدوء الضــرورّي الســتقرار أوضاعهــم 

ــى المتوســط الشــرقي.  ــي مســتعمرتهم عل ــي بلدهــم، أو ف ف

ــّي ـ خليجــّي، مــن دون  ــا: ربــط إعــادة اإلعمــار بتمويــل أميركــّي ـ أوروب ثالثً

أخــذ مصالــح هــذه األطــراف فــي ســوريا ومــا وراءهــا بالحســبان، وإنجــاز حــّل 

ال يقبلــه الســوريون، يســتند إلــى قــوة روســيا وإيــران القهريــة، ومــا يعادلهــا 

فــي ممارســات األجهــزة األســدية مــن قمــع وعنــف، لعبــا الــدور األكبــر فــي 

انفجــار الثــورة علــى النظــام األســدي.

رابًعــا: تجاهــل مصالــح إســرائيل فــي الحــّل، ودورهــا فــي المنطقة، أو تســاهل 

روســيا مــع إيــران، وتمكيــن قواتهــا مــن المرابطــة قــرب حــدود الجــوالن مــع 

ــّي المضــروب حولهــا، مــن لبنــان شــمااًل  فلســطين، اســتكمااًل للطــوق اإليران

إلــى غــزة جنوبـًـا. 

ــده واشــنطن مــن إعــادة تركيــب  ــا تري ــا: إنجــاز حــّل يتعــارض مــع م خامًس

ــمح  ــن يس ــا، ول ــعبها ودّمروه ــوا ش ــن قتل ــلح م ــا بس ــد تفكيكه ــوريا، بع س

ــا،  ــا فيه ــت قواته ــا، وإن بقي ــي تقّرره ــة الت ــا بالصيغ ــادة إنتاجه ــيا بإع لروس

ذلــك أن إعــادة بنــاء ســوريا لــن تكــون حدثـًـا داخليًــا أو محليًــا وحســب، بــل 

ســتكون أيًضــا جــزًءا مــن شــرق أوســط كبيــر ال ســيطرة لموســكو عليــه، وال 

شــراكة لهــا فــي إقامتــه، مــا دامــت واشــنطن هــي التــي ســتبرز كفاعــل دولــّي 

أّول بعــد الحــّل، تولـّـى إدارة الصــراع مــن وراء الســتار، ولــم يكــن له أي شــريك 

ــي  يعتمــد عليــه فــي ضبــط إيقــاع التطــّورات، غيــر إســرائيل: شــريكه المحلّ

واإلقليمــي القــوي، الــذي شــاركه مواقفــه مــن الّصــراع، وســيعتبر مثلــه الحــلَّ 

ــا، يجــب أن يســتجيب لخططهمــا ومصالحهمــا المتطابقــة التــي  شــأنًا وظيفيً

يحرســها جيــش واشــنطن المرابــط شــرق الفــرات، ويضــع يــده علــى منطقــة 

مزدحمــة بمشــكلت يتحّكــم مــن خللهــا فــي خطــوط حمــراء تلــزم روســيا 

كغيرهــا، وســيكون دورهــا حاســًما فــي تحديــد نمــط الحــّل وحصــص أطرافــه، 
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ومنهــا حّصــة روســيا، ومــا ســتمتلكه مــن قــدرة علــى مواجهــة مشــكلت مــا 

بعــد الحــرب، التــي لــن تحتكــر حلولهــا، ومنهــا المحافظــة علــى األســد، مــا لــم 

توفّــر مبلًغــا يــراوح بيــن أربعمئــة، وأربعمئــة وخمســين مليــار دوالر )50(، ال 

تمتلــك منهــا دوالًرا واحــًدا يفيــض عــن حاجاتهــا التنمويّــة.

رسائل مرحلة ما بعد الحرب إلى روسيا:

ــذا  ــي ســوريا. فه ــع روســي ف ــر واق ــرد، أو أم ــاك حــّل منف ــن يكــون هن 1ـ ل

ــّي الروســّي،  ــج تقســيم العمــل األميرك ــذي أنت ــف للتفاهــم المضمــر ال مخال

ــر لواشــنطن. ــرار األخي ــى الق وأبق

ــهم  ــوريا، أو يُس ــي س ــكرية ف ــران العس ــدام إي ــت أق ــّل يثبّ ــرر ح ــن يُم 2ـ ل

فــي إخــراج تركيــا مــن التحالــف الغربــي، أو فــي اســتبعاد أوروبــا وتجاهــل 

مصالحهــا. ولــن يقبــل القطبــان الغربيّــان مــا لطهــران اليــوم من حضــور ونفوذ 

ــا فــي  فــي الحلقــة الّســوريّة مــن المحــور الّشــيعي. ولــن تكــون روســيا طرفً

ســلم، أو تســتقّر أوضاعهــا فــي مســتعمرتها وتثبــت انتشــارها العســكري فيهــا، 

إن هــي دعمــت إيــران أو قبلــت تبعيــة األســدية المذهبيــة لهــا، أو حافظــت 

ــكيل  ــي تش ــر ف ــهامها الخطي ــح إس ــن كب ــت ع ــا، وأحجم ــا معه ــى تعاونه عل

ودعــم تنظيمــات إرهابيــة متنّوعــة التســميات، شــارك عديــد منهــا فــي الحرب 

ــها  ــر حرس ــا إن انتش ــة، م ــة ودوليّ ــكلت إقليميّ ــي مش ــبّب ف ــوريّة، وتس الّس

ــدي  ــش األس ــع الجي ــل م ــابك وتداخ ــتراتيجية، وتش ــق اس ــي مناط ــوري ف الث

وأجهزتــه األمنيّــة، وهــّدد األمــن اإلقليمــي، وأعلــن اســتعداده لتشــكيل نظــام 

أمــن، كانــت روســيا قــد اقترحتــه عشــية غــزو ســوريا، وراهنــت عليــه كنظــام 

ــه  ــعه اختراق ــود، بوس ــذ عق ــا من ــم فيه ــي القائ ــن اإلقليم ــام األم ــل لنظ بدي

ــاالت  ــة، أو يخــرج احتم ــدول العربيّ ــد حــدود ال ــن يقــف عن ــر ل ــارة توتّ وإث

الحــرب مــن سياســاتها وعلقاتهــا. 

ــديّة  ــران واألس ــيا وإي ــن روس ــوى بي ــن الق ــاج موازي ــّل نت ــون الح ــن يك 3ـ ل

)50(   جريدة العرب، »442 مليار دوالر حجم الخسائر الّسوريّة خلل سنوات الحرب«، 25 ـ 9 ـ 2020.
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مــن جهــة، والمعارضــة مــن الجهــة المقابلــة، ألنهــا أضعــف مــن أن تحافــظ 

علــى حقــوق الّســوريّين، أو تنتزعهــا مــن هــذا الحلــف الــذي غــزا بلدهــم، 

ــاط  ــران، وإحب ــم إي ــا لتحجي ــا، مهمًّ ــّي به ــراف الّدول ــا، واالعت وإن كان دوره

اســتراتيجيتها التوســعية، ونزعتهــا إلــى العدوانيّــة والحــرب، التــي راهــن األســد 

عليهــا إلعــادة الســوريين إلــى علقــات اإلخضــاع، التــي كانــت طبعــت قبــل 

ــذي  ــا، ال ــي ســوريا وخارجه ــّدد االســتقرار ف ــه بشــعبه، وته آذار 2011 علقات

يفتــرض بالحــّل النهائــي أن يكرّســه، ال أن يؤجــج نيرانــه. ســيقّرر ميــزان القــوى 

الّدولــّي، الروســّي ـ الغربــّي األميركــّي ـ األوروبــّي الحــّل ونتائجــه، التــي يجــب 

ــة  ــف: مرجعيّ ــان جني ــي وبي ــن الدول ــس األم ــرارات مجل ــع ق ــق م أن تتطاب

ــرار 2254. الق

4ـ التركيــز علــى إيــران الختبــار جديـّـة الكرمليــن، وتحديــد موقــف نهائــي مــن 

دوره الّدولــّي المطلــوب، ومــن مســألة مســاعدته فــي مبارحــة وضــع هــو فيــه 

عمــلق عســكري، لكــن قّوتــه ال تَُمكِّنــه مــن بلــوغ مآربــه، لكونــه أضعــف مــن 

الذيــن يحــاول ابتزازهم!

ســتفّكر موســكو مــن اآلن فصاعــًدا بالثمــن الــذي ســيكون عليهــا دفعــه فــي 

ــا مــع طهــران، وتجاهلــت  مختلــف المجــاالت، فــي حــال تمّســكت بتحالفه

ــووّي معهــم، وشــروعها فــي إعــداد الســاّحة  ــاق الن ــركا مــن االتّف خــروج أمي

المحلّيــة واإلقليميــة والدوليــة لتقليــم أظفارهــم فــي المشــرق واليمــن، المهــم 

ــرن  ــويس والق ــاة الس ــر وقن ــر األحم ــرب والبح ــر الع ــى بح ــبة إل ا بالنس ــدًّ ج

ــة، أو  ــا اإليرانيّ ــض موســكو عــن منافعه ــة. وبتعوي األفريقــي والتجــارة الدوليّ

بالعقوبــات التــي ســتفرض عليهــا، إن رفضــت التفاعــل بإيجابيــة مــع موقــف 

ــي  ــران، ك ــع إي ــا م ــيا علقاته ــع روس ــح أن تراج ــران، يرّج ــن طه ــنطن م واش

ــى اللعــب باســتقرار مســتعمرتها  ــركا وإســرائيل إل ال يدفــع تمّســكها بهــا أمي

الســوريّة، وإضعــاف موقفهــا بالنســبة إلــى إيــران، علــى حيــن ســيرفع تعاونهــا 

مــع أميــركا ثمنهــا فــي ســوق المســاومات الدوليّــة، دون أن يغلــق البــاب أمــام 
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»اســتراتيجيّتها األوراســيّة«، أو يــؤّدي تخلّيهــا عــن إيــران فــي المجــال العربــي 

إلــى عــدم قبولهــا فــي الدائــرة األوراســية، مــا دام خروجها مــن دورها الّســوري 

ــا  ــع الغــرب بتعويضه ــى موقــف يقن الراهــن ســيزيد مــن حاجــة موســكو إل

عــن »المحــور الّشــيعّي« المشــرقّي، وبقبــول انضمامهــا إلــى القطــب الروســّي 

ـ الصينــّي فــي الدائــرة اآلســيوية، ألن عضويتهــا فيــه تســتدعي تبديــل نهجهــا 

فــي أفغانســتان، وقطــع صلتهــا باإلرهــاب، بطلــب مــن موســكو)51(. 

ــي  ــة ف ــد، يضمــر إعــادة نظــر جّديّ ــي جدي ــا وضــع دول ــق تحــت أعينن يتخلّ

أدوار وعلقــات الــدول، كبيرهــا وصغيرهــا، وتحــواّلت فــي مســارات التّفاعــل 

بينهــا، وفــي طــرق تموضعهــا داخــل بيئــة عالميّــة وإقليميّــة ومحلّيّــة متغيّــرة. 

هــذا الوضــع يجعــل مــن األهّميّــة بمــكان وقــوف روســيا جانبًــا، بينمــا 

ــات الكرمليــن علــى تعــاون طويــل  ــران بإســرائيل، ورهان تتعــرّض علقــات إي

األمــد مــع األخيــرة، لمفاجــآت تحفــل بالغــاز واحتمــاالت تُســهم فــي إدخالــه 

ــوريا، ودوره  ــن س ــران م ــرد إي ــى ط ــه عل ــة موافقت ــن بواب ــنطن، م ــى واش إل

فــي حمايــة أمــن الخليــج: الواقــف علــى عتبــة تحــّوالت بعيــدة األثــر، تشــمل 

أوضاعــه الداخليــة وأدواره الخارجيــة، التــي ســتتعزز بتحجيــم إيــران، فكيــف 

إن ســاعد فــي إخراجهــا مــن جســد عربــي تخترقــة بعمــق؟ 

لــن تضــار روســيا مــن إخــراج إيــران مــن ســوريا، وتعويضهــا عنهــا بضّمهــا إلــى 

مشــروعها األوراســّي، ومــا يمكــن أن يحدثــه مــن تحــّول فــي خياراتهــا الّدوليّة، 

دون أن تفقدهــا الحــّق فــي بنــاء علقــات متوازنــة ونّديــة مــع جوارهــا 

العربــي، مّمــا 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 لألوراســيّة، طبّــع علقــات طهــران مــع الخليــج وإســرائيل، وعــّزز وضعه 

)51(   يناقــش الدكتــور عزمــي بشــارة هــذا الموضــوع باســتفاضة، فــي كتابــه المرجعــي: ســوريا، درب اآلالم 

نحــو الحّريّــة، ص 483، المركــز العربــي لألبحــاث ودراســات السياســة، بيــروت آب 2013.
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ــى  ــة عل ــه الخارجيّ ــي علقات ــرف يبن ــن ط ــدوره م ــّول ب ــّي يتح ــب دول كقط

ــم،  ــة بالعال ــه الطبيعي ــن علقات ــه م ــه وقوت ــى آخــر يســتمد مكانت ــّوة، إل الق

وإســهامه اإليجابــّي فــي حــل نزاعاتــه، وتقريبــه بعضــه مــن بعــض، فــي إطــار 

اســتراتيجي بعيــد المــدى يضمــن مصالــح دولــه، مــن دون أن يكــون بوســع 

الواليــات المتحــدة تجاهلــه، لــدوره فــي التخلـّـي عــن نزعــة موســكو القوميّــة 

ــة  ــة التفاعليّ ــن التنمي ــاط م ــة وأنم ــراكات اقتصادي ــتبدالها بش ــة، واس الضيّق

التــي تنبــذ التناحــر وأثــره فــي تقويــض النظــام الدولــي بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة وتأســيس منظّمــة األمــم المتحــدة. 

ــران العســكرّي  ــرًا، إن تمســكت بوجــود إي ــا ســتعاني كثي ــيّا أنّه ــم روس تعل

فــي ســوريا، وضّحــت بمصالحهــا الخاّصــة مــن أجــل إقامــة »محــور طهــران 

الّشــيعّي« الــذي يزيــد قــدرة ملليهــا علــى اإلفــادة مــن مصاعــب الكرمليــن 

ــليحيّة  ــة والتس ــه التّجاريّ ــيع علقات ــى توس ــه إل ــد حاجت ــة، وتزاي االقتصاديّ

معهــم، دون أن ينجــح فــي إقناعهــا بإقامــة علقــات سياســيّة، تبادليّــة 

ــة  ــارات جّويّ ــر خــلل اســتخدام مطــار همــذان، لشــّن غ ــا ظه ــة، كم وصلب

ــارات،  ــدء الغ ــكو ب ــاع موس ــر دف ــن وزي ــا إن أعل ــوريا، فم ــى س ــيّة عل روس

ــين  ــا حس ــر دفاعه ــان وزي ــى لس ــة، عل ــادات مهين ــتهدفتها بانتق ــى اس حت

ــم روســيا بـــ »اســتخدام القاعــدة بشــكل اســتعراضّي،  ــذي اتّه ــي، ال دهقان

وأمــر بإنهــاء وجــود طيرانهــا الحربــّي فيهــا، بينمــا طالــب نــواب فــي برلمــان 

المللــي بلقــاء مســؤولي األمــن القومــي، الســتيضاحهم عــن هــذه المخالفــة 

ــا، أو وضــع  ــّي أمامه ــّوّي اإليران ــال الج ــح المج ــع فت ــي تمن ــتوريّة، الت الدس

أي قاعــدة عســكريّة تحــت تصــرّف قــوة أجنبيــة«. هــذه الواقعــة كشــفت 

هشاشــة مــا بيــن البلديــن مــن علقــات، ومــا يحملــه مشــروع إيــران القومــي 

المتجلبــب بــرداء الديــن، مــن اختــلف عــن مشــروع روســيا التوّســعي، مــا 

ــا  ــب تعاونهم ــائل، وينقل ــن المس ــألة م ــال مس ــروعان حي ــرق المش إن يفت

ــدادات ســلبيّة  ــا الرت ــي مكانه ــّدد شــراكتهما، وتخل ــى منافســة شرســة ته إل
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تلحــق ضــرًرا بروســيا كدولــة قــررت احتــلل مكانــة خاّصــة فــي وضــع دولــي 

ــر مــع شــريكها فــي الحــرب الســوريّة، الــذي  جديــد، غيــر أن تفاهمهــا تعثّ

عومــل بجلفــة، مــا إن أعلــن عــن اســتخدام أحــد مطاراتــه لخدمــة هدفهمــا 

المشــترك. 

ــي  ــه، ف ــتعانة ب ــيا االس ــن لروس ــذي يمك ــريك ال ــك الّش ــران ذل ــت إي ليس

ــي خطــة  ــرد ف ــب اآلخــر، ت ــي الجان ــة. ف ــة وازن ــة دولي ــوغ مكان ســعيها لبل

ــي حــال رفضــت  ــة تتحــدث عــن اســتمرار الحــرب، ف ــة تحذيري ــد جمل ران

ــكو  ــع موس ــر أوق ــذا التحذي ــر)52(. ه ــض التوت ــق خف ــرح مناط ــيا مقت روس

بيــن ناَريــن، فقــد ذكّرهــا بمحدوديــة قدرتهــا علــى فــرض الحــّل فــي ســوريا، 

ــنطن،  ــن واش ــا وبي ــع بينه ــتحالة الجم ــران، الس ــن طه ــي ع ــرورة التخلّ وبض

وأظهــر لهــا أن مــا هــو متــاح لهــا مــن هوامــش منــاورة ليــس واســًعا، بالّنظــر 

إلــى أن إيــران منافــس لهــا وعــبء ثقيــل عليهــا فــي آن مًعــا، وال جــدوى من 

مســاندتها ضــد غريمهمــا: الــدول األعظــم واألقــوى فــي العالــم. وبالمقابــل، 

ــن أن  ــز م ــو أعج ــّي ه ــدور دول ــع ل ــا كمتنط ــا حقيقته ــا عنه ــح تخلّيه يفض

ــًل  ــى تدّخ ــة األول ــي الحال ــتواجه ف ــا س ــه، بينم ــاء بالتزامات ــتطيع الوف يس

ــا  ــي علقاتهم ــا ف ــوالًّ نوعيً ــل تح ــاطة، ويمثّ ــرب بالوس ــى الح ــا يتخطّ أميركيًّ

ــه تقويــض  يختلــف عــن كل مــا واجهتــه روســيا فــي ســوريا، بيــن احتماالت

ــة«.  ــة الذهبيّ ــة البوتينيّ »حقب

هــذا التحــّول المزلــزل يكفــي إلحداثــه أن يوافــق البيــت األبيــض علــى تزويــد 

المعارضــة الســوريّة بأســلحة تقيّــد دور الطيــران الروســّي في الصراع الّســورّي، 

بعــد أن كان امتناعــه عــن إمــداد الفصائــل بهــا ســببًا ســّهل انخــراط موســكو 

المباشــر فــي الحــرب، أواخــر أيلــول، ۲0۱5، وأســهم فــي كســر تــوازن القــوى 

ــد لفصــل المســار العســكري عــن السياســي  ــن األســدية والمعارضــة، ومّه بي

)52(   جيمــس دوبنــز، فيليــب غــوردون، جيــري مارتينــي، »خطـّـة مؤّسســة رانــد األميركيّــة للحــّل فــي ســوريا«، 

https://bit.ly/3OfJGZo .2015 ،مؤّسســة راند
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ــاَرين  ــع المس ــي وض ــت ف ــن تهاف ــك م ــى ذل ــب عل ــا ترتّ ــتانا، ولم ــي آس ف

كليهمــا، إلــى جانــب قبولهمــا إنشــاء مناطــق خفــض توتّــر ســرعان مــا نُــزع 

ــار الّشــامل  ســلحها، وأعيــدت إلــى األســدية، ووضــع قــرار وقــف إطــلق الّن

فــي أيــدي روســيا وإيــران، وإفشــال قــرارات دوليــة عديــدة اســتهدفت بلــوغ 

الحــّل السياســّي الدولــّي بيــن عامــي ۲0۱۲ و۲0۱۷. 

ــن  ــوع م ــع ن ــوريا، وق ــي س ــكو ف ــد موس ــلق ي ــى إط ــركا عل ــة أمي بموافق

ــدّي مــن خطــة  ــق القســم التّمهي ــن، أوكل تطبي ــن الّدولتيّ تقســيم العمــل بي

رانــد إلــى روســيا، التــي شــجعها أيًضــا علــى التّمســك بقراءتهــا للقــرار ۲۲54، 

وبــدء مرحلــة جعلــت بوتيــن يؤكّــد خــلل لقائــه باألســد، يــوم ۱۸ أيـّـار ۲0۱۸ 

ــت  ــام ۲0۱۸ تح ــة ع ــتبدأ نهاي ــلم س ــة الّس ــي، أّن »عمليّ ــة سوتش ــي مدين ف

رعايــة األمــم المتّحــدة، ومــن مدخليــن تــّم االتّفــاق مــع األســد عليهمــا، همــا: 

ــتور  ــراح دس ــة إذ يجــب اقت ــة طويل ــتوريّة، وهــو عمليّ ــة الّدس ــل اللّجن تفعي

جديــد أو تعديــل الّدســتور الحالــّي واالتّفــاق عليــه وطرحــه الســتفتاء شــعبّي، 

ــة والرّئاســيّة الحــرّة«)53(.  ــات الّنيابيّ واالنتخاب

ــا  ــا أميركيًّ ــرب ســوريا وصــول خمســين جنديًّ ــى غ ــيا إل صحــب دخــول روس

ــات  ــّوة عمليّ ــا عــرف بـــ »ق ــول ۲0۱5، فــي م ــى ســّد تشــرين، أواســط أيل إل

ــا  ــال، وأّن مهامه ــي القت ــارك ف ــن تش ــا ل ــض أنّه ــت األبي ــن البي ــة«، أعل خاّص

استشــاريّة. حــدث هــذا، علــى الّرغــم مــن إصــرار أوبامــا علــى عــدم إرســال 

أّي جنــدي إلــى معــارك ســوريا. بهــذا اإلجــراء، حيّــدت واشــنطن دور موســكو 

فــي مناطــق حيويّــة وذات أهميّــة اســتثنائيّة مــن ســوريا، بمحاذاتهــا لحــدود 

ــرص  ــن ف ــا م ــكرّي فيه ــارها العس ــه انتش ــا يتيح ــا، وم ــوب تركي ــراق وجن الع

ــران،  ــراق وإي ــرة والع ــى أنق ــة ضغــط عل ــة، كورق الســتخدام المســألة الكرديّ

فضــًل عــن اللعــب ـ عنــد اللــزوم ـ بمصيــر ســوريا وتركيــا وإيــران، واإلطــلل 

علــى شــرق المتوّســط، الــذي تفصلهــا عنــه مئــات قليلــة مــن الكيلومتــرات، 

)53(   موقع روسيا اليوم بالعربّي، خبير روسي يعلّق 18 ـ 5 ـ 2018.
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ــر  ــث تنتش ــا، حي ــّي جنوبً ــج العرب ــرقًا، والخلي ــراق ش ــتان الع ــران وكردس وإي

بحّريّتهــا، وترابــط قّواتهــا، وتحتــّل منطقــة تقــع عنــد تقاطــع الحدود الّســوريّة 

ـ األردنيّــة ـ العراقيّــة، فــي التنــف القريبــة مــن وحداتهــا العســكريّة المقاتلــة 

ــة فــي  ــرات أميركيّ ــة طائ ــر حامل المنتشــرة فــي األردن، ومــن إســرائيل، »أكب

العالــم، ورصيــد الواليــات المتّحــدة االســتراتيجّي فــي الّشــرق األوســط«)54(، 

حســب وصــف الرّئيــس األميركــّي ريغــان، ويعتبــر جيشــها جــزًءا مــن جيــش 

ــي الوطــن  ــه ف ــة عن ــة دوره بالّنياب ــرورة تأدي ــد الّض ــه عن ــي«، ويمكن »اليانك

العربــّي، فــإذا أضفنــا إلــى ذلــك حامــلت الطّائــرات والّســفن والقــلع الطّائــرة 

ا، علمنــا  االســتراتيجيّة، القــادرة علــى القتــال مــن مســافات بعيــدة جــدًّ

ــتراتيجيّة، كان  ــا االس ــي أهميّته ــراق ف ــوازي الع ــة ت ــت منطق ــركا احتلّ أّن أمي

المتحــّدث باســم التّحالــف الكولونيــل ريــان ديلــون قد ســّوغ احتللهــا بالقول: 

ــة  ــد هزيم ــى بع ــا، حتّ ــن خوضه ــي يتعيّ ــارك الت ــن المع ــر م ــاك الكثي »هن

ــة اإلســلميّة فــي مناطــق  ــا هــي هزيمــة الّدول ــة، إّن مهّمتن داعــش فــي الرّق

ــز  ــات متتابعــة لتعزي ــروف لعمليّ ــة الظّ محــّددة مــن العــراق وســوريا، وتهيئ

االســتقرار اإلقليمــّي«)55(، بينمــا فّســر العميــد طــلل ســلو، الّناطــق الّســابق 

ــول:  ــة بالق ــث الغامض ــذه األحادي ــة«، ه ــوريا الّديمقراطيّ ــّوات س ــم »ق باس

ــة«)56(،  ــي المنطق ــاء ف ــي البق ــتراتيجيّة ف ــة اس ــدة مصلح ــات المتّح »للوالي

وقــال األســتاذ الجامعــّي وخبيــر الّشــؤون الّســوريّة جوشــوا النديــز، لجريــدة 

ــن،  ــّدة عامي ــة لم ــة المنطق ــوا بحماي ــن التزم ــز : »إّن األميركيّي ــورك تايم نيوي

ــت  ــي أعلن ــّوة الحــدود الت ــا ســيفعلونه، وق ــة م ــه يجــب االنتظــار لرؤي إاّل أنّ

واشــنطن عــن تأسيســها قــد ال تكــون متعلّقــة بالتــزام علــى المــدى الطّويــل، 

)54(   رونالد ريغان، مرجع سابق.

ــي 21، 24،                ــود«، عرب ــوريا لعق ــي س ــة ف ــّوات األميركيّ ــاء الق ــع بق ــة تتوقّ ــوريا الّديمقراطيّ ــّوات س )55(   »ق

 https://bit.ly/37Qvntv ـ 2017.   8 ـ   17

)56(   المرجع السابق.
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لكّنهــا غطــاء إلبقــاء وجــود أميركــّي فــي ســوريا يعــادل الوجــود اإليرانــّي«)57(. 

ــة ســيرغم موســكو علــى اعتبــار  ــة واإلقليميّ هــذا التّفــّوق فــي القــّوة المحلّيّ

تفاهمهــا مــع واشــنطن المحــّدد األهــّم لسياســاتها الّســوريّة، ولعلقاتهــا 

مــع أطــراف الّصــراع الّدائــر عليهــا، ويرّجــح أن ال تخطــئ فــي قــراءة معانــي 

انضمــام قــّوات فرنســيّة وبريطانيّــة وألمانيّــة وإيطاليّــة ونرويجيّــة إلــى قواعــد 

ــا.  ــركا شــرق الفــرات، وانتشــارها خارجهــا أيًض أمي

ــران  ــر لصــراع إي ــدة األث ــدادات البعي ــن باالرت ــَر بوتي ــتبعد أاّل يفّك ــرًا، يُس أخي

وإســرائيل علــى بــلده، وبــدالالت دعــم الغــرب وبعــض الــّدول العربيّــة 

إلســرائيل، وأاّل يــدرك فداحــة صراعــات اليــوم المنفلتــة مــن عقالهــا، والحــروب 

المحتملــة، التــي ســتترتّب عليهــا، غــًدا، إن التــزم بخــوض المعركــة إلــى جانــب 

طهــران، ودافــع عــن األهــداف التــي تعــّد نفســها بتحقيقهــا. بالمقابــل، ال شــّك 

فــي أّن بوتيــن فّكــر بأهميّــة التّفّهــم األميركــّي لــدوره فــي ســوريا، فهــل طلــب 

ضمانــات باســتمرار حضــوره فــي ســوريا، كثمــن لتخلّيــه عــن إيــران، وتغاضيــه 

عــن ضربــات إســرائيل المســتمرّة لمواقــع حرســها و»حــزب اللــه« والفصائــل 

ــا، ومــن غيــر المســتبعد تحولّهــا  ــة والباكســتانيّة، التــي تتصاعــد يوميًّ األفغانيّ

ــل  ــال، ب ــس مجــرّد احتم ــا لي ــأّن قدومه ــّوح واشــنطن ب ــى حــرب تل ــة إل بغت

ــي،  ــن باالبتعــاد عــن الملل ــا؟ وهــل ســيقتنع بوتي ــة أيًض ــة واقعيّ هــو إمكانيّ

والعمــل إلحبــاط طموحاتهــم، مقابــل الّســماح لــه باالنفــراد بســوريا، أو 

باالســتيلء علــى القســم األكبــر مــن كعكتهــا؟

روسيا والغرب
ــة  ــلحة كيمياويّ ــع أس ــى مواق ــنطن إل ــّددتها واش ــي س ــة الت ــفت الّضرب كش

مفترضــة، يــوم ۱4 نيســان ۲0۱۸، بالتّعــاون مــع بريطانيــا وفرنســا، واتّخــذت 

)57(   نقــًل عــن بــلل ياســين، موقــع عربــي 21، 8 كانــون الثانــي 2018، نقــًل عــن نيويــورك تايمــز، »مــا هــي 

 https://bit.ly/3ElwVrE .»خطــط أميــركا لدعــم جيــب كــردي فــي ســوريا؟
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ــة  ــي معرك ــول ف ــن الّدخ ــيا ع ــزوَف روس ــا، ع ــًدا منه ــا محاي ــكو موقًف موس

ــا  ــات إســرائيل عزوفَه ــدت ضرب ــك أكّ ــار األســد، وكذل ــة مــن أجــل بّش دوليّ

ــال  ــي االنتق ــا ف ــه رغبته ــار تملي ــا كخي ــا جانبً ــران، ووقوفه ــة إي ــن حماي ع

ــن  ــرب م ــه الغ ــخ«، يجري ــا »حــوار بالّصواري ــيّة يحتجزه ــة سياس ــى عمليّ إل

ــا  ــاطة، إلعلمه ــرة أو بالوس ــر مباش ــور غي ــا، وإن بص ــر معه ــى آخ ــن إل حي

ــى  ــه عل ــع أطراف ــيرغم جمي ــراع س ــى الّص ــة إل ــوش الغربيّ ــول الجي أّن دخ

إعــادة تموضعهــا فيــه، دون اســتثنائها مــن ذلــك. بعــد الّضربــة ومــا حملتــه 

مــن تحــّد عســكرّي ســافر أعلنــه الرّئيــس ترامــب، وإضافتــه إلــى مفــردات 

الّصــراع المحلــّي واإلقليمــّي والّدولــّي؛ جــاء التّحــدّي الّسياســّي، بمحّدداتــه 

ــران  ــراج طه ــي إخ ــرب ف ــة الغ ــا، ورغب ــدود دوره ــا بح ــي أرادت إلزامه الت

ــار ۲0۱۸،  ــي ۸ أيّ ــب، ف ــّي ترام ــس األميرك ــلن الرّئي ــد إع ــوريا، بع ــن س م

خــروج واشــنطن مــن االتّفــاق الّنــووّي معهــا، ومــا أعقــب ذلــك مــن 

ضربــات إســرائيل اليوميّــة ضــّد الحــرس الثّــورّي و»حــزب اللــه«، وتعّهــدات 

ــذه  ــوريّة. ه ــن األرض الّس ــع م ــي أّي موق ــع ف ــن التّموض ــه م ــع قّوات بمن

ــات الوضــع الّســورّي العــام، وقــد أنتجهــا تطــّور ليــس  اإلضافــة إلــى معطي

ــي  ــط جيشــها ف ــن، أقنعــت موســكو بخطــأ توري ــذه بوتي ــراًرا يتّخ كبحــه ق

مواجهــة، دفاًعــا عــن نظــاٍم يريــد الغــرب الوصــول إلــى تفاهــم معهــا حولــه، 

ــع  ــة، ويطبّ ــاحة الّدوليّ ــود المفروضــة عليهــا فــي الّس ــى رفــع القي ــؤّدي إل ي

ــزع  ــّي، وين ــم العرب ــات طهــران مــع ســوريا والعال فــي الوقــت نفســه علق

ــن  ــا ع ــدق تخلّيه ــول ص ــبهات ح ــن ش ــره م ــا يثي ــّي وم ــا الّصاروخ برنامجه

الّســلح الّنــووّي الــذي تصنــع الّصواريــخ متوّســطة وطويلــة المــدى لتحمــل 

مــا ســينتجه مــن قنابــل ذريـّـة. ويبقــى الّســؤال: هــل ســتتخلّى موســكو عــن 

ــور  ــران، أو لتبل ــّي بإي ــا اإلقليم ــل التزامه ــّي لتواص ــتراتيجّي دول ــب اس كس

ــا؟ ــا به ــا تجمعه ــة م توليف

بالتّــلزم مــع غــزو ســوريا، أعلــن الكرمليــن خطّــة إلقامــة نظــام أمــن إقليمــّي 
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مــواز للتّحالــف الــذي أقامتــه واشــنطن مــن أجــل الحــرب ضــّد داعــش، وزار 

جنــراالت روس عّمــان وبغــداد، لمناقشــة خطّتهم مــع حكومتيهما وجيشــيهما، 

ــس  ــد أّن رئي ــدة، بي ــدو واع ــام تب ــام هــذا الّنظ ــرص قي ــن أحدهــم أن ف وأعل

أركان حــرب القــّوات األميركيّــة المشــتركة الجنــرال دانفــورد ســارع إلــى زيــارة 

العاصمتيــن، بعــد نحــو شــهر، والتقــى المســؤولين فيهمــا، ثــّم أعلــن عقــب 

لقــاء مــع الملــك عبــد اللــه الثّانــي، فــي ۱۹ تشــرين األّول ۲0۱5، أّن »جللــة 

ــرب  ــيًّا لض ــكريًّا روس ــًل عس ــا تدّخ ــم يطلب ــراق ل ــس وزراء الع ــك ورئي المل

ــة اســتخباراتيّة  ــى تشــكيل خليّ ــظ واشــنطن عل ــدى تحّف ــة، وأب ــم الّدول تنظي

وعســكريّة، تضــّم العــراق وروســيا وإيــران وســوريا، مقرّهــا بغــداد، لتنســيق 

ــيًّا  ــا روس ــركا عرًض ــي اآلن نفســه، رفضــت أمي ــود ضــّد داعــش« )58(. ف الجه

ــّروس  ــدى ال ــا ل ــت م ــة«، وطلب ــم الّدول ــات مشــتركة ضــّد »تنظي بشــّن ضرب

مــن معلومــات لدراســتها قبــل قيــام طيرانهــا بشــّن الغــارات، ألّن »التّحالــف 

ــة فــي ســوريا أو العــراق، بطلــب مــن الّنظــام  ــات جّويّ ال يقــوم عــادة بضرب

ــورّي أو روســيا« )59(.  الّس

ملحظات على دور روسيا في سوريا:

: تُعــّد روســيا دخولهــا بالقــّوة إلــى ســوريا شــرعيًّا، وحّجتهــا أنـّـه تــّم بطلــب  أوالًّ

ــن وجــود  ــاع ع ــي الّدف ــة الّنظــر نفســها ف ــى وجه ــن نظــام شــرعّي، وتتبّن م

إيــران العســكرّي فــي ســوريا. 

ويُرّد على ذلك بالّنقاط اآلتية:

ــا: يــرى الفكــر الّسياســّي الحديــث أّن الّشــعب هــو مصــدر الّســيادة فــي  ثانيًّ

ــي  ــه، وتنته ــة علي ــه الطّوعيّ ــن موافقت ــع م ــم تنب ــرعيّة الحك ــة، وأّن ش الّدول

ــورة، فــإن فــرض  ــات أو الثّ ــر االنتخاب ــر عــن نفســها عب ــا تعبّ بانعدامهــا، وأنّه

ــة المشــتركة يصــل العــراق فــي زيــارة مفاجئــة«، الّســوريّة نــت، 20 ـ  )58(   »رئيــس هيئــة األركان األمريكيّ

 https://bit.ly/3FJ3EXb .2015 10 ـ

)59(   إياد قاسم، وكالة نوفوستي، 15 ـ 11 ـ 2017.
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الحكــم نفَســه بالقــّوة علــى شــعبه، فَقــَد شــرعيّته، وُعــّد معتديـًـا علــى الّدولــة 

ــلطة أو بممارســتها، وحوكــم بتهمــة  ــه فــي االحتفــاظ بالّس ــَد حّق ــا، وفَق أيًض

ــه،  ــّدوَل بســحب اعترافهــا بــه وقطــع علقاتهــا ب ــزم القانــون ال ــان، وأل العصي

ومســاعدة شــعبه علــى إنهــاء عصيانــه، بإخراجــه مــن الّســلطة ومحاكمتــه. 

ــار ۲0۱۳،  ــة العاّمــة لألمــم المتّحــدة، يــوم ۱5 أيّ ــا: وقــد أصــدرت الجمعيّ ثالثً

قــراًرا رقمــه ۲6۲ ـ 6۷ أعطــى »الهيئــة الحاكمــة االنتقاليّــة«، التــي يقــول القرار 

الّدولــّي رقــم ۲۲۱۸ إّن الحــّل الّسياســّي فــي ســوريا يبــدأ بتشــكيلها، صلحيّــات 

رئيــس جمهوريّتهــا ورئيــس مجلــس وزرائهــا، واعتــرف باالئتــلف ممثـّـًل شــرعيًّا 

للّشــعب الّســورّي، وقــال بضــرورة وضــع دســتور جديــد لســوريا. هــذا القــرار 

التّفســيرّي أســقط شــرعية األســد التــي بنــت روســيا تدّخلهــا العســكرّي عليهــا، 

علــى الّرغــم مــن علمهــا بــه وموافقتهــا عليــه. وكانــت جامعــة الــّدول العربيّــة 

قــد أســقطت بدورهــا شــرعيّة الّســلطة األســديّة، بالقــرار رقــم ۷444، الّصــادر 

أواســط تشــرين الثّانــي ۲0۱۲، ونــّص علــى »تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيّــة 

خــلل أســبوعين، علــى أن تترأّســها شــخصيّة مقبولــة مــن المعارضــة، ويتخلـّـى 

األســد عــن منصبــه لنائبــه، ويتــّم وقــف إطــلق نــار شــامل، ويســحب الجيــش 

مــن المــدن، ويســمح بالتّظاهــر الّســلمّي. وقــد وافقــت الحكومــة الّســوريّة، 

يــوم ۱۹ كانــون األّول  ، علــى المبــادرة ووقّعتهــا رســميًّا... كمــا حثـّـت الجامعــة 

مجلــس األمــن علــى قبــول خطـّـة عربيّــة تقضــي بتنحيــة األســد«)60(. وحــذت 

منظّمــة التّعــاون اإلســلمّي حــذو الجامعــة، وطالبــت بحمايــة المدنيّيــن مــن 

الّنظــام، قبــل أن تعلـّـق عضويــة ســوريا فيهــا، يــوم ۱۳ آب ۲0۱۲ )61(.

رابًعــا: أصــدرت الجمعيّــة العاّمــة قرارهــا التّفســيرّي حــول معنــى »الّصلحيّات 

التّنفيذيّــة الكاملــة«، الــذي نــزع الّشــرعيّة عــن األســد، لكــّن الــّروس خالفــوه 

)60(   »الجامعــة العربيّــة تحــّث مجلــس األمــن علــى تبّنــي خطـّـة عربيّــة تقضــي بتنّحــي االســد«، موقــع بــي 

https://bbc.in/3CGJrPV .2012 بــي ســي بالعربــّي 31 ـ 1 ـ

)61(   المصدر الّسابق.
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وغــزوا ســوريا عســكريًّا، وانخرطــوا فــي حــرب ضــّد شــعبها، حامــل الّســيادة 

ــة  ــة، القانونيّ ــة والّدوليّ فــي دولتهــا، بطلــب مــن نظــام فقــد شــرعيّته الوطنيّ

والواقعيّــة، واســتعادها شــعبه مــن خــلل ثورتــه. 

يفتقــر أّي تدّخــل خارجــّي إلــى الغطــاء القانونــّي والّشــرعّي، إن كان 

هدفــه دعــم، أو إنقــاذ، رئيــس فقــد شــرعيّته بســبب ثــورة شــاركت فيهــا 

قطاعــات مــن مختلــف أطيــاف شــعبه. وقــد ســبق للمنظّمــات الّدوليّــة أن 

ــه. وهــذا  ــت بوقف ــة، وطالب ــل الخارجــّي فــي حــاالت مماثل ــت التّدّخ أدان

أيًضــا كانــت تعرفــه روســيا. لذلــك، ال مفــّر مــن رفــض كّل مــا ترتـّـب علــى 

ــة  ــيادتها الوطنيّ ــك س ــافر انته ــدوان س ــه كع ــن إدانت ــوريا، وم ــا لس غزوه

وإرادة شــعبها وشــرعيّة دولتهــا. وال بــّد مــن إرغامهــا علــى ســحب قّواتهــا 

مــن ســوريا، ودفــع تعويضــات لمــن قتلهــم ســلحها الجــّوّي، أو دّمــر 

ــات  ــاء االتفاقيّ ــن إلغ ــا م ــّد أيًض ــات اآلالف. وال ب ــم بمئ ــم، وه ممتلكاته

ــن  ــرعّي، وزاد م ــر ش ــا غي ــه رئيًس ــا، لكون ــد معه ــار األس ــا بّش ــي وقّعه الت

ــي  ــه ف ــد حّق ــلٍد فق ــلل ب ــة الحت ــة أجنبيّ ــرعيّته اســتجلبه دول ــدام ش انع

ــات باســمها، لكّنــه منحهــا الحــّق فــي مرابطــة جيشــها لتســعة  عقــد اتفاقيّ

وأربعيــن عاًمــا قابلــة للتّجديــد تلقائيًّــا، فــي قواعــد عســكريّة يبلــغ عددهــا 

اليــوم ثمانيــة وعشــرين قاعــدة تغطّــي مناطــق ســوريّة عديــدة)62(، فهــي 

ــيطرة  ــم الّس ــن منحه ــزاة الذي ــذه الغ ــم أنق ــه كحاك ــدت مع ــات عق اتفاقيّ

ــن  ــتقلله وأم ــه واس ــى وحدت ــظ عل ــم أن يحاف ــد أقَس ــن كان ق ــى وط عل

وســلمة مواطنيــه، فليــس فــي صلحيّاتــه مــا يخّولــه التّخلــّي عــن أّي جــزء 

ــتخدم  ــن اس ــًل لم ــار عمي ــد أن ص ــه، بع ــرعيّة إلي ــد الّش ــا يعي ــه، أو م من

القــّوة الغاشــمة ليبقيــه فــي الّســلطة، مخالًفــا بذلــك سياســات نــزع 

ــام ۱۹۹0،  ــدة ع ــم المتّح ــة لألم ــة العاّم ــا الجمعيّ ــي أقرّته ــتعمار، الت االس

ــة  ــوم الّدول ــد الي ــه حيثمــا وجــد، لكــّن روســيا تعي ــا لتصفيت وشــّكلت لجانً

  https://bit.ly/3ryvf98 .2018 62(   القواعد الّروسيّة في سوريا، مبادرة اإلصلح العربّي، 21 ـ 6 ـ(
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الّســوريّة إلــى حظيــرة البلــدان المســتعمرة، بمعونــة عميلهــا القابــع فــي 

ــّد أن  ــرة ال ب ــاكات الخطي ــذه االنته ــا)63(. ه ــورّي، بحمايته ــر الجمه القص

ــحب  ــران بس ــكو وطه ــزم موس ــة، يل ــة العاّم ــدره الجمعيّ ــرار تص ــردع بق ت

ــا. ــن بلدن ــتعماريّين م ــيهما االس جيش

ــا، مــن هــو الرّئيــس الــذي قالــت روســيا إنّهــا غــزت وطننــا بطلــٍب منــه؟  ثانيً

ــذي  ــد ال ــزو البل ــا لغ ــه دعوته ــا يخّول ــتوريّة م ــه الّدس ــي صلحيّات ــل ف وه

يحكمــه، واحتللــه، وإقامــة قواعــد عســكريّة فيــه، أعلنــت أنّهــا ســتقفز منهــا 

ــّدول المجــاورة، وتحافــظ بمــا لديهــا مــن قــّوات احتــلل فيهــا علــى  إلــى ال

ــي  ــر مواطن ــّوع وتحاص ــل وتج ــل ترّح ــع وتقت ــا، وتقم ــام عميله ــة ونظ رئاس

ســوريا إناثـًـا وذكــوًرا، وتمعــن فــي تدميــر دولتهــم ومجتمعهــم، لمجــرّد أنّهــم 

يرفضــون حكمــه، كمــا يرفضــون زّجهــم فــي صراعــات دوليّــة ال علقة لهــم بها، 

وال يرغبــون فــي خوضهــا، أو المشــاركة فيهــا؟ إنّــه رئيــس فرضــه أبــوه علــى 

الّســوريّين، بســلح الحــرس الجمهــورّي والجيــش، وانتخبــه باإلجمــاع، خــلل 

خمــس دقائــق »مجلــس شــعب« عيّنــت المخابــرات أعضــاءه الذيــن خفضــوا 

عمــر المرّشــح لمنصــب الرّئاســة، مــن أربعيــن عاًمــا عمــر أبيــه عــام انقلبــه 

ــا وفــق نظــام توريــث  ــا عمــره عــام تســميته رئيًس ــن عاًم ــى أربعــة وثلثي إل

ــرعنه،  ــّوغه أو يش ــورّي يس ــّي س ــتورّي أو قانون ــّص دس ــد ن ــلطة، ال يوج للّس

ويتعــارض أساًســا مــع الّنظــام الجمهــورّي. حــدث هــذا، ألّن األب طلــب مــن 

وزيــر دفاعــه العمــاد مصطفــى طــلس إيصــال ابنــه بّشــار إلــى كرســي الرّئاســة 

بعــد وفاتــه، وأمــر ضبّــاط الحــرس الجمهــورّي باســتخدام كل مــا فــي حوزتهــم 

مــن قــّوة ضــّد قــادة الّدولــة والحــزب، إن هــم اعترضــوا علــى رئاســته، وفــق 

مــا كشــفه الفريــق فيــودوروف، ملحــق روســيا العســكرّي فــي دمشــق، الــذي 

قــال فــي حديــث خــاّص مــع قنــاة روســيا اليــوم إّن موســكو هــي التــي طلبــت 

تاريــخ.  بــل  الرّابعــة،  اللجنــة  االســتعمار،  وإنهــاء  المتّحــدة  األمــم  المتّحــدة:  األمــم  موقــع      )63(

https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/fourth-committee
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مــن األســد توريــث ابنــه بّشــار، وســرد تفاصيــل مــا قــام بــه العمــاد مصطفــى 

ــة  طــلس للوفــاء بتعّهــده لألســد األب، وإيصــال بّشــار إلــى رئاســة الجمهوريّ

الّســوريّة)64(. بذلــك، وجــدت ســوريا نفســها أمــام واحــد مــن خياريــن: 

جعــل بّشــار رئيًســا، أو الّدخــول فــي حقبــة مــن العنــف ال يســتبعد أن تنتشــر 

وتتحــّول إلــى حــرب أهليّــة. جــاء بّشــار األســد إلــى الّســلطة بانقــلب فرضــه 

الجيــش، وأقــرّه »مجلــس شــعب« يضــّم أغلبيّــة بعثيّــة تابعــة لــه كأميــن عــام 

ــش  ــى للجي ــد أعل ــه كقائ ــة ل ــّرية تابع ــزة س ــاءه أجه ــارت أعض ــزب، اخت للح

ــد تقترحــه  ــة تســمح بمرّشــح وحي ــة انتخابيّ والقــّوات المســلّحة، فــي تمثيليّ

ــه أمينهــا العــاّم، قبــل أن يوافــق  ــار هــو أعضاءهــا بصفت ــة، يخت ــادة قطريّ قي

علــى اقتراحهــا مجلــس شــعب، تختــاره دولــة عميقــة يقــف علــى رأســها! 

ــده  ــى الّســلطة محمــواًل علــى وعــد قديــم التــزم وال ــار األســد إل وصــل بّش

بــه، وكــّرره مــرّات عديــدة، حــول شــّن حــرب علــى الفســاد تمّهــد إلصــلح 

جــّدي وشــامل للّســلطة الّســوريّة. وكان األب قــد اعتــرف بوجــود نقــص فــي 

ــن  ــيّة)65(، لك ــاركة الّسياس ــون والمش ــق القان ــي تطبي ــوب ف ــات وعي الحّري

الوريــث، الــذي لــم يعــرف عنــه أّي اهتمــام بالّسياســة وعوالمهــا، وأّي خبــرة 

ــده بإجــراء تغييــر يكــون أكثــر مــن إصــلح، قبــل وصولــه  فيهــا، كثّــف تعّه

ــة  ــا للّنزعــة اإلصلحيّ ــا معاديً ــذ موقًف ــى الرّئاســة، وتلعــب بعهــوده واتّخ إل

والّداعيــن إليهــا، بعــد اســتيلئه عليهــا، واســتبدله بمناقــلت فــي الجهازيــن 

العســكرّي واألمنــّي، عــّززت ســلطته وأحكمــت قبضتــه عليهمــا، وفعــل 

ــورّي  ــعب الّس ــل الّش ــّم حّم ــه، ث ــث وقيادات ــزب البع ــي ح ــًل ف ــيئًا مماث ش

ــا  ــة أّن »علين ــه دون موارب ــام، بإعلن ــلح الّنظ ــه إص ــن رفض ــؤوليّة ع المس

ــى كــون  ــبب، فيرجــع إل ــا الّس ــق اإلصــلح، أّم ــادم لتحقي ــل الق انتظــار الجي

)64(   قنــاة روســيا اليــوم، هكــذا ثبّــت مصطفــى طــلس بشــار األســد رئيًســا علــى حكــم ســوريا،                                 

.2017 ـ   6 ـ   27

)65(    جريــدة الثـّـورة، خطــاب الّســيّد الرّئيــس بعــد أدائــه اليميــن الّدســتوريّة أمــام مجلس الّشــعب بمناســبة 

إعــادة انتخابــه لفتــرة الرّئاســة الثّانيّــة، عــدد يــوم 7ـ  3ـ  1978.
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المجتمــع الّســورّي يشــبه ســيّارة قديمــة تصعــب قيادتهــا بســرعة، فهــو غيــر 

مهيّــأ بعــد لإلصــلح«)66(، وعــزا عــدم نضــج المجتمــع واســتعداده لإلصــلح 

إلــى شــعب ســوريا، ال إلــى نظــام أبيــه الــذي ســلب الّشــعَب حّريّتــه وحّقــه 

ــا  ــا، انفــرد خللهــا انفــراًدا مطلًق فــي االختيــار والتّعبيــر طــوال أربعيــن عاًم

بالحكــم، ورفــض أن يشــاركه فــي أّي شــأن مــن الّشــؤون العاّمــة والخاّصــة أيُّ 

شــخص أو حــزب أو جهــاز أو مؤّسســة. بعــد الثـّـورة عــام ۲0۱۱، واصل األســد 

االبــن تلعبــه بوعــد اإلصــلح، واســتخدمه لكبــح مطالــب الّشــعب بحقوقــه، 

وألقــى هــذه المــرّة بالمســؤوليّة عــن غيــاب اإلصــلح، علــى الحكومــة التــي 

دعاهــا، فــي خطــاب ألقــاه يــوم ۱6 نيســان ۲0۱۱، إلــى القيــام بإصــلٍح كان 

ــوم ۳0 آذار  قــد اعتــرف فــي خطــاب آخــر ألقــاه أمــام مجلــس الّشــعب، ي

۲0۱۱، بأنـّـه »تأّخــر، لكّنــه ســيبدأ اآلن، وأضــاف، بعــد اثنيــن وأربعيــن عاًمــا 

مــن حكــم أبيــه وحكمــه: »نريــد أن نســرع ال أن نتســّرع«)67(. رفــض األســد 

ــزام«)68(،  ــن بـــ »األق ــن الّديمقراطيّي ــه م ــوا ب ــن طالب ــف م ــلح، ووص اإلص

وتعّهــد بســحقهم فــي خطــاٍب ألقــاه أمــام كبــار ضبّــاط الجيــش، فــي نهايــة 

ــه أنظــاره  ــن لفــت جنراالت ــام ۲00۱، حي ــل ع ــاورة عســكريّة جــرت أوائ من

ــام، شــّن  ــاورة بأيّ ــى خطــورة مــا يمارســه هــؤالء مــن أنشــطة. بعــد المن إل

عبــد الحليــم خــدام نائــب األســد حملــة شــعواء ضــّد المثّقفيــن والمجتمــع 

ــي  ــّم ف ــث، ث ــزب البع ــة لح ــادة القوميّ ــاع للقي ــاء اجتم ــي أثن ــّي، ف المدن

ــلطة  ــى مــدرج جامعــة دمشــق، حــّذر فيهمــا مــن أّن الّس ــوح عل ــاء مفت لق

ــدة،  ــى يوغوســلفيا جدي ــا إل ــم بجــزأرة ســوريا أو بتحويله ــن تســمح له »ل

ــم المثّقفيــن بالتّواصــل مــع أرييــل شــارون  ــات. واتّه والعــودة إلــى االنقلب

)66(    نُشر في مرايا برس، 1 ـ 2 ـ 2011، نشر في مرايا برس.

)67(    عبــد الرحمــن أبــو العــل، »خطابــات األســد، اإلصــلح بالــكلم«، موقــع الجزيــرة نــت، 6 كانــون الثّانــي 

https://bit.ly/36qd5z2 .2013

)68(    المرجع السابق.
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ــا  ــع مســؤوليّة يومــذاك)69(. عندم ــم يكــن فــي موق ــذي ل فــي إســرائيل، ال

ــن  ــة آذار، ع ــا نهاي ــة ألقاه ــي أّول خطب ــد، ف ــّدث األس ــورة، تح ــت الثّ قام

ــود  ــه أّن وج ــن اعتراف ــم م ــى الّرغ ــا، عل ــد بإحباطه ــرة«، ووع ــرة كبي »مؤام

مؤامــراة أجنبيّــة ال يعنــي أنـّـه ال توجــد مشــكلت داخليّــة، وأكّــد أّن الّنظــام 

»تأّخــر فــي اإلصــلح المنتظــر منــذ عــام ألفيــن«)70(.

ــّل  ــة الح ــول هّويّ ــراًرا ح ــد ق ــام األس ــذ نظ ــى اتّخ ــورة، حتّ ــت الثّ ــا إن قام م

ــدأ  ــا إن ب ــّي، م ــكرّي ـ أمن ــر عس ــون غي ــن يك ــذي ل ــوريا، وال ــود لس المنش

ــى طــّوره إلــى حــرب مكتملــة األركان، خاضهــا جيشــه بجميــع  بتطبيقــه، حتّ

أســلحته، ومــن ضمنهــا الّصواريــخ البالســتيّة المتوّســطة والطّيــران، وبمشــاركة 

ــرات  ــزة المخاب ــاط وعناصــر أجه ــن ضبّاطــه وعناصــره، وضبّ ــات اآلالف م مئ

ــم دون  ــزّل وممتلكاته ــن الع ــتهدفوا المواطني ــن اس ــا، الذي ــن معه والمتعاوني

تمييــز، وفــي كّل مــكان، حتـّـى ســّكان المناطــق التــي لــم تتظاهــر. فــي هــذه 

الفتــرة، رفــض األســد األيــدي التــي امتــّدت إليــه بالحــوار والتّعــاون، وبضــرورة 

التّصــّدي الّســلمّي والمشــترك للمشــكلت، التــي اعتــرف بوجودهــا فــي 

ــه يّدعــي،  ــه نظــرة جعلت ــه أملت ــه األّول بعــد التّظاهــرات، لكــّن اعتراف خطاب

فــي حديــث مــع جريــدة الــوول ســتريت جورنــال يــوم ۱ شــباط ۲0۱۱، »أنـّـه 

إذا كان عنــدك ميــاه راكــدة، فســيكون لديــك تلــّوث وميكروبــات، لذلــك فــإّن 

ــن  ــك وبي ــذي يحــول بين ــرض، ال ــن الم ــوع م ــو ن ــة ه ــي المنطق ــراه ف ــا ت م

ــكلة أّن  ــّن المش ــك، لك ــح عقل ــم تفت ــاتك، إذا ل ــك أو مؤّسس ــلح مجتمع إص

المجتمعــات أصبحــت أكثــر انغلقـًـا خــلل الّســنوات الثّلثيــن األخيــرة، بســبب 

تزايــد انغــلق العقــول مــا قــاد إلــى التّطّــرف«)71(، ويضيــف: »لكــّن هــذا ال 

ــدة والتّلحــم  ــدة الوطي ــوريا، بســبب الوح ــي س ــورة ف ــتقوم ث ــه س ــي أنّ يعن

https://www.youtube.com/watch?v=f3dNMienjX8 .2000 69(   تلفزيون الجديد، 10 ـ 6 ـ(

)70(   غّســان ســعود، »بّشــار األســد فــي أمــر اليــوم، مواجهــة الفتنــة ثــّم اإلصــلح«، جريــدة األخبــار اللبنانيّــة، 

https://al-akhbar.com/Politics/85961 .2011 31 آذار

https://bit.ly/3qYdLmY .2011 71(   »سيدي الرّئيــس، عليك أن تغيّر مســارك، موقـع القّوات اللبنانيّة«، 21 ـ 5 ـ(
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ــل  ــورة، قب ــام ث ــة قي ــى األســد إمكانيّ ــا وشــعبها«)72(. نف ــن نظامه ــّوي بي الق

ــن  ــه م ــي أقوال ــا ف ــره م ــت نظ ــن دون أن يلف ــف، م ــهر ونص ــا بش انطلقته

ــام  ــك باســتحالة قي ــع، وتمّس ــّي وتطــرّف ســلطوّي وجهــل بالواق انغــلق عقل

الثّــورة، حتّــى بعــد أن وقعــت، وأمــر بإطــلق الّنــار علــى المتظاهريــن 

الّســلميّين المشــاركين فيهــا، وقــال إّن مــا يجــري ليــس ثــورة، بــل هــو تطــرّف 

ــا الخــارج، فــل يصــّح  ــه العقــول المغلقــة فــي الّداخــل، ومؤامــرة حرّكه أملت

التّعامــل معهــا بغيــر الّســلح، وال يمكــن أن توجــد حلــول وســط أو تســويات 

بيــن نظــام ممانــع ـ مقــاوم، ومــن يتآمــرون عليــه، متذّرعيــن كذبـًـا بحاجتهــم 

إلــى الحّريّــة، بينمــا مطلبهــم الحقيقــّي ـ الخفــّي هــو إقامــة نظــام إرهابــّي ـ 

مذهبــّي، يحــّل محــّل الّنظــام »العلمانــّي« القائــم. هــذه التّرهــات واألكاذيــب 

ــا.  ــّروس أيًض يعرفهــا ال

ــار الحربــّي  ــى األســد، وفريــق مــن معاونيــه الطّائفيّيــن المتطرّفيــن، الخي تبّن

ــة المتصاعــد مــن حناجــر ملييــن الّســوريّين،  ـ األمنــّي، لتحويــل نــداء الحّريّ

الوطنيّيــن والّســلميّين والمنتســبين إلــى مختلــف الكيانــات والطّوائــف، إلــى 

ــورة، كحــدث  ــه حــول الثّ ــّي، يســّوق بانتشــاره نظريّت ــال طائفــّي ـ مذهب اقتت

ــن  ــوا بي ــن اندّس ــل إرهابيّي ــن عم ــاب وم ــرى إره ــو باألح ــة، ه ــاد للحّريّ مع

الّنــاس، يهتفــون بالحّريّــة ليــس ألنّهــا تنقصهــم أو يؤمنــون بهــا، بــل لتغطيــة 

ــال،  ــدأ القت ــذي ب ــار األســد هــو ال ــّروس أّن بّش ــة! يعــرف ال مآربهــم اإلجراميّ

وكان بوســعه االمتنــاع عــن اســتخدام القــّوة ضــّد الحــراك الّســلمّي، وملقاتــه 

ــه كان  ــو أنّ ــة، ل فــي منتصــف الطّريــق، لبحــث مســؤول فــي مطالبــه المحّق

ــا إبعــاد اإلرهابيّيــن المزعوميــن عنــه. لكــّن األســد رأى فــي الحــراك  يريــد حقًّ

حقيقتــه: رفــض الّشــعب لنظامــه، ورأى فــي تحويــل ثــورة الحّريـّـة إلــى اقتتــال 

ــّي.  ــوّي ـ العائل ــه الفئ ــتبداده، ونظام ــاة باس ــه للّنج ــّي فرصت ــّي ومذهب طائف

ــي  ــورة، معتقل ــام الثّ ــن قي ــهرين م ــف وش ــد نيّ ــرج، بع ــه، »أخ ــوغ هدف ولبل

)72(   المرجع السابق.
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القاعــدة اإلرهابيّيــن مــن ســجونه، وخاّصــة منهــم ســجناء صيدنايــا، كزهــران 

ــود«)73(، فلمــاذا قــّرر اإلفــراج عــن  علــوش وأبــو عيســى الّشــيخ وحّســان عبّ

متطرّفيــن جهاديّيــن بعــد ثــورة شــعبيّة عارمــة، إن لــم يكــن مــن أجل حشــوها 

ــورة الّشــعبيّة، ولــم يكونــوا فــي  ــن إرهابيّيــن ينفــون عنهــا صفــة الثّ بجهاديّي

صفــوف مســالميها المدنيّيــن؟ اتّخــذ األســد هــذا اإلجــراء، ألنّــه قــّرر وأجهــزة 

دولتــه العميقــة، عســكرة وتطييــف ومذهبــة الثـّـورة وتقويض حراكهــا المدنّي، 

لعلمــه أّن مــن أفــرج عنهــم يرفضــون مثلـَـه الحّريـّـة، ويتبّنــون قــراءة مذهبيّــة 

لإلســلم، تعّدهــا كفــرًا يســتحّق معتنقوهــا القتــل، ويرفضــون مثلــه أيًضــا القول 

ــه طوائــف متناحــرة،  بوجــود شــعب ســوري واحــد، ويشــاركونه االعتقــاد بأنّ

وليــس جســًدا واحــًدا أو موّحــًدا، ولهــذا أخرجــت أجهــزة األســديّة اإلرهابيّيــن 

ــة،  ــة والّديمقراطيّ ــروا عــن مواقــف معاديــة لثــورة الحّريّ مــن الّســجون، ليعبّ

ويشــّكلوا تنظيمــات مســلّحة عنــد قــاع المجتمــع، تتولّــى حــرف الثّــورة 

ــا  ــح به ــوّي يطي ــال فئ ــى اقتت ــا إل ــلمّي، وتحّوله ــا المجتمعــّي الّس عــن طابعه

وبحاملهــا المجتمعــّي، ويخضعهمــا لمــا ســينتجانه مــن عنــف ووحشــيّة، فــل 

يعــود طرفاهــا الّشــعب مــن جهــة، والّســلطة االســتبداديّة الفاســدة مــن جهــة 

أخــرى، بــل يصبــح طرفهــا األّول إرهابيّــي تنظيمــات تديــن لألســديّة بتأسيســها، 

والثّانــي نظامهــا الــذي كان جيشــه وجهــازه المخابراتــّي قــد شــرعا يمارســان 

»إرهــاب دولــة« مكثًفــا ومنهجيًّــا، ســيعزّوه هــو ومــن سيشــّكلون من ســجنائه 

ــة  ــة مثلــه، إلــى ثــورة الحّريّ ــة وإقصائيّ ــة، متطرّف الّســابقين تنظيمــات إرهابيّ

ــم  ــاق أعماله ــر إلص ــا، عب ــا ومحليًّ ــمعتها، دوليًّ ــّوهون س ــا، وسيش وجماهيره

ــه  ــا هــم علي ــض م ــم نقي ــي نظــر العال ــوريّون ف ــر الّس ــا، فيصي ــة به اإلرهابيّ

ــاع والمعتقــد، وبالبعــد عــن العنــف،  ــدال الطّب ــرف باعت كمجتمــع مســالم ُع

واالفتقــار إلــى تنظيماتــه، وبامتناعهــم عــن االنخــراط فــي منظّمــة القاعــدة أو 

ــدي، 7 ـ 8 ـ 2017. ــب بل ــع عن ــة«، موق ــل المعارض ــادة فصائ ــى قي ــا إل ــجن صيدناي ــن س ــوا م )73(   »خرج

 https://bit.ly/3nFjKLx
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مــا شــاكلها مــن جماعــات إرهــاب وتشــّدد. أصــّر األســد علــى اتّهــام مواطنيــن 

ــرة  ــارته والوزي ــعبان، مستش ــة ش ــان بثين ــى لس ــن عل ــاب، وأعل ــزّل باإلره ُع

اللحقــة، أّن هــدف الثـّـورة هــو »قتــل العلويّين«، وتمّســك بهــذا الموقف، بعد 

أن احتلـّـت داعــش و»القاعــدة« مناطــق كان الجيــش الحــّر قــد اســتعادها مــن 

ميليسشــياته، وفتكــت بمنتســبيه قــادة ومقاتليــن، وهجــرت وقتلــت ســّكانها 

وأذاقتهــم الويــل بالطـّـرق التــي لطالمــا مارســها نظامــه، وتعلّمتهــا منــه. يفّســر 

ــّي، لمــاذا بقــي حضــور ودور تنظيمــات اإلرهــاب  التّواطــؤ األســدّي ـ اإلرهاب

قويًّــا وحصريًّــا فــي مناطــق الثـّـورة، ومحــدوًدا ورمزيًّــا إلــى أبعــد الحــدود فــي 

مناطــق ســيطرة الّســلطة، طــوال ســنوات الّصــراع الّسياســّي والعســكرّي. هــذا 

ــاب  ــى اإلره ــبة إل ــرة، بالّنس ــه الخطي ــرف مدلوالت ــيا، وتع ــه روس ــا تعرف أيًض

وانتشــاره والمهــاّم التــي قــام بهــا، أو كُلّــف بهــا، ومــن الطّبيعــّي أنّــه لــو كان 

ــا ضــّد الّنظــام، لمــا تموقــع فــي المناطــق المعاديــة لــه، ولبطــش بــه  موّجًه

بــداًل مــن أن يفتــك بهــا ويقضــي علــى حراكهــا وعلــى مــن قاتلــوا دفاًعــا عنهــا، 

وتولّــوا شــؤونها، كالمجالــس المحلّيّــة ذات المهــاّم محــض اإلداريّــة!

بنــت روســيا سياســاتها تجــاه الثـّـورة علــى أكاذيــب لقنتهــا لألســد، أو اخترعهــا 

ــده  ــب. وأيّ ــراع األكاذي ــي اخت ــة ف ــرة طويل ــن خب ــه م ــدى نظام ــا ل ــو بم ه

الكرمليــن منــذ بــدأت الثـّـورة، ورأى فــي إنقــاذه فرصتــه للســتيلء علــى ســوريا 

وموقعهــا االســتراتيجّي، ولوضــع يــده علــى منّســق أعمــال أجهزتهــا اإلرهابيّــة 

ــار  ــاج وضبــط توازناتهــا وجهودهــا: بّش ــميّة: رئيســها المســؤول عــن إنت الرّس

ــّوة  ــد أخــرى، بق ــة بع ــن منطق ــك ويطــرد م ــذي كان جيشــه يتهال ــد، ال األس

ــام ۲0۱۲ وكاد يســقطه،  ــة ع ــة الهاوي ــى حافّ ــه إل وزخــم تمــرّد شــعبّي أوصل

ــى حســن نصــر  ــي إل ــٌر أصــدره خامنئ ــى أم ــرّة األول ــي الم ــذه ف ــم ينق ــو ل ل

اللــه، بــزّج »حــزب اللــه« فــي حــرب مفتوحــه ضــّد الّشــعب الّســورّي، تبقــي 

األســديّة ونظامهــا ضمــن المحــور الّشــيعّيـ  اإليرانّي. ســّوغت روســيا سياســتها 

ــّعب  ــا المتش ــا، وبصراعه ــي ليبي ــة ف ــن خديع ــه م ــت ل ــا تعرّض ــوريّة بم الّس
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مــع الغــرب حــول مســائل ربطــت تحقيقهــا بســحق الثـّـورة واحتــلل بلدهــا، 

والتّنّكــر لمــا أراده الّشــعب الّســورّي بهــا، وقرنــت بنتائجهــا مــا تريــد للّنظــام 

الّدولــّي أن يــؤول إليــه)74(. هــذا الموقــف افتــرض كذبـًـا أّن الّشــعب الّســورّي 

يخــدم بثورتــه مــن خدعهــا فــي ليبيــا، ويأتمــر بأمــره، فمــن حّقهــا أن تســحقه 

بالقــّوة فــي أكثــر تطبيقاتهــا وحشــيّة، وأن تنخــرط فــي الّصــراع الّســورّي مــن 

البّوابــة التــي فتحهــا لهــا األســد، حيــن رّد علــى ســقوطه الوشــيك بالرّهــان على 

تحويــل بــلٍد، رفضتــه أغلبيّــة شــعبها، إلى ســاحة صراعــات وتناقضــات وحروب 

ــا ســتحميه،  ــة، مباشــرة وبالوســاطة، راهــن علــى أنّه ــة ودوليّ ــة وإقليميّ عربيّ

وســتخرجه مــن معــادالت الّداخــل بيــن الّشــعب والّســلطة، وســتدرج مصيــره 

ــره بمــا ســيعقدونه  ــن ســيربطون مصي ــن الذي ــه الخارجيّي ــح حمات فــي مصال

ــوريا  ــاع س ــو إخض ــه نح ــّجع توّجه ــا، وش ــد مواضيعه ــو أح ــات، ه ــن صفق م

لســلطته، وإخضــاع ســلطته ومصيــره للخــارج، موقــف بوتيــن، الــذي تحّمــس 

ــلح  ــاب اإلص ــق ب ــد أن أغل ــّي، بع ــّل الّسياس ــاب الح ــق ب ــوريا وأغل ــزو س لغ

والتّغيّيــر والمصالحــة الوطنيّــة، وتوافــق إغلقــه مــع رغبــة نصيــره القــادم مــن 

وراء ليحــارب »شــعبه« معــه، فــي تدميــر فــرص وقــوى اإلصــلح والمصالحــة 

فــي ســلطة ومجتمــع ســوريا، واالنفــراد بتحديــد مــآالت الّصــراع فــي أبعــاده 

ــّل،  ــا ســوريا كموقــع محت ــة، واالســتئثار بجغرافي ــة والّدوليّ ــة واإلقليميّ المحلّيّ

ــي إيــران علــى اختــلف أصنافهــم وألوانهــم.  وإن عّجــت بمرتزقــة وإرهابيّ

مارســت روســيا، مــذ وطــأت أقــدام أّول جنــدّي مــن جنودهــا األرض الّســوريّة، 

الخــداع لتســويغ مهّمتهــا االســتعماريّة، وتبّنــت مقــوالت أهّمهــا:

مصير األسد يقّرره الّشعب الّسورّي، وال يحّق ألّي أجنبّي التّدّخل فيه. 

الحــّل يجــب أن يكــون ســوريًّا ـ ســوريًّا، وليــس ألحــد أو لطــرف أن يقــّرره مــن 

الخارج. 

)74(   الدكتــور محمــود حمــزه، نــدوة مــآالت الثـّـورة الّســوريّة التــي نظّمهــا المركــز العربــّي لألبحــاث ودراســة 

الّسياســات، فــي قطــر يومــي 6و7 نيســان 2018.
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مفاوضات الحّل يجب أن تكون بدون شروط مسبقة.

ــيا  ــأّن روس ــاع ب ــارة االنطب ــا إث ــد به ــي أري ــة، الت ــات التّضليليّ ــذه التّعيين به

ليســت حامــل الحــرب الرّئيــس ضــّد الّســوريّين ومنقــذ األســد، غطـّـت موســكو 

سياســاتها المنحــازة انحيــازًا أعمــى ودون تحّفــظ إلــى األســد، ودافعــت عنــه 

وحمتــه فــي المحافــل الّدوليّــة، بذريعــة كاذبــة هــي احتــرام القانــون الّدولــّي، 

وعــدم التّدّخــل فــي الشــؤون غيــر  الّداخليّــة دون قــرار، وتناســت ـ كعادتهــا ـ 

أنّهــا أكثــر مــن انتهــك هــذا الحــّق، بغزوهــا دولــة مســتقلّة وســيّدة مــن دون 

ــد شــرعيّته  ــن مســتبّد فق ــٍب م ــى شــعبها، بطل ــا عل ــّي، وانقضاضه ــرار دول ق

ــّرره  ــر األســد يق ــّروس: »إّن مصي ــال ال ــي أوشــكت أن تســقطه. ق ــورة الت بالثّ

شــعبه«، وعندمــا دخلــوا إلــى ســوريا، ووجــدوا أّن شــعبه ضــّده، قــّرروا إركاع 

الّشــعب تحــت أقدامــه، أو إبادتــه، بمــا اســتخدموه مــن أســلحة هــي األشــّد 

فتــًكا وتدميــرًا، وقــد تفاخــر الرّئيــس بوتيــن بتصميمــه علــى تجربتهــا ميدانيًّــا 

ــه  ــد أّن جيش ــزل، وأكّ ــورّي األع ــعب الّس ــدن الّش ــدات وم ــرى وبل ــي ق أّي ف

ــوريّة  ــة الّس ــلح ضّدهــا، وأّن الحمل ــف مــن الّس ــّي صن ــر مــن مئت جــرّب أكث

عــادت علــى روســيا بصفقــات مجزيــة مــن مبيعاتــه، بعــد أن أثبــت فاعليّتــه 

ــه  فــي الميــدان. وأضــاف مــا هــو أشــّد فظاعــة مــن هــذه األقــوال، وهــو أنّ

»مــّوَل حملــة جيشــه العســكريّة فــي ســوريا مــن موازنــة المنــاورات الحربيّــة 

وتلــك المخّصصــة الختبــارات الّســلح«)75(. إذا كان هنــاك طرفــان يتصارعــان، 

وتدّخــل طــرف خارجــّي بقــّوة ســاحقة إلــى جانــب أحدهمــا، وبــّدل موازيــن 

ــا مــن قــدرات خصومــه، فهــل ســيبقى بعــد  القــوى لصالحــه، ودّمــر جــزًءا مهمًّ

ذلــك مــا يمكــن أن يقــال، أو يصــّح تصديقــه، حــول تقريــر مصيرهمــا بقــرار 

حــّر أو مســتقّل؟! وهــل يبقــى للمهــزوم قــرار، أم أّن روســيا تكــون قــد قــّررت 

مصيــره، وأكرهتــه علــى قبــول هزيمتــه واالستســلم لمــن نصرتــه؟ قــال الــّروس 

)75(   مرتضــى الّشــاذلي، »تجــارب األســلحة الّروســيّة فــي ســوريا« موقــع نــون بوســت، 7 تشــرين األّول 2017. 

https://www.noonpost.com/content/20179
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ــا أن تقبلــوا بمــن نريــده رئيًســا لكــم، وتفقــدوا حّقكــم فــي  للّســوريّين: »إّم

ــوا،  ــم يتوقّف ــم، ل ــاة«. لكنه ــي الحي ــم ف ــدوا حّقك ــره، أو أن تفق ــر مصي تقري

طــوال فتــرة تدميــر ســوريا وقتــل شــعبها، عــن تكــرار أكاذيبهــم حــول حــّق 

الّســوريّين فــي تقريــر مصيرهــم بأنفســهم!

ــزز  ــو يكمــل ويع ــول إن »الحــّل ســورّي ـ ســورّي«، فه ــذي يق ــدأ ال ــا المب أم

المبــدأ األول، الــذي يبــدو فــي ظاهــره وكأن احتــرام إرادة الســوريين هــو الذي 

أمــله، وأّن موســكو ترفــض التدّخــل الخارجــّي ضّدهــم. يبــدو أن روســيا تــرى 

فــي نفســها طرفـًـا ســوريًّا، أو جهــة ليســت أجنبيّــة أو خارجيّــة. وهــل يحّولُهــا 

ــا،  ــر مصيرهــا، غزُوهــا العســكري ألراضيه ــه حــق تقري ــى طــرف ســورّي، ل إل

ــة  ــي المعادل ــد طرف ــطب أح ــى ش ــة عل ــة المكثّف ــا الحربيّ ــز جهوده وتركي

ــا االعتــراف بحّقــه  ــة، أعنــي الّشــعب ومــن يمثلــه، الــذي تّدعــي كذبً الداخليّ

ــه،  ــا علي ــا وصواريخه ــي قنابله ــا تقض ــره، بينم ــر مصي ــاركة بتقري ــي المش ف

وعلــى مــا يقــرّه الحــل السياســّي الدولــّي مــن حقوقــه التــي ألغتهــا عــن ســابق 

ــم، كمــا بيّنــت فــي صفحــات ســابقة؟ وضــع التصــّور الروســي  عمــد وتصمي

ــام  ــام أم ــر النظ ــد وتغيي ــل األس ــن برحي ــن المطالبي ــكرّي مليي ــل العس للح

ــوازن  ــاء ت ــن بن ــم م ــوة يمكنه ــن الق ــدر م ــراز ق ــي إح ــتحيلة، ه ــة مس مهّم

عســكرّي مــع جيشــها، وجيــش إيــران وميليشــيات األســد، وعشــرات تنظيمــات 

ــن  ــوازن بي ــن دون ت ــوريًّا، م ــوريًّا ـ س ــون س ــّل ال يك ــا أّن الح ــة. بم المرتزق

ــوازن  ــل الت ــّي يجع ــّي ـ اإليران ــكرّي الروس ــّل العس ــراع، وألّن الح ــي الص طرف

مســتحيًل، فــإن حديــث الــروس عــن الحــّل الســورّي ـ الســورّي هــو محــض 

هــراء، ويقــّوض فــي صيغــه المطروحــة أّي تطبيــق لبيــان جنيــف، وأّي مقاربــة 

تتبّنــى حلــواًل وســطًا، بيــن الطرفيــن المتصارعيــن. قضــى الــروس علــى مــا كان 

قائًمــا مــن تفــّوق للمعارضــة علــى الســلطة األســدية، ثــم قضــوا أيًضــا علــى 

ــة، وفتحــوا  ــة والجزئيّ ــروا فــرص الحــّل السياســّي، الكلّيّ ــوازن بينهمــا، فدّم الت

ــون؟!  ــن أي حــّل ســوري ـ ســوري يتحدث ــّل العســكرّي وحــده، فع ــاب الح ب
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وعلــى مــن يضحكــون: إًذا كان الرئيــس بوتيــن قــد أرســل جيشــه إلــى ســوريا 

ليقــوم بـ»إنقــاذ األســد«، بفرضــه علــى شــعبه، بمــا لــدى موســكو مــن قــّوة، 

وبمنــع أي حــل سياســّي يمكــن أن يطيــح بــه. وبالفعــل، شــارك بوتيــن ربيبــه 

ــة،  ــرارات دولي ــن ق ــا صــدر بشــأنها م ــف، وم ــة جني ــض صيغ ــي رف األســد ف

وحمــل أعبــاء حــل عســكري جعــل األســد مجــرّد متعــاون صغيــر فيــه، يــكاد 

دوره يقتصــر علــى التهليــل لمــا يُْحــِرزُه المحتلــّون مــن انتصــارات، يســمحون 

ــورّي  ــورّي ـ س ــّل س ــن أّي ح ــك، فع ــه المتهال ــى جيش ــا إل ــبة بعضه ــه بنس ل

تتحــّدث موســكو، إن كانــت تتولــى العــبء األكبر مــن القتال، وتتمّســك بالحّل 

العســكرّي كخيــار هــو األكثــر قــدرة علــى تحقيــق مآربهــا ومصالحهــا، وتعيــد 

ترميــم الجيــش األســدّي وتســليحه، وتــدرج حلـّـه العســكري الصغيــر فــي حلّها 

الحربــي الكبيــر، وتضــع الّســوريّين أمــام معادلــة مــن الُمحــال أن تنتــج حــًل 

ســوريًا ـ ســوريًا، إال إذا كانــت موســكو تعتقــد حًقــا أّن حلّهــا العســكري هــو 

الحــّل الســورّيـ  الســورّي، أو تؤمــن بإمكانيّــة الوصــول إلــى حــل كهــذا ينتجــه 

ــه، بينمــا يتفــّرج طرفــه اآلخــر،  ــل قدَمي ــَدي أحــد طرفيــه وتكبّ ــد ي ــاٌل تقيّ قت

األســد، علــى الجيــش البوتينــي وهــو يفتــك بــه؟ لــوال تّدخــل روســيا وإيــران، 

ــا  ــم يعــد ممكًن ــا القــول إن الحــّل ســورّي ـ ســورّي، لكــن هــذا ل ألمكــن حًق

بعــد تدّخلهــم واســتهداف مــن أعلنــوا قبــول حــّل جنيــف السياســّي الســلمّي، 

والمشــاركة فــي تحقيقــه، وإدارة مرحلــة االنتقــال التاليــة لبلوغــه مــع أطــراف 

ــد  ــدة بع ــة، واح ــية المفرط ــّوة الروس ــم بالق ــزاع مناطقه ــام، وانت ــن النظ م

أخــرى منــه، وتهجيــر أهلهــا وترحيــل المدافعيــن عنهــا، وتعريــض مــن بقــوا 

فيهــا لصنــوف مــن اإلذالل واالنتقــام والقتــل، وقفــت موســكو وراء معظمهــا، 

ــن  ــم م ــى الرغ ــدي األســديّة، عل ــى أي ــا عل ــع وقوعه ــيئًا لمن ــل ش ــم تفع أو ل

تعّهدهــا بحمايــة مواطنيهــا، وموافقــة جنراالتهــا علــى خــروج مقاتليهــا إلــى 

شــمال ســوريا. مــرّة أخــرى، عــن أّي حــّل ســورّي ـ ســورّي تتحــّدث موســكو، 

إن كان هــذا ســلوكها؟ وكيــف يكــون الحــّل مــن صنــع ســوريين، إذا كانــت آلــة 
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القتــل تجــرّب أســلحتها فيهــم وتبيدهــم، وكان الكســندر الفرنتتيــف، المبعوث 

ــي  ــر سوتش ــي مؤتم ــارك ف ــن يش ــول: »ل ــوريا، يق ــى س ــاّص إل ــّي الخ الرئاس

أولئــك الذيــن يريــدون اســتخدامه ليكــّرروا مــرّة ثانيــة شــعارهم حــول عــدم 

ــبقة  ــا بأفكارهــم المس ــوا جانبً ــم يلق ــي الســلطة، ول ــد ف ــاء األس ــول ببق القب

التقليديـّـة الخاطئــة«)76(، واشــترط لقبــول تشــكيل اللجنــة الدســتورية »قبــول 

ــا  ــّم إقراره ــوريّة، وأن يت ــريعات الّس ــة بالتش ــون مرتبط ــا، وأن تك ــد به األس

ــام ۲0۱۲«)77(.  ــذي أصــدره األســد ع ــي، ال ــزام الصــارم بالدســتور الحال بااللت

أليســت هــذه شــروطًا روســية مســبقة، توضــع لمــن ســيدعون إلــى سوتشــي 

كــي يتفاوضــوا، مــن دون شــروط مســبقة، علــى حــّل ســورّي ـ ســورّي ال دور 

لهــم فيــه، وحــّدد الكرمليــن نتائجــه اســتباقيًا؟ وكيــف يكــون الحــلُّ ســوريًّا، 

إن كان ال يحــق للســوريين المطالبــة برحيــل األســد، وهــو األمــر الــذي أقرّتــه 

ــة  ــة، ومنظّم ــدول العربيّ ــة ال ــرار 262 ـ 67 وجامع ــي الق ــدة ف ــم المتح األم

التعــاون اإلســلمّي؟! 

ــبب  ــب، بس ــرب الغرائ ــي أغ ــبقة، فه ــروط مس ــدون ش ــات ب ــا المفاوض أّم

الطريقــة التــي يفهــم الــروس بهــا مصطلــح »الشــروط المســبقة«، وتتلّخــص 

فــي رفــض أن تكــون مطالــب المعارضــة قابلــة للتفــاوض، أو حتــى أن يكــون 

ممكًنــا ومســموًحا طرحهــا للحــوار، أو التذكيــر بهــا وإعلنهــا قبــل المفاوضــات 

وخللهــا، بحّجــة أن طرحهــا دليــل يؤكّــد افتقارهــا إلــى الّرغبــة فــي الوصــول 

ــؤول  ــكو ومس ــة موس ــر خارجي ــب وزي ــف نائ ــال الفرنتيي ــا ق ــّل، كم ــى ح إل

الملــف الســورّي فيهــا)78(. مــا هــي هــذه الشــروط المســبقة؟ أّولهــا وأهّمهــا 

المطالبــة برحيــل بّشــار األســد. هــذا فــي نظــر الــروس شــرط مســبق يدّمــر 

فــرص التفــاوض علــى حــل. بالمقابــل، تعتقــد روســيا أن إصرارهــا علــى بقــاء 

https://bit.ly/3FzSqo3. .2018 76(   مبعوث بوتين يبحث مع األسد تذليل العوائق، فرانس 24، 4 ـ 11 ـ(

)77(   المرجع السابق.

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

https://bit.ly/3rva9Z4
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ــل هــو مســألة  ــس شــرطًا مســبًقا، ب ــا لشــعب يرفضــه لي ــار األســد رئيًس بّش

مــا فــوق تفاوضيّــة! ومثلــه التمّســك بالتفــاوض علــى وثيقــة جنيــف والقــرار 

2118، وبتشــكيل »الهيئــة الحاكمــة االنتقاليــة«، التــي نــّص كلهمــا علــى أّن 

ــيكون  ــاوض س ــدف التف ــّررا أن ه ــّي، وق ــّل الّسياس ــة الح ــو بداي ــكيلها ه تش

االنتقــال السياســي إلــى نظــام ديمقراطــي بديــل لألســدية. ليــس هنــاك فــي 

ــا،  ــا تفاوضيً نظــر الكرمليــن أي مطلــب للمعارضــة يصلــح ألن يكــون موضوًع

وال يجــوز أن يطــرح أي موضــوع تفاوضــي غيــر احتــواء المعارضــة فــي 

الّنظــام، وانتقــال الثـّـورة إلــى بيــت الطاعــة األســدّي. أمــا مــا عــدا ذلــك، فهــو 

شــروط مســبقة، مرفوضــة جملــة وتفصيــًل، كمســائل غيــر تفاوضيّــة ومعطّلــة 

للحــّل. علــى الرغــم مــن ذلــك، يتحــدث الــروس عــن احتــرام حــق الّســوريين 

فــي اختيــار نظامهــم وحّكامهــم! وينكــرون أنهــم يرغمــون الســوريين بالقــوة 

علــى التخلّــي عــن حقــوق منحتهــا لهــم قــرارات وتفاهمــات دوليّــة ســبق أن 

ــا  ــة عنه ــازل المعارض ــي تن ــظ، ويعن ــا، دون تحّف ــهم عليه ــم أنفس ــوا ه وافق

قدومهــا إلــى المفاوضــات دون مطالــب أو رغبــات، وحصــر التفــاوض بجــدول 

أعمــال يعالــج القضايــا التــي يتبّناهــا الّنظــام ويتمّســك بهــا، وقبــول الخضــوع 

المســبق لــه دون اعتــراض. ال تعتبــر روســيا موقفهــا أو موقــف األســد انتهــاكًا 

ــّل  ــد ألّي ح ــي الوحي ــار التفاوض ــا اإلط ــل تعتبرهم ــة، ب ــس تفاوضيّ ــة أس ألي

محتمــل. وبالمناســبة، فقــد رفضــت مــرّات متكــّررة مطالبــة المعارضــة برحيــل 

القــوات واألطــراف األجنبيــة وتنظيمــات اإلرهــاب عــن ســوريا، واعتبــرت ذلــك 

شــرطًا مســبًقا غيــر تفاوضــي، واّدعــت أن غــزو واحتــلل ســوريا تــّم بطلــب 

ــه،  ــة بإنهائ ــه المطالب ــذي يحــق ل ــد ال ــة شــرعيّة، هــي الطــرف الوحي حكوم

ألنهــا صاحبــة الســيادة الوطنيّــة، كمــا يجّســدها النظــام الــذي أنقــذه الغــزاة 

ــب المعارضــة برحيلهــم، ومــن  ــة فــي أن تطال ــون، فــل غراب ــروس واإليراني ال

ــه سيســقط إن اســتجابوا لطلبهــا وغــادروا ســوريا! يقــول الــروس:  ــد أنّ المؤكّ

وجــود القــوات األجنبيــة تــّم إقــراره بيــن موســكو وطهــران مــن جهــة، واألســد 
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ــاوض أو للمعارضــة  ــة للتف ــة وال علق ــة أخــرى، وهــو مســألة منتهي ــن جه م

بهــا، فــإن طالبــت بــه، اتهموهــا باإلرهــاب، علــى الرغــم مــن أنهــا هــي التــي 

ــن مــن ســوريا، وتقدمــت  ــة بخــروج اإلرهابيي طالبــت وتســتمّر فــي المطالب

بطلبهــا إلــى مختلــف الهيئــات والمؤّسســات الّدوليّــة، بمــا فــي ذلــك منظّمــة 

ــر  ــاوض، يصي ــم موســكو للتف ــي! بفه ــن الدول ــس األم ــدة ومجل ــم المتّح األم

تعطيلــه أمــرًا حتميًــا، وقــد عطلــت بالفعــل المفاوضــات فــي جنيــف، طــوال 

ثمانــي جــوالت. 

ــر  ــه دبلوماســيّوها، لمصي ــم يأب ــوات روســيا المســلحة، ول ــّم ق ــم تهت ــا، ل ثالثً

الشــعب الســوري الــذي قــال األســد بعــد بدايــة ثورتــه إن »مندّســين« 

ــرد  ــدأ ط ــهر، ب ــد أش ــم. بع ــره منه ــم لتحري ــرر مقاتلته ــك ق ــوه، لذل اختطف

ــوريا  ــق س ــي مناط ــق ف ــم يب ــك، ل ــه. لذل ــه ومدن ــراه وبلدات ــن ق ــعب م الّش

ــن  ــا م ــي صيدناي ــد بمتطرّف ــم األس ــن رفده ــين«، الذي ــر »المندّس ــرة غي كثي

ــس وزراء العــراق  ــوري المالكــي، رئي ــاوي، وســارع ن جماعــة القاعــدة والزرق

ــل  ــف مقات ــف وأل ــم بني ــوز 2013، بإمداده ــوم 21 تم ــن ي ــدًءا م ــبق، ب األس

مــن إرهابيــي القاعــدة وعتــاة الســلفيّين والجهاديّيــن، ممــن كانــوا فــي 

ــع  ــاعات م ــت س ــٍة دام ــد معرك ــّروا بع ــي، و»ف ــب والتاج ــو غري ــجني أب س

ــوات  ــاون والعب ــع اله ــا مداف ــون خلله حــرّاس الســجنين، اســتخدم المهاجم

الناســفة«)79(. ثــم رّحــب محــارب المندّســين األســدي، خــلل خمســة ليالــي 

ــح  ــذا فت ــاعدته، وله ــوريا لمس ــى س ــراق إل ــي الع ــول إرهابي ــة، بوص متعاقب

لهــم خمســة معابــر قادتهــم إلــى الّداخــل الســوري، بحراســة مندوبيــن 

عــن قــّوات مكافحــة اإلرهــاب علــى جانبــي الحــدود، أرشــدوهم إلــى أقصــر 

الطــرق الجتيازهــا فجــر كّل ليلــة، بيــن الســاعة الثانيــة عشــرة ليــًل والخامســة 

ــن  ــراق م ــوريا والع ــي س ــي جيش ــش ف ــدوا داع ــا ع ــا، انســحب بعده صباًح

)79(   »هــروب مئــات مــن الســجناء فــي اقتحــام ســجني التاجــي وأبوغريــب بالعــراق«، موقــع BBC العربــي، 

https://bbc.in/3xyGXEC .2013 22 ـ 7 ـ
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ــام، كان »الهاربــون«  ــق عليهــا. بعــد خمســة أي ــرة المتّف مواقعهمــا، فــي الفت

قــد انتشــروا، بكامــل عددهــم وعتادهــم، فــي المناطــق المحــّررة مــن ســوريا، 

ــق األســد ســراحهم مــن ســجونه مــن  ــى مــن أطل ــة إل ــكل أريحيّ وانضمــوا ب

ــة  ــلفية ـ جهادي ــات س ــوا تنظيم ــن أسس ــن، الذي ــين والجهاديّي ــاة المندّس عت

ــع  ــون م ــا، وشــرعوا يحارب ــا منه ــا وجــدوه قائًم ــى م ــوا إل مســلحة، أو انضم

األســديّة لإلجهــاز علــى ثــورة الحّريـّـة، وأداتهــا المقاتلــة: الجيــش الحــّر، الــذي 

قضمــوه، وحــدة بعــد وحــدة، ومنطقــة بعــد أخــرى، واغتالــوا قادتــه واحــًدا 

ــز أن ننســى فــي هــذا الســياق أن األســد أخــرج  ــر الجائ بعــد آخــر. مــن غي

ــن أن  ــم م ــورة، بالرغ ــن الث ــة م ــهر قليل ــد أش ــجونه، بع ــن س ــن م الجهاديّي

نظامــه حــرص دوًمــا علــى القيــام باعتقــاالت اســتباقيّة، كلمــا شــعر باحتمــال 

ــا اإلفــراج عــن  وقــوع أحــداث أو تطــورات داخليــة أو خارجيــة، ورفــض دوًم

الذيــن اعتُقلــوا بعــد أحــداث عاّمــة، وتركهــم غالبًــا للمــوت فــي الســجون، فمــا 

ــن  ــة، حي ــلق تنظيمــات إرهابيّ ــر اخت الهــدف مــن إطــلق ســراح هــؤالء، غي

كانــت األحــداث تخــرج عــن ســيطرته، وكان أمنــه يســتوجب إجــراء اعتقــاالت 

ــاني«،  ــبب »إنس ــاذا، وألي س ــادي؟ ولم ــرّف الجه ــاة التط ــن عت ــراج ع ال اإلف

ــي ســجونه اآلالف  ــى ف ــّذب وصّف ــل وع ــن، واعتق أخــرج الســلفيّين الجهادييّ

ــادوا  ــن ق ــث مــن مجتمــع ســوريا، الذي ــي الحدي ــي القطــاع المدن مــن ممثل

التّظاهــرات الّســلميّة المطالبــة بالحريــة، وكانــوا ضــد عســكرة الثــورة وضــد 

ــد أي  ــف ض ــتخدام العن ــا، أو اس ــا أو مذهبيً ــوريين، طائفيً ــن الّس ــز بي التميي

طــرف منهــم ألســباب فئويّــة؟ أخــرج األســد المتطرّفيــن مــن الســجون، ليــزّج 

بالمعتدليــن فيهــا، التزاًمــا بقاعــدة أجهزتــه المجّربــة فــي االعتقــال االســتباقّي 

ــا، والمدنــي األعــزل عــدًوا؟  ــّي، وفــي جعــل المتطــرف المســلح حليًف والوقائ

تضافــرت جهــود األســد مــع جهــود اإلرهابييــن والمتشــّددين الجهادييــن، ضــّد 

حــراك اآلمنيــن والعــزّل، الذيــن قــال األســد، فــي لقــاء مــع رجــال الديــن، إن 

ــه كان  ــع أن ــم، م ــى قتله ــه عل ــر تصميم ــن، وأظه ــم بالمليي ــن بينه اإلرهابييّ
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قــد ســّوغ حربــه فــي األمــس القريــب بحمايتهــم مــن »المندّســين«، وبــادر 

ــا  بالفعــل إلــى اقتلعهــم مــن مواطنهــم وطردهــم إلــى خــارج وطنهــم، مرّحبً

ــم  ــم صــدارة المشــهد، وفتكه ــكان، وباحتلله ــي كّل م ــين ف بانتشــار المندّس

ــرّك أي  ــّي، دون أن يح ــّر والديمقراط ــار الح ــن الخي ــن ع ــراك والمدافعي بالح

ــن  ــياته م ــه وميليش ــته أجهزت ــا مارس ــد م ــاكًنا ض ــم س ــن تنظيماته ــم م تنظي

ــت  ــات ُزرع ــم يافط ــن أخبرته ــاع، مم ــن الجي ــت مليي ــق ضّم ــار لمناط حص

علــى حــدود مناطقهــم بــأّن لديهــم الخيــار بيــن »الجــوع أو الركــوع«. لــم يــَر 

الــروس شــيئًا مــن هــذا كلــه، وتجاهلــوا المعنــى الــذي يفقــأ العيــن إلخــراج 

ــكيلهم  ــجون، ومــا أعقــب ذلــك مــن تش الســلفييّن والجهادييّــن مــن الس

ــروس شــعب ســوريا  ــم يضــع ال ــة. ول ــة أو متطرّف ــة إرهابي تنظيمــات مذهبي

فــي حســبانهم، كجهــة تســتحق الحمايــة مــن عمليــات قتــل أعمــى، مارســها 

الّنظــام واإلرهــاب فــي وقــت واحــد، بــل انقّضــوا بدورهــم عليــه بأفتــك مــا 

فــي حوزتهــم مــن أســلحة متطــّورة، بينمــا طــارت صواريخهــم ألفــي كيلومتــر 

ــش  ــا جي ــات طّوره ــوا سياس ــورييّن، واتّبع ــاكن الّس ــي مس ــر ف ــل أن تنفج قب

ــام، تقــول بتجفيــف المــاء  الواليــات المتحــدة »اإلمبريالــي« فــي حــرب فيتن

ــل  ــن أج ــعب م ــل الش ــه، وقت ــبح في ــذي يس ــمك ال ــاد الّس ــل اصطي ــن أج م

قتــل الثــوار أو االنتصــار عليهــم. بهــذه العقيــدة، اســتهدف الجيــش الروســي 

ــه مناطــق خارجــة عــن  ــا طيران ــورّي، فــي كّل مــرة قصــف فيه ــعب الّس الّش

ــرة  ــى المــدن المدّم ــاء نظــرة عل ــك إلق ــات ذل ــي إلثب ســيطرة النظــام، ويكف

ــوريّة  ــة س ــُج مدين ــم تن ــث ل ــات، حي ــة بالمئ ــرى المحروق ــرات والق بالعش

ــا حــدوًدا  ــغ فــي معظمه ــذي بل ــّي والبشــرّي، ال ــار العمران واحــدة مــن الدم

ــل  ــرت بالكام ــة ُدّم ــا، وتوجــد مناطــق ريفيّ ــادة بنائه ــا وإع تســتدعي هدمه

ولــم يبــق فــي قراهــا حجــرًا فــوق حجــر. وهنــاك تصريحــات للمنّســق األممــي 

فــي ســوريا يقــول فيهــا إن حجــم الدمــار فــي مدينــة حلــب، مــن جــرّاء قصف 
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الّنظــام وحلفائــه مــن الــروس واإليرانييــن، يفــوق الخيــال)80(، علــى حيــن أّن 

ســوريا تحتــاج إلــى 160 مليــار دوالر، وإلــى عشــرة أعــوام، كــي تعــود إلــى مــا 

ــة  ــة واالجتماعيّ كانــت عليــه عــام 2010، بحســب تقديــر المنظّمــة االقتصاديّ

ــدد  ــرى إن ع ــرات أخ ــت تقدي ــّي. وقال ــك العالم ــكوا والبن ــيا االس ــرب آس لغ

ــا الجرحــى والمشــّوهون  ــون إنســان، أّم ــن 700 ألــف وملي ــراوح بي ــى ي القتل

 Handicap والمفقــودون والمقعــدون، فعددهــم أضعــاف ذلك، وقّدرت منظمــة

International الفرنســيّة أن عــدد مــن أصيبــوا بجــروح بلــغ نحــو ثلثــة ملييــن، 

منهــم مليــون ونصــف سيعيشــون فــي حالــة إعاقــة دائمــة، وقــد خضــع 86 

ألًفــا منهــم لعمليّــات بتــر أطــراف، بينمــا فــّر 5,4 مليــون إلــى خــارج ســوريا، 

ــن. ورفــع رئيــس المركــز  ــامية للجئي ــة األمــم المتحــدة الّس بحســب مفوضي

الوطنــي إلدارة شــؤون الدفــاع الروســي الجنــرال ميخائيــل ميزينتســيف العــدد 

إلــى ســبعة ملييــن)81(، واتّهمــت »منظّمــة العفــو الدوليــة« الّنظــام الّســوري 

ــات إعــدام جماعــّي، فــي ســجن صيدنايــا، طالــت  عــام 2017 بارتــكاب عمليّ

ــى أحــد  ــوا إل ــن عامــي 2011و2015، أضيف ــرة بي ــي الفت ــف شــخص، ف 13 أل

ــوا  ــا مات ــتين ألًف ــم، وس ــا وســبعمئة مواطــن صــّور قيصــر جثامينه عشــر ألًف

تحــت التعذيــب فــي الفتــرة نفســها، بحســب معلومــات »المرصــد الّســوري 

ــراع،  ــدأ الّص ــذ ب ــان من ــون إنس ــف ملي ــع نص ــوا م ــان«، اعتُقل ــوق اإلنس لحق

فــي الوقــت الــذي يحتــاج فيــه ثلثــة عشــر مليــون ســوري إلــى المســاعدة، 

وفــق »مكتــب الشــؤون اإلنســانيّة« التابــع لألمــم المتّحــدة، ويعيــش تســعون 

بالمئــة مــن الســوريين تحــت خــّط الفقــر، منهــم مليــون مواطــن فــي مــدن 

محاصــرة )82(. وبذلــك يتّضــح حجــم العنــف الــذي اســتهدف اآلمنيــن، وحجــم 

إســهام جيــش روســيا فــي الفتــك بالعــزّل منهــم، وفظاعــة مشــاركتهم التــي 

)80(   موقع المرأة العربية، لها أون الين، 5 كانون الثاني 2017.

)81(   عدنــان أحمــد، »مســاع روســيّة للتحّكــم بعــودة اللجئيــن الســوريين«، العربــي الجديــد، 22 ـ 7 ـ 2018. 

https://bit.ly/3KS8tjY

)82(   موقع الشرق األوسط أون الين، 14 آذار 2018.
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ترقــى إلــى مســتوى جرائــم حــرب وإبــادة شــعٍب ذنبــه الوحيــد أنــه طالــب 

بالحّريّــة والديمقراطيّــة، بذريعــة الحــرب ضــد اإلرهــاب ليقضــوا علــى أعــداء 

ــر مصيرهــم  ــي تقري ــا ف ــّي عــن حــق الضحاي ــان كلم ــي ظــّل طوف األســد، ف

ــزام بقرارهــم الحــّر،  ــل فــي شــؤونهم، وااللت ــار نظامهــم، وعــدم التدّخ واختي

والتوّصــل إلــى حــل ال يتدّخــل فيــه أجانــب، أي أميركيـّـون أوروبيـّـون، ويقتصــر 

علــى »أصدقــاء« الّشــعب الّســورّي، مــن روس وإيرانييــن ومرتزقــة أتــوا مــن 

ــم  ــران وجلبته ــم طه ــن جّندته ــم الســفلّي، مم ــم بلدانه ــي عال ــى درك ف أدن

إلــى ســوريا، حيــث فقــدوا هويّتهــم كأجانــب، وحّولهــم األســد إلــى ســوريّين 

أقحــاح، بمجــرّد أن حملــوا الســلح دفاًعــا عــن نظامــه، بعــد أن نــزع الجنســيّة، 

فــي واحــدة مــن خطبــه، عــن ملييــن الســوريين الرافضيــن شــخَصه ونظامــه، 

ومنحهــا »لمــن يدافــع عــن ســوريا« أي عــن نظامــه أيًّــا كانــت جنســيّته)83( ! 

رابًعــا، وضعــت روســيا سياســاتها الّســوريّة تحــت عنــوان عريــض هــو »ضمــان 

اســتمرار الدولــة«، التــي ربطــت بقاءهــا بشــخص بّشــار األســد، مــع أنّهــا كيــان 

عــام وشــامل ومجــرّد، وبالتالــي غيــر شــخصي. وربطــت اســتمرارها بأجهــزة 

ــات  ــة ومنظّم ــث وبيروقراطيّ ــزب بع ــرات وح ــش ومخاب ــن جي ــدية، م األس

شــعبيّة. وألن ســوريا مرتبطــة وجوديـًـا باألســد، فقــد رفضــت روســيا أن يكــون 

األســد ســبَب مــآزق ســوريا، والجهــة التــي قــررت شــّن الحــرب علــى شــعبها، 

ــه  ــام، وألن ــقوط الّنظ ــى س ــيؤّدي إل ــه س ــد ألن ــقوط األس ــض س ــت رف وأعلن

مســّوغ احتــلل الجيــش الروســي لســوريا. هكــذا، تــرى موســكو فــي األســد 

حلقــة الّصــراع المركزيّــة، وفــي إنقــاذه المســألة الرئيســة للسياســة والحــرب، 

ــا وعلــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي. داخليً

بهــذا الفهــم، اعتبــرت قضــاء األســد علــى الّشــعب الّســوري شــرعيًّا، وأشــادت 

ــعب  ــّد ش ــانية ض ــن اإلنس ــا ع ــه دفاًع ــلطته بصفت ــن س ــه ع ــه ودفاع بصلبت

مــن اإلرهابييــن، وتنظيمــات معارضــة سياســيّة وعســكريّة، ال فــرق فيهــا بيــن 

)83(   بّشــار األســد، »ســوريا لمــن يدافــع عنهــا أيـّـا كانت جنســيته«، موقــع ســبوتنيك بالعربيــة، 26ـ  7ـ  2015.
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متشــّدد ومعتــدل، لــن ينعــم العالــم باألمــن والســلم، مــا دامت ترفــض العودة 

إلــى بيــت طاعتــه. مــاذا يبقــي هــذا الموقــف مــن حيــاد الكرمليــن المزعــوم، 

ــى حــّل سياســّي تفاوضــّي: ســورّي ـ ســورّي، أو  ــي ســعيه إل ــن صــدق ف وم

ــى أحــد طرفــي الصــراع  ــن إل ــاز الكرملي ــم يســهم انحي يقــّرره الّســوريون؟ أل

فــي فتــح بــاب المجــازر والعنــف علــى مصراعيــه، ويســتهدف ســوريين لــم 

ــتولت  ــة اس ــن طغم ــا م ــاروا لتحريره ــل ث ــة، ب ــقاط الدول ــا بإس ــوا يوًم يطالب

عليهــا بالقــّوة، وحّولتهــا إلــى أداة فــي يــد اســتعمار داخلــّي يضطهــده ويــذّل 

ــم يتعامــل معهــم  ــل مناســبة، ول ــاه ويجّوعهــم ويقتلهــم، بمناســبة وب ضحاي

إطلقًــا بغيــر العنــف كمحتــوى وحيــد لسياســاته، بمجــرّد أن حــّول جيشــهم، 

ــة قبــل انقــلب عــام 1963، إلــى قــّوة قهــر  الــذي غلبــت عليــه صفــة الوطنيّ

ــة برفــض الدفــاع عــن الوطــن ضــد  ــّي، تلزمهــا بنيتهــا الطائفيّ واحتــلل داخل

العــدوان واالحتــلل الخارجــي، أو إشــراك الّشــعب فــي الدفــاع عنــه، وبقتــل 

الّســوريين دون وازع أو ســبب، لكونهــا أداة صــراع تســتخدمها األســديّة 

ضدهــم، وتتولّــى حمايــة النظــام بســلٍح اشــتروه ليحميهــم ويــردع العــدوان 

ــه أعمــل مدافعــه  ــد أن ــلل اإلســرائيلي، بي عليهــم ويحــّرر أرضهــم مــن االحت

ودبّاباتــه وطائراتــه فــي قراهــم ومدنهــم، فــي حيــن أنــه امتنــع طــوال أربعــة 

وأربعيــن عاًمــا، تفصلنــا عــن اتفاقيّــة فصــل القــّوات فــي الجــوالن، عــن رمــي 

ــر  ــال بأكث ــن القت ــن ميادي ــّر م ــاة، وكان يف ــو بحص ــرائيليين ول ــه اإلس محتلّي

ــه  ــرض أنّ ــا يفت ــى م ــا عل ــا شــنت إســرائيل هجوًم ــة، كلّم ــا ونذال الصــور جبًن

ــات هائلــة مــن الســلح غيــر المســتخدم. لــم  وطنــه، وقــد خلّــف وراءه كّميّ

يــَر الــروس فــي أجهــزة المخابــرات والقمــع، وفــي الجيــش الــذي يقتــل شــعب 

ســوريا ويدّمــر وطنــه، أجهــزة ســلطة تمــارس مهّمــات ال تشــبه ـ مــن قريــب 

ــا  ــن وطنه ــون أم ــا ال تص ــم، وأنّه ــي العال ــا ف ــه مثيلته ــا تمارس ــد ـ م أو بعي

وتحتــرم حقــوق مواطنيهــا، ومــن غيــر الدســتوري والجائــز أن تقتــل مواطنيهــا 

ــدين،  ــوص وفاس ــة، ولص ــة ـ طائفيّ ــلطة عائليّ ــن س ــا ع ــات اآلالف دفاًع بمئ
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زّجــوا الدولــة والمجتمــع فــي مــآزق كثيــرة، مقابــل خدمــات مأجــوره كانــوا 

يقّدمونهــا لمــن يدفــع أكثــر، بمــا ترتـّـب عليهــا مــن جرائــم ســّدد المواطنــون 

الســوريون ثمنهــا مــن ســمعتهم وعلقاتهــم مــع جوارهــم العربــّي واألجنبــّي، 

كمــا حــدث فــي لبنــان وفلســطين والعــراق. لــم تــر روســيا شــيئًا مــن هــذا، 

ولــم ترفــض طائفيّــة الّنظــام، بــل رّحبــت بهــا، وبنــت خططهــا عليهــا، باعتــراف 

ملحقهــا العســكري فــي دمشــق الجنــرال فيــودوروف، الــذي ســبق االستشــهاد 

بــه.

ــه، إذا  ــي موقع ــد ف ــاء األس ــا، إبق ــران، أو لغيرهم ــيا أو إلي ــّق لروس ــل يح ه

كانــت هــذه سياســاته ونتائجهــا الداخليّــة والخارجيّــة؟ وهــل يجــوز أن يكــون 

ــررت  ــه، لمجــرّد أن روســيا ق ــه وأبنائ ــرة بنات ــى خي ــا لشــعٍب قضــى عل رئيًس

ــّل السياســي  ــل الح ــم وبتعطي ــى العال ــه وعل ــدت بفرضــه علي ــاءه، وتعّه إبق

ــة،  ــلطة مارق ــى س ــا عل ــا وثوريًّ ــرًّدا وطنيًّ ــّوض تم ــكرّي يق ــّل عس ــل ح وتفعي

حّولــت تمــرّده عــن ســابق عمــد وتصميــم إلى صــراع إقليمــّي ودولــّي، ودعت 

ــه مــن أيــدي الّســورييّن،  روســيا وإيــران للمشــاركة فيــه، لتخــرج مفاتيــح حلّ

وتلحــق وطنهــم بمــن جعــل الشــعب وبيوتــه ومواطنــه حقــول رمايــة تجــرّب 

فيهــا أســلحته بتبــاه وإســراف؟ مــاذا ســيكون مصيــر دولــة ومجتمــع ســوريا، 

إن نجحــت موســكو فــي إرغــام المجتمــع الدولــي علــى قبــول األســد ونظامــه، 

وواصلــت رفــض قــرارات الّشــرعيّة الدوليّــة، الخاّصــة بســلم تفاوضــّي يوقــف 

الحــرب، طرفــه اآلخــر المعارضــة؟ ومــاذا ســيبقى مــن الّنظــام الّداخلــّي 

ــه  ــا بحوزت ــم امتناعــه عــن اســتخدام م ــّي، إن واصــل العال واإلقليمــّي والدول

مــن وســائل وأدوات لــردع العــدوان الروســّي ـ اإليرانــّي علــى ســوريا وشــعبها، 

ــي  ــانية، ف ــد اإلنس ــم ض ــرب وجرائ ــم ح ــا جرائ ــب يوميً ــن يرتك ــة م ولمعاقب

وضــح النهــار وبأســلحة محرّمــة دوليًــا؟ أال يقــود الموقــف الروســي إلــى إثــارة 

حــروب مســتقبلية تضــع حجــر أساســها اليــوم الحــرب التــي تشــّنها موســكو 

منــذ أعــوام علــى مطالبيــن بمــا لــم يســبق إلرهابــّي أن طالــب بــه: الحريــة 
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والعدالــة والمســاواة والكرامــة اإلنســانية؟ ألــم يُقــّوض الكرمليــن، بسياســاته 

ــة، ويدخــل العالــم فــي صراعــات وخيمــة  الخاصــة بســوريا، الّشــرعيّة الّدوليّ

ــا؟  ــا وسياســيًّا وقيميًّ النتائــج، ويعطّــل عامــًدا متعّمــًدا الّنظــام الّدولــّي، أخلقيًّ

ــم روســيا  ــم، وتعل ــم العال ــا لشــعٍب يعل ــاء األســد رئيًس ــذي يســّوغ بق ــا ال م

ــه  ــه وأبنائ ــن بنات ــن م ــى بالمليي ــد ضّح ــه، وق ــه يرفض ــا، أن ــن غيره ــر م أكث

ليتخلـّـص منــه، وتعــرّض لحــرب تواصلــت طــوال نيّــف وتســعة أعــوام، بجميــع 

أنــواع األســلحة، مــن دون أن يتنــازل عــن المطالبــة برحيلــه؟! أليــس إبقــاؤه 

تكريًمــا لجهــوٍد جعلــت ســوريا ســاحًة يتــّم فيهــا اإلجهــاز علــى الّنظــام العربّي 

واإلقليمــّي والدولــّي، والقضــاء علــى المواطــن، الــذي يُلــزم الدســتور الّســوري 

رئيــس الدولــة بالمحافظــة عليــه؟ أليــس شــطب دولــة ومجتمــع ســوريا خيانــًة 

ــى  ــب عل ــزاة األجان ــرائيل والغ ــييد« إس ــأنه »تس ــن ش ــًة، م ــًة موصوف وطني

دمشــق والمشــرق العربــي، لعقــود كثيــرة قادمــة؟! أخيــرًا، هــل يجــزى األســد 

بســبب دوره فــي نشــر »فوضــى واشــنطن الخّلقــة«، داخــل ســوريا وخارجهــا، 

ورفضــه إصــلح نظامــه الفاســد ومــا ألحقــه بالّســوريّين مــن ويــلت، وعــدم 

ــت  ــلد ليس ــلل ب ــيا الحت ــه روس ــم، ودعوت ــة إلخضاعه ــوة الكافي ــلك الق امت

ملكــه، وقتــل شــعب ليــس لهــا الحــّق فــي التصــّدي لحريتــه؟ 

ــراط عقــد  ــى انف ــل األســد ســيؤّدي إل ــأن رحي ــدة ب أقنعــت روســيا دواًل عدي

الّدولــة الّســورية وانهيــار مؤسســتيها العســكريّة واألمنيّــة، وانتشــار الفوضــى، 

ونشــوء مخاطــر تهــّدد الّنظــام الدولــي وأمــن العالــم فــي المنطقــة العربيــة 

ــى  ــي فوض ــوريين ف ــوريا والس ــن زّج بس ــو م ــس ه ــه لي ــا، كأنّ ــا وراءه وم

ومجــازر، بلــغ عددهــا نيًفــا وأربعمئــة مجــزرة كبيــرة، غطــت األرض الســوريّة 

شــمااًل وجنوبـًـا، شــرقًا وغربـًـا، أو كأن لجــان األمــم المتحــدة التــي حّققــت فــي 

أوضــاع حقــوق اإلنســان لــم تقتــرح إحالتــه إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة 

فــي تقاريــر أربعــة، قّدمتهــا إلــى مجلــس األمــن فــي فتــرات زمنيّــة متباينــة، 

ــى  ــكرّي، ردًّا عل ــّي ـ العس ــّل الحرب ــرار الح ــذ ق ــن اتّخ ــو م ــس ه ــه لي أو كأن
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مطالبــات شــعبه بالحريــة، ســلميًا ومدنيـًـا، ولــو أنــه اســتجاب، لمــا طالــب أحٌد 

بإســقاطه ولمــا نشــبت الحــرب فــي ســوريا ودّمــرت األخضــر واليابــس فيهــا، 

ــم  ــروس العال ــأّي منطــق يدعــو ال ــرًا، ب ــى! أخي بســلح جيشــه بالدرجــة األول

ــدرء  ــع، ل ــبب مقن ــس، دون أي س ــرب باألم ــرار الح ــذ ق ــن اتّخ ــتعانة بم للس

الحــرب غــًدا، وهــل ســيتمكن مــن تهدئــة شــعبه بغيــر مرابطــة قــوات أجنبيّــة 

فــي بــلده، وأي عاقــل ســيصّدق أن الّشــعب ســيرى فيــه رئيًســا شــرعيًا، وهــو 

يعلــم أنــه فــرّط باســتقلل الدولــة والوطــن الســوريين، وأخضعهمــا الســتعمار 

أجنبــّي، وقتــل وجــرح ملييــن المواطنيــن، مــن أجــل كرســيّه؟ 

ــدأ وفكــرة.  ــورة، كمب ــق للث ــرٌه عمي ــة الموقــف الروســي ك ــي خلفيّ يكمــن ف

إنــه كــرٌه يتجــاوز الّسياســة، ويفّســر رفــض مــا عرضتــه وفــود المعارضــة حــول 

منــح روســيا دوًرا رئيًســا فــي حمايــة ســوريا المســتقبل مــن أميــركا، وامتنــاع 

الّنظــام البديــل لألســدية عــن القيــام بــأي تدبيــر يضــّر بمصالــح موســكو، بمــا 

فــي ذلــك تزويــد أوروبــا بالغــاز والعالــم بالّنفــط عبــر أنابيــب تمــّر باألراضــي 

ــة للّشــعب الّســورّي،  ــة وتاريخيّ الّســورية، وتكليــف روســيا، كصديقــة تقليديّ

ــاء جيشــه واقتصــاده. رفضــت روســيا أي موقــف قــد يشــي بأنهــا  بإعــادة بن

تقبــل قيــام علقــات مــع المعارضــة قــد تؤثـّـر ســلبيًا، ولــو مــن بعيــد، باعترافها 

باألســد كمجّســد لســوريا، ورفضــت كذلــك االعتــراف بمجــازره ضــد اآلمنيــن، 

ــة نظامهــا مــن  ــة تتّخذهــا أّي ســلطة شــرعيّة لحماي ــر قانوني واعتبرتهــا تدابي

مؤامــرات قــد ينخــرط الّشــعب فيهــا، ويســّميها الّســوريّون ثــورة. 

ــة، أصــرّت روســيا علــى بقــاء األســد وأعــادت تأســيس جيشــه،  بهــذه الخلفيّ

وعــّززت قــدرات مخابراتــه، وســاعدتها فــي فبركــة تنظيمــات إرهابيّــة ألصقتهــا 

أو ألحقتهــا بالثــورة. وبذلــك، اصطّفــت روســيا إلــى جانــب الّنظــام، وتخلّــت 

ــي  ــة التــي ربطتهــا بالدولــة الســوريّة، وتنّكــرت لمــا بُن عــن العلقــة التاريخيّ

عليــه النظــام الدولــي مــن قيــم ومبــادئ ترفــض تحالــف دولــة كبــرى، وعضــو 

ــم  ــه«، التنظي ــزب الل ــة كـــ »ح ــات إرهابي ــع تنظيم ــن، م ــس األم ــي مجل ف
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ــه،  ــا مع ــقت معاركه ــة ونّس ــرات قتالي ــلحة وخب ــه بأس ــذي زّودت ــّي ال اإلرهاب

وحمــت حليفــه وربيبهــا األســدّي فــي مجلــس األمــن، ومنعــت إدانتــه حتــى 

ــة  ــة، بحج ــلحة كيمياوي ــورييّن، بأس ــدن الّس ــدات وم ــرى وبل ــه ق ــد قصف بع

ــة دون قــرار دولــّي، كأّن  عــدم جــواز التدّخــل الخارجــّي فــي شــؤونه الداخليّ

القــرارات التــي أصدرهــا مجلــس األمــن، والتفــت هــي عليهــا وعطّلتهــا، لــم 

تكــن دوليــة، أو كأّن غزوهــا لســوريا تــّم بقــرار أصــدره المجلــس أو الجمعيــة 

العاّمــة لألمــم المتّحــدة، واحتــلل دولــة ســيّدة وحــرّة، لــم يكــن بحاجــة إلــى 

قــرار كهــذا، وتكفــي فيــه »دعــوة« مــن شــخص فقــد صفتــه كرئيــس، وجــاء 

الغــزاة إلنقــاذه مــن شــعبه، وكان لدعوتــه، فــي نظرهــا، مكانــة تفــوق مكانــة 

القــرارات الدوليّــة، لمجــرد أنهــا تخــدم مصالحهــا، وبغــّض النظــر عــن مخالفتها 

ــراب  ــى واضط ــن فوض ــه م ــا أحدثت ــوريّين، وم ــّي وإرادة الّس ــون الدول للقان

ــم  ــن جرائ ــه م ــى ارتكاب ــت عل ــه، ودأب ــات أطراف ــّي وعلق ــام الّدول ــي الّنظ ف

ــار وفــّك الحصــار عــن  ضــد اإلنســانيّة، ومــن عــدم التــزام بوقــف إطــلق الن

القــرى والبلــدات والمــدن الجائعــة، بعــد أن وافقــت عليهمــا، وعلــى وقــف 

القصــف العشــوائّي بالبراميــل المتفّجــرة مــن الجــّو، وبالمدافــع والصواريــخ 

مــن األرض، فضــًل عــن التنّكــر لتعّهدهــا بإخــلء ســبيل المعتقليــن، وخاّصــة 

األطفــال والنســاء منهــم. 

أليــس أمــرًا يثيــر الّدهشــة واإلدانــة أن تســتخدم روســيا، ألّول مــرة فــي تاريــخ 

ــة، حــّق النقــض إحــدى عشــرة  ــة الثاني ــا بعــد الحــرب العالمي دبلوماســية م

مــرّة ضــد مشــاريع قــرارات دوليــة تديــن األســدية، وأن تســتخدم هــذا الحــق 

ــتخدام  ــي اس ــق ف ــن التحقي ــة م ــان دوليّ ــع لج ــوم واحــد، لمن ــي ي ــن ف مرّتي

ــى  ــان 2017، عل ــوم 4 نيس ــيخون، ي ــان ش ــدة خ ــد بل ــاوي ض ــلح الكيمي الس

الّرغــم مــن أنهــا اتّهمــت المعارضــة باســتخدامه)84( !

ــي  ــي س ــي ب ــع ب ــوريا، موق ــي س ــة ف ــات الكيميائي ــي الهجم ــق ف ــد التحقي ــد تمدي ــي ض ــو روس )84(   فيت

https://www.bbc.com/arabic/world-41742717  .2017 الثانــي  تشــرين   24 بالعربــي، 
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هــل يرتبــط وجــود الدولــة الّســورية ومؤّسســاتها ببّشــار األســد ارتبــاَط 

ــة  ــزول الدول ــم؟! وهــل ت ــاع العال ــد موســكو إقن ــا تري ــبب، كم النتيجــة بالّس

ــي عــن الســلطة أو مــات فجــأة  الّســورية ومؤّسســاتها، إن أُرغــم علــى التخلّ

بذبحــة قلبيــة؟ أال تســتطيع الّدولــة أن تكــون مســتقلّة عنــه، وأن تســتمّر مــن 

دونــه أو بغيــره؟ إّن األســباب الحقيقيّــة لموقــف روســيا مــن الّصــراع الّســوري 

ــّي، التــي  ــون الّدول ــى القــّوة وانتهــاك القان تكمــن فــي الطريقــة القائمــة عل

قــررت اعتمادهــا لخدمــة مصالحهــا، ومــا تمّســكها باألســد إال محاولــة إلضفــاء 

ــة مســتقلّة وذات  ــر الّشــرعّي لدول ــع شــرعّي علــى غزوهــا واحتللهــا غي طاب

ــاذ بشــار  ــى إنق ــا عل ــا ال يقتصــر إطلقً ــى أن هدفه ــة عل ــاك أدلّ ســيادة. وهن

ــه قــرر القضــاء علــى  األســد، كاعتــراف الرئيــس بوتيــن بأنــه غــزا ســوريا »ألنّ

داعــش، التــي تســبّبت جرائمهــا فــي أزمــة اللجئيــن الّســوريّين وكأّن الّنظــام 

الّســوري ليــس هــو مــن تســبّب فيهــا! ولتوجيــه رســالة إلــى العالــم بــأن عهــد 

القطــب الواحــد انتهــى، مــع تشــّكل قطــب مــواز يضــم إيــران والصيــن«)85(. 

ــيا  ــداف روس ــة، أه ــة العربي ــي إن إن« باللغ ــع »س ــّدد موق ــه، ح ــن جانب م

الســوريّة بخمســة هــي: »حمايــة مصالحهــا فــي ســوريا التــي لــم يعــد جيــش 

األســد قــادًرا علــى صيانتهــا، وفــي مقّدمهــا القاعــدة البحريّــة فــي طرطــوس، 

وإرســال رســالة إلــى العالــم تقنعــه أّن روســيا قــوة يجــب االعتــداد بهــا علــى 

ــا  الســاحة الدوليّــة؛ وقتــال الجماعــات اإلســلميّة؛ ورفــع شــعبيّة بوتيــن داخليً

بعــد عقوبــات الغــرب االقتصاديــة علــى روســيا؛ وبيــع الّســلح«)86(.

ــنطن  ــد واش ــي معه ــيّة ف ــؤون الّروس ــرة الش ــكايا، خبي ــا بورشفس ــول آن وتق

لدراســات الشــرق األدنــى: »يعــود أحــد أســباب قــرار بوتيــن التدّخــل 

ــط، إن  ــرق األوس ــادة الش ــر ق ــي مصي ــن أن يلق ــيته م ــى خش ــوريا إل ــي س ف

)85(   بولبابــه ســالم، »لمــاذا دخلــت روســيا الحــرب فــي ســوريا؟«، موقــع بــاب نيــت، 3 تشــرين األول 2015. 

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

)86(   مــاذا تريــد روســيا فــي ســوريا؟ 5 أســباب وراء دعــم بوتيــن لبشــار األســد، ســي أن أن بالعربيــة، 8 ـ 2 

https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/02/08/russia-syria-intrest .2016 ـ
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ــع العربــي إلــى روســيا، حيــث يعــّم الفســاد وتنعــدم المســاءلة  وصــل الربّي

السياســيّة، ووقعــت موجــة مــن التظاهــرات الشــعبيّة فــي كانــون األول 2011، 

هــي األوســع منــذ ســقوط االتحــاد الســوفيتي«)87(. وتضيــف مــي غيــث، إلــى 

هــذه األســباب، فــي مقالــة عنوانهــا »التدّخــل الروســّي فــي ســوريا«: »رغبــة 

روســيا فــي ممارســة ضغــوط لرفــع أســعار النفــط، وأخــذ دور فــي التّســويات 

الخاّصــة باألقليّــات فــي ســوريا والعــراق، وخاصــة منهــم الكــرد«)88(، وهــو مــا 

نفــاه بوتيــن فيمــا بعــد، بالقــول: »إن روســيا ال تنشــغل بالمســألة الكرديــة في 

ســوريا، وهــي ليســت مــن شــأن الحكومــة الروســيّة، لكّنهــا، علــى الرغــم مــن 

ذلــك، اعترفــت بــاإلدارة الذاتيــة عبــر افتتــاح مكتــب لهــا فــي موســكو، يــوم 

17 آذار 2016، وصفــه ممثــل الحكومــة الروســية فــي حفــل االفتتاح بـــالحدث 

ــذي  ــي هــذا »الغمــوض الخــّلق«، ال ــى الكــرد«)89(. ف التاريخــي بالّنســبة إل

ــة روســيا،  ــر خارجي ــروف، وزي ــة«، جعــل الف ــا خــدم »الفوضــى الخّلق لطالم

»التحالــف مــع نظــام األســد شــرط مواجهــة تنظيــم داعــش «)90(. 

ال تقتصــر األســباب التــي دفعــت بوتيــن إلــى احتــلل ســوريا علــى التصــدي 

لثورتهــا، ولــن تنتهــي بهزيمــة الّســورييّن أو بانتصارهــم. كمــا أّن الحــرب ضــد 

ــورة، ليســت ســوى  ــًدا للث ــا أو مؤي ــا ثوريً ــا طرفً ــم تكــن يوًم ــي ل داعــش، الت

ذريعــة اســتُخدمت لتخويــف الــروس وإقناعهــم بإرســال جيشــهم إلــى ســوريا 

كإجــراء دفاعــّي يســتهدف حمايتهــم، كأّن الحــرب ضــد التنظيــم اإلرهابــّي لــم 

تكــن دائــرة علــى قــدم وســاق، بواســطة القــّوات األميركيّــة وقــّوات التحالــف 

الدولــي الــذي أسســته مــن 6۷ دولــة، أو كأّن هــذه الحــرب لــم تدّمــر قــدرات 

ــوال  ــه ط ــر غارات ــم يقص ــا، ول ــيا حاربه ــران روس ــش وطي ــش، أو كأّن جي داع

عــام ونصــف علــى فصائــل المعارضــة المســلّحة دون غيرهــا، وعلــى المعتدلــة 

)87(   أنّا بورشفسكايا، »مصالح روسيا في سوريا«، 24 كانون الثاني 2013.

https://bit.ly/3JSqzky .2015 88(   مي غيث، معهد الدراسات المصري، 25 تشرين الثاني(

)89(   بوتين، »المسألة الكردية في سوريا ليست من شأننا«، موقع عنب بلدي، 28 ـ 5 ـ 2016.

)90(   مي غيث، مرجع سابق.
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ــط  ــة الســاحل وغــرب ســوريا، ومحي ــي منطق ــي، ف ــف األميرك ــا، بالتصني منه

دمشــق، ألنّهــا كانــت الخطــر الوحيــد علــى األســد، بينمــا كانــت قــوى داعــش 

الرئيســة تقاتــل فصائــل المعارضــة علــى بعــد مئــات الكيلومتــرات عــن قصــره. 

إذا اســتبعدنا مرفــأ طرطــوس، وجدنــا أنــه ال علقــة للثــورة بــكّل مــا أوردتــه 

روســيا مــن مســّوغات لغــزو ســوريا؛ أوالًّ ألّن المعارضــة أبلغتهــا ـ مــراًرا 

وتكــراًرا ـ موافقتهــا علــى عقــد اتفاقيــة طويلــة األمــد معهــا، تســمح بمرابطــة 

ــّي كان  ــل الحقيق ــّوغ التدّخ ــا ألن مس ــوري؛ وثانيً ــاء الس ــي المين ــطولها ف أس

اإلفــادة مــن ضعــف وتهافــت نظــام األســد الحتــلل ســوريا واســتخدامها كأداة 

ــة، فــرض الغــرب  ــن مواقفــه فــي مســائل دوليّ ــه يليّ ضغــط علــى الغــرب، علّ

علــى روســيا بواســطتها حــااًل مــن اإلقصــاء، قيّــدت قدرتهــا علــى نيــل االعتراف 

ــة عظمــى، فــي جميــع مجــاالت القــّوة والتقــّدم. ومــن المعــروف  بهــا كدول

ــن،  ــكو مرتّي ــد زار موس ــليماني كان ق ــم س ــي قاس ــرس اإليران ــرال الح أن جن

قبــل قيامهــا بغــزو ســوريا، وأنــه طالــب الكرمليــن بــدور حربــّي مباشــر ضــد 

ــّوة.  ــن ق ــران م ــه األســدية وإي ــا تمتلك ــة الّنظــام بم ــورة، الســتحالة حماي الث

ــيّة  ــط روس ــم خط ــا بدع ــرال »كان مكلًف ــة أن الجن ــع العربي ــر موق ــد ذك وق

للتدّخــل العســكرّي فــي ســوريا، وتشــكيل تحالــف إيرانــّي ـ روســّي مــع بّشــار 

األســد«)91(. أيبقــى بعــد هــذا شــكٌّ فــي أن األســد ومؤّسســته العســكريّة همــا 

مــن صلــب »المصالــح الّروســيّة« المطلــوب إنقاذهــا وخدمتها في ســوريا، وأن 

ســقوطهما ســيكون فشــًل اســتراتيجيًا ســيدفع بوتيــن ثمنــه غاليًــا، وســيضعف 

نظــام طهــران، بشــهادة حســن فيروزأبــادي، مستشــار خامنئــي األعلــى، الــذي 

قــال: »تدّخلنــا فــي ســوريا أتــى تماشــيًا مــع أهــداف الثــورة اإلســلميّة«، بينمــا 

أضــاف علــي ســعيدي، ممثـّـل المرشــد فــي الحــرس الثــوري، فــي آخــر تشــرين 

الثانــي ۲0۱5: »لــوال تدّخــل إيــران لدعــم نظــام دمشــق، لكانــت ضاعــت إيران 

والعــراق ولبنــان وســوريا«. هــذه التّصريحــات تؤكّــد خــوف روســيا وإيــران من 

https://bit.ly/3x9uiFI .2016 91(   سوريا يتقاسمها الروسّي واإليرانّي، موقع الجزيرة، 15 نيسان(
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ــا بالنســبة لآلخــر،  فشــلهما، مًعــا أو كل منهمــا بمفردهــا، ألنــه ســيكون كارثيًّ

ولــن يكــون مجــرّد تكــرار لمــا تعرّضــت لــه روســيا مــن خديعــة فــي ليبيــا، بــل 

ســيخرجهما صفــر اليديــن مــن الصــراع الّســورّي ـ اإلقليمــّي ـ الدولــّي، الــذي 

لــم يعــد مقتصــرًا علــى ســوريا، الدولــة التــي تفــوق فــي أهّميّتهــا أي دولــة 

ــا فــي منطقــة الشــرق األوســط،  ــا مفصليً ــّل موقًع ــا، وتحت فــي شــمال أفريقي

ــة مــع مختلــف الــدول  ــة ومصالحيّ بمــا لــه مــن تشــابكات سياســيّة وجغرافيّ

ــا  ــق له ــم يب ــي ل ــة روســيا الت ــث كســر عزل ــرادة مــن حي ــارات، ومــن ف والق

مــن أتبــاع فــي القــارة اآلســيوية غيــر ســوريا، فــإن أخرجهــا ســقوط نظامهــا 

ــي طــوق  ــه، وبق ــذي »تمــون« علي ــد ال ــع الوحي ــع التّاب ــدت الموق ــا، فق منه

ــة، وتأّخرهــا التقّنــي النســبّي  الناتــو محكًمــا حولهــا، ومثلــه عزلتهــا االقتصاديّ

عــن بقيــة العالــم، واســتحال احتللهــا موقًعــا نّديًّــا مــع واشــنطن فــي المــدى 

المنظــور. 

إذا كانــت روســيا قــد غــزت ســوريا لحمايــة األســد ونظامــه، بصفتهمــا مصلحــة 

اســتراتيجيّة بالنســبة لهــا، فمــا مصلحــة الدولــة الّســوريّة فــي أن تكــون تابعــة 

لهــا، خاضعــة الســتعمارها؟ وأيــن هــي مصلحــة الّشــعب الّســوري فــي تبّنيهــا 

ــن  ــق بي ــروس حــول التّطاب ــة ال ــا فرضيّ ــه؟ إذا قبلن ــف عــن قتل ــا ال يتوقّ رئيًس

الدولــة الســوريّة وشــخص األســد، هــل نســتنتج مــن ذلــك أّن للدولــة مصلحــة 

ــا  ــا فيه ــه، وتنشــر قّواته ــة تقصــف شــعبها وتقتل ــّوة أجنبيّ ــا ق ــي أن تحتلّه ف

وتتحّكــم فــي تطّورهــا الوطنــّي والمجتمعــّي لنصــف قــرن قــادم، لمجــرّد أن 

ا أنقــذ كرســيّه بالتخلّــي عــن ســيادة بــلده واســتقللها؟ وهــل  حاكًمــا مســتبدًّ

ــتعادة  ــتقرارها واس ــا اس ــن حًق ــية يضم ــى مســتعمرة روس ــوريا إل ــل س تحوي

ــد أحــد  ــن يفي ــة، أم ســيزّج بهــا فــي مشــكلت بــل حصــر، ل حياتهــا الطبيعيّ

منهــا غيــر الــدّب الروســي، الــذي لــن تكــون لــه وظيفــة أخــرى غيــر القضــاء 

علــى وعــد الثــورة ببنــاء دولــة ديمقراطيّــة، لحمتهــا وســداها الحريــة والعدالة 

ــة، التــي  ــة الفاســدة الحاليّ ــة القلّ والمســاواة والكرامــة اإلنســانيّة، بديــل دول
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تحتمــي بجيــش أجنبــّي يدّمــر شــعبًا يفتــرض أنّــه شــعبها، حــّول وطنــه إلــى 

ــه،  ــا رفــض أن يكــون أحــد أطراف ــه، ولطالم ــه علي ســاحة صــراع ال ســيطرة ل

ــه  ــزب الل ــون: كح ــون ومتطرف ــه إرهابي ــه ومدن ــراه وبلدات ــّل ق ــد أن احت بع

العراقيــة، ومرتزقــة زينبيّــون،  الشــعبّي«  اللبنانــّي، وتنظيمــات »الحشــد 

ــى  ــواًل إل ــران، وص ــيا وإي ــي روس ــان، وجيش ــتانيين واألفغ ــون الباكس وفاطميّ

ــاهمتين:  ــديّة المس ــة واألس ــة والعربيّ ــة واإلقليميّ ــرات الدوليّ ــركتي المخاب ش

داعــش والّنصــرة؟ 

دخلــت روســيا إلــى ســوريا مــن أجــل اإلمســاك بورقــة تفــّك بواســطتها الحصار 

عليهــا، وممارســة ضغــط علــى الغــرب وواشــنطن يقنعهمــا بفتــح حــوار 

ــة  ــا قبض ــكت به ــكلت؛ فأمس ــن مش ــا م ــق بينهم ــو عال ــا ه ــول م ــا، ح معه

ــا،  ــا، دون موافقته ــن أهدافه ــق أّي م ــن تحقي ــا وبي ــت بينه ــنطن، وحال واش

ــى روســيا وغيرهــا  ــة، ويجــب عل ــح حاكم ــا باعتبارهــا مصال ــة مصالحه وتلبي

رؤيــة دورهــا الّســوري بداللتهــا. إلــى أن يحــدث ذلــك، ســتجد روســيا نفســها 

ــة،  ــرائيليّة، وأوجلنيّ ــة، وإس ــة، وأميركيّ ــة، وإيرانيّ ــراء تركيّ ــوط حم ــام خط أم

ــس  ــن مســاحة ســوريا، ولي ــة م ــتين بالمئ ــاء بنحــو س ــى االكتف وســتضطر إل

بكامــل مســاحتها، وتنافســها عليهــا إيــران واألســدية وإســرائيل، وال خيــار لهــا 

ــة  ــام دول ــي حط ــش ف ــه، أو العي ــنطن بأوراق ــك واش ــذي تمس ــّل ال ــر الح غي

دّمرهــا طيرانهــا وحلفاؤهــا، يحتــاج اســتثمار ثرواتهــا القليلــة واســتغللها إلــى 

رســاميل تفتقــر إليهــا، بينمــا تغيــب عنهــا معظــم الثــروات الباطنيّــة والمــوارد 

الزراعيّــة ومصــادر الميــاة الحيويـّـة، وتتمتـّـع بمنافســة المللــي لهــم علــى كل 

شــيء وأي شــيء، وبورقــة األســد، التــي ال تســاوي قرًشــا واحــًدا فــي أي بــازار 

سياســّي. 

لــم تتجاهــل روســيا مــا تقــوم إيــران بــه إلقناعهــا بدورهــا كشــريك معهــا ونــدٍّ 

لهــا. ولــم تتوقـّـف موســكو عــن التفكيــر والعمــل إليجــاد بديــل لحــرس إيــران 

الثــورّي ولتنظيماتهــا األخــرى، ولخــوض معاركهــا بقــوات هــي مرجعيّتهــا التــي 
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ــران،  ــداف طه ــع أه ــارض م ــتراتيجيّة تتع ــا اس ــدم أهدافً ــا وتخ ــر بأمره تأتم

وتوّجــه جهودهــا نحــو فــوز موســكو بالحّصــة األكبــر مــن الكعكــة الّســورية، 

وتقليــص حّصــة المللــي. ولهــذا الغــرض، قــّررت:

1ـ تأســيس وحــدات عســكريّة أو شــبه عســكريّة، أهّمهــا مــا ُعــرف بـــ »الفيلق 

ــّم  ــوريا، وض ــى س ــا إل ــول قّواته ــن دخ ــهر م ــد ش ــكلته بع ــد ش ــع«، وق الراب

قــوات الدفــاع الشــعبّي والمجاميــع شــبه العســكريّة األخــرى، التــي حافظــت 

علــى اســتقللها عنــه، فــكان ذلــك إشــارة أولــى إلــى أّن التنســيق العســكرّي 

بيــن الدولتيــن لــم يكــن كمــا أرادت موســكو لــه أن يكــون، وجيــش الّنظــام 

ــة)92(. فيمــا بعــد،  ــر الحكومي ــر فــي القــوات غي ــم يكــن قــادًرا علــى التأثي ل

ــس  ــق الخام ــكيل »الفيل ــي ۲0۱6، تش ــرين الثان ــي ۲۲ تش ــيا ف ــت روس أعلن

اقتحــام«، كوحــدة مــن الجيــش العربــي الّســوري تضــم »مقاتليــن متطّوعيــن 

ذكــوًرا مــن غيــر زينبيّــون بخدمــة العلــم، أو مــن الفاّريــن منهــا، ممــن أتّمــوا 

ــا، أو خدمــوا كضبــاط وصــّف ضبــاط وجنــود،  الثامنــة عشــرة واللئقيــن صّحيًّ

باإلضافــة إلــى العامليــن فــي الدولــة الذيــن تــّم تطويعهــم بعقــود مّدتها ســنة 

قابلــة للتجديــد، واحتفظــوا بحقوقهــم فــي وظائفهــم، وبمــا يحصلــون عليــه 

فيهــا مــن رواتــب وعــلوات وترقيــات وحوافــز، وتنحصــر مهمــة الفيلــق فــي 

ــة  ــة العربيّ القضــاء علــى اإلرهــاب وإعــادة األمــن واالســتقرار إلــى الجمهوريّ

الســوريّة«)93(. وقــد »تعّهــدت روســيا بتجهيــز الفيلــق، عســكريًا وماديـًـا، وكان 

معظــم المتطوعيــن فيــه مــن طلبــة الجامعــات والموظفيــن ومنتســبي حــزب 

البعــث« الذيــن أســندت إليهــم مهمــة غيــر معلنــة، هــي الحــّد مــن النفــوذ 

المتصاعــد لـــ »قــوات الدفــاع الوطنــي والميليشــيات المدعومــة مــن إيــران، 

وتشــرف عليهــا قــوات الباســيج«. 

https://bit.ly/3KRsM16 .2017 92(   ميسون يوسف، نقًل عن عبد الرحمن المصري: موقع الغد، 13 ـ 1 ـ(

ــانا،                     ــة س ــس«، وكال ــق الخام ــكيل الفيل ــن تش ــن ع ــش تعل ــة للجي ــادة العام ــليمان، »القي ــت س )93(   رفع

https://bit.ly/3HMA8la  .2016 ـ   11 ـ   22
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مــن خبــرة ومعــارف  الــروس  لــدى  بمــا  الســوري  الجيــش  اختــراق  2ـ 

ــف  ــي مختل ــه ف ــى مفاصــل قيادت ــات عــن ضباطــه، ووضــع يدهــم عل وملّف

االختصاصــات العســكريّة، بمــا لهــم مــن دور تاريخــّي فــي تســليح وتدريــب 

وحداتهــا المختلفــة، ودرايــة واســعة بقادتــه وضبّاطــه، ونجاحهــم بعــد غــزو 

ســوريا عــام ۲0۱5 فــي تحويــل قاعــدة حميميــم إلــى وزارة دفــاع تابعــة لدولة 

عميقــة، خاّصــة بهــم ومســتقلة، تتشــّعب امتداداتهــا فــي كل اتجــاه، وتلتقــي 

عندهــا خيــوط العمليــات العســكريّة، تخطيطـًـا وتنفيــًذا وإشــرافًا، وعــدد مــن 

ــاط  ــض الضب ــا ببع ــيا علقاته ــت روس ــد كثّف ــا. وق ــية أيًض ــات السياس العملي

وأحاطتهــم برعايــة خاّصــة، وأمّدتهــم بمــا يضمــن نجاحهــم فــي المعــارك التــي 

يخوضونهــا، وجعلــت مثالهــم األبــرز العميــد ســهيل الحســن، صاحب األوســمة 

الروســيّة، الــذي تُنســب إليــه انتصــارات الجيــش األســدي، فــي معظــم مواقــع 

القتــال، وتدعــم عمليّاتــه بقصــف جــوّي كثيــف يقــّوض قــدرات الفصائــل قبــل 

أن يهاجمهــا، وبوســائط نقــل واتصــال وأســلحة حديثــة، وبصلحيــات خّولتــه 

طلــب دعــم الطيــران الروســي فــي أّي وقــت، وبالقــدر الــذي يريــده. وهنــاك 

معلومــات تنشــر مــن حيــن آلخــر حــول ســيطرة الــروس علــى قيــادات الفــرق 

القريبــة مــن دمشــق، كالفرقــة الثالثــة فــي القطيفــة، التــي تقــول معلومــات 

يصعــب توثيقهــا إن جنــراالت روســيا اختــاروا قادتهــا. 

ال شــّك فــي أّن للــروس مكانــة خاّصــة فــي الجيــش، بمــا لهــم مــن دور فــي 

تســليحه وتدريبــه، وقتــال طيّاريهــم وخبرائهــم ووحداتهــم الخاّصــة ومرتزقــة 

فرقــة »فاغنــر« ضــد الفصائــل، وإنقاذهــم األســد مــن هزيمــة وشــيكة، مقابــل 

ــال  ــم، ق ــوس وحميمي ــي طرط ــن ف ــاء قاعدتي ــم »بإنش ــمحت له ــة س اتفاقيّ

ــر  ــب وزي ــرح نائ ــا ص ــم«)94(، بينم ــكل دائ ــتخدمان بش ــا ستس ــن إنهم بوتي

الدفــاع الروســي نيقــوالي بانكــوف بــأن »موســكو ودمشــق توّصلتــا إلــى قــرار 

حــول تحديــد فتــرة مرابطــة القــّوات الجّويـّـة الروســيّة بقاعــدة حميميــم، بــداًل 

)94(   زيارة أولى وخاطفة، »بوتين في سوريا«، موقع روسيا اليوم، 11 ـ 12 ـ 2017.
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مــن بقائهــا لفتــرة غيــر محــّددة«)95(. فــي مــا بعــد، صــادق الرئيــس بوتيــن 

ــر المحــدودة للتفــاق  ــرة المحــددة وغي ــى هــذه الفت فــي ۲6 آب ۲0۱5، عل

ــم العســكرية«)96(،  ــة روســية فــي قاعــدة حميمي ــّوات جويّ حــول انتشــار ق

وقــد وقّــع وزيــرا دفــاع روســيا وســوريا مــا قالــت صحيفــة واشــنطن بوســت 

ــوم 26  ــّر ي ــن الروســي والســوري، أق ــن النظامي ــاق ســّري بي ــود اتف ــا بن »إنّه

آب 2015، أعطــى روســيا الحــق فــي اســتخدام قاعدتــي حميميــم وطرطــوس 

ــا لفتــرة 25 ســنة، إذا لــم يُلغهــا أحــد  لفتــرة 4۹ ســنة قابلــة للتجديــد تلقائيً

ــن«)97(.  الطرفي

ــا  ــي ســوريا، وم ــران ف ــيا بإي ــات روس ــن علق ــّص ع ــه هــذا الن ــا قال ــد م بع

تضمــره مــن احتمــاالت خلفيــة قابلــة للظهــور فــي أي وقــت، وبعــد ســكوت 

موســكو عــن الغــارات اإلســرائيليّة المتلحقــة ضــد مواقــع العســكر اإليرانــي 

ــاه  ــا بن ــد م ــوريا، وبع ــق س ــف مناط ــي مختل ــة ف ــاه التحتيّ ــده وبن وقواع

الــروس مــن وحــدات مقاتلــة، ومارســوه مــن تحريــض ضــد تنظيمــات إيــران 

ــم،  ــدي وإهانته ــش األس ــاط الجي ــتفزاز ضب ــر واس ــى تحقي ــت عل ــي دأب الت

غــدت مكانــة إيــران ملتبســة، ورهاناتهــا العســكريّة مقتصــرة علــى مناطــق 

منفصلــة وشــبه مســتقلّة عــن حضــور الــروس فــي مناطــق غــرب وجنــوب 

ووســط ســوريا، ومنافســة للهيكليّــة العســكريّة التــي أســهموا بدورهــم فــي 

ــع  ــاون موســكو م ــي تع ــرأت معان ــي ق ــران، الت ــن تشــكيلت طه ــا ع فصله

إســرائيل، ورّدت بمحــاوالت متكــّررة لتوســيع هوامــش حركــة األســد حيــال 

الــروس.

)95(   موســكو تحــدد بقــاء قواتهــا فــي ســوريا بـــ 49 عاًمــا قابلــة للتمديــد، العربــي الجديــد، 16 تمــوز 2017. 

https://bit.ly/3KSmH4j

)96(   بوتيــن يصــادق علــى اتفــاق بقــاء القــوات الروســية فــي قاعــدة حميميــم، جريــدة الشــرق األوســط،  

https://bit.ly/3rx7s9u .2016 14 تشــرين األول

ــنطن  ــدة واش ــن جري ــرة ع ــوريا«، الجزي ــية الس ــكرية الروس ــة العس ــود االتفاقي ــاوم، »بن ــكل بيرنب )97(   ماي

 https://bit.ly/3rvb0ce .2016 بوســت، 15 كانــون الثانــي
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هــذه الجهــود لــم تجّنــب موســكو الوقــوع فــي أخطــاء تتّصــل بأثــر غزوهــا 

علــى األطــراف غيــر الســوريّة، لألســباب اآلتيــة: 

 ال يمثــل الوجــود العســكرّي الروســّي فــي ســوريا حالــة ضغــط كافيــة علــى 

واشــنطن، يمكــن أن تدفعهــا إلــى التخلّــي عــن االســتراتيجيّة التــي اعتمدتهــا 

ــا،  بعــد انهيــار الســوفييت، واســتهدفت إبقــاء روســيا دولــة ضعيفــة اقتصاديًّ

معزولــة سياســيًّا، محاصــرة عســكريًّا، متأخــرة تقنيًّــا، ومقطوعــة الصلــة 

ــة، وال خيــار لديهــا أفضــل مــن تصديــر ثرواتهــا  بمصــادر االســتثمارات الدوليّ

ــى الرغــم  ــا مــن نفــط وغــاز. عل ــا فــي أرضه ــة وموادهــا الخــام، وم المعدني

مــن هــذه األوضــاع، وبغــّض النظــر عــن أي أمــر آخــر، غــزت موســكو ســوريا 

العتقادهــا خطــأ أن أهّميّتهــا فــي اســتراتيجيّة واشــنطن ســتُجبر البيــت 

ــة معهــا، يبطــل التوّصــل  ــد لتســوية تاريخي ــى قبــول صفقــٍة تمّه األبيــض عل

إليهــا خططـًـا وضعهــا البنتاغــون بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي، وحــّدد فيهــا 

أنمــاط تعاملــه مــع الدولــة الروســية الجديــدة، بمــا فيهــا أشــكال مواجهتهــا 

ــرة،  ــذ فت ــيوعي. من ــام الش ــادة النظ ــا إع ــّرر قادته ــال ق ــي ح ــكريّة، ف العس

ــة  ــام وزارة الدفــاع األميركيّ ــة عــن قي ــة فــورن بوليســي األميركيّ كشــفت مجل

بمراجعــة وإحيــاء خطــط صــراع مســلّح محتمــل مــع روســيا، للمــرة األولــى 

ــار االتحــاد الســوفيتي)98(.  ــذ انهي من

هــذه االســتراتيجية األميركيّــة، وربّمــا الغربيّــة، حــّددت ســقًفا منخفًضــا لتطــّور 

ــم  روســيا، تجــاوزه يعنــي زّجهــا فــي مواجهــة مفتوحــة مــع واشــنطن والعال

الغربــي، والحــّد مــن قدرتهــا علــى تحقيــق تنميــة متوازنــة وشــاملة مــن جهــة، 

واحتــلل موقــع يعيــد إليهــا دورهــا الســابق كقطــب دولــّي، مــن جهــة مقابلة. 

قبــل تدّخــل موســكو العســكرّي فــي ســوريا، تمّســكت واشــنطن بعــدم 

االنخــراط فــي الشــأن الّســوري. وبعــد التدخــل، صبّــت جهدهــا علــى موازنــة 

ــة ضــد روســيا«،                ــة، »فــورن بوليســي: البنتاغــون يعــد خطــط حــرب جديدي ــة األهــرام اإللكتروني )98(   بواب

 https://gate.ahram.org.eg/News/754398.aspx ـ 2015.   9 ـ   19
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وجــود موســكو العســكرّي بوجــود أميركــّي معــادل لــه محليـًـا، ومتفــوق عليــه 

ــب العســكرّي مــن إخمــاد الصــراع  ــوكل الجان ــل أن ت ــا وإســرائيليًا، قب إقليميً

ــا يجــري خــارج الحــرب  ــا لم ــر ظهره ــن، وتدي ــش الكرملي ــى جي الســوري إل

ــة وعســكريّة ال  ضــد اإلرهــاب، والمحافظــة علــى خطــوط سياســيّة وجغرافيّ

ــن  ــّد م ــة تح ــر احترازي ــتدعت تدابي ــيا، وإن اس ــى روس ــد، حت ــا أح يتجاوزه

خطــر وقــوع اصطــدام جــوي بيــن طائراتهــا والطيــران الروســي، أو مــن ســوء 

ــة مــن  ــات الروســية فــي المناطــق القريب ــا والدوري ــن قواته ــري بي تفاهــم ب

مواقــع قواتهــا، فضــًل عــن االســتعداد الدائــم للــرّد علــى أي تصعيــد محتمــل 

مــع إيــران، قــد يســتبق صراًعــا مفاجئًــا معهــا فــي ســوريا. تتحاشــى موســكو 

تحــّدي واشــنطن ومحــاوالت الضغــط عســكريًّا عليهــا، خشــية أن تــزّود 

الفصائــل بصورايــخ مضــاّدة للطائــرات، يجعــل اســتخدامها مــن الرئيــس بوتيــن 

مغامــرًا لــم يتقــن إدارة معركتــه، ضلّلتــه ذاتيّتــه المتضّخمــة وأوهمتــه أن مــا 

أراده ســيتحّقق دون أن يتحــّداه أحــد، بمــا فــي ذلــك، أميــركا أو »الجمهوريــة 

اإلســلميّة«)99(. 

غزو سوريا: غنم أم غرم؟
بقــدر مــا تطــول المعضلــة الســوريا ويــزداد انخــراط موســكو فيهــا، ســتزداد 

ارتداداتهــا الســلبية علــى سياســات روســيا الداخليّــة والخارجيّــة، أمــا الســبب 

فيعــود إلــى عجــز اقتصادهــا الضعيــف عــن حمــل وإدامة سياســات توّســعيّة 

وإمبراطوريـّـة، علــى المــدى الطويــل، وإذا كان قــد مــّول غــزو ســوريا، فــألن 

صراعهــا منخفــض الشــّدة، ومــع ذلــك، تراجعــت خدماتــه لمواطنيــه بتراجــع 

ــعار  ــاض أس ــل، وانخف ــين دوالًرا للبرمي ــا دون خمس ــى م ــط إل ــعار النف أس

)99(   قــال الرئيــس اإليرانــي الســابق أبــو الحســن بنــي صــدر، ردًّا علــى ســؤال وجهتــه إليــه قنــاة الجزيــرة، 

حــول علقــة الخمينــي مــع الجــوار العربــي، »كان الخمينــي يريــد إقامــة حــزام شــيعي للســيطرة علــى ضفتــي 

ــتخدم  ــيّده، سيس ــح س ــن يصب ــان، وحي ــوريا ولبن ــراق وس ــران والع ــّم إي ــزام يض ــة ح ــلمي وإقام ــم اإلس العال

النفــط وموقــع الخليــج االســتراتيجي للســيطرة علــى بقيــة العالــم اإلســلمي«.
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المــواد األوليــة، التــي تشــكل ۷0 % مــن صادراتهــا، وترهــق اقتصادهــا 

ــا  ــة، مثلم ــان متناقص ــة بأثم ــه الطبيعي ــع ثروات ــى بي ــه عل ــي، بإرغام الريع

كان يحــدث فــي العصــر الكولونيالــّي، حيــن كانــت البلــدان التابعــة تصــّدر 

كميــات متزايــدة مــن موادهــا األوليــة، لتحصــل علــى كميــات متناقصــة مــن 

ــة. بتركيــز موســكو  ســلع وخدمــات المتروبــول االســتعمارّي وعوائــده الماليّ

ــّول  ــاتها، وتتح ــة سياس ــتزداد تكلف ــم، س ــى العال ــروج إل ــة الخ ــى أولوي عل

ــن  ــم م ــى الرغ ــوريا، عل ــي س ــى ف ــر، حت ــة بالمخاط ــرة محفوف ــى مغام إل

محدوديــة مــا واجههــا مــن مقاومــة، وكثافــة مــا وظّفتــه فيهــا مــن وســائط 

قتاليــة متطــّورة، وأعــداد مــن شــاركوا فــي الحــرب مــن جنودهــا وضباطهــا 

وجنراالتهــا، وقــد بلــغ عددهــم، حتــى آب 2018، ثلثــة وســتون ألًفــا)100(، 

بلغــت تكلفــة غزوهــم الحربــي قرابــة ثمانيــة مليــارات دوالر، حســب 

أرقــام مجلــة جينــز البريطانيــة المتخّصصــة بالشــؤون العســكريّة)101(. 

فكــم كانــت النفقــات ســتبلغ، لــو أن واشــنطن أمــّدت المقاتليــن الســوريين 

ــة؟ وهــل كانــت روســيا ســتبقى فــي ســوريّة وتواصــل حربهــا  بأســلحة نوعيّ

ــكو  ــك موس ــا؟ ال تمل ــاء وجهه ــظ م ــلٍّ يحف ــل ح ــتغادرها مقاب ــا، أم س عليه

مــن الرســاميل مــا يكفــي إلعــادة البنيــة التحتيــة ســوريّة إلــى وضــع يؤهلهــا 

ألن تكــون مربحــة، فــي حــال قــّررت االســتيلء علــى نفــط وغــاز وفوســفات 

وبقيــة المــوارد الســوريا، وإلــى كــم عاًمــا كانــت ســتحتاج قبــل أن تســتعيد 

مــا أنفقــه بوتيــن علــى حربهــا االســتعمارية، وأثمــان مــا أرســله مــن أســلحة 

إلــى األســد لــم يســّدد أثمانهــا؟ ومــا هــي فاعلــة إن أحجمــت الــدول 

ــك؟  ــروط ذل ــا ش ــت، فم ــإن وافق ــار؟ ف ــادة اإلعم ــل إع ــن تموي ــة ع الغربي

وهــل تضــع أموالهــا تحــت تصــرّف روســيا مكافــأة لهــا علــى غزوهــا الــذي 

)100(   اكثــر مــن 63 ألــف عســكري روســي شــاركوا فــي الحــرب علــى ســوريا، موقــع بــي بــي ســي بالعربــي، 

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-45282591 .2018 23 ـ 8 ـ

ــج  ــع الخلي ــع ســقوط بشــار األســد«، موق ــدب الروســي لمن ــم أنفــق ال ــام، ك ــن ياســين، »باألرق )101(   حني

 https://bit.ly/3vgE20o .2019 أونليــن، 15 ـ 8 ـ
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أدانتــه، مــراًرا وتكــراًرا، أم أنهــا ســتربطها بشــروط تقيّــد قدرتهــا علــى تقريــر 

نــوع الحــل السياســي؟

مســألة أخــرى: هــل ســيتمّكن بوتيــن مــن تهدئــة ســوريا، بعــد مليــون شــهيد 

قّدمهــم شــعبها للخــلص مــن نظامهــا األســدي، وبعــد مــا أبــداه مــن صمــود 

ــه  ــن أبنائ ــة، اكتســب قســم م ــر متكافئ ــي حــرب غي ــوام ف طــوال عشــرة أع

خللهــا خبــرات قتاليــة، وألفــوا القتــال، ويســتبعد أن يستســلموا للنتيجــة التــي 

يِعدهــم الكرمليــن بهــا، وهــي إعادتهــم إلــى مــا قبــل الخامــس عشــر مــن آذار 

۲0۱۱، أي قبــل انطــلق الثــورة، بعــد إصــدار عفــو أســدي عنهم، وتعّهد روســي 

يمنــع قتلهــم كإرهابييــن. إذا حاولــت روســيا ذلــك، فلــن تعــرف الهــدوء فــي 

ســوريا، وســتقتنع أّن الحــل سياســّي، وأنــه لــم يكــن، ولــن يكــون، عســكريًّا، 

وأن تحقيقــه محــاٌل دون موافقــة الّســوريّين، الذيــن ســيدخلون بعــد وقــف 

القتــال فــي طــور سياســّي دينامــّي وخصــب، ليعبّــروا عّمــا أرادوه مــن ثورتهم، 

ولــم يســتطيعوا اإلفصــاح عنــه مــن قبــل، بســبب فوضــى الّســلح وانقســامات 

النخــب وتخلّفهــا السياســي والتنظيمــي، والضغــوط التــي تعرّضــت لهــا 

ــر الثــورّي، التــي ســتطالب بحّقهــا  ــة التغيي قطاعــات الشــعب الكبــرى، حامل

فــي الخــلص مــن األســديّة، أشــخاًصا ونظاًمــا ونهًجــا. 

ــى  ــف نضالهــا إل ــن يتوقّ ــى الزمــن األســدّي ونظامــه، ول ــن تعــود ســوريا إل ل

ــة،  ــا واجب ــلل، ومقاومته ــّوة احت ــا ق ــيا بأنّه ــتذكر روس ــه، وس ــص من أن تتخلّ

ــر  ــة الحب ــاوي قيم ــات ال يس ــن اتفاقي ــا م ــه معه ــن أنقذت ــده َم ــا عق وأن م

الــذي كُتبــت بــه، فســوريا ليســت ملكــه الشــخصّي، بــل هــي ملــك شــعبها، 

ومــا تخلـّـى عنــه ســيكون ســببًا إضافيًــا الســتمرار التمــرّد عليــه، واإلطاحــة بــه، 

ومــن الحكمــة أن تمــّد يدهــا إلــى الّشــعب، مــا دامــت ال تســتطيع التوّصــل 

ــران  ــال إي ــا حي ــز موقفه ــا مــن تعزي ــن أيًض ــن تتمّك ــه، ول ــى أّي حــّل بدون إل

وواشــنطن، مــن دون علقــات طيّبــة تربطهــا مــع ذلــك الّشــعب، ليــس األســد 

ــّي ذراع  ــتطيع ل ــه يس ــد أن طيران ــن إن اعتق ــيغلط بوتي ــا، وس ــن مفرداته م
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ــرّض  ــزل، وتع ــبه أع ــه ش ــان، ومعظم ــن الزم ــد م ــوال عق ــد ط ــعٍب صم ش

لعــدوان ظالــم وال مســّوغ لــه، مــن شــأن جرائمــه أن تشــحن قلــب وروح كّل 

ســورّي بالعــداء لروســيا، مــا لــم تصّحــح مواقفهــا، وتلتــزم بتطبيــق القــرارات 

الدوليّــة، كمــا صــدرت عــن مجلــس األمــن، وتتخلــى عّمــن باعهــم بــلده مــن 

أجــل كرســيّه، وال شــيء يمنعــه مــن بيعهــم للســبب نفســه، علًمــا بــأن ســوريا 

ــت  ــو كان ــا، ول ــن ترجــع إليه ــا وراءهــا، ول ــة األســدية وخلّفته ــت الحقب تخطّ

ســتفعل لقِبــل الّســوريون العــودة إلــى مناطقهــا، فــي كل مــرة فتحــت لهــم 

مــا زعمــت أنــه »ممــرّات آمنــة« إلــى مناطــق ســيطرة األســد، لكــن أغلبيتهــم 

الســاحقة فضلــت القصــف الــذي ســتتعرّض لــه، مــراًرا وتكــراًرا، فــي مناطــق 

هجرتهــا الجديــدة داخــل »المحــرر«، حيــث ســتعيش تحــت أشــجار الزيتــون، 

وتتعــرض للقصــف والجــوع والبــرد، كــي تبقــى بعيــدة عــن األســديّة ونظامهــا.

ــران  ــال: إي ــف القت ــد وق ــيا، بع ــكلت روس ــن مش ــا م ــران وتركي ــتكون إي س

ــا مذهبــي الطابــع وإقليمــي األبعــاد، يتعــارض مــع  ألن لديهــا مشــروًعا قوميً

مشــروعها القومــي دولــي األبعــاد، وإن تقاطــع المشــروعان فــي ســوريا، 

ــب  ــي أن يذه ــد الملل ــا، ويري ــعبها وثورته ــد ش ــتركة ض ــا مش ــا حربً وخاض

عائدهــا إلــى حرســها الثــوري، أو أن تكــون حّصتــه منهــا كبيــرة، كــي ال تمثــل 

نقطــة ضعــف أو ثغــرة فــي المحــور الّشــيعي، وتنقطــع طرقهــا المفتوحــة إلى 

»حــزب اللــه« فــي لبنــان. بينمــا تــرى تركيــا فــي االحتــلل الّروســّي لســوريا 

ــي  ــر ف ــا المباش ــي، ويســتدعي تدّخله ــتقرارها الداخل ــدد اس ــا يه ــرًا أمنيً خط

ــرد  ــا وك ــن كرده ــل بي ــل والتواص ــّك التداخ ــة، لف ــا الجنوبي ــا وراء حدوده م

ــر  ــورّي، المؤث ــم الّس ــى التّلعــب بقطاعه ــدرة موســكو عل ــد ق ســوريا، وتقيي

علــى قطاعهــم التركــي، وعلــى تطويــق أنقــرة بنظــام معــاٍد لهــا فــي دمشــق، 

وآخــر يمتلــك وســائل ضغــط خارجيــة عليهــا فــي موســكو، تقتضــي مصالحهــا 

أن تتّخــذ خطــوات اســتباقيّة تحّســبًا لمــا قــد يترتـّـب مــن نتائــج علــى احتمــال 

تــرّدي علقاتهــا مــع جارهــا الشــمالي، أو علــى تعــارض مصالحهــا الســوريّة مــع 
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ــذ  ــق التطــّورات، من ــه بوضــوح فــي أف ــوح علمات ــن، ممــا تل ــح الكرملي مصال

ــار، الــذي تــّم خــلل عمليــات شــّد وجــذب بيــن البلديــن،  وقــف إطــلق الن

ــكري  ــدام عس ــران اصط ــعل ني ــا كاد يش ــى م ــام ۲0۲0 إل ــف ع ــت صي وصل

بينهمــا.

اعتقــد قطــاع واســع مــن الّســوريين أن واشــنطن تخلّــت عــن ســوريا. 

ــى  ــرض عل ــا دون أن تعت ــن يغزونه ــع المتدّخلي ــت جمي ــا ترك ــة أنه والحقيق

أحــٍد منهــم، ألســباب شــرحتها فــي عــرض سياســة »الفوضــى الخّلقــة«، ولــم 

يعتــرض البيــت األبيــض علــى الغــزو الّروســّي لســوريا، والصحيــح أنــه أيـّـده أو 

غــّض النظــر عنــه. فــي هــذه الفتــرة التــي امتــدت بهــذا القــدر أو ذاك مــن 

تنشــيط دورهــا وتخميــده، مــارس الجميــع أالعيبهــم فــي الّســاحة، حتــى ضــّد 

بعضهــم البعــض. واآلن، وقــد اتضــح بجــلء أن مفاتيــح الحــرب والســلم بيدها، 

ــى مــن كانــت تتعامــى عــن دورهــم  ــا بالنســبة إل وأنهــا تلعــب دوًرا تعطيليً

الّنشــط، وينتظــرون أن تبــدأ بفــّك احتجازهــا عــن المســألة الّســورية، بينمــا 

تنتظــر هــي عــودة كّل طــرف إلــى حجمــه الحقيقــّي، قبــل أن تمــأل الســاحة 

ــة،  ــم الحاليّ ــع عــن مواقعه ــه ســيزيح الجمي ــي أن ــذي ال شــّك ف بوجودهــا ال

وســيجبرهم علــى إجــراء مــا يحتّمــه وزنهــا الفريــد مــن تحــّول فــي رهاناتهــم. 

ــوا حصصهــم  وبمــا أّن المشــاركين فــي الّســاحة لــم ينتظــروا الحــّل كــي ينال

مــن الغنيمــة، فــإّن الحــّل نفســه يصبــح مســألة معطّلــة ومؤّجلــة، وزحزحتهــم 

عــن مواقعهــم تغــدو صعبــة، وتحتــاج إلــى كثيــر مــن الوقــت والجهــد، فــإذا 

ــا االعتقــاد أن حــال  ــة، جــاز لن ــار مشــاغل إدارتهــا الراهن ــا بعيــن االعتب أخذن

ــرة، إال إذا رأت أن  ــر قصي ــرة غي ــح فت ــى األرج ــتمّر عل ــة ستس ــود الحاليّ الرك

ــا منهــا، وأّن وقــت إعــادة التّركيــب  مرحلــة التفكيــك أنجــزت مــا كان مطلوبً

ــارات، وتقّدمــه  ــع بمــا ســتتبّناه مــن خي ــذ ســتباغت الجمي قــد حــان، فعندئ

مــن حلــول. 

مــاذا ســتفعل روســيا لتواجــه ضغــوط هــذا الركــود الــذي يلقــي بأعبــاء إعــادة 
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ــن،  ــكلة اللجئي ــوريّين، ومش ــاع الّس ــن الجي ــام مليي ــار، وإطع ــار والدم اإلعم

علــى كتفيهــا؟ هــل تعــّف عندئــذ عــن نهــب ســوريا، اســترداًدا لمــا قدمتــه 

ــدأ بتفعيــل  ــة، وأثمــان أســلحة، أو تب ــة وعينيّ ــات ماليّ ــى األســد مــن معون إل

ــوم فــي حكــم  ــه، هــي الي ــة، مــع مــن أنقذت ــة اقتصاديّ ــن اتفاقيّ نحــو أربعي

المجّمــدة، ويســتدعي تفعيلهــا اســتثمارات ال يُســتهان بحجمهــا، األمــر الــذي 

ســيثير نقمــة الشــعب الجائــع الــذي يعطــي األولويـّـة إلعــادة بنــاء وترميــم مــا 

دّمــره طيرانهــا مــن بيــوت ومــوارد عيــش، وســيرفض اســتيلءها علــى أملكــه 

ــى  ــة إل ــاة الطبيعي ــطتها الحي ــد بواس ــا، ويعي ــو به ــع ه ــب أن ينتف ــي يج الت

وطنــه. 

ــن  ــم ل ــام 2015 إنه ــن ع ــة م ــتهم الخارجي ــة سياس ــي وثيق ــروس ف ــول ال يق

بالعنــف،  ثــورة تســتهدف إســقاط نظــام شــرعي  أّي  يعترفــوا بشــرعيّة 

وســيدافعون عــن مطلــب اإلصــلح الــذي يتبّنــاه أّي شــعب، ســلميًّا ودســتوريًّا. 

ــف  ــد وق ــوب بع ــلح المطل ــوم باإلص ــا، وتق ــكو بتعهده ــتفي موس ــل س فه

القتــال؟ إذا قــررت ذلــك، فــأّي إصــلح ســتختار، وهــل ســيقبل األســد خطوتهــا، 

ــي ال  ــوريا، ك ــع س ــة ومجتم ــاملة لدول ــر ش ــرب تدمي ــاض ح ــد خ إذا كان ق

يصلــح نظامــه، غيــر القابــل لإلصــلح، وســينهار إن وافــق علــى إصلحــه؟ وهــل 

ــل وجــرح وشــّوه وشــرّد وعــّذب  ــش مــع نظــام قت ــوريّون التعاي ســيقبل الّس

وأخفــى الملييــن منهــم، وتريــد موســكو لــه أن يســتمّر فــي صيغــة جديــدة؟ 

ــوريّين طــوال  ــاد لشــعبه، حكــم الّس ــوي ومع وأّي إصــلح ممكــن لنظــام أقلّ

ــورة  ــى الث ــه إل ــاته مواطني ــت سياس ــار، ودفع ــد والّن ــا، بالحدي ــين عاًم خمس

ــع  ــه م ــخصه وأالعيب ــيا، بش ــى روس ــًل عل ــا ثقي ــون عبئً ــح أن يك ــه، يُرّج علي

ــه موســكو، إن  ــا ليواج ــه به ــيعّزز علقات ــي س ــة الت ــه العقديّ ــران، مرجعيت إي

ــة ذات  ــر يضــّر بســلطته الطائفيّ ــه، أو إجــراء تغيي ــا تحــاول إزاحت الحــظ أنّه

التمثيــل الضيّــق واالقصائــي. حاربــت روســيا الشــعب الســوري لتخرجــه مــن 

المعركــة، وســتحاول بعــد وقــف القتــال إخراَجــه مــن الحــّل. لكنهــا فشــلت 
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فــي رهانهــا األّول، وستفشــل فــي الثّانــي، ولــن تخــرج مــن المســتنقع الــذي 

دخلــت إليــه بقرارهــا، دون عــودة عــن سياســاتها التــي انحــازت إلــى األســد، 

ــه.  مــن دون االبتعــاد عن

ــب  ــة، مــن أالعي ــا التاريخيّ ــا وخبرته ــا فــي جعبته اســتخدمت موســكو كّل م

ــة، ومــن ذلــك ـ علــى ســبيل المثــال  وحيــل، لللتفــاف علــى القــرارات الّدوليّ

ـ تحديــد جــداول زمنيّــة تطبّــق فــي مهــل قصيــرة، لتعطــي االنطبــاع برغبتهــا 

فــي عــدم تعطيــل مــا قــّرره المجتمــع الّدولــّي، وبلــوغ حــّل ســريع وتوافقــّي 

للصــراع فــي ســوريا، وباختــلف مواقفهــا عــن مواقــف إيــران واألســد، ليتبيّــن 

بعــد حيــن أنهــا انضّمــت إليهمــا، ورفضــت مــا كانــت قــد اّدعــت الموافقــة 

ــه موســكو  ــا فعلت ــذا م ــا. ه ــا تحته ــوق األرض وم ــا ف ــت كل م ــه، وقصف علي

ــر  ــا ووزي ــر خارجيّته ــن وزي ــيق بي ــدر بالتنس ــذي ص ــرار ۲۲54، ال ــد الق بع

خارجيّــة واشــنطن جــون كيــري، وحــّدد فتــرة ســتة أشــهر، يتــّم خللهــا وقــف 

إطــلق النــار واالنتقــال إلــى التفــاوض والحــل السياســّي فــي عمليّــة ال تنفصل 

ــا  ــن مراحله ــف، وتتعيّ ــل توقّ ــتمّر ب ــل تس ــض، ب ــن بع ــا ع ــا بعضه أجزاؤه

المتنّوعــة بداللــة الحــّل كمــآل نهائــّي لهــا، ســيتّم التفــاوض للتوّصــل إليــه عبــر 

فتــرة زمنيّــة قصيــرة، تبــدأ »كمحادثــات ســلم فــي كانــون الثانــي ۲0۱6، بعــد 

ــه  ــة مكّونات أقــّل مــن شــهر مــن إصــدار القــرار، علــى أن تنجــز الســلم بكافّ

خــلل 18 شــهرًا«)102(، أي حتــى أواســط عــام 2017. ولســحب موافقتهــا 

علــى القــرار والحــؤول دون تنفيــذه، اختلقــت موســكو مســاًرا مضــادًّا لمســار 

جنيــف ســّمته »مســار آســتانا«، اســتوحته مــن ورقــة رانــد، واقتراحهــا حــول 

ــراره  ــى إق ــارعت إل ــذي س ــار، ال ــلق الن ــف إط ــر، ووق ــض التوتّ ــق خف مناط

ــس  ــرارات مجل ــة لق ــران الرافض ــع إي ــا وم ــع تركي ــم م ــتانا، بالتّفاه ــي آس ف

األمــن ومســار جنيــف، وبتغــاض أميركــّي. وفــي هــذه األثنــاء، أمــرت األســد 

باســتئناف المعــارك: تــارة باســم الحــرب علــى اإلرهــاب، وطــوًرا لــرّد عــدوان 

https://bit.ly/3kW0ozJ .2017 102(    من جنيف 1 إلى 8. ماذا تحّقق؟، الجزيرة نت 4 ـ 3 ـ(
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الفصائــل... إلــخ. هكــذا، التّفــت روســيا مــرّة أخــرى علــى قــرار دولــّي، كانــت 

قــد أوهمــت الّســورييّن بأنّهــا ســتطبّق الحــّل الــذي اقترحــه خــلل أيـّـام. وزاد 

ــا العســكريّة  ــى القضاي ــة قصرهــا عمــل مســار آســتانا عل ــاف بلّ ــن االلتف طي

دون السياســيّة، وإشــراكها فــي مفاوضاتــه طرفـًـا ال يحــّق لــه التفــاوض، كجهــة 

ــوريين،  ــا للس ــا بتمثيله ــرف دوليً ــيّة، المعت ــة السياس ــن المعارض ــتقلّة ع مس

وكانــت تســتعين بممثّلــي الفصائــل العســكريّة، كطــرف استشــارّي غيــر مقــّرر 

ــك، أدخلــت موســكو الحــل السياســّي فــي المجهــول،  ــا. بذل أو منفصــل عنه

ووفــرت عناصــر إحباطــه عبــر اســتخدام مكــّون المعارضــة العســكري لتقييــد 

ــن  ــّوة، الواســعة أصــًل، بي ــا السياســّي، وتوســيع اله ــات مكّوناته دور وصلحيّ

ــة  ــه، طبّقــت روســيا هدن ــل آســتانا وخلل ــا، وإضعافهمــا كليهمــا. قب قطاعيه

ــرار  ــه الق ــال ب ــذي ق ــامل، ال ــار الش ــلق الن ــف إط ــّل وق ــا مح ــة أحلّته موقّت

۲۲54، مــّررت خللهــا فتــرة انتقاليــة تدرّجيــة ومعقــدة، بمســّميات متنوعــة 

هــدن، مصالحــات، تســويات محليــة، إخــراج مقاتليــن، حــرب علــى اإلرهــاب، 

ــأت  ــة، وأنش ــرارات الدولي ــف والق ــك جني ــت بذل ــخ، فألغ ــار... إل ــّك حص ف

ــا  ــي منه ــا بق ــواء م ــر المعارضــة، واحت ــا تدمي ــة، مهّمته ــال بديل ــة انتق مرحل

داخــل الّنظــام. اســتبدلت روســيا التفــاوض ببدعــٍة لــم يلحظهــا أّي قــرار دولــّي 

ــّك الحصــار التجويعــّي  ــا ف ــا«، وقصــدت به أو تفاهــم أممــّي، أســمتها »هدنً

عــن مناطــق الثـّـورة فــي الّضواحــي القريبــة مــن دمشــق، لكــن القصــد منهــا 

لــم يكــن إراحــة الســكان، بــل إعــادة جيــش ومخابــرات األســد إليهــا، والفتــك 

ــلم  ــد الســتبدال الّس ــة، والتمهي ــرار 2254 الدولي بثّوارهــا، وإبطــال هــدن الق

ــة فرضتهــا قّوتهــا، وبمســار اســتُبعد الســوريون منــه،  بـــ »مصالحــات« تركيعيّ

ــا  ــم يفّوضه ــي ل ــة، الت ــا: األطــراف الثّلث ــران وتركي ــيا وإي ــى روس واقتصــر عل

ــر  ــة أو بإيجــاد حــّل سياســّي، واتّخــذت تدابي أحــد بتطبيــق القــرارات الدولي

لــم تعــد فيهــا إلــى الســوريين، لكنهــا اعتبرتهــا ملزمــة لهــم، ســواء وافقــوا أم 

لــم يوافقــوا عليهــا. بعلقــات الــروس مــع عشــرة فصائــل فــي آســتانا، انقلــب 
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ــى متفــّرج علــى مفاوضــاٍت يُجريهــا مــن يفتــرض أنهــم تابعــون  االئتــلف إل

ــا  لــه، وتطالبــه الــدول بتأييدهــم كجهــة غــدت تابعــة لهــم، بالّرغــم مــن أنّه

ــل للمعارضــة. الوحيــدة التــي يذكرهــا بيــان جنيــف كممثّ

نجحــت روســيا فــي قلــب القــرارات الدوليّــة رأًســا علــى عقــب، وفــي تقويــض 

ــة«، إلــى  بيــان جنيــف بجميــع أركانــه مــن أداتــه: »الهيئــة الحاكمــة االنتقاليّ

ــى  ــاوض عل ــى مســاره: التف ــن، إل ــّي بتراضــي الطرفي ــال السياس ــه: االنتق آليّت

ــه:  ــى هدف ــه، إل ــل ل ــام بدي ــس نظ ــاء أس ــتبدادّي وإرس ــام االس ــك الّنظ تفكي

ــة  ــن الخمس ــة م ــه الّدوليّ ــى ضمانات ــرًا إل ــة، وأخي ــى الديمقراطيّ ــال إل االنتق

الكبــار أعضــاء مجلــس األمــن الّدولــّي، الذيــن أصــدروا البيــان وأقــّروه بإجمــاع 

أصواتهــم. وبعــد إحــلل فبــركات تلفيقيــة محــّل كّل ركــن مــن أركانــه، أحلـّـت 

روســيا مــا أســمته »حكومــة وحــدة وطنيّــة« محــّل الهيئــة الحاكمــة االنتقاليّــة، 

ــي  ــلث، ولق ــتانا الث ــم دول آس ــتبدلته بتفاه ــن، واس ــي الطرفي ــت تراض وألغ

ــَر نفســه، واســتُبدل بتثبيــت االســتبداد ونظامــه  ــّي المصي مســار الحــل الّدول

عوًضــا مــن تفكيكــه، مثلمــا اســتبدل هدفــه، حيــث لــم يعــد الهــدف الذهــاب 

مــن األســديّة إلــى نظــام ديمقراطــّي بديــل، بــل مــن المعارضــة إلــى النظــام 

األســدّي الــذي ســيحتويها، وُشــطبت الضمانــات الدوليــة، أخيــرًا، لرفضهــا منــح 

ثقتهــا لحــلٍّ يخالــف مــا تِعــد نفســها بــه: حلّهــا المنفــرد. 

بهــذا »االنقــلب«، ســّددت موســكو ضربــة قاضيــة إلــى بيــان جنيــف والقــرار 

۲۱۱۸، واقتــراح الرئيــس بوتيــن عقــد مؤتمــر تحضــره »شــعوب ســوريا، 

ــة«)103(،  ــة والدينيّ لمصالحــة الحكومــة والمعارضــة وجميــع الطوائــف العرقيّ

علــى أن تلتقــي فــي قاعــدة حميميــم الجّويـّـة، وتتوّصــل إلــى تفاهــم يعتمــده 

ــا أن  ــرى. وبم ــه األخ ــف وقرارات ــان جني ــل لبي ــّي، كبدي ــن الدول ــس األم مجل

المدعّويــن ســيمثّلون »شــعوب ســوريا«، فقــد تقــّرر أن يكــون عددهــم ألًفــا 

النهــار،                               والمعارضــة«، جريــدة  الحكومــة  لمصالحــة  يقتــرح »مؤتمــر شــعوب ســوريا  بوتيــن     )103(

https://bit.ly/37mDTR7  .2017 ـ   10 ـ   20
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ــكان  ــم م ــدة حميمي ــن أن قاع ــا تبيّ ــارك. وعندم ــاركة ومش ــمئة مش وخمس

ــّي،  ــى مطــار دمشــق الدول ــروس نقــل المؤتمــر إل ــرح ال ــه، اقت يصعــب قبول

ليكــون فــي ضيافــة بّشــار األســد، ثــم إلــى سوتشــي، المصيــف الروســي علــى 

ــى أن  ــة، عل ــن جه ــلث وثلثي ــى ث ــوات إل ــوا دع ــث وّجه البحــر األســود، حي

ــرين  ــن تش ــر م ــن عش ــو الثام ــد، ه ــوم واح ــي ي ــي ف ــا وينته ــد لقاؤه ينعق

ــّددوا  ــم ح ــروس أنه ــؤولون ال ــر المس ــام، أنك ــد أيّ ــرًا، وبع ــي ۲0۱۷. أخي الثان

موعــد المؤتمــر، ثــم ألغــوه، ألن المدينــة ستشــهد، فــي الثانــي مــن كانــون 

ــا  ــرعان م ــم س ــر أنه ــوريًّا«، غي ــا س ــرًا وطنيًّ ــه، »مؤتم ــام نفس ــن الع األول م

ــه إلــى أواخــر شــباط ، علــى أن يحضــره ألــف شــخص، وينجــز  أعلنــوا تأجيل

المهّمــة التــي أناطهــا الكرمليــن بمؤتمــر »الشــعوب الســوريّة« فــي حميميــم: 

تفاهــم يحّولــه قــرار مــن مجلــس األمــن إلــى حــّل، هــو نتــاج تفاهم سوتشــي، 

ــة ومفاوضــات جنيــف.  ــذي ســيحّل رســميًا محــل القــرارات الدوليّ ال

ــو كان إنقــاذ  ــة«. ول ــه »الّدول ــى ســوريا إلنقــاذ األســد بصفت ــروس إل دخــل ال

ــوا موقــف  ــى شــخص، والحترم ــم، لمــا مســخوها إل ــا هدفه ــة هــو حًق الدول

شــعبه الــذي يرفضــه، والقــرارات التــي أصدرتهــا مؤسســات الّشــرعيّة الّدوليّــة 

بموافقتهــم، والتــي تقــّر بحــق الســوريين فــي بنــاء دولــة جديــدة حاضنتهــا 

بــدؤوا حربهــم  ولمــا  والمتســاوية،  الحــرّة  والمواطنــة  والقانــون  الحــّق 

ــم،  ــف به ــان جني ــرف بي ــة، واعت ــة الديمقراطيّ ــوا بالدول ــن آمن باســتهداف م

كطــرف فــي حــّل سياســي دولــّي، واعتبرهــم العالــم قــّوة اعتــدال مشــروعة 

ــة ضــد داعــش  ــا ضاري ــذ اإلرهــاب، وخاضــت عــام ۲0۱4 حربً ــب، تنب المطال

ــب،  ــاف حل ــب، ومعظــم أري ــوري، ومحافظــة إدل ــن الســاحل الّس ــا م طردته

ــاة الشــرقي.  ــمالي وحم ــف حمــص الّش وري

قبــل الغــزو واالحتــلل العســكرّي الروســّي، قــام الحــّل علــى تســوية تعطــي 

ــيا  ــرعية، وروس ــّي الّش ــع الدول ــات المجتم ــا مؤّسس ــا أقرّته ــوريين حقوقً الس

ــار  ــب، وص ــى عق ــا عل ــر رأًس ــب األم ــلل، انقل ــزو واالحت ــد الغ ــها. وبع نفس

ــع آراء  ــا م ــوريّة متعارًض ــى األرض الس ــرة عل ــة الدائ ــات الدوليّ ــّل الصراع ح
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ــن  ــوّي م ــرع ثان ــوري مجــرّد ف ــدا الحــّل الّس ــا غ ــم، بينم الســوريين ومواقفه

هــذه الصراعــات، وبــدا بوضــوح أنــه لــن يتحّقــق قبــل تســويتها، التــي ال علقة 

ــأزق  ــّب الم ــن ل ــذا االســتعصاء، يكم ــي ه ــا، ف ــا. هن ــم به للســوريين وثورته

الســوري، الــذي يــزداد عمًقــا واحتجــازًا، بقــدر مــا تــزداد الّسياســات الّدوليّــة 

تناقًضــا، وتتعاظــم ديناميّــات العنــف التــي أدخلهــا الــروس إلــى ســوريا، لمنــع 

ــاه.  ــة إيّ شــعبها مــن نيــل مــا أعطتــه القــرارات الّدوليّ

وافقــت واشــنطن علــى تفويــض موســكو بحســم الصــراع العســكرّي بالقــوة، 

ــفيّة،  ــة تعّس ــرته بطريق ــه، لكــن روســيا فّس ــٌر ال شــك في ــا. هــذا أم لصالحه

كتفويــض بحســم المــآالت النهائيّــة لمجمــل الّصــراع الّســورّي: محليًّــا 

ــا. هــذا التفســير جانبــه الصــواب، ألن واشــنطن لــم  ــا ودوليًّ ــا وإقليميًّ وعربيًّ

ــا  ــه مأزقً ــي تواج ــكو، الت ــوريّة لموس ــألة الس ــن أوراق المس ــا ع ــلَّ يوًم تتخ

جديًّــا فــي ســوريا، ولــن يكــون االنتشــار الروســي فــي ســوريا يهــّدد بجعــل 

المســألة الســوريّة مشــكلة داخليــة وإقليميــة ودوليــة لبوتيــن، بــداًل مــن أن 

ــة، بموافقــة  تكــون بدايــة انخراطــه المفتــوح فــي العالــم والمنطقــة العربيّ

ــف  ــٍه مختل ــط الحــّل بمســتقبل توّج ــّررت رب ــا ق ــدو أنّه ــي يب واشــنطن، الت

لعالــم مختلــف، تتطلّــع إلــى تعزيــز هيمنتهــا الّدوليّــة علــى أســس جديــدة، 

بواســطته، فهــي تــرى الحــّل فــي عــدم حــّل القضايــا الشــائكة التــي تمّخضت 

عــن إفشــال أّول محاولــة روســيّة الســتعادة أحــد مواقــع الســوفيت الســابقة 

ــا،  ــن دوليًّ ــن الكرملي ــي تدجي ــّي ف ــاح أميرك ــّي، وأول نج ــن العرب ــي الوط ف

ــى  ــه عل ــه، وإرغام ــوع علي ــه والممن ــاح ل ــش المت ــدود وهوام ــه ح وإفهام

دفــع ثمــن باهــظ لمحاولتــه اختــراق الطــوق المضــروب حولــه. وليــس مــا 

ــن، إال  ــع الكرملي ــي م ــا اإليجاب ــا مــن مصاعــب، بســبب تفاعله ــه تركي تعاني

ــوم  ــنطن، ومحك ــب واش ــن أالعي ــو م ــن ينج ــن ل ــى أن بوتي ــر عل ــًل آخ دلي

ــود  ــّز الصــوف، فيع ــم لج ــت: »يذهــب بعضه ــي قال ــة شكســبير الت بمعادل

وقــد ُجــّز وبــره«!
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أوروبّــــــــــا
وّسوريــــــــا
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ــي  ــر ف ــاد األكب ــة االقتص ــي صاحب ــة ه ــارة األوروبيّ ــن أّن الق ــم م ــى الرغ عل

ــا  ــا عّم ــم، ولديهــا مــن القــدرات البشــريّة الموصوفــة مــا ال يقــّل إطلقً العال

لــدى أميــركا، وال تقــّل تقنيّاتهــا تقّدًمــا عــن تقنيّــات زعيمــة العالــم الرأســمالّي، 

وتعتبــر قدراتهــا الثّقافيــة تأصيليــة بالنســبة إلــى عالمنــا المعاصــر، فإنهــا قــارّة 

ــا،  ــي اندماجه ــح ف ــص واض ــة نق ــي حال ــكريًّا، وتعان ــيًّا وعس ــة، سياس ضعيف

ــطى  ــة ووس ــل غربيّ ــى كت ــم إل ــا، وتنقس ــي تطوره ــّي ف ــاوت جل ــاك تف وهن

ــوط  ــا لضغ ــل تقّدًم ــا األق ــض دوله ــع بع ــس، وتخض ــا التجان ــرقيّة يعوزه وش

ــة  ــة وارتباطــات دوليّ مؤثّــرة مــن دولهــا األكثــر تطــّوًرا، تعّززهــا نزعــات قوميّ

ــيّة  ــا السياس ــن مواقفه ــي تباي ــر ف ــن وآخ ــن حي ــر بي ــابقة، تظه ــة وس راهن

ومصالحهــا الوطنيّــة، حيــال مــا تواجهــه مــن قضايــا ومشــكلت، ومــن ضمــن 

ذلــك المواقــف مــن النظــام األســدّي الــذي يلقــى قبــواًل لــدى بعــض ساســة 

بلدانهــا االشــتراكيّة الســابقة، التــي تحفــل مواقفهــا بذكريــات تاريخيّــة ترتبــط 

بالصــراع الــذي خاضتــه طــوال قــرون مــع اإلمبراطوريـّـة العثمانيّــة، وبرهانــات 

ــن،  ــلمين كمؤمني ــن والمس ــلم كدي ــادي اإلس ــاد، تع ــة األبع ــة ودينيّ حضاريّ

ا، العتقادهــا أنــه يحمــي  ــا«، وإن كان مســتبدًّ وتفّضــل عليهــم نظاًمــا »علمانيًّ

ــّي منهــم. نفســه ومحيطــه الدول

ليســت أوروبــا موّحــدة حيــال الّنظــام الّســورّي، فهنــاك بيــن بلدانهــا مــن 
ــّد  ــروس ض ــه الض ــع حرب ــف م ــن، وتتعاط ــيا بوتي ــن روس ــة م ــي قريب ه
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شــعب ســوريا، العتقادهــا أن ثورتــه إرهابيــة. وهنــاك كذلــك انقســام 

ــّد  ــه، والح ــف بلدان ــد مواق ــى توحي ــّي عل ــاد األوروب ــدرة االتّح ــف ق أضع

مــن تفــاوت نمّوهــا االجتماعــّي واالقتصــادّي والثقافــّي، وأعجــزه عــن 

ــم يكــن دوًرا  ــه، وإن ل ــه وإمكانات ــق بوزن ــّي ومناطقــّي يلي لعــب دور دول

ــا  عســكريًّا يحــول دون ممارســته افتقــار القــاّرة إلــى جيــش موّحــد تدريبً

وتســليًحا وأهدافًــا، ويخضــع لقيــادة موّحــدة، ومســتقلّة نســبيًّا عــن قيــادة 

ــرارات مــا يســّمونه فــي  ــل فــي ق ــي تتدّخ ــة، الت حلــف األطلســي األميركيّ

ــاور  ــا، وتن ــة العســكرية منه ــاّرة العجــوز« وشــؤونها، وخاّص واشــنطن »الق

عليهــا بالتفــاوت التســليحّي بيــن دولهــا، وترعــى بعــض الفــروق بيــن مــا 

ــة المســلّحة مــن اســتقلليّة  ــرة والمتقّدم ــدان الكبي ــّوات البل ــه ق ــع ب تتمتّ

ــدان شــرق  ــن بعــض بل ــة، وبي ــل بشــؤونها الدفاعيّ ــا يتّص ــي م محــدودة ف

ــادة الحلــف، بدافــع  ــق مــع قي ــاط وثي ــط برب ــي ترتب القــارة ووســطها، الت

ــاد  ــع اإلتّح ــتعادة مواق ــب باس ــّي، الراغ ــا الروس ــن جاره ــم م ــوف قدي خ

ــابق ــوفيتي الس الس

بهــذه األوضــاع، افتقــرت أوروبــا إلــى الرغبــة والقــدرة علــى ممارســة سياســات 

مســتقلّة فــي النزاعــات الدائــرة علــى حدودهــا الخارجيّــة أو داخلهــا. ولذلــك، 

ــى  ــم تمــارس فــي تســعينيّات القــرن الماضــي دورهــا المنتظــر بالنســبة إل ل

تقريــر مصيــر يوغســلفيا االتحاديــة: الدولــة ذات الموقــع المهــّم فــي منطقــة 

البلقــان االســتراتيجية، وفشــلت فــي وقــف الحــرب بيــن كيانــات جمهوريّتهــا 

ــى  ــام 1990 إل ــن ع ــرة م ــف قصي ــرات توقّ ــع فت ــي اســتمرّت م الســابقة، الت

1999، وفــي توظيــف جهــد عســكرّي وازن ضمــن اإلطــار األطلســّي، بالمقارنــة 

مــع جهــد واشــنطن التــي قّدمــت ۹۷% مــن المجهــود الحربــّي، علــى الرغــم 

مــن أّن البلقــان يقــع فــي قلــب أوروبــا، وتفصلــه مســافات شاســعة عــن أميركا 

ــل الحــرب  ــا، ال قب ــب فيه ــوذ غال ــا وجــود أو نف ــم يســبق أن كان له ــي ل الت

ــادت  ــرب، وق ــت الح ــي »أوقف ــي الت ــا ه ــا، لكنه ــة وال بعده ــة الثّاني العالميّ



315

مفاوضــات ســلم أجريــت فــي قاعــدة عســكرية أميركيــة فــي واليــة أوهايــو، 

أنهــت النــزاع بيــن البوســنة وكرواتيــا«)1(. 

غابــت »أوروبــا القديمــة«، كمــا أســماها عــام 2003 دونالــد رامســفيلد، وزيــر 

ــان رئاســة جــورج بــوش االبــن وحــرب العــراق)2(، وقصــد  دفــاع واشــنطن إبّ

بهــا فرنســا وألمانيــا دولتــي القــارّة القياديّتيــن، عــن دور مســتقّل فــي الصــراع 

ــت  ــد واجه ــت ق ــوريا، وإن كان ــر س ــذي دّم ــّي ال ــّي والدول ــّي واإلقليم المحلّ

ــا،  ــرّق صفوفه ــذي ف ــّدي ال ــرة: التح ــي الهج ــا ه ــر نتائجه ــن أخط ــدة م واح

ــة،  ــراف المتصارع ــن األط ــا م ــن موقفه ــر ع ــّض النظ ــا، بغ ــع دوله وزّج بجمي

فــي مشــكلة عّمقــت خلفاتهــا حتــى شــملت المبــادئ التأسيســية التــي قــام 

اتّحادهــا عليهــا، وحــّول هــذا الشــأن الطــارئ والخارجــّي إلــى معضلــة داخليّــة 

ــى حــد  ــت إل ــا، وصل ــن قادته ــد والخــلف بي ــن النق ــا م ــارت أمواًج ــا، أث أيًض

ــي  ــكيك ف ــاد، وتش ــي االتّح ــة ف ــد عضويّ ــات وتقيي ــذارات بعقوب ــه إن توجي

ــه إليــه)3(. وزاد مــن هامشــيّة  القبــول بالقيــم الناظمــة النتســاب بعــض دول

الــدور األوروبــّي أن واشــنطن لــم تنّســق مــع القــارة بقصد بنــاء وتبّنــي موقف 

ــرة، كفرنســا  ــارة الكبي ــت دول الق ــل تجاهل ــن الحــدث الســوري، ب ــد م موّح

وألمانيــا وبريطانيــا وإيطاليــا وإســبانيا، التــي اتّخــذت مواقــف متقّدمــة مــن 

حــّق الّشــعب الّســوري فــي اختيــار نظامــه، دون أن تترجــم مواقفهــا المبدئيــة 

ــة  ــرى، وخاص ــدول األخ ــه ال ــا فعلت ــوة بم ــة، أس ــراءات تدخليّ ــر وإج بتدابي

أميــركا وروســيا وإيــران، غيــر أنّهــا أبــدت اهتماًمــا بالجوانــب اإلنســانيّة مــن 

المأســاة الســوريّة. وعلــى الجملــة، افتــرق موقفهــا عــن الموقــف األميركــّي، 

ــة فــي كوســوفو«، مجلــة الدفــاع الوطنــي للجيــش  )1(   د. كميــل حبيــب، »االســتراتيجيّة العســكريّة األميركيّ

 https://bit.ly/3M4OnmI .2000ــي، العــدد 32، نيســان س اللبنان

)2(   رًدا على تصريحات أوروبا القديمة، جريدة البيان، 25 ـ 1 ـ 2003.

ــى  ــا«، ردًّا عل ــي أوروب ــرة ف ــة للهج ــة والمناوئ ــة المتطرّف ــزاب اليمينيّ ــدو لألح ــر ع ــا أكب ــرون، »أن )3(   ماك

تصريحــات لرئيــس وزراء المجــر ونائــب رئيــس الــوزراء اإليطالــي: موقــع ســكاي نيــوز العربيــة، 29ـ  8ـ  2018. 

https://bit.ly/3OfQOoC
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وأدان الموقــف الروســّي، وإن بقــي محكوًمــا بحســابات الدولتيــن السياســيّة 

ــة.  والعمليّ

ــات  ــت علق ــا دام ــد، م ــف محاي ــي موق ــا ف ــى أوروب ــح أن تبق ــن المرّج م

ــا وســلًما، وهــي عاجــزة، علــى  واشــنطن وموســكو حاكمــة علــى األرض، حربً

الرغــم مــن اهتمامهــا بمــا يجــري بينهمــا، عــن ممارســة تأثيــر جــدّي علــى أّي 

منهمــا، وتخشــى االرتــدادات الســلبية، لمــا فــي علقاتهمــا مــن صــراع وتوافــق، 

وللتشــابكات التــي قــد تُلحــق الضــرر بمصالحهــا وقدرتهــا علــى معالجــة مــا 

ــة،  ــة، ومشــكلت اجتماعي ــات اقتصادي ــن أزم ــا م ــل تقدًم ــا األق ــه دوله تعاني

وتلقــاه بلدانهــا الكبيــرة والمتطــورة مــن مصاعــب، فــي محاولتهــا ســّد هــوة 

التقــدم بينهــا وبيــن عديــد مــن مناطقهــا الشــرقية والجنوبيــة. وزاد من توجس 

ــة وسياســيّة  القــارة قربهــا مــن ميــدان الصــراع، ومــا لديهــا مــن قيــود قانونيّ

تمنعهــا مــن اتّخــاذ إجــراءات عمليّــة منّســقة ومتوافــق عليهــا حيــال ســوريا، 

تجعــل منهــا الطــرف الدولــّي الثالــث، مــن حيــث الفاعليــة والتأثيــر. وبذلــك، 

ــة أّن مــن األفضــل لهــا معالجــة مصالحهــا، ومواكبــة  وجــدت الــدول األوروبيّ

مــا تســتطيع معالجتــه مــن مشــكلت، وفــي مقّدمهــا الموضــوع الــذي أربكهــا 

أيّمــا إربــاك، وأثــار خلفــات بنيويـّـة وهويّاتيّــة بيــن حكوماتهــا وقطاعــات مــن 

ــف  ــت مواق ــي تبّن ــا، الت ــة منه ــة اليمينيّ ــا، وخاّص ــن أحزابه ــا بي شــعوبها، كم

ــا،  ــم خصوًص ــلمين منه ــا، والمس ــب عموًم ــة لألجان ــة معادي ــة وعرقيّ عنصريّ

ــة  ــة الداخلي ــات السياس ــب توازن ــعبي بقل ــم ش ــن دع ــه م ــا تلّقت ــّدد م وه

فــي أكثــر بلدانهــا تطــّوًرا، واســتقبااًل للجئيــن، كألمانيــا. هــذا الوضــع، الــذي 

ــا بيــن دول أوروبيــة عديــدة وداخــل كّل منهــا، لــم يهــّدد  ــا جّديًّ أنتــج »خلفً

ــا  ــا هــّدد أيًض ــركل وحــده، وإنم ــا الســيدة مي ــر مستشــارة ألماني فقــط مصي

مصيــر أوروبــا بأســرها«)4(، والمســاعدات اإلنســانيّة التــي قــررت إرســالها إلــى 

)4(   أزمــة اللجئيــن ال تقــرر مصيــر ميــركل فقــط بــل أوروبــا أيًضــا، موقــع دويتشــه فيلــه، 26 ـ 6 ـ 2018. 

https://bit.ly/3DR9u8o
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المهّجريــن فــي ســوريا والبلــدان المجــاورة، واعتُبــرت ســخية ومتوازنــة، وأريــد 

بهــا أن تكــون أداة مــن شــأنها الحــّد مــن تدفّــق المهاجريــن إليهــا. 

ــادة  ــدء إع ــة الحــرب وب ــد نهاي ــا بع ــى تعاظــم دوره ــا عل ــّول أوروب هــل تع

ــم،  ــل حاس ــى عام ــة إل ــهاماتها الماليّ ــّول إس ــح أن تتح ــا يرّج ــار، عندم اإلعم

بالنســبة إلــى دورهــا المســتعاد فــي بــلٍد لطالمــا كانــت صديقــة لهــا ومقّربــة 

منهــا، ولهــا دور كبيــر فــي أمنهــا الذاتــّي، بمــا لهــا مــن موقــع علــى الجانــب 

اآلخــر مــن المتوّســط، البحيــرة العربيّــة ـ األوروبيّــة المغلقــة؟ عندمــا ســتأتي 

ســاعة إعــادة اإلعمــار، ســيكون ألوروبــا دور وازن فــي جوانــب عديــدة منــه. 

ــد أن واشــنطن ســتبقي لهــا حصــة وازنــة  ــٍذ، ســيكون مــن شــبه المؤكّ وعندئ

ــن  ــة ل ــه الحالي ــي حقول ــراء أن احتياط ــّدر الخب ــذي يق ــوريا، ال ــط س ــن نف م

ينضــب قبــل عــام ۲05۱، وأّن غازهــا يحتــّل المرتبــة الحاديــة والثلثيــن مــن 

ــة  االحتياطــّي العالمــّي، وســتبلغ، بعــد اســتثمار آبارهــا المستكشــفة، المرتب

الثالثــة فــي تصديــر الغــاز علــى المســتوى العالمــّي)5(، ســيحدث هــذا بعــد 

اســتخراج كميــات الغــاز الهائلــة المكتشــفة حديثًــا، قــرب الّســاحل الّســورّي.

ــط  ــوريا يرتب ــتغلل س ــي اس ــيا ف ــاح روس ــا أّن نج ــد أيًض ــبه المؤكّ ــن ش وم

بــدور أوروبـّـا فــي إعــادة إعمارهــا، وأن هــذه الحقيقــة تمنحهــا دوًرا متأّخــرًا 

يعّوضهــا عــن الــدور الــذي كان عليهــا لعبــه، لــو كان لديهــا مواقــف موّحــدة، 

ــاون  ــذ بتع ــرى تنّف ــرارات كب ــاذ ق ــن اتخ ــا م ــيق يمّكنه ــن التنس ــدر م وق

ــا بيــن دولهــا. فهــل تبــادر أوروبــا إلــى رســم  جماعــّي وتقســم عمــًل منظًّم

ملمــح لهــذا الــدور، لتســتدرك عبــره مــا فاتهــا خــلل العقــد المنصــرم، فــي 

موقــع مجــاور لهــا، تفصلهــا عنــه بريًّــا تركيــا نصــف األوروبيّــة، ويصلهــا البحر 

واألجــواء المفتوحــة بــه، وســبق أن »ُعقــد عــام 1995 مؤتمــر فــي برشــلونة، 

حضــره وزراء خارجيــة االتّحــاد األوروبــّي ونظراؤهــم مــن دول جنــوب 

ــون  ــع تلفزي ــوري«، موق ــاز الس ــن الغ ــة م ــد حص ــب يري ــاز... ترام ــاج الغ ــا بإنت ــة عالميً ــوريا الثالث )5(   »س

https://bit.ly/3OgVdrl .2017 العالــم، 1 ـ 5 ـ
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ــراكة  ــة والش ــدة للعلق ــس جدي ــع أس ــه وض ــّم خلل ــط، وت ــرق المتوّس وش

ــى منطقــة  ــق تعــاون اقتصــادّي بهــدف الوصــول إل األورومتوســطيّة، لتحقي

ــدرات  ــم الق ــة، وتدعي ــاعدات الماليّ ــم المس ــة حج ــرّة، ومضاعف ــارة ح تج

الوطنيّــة وتبــادل التّجــارب، والتّعــاون فــي مجــاالت الصحــة والتّعليــم 

ــة، ونقــل التكنولوجيــا والبحــوث، ومكافحــة  ــة واالجتماعيّ والعلقــات الثّقافيّ

الجريمــة، وتنميــة المــوارد البشــريّة، وتحســين وضــع المــرأة، إســهامها فــي 

ــا ممــا توافقــت عليــه عــام 1995 لتضغــط  المجتمــع«)6(. هــل تفيــد أوروب

ــا االقتصــادّي  ــورّي، وتبقــي مجاله ــق بالحــّل الّس ــا يتعلّ ــي م ــى روســيا ف عل

والّسياســّي مفتوًحــا أمامهــا، بدعــم مــن أميــركا التــي لــن تنافســها بالتأكيــد 

علــى الّســوق الّســوريّة أو تحــاول إخراجهــا منها، كروســيا وإيــران؟ إذا فعلت 

ــس  ــرارات مجل ــق ق ــي يطبّ ــّل سياس ــي ح ــتطاعتها تبّن ــيكون باس ــك، فس ذل

األمــن الدولــي، وخاصــة منهــا القــرار 2254 وبيــان جنيــف، مرجعيّتــه التــي 

يذكرهــا فــي إحــدى فقراتــه، فــإن رفضــت موســكو خيارهــا، أحجمــت عــن 

اإلســهام فــي إعــادة إعمــار ســوريا، وعــززت تمّســكها بحــّل دولــي متــوازن، 

ــن  ــاد الكرملي ــة ســوريا لروســيا، وإلبع ــا للحــّد مــن تبعي ــا، فرصته هــو، أيًض

عــن شــرق المتوّســط، والحصــول علــى موطــئ قــدم راســخ لهــا فــي الّنظــام 

الّســورّي الجديــد: جارهــا علــى المقلــب اآلخــر مــن الجغرافيــا، الــذي ربطــه 

ــة،  ــة والسياســيّة والثقافيّ بهــا وربطهــا تاريــخ طويــل مــن العلقــات التجاريّ

ــه  ــف صراع ــه، ويتوقّ ــدوءه وأمن ــتعيد ه ــي أن يس ــة ف ــة حيويّ ــا مصلح وله

ــات اإلرهــاب.  المدمــر الــذي انعكــس عليهــا فــي قوافــل الهجــرة، عمليّ

فــي اآلونــة األخيــرة، بــادرت دول أوروبيّــة عديــدة إلــى إرســال قــوات 

ــوم  ــط الي ــث تراب ــى شــمال وشــمال شــرق ســوريا، حي ــة إل عســكريّة رمزيّ

وحــدات فرنســية وبريطانيــة أساًســا، أرســلتها الدولتــان إلــى ســوريا، لــردع 

)6(   د. أحمــد العلّــو، »االتحــاد األوروبــي قــوة اقتصاديــة ال تترجمهــا السياســة«، بحــث طويــل منشــور فــي 

https://bit.ly/3JOuezS .2011 مجلــة الجيــش اللبنانــي، العــدد 313، تمــوز
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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 

ــا قواعــد  ــا ضمــن أنحــاء مختلفــة مــن شــرق الفــرات، ومعه ــد أقامه كان ق

ــّوات ال  ــذه الق ــدد ه ــع أن ع ــا. وم ــة عنه ــا، أو منفصل ــة منه ــرة قريب صغي

يتجــاوز ألــف رجــل مزّوديــن بمدافــع وطائــرات ســمتية، فــإن مجرد إرســالهم 

إلــى ســوريا وانتشــارهم فيهــا يشــير إلــى وجــود قــرار أوروبــي بالمشــاركة 

فــي الحــرب ضــد الدولــة اإلســلميّة، وإيجــاد حــل للمســألة الكرديّــة، التــي 

تتّخــذ معظــم بلــدان القــارة موقًفــا داعًمــا لهــا، أشــد وضوًحــا مــن الموقــف 

ــرة  ــا، نظــرًا ألعــداد الكــرد الكبي ــة أيًض ــة داخلي ــا قضي ــرى فيه األميركــي، وت

فيهــا، وخاصــة منهــا ألمانيــا وفرنســا، حيــث يتمتــع ممثّلــو PKK بمــا 

ــا رســميًا بهــم وبالحكــم الذاتــي الــذي أقامتــه »قــوات حمايــة  يشــبه اعترافً

ــى  ــاء عل ــررت اإلبق ــا ق ــي أن أوروب ــة ف ــل غراب ــوريا، ف ــرق س ــعب« ش الش

قّواتهــا فــي المنطقــة، عندمــا أعلــن الرئيــس األميركــي ترامــب ســحب قّواتــه 

ــا، حيــن  ــا قويً ــة« نالــت دعًمــا أوروبيً منهــا، وأن »قــّوات ســوريا الديمقراطيّ

ــة  ــة شــمال ســوريا، بذريعــة »تطهيــر حدودهــا الجنوبيّ توّغلــت قــوات تركيّ

ــه سيســفر،  ــا بوقــف توّغلهــا، ألن معهــا مــن إرهــاب PKK، وطالبــت أوروب

حســب قــول لوزيــر خارجيــة ألمانيــا فــي التاســع مــن تشــرين األول ۲0۱۹، 

ــن  ــلميّة، وع ــة اإلس ــم الدول ــودة تنظي ــة وع ــتقرار المنطق ــة اس ــن زعزع ع

ــدة«)7(.  ــزوح وهــروب جدي ــة إنســانيّة وموجــة ن كارث

كانــت فرنســا قــد أطلقــت مبــادرة لتوحيــد األحــزاب الكرديـّـة، تتضّمــن بنــوًدا 

تدعــو للوصــول إلــى اتفــاق يوّحــد قواهــا، ضــّد الــدول التــي تحــاول االعتــداء 

علــى مناطــق الشــمال، كتركيــا التــي تعمــل باســتمرار لزعزعــة االســتقرار فــي 

ــل،                           ــش وي ــع دوت ــوريا«، موق ــمال س ــى ش ــي عل ــوم الترك ــف الهج ــب بوق ــة تطال ــا ودول أوروبي )7(  »ألماني

https://bit.ly/37pIj9J  .2019 ـ   1 ـ   9
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الشــرق األوســط)8(. كذلــك أعلنــت باريــس مبــادرة فرنســية لحــّل دولــي فــي 

ــاء  ــدول األعض ــها ال ــال، أساس ــة اتّص ــكيل مجموع ــول »تش ــدور ح ــوريا، ي س

ــراع  ــاء الص ــع، إلنه ــرة بالوض ــة المتأثّ ــراف اإلقليمي ــن واألط ــس األم ــي مجل ف

المســتمّر منــذ قرابــة ســبعة أعــوام، علــى أن يكــون هدفهــا المباشــر اتفــاق 

الــدول دائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن علــى الخطــوات الكفيلــة بتحقيــق 

الّســلم«)9(. 

ــن  ــي كّل م ــاوض ف ــوالت التف ــون لج ــى »أن يك ــادرة عل ــود المب ــت بن نّص

ــة، الســتراتيجية  ــف، ونقاشــات معّمق ــف جــدول أعمــال مختل آســتانا وجني

جديــدة تفضــي إلــى حــّل سياســي حقيقــّي، وإلــى مكافحــة اإلرهــاب، 

والتفــاوض حــول االنتقــال إلــى النظــام البرلمانــّي، بــداًل مــن النظــام الرئاســّي 

الحالــي، مــع ضمــان مركزيــة الدولــة الســوريّة، والحفــاظ علــى مؤّسســاتها، 

ــات الرئيــس دون  ــات واألحــزاب، وتقليــص صلحيّ ــن االنتخاب وإصــلح قواني

اشــتراط رحيلــه، وإعطــاء تطمينــات لتركيــا بعــدم نشــوء إقليــم كــردي فــي 

ــم  ــة تنظي ــورّي لمحارب ــش الّس ــي الجي ــل ف ــج الفصائ ــوريا، ودم ــمال س ش

ــرة«)10(.  ــة والّنص الدول

ــة بعــد تصريحــاٍت أطلقهــا الرئيــس ماكــرون، تناقضــت  طُرحــت هــذه الخطّ

مــع موقــف فرنســا المقتــرح، قــال فيهــا إنــه ال يــرى »بديــًل شــرعيًّا« لألســد، 

ــه شــرطًا مســبًقا لحــّل الصــراع، أن أولويّتهــا  ــر رحيل ــم تعــد تعتب أن فرنســا ل

»االلتــزام بمحاربــة اإلرهــاب، وضمــان أن ال تصبــح ســوريا دولــة فاشــلة، وأن 

ــة الّســوريّة«)11(. هــذه الوثيقــة،  ــار الدول ال يفضــي إســقاط األســد إلــى انهي

ــة مشــتركة تشــكلت  ــن، اســتخدمت كأرضي ــع بوتي ــرون م ــي ناقشــها ماك الت

)8(   أحمــد عبــد الحليــم: »تفاصيــل المبــادرة الفرنســية لتوحيــد األحــزاب الكرديــة فــي ســوريا«، موقــع الغــد، 

 https://bit.ly/3rwzKAW .2019 11 ـ 7 ـ

https://bit.ly/37VJSw0 .2017 9(   مبادرة فرنسية لحل األزمة السوريا، موقع عربي 21، 18 ـ 9 ـ(

)10(   المصدر السابق.

)11(   المصدر السابق.
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فــي حاضنتهــا »مجموعــة مصّغــرة«، مــن ســت دول هــي الواليــات المتّحــدة، 

وبريطانيــا، وفرنســا، وألمانيــا والّســعوديّة واألردن، اجتمعــت يــوم 26 نيســان 

ــق  ــاع الح ــى اجتم ــر إل ــوة مص ــّم دع ــل أن تت ــس«)12(، »قب ــي باري 2018 ف

ــه المجموعــة فــي بروكســل حــول ســوريا)13(.  عقدت

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 خللــه الرئيــس األميركــي ببقــاء 

قــوات واشــنطن فــي ســوريا«)14(، ســعيًا إلــى دور أوروبــي قريــب، سياســيًّا 

ــدة مــن الموقــف األميركــي، ويتجــاوز ألول مــرة  وعســكريًّا، فــي نقــاط عدي

دورهــا كمســاعد عــن بعــد، يقــّدم معونــات إغاثيّــة وتمويليّــة، أبقتهــا معزولــة 

ــا.  ــة وشــروط تطبيقه عــن المــداوالت حــول القــرارات الدولي

تثيــر محدوديــة المبــادرات األوروبيــة، وســرعة التخلّــي عنهــا، وســلبيّة 

دولهــا المؤثـّـرة تجــاه الوضــع الســوري، اســتغراَب وحيــرة مراقبيهــا، بســبب 

ــة، مــع ضّفتهــا األخــرى،  مــا كان لهــا مــن علقــات سياســيّة، ســلبيّة وإيجابيّ

ــان وفلســطين، وكان تواصلهــا  وخاّصــة بــلد الشــام التــي تضــّم ســوريا ولبن

ــان  ــلم، وإبّ ــا مــن ثوابــت علقاتهمــا، فــي الحــرب كمــا فــي الّس ــا ثابتً معه

العصريــن الوســيط والحديــث. فهــل تلّقــت أوروبــا تطمينــات مــن واشــنطن، 

ــة  ــاح هويّ ــة الحــرب واتّض ــا، بانتظــار نهاي ــوف جانبً ــاد والوق ــا بالحي أقنعته

الحــّل ومخرجاتــه، ألن حّصتهــا تكــون مكفولــة بقــدر مــا تمتنــع عــن تلويــث 

ــات  ــرب، برهان ــة للح ــة التالي ــى الحقب ــل إل ــاء، وتدخ ــاء األبري ــا بدم أيديه

ــاعد  ــارّة، وتس ــى الق ــة عل ــاًرا إيجابيّ ــرك آث ــوريين، وتت ــم الّس ــا معظ يقبله

فــي كبــح جمــاح بوتيــن، فــي الشــرق األوســط وشــرق أوروبــا، الــذي 

ــف،                ــع أون الي ــي، موق ــاب الدول ــل اإلره ــع تموي ــف مناب ــس تجفي ــي باري ــون ف ــراء ووزراء يبحث )12(   خب

 https://bit.ly/3kZsTg0  .2018 ـ   4 ـ   24

https://eldorar.news/node/123893 .2018 13(   دولة عربية جديدة تنضم، موقع الدرر الشامية، 11 ـ 7 ـ(

https://bit.ly/3xwuxga .2018 14(   مصطفى عباس، »خلف بين ماكرون وترامب«، موقع أورينت، 16 ـ 4 ـ(
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يعتبــره بطــن القــارة الرخــو، وقــد تتراخــى مواقــف دولــه إذا فــازت روســيا 

بســوريا وســواحل المتوّســط الّشــرقي، ووســعت تعاونهــا مــع أنقــرة، وثبتــت 

ــا يشــبه »كّماشــة«  ــت م ــا، وأقام ــي ليبي ــا العســكري والسياســي ف حضوره

ــا  ــاون معه ــد ـ بالتع ــث تُبع ــة الضيق،حي ــّر صقليّ ــي مم ــا ف ــي طرفاه يلتق

ــا الغــرب  ــة، وتواجــه أيًض ــا الغربيّ ــا وبواباته ــف األطلســي عــن جنوبه ـ حل

ــات  ــتقبل الصراع ــر ومس ــى حاض ــبة إل ــة، بالنس ــة األهمي ــة فائق ــي منطق ف

الدوليّــة، التــي قــّررت واشــنطن كســبها أو كســرها، وهــي تكســرها بالفعــل، 

ويرّجــح أن تميــل شــعوبها إلــى أوروبـّـا، ألنّهــا لــم تشــارك، كروســيا وإيــران، 

فــي »الفوضــى الخّلقــة«، فضــًل عــن أنــه ال مصلحــة لهــا فــي أوضــاع 

ــي مشــكلت اندمــاج اقتصــادّي ـ  ــى جوارهــا، تعان تقــّوي قبضــة روســيا عل

اجتماعــّي، وتوافــق سياســّي ـ ثقافــّي ال يُســتهان بــه، تمتلــك القــارة خبــرات 

واســعة ومتنّوعــة للتصــّدي لعقابيلــه، وهــي التــي شــهدت حربيــن عالميتيــن 

ــوريّين،  ــى الّس ــه حــرب األســد عل ــا أحدثت ــا م ــا، تشــبه نتائجه ــى أراضيه عل

ــاء  ــد العــون لهــم، إلعــادة بن ــوريّون بمــد ي ــا الّس ومــن المنتظــر أن يطالبه

ــي أّن  ــا، ال شــك ف ــي إطــار يضمــن اســتقرارها ودوامه ــم ف بلدهــم ودولته

اللجئيــن الذيــن أمضــوا ســنوات فــي جامعاتهــا ومصانعهــا ومرافقهــا اإلداريّة 

ــا  ــهاًما جّديً ــيقّدمون إس ــة، س ــا العاّم ــائط نقله ــافيها ووس ــة ومش والتعليميّ

ــى وطنهــم الحــّر.  ــن إل ــن عائدي فــي هــذا المســعى، كمواطني

ــا كان  ــتباقيّة بم ــة اس ــى معرف ــاره إل ــام افتق ــي الع ــف األوروب ــت الموق أثب

ــه  ــدث في ــرى، أن يح ــن، باألح ــا يمك ــط، وم ــن خط ــارّة م ــوار الق ــر لج يدبّ

بســبب عنــف نظمــه غيــر الشــرعيّة، القمعيّــة والفاســدة. وتــدل رّدات أفعال 

دول أوروبــا المنخرطــة فــي السياســات الدوليّــة، والتــي لهــا مصالــح تتجــاوز 

قارّتهــا، أنهــا فوجئــت باالنفجــار الّشــعبّي العربــّي، وبحجمــه وتوقيتــه، 

ــم  ــى الّنظ ــعب أم إل ــى الّش ــاز إل ــه: أتنح ــا من ــد موقفه ــي تحدي ــارت ف وح

ــس  ــي تون ــة ف ــة، وخاّص ــرة طويل ــذ فت ــتقرّة من ــت مس ــي كان ــة، الت القائم
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ــة،  ــه عاّم ــد من ــف موّح ــي موق ــي تبّن ــلُها ف ــا فش ــن إرباكه ــا، وزاد م وليبي

ــن  ــه م ــة، وتبّنت ــن خصوصيّ ــه م ــمت ب ــا اتّس ــورية، وم ــه الّس ــن محطّت وم

قيــم أوروبيــة كان يفتــرض أن تتّخــذ موقًفــا منهــا يتخطّــي الدعــم المبدئــّي 

ــابكات  ــي تش ــرة ف ــا الكبي ــل دوله ــرط بثق ــّي، وأن تنخ ــم العمل ــى الدع إل

الحــدث االســتثنائي، الــذي لــم يســبق لــه مثيــل فــي تاريــخ المنطقــة، وكان 

مــن الجلــّي أنــه سيســتمر فتــرة طويلــة، وســتكون لــه نتائــج تنعكــس علــى 

ــا واســتعداًدا للتطــّور فــي  ــة األكثــر تقّدًم البلــدان المجــاورة لســوريا: الدول

ــن  ــلم واألم ــى الس ــص عل ــب كّل حري ــن واج ــط، وم ــرق األوس ــوم الّش عم

ــن »الفوضــى  ــه م ــوازن، وحمايت ــّوع والمت ــا المتن ــى مجتمعه المحافظــة عل

ــا  ــدارك هن ــل تت ــه، فه ــار األســد ونظام ــا بّش ــى تنفيذه ــي تولّ ــة« الت الخّلق

أيًضــا مــا فاتهــا عملــه قبــل الفوضــى وخللهــا، وتلعــب دوًرا يليــق بهــا فــي 

ــار  ــي إط ــا ف ــادة تركيبه ــة بإع ــنطن الخاّص ــط واش ــاوئ خط ــن مس ــّد م الح

شــرق أوســطّي جديــد، ســيكون مشــحونًا إلــى أبعــد حــد بالتناقضــات 

واألزمــات، التــي لــن تتــرك لــه خيــاًرا آخــر غيــر رفضــه. أخيــرًا، هــل تجــّدد 

أوروبــا مشــروع الشــراكة األورومتوســطيّة، فــي ســياٍق يتّفــق مــع تطلّعــات 

مــن تمــرّدوا علــى االســتبداد والفســاد؟ وهــل تقــِدم علــى مشــروع كهــذا، 

بصفتهــا القــارة األقــوى اقتصاديًّــا فــي عالمنــا، واألقــرب إلــى مواقــع الحــدث 

ــة، ويُرجــح أن ال  ــة العربي ــذي عصــف بالمنطق ــق الغــور، ال ــّي العمي التحّول

يتوقــف عنــد ســوريا، وأن تنتقــل امتداداتــه ـ بهــذه الدرجــة أو تلــك ـ إلــى 

خارجــه، وأن يلتمــع بعــض شــررها فــي القــارّة التــي ال تخــوض، كواشــنطن 

وموســكو، صراعــات اســتراتيجية بوســائل عســكريّة، وتســتطيع خــوض 

ــها  ــن توّجس ــا م ــريطة خروجه ــيّة، ش ــة وسياس ــائل اقتصاديّ ــا بوس صراعاته

ــع مجــاالت  ــي جمي ــرة ف ــه ســوريا المدّم ــاج إلي ــا تحت ــلبيّتها، وتنشــر م وس

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 التدّخــل العســكري فــي ســوريا عــام 2013، بعــد الهجــوم الكيميــاوي 

الــذي تعرّضــت لــه الغوطــة«)15(. 

ــوريّة، واســتخدام وســائل  ــى مراجعــة سياســاتها الّس ــا عل هــل ســتْقِدم أوروب

ــرّد جارتهــا الســوريّة إلــى وضعهــا الطبيعــّي، كــي  ــة ل ــة للتدخــل بفاعلي كافي

ــى  ــة عل ــه المؤذي ــرك بصمات ــي ت ــكو ف ــنطن وموس ــاذب واش ــتمّر تج ال يس

ــانيّة،  ــة إنس ــراكة ذات حاضن ــاء ش ــى بن ــادرة عل ــك الق ــة تل ــا، وخاّص بلدانه

ــواة اســتباقية  ــل ن ــّي، وتمثّ ــارب الحضــارّي والتفاعــل الثقاف ــى التق تســتند إل

لعالــم مختلــف، يخلــو مــن العنــف والســيطرة، ويقــوم علــى تبــادل المنافــع 

ــن  ــب اآلخذي ــن أالعي ــكان ع ــدر اإلم ــًدا ق ــون بعي ــح، ويك ــات المصال وتوازن

بمنطــق وواقــع القــّوة، فيكــون ألوروبــا دورهــا المطلــوب والــوازن فــي إيصــال 

شــاطئ المتوّســط الشــرقي إلــى القــرن الحــادي والعشــرين، ورعايــة نهضتــه 

الديمقراطيّــة والمجتمعيّــة، فــإن قامــت حًقــا شــراكة متوســطيّة، غيّــر قيامهــا 

العلقــات الدوليــة، ووضعهــا فــي خدمــة خبــرات لعبــت باألمــس غيــر البعيــد 

ــا فــي حفــظ وبنــاء التقــّدم اإلنســانّي، ويجــدر بهــا أن تكــون اليــوم  دوًرا مهمًّ

رائــدة فيــه. 

تناقضــت مواقــف أوروبــا مــن الصــراع الدولــّي والعربــّي واإلقليمــّي والســورّي 

ـ الســورّي، مــع مدّونتهــا القيميّــة ومصالحهــا، فهــل تبــادر، أخيــرًا، إلــى بلــورة 

ــرب،  ــه الح ــا هّدمت ــار م ــادة إعم ــي إع ــا ف ــّول دوره ــف تح ــات ومواق سياس

إلــى بنــاء نمــوذج حضــارّي، لُحمتـُـه وَســداه قيــم متماثلــة، ومصالــح مشــتركة، 

ــي  ــر والنهضــة، الت ــارّة التنوي ــا، ق ــك هــو رهــان أوروب ــة. ذل وأهــداف متقارب

ــول  ــد، بقب ــم جدي ــى عال ــا إل ــق دربً ــدة ألن تش ــة فري ــة تاريخي ــا فرص لديه

العــرب. 

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

 https://bit.ly/3vqbC4c
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إيــــــران
وسوريـــا
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ــن االنخــراط النشــط  ــدر م ــى ق ــران اإلســلميّة«، بأعل ــة إي تشــارك »جمهوري

والفاعــل، فــي اســتراتيجية كســر العــرب األميركيّــة. وهــي تفعــل ذلــك 

بوعــي وعــن ســابق عمــد وتصميــم، وتــرى فيــه اســتراتيجية تخــدم مصالــح 

ــاع عنهــم، وإيجــاد مــكان لهــم تحــت  ــر الدف ــا غي المســلمين، وال هــدف له

ــا  ــة، لطالمــا كانــوا ضحاياهــا، ودفعــوا أثمانً شــمس سياســات وصراعــات دوليّ

ــا!  ــا إلنقاذهــم منه ــا، وجــاءت ثورته فادحــة له

ــاّص،  ــم الخ ــم وتاريخه ــخ العال ــن تاري ــم م ــرب لتخرجه ــران الع ــر إي تكس

ــة  ــة بمضمــرات وأغلف ــة مذهبيّ ــة أيديولوجيّ ــي حاضن ــم ف ــد إنتاجه أو لتعي

ــا، مــع مــا  ــا، وعــرب خصوًص ــة لهويتهــم وتاريخهــم، كمســلمين عموًم مباين

ــيّة  ــات فارس ــاء لتناقض ــن إحي ــة م ــا القوميّ ــا وحموالته ــي مذهبيّته ــي تبّن ف

ـ عربيّــة، كانــت الشــراكة فــي اإلســلم قــد جّمدتهــا أو أزالتهــا، ومــن 

ــة األعلــى، الموّجهــة ضــّد العــرب  خدمــة للســتراتيجيّة األميركيــّة ـ الصهيونيّ

كجســديّة أمويّــة، يجــب بعثرتهــا وتشــتيتها وإعــادة بعثرتهــا وتشــتيتها 

ــة، وتفقــد القــدرة علــى التحــّول إلــى ذات  إلــى أن تفقــد أهليّتهــا الوجوديّ

مســتقلة، فاعلــة وراهنــة تاريخيًــا، وتكــون موضوًعــا إلرادات اآلخريــن، 

كجثـّـة هامــدة وكــمٍّ عاجــٍز عــن وقــف اســتنزافه، وإخضاعــه لشــقاق عقــدّي 

ــم،  ــى ذاته ــا عل ــانيًّا وعقلنيًّ ــم إنس ــول دون تكّوره ــردات، يح ــامل المف ش

ــن  ــو زم ــي، ه ــل مجتمع ــا قب ــن م ــى زم ــم إل ــل، ارتداده ــز، بالمقاب ويحّف
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ــدان  ــان واليمــن وبل ــّي، شــّجعته فــي العــراق وســوريا ولبن طائفــّي ـ مذهب

ــرّار!  ــى الج ــل عل ــة أخــرى، والحب عربي

بعــد أن وضــع الخمينــي وأتباعــه يدهــم علــى ثــورة الشــعب اإليرانــي ضــد 

الحكــم الفــردّي، وطّهــروا المجــال العــام مــن القــوى التــي لــم تتوقــف 

ــى عشــرات اآلالف  ــه والنضــال ضــد اســتبداده، وقضــوا عل ــا عــن مقارعت يوًم

ــر  ــة تصدي ــوا سياس ــا، تبّن ــن وطنه ــا م ــبيها، وأخرجوه ــا ومنتس ــن مناضليه م

الثــورة إلــى جوارهــم العربــّي، واعتمــدوا خطّــة مذهبيّــة إقصائيّــة، مدروســة 

ومتدرّجــة، تتيــح لهــم بلــوغ هدفهــم التوّســعي، بنوهــا علــى سياســات الشــاه 

ــف  ــى تصني ــراق، وعل ــج والع ــل بالخلي ــا يتّص ــي م ــة، ف ــة والدمجيّ االحتوائيّ

المجتمعــات العربيــة حســب قابليّتهــا للختــراق، وغطـّـوا أهدافهــم الحقيقيــة 

المعاديــة لجوارهــم العربــي برغبتهــم فــي النهــوض بــدور مفصلــّي بالنســبة 

إلــى تحريــر فلســطين، وطــّي صفحــة الهزائــم العربيــة، وبــدء حقبــة انتصارات 

ــه ويقــوده  ــّي ـ شــعبّي، يضــع برامجــه ويشــرف علي ــا اســتنهاض مذهب أداته

ــى  ــراع عل ــي الص ــة ف ــم العربي ــب والّنظ ــل الّنخ ــّد لفش ــع ح ــا، لوض ملليه

فلســطين، الــذي بــدأ قبــل بعــد هزيمــة عــام 1948 التــي أثبتــتـ  بمــا ال يــدع 

مجــااًل للشــّك ـ أّن نظــم تلــك الحقبــة أخفقــت أيّمــا إخفــاق فــي الدفــاع عنهــا 

والحفــاظ علــى شــعبها، ال لنقــص فــي قــوة العــرب واســتعدادهم للدفــاع عــن 

أرضهــم المقّدســة، بــل لخــوف حّكامهــم مــن االصطــدام بالغــرب والصهيونيّــة، 

الــذي كــرّس هزيمتهــم خــلل حــرب عــام 1967 أيًضــا، وأدى إلــى ســقوط بقية 

ــة الغربيــة وقطــاع غــزّة، ومســاحات شاســعة  ــة فــي الضّف فلســطين التاريخيّ

مــن أراضــي ســوريا ومصــر. 

بوعــد التحريــر واســتنفار المســلمين وزج قدراتهــم فــي المعركــة، أينمــا 

ــة  ــة واســعة تشــعر بالمهان ــول هــذا الوعــد مــن قطاعــات عربيّ ــوا، وبقب كان

وبوطــأة الهزيمــة، وبآثــار نظــم االســتبداد التــي فرضــت تخلّفهــا علــى جميــع 

مناحــي وجودهــم، غطّــى قــادة إيــران خططهــم التوّســعية وغلّفوهــا بقبــول 
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واســع مــن العــرب والمســلمين، الذيــن أوهمتهــم أن جمهوريّتهــا اإلســلميّة 

ســتوفّر لهــم، أخيــرًا، نظاًمــا قــّرر النهــوض بواجبــه الدينــي المــزدوج: تحريــر 

ــر العــرب مــن نظمهــم،  ــة، وتحري ــة مــن الصهاين فلســطين واألراضــي العربيّ

بفضــل ثــورة إســلميّة تضــع حــًدا لتنكيــل المســتبّدين بهــم، وتكــون ردهــم 

ــوا عنــه مــن أوطانهــم، وهــا هــي  علــى فشــل حّكامهــم فــي تحريــر مــا تخلّ

الجمهوريــة اإلســلمية تقــرر اســتعادتها، مهمــا كانــت التكلفــة وطالــت 

ــورة  ــة، والثّ ــك نظمهــم الفاســدة مــن جه المعركــة، ألن أراضيهــم ليســت مل

مهّمــة راهنــة ســتبدأ باألقــرب فاألبعــد: »تحريــر العــراق مــن طغيــان حــزب 

ــة«)1(.  ــة العربيّ ــي عــن القوميّ ــم اإلســلمي، والتخلّ ــد العال البعــث، وتوحي

ــم تكــن  ــا ل ــة إنه ــة الماضي ــود الثلث ــع العق ــول وقائ ــي تق هــذه الخطــة، الت

ــطين  ــن فلس ــد ع ــدة كّل البع ــة بعي ــت معرك ــّي، فتح ــران الحقيق ــدف إي ه

وتحريرهــا، وغّربــت العــرب مــن راهنهــم ومشــكلته، وأبعدتهــم عــن معــارك 

ــدر أو  ــذا الق ــا، به ــوا يخوضونه ــة، كان ــة وخارجيّ ــة، داخليّ ــيّة واجتماعيّ سياس

ذاك مــن النجــاح والفشــل، مــن أجــل حّريّتهــم وتقّدمهــم وانعتاقهــم مــن أســر 

التبعيّــة للخــارج واالســتبداد فــي الداخــل، وأعادتهــم إلــى طــور مــن تاريخهــم 

كان قطعهــم معــه شــرط حضورهــم فــي العصــر، وتقّدمهــم، وحمايــة أوطانهم 

ــا  ــد، وتجــاوزوا م ــى األب وتوحيدهــا، طــور لطالمــا اعتقــدوا أنهــم غــادروه إل

ــده  ــن يكــون عائ ــم، ول ــم مــن قطيعــة مــع واقعهــم وتطلّعاته يطرحــه عليه

ــآزق  ــي م ــم ف ــم، وتوريطه ــّدي لقضاياه ــى التص ــم عل ــاز قدرته ــر احتج غي

ــل  ــة، تحم ــروب عقيم ــات وح ــي صراع ــم ف ــفك دمائه ــدة س ــا الوحي نتيجته

جميعهــا طابًعــا ثأريًّــا وعبثيًّــا فــات زمانــه منــذ عصــر حــروب الخلفــة، التــي 

نشــبت بيــن علــّي ومعاويــة، ومــا شــهدته مــن صراعــات علــى أحّقيــة هــذا أو 

ذاك فــي الحكــم، ومــن تصفيــات شــملت كثيريــن، علــى رأســهم الحســين بــن 

)1(   محمــد ســرور زيــن العابديــن، رؤيــة إســلمّية فــي الصــراع العربــّي اإلســرائيلّي، الجــزء األول، بــل تاريــخ، 

https://bit.ly/3nOtfYZ
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علــي، الــذي قتلــه جيــش يزيــد بــن معاويــة قبــل قرابــة ألــف وأربعمئــة ســنة. 

هــذا الماضــي يحتــّل مكانــة خاّصــة فــي مشــروع المللــي الســياّس، الذيــن 

اقتحمــوا المجتمعــات العربيــة المجــاورة بواســطته، وأعــادوا هيكلــة أقليّاتهــا 

ــف،  ــي زائ ــحنوها بوع ــا وش ــن مجتمعاته ــا ع ــاره، وغّربوه ــي إط ــيعيّة ف الش

موضوعــه التنافــي المتبــادل معهــا، فــي ســياق تنظيمهــا وتســليحها وتدريبهــا 

ــز  ــا، تنج ــل بلدانه ــران داخ ــرس إي ــش وح ــن جي ــا م ــون فرًع ــا، لتك وتمويله

ــا،  ــّل أوطانه ــو احت ــينجزها، ل ــّي س ــورّي اإليران ــرس الث ــي كان الح ــاّم الت المه

غيــر أنــه ليــس بحاجــة إلــى ذلــك، مــا دامــت التنظيمــات الشــيعيّة المســلّحة 

ــادة فــي طهــران،  ــذ سياســات القي ــه، وتأتمــر بأوامــره، وتنّف ــع ل وحــدات تتب

ــّوة  ــا بق ــرار حكوماته ــى ق ــا، وعل ــي بلدانه ــة ف ــاة العاّم ــى الحي وتســتولي عل

ــلمية،  ــة اإلس ــوات الجمهوري ــن ق ــا م ــزًءا تكوينيً ــها ج ــر نفس ــلح. وتعتب الّس

ينّفــذ أوامرهــا، مهمــا كانــت مجافيــة لمصالــح الّشــعوب فــي مــا يفتــرض أنـّـه 

مجتمعاتهــا. هــذه االختراقــات تتمثّــل علــى خيــر وجــه وأنجــح تجربــة فــي 

ــت  ــة نجح ــة عربي ــدّي: أول دول ــام األس ــي النظ ــي، وف ــه« اللبنان ــزب الل »ح

ــة  ــى إقام ــا عل ــاون معه ــا والتنســيق والتع ــي اختراقه ــة« ف ــورة المذهبيّ »الث

ــة، كــرّس جهــوده النقــلب  محــور معــاد للعــرب والعروبــة، وللوطــن والوطنيّ

جــذرّي فــي العالــم العربــي، وقلــب أولويّاتــه نفســها رأًســا على عقب، وأســهم 

ــاركة  ــره، بمش ــره وبج ــّي، بعج ــام عرب ــن نظ ــا م ــا كان قائًم ــض م ــي تقوي ف

شــخصيّة مــن حافــظ األســد ونظامــه، الــذي شــجعت دولتــه العميقــة علويــي 

لبنــان علــى التّواصــل مــع اإلمــام موســى الصــدر والمجلــس اإلســلمي الشــيعّي 

األعلــى، وعقــد اجتماعــات لمتابعــة وإقــرار تشــكيل المجلــس الملـّـي للطائفــة 

ــة، ألحقهــا بقــرار اتخــذه اإلمــام الصــدر عــام 1973 بتعييــن  اإلســلميّة العلويّ

أول ُمفــٍت جعفــرّي فــي الّشــمال مــن العلويّيــن، هــو الّشــيخ علــي منصــور، 

الــذي احتُفــل بتعيينــه بحضــور وفــد علــوّي مــن ســوريا. لكــن هــذه اللقــاءات 

ــي  ــة عل ــن، بزعام ــن العلويي ــم م ــة قس ــبب معارض ــت بس ــاعي توقّف والمس
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ــاًرا  ــت تي ــك الوق ــى ذل ــل حت ــوريا، ومثّ ــرات الس ــن المخاب ــرّب م ــد، المق عي

ــة، رفــض فكــرة تأســيس مجلــس إســلمي علــوّي،  ــا فــي الطائفــة العلويّ أغلبيً

مــا دام األســد يعتبــر نظامــه الممثـّـل الوحيــد للعلوييّــن، وقــام بجهــود جبّــارة 

ــدّي، وأراد لعلقــات الطائفــة  لتقويــض الجســم المشــيخّي والعشــائرّي التقلي

مــع إيــران أن تكــون جــزًءا مــن علقــات الســلطة بهــا، دون تأســيس جســم 

طائفــي مســتقّل يثيــر لــه المتاعــب)2(. 

ــام  ــًوى، مــن اإلم ــي تمــوز ۱۹۷۳ فت ــة، اســتصدر حافــظ األســد ف ــذه الغاي له

الشــيعة  مــن  وطائفــة  مســلمون  العلوييّــن  إن  تقــول  الصــدر،  موســى 

ــار مشــايخ العشــائر  ــن شــيًخا مــن كب ــم أخــذ موافقــة ثماني ــة)3(، ث الجعفريّ

ــن بالتحــّول إلــى المذهــب  ــة علــى ذلــك، وعمــل علــى إقنــاع العلويّي العلويّ

ــي  ــم ف ــع ممثّليه ــده م ــان، عق ــّي الكتم ــي ط ــاء بق ــي لق ــري، ف ــي عش االثن

القرداحــة عــام ۱۹۸0، وحيــن رفضــوا، أمعــن فــي فتــح أبــواب الســلطة ودولتها 

العميقــة أمــام التعــاون المبرمــج مــع طهــران، وأبــواب ســوريا أمــام دعاتهــا، 

وأســس عــام 1980، بالتنســيق مــع قاســم ســليماني، »حــزب اللــه« فــي لبنــان، 

ــة،  ــان وحــدود فلســطين المحتل ــة أســديّة فــي لبن ــذي اعتمــد كــرأس حرب ال

ــة فــي ســوريا.  ــة اآلمن ــه الخلفيّ ووجــد قاعدت

وزاد الطيــن بلـّـة أّن نمــط التشــيّع الــذي انتشــر في ســوريا ولبنان كان التشــيّع 

الفارســّي، الذي ال يقوم على محبة آل البيت لدى جميع المســلمين، كالتشــيّع 

ــدري،  ــل الحي ــي نبي ــيعي العراق ــث الش ــول الباح ــا يق ــه، كم ــل ل ــي، ب العرب

ــة وســّب الســّنة  فــي كتــاب »إيــران مــن الداخــل«، أســٌس ثلثــة هــي: كراهيّ

والخلفــاء الرّاشــدين وأّمهــات المؤمنيــن، كعائشــة وحفصــة؛ وتقديــس األئمــة 

ــرًا البــدع والطقــوس والهرطقــات التــي يترجمونهــا  إلــى درجــة التأليــه؛ وأخي

.2016 ـ   9 ـ   30  ،24 لبنــان  موقــع  الضائعــة«،  »الفرصــة  والعلويّــون،  الصــدر  موســى  اإلمــام    )2(

 https://bit.ly/3JW9RRC

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

https://bit.ly/3EkN2pc
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إلــى شــعارات مثــل »ثــارات الحســين« وقــرب ظهــور المهــدي المنتظــر«)4(. 

علــى حيــن أن الباحــث محمــود إبراهيــم المؤيـّـد يؤكّــد أن التشــيّع في ســوريا 

مــّرّ بمرحلتيــن: أوالهمــا فــي عهــد حافــظ األســد من خــلل فتــاوى الشــيرازي، 

ــة المرتضــى، الــذي  وعلقــات موســى الصــدر وجميــل األســد، مؤّســس جمعيّ

ــا؛ وثانيتهمــا بعــد حــرب تمــوز ۲006 فــي لبنــان، ونتيجــة  أعلــن نفســه إماًم

للتداخــل الــذي أعقبهــا بيــن حــزب اللــه والجيــش الســورّي، وانطــلق حمــلت 

التشــيّع بــدًءا مــن مدينــة حمــص، وتســريع انتشــار التشــيّع بعــد عــام 2011، 

ومــا واكبــه مــن بنــاء مــزارات وحســينيات وحــوزات وشــراء عقــارات، ووفــود 

أعــداد كبيــرة مــن الحــرس الثــورّي وتنظيمــات المرتزقــة إلــى ســوريا، حيــث 

منــح بشــار األســد كثيــرًا منهــم الجنســيّة الســوريّة)5(. 

ــدين األب  ــام األس ــوريين بنظ ــة الس ــر علق ــي تدمي ــّور ف ــذا التط ــهم ه أس

واالبــن، وقــّوض آمــال الســوريين فــي بنــاء وطــن حــّر ومجتمــع حديــث قــادر 

علــى اللحــاق بالعالــم، وأدخلهــم فــي تجاذبــات وصراعــات أنهكتهــم، ومنحــت 

ــي  ــادة مــن الصراعــات الت ــة للنقضــاض عليهــم، واإلف ــا ذهبيّ أعداءهــم فرًص

ــى  ــن المســلمين، وأفضــت إل ــديّة بي ــة وســوريا األس ــران الخمينيّ ــّعرتها إي س

ــى  ــة إل ــم العاديّ ــة وخلفاته ــم الداخليّ ــل تبايناته ــم وتحوي ــق صفوفه تمزي

تناقضــات عدائيــة ال تُحــّل بغيــر العنــف، ودفعتهــم إلــى معــارك بينيّــة يصعب 

ــن أجــل  ــّي م ــم الوطن ــض نضاله ــا تقوي ــا، قصــد به أن ينتصــر أي طــرف فيه

االســتقلل، وبنــاء دول ونظــم حديثــه، حــرّة وديمقراطيّــة، فــإذا باألمــور تنقلب 

رأًســا علــى عقــب، وتســتولي علــى ســوريا ســلطة معاديــة لشــعبها إلــى الحــّد 

الــذي دفعهــا إلــى خــوض حــرب شــعواء ضــّده، بمجــرّد أن طالبهــا بحّقــه فــي 

الحريــة، الوعــد الــذي وعــد بــه البعــث بهــا طــوال نيّــف وســبعين عاًمــا، وبداًل 

)4(   »خبيــران يكشفـــــــان حقائــق التشــيّع فــي سوريـــــا«، موقــع أوربنــت نــــت، 31 ـ 12 ـ 2017.

https://bit.ly/37VpX0a

)5(   المرجع السابق.
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ــن  ــه م ــا راكم ــا بم ــف، عززهم ــر والتخلّ ــن التأّخ ــه م ــن أن ينتشــلهم نظام م

قــدرات ســلطويّة، وبنــاه مــن أجهــزة قمــع وفســاد ســّريّة، وانحــدر بحياتهــم 

إلــى درك قضــى علــى مــا كان فيهــا مــن ممكنــات وفــرص تتّفــق وطموحاتهــم، 

قبــل اســتيلء العســكر البعثــّي علــى الســلطة فــي انقــلب الثامــن مــن آذار 

عــام 1963، وتعاونهــم بعــد 1979 مــع إيــران، إلخضاعهم لتحّديــات وتجاذبات 

ــذي وطــد ســيطرته،  ــّي ال ــع التحــّدي الصهيون ــت م ــا، تكامل ــم به ــل له ال ِقب

بــدوره، علــى مــا احتلــه مــن أراضيهــم، وجوارهــا، باإلفــادة مــن حالــة الضعــف 

التــي ترتّبــت علــى ســقوط أوطانهــم تحــت ســطوة خمينيّــة، لــم تحّقــق شــيئًا 

ممــا وعدتهــم بــه، ســواء فــي فلســطين أم ضــّد االســتبداد، بــل أقامــت نظاًمــا 

مذهبيًــا رّدهــم إلــى زمــن وثنــّي، ضــّد سياســّي ـ ضــّد مدنــّي، مــا قبــل دولــّي 

وضــّد مجتمعــّي، مزّقهــم بخلطــة مذهبيّــة ـ طائفيّــة ملليّــة ـ أســديّة ـ إيرانيّة، 

شــحنت علقاتهــم بمــا اســتهدف مشــتركاتهم، وحّولهــم إلــى جبهــات متنافيــة، 

يخــوض المنتمــون إليهــا معــارك خلصيّــة ومقّدســة، لــن يكــون لهــا مــن عائــد 

ــة،  ــة وأخلقيّ ــانيّة ودينيّ ــة وإنس ــع وطنيّ ــن جوام ــم م ــا بينه ــة م ــر إزاح غي

وتبديــل مواقفهــم مــن إســرائيل والــدول اإلمبرياليّــة، والقضايــا والمســائل التي 

ــوده،  ــّدم ووع ــرص التق ــوا ف ــل عجــب أن أضاع ــى أنفســهم، ف ــا عل يطرحونه

ــرّي،  ــراع التدمي ــواع الص ــع أن ــحونة بجمي ــة مش ــة صفريّ ــى نقط ــوا إل ورجع

الداخلــّي حصــرًا، الــذي قلــب حياتهــم إلــى حــرب وصراعــات عبثيّــة، يخوضهــا 

الجميــع ضــّد الجميــع. 

ــم  ــم الجريحــة، ومحــو هزائمه ــداواة كرامته ــر فلســطين وم ــن تحري ــداًل م ب

ورّد أراضيهــم المحتلّــة؛ فتحــت الثــورة الخمينيّــة جراًحــا روحيــة عميقــة فــي 

نفــوس عــرب المشــرق، لــم يُفــد منهــا أحــد غيــر إســرائيل وواشــنطن، بمــا أنّها 

نقلتهــم مــن التخلّــف بدفــع خارجــّي وركــود داخلــّي، إلــى الرضــوخ آلليــات 

ــاط  ــى انحط ــامل إل ــاط ش ــن انحط ــرب م ــود الع ــرع يق ــّي، ش ــاط ذات انحط

ــى  ــد اضطهادهــم عل ــدة توطّ ــة فلســطينيّة مدي أشــمل، ويدخلهــم فــي حقب
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ــة عليهــم مــع إســرائيل، واكتســبت ســمات ووظائــف  ــد نظمهــم، المتعاون ي

صهيونيّــة فــي تعاملهــا مــع شــعوبها، بــداًل مــن خلصهــم مــن طغاتهــم كشــرط 

ــن  ــاٍة، م ــع طغ ــا م ــران بتحالفه ــم إي ــلل، نقلته ــن االحت ــم م ــر وطنه لتحري

نمــط حافــط األســد وابنــه، إلــى اســتعباد مضاعــف: دينــّي ودهــرّي، داخلــّي 

وخارجــّي، فــردّي وجماعــّي، سياســّي ومجتمعــّي، نخــر وجودهــم بتموضعــه 

فــي نفوســهم وأوطانهــم. 

ــدة  ــا، موّح ــى خطــط مشــتركة هن ــذي ترتّــب عل ــد المــزدوج، ال بهــذا التهدي

ــرة كل  ــّدل نظ ــران، وتب ــة إي ــوري وخمينيّ ــام الّس ــديّة الّنظ ــن أس ــاك، بي هن

طــرف منهمــا إلــى اآلخــر، الــذي لــم يعــد جهــة أجنبيــة أو برّانيــة، بــل صــار 

جــزًءا مــن نســيجه الداخلــّي؛ صــار مــن الطبيعــّي أن تخضــع الّشــعوب 

والــدول العربيــة لمــا يمكــن أن ينتجــه تعاونهمــا مــن خــراب فــي واقعهــم، 

بعــد أن أضعفــت ممارســاتهما مناعــة العــرب حيــال أهدافهمــا الحقيقيّــة، التي 

أســهم فــي تمريرهــا مــا قــام بــه »حــزب اللــه« مــن معــارك بــدا لوهلــة أنهــا 

تــدور مــن أجــل تحقيــق وعــود المللــي، وتركــت أصــداء إيجابيّــة فــي عالــم 

عربــي، يؤمــن أّن الديــن الواحــد يجــب أن يُلــزم المســلمين بمواقــف موّحــدة، 

ــاعدتهم  ــان، ولمس ــي اإليم ــم ف ــدة إخوته ــّدس« لنج ــم »المق ــة دوره وبتأدي

فــي ردع مــا يتعرّضــون لــه مــن عــدوان يمارســه عليهــم نظــام أســموه نظــام 

ــّي. ــّي ـ الصهيون االســتكبار األميرك

رّحــب قســم كبيــر مــن الجمهــور العربــي بتدّخــل إيــران فــي بلدانــه، ورأى 

فيــه إســهاًما شــرعيًّا فــي حفــظ حقوقــه وصيانــة دار اإلســلم، وضــرب عــرض 

الحائــط بمواقــف حكوماتــه المرعوبــة مــن تصريحــات الخمينــي ومذهبيّتــه 

االقتلعيّــة، التــي كشــفت تصميمــه علــى تخطـّـي الحــدود وانتهاك ســيادة دول 

قامــت علــى الوطنيــة والقوميــة، وهمــا النزعتــان المرفوضتــان خمينييًّــا، ومــن 

غيــر الجائــز أو المقبــول احترامهمــا إلــى الحــد الــذي يمنــع دولــة إســلميّة من 

تأديــة واجبهــا الدينــّي، تجــاه مــا صــار اســمه »وقــف فلســطين اإلســلمّي«، 
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الــذي ضيّعتــه ـ بحســب تصريحــات إيرانيّــة فــي مناســبات مختلفــة ـ هاتــان 

النزعتــان، كمــا ضيّعــه الكيــان الصهيونــّي، الــذي يجــب اقتلعــه عبــر تعبئــة 

طاقــات األّمــة اإلســلميّة فــي ســائر أقطارهــا وأمصارهــا، وتدريبهــا وتســليحها، 

ــم  ــب العال ــطين: قل ــن فلس ــرطانه« م ــّث »س ــة تجت ــوض معرك ــًدا لخ تمهي

اإلســلمّي وقضيّتــه الدينيّــة ـ العقديـّـة المصيريـّـة، التــي لــن تســتعيد إيمانهــا، 

مــا لــم تقــِض علــى إســرائيل. 

اســتخدمت طهــران اإلســلم لتحقيــق اختراقيــن: سياســّي غطّــى بلــدان 

المســلمين كافــة، وأفضــى إلــى اختــراق مذهبــّي شــمل البلــدان التــي تضــم 

كتــًل ســّكانية وازنــة من الّشــيعة. اســتخدم االختراق السياســي خطابـًـا توحيديًّا 

ــا  ــن مكّوناته ــرق بي ــة واحــدة، ال يف ــى المســلمين كأّم ــا إل ــا موّجًه ـ تجميعيًّ

غيــر المتآمريــن علــى اإلســلم وأّمتــه، يعــود تبلــوره إلــى تّكــون مركــز قيــادي 

ــلم،  ــران المس ــعب إي ــورة ش ــلمية وث ــة اإلس ــه الجمهوري ــم، تمثل ــد له موح

ــال األمــة اإلســلمية ومصيرهــا،  ــدور خــاّص ويومــّي، حي ــزم نفســه ب ــذي أل ال

ــي  ــر شــرعّي ف ــًل غي ــه تدّخ ــه ب ــار قيام ــز اعتب ــول أو الجائ ــر المقب ــن غي وم

شــؤونها، مــع أنــه واجــب، إذا لــم تقــم بــه حاســبها اللــه علــى تقصيرهــا، يــوم 

القيامــة. بالمقابــل، اســتهدف االختــراق المذهبــّي فــّك الكتــل الّشــيعيّة عــن 

أهــل الســّنة فــي مجتمعاتهــا، فهــو خطــاب تفريقــّي أريــد بــه إعــادة إنتــاج 

مــا ســّماه خطــاب االختــراق السياســي »األمــة اإلســلمية«، ككيانــات منفصلــة 

ــة ومســتقلّة،  ــة منظّم ــلت ذاتيّ ــا تمثي ــون له ــن الضــروري أن تك ــا، وم عقديًّ

ــن  ــا م ــا عليه ــي فرضه ــيّة القســريّة الت ــن الهامش ــا م ــران إخراجه ــى طه وعل

ــلل،  ــا بالش ــى إصابته ــة«، وأدت إل ــّنة والجماع ــل الس ــهم »أه ــّمون أنفس يس

ــا  ــى تحريره ــف عل ــاملة يتوقّ ــلميّة الش ــورة اإلس ــار الث ــن أّن انتص ــم م بالرغ

مــن هــذا االحتجــاز، وتجســيده فــي أشــكال سياســيّة واجتماعيّــة واقتصاديّــة 

عاّمــة: تعبويـّـة وإرشــاديّة ـ تبشــيريّة خاّصــة بالّشــيعة، ومرتبطــة بالجمهوريــة 

اإلســلمية كمركــز قيــادّي لثــورة كونيّــة، ووطــن أصلــي لهــم يحتّــم انتماؤهــم 
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إليــه إعــادة إنتــاج هويّتهــم فــي حاضنتــه غيــر العربيــة، والمعاديــة للعــرب 

ــا  ــن تبعيّته ــلث، وتضم ــّي الث ــيّع الفارس ــات التش ــن صف ــل م ــا تحم ــدر م بق

للمركــز مــا هــو ضــروري لشــراء والء قطاعاتهــا الفئويــة الكبيــرة التــي يتولّــى 

حرســه الثــوري تدريبهــا عســكريًّا، وتعبئتهــا عقديـًـا، ومســاعدتها فــي بنــاء قوة 

ــه، وأفرادهــا  ــذ مهماتهــا بإشــرافه، كقــوى أمــر واقــع تنتمــي إلي مســلّحة تنّف

أعضــاء فيــه ينشــرهم فــي بلدانهــم ومجتمعاتهــم، ليســيطروا عليهــا ويحّولــوا 

شــيعتها إلــى كتــل مندمجــة بوطنهــا الحقيقــّي: إيــران، التــي ســتحّل مــن اآلن 

فصاعــًدا محــّل وطــن األمــر الواقــع، الــذي ُولــد هــؤالء فيــه، ويعــّدون أنفســهم 

مخطئيــن إن شــعروا بأنهــم مواطنــون فيــه، فالمواطنــة ارتبــاط بعقيــدة 

ــّي أو  ــى أّي والء وطن ــدة عل ــو العقي ــد أن تعل ــا بوطــن، وال ب وليســت ارتباطً

قومــّي أو أخلقــّي، وأن يســتمد المنتمــون إليهــا هويتهــم األصيلــة مــن والئهــم 

للجســد الشــيعي العابــر لــدول اإلســلم، وأن يتحلّقــوا حــول »قُــم المقّدســة« 

وممثليهــا اإللهيّيــن: قــادة كيانهــا الذيــن طاعتهــم مــن طاعــة اللــه، ويجــب أن 

يلتزمــوا بقبــول وتنفيــذ كّل مــا يصــدر عنهــم مــن أوامــر ونــواٍه وتوجيهــات، 

ــّي،  ــف إله ــلمين بتكلي ــون المس ــا يحكم ــدر م ــرعيين بق ــادة ش ــوا ق ــا دام م

يحــرّم االنقيــاد إلــى غيرهــم أو اإليمــان بــه، أو إطاعــة أوامــر الحكومــات فــي 

بلدانهــم، أو إبــداء الطاعــة حيالهــا، كمــا ال يحــق لمؤمــن بالولــي الفقيــه وكيــل 

صاحــب الزّمــان المعصــوم أن يقبــل أّي امتنــاع عــن تنفيــذ أوامــره بحرفيّتهــا، 

كأوامــر صــدرت عــن مرجعيــة معصومــة وقدســيّة، تتّصــل بخيــط شــّفاف ال 

تــراه أعيــن الخلــق العاديّيــن باإلمــام الغائــب، وكثيــرًا مــا تلتقــي بــه، كمــا أكــد 

ـ مــراًرا وتكــراًرا ـ الرئيــس األســبق أحمــدي نجــاد، فــي تصريحــات متعاقبــة، 

وقــال فــي خطبــٍة نقلهــا موقــع وكالــة األنبــاء الطّلبيــة: »إن المهــدّي ســيظهر 

بعــد أربعــة أعــوام، ليصلــح العالــم بأكملــه«، وشــرح كيــف يمكــن االتّصــال 

بــه، ودوره الشــخصي كرئيــس إيرانــي فــي تهيئــة المنطقــة لظهــوره، بينمــا أكّد 

أحــد المقّربيــن مــن نجــاد أنــه يلتقــي بالمهــدي، وأن لديــه علقــات خاّصــة 
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بــه)6(، وأن ال محيــد عــن االلتــزام بخــّط الجمهوريــة المذهبــّي، بصفتــه الخــّط 

اإلســلمّي الوحيــد الصحيــح الــذي ال تمليــه إرادات بشــرية، بــل هــو نــوع مــن 

الوحــي، وإن اتّخــذ صــورة سياســيّة، 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 أجــزاء تكوينية 

مــن جيــش كونــي للجمهوريــة اإلســلميّة، يرشــده علــي خامنئــي نائــب اإلمــام 

ــى موضــوع  ــة عل ــم، المنصبّ ــران والعال ــى مســلمي إي ــذي ينقــل أوامــره إل ال

ــن  ــه م ــا يمثل ــيّة، بم ــخته الفارس ــيّع بنس ــورة، أي التش ــر الث ــو نش ــد ه وحي

ــوم  ــن أدوار تق ــه، وم ــون في ــّي ينضــوي المؤمن ــردّي وجماع ــد وجــودّي ف بُع

ــة، وإن لــم تكــن إيرانيــة الهويــة،  ــة الماهيّ ــة اإليرانيّ بهــا التنظيمــات التعبويّ

التــي تفــرض سياســات ومصالــح إيــران علــى بلدانهــا، علــى غــرار مــا يفعلــه 

النمــوذج األنجــح لهــذا االختــراق: حــزب اللــه فــي لبنــان. 

ــوريا،  ــا س ــة منه ــاورة، وخاّص ــدان المج ــى البل ــورة إل ــر الث ــتهدف تصدي يس

ــا اســتراتيجيًا  ــد هيكلته ــا، يعي ــوي فيه ــي بني ــدل سياســي ـ مذهب إحــداث تب

لمصلحــة إيــران، وعقديًــا لصالــح مذهــب أهــل البيــت. ويبــّدل نظــرة 

ــوم  ــى أن تق ــم، عل ــم ومجتمعاته ــم بدوله ــهم وعلقاته ــى أنفس ــا إل مواطنيه

ــّي  ــا الجماع ــل وجوده ــف كام ــة المســلّحة بتكيي ــة الشــيعيّة المحليّ الجماع

والفــردّي، مــع متطلبــات وواقــع الجمهوريــة اإلســلميّة: وطــن الشــيعة 

ــة وحيــدة  ــى تمثيلهــم، مــن موقعــه كمرجعيّ ــذي يتولّ الّروحــّي والعقــدّي، ال

لهــم، تجــاه حكومــات بلدانهــم، غيــر الّشــرعية فــي نظــره ونظرهــم، مــا لــم 

تعتــرف طهــران بوقتّيــة صلحيّاتهــا، عندمــا تتقاطــع خططهــم مــع مــا تقــوم أو 

تطالــب بــه. بهــذه المواضعــات، مــن الطبيعــّي أن يعتبــر أتبــاع إيران أنفســهم 

دولــة داخــل الدولــة، وحكومــة ضمــن الحكومــة، وأن يتخلّقــوا كحالــة خاّصــة 

ــع  ــه«، موق ــزب الل ــر ح ــا جماهي ــاد ي ــدي نج ــن أحم ــدي ع ــام المه ــى اإلم ــل تخلّ ــل، »ه ــلوى فاض )6(   س
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ضمــن الفضــاء العــام لدولتهــم اإليرانيّــة األصليّــة، الــذي تختلــف آليــات إعــادة 

إنتاجــه عــن أي تكويــن داخلــي آخــر، وتعــّزز لحمتــه نظرتــه المفعمــة بعــداء 

ــه  ــن يــرى فيهــم منافســين، علي ــه الذي ــة مواطني ــى بقيّ مشــحون بالعنــف إل

تحيّــن الفــرص للنقضــاض بــل رحمــة عليهــم، مــا دام قــد انخــرط فــي ســيرورٍة 

ــا عنهــم، فــي المنطلــق والمــآل، ومــا بينهمــا.  تغّربــه وتجعلــه مختلًف

ــع  ــع م ــن المجتم ــكاك ع ــلزم االنف ــراق، يت ــن االفت ــتوى م ــذا المس ــي ه ف

الحاجــة إلــى إخضاعــه وردعــه، باســم مهــاّم علويـّـة ينفــرد أتبــاع الولــي الفقيــه 

بتحقيقهــا، وال بــأس مــن فرضهــا، فــي مســتوى السياســة، علــى مــن يرفضهــا 

ــه كجماعــة مســلّحة ـ  ــوم ب ــا تق ــى م ــه عل ــد قدرت ــن تقيي ــا، وم ــر له أو يتنّك

ــى االستســلم  ــى حــّد يدفعــه إل ــه وردعــه إل ــوي إخافت متحّكمــة، ومــن الحي

ــى  ــوّي عل ــّدل بني ــا يحــول دون إحــداث تب ــاك م ــي حــال كان هن ــع، ف للواق

مواقفــه وخياراتــه، ودون جذبهــا إلــى المذهــب الشــيعي وإخضاعهــا لخيــارات 

ــر فلســطين.  ــر مذهبــي، كتحري ــرداء سياســي غي ــة ب ــه، المتجلبب ممثّلي

بازدواجيــة الّســلطة التــي يقيمهــا التنظيــم المذهبــي فــي البلــد المســتهدف، 

ــة  ــح بالدول ــه، يطي ــا في ــرافيًا ورادًع ــا إش ــم مكانً ــّل التنظي ــب يحت ــأ ترات ينش

ــلطانها، دون أن  ــلطاتها وس ــد س ــة، ويقيّ ــا والحزبي ــتورية منه ــة، الدس القائم

يتخلـّـى عــن خدماتهــا كســلطة قانونيّــة ـ شــرعيّة، يتعيــن إســهامها فــي الحيــاة 

العامــة بهيمنتــه عليهــا، واســتخدامها إلزاحــة مــا يتعــارض مــن ســلطتها مــع 

ســلطته عليهــا، أو يقــّوض قدرتــه علــى إقامــة مؤّسســات خاصــة بــه، بديلــة 

لمؤّسســاتها أو منافســة لهــا، كمــا حــال لبنــان مــع »حــزب اللــه« الــذي ينشــر 

نمطـًـا مــن الحيــاة والعيــش والعلقــات المجتمعيّــة، يختلــف عــن نمــط حيــاة 

وعيــش وعلقــات المناطــق غيــر الشــيعيّة، ألهميــة ذلــك بالنســبة إلــى نســف 

ــم  ــف دولته ــم بوظائ ــط حياته ــا، ورب ــة ونظامه ــة القائم ــيعة للدول والء الّش

ــا  ــى م ــمية عل ــا الرس ــات بلده ــع مؤّسس ــا م ــر تفاعله ــي يقتص ــة، الت الخاّص

يضمــن ســيطرتها عليهــا أو يتكّفــل بتقليــص صلحيّاتهــا، ترجيًحــا لكّفتــه علــى 
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ــا  ــه. وهن ــه وأمن ــا جيش ــة منه ــاتها، وخاص ــى مؤسس ــاته عل ــا، ولمؤسس كّفته

ــتيلء  ــها واالس ــا وتهميش ــة وإضعافه ــى الدول ــلّل إل ــدأ بالتس ــل تب ــات عم آلي

علــى وظائفهــا، تمهيــًدا الحتللهــا والتوّضــع داخلهــا، مــروًرا بفــرض أمــر واقــع 

ــه،  ــا ل ــوا خصوًم ــم يكون ــزب، وإن ل ــى الح ــون إل ــن ال ينتم ــردع م ــّز أو ي يبت

ــّي،  ــروع أو إكراه ــر مش ــّي أو غي ــر قانون ــم غي ــم وردعه ــا كان ابتزازه ومهم

لكــون ســلحه يفتقــر إلــى الشــرعيّة، فهــو فــي نظــره جــزٌء مــن قدرتــه علــى 

ــا  ــار أو طــرف، لكونه ــا اعتب ــك أن يقيّده ــل يجــوز لذل ــاب، ف الضغــط واإلرع

ــات  ــى الرضــوخ لعلق ــن عل ــام اآلخري أداة رئيســة لســيطرته وتحّكمــه، وإلرغ

القــوى التــي يقيمهــا، ويقنعهــم بــأن مــا ينشــدونه مــن بدائلهــا ســيكون أشــّد 

ــات  ــن علق ــة م ــاة العام ــي الحي ــا يمارســه ف ــي ظــل م ــا، ف ــم منه ــا له إيلًم

وسياســات حافــة الهاويــة، ويرعــاه مــن أجــواء الحــرب األهليــة، التــي يحــرص 

عليهــا ويفاقمهــا باطــراد. 

ــم  ــّي والخارجــّي، تتحّك فــي هــذا النمــوذج مــن التســلّط المضاعــف: الداخل

ــا، وتتناقــض ارتباطاتهمــا ومصالحهمــا  ــٍة تختلــف عنهــا عقديًّ أقلّيــة فــي أغلبيّ

ورؤاهمــا العاّمــة والخاّصــة، مثلمــا تناقضــت علقــات النمــوذج األســدّي 

ــة  ــراق الدول ــن اخت ــراَن م ــن طه ــذ مّك ــوريّين الســاحقة، من ــة الّس ــع أغلبي م

ــراق دولتــه ومجتمعــه مــن  الســوريّة، فصــار أول رئيــس عربــي يرّحــب باخت

طــرف معــاد لشــعبه، وباحتللهمــا مــن الداخــل، طلبًــا لدعــم حاملــه الفئــوّي 

ـ األقلــوّي، كمــا يتمثـّـل فــي جيــش وأجهــزة دولتــه العميقــة الّســريّة: التنظيــم 

الــذي يكــّون مجتمعــه الخــاص، ويقــّوض بواســطته مــا فــي المجتمــع الســورّي 

ــر  ــة، ويدّم ــا الجزئي ــن تكويناته ــتقلل ع ــن اس ــه م ــي دولت ــدة، وف ــن وح م

ــران، أو مقاومــة انضوائهــا فــي »محــور  قدرتهمــا علــى فصــل ســوريا عــن إي

شــيعي« يمتــد مــن أفغانســتان إلــى لبنــان، مــروًرا ببغــداد ودمشــق: األولــى 

ــران،  ــا إلي ــن تاريخــه تابًع ــة أن العــراق كان طــوال القســم األعظــم م بذريع

ــا، وإن ســكن العــرب جــزًءا منــه؛ وســوريا ألنّهــا الدولــة  ولــم يكــن قــّط عربيً
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العربيــة الوحيــدة، التــي اخترقهــا المللــي مــن أعلــى ســلطة فيهــا مــن رئيــس 

ــوم، ليمارســوا سياســات  ــار الي ــه بّش ــظ األســد باألمــس وابن ــا حاف جمهوريته

ــة  ــة مــا دون سياســيّة، تلتقــي مــع مذهبيّ ــارات طائفيّ ــا اعتب ومواقــف تمليه

إيــران فــي حاضنــة تجمــع ألول مــرة طائفــة عربيّــة بمذهــب أجنبــّي. يفّســر 

هــذا أســباب تعامــل طهــران مــع نظــام دمشــق وكأنــه »حــزب اللــه« ســورّي، 

ــة  ــا نياب ــلٍد يحتلّه ــي ب ــوري منتشــر ف ــم حــرس ث أو كأّن جيشــه مجــرد تنظي

عنهــا، لكونهــا جــزًءا عضويـًـا منهــا، ليــس فقــط تابًعــا لهــا، بــل مندمًجــا كذلــك 

فيهــا، فــل غرابــة فــي تبّنيــه خياراتهــا، ووضــع ســوريا تحــت إشــرافها، وتحّولــه 

ــذي يتناقــض انخــراط النظــام األســدّي  ــة فــي محورهــا، ال ــى حلقــة مركزيّ إل

ــة  ــذي يضــم قطاعــات وازن ــة واســتقلل الشــعب الســوري، ال ــع حري ــه م في

مــن العلويّيــن، تعــارض بدورهــا إتبــاع وطنهــا بالمركــز اإليرانــّي ودمجهــا فيــه، 

ــا فــي »تصديــر ثــورة المللــي«، ومعركتهــا الكبــرى ضــد معظــم  وجعلــه طرفً

ــا، والّشــعب الّســوري خصوًصــا.  المســلمين والعــرب عموًم

بعــد عــام ۱۹۷۹، نجحــت أولــى خطــوات االختــراق اإليرانــي لســوريا، بينمــا 

كان نظامهــا يعلــن، صبــاح مســاء، تصميمــه علــى إســقاط نظــام العــراق: عدّوه 

اللــدود، عبــر التفاهــم مــع طهــران علــى تقويــض النظــام العربــي القائــم الذي 

كانــت بغــداد قطبــه اآلخــر، إلــى جانــب القاهــرة، والعمــل الحتــلل مكانــه. 

ا لهــم، بــل هــو للعــراق  ــأّن الخمينــي ليــس عــدوًّ ــاع العــرب ب مــن أجــل إقن

ــاول  ــة، وح ــم الخليجيّ ــران والعواص ــن طه ــيط بي ــب دور الوس ــده، ولع وح

الظهــور بمظهــر شــريك مخلــص لهــا، يضــع علقاتــه مــع جارهــا الشــرقي فــي 

خدمتهــا، وضــّد عدّوهمــا المشــترك: العــراق البعثــّي. وقــد نجــح فــي خداعــه 

ــران يمــّر بدمشــق، وأّي علقــة  ــا نجــاح، حتــى صــار أي عربــي يقصــد إي أيّم

ــذي  ــرف ال ــه الط ــه، بصفت ــه وموافقت ــّم بعلم ــي تت ــد عرب ــع أّي بل ــة م إيراني

»سمســرها«، مســتغًل خــوف العــرب عاّمــة والخليــج خاّصــة مــن »الجمهوريــة 

اإلســلميّة«. 
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ــات،  خــلل صراعــه العنيــف مــع جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي الثمانينيّ

وحربــه علــى تمرّدهــم المســلح المدعــوم مــن العــراق، عــرض األســد عــام 

1980 تبنــي المذهــب الجعفــري االثنــي عشــري علــى اجتمــاع عقــده 

ممثلــون عــن عشــائرهم، فــي بلــدة القرداحــة، مســقط رأســه، مبــّرًرا عرضــه 

بحمايــة الّنظــام مــن الســقوط، وواعــًدا بإبقــاء دوائــر دولتــه العميقــة بعيــدة 

ــل  ــه، ســمح لشــقيقه األصغــر جمي ــة. بعــد رفــض طلب عــن القبضــة اإليراني

بتأســيس »جمعيّــة المرتضــى«، الســتخدامها كورقــة فــي سياســاته اإليرانيــة، 

لكنــه أمــَر بعــد مضــي بضعــة أعــوام بحظــر نشــاطها، عقــب إحراقهــا عــدًدا 

ــة عــن  ــة العلوي ــه مــن ابتعــاد الطائف ــوّي، وخوف ــف العل ــزارات الري مــن م

نظامــه. 

ــة  ــة تفاعلــه مــع هديّ تفاعــل األســد »العلمانــي« مــع ثــورة إيــران المذهبيّ

هبطــت عليــه مــن الســماء، وحــّث القيــادة اإليرانيــة علــى تصديــر ثورتهــا 

ــد تقاربــه مــع النظــام المذهبــي،  إلــى العــراق »العلمانــّي«، بينمــا كان يحيّ

ــروس  ــن ال ــّي، بي ــّي ـ دول ــّي ـ إقليم ــوازن عرب ــي نقطــة ت ــه ف بوضــع نظام

واألميركييــن، حافــظ، بعــد ســقوط الســوفيت، علــى مســاحة كافيــة نســبيًا 

ــع  ــه م ــه أو مواقف ــض مصالح ــال تناق ــي ح ــى ف ــتقّل، حت ــراره المس ــن ق م

مصالــح ومواقــف طهــران، فــي هــذه النقطــة أو تلــك، وعمــل إلقنــاع 

ــن  ــض م ــت األبي ــا يرفضــه البي ــه عّم ــل تخلّي ــه، مقاب ــم نظام واشــنطن بدع

سياســاته تجــاه الجمهوريــة اإلســلمية. بيــد أن ابنــه، الغــّر سياســيًا، رّد علــى 

ــاب  ــلق الب ــة، بإغ ــة العربي ــى المنطق ســيطرة واشــنطن كقطــب أوحــد عل

ــى هوامشــه  ــران، ليحافــظ عل ــا تجــاه إي ــده مواربً ــذي تركــه وال الخلفــي ال

ــة، ومــا يمكــن أن تقّدمهــا ويقّدمــه لهــا مــن خدمــات. ربــط بشــار  األميركيّ

ــراق معظــم  ــم باخت ــع بســيّد، وســمح له ــط تاب ــي رب األســد ســوريا بالملل

ــرب  ــة الح ــتكبار وحتميّ ــول االس ــم ح ــمهم آراءه ــلطته، وقاس ــات س مؤسس

ــا  ــداء بينن ــرة: »إن الع ــه المبك ــد تصريحات ــي أح ــال ف ــه ق ــى إن ــه، حت مع
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ــى  ــد عل ــا دام يعتم ــه، م ــة في ــال للمصالح ــّي، وال مج ــرب تاريخ ــن الغ وبي

ــه«)7(.  ــذ مخطّطات ــي تنفي ــن ف اإلرهابيي

هــذه الترّهــات كان صدورهــا مســتبعًدا عــن األســد األب، الــذي تحامــى بإيران 

ــا  ــلح، وزّوده ــا الّس ــترى له ــه، واش ــا علي ــاند حربه ــين، وس ــدام حس ــن ص م

ــه  ــع كل بيض ــم يَض ــه ل ــخ، إال أن ــه... إل ــا ب ــتطيع تزويده ــا كان يس ــكل م ب

فــي ســلّتها، خشــية غدرهــا بــه عنــد أول خــلف معهــا، ولــم يســتخدم لغتهــا 

المذهبيّــة، وكان مــن المســتحيل أن يدلــي بتفّوهــات حــول معركــة تاريخيّــة 

ضــد الغــرب، كتلــك التــي أدلــى بهــا ابنــه، واســتمر يقيــم توازنـًـا بيــن انحيــازه 

إلــى إيــران علــى أســس طائفيّــة، واللغــة العلمانيّــة والقوميّــة، التــي دأب علــى 

اســتخدامها، علــى الرغــم مــن إدانتهــا مــن الخمينــي شــخصيًّا. 

ــام  ــة النظ ــت تبعي ــوم 15 آذار 2011، كان ــوريّة ي ــورة الس ــت الث ــا قام عندم

الســوري إليــران قــد بلغــت حــًدا دفــع األخيــرة إلــى إرســال عناصــر وضبــاط 

مــن الحــرس الثــوري إلــى دمشــق، قبــل شــهر مــن انفجــار المجتمــع. وقــد 

قــدم هــؤالء إلــى مطــار دمشــق الدولــي بالطائــرات، فــي دفعــات يوميّــة مــن 

خمســمئة قّنــاص علــى متــن طائرتيــن حطّتــا فــي قســم الحجــاج النائــي مــن 

المطــار، كــي ال يــرى أحــٌد مئــات الرجــال بثيابهــم الســوداء وهــم يهبطــون 

مــن الطائــرات، وفــي يــد كل منهــم بندقيــة قّناصــة مخبــأة داخــل علبــة تشــبة 

بيــت الكمــان. كان هــؤالء أول مــن أطلــق النــار علــى المتظاهريــن العــزّل فــي 

دمشــق وجوارهــا، وخاصــة الغوطــة الشــرقيّة. 

تصرّفــت القيــادة اإليرانيّــة بمنطــق األمــر الواقــع، الــذي يــرى فــي ســوريا جزًءا 

مــن كيانهــا الّســيادي، والثــورة علــى األســد تســتهدفها، فــإن نجحت ســقط هو 

أيًضــا. ولذلــك، قــال خامنئــي: »لــو لــم نقاتــل فــي ســوريا، لواجهنــا الفتنــة فــي 

ــاء الوطــن، 14 ـ 4 ـ 2018.  ــع أنب ــة«، موق ــة فقــدت الســيطرة والمصداقي )7(   بشــار األســد، »القــوى الغربي

https://www.elwatannews.com/news/details/3270442
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طهــران، وإّن ســقوط دمشــق يعنــي ســقوط طهــران«)8(. ولــم يتــرّدد مســؤولو 

إيــران الكبــار عــن اإلدالء بتصريحــات أعلنــوا فيهــا انتشــار »الحــرس الثــوري« 

ــا االســتراتيجيّة،  ــض المتوســط، لإلمســاك بمواقعه ــى شــواطئ البحــر األبي عل

ــاص  ــي االنتق ــا يعن ــم منه ــي ســوريا، ألن خروجه ــاء ف ــى البق ــم عل وتصميمه

مــن ســيطرة إيــران اإلقليميّــة، مصــدر قّوتهــا الضروريــة إلرغــام الــدول الكبــرى 

علــى التعامــل النــّدي معهــا، واإلقــرار بدورهــا كمرجعيــة للمنطقــة، وكمحــور 

بــرّي يختــرق آســيا مــن شــرقها إلــى غربهــا، ويتقاطــع مــع محــور آخــر يمتــّد 

مــن شــمال أوروبــا إلــى جنوبهــا، هــو »بديــل أقــّل تكلفــة مــن اســتخدام قنــاة 

الســويس، أعلــن عنــه عــام 2016 خــلل قّمــة عقــدت فــي أذربيجــان ضّمــت 

إيــران وروســيا أيًضــا، يضــع يــد المللــي علــى طــرق االتِّصــال البــرّي بالقارّتيــن 

ــة اآلســيويّة، وقــد يكــون أحــد أســباب مخــاوف أوروبــا مــن وصــول  األوروبيّ

ــت  ــا تح ــم مناطقه ــتضع معظ ــي س ــط، الت ــى المتوس ــة إل ــخ اإليرانيّ الصواري

رحمــة طهــران«)9(. 

هــذا الترابــط العضــوي، بيــن نظاَمــي دمشــق وإيــران، بــدأ مــع انتصــار الثــورة 

ــرق  ــي اخت ــاون تحالف ــي تع ــظ األســد ف ــام 1979، وانخــراط حاف ــة ع اإليراني

اإلجمــاع العربــّي ضــّد مبــدأ وممارســات تصديــر الثــورة، الــذي كان الخمينــي 

قــد أعلنــه قبــل الحــرب مــع العــراق، وتعــّزز بصــورة خاّصــة بعدهــا، »بتأييــد 

ــرأي العــام  ــة شــاملة مــن ال ــي، وإدان ــرادي مــن النظــام األســدي والقذاف انف

العربــّي، ومعارضــة معظــم الــدول العربيــة، وخاصــة الخليجيــة منهــا«)10(. 

ــراق،  ــي الع ــرب ف ــداف الح ــول أه ــبّي ح ــن النس ــن التباي ــم م ــى الرغ وعل

حيــث عمــل األســد إلســقاط نظامهــا وإقامــة نظــام صديــق لــه فــي بغــداد، 

 https://cnn.it/3xebmpa .2017 8(   إيران تزيد حضورها العسكري في سوريا، سي أن أن العربية، 21 ـ 10 ـ(

ــوم، 5 ـ 11 ـ 2017. ــري اليــــــ ــط«، الـمـصـــــــ ــى المتـوســــ ــران علـــ ــال، »إيـــــــ ــد كمـــ )9(   محمـــ

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

ــة، موقــع مقاتــل فــي الصحــراء، 11 آب ، 2017.  ــة مــن وجهــة النظــر العربيّ ــة العراقيّ )10(   الحــرب اإليرانيّ

https://bit.ly/38Ybh11
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وخاضــت طهــران الحــرب لتبــّدل نظاًمــا ســّنيًا بآخــر شــيعّي، وتدمــج العــراق 

فــي المحــور التابــع لهــا الــذي ســتواجه بــه محــوًرا ســّنيًا افتراضيًــا قــد يضــّم 

مصــر والســعودية واألردن، ويتقاطــع مــع محورهــا فــي العــراق، مــكان حســم 

الصــراع بينهمــا؛ اعتُبــر كســر نظــام صــّدام حســين حدثـًـا فارقـًـا ســيُحدث تبداًل 

ــوب  ــتان وجن ــي أفغانس ــريف ف ــزار الش ــن م ــم بي ــع القائ ــي الواق ــا ف هيكليًّ

لبنــان، وســيترك آثــاًرا ملموســة علــى الخليــج ومصــر وبلــدان المغــرب العربي، 

ــّي، لضغــوط ســيتلزم  ــرّض المحــور الشــيعّي، اإليران ــراق، تع ــد الع ــإن صم ف

ــر  ــي تصدي ــل ف ــّي، وفش ــه الداخل ــع اختراق ــده م ــّي ض ــل الخارج ــا العم فيه

ثورتــه، وواجــه ارتداداتــه الخطيــرة علــى إيــران وفيهــا. 

ــّي، عــّزز نظامــا طهــران ودمشــق تعاونهمــا  ولتحاشــي هــذا االحتمــال الكارث

العســكرّي ـ الحربــّي، ضــد العــراق، وكثّفــا أنشــطتهما المشــتركة للتخلـّـص مــن 

نظــام صــدام حســين، وربطــا علقــات الدولتيــن بشــخصي األســد والخمينــي، 

قبــل انتصــار الثــورة اإليرانيّــة وبعدها، وبموافقــة األّول على تصديــر الثورة إلى 

العــراق، وتقليــص ضغــوط المحيــط الســّني ـ العربــّي علــى نظامــه الطائفــّي، 

وتعزيــز أوضاعــه بقــدرات إيــران، التــي لــم تخذلــه، وســرعان مــا اســتجابت 

لرغبتــه فــي بــدء نــزاع، فحــرب، ضــد العــراق، راهــن األســد علــى اســتمرارها 

ــه،  ــن خارج ــّي م ــوم اإليران ــل الهج ــت ثق ــّدام تح ــام ص ــار نظ ــى أن ينه إل

ــان  ــه. لكــن العــراق صمــد، فــرّد المتعاون واختراقــات طهــران الشــيعيّة داخل

بتعميــق تعاونهمــا وتحويلــه إلــى تحالــف موضوعــه وهدفــه بغــداد، ليشــمل 

بعــد نهايــة الحــرب ترتيبــات مشــتركة تتّصــل بتنظيــم وتســليح الّشــيعة فــي 

مواقعهــم داخــل البلــدان العربيــة، مــن لبنــان إلــى اليمــن والبحريــن والكويت 

والســعودية، وبلــورة علقــات مــن نمــط ال ســابقة لــه فــي التاريــخ الحديــث 

بيــن دولــة عربيّــة وأخــرى أجنبيّــة، يؤســس البيئــة الضروريـّـة لتصديــر الثــورة 

ــا  ــتركة تحمله ــة مش ــل كيانيّ ــا داخ ــر، ولدمجه ــد آخ ــل أي بل ــوريا قب ــى س إل

ــع  ــة، وجوام ــات ثنائيّ ــيّة، وعلق ــة الجنس ــة متعدي ــة ـ طائفيّ ــة مذهبيّ أرضيّ
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أيديولوجيّــة، لطهــران اليــد العليــا فيهــا، لكونهــا الجهــة التــي حــّددت طبيعتهــا 

وحجمهــا ونتائجهــا. وزاد مــن حاجــة النظاميــن إلــى هــذا الضــرب مــن 

ــا  ــة، رّدا عليه ــات دوليّ ــة وإدان ــة عربيّ ــن عزل ــه م ــا يواجهان ــا كان التشــابك م

بتحاميهمــا أحدهمــا باآلخــر، وبتعزيــز سياســات تصديــر الثــورة بالقــوة، التــي 

مــا لبثــت أن أنتجــت حروبـًـا مذهبيــة إيرانيّــة بــذراع ســوريّة طائفيّــة، حكمهــا 

موقــع ســوريا علــى المتوّســط وقــرب فلســطين، وقــرار األســد بجعــل علقاتــه 

اإليرانيّــة حاكمــة علــى علقاتــه العربيّــة، علــى أن تغــدو بديــًل لهــا، متــى بلــغ 

ــي  ــى ف ــم. كخطــوة أول ــمح بتفكيكه ــة تس ــرب مرحل ــّي للع ــراق اإليران االخت

هــذا االتّجــاه، تعــاون الطرفــان علــى بنــاء تجربــة تعكــس عمــق علقاتهمــا، 

ــات القــرن،  ــل ثمانينيّ ــم أوائ ــذي أقي ــان، ال ــه« فــي لبن ــر عنهــا »حــزب الل عبّ

والــدور الــذي أنيــط بــه، وتركّــز علــى إثــارة االنطبــاع بأنــه قــّوة مختلفــة عــن 

كل مــا عرفتــه المنطقــة مــن أعــداء إلســرائيل والصهيونيّــة، وطليعــة لمعركــة 

تحريــر فلســطين، التــي بــدأت بتأسيســه. 

بمــا أن ســند الحــزب االســتراتيجي فــي »معركــة التحريــر« هــو الكيــان اإليرانّي 

ـ الســورّي الموّحــد، وخاّصــة ذراعــه الّســوريّة، فــإن بنيــة الحــزب عبــرت عــن 

الشــراكة اإليرانيّــة ـ الســوريّة فــي أكثــر صورهــا تطــّوًرا، بينمــا تجّســدت فــي 

دوره خيــارات األســدية التــي انعكســت علــى هويّتــه الخاصــة، بمــا هــو جــزء 

ــي مــن  ــى القســم الغرب ــا عل ــي ســيطرت مــن خلله ــن األدوات الت خــاص م

ــة  ــة الممانع ــت »جبه ــث أقيم ــطين، حي ــاور لفلس ــيعّي، المج ــور الش المح

ــد أن  ــذي ال ب ــر خندقهــا األول فــي مواجهــة »العــدو«، ال والمقاومــة«، واعتب

يكــون قــد فهــم جيّــًدا فشــل واشــنطن فــي العــراق بيــن عامــي 2003 و 2009، 

واســتيلء األحــزاب المواليــة إليــران علــى قطاعــات واســعة مــن الّســلطة فيــه، 

ــذي  ــيعي ال ــات المحــور الّش ــن مكّون ــك مــن تكامــل بي ــى ذل ــب عل ــا ترتّ وم

ســيمتد مــن األن فصاعــًدا، مــن دون عوائــق تذكــر، بيــن أفغانســتان ولبنــان، 

مجــال األســد الحيــوي منــذ احتلـّـه عــام 1976، ورعــى بعــد عــام 1980 »حــزب 
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اللــه« كــذراع إيرانيّــة ـ أســديّة مشــتركة، عبّــأت وضبطــت الســاحة الشــيعيّة، 

ــع  ــاس م ــة التم ــوب، منطق ــي الجن ــا ف ــن مواقعه ــل ع ــة أم ــت حرك وأقص

فلســطين، بدعــم مــن طهــران ومــا أمّدتهــا بــه مــن معونــات وأمــوال وســلح 

ــان الشــرعيّة عــن مناطــق  ــة لبن ــاد دول ــن إبع ــد م ــا بع ــه فيم ورجــال، مّكنت

ســيطرته، فــل عجــب أن بــدا نظــام المللــي واألســد وجهــاز الحــزب ككيــان 

ــة ضــد  ــا رّدة فعــل عنيفــة وحربي ــى الحًق سياســّي ـ طائفــّي واحــد، وأن يتبّن

ــاذ األســد وجيشــه مــن  ــه إلنق ــن مرتزقت ــورة الســوريّة، وإرســاله اآلالف م الث

االنهيــار، بالتعــاون مــع قــوات الحــرس الثــوري المرابطــة فــي ســوريا، تنفيــًذا 

لخطــط »مستشــاريه« اإليرانيّيــن، قبــل الغــزو الروســّي، والــدور المهــّم الــذي 

ــبح  ــاد ش ــح األســد، وإبع ــات الصــراع لصال ــل مجري ــي تحوي ــه ف ــه طيران لعب

الهزيمــة عــن نصــر اللــه وقاســم ســليماني.

هــذا التدامــج، بحاملــه الطائفــّي ـ المذهبــّي العابــر للسياســة، هــو حاضنــة 

مواقــف إيــران مــن الصــراع الســوري ونتائجــه التــي تتركّــز علــى ســحق الثـّـورة 

وإنــزال هزيمــة شــاملة بهــا، وإحــداث تغييــر ديموغرافــي مؤثّــر فــي نســبة 

ــّي ـ الطائفــّي فــي ســوريا، ولتقليــص حجــم وعــدد المســلمين  ــوزّع الدين الت

الســّنة، وإعــادة ســوريا إلــى الحــال التــي ثــارت عليهــا، بعــد إبــادة المعارضــة، 

ورفــض أي حــّل آخــر غيــر الحــّل الحربــّي، الــذي يرفــض التنــازالت والحلــول 

الوســط والتســويات السياســيّة والمصالحــات، وأكثــر مــن هــذا وذاك: االعتراف 

بــأن للّشــعب الّســوري حقوقـًـا مســّجلة فــي قــرارات دوليــة يجــب تحقيقها، أو 

أن علــى األســد التخلـّـي عــن هدفــه: القضــاء ـ ماديًّــا ومعنويًّــا ـ علــى الثائريــن 

مــن شــعبه، وتكريــس حضــور إيــران وحــزب اللــه فــي القطــاع الّســورّي مــن 

المحــور الشــيعّي، وتعويــض األســد عــن الطاقــات البشــريّة التــي خســرها فــي 

حربــه ضــد شــعبه، ومــن شــأنها أن تجعــل مــن الصعــب ســيطرته مــن جديــد 

علــى ســوريا، مــن دون رفــده بحضــور بشــرّي إيرانــّي كثيــف، ولحاجتــه إلــى 

ــام 2011،  ــابق لع ــلوب الس ــعبه باألس ــى ش ــد عل ــن جدي ــيطرته م ــكام س إح



347

وتحجيــم قــدرة روســيا علــى تقييــد مكاســب إيــران الّســوريّة، وقــدرة أميــركا 

ــود،  ــا دون قي ــي فيه ــد الملل ــا، وإطــلق ي ــوري منه ــى إخــراج حرســها الث عل

واالســتعانة بهــم فــي حكــم ســوريا، إذا مــا قــّرر الّنظــام الدولــي اإلبقــاء علــى 

األســد ودعامتــه اإليرانيّــة.

ــة  ــى ســوريا. وبمــا أن روســيا هــي الدول ــا عل ــران منافســين له ــل إي ــن تقب ل

ــط لوضــع يدهــا علــى األســدية وبدائلهــا، فــإن طهــران  ــا، وتخطّ التــي تحتلّه

ســترى فيهــا خصًمــا يحــاول انتــزاع ممتلكاتهــا، واقتلعهــا مــن دولــة اتبعتهــا 

بهــا منــذ نيّــف وثلثــة عقــود، بهــذا القــدر أو ذاك. وســتعتبر تموضــع موســكو 

فــي دمشــق ضربـًـا مــن احتــلل أجنبــّي لدولــة تابعــة لهــا، ســيرفضه المللــي، 

مثلمــا ســيرفضون ربطهــا بروســيا، وفــّك علقــة األســديّة بهــم، ومــا فيهــا مــن 

تمــاه مذهبــّي الهّويـّـة سياســي العائــد، نشــأ خــلل معركــة خيضــت بمنطلقات 

ــدول،  ــن ال ــة بي ــر مألوف ــة غي ــة هويّاتي ــت بعلق ــة، وتكرس ــداف متطابق وأه

ــد انغراســها فــي  أعلنــت حقيقتهــا دون مواربــات أو تغطيــات مخادعــة، وأكّ

الدولتيــن عاّمــة، وســوريا خاّصــة، أنّهــا ليســت نتــاج غلبــة طــرف علــى آخــر، 

بــل أنتجهــا تجانــس هويّاتــي ســيحول دون قبــول إيــران بتقاســم ســوريا مــع 

أي دولــة أجنبيــة، وخاّصــة مــع روســيا: الدولــة األكثــر قــدرة علــى منافســتها 

وإزاحتهــا مــن »محافظتهــا الخامســة والثلثيــن«، كمــا وصفهــا مهــدي طالــب، 

ــي  ــي)11(، ويعن ــة الخمين ــع لمؤسس ــتراتيجّي التاب ــار« االس ــر عم ــس »مق رئي

خروجهــا منهــا انهيــار المحــور الشــيعّي ورهاناتــه االســتراتيجية، وربمــا نظــام 

المللــي فــي مركــزه. 

ــراع  ــاء الّص ــول إنه ــة ح ــرارات الدولي ــق الق ــرى تطبي ــدول األخ ــل ال ــد تقب ق

الّســوري، لكــن إيــران ســترفضه، لمــا فيــه مــن خطــر عليهــا ســتضمره 

التّســويات والحلــول الدوليــة الســلميّة، بمــا تشــي بنودهــا بــه مــن اســتجابة 

)11(   »إيــران والمســتنقع الســوري، ســوريا المحافظــة اإليرانيــة رقــم 35«، جريــدة العــرب، 6 ـ 11 ـ 2013. 

https://bit.ly/3OgyfR0
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لمعظــم مطالــب الّســوريّين، ورفــض الســتمرار النظــام األســدّي، ومــا ســيترتب 

عليــه مــن انهيــار علقاتهــا معــه، وأوضاعهــا فــي ســوريا الجديــدة، المســتحيلة 

الفصــل فــي نظرهــا عــن ارتداداتهــا الداخليــة اإليرانيــة، ويعنــي ضياعهــا، بعــد 

ــروع  ــي المش ــة تلش ــود، بداي ــوال وجه ــاء وأم ــن دم ــا م ــف فيه ــا وظّ كل م

اإلمبراطــوري الشــيعي، وعودتــه إلــى نقطــة الّصفــر، واحتمــال انفجــاره مــن 

الداخــل، وخــروج العــرب عموًمــا مــن مرحلــة الحــروب الطائفيــة إلــى الطـّـور 

ــا فــي ربوعهــم.  الــذي انطــوى بنشــرها إيرانيً

ســتقاوم طهــران أّي حــّل دولّي أو سياســّي يقلـّـص حضورها أو نفوذهــا الراهن، 

فــي نقطــة الفصــل والوصــل الشــيعّي، المتمثّلــة فــي نظــام األســديّة وموقــع 

ســوريا. وســتناهض وتقاتــل أّي نظــام ســوري يســتعيد مــا منحهــا إيـّـاه األســد، 

وقــد ال تتــرّدد فــي تفجيــر الوضــع اإلقليمــي، انطلقـًـا مــن امتــدادات »المحــور 

الشــيعي«، بمــا لــه مــن ارتســامات فــي الواقــع العربــي. ولــن تقبــل طهــران 

أن تكــون الغنيمــة الســوريّة مــن حصــة روســيا، صديــق اليــوم المشــكوك فــي 

صداقتــه، وخصــم الغــد المؤكّــدة خصومتــه، وســترفض خياراتــه الســوريّة، مــا 

ــن  ــا ع ــرق، وأي دور يُقصيه ــق والمش ــي دمش ــدور األول ف ــا ال ــق له ــم يب ل

موقــع بنتــه طــوال ثلثــة عقــود، ولــن تتخلـّـى عنــه مــن أجــل قــرارات دوليّــة، 

ــى  ــكل عل ــت الهي ــل، هدم ــتهدفها الح ــدث واس ــإن ح ــيا، ف ــى لروس أو كرم

رؤوس الجميــع ورأســها، أو طلبــت ثمًنــا يصعــب علــى روســيا دفعــه، وعلــى 

واشــنطن الحصــول عليــه أو قبولــه.

ثّمــة احتمــاالت يفرضهــا إخــراج المللــي مــن دورهــم الراهــن فــي جوارهــم 

المشــرقّي عامــة، والســورّي منــه خاصــة، منهــا:

ــن: الســقوط  ــام أحــد خياري ــّي، يضــع األســدية أم ــّي ـ روس 1ـ تفاهــم أميرك

ــديّة  ــن الجس ــا م ــه بإخراجه ــرار يتّخذان ــم ق ــران، ودع ــن طه ــكاك ع أو االنف

الســوريّة. هــذا التفاهــم ســتجد روســيا نفســها مســوقة إليــه، بعد أن تكتشــف 

ــى ســوريا  ــى الحــّد مــن ســيطرتها عل ــّي والســورّي عل قــدرة التّداخــل اإليران
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ــا  ــا تقديمه ــي ســيكون عليه ــازالت الت ــرة التن ــا، وكــم ســتكون كبي أو إجهاضه

ــل  ــدة، مقاب ــات المتح ــع الوالي ــا م ــة وعلقاته ــا الخاّص ــي علقاتهم ــران، ف إلي

ــة  ــوريّة، ذات األهمي ــتعمرتهما الس ــي مس ــا ف ــراكة معه ــى الش ــا عل موافقته

الكبيــرة لكليهمــا، وال شــك فــي أنهــا ســتكون موضــوع خــلف وشــّد وجــذب 

بينهمــا. 

ــة الروّســية العميقــة محــّل المؤسســات اإليرانيــة  2ـ إحــلل مؤّسســات الدول

فــي النظــام األســدي ودولتــه العميقــة، مــن خــلل سياســات متدرّجــة تحــّد 

ــى صــارت  ــا، حت ــا فيه ــي تتموضــع كلهم ــى الســلطة، الت ــن تنافســهما عل م

ــة يصعــب اســتمرارها، تتجلّــى فــي تقاســم وحــدات الجيــش  تتّســم بازدواجيّ

ــة  والميليشــيات والمناطــق والمرافــق والثّــروات، وبينمــا تمتلــك روســيا أغلبيّ

ــر  ــا غي ــان صراًع ــوض الطرف ــلطة، ويخ ــن الس ــدة م ــع عدي ــي مواق ــبية ف نس

معلــن، لكنــه يظهــر يوميًّــا فــي تصرّفاتهمــا وتنافســهما وقيــام كل واحــد منهما 

ــارات  ــق خي ــى تضيي ــعيهما إل ــع س ــن م ــه، بالتزام ــن مواقع ــر م ــرد اآلخ بط

ــة هنــا، والروســيّة هنــاك.  النظــام األســدي، وتقليــص هوامــش حركتــه اإليرانيّ

ــّدم  ــا تتق ــا للنفجــار، بقــدر م ــا صراعيً ــوم يحمــل طابًع هــذا التنافــس المكت

فــرص الحــّل وتلــوح احتمــاالت الكســب والخســارة فيــه. وإذا كانــت واشــنطن 

ــا فــي إخــراج حــرس الثــورة اإليرانــّي مــن ســوريا، فســيكون عليهــا  راغبــة حقًّ

ــش  ــّوض هوام ــد تق ــن األس ــف م ــاذ مواق ــا باتّخ ــيا، وإقناعه ــاعدة روس مس

ــه  ــه، ألن ــي عن ــد بالتخلّ ــى التهدي ــه المســتقلّة، علــى ضآلتهــا، وتصــل إل حركت

ســيرفض علــى األرجــح االنفــكاك عــن إيــران، وسيســتخدم ورقتهــا ضــد روســيا. 

فــي هــذه الحالــة، قــد تشــّجع موســكو وواشــنطن الدولــة الســوريّة العميقــة 

ــاج وظيفتهــا ودورهــا  علــى االبتعــاد عــن األســرة األســديّة، وعلــى إعــادة إنت

بعيــًدا عــن إيــران، والمشــاركة فــي اإلجهــاز علــى نظامهــا المــوازي الموالــي 

لهــا، والمســتقّل إلــى حــّد بعيــد عــن األســديّة.

3ـ دعــم االســتهداف الحربــّي اإلســرائيلّي لوجــود إيــران العســكرّي فــي ســوريا، 
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وإضعافــه وتقويضــه بوتائــر متســارعة، وتعديــل بنيــة النظــام األســدّي بإضافــة 

مؤّسســات جديــدة إليــه، ليــس لطهــران حضــور جــّدي أو وازن فيهــا، وإعــادة 

هيكلــة المؤّسســات القائمــة إلخــراج أتباعهــا المحليّيــن وممثّليها الفــرس منها. 

هــذه العمليّــة التــي تضعــف الوجــود العســكرّي اإليرانــّي، بضربــات إســرائيليّة 

ــر روســيّة أو روســيّة ـ ســوريّة تتخــذ فــي  ــه مــن الخــارج، وبتدابي تســّدد إلي

الداخــل، يفتــرض أن تقــّوض اختراقــات المللــي للســلطة الســوريّة وللمجتمــع 

الســوري، فــإن طُبقــت بحــزم، كان لهــا نتائــج إيجابيّــة وســريعة، بمــا أن ضــرب 

وجودهــا العســكري يرفــع الغطــاء عــن اختراقاتهــا الفاعلــة، ويحّفــز الســوريين 

علــى مقاومــة مــا تلحقــه بهــم وببلدهــم مــن خــراب وإذالل. هــل يحتمــل 

أن تنتقــل موســكو مــن اإلســهام الســلبّي إلــى المشــاركة اإليجابيّــة فــي جهــد 

إســرائيل العســكرّي؟ وهــل تفــّك روســيا علقاتهــا بـــ »حــزب اللــه«، الــذي يعّد 

ــى  ــا وراءه، وصــواًل إل ــي المشــرق وم ــران ف ــتراتيجيًا إلي ــا اس ــنًدا واحتياطيً س

بلــدان الخليــج؟ وهــل تقــوم إســرائيل، فــي حــال أقــدم الكرمليــن علــى هــذه 

الخطــوة، بتوجيــه ضرباتهــا إلــى الحــزب، بمــا يعنيــه إضعافــه أو تدميــره مــن 

تحــّول جــذري فــي الدائــرة المشــرقيّة ـ الّســوريّة، ومــا لــه مــن نتائــج يصعــب 

تجاهــل أهّميتهــا، بالنســبة لجميــع أطرافهــا، وخاصــة منهــم إيــران؟

ــن  ــا، ضم ــة له ــة تالي ــي مرتب ــا ف ــيا تضعه ــع روس ــوية م ــران تس ــول إي 4ـ قب

تقســيم عمــل يغيّــر دورهــا الســوري، وينقــل مركــز ثقــل علقاتهــا مــن دمشــق 

إلــى موســكو، فــي إطــار جديــد يقــوم علــى تعــاون الدولتيــن ضــّد واشــنطن: 

ــج  ــي الخلي ــكريّة ف ــرب العس ــدرات الع ــّزز ق ــذي يع ــترك، ال ــا المش خصمهم

ومصــر، وقــد يتطلـّـع إلقامــة تعــاون دفاعــّي ـ هجومــّي بيــن بلدانــه والقاهــرة، 

تشــرف واشــنطن علــى دوره فــي مواجهــة الحضــور الروســّي ـ اإليرانــّي فــي 

ــوط  ــة ضغ ــن ممارس ــيتمّكن م ــث س ــتراتيجيّة، حي ــرقيّة االس ــه المش مواقع

ــإّن  ــن، ف ــراق واليم ــر الع ــران، أم عب ــر إي ــج، ســواء عب ــى الخلي مســتدامة عل

فشــلها يعنــي أن تجــد نفســها مخيــرّة بيــن الخــروج مــن ســوريا والمشــرق، أو 
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التعــاون مــع تــل أبيــب، بمعونــة القنــاة الروســيّة ـ األميركيّــة، والتراجــع عــن 

ــة مــن النــوع الــذي تقيمــه  علقاتهــا العســكريّة، واســتبدالها بعلقــات طبيعيّ

الــدول جميعهــا، ويســمح لهــا بالمحافظــة علــى نفــوذ سياســّي واقتصــادّي في 

ــب، والمناطــق  ــة حل ــز رئيســة كمدين ــي مراك الوضــع الســورّي، واالنتشــار ف

الواقعــة بيــن الجزيــرة والعــراق، وبعــض باديــة الشــام وجنــوب دمشــق وريف 

ــلطة  ــي الس ــة ف ــزات، قويّ ــا مرتك ــات، وربم ــع بعلق ــص، والتمتّ ــاة وحم حم

الجديــدة، تحظــى برعايــة روســيا التــي ســتفيد مــن توظيفاتهــا الماليّــة 

ــركا األســد أو ســلطته، واســتغلّت  ــت أمي ــإن أبق واســتثماراتها ومشــاريعها، ف

علقاتــه مــع طهــران إلربــاك الــروس، تعــاون المللــي وقبلــوا التنســيق بينهــم 

ــران  ــت طه ــر ســريًّا، وواصل ــب تحــت إشــرافها، وإْن بقــي األم ــل أبي ــن ت وبي

إطــلق تهديداتهــا الكلميــة »للعــدّو« الــذي ســتقّر بأولويــة دوره فــي عمــوم 

ــن.  ــى حي ــو إل ــم، ول ــوا اســتمرار نظامه ــة، وضمن ــة العربي المشــرق والمنطق

هــذا االحتمــال الــذي يبــدو مســتبعًدا، وشــبه مســتحيل، هــو أحــد ممكنــات 

ــن  ــا، بي ــة، ويجعله ــا الراهن ــب طهــران خســارة معركته ــه يجّن الواقــع، بمــا أن

ــه  ــيطرة علي ــود الّس ــذ عق ــا تحــاول من ــى م ــة عل ــة، مشــرفًا بالوكال ــوم وليل ي

ــة. باألصال
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بلدان الخليج 
وسوريـــــــا
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ــران  ــي ردع إي ــا ف ــن رغبته ــارق بي ــه الف ــا ينتج ــج مأزقً ــدان الخلي ــي بل تعان

ومواجهتهــا ودحرهــا بأيــدي الســوريّين وإبعادهــا عــن الخليج، وبيــن الخطوط 

ــي  ــا ف ــنطن له ــمتها واش ــي رس ــك الت ــها، وتل ــا لنفس ــي وضعته ــراء الت الحم

الّصــراع الّســوري، وعجزهــا عــن خــوض صــراع مفتــوح ومباشــر مــع طهــران. 

يكمــن الخــوف مــن إيــران وراء انخــراط بلــدان الخليــج فــي دعــم المعارضــة 

الّســوريّة، الــذي قيّدتــه سياســات واشــنطن، وتحّكمت فــي تفاصيلــه التنفيذيّة 

عبــر إشــرافها المباشــر علــى تلّقــي وتوزيــع مــا يرســله الخليــج مــن دعــم إلــى 

الســوريين، وخاصــة علــى الصعيــد العســكرّي، بحســب اعترافــات رئيــس وزراء 

قطــر الّســابق الشــيخ حمــد بــن جاســم)1(. 

ترغــب معظــم بلــدان الخليــج، وفــي مقّدمهــا المملكــة العربيــة الّســعوديّة، 

فــي خــوض حــرب مفتوحــة ضــد إيــران، لكــن أيديهــا مغلولــة بقيــود أميــركا، 

ــّد  ــراع ض ــم الص ــا لحس ــه جهوده ــن توجي ــداًل م ــي ب ــا، الت ــك خياراته وكذل

ــا واشــنطن  ــي تبّنته ــة« الت ــن سياســات »إدارة األزم الّنظــام، صــارت جــزًءا م

وقــررت مآالتهــا، وحــددت مواصفاتهــا ومراحلهــا بمــا يخــدم مصالحهــا، 

ويحــّول اآلخريــن إلــى مســاعدين أو تابعيــن لهــا، تتعيّــن أدوارهــم بمــا تقــرره 

ــه.  لهــم أو تكلفهــم ب

)1(   حمد بن جاسم عن سوريا، »تهاوشنا والصيدة فلتت«، موقع آر تي بالعربية، 27 ـ 10 ـ 2017.
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تــرَك هــذا الواقــع بصمــات ســلبيّة علــى علقــة الخليــج بالثــورة الّســوريّة، فــل 

ــا  ــة ومواقفه ــا التنفيذيّ ــع خطواته ــا السياســيّة م عجــب أن تناقضــت أهدافه

ــة بلــدان الخليــج قــّررت خــوض معركــة رادعــة ضــّد  ــة. ومــع أن أغلبيّ العمليّ

إيــران، فقــد وضعــت خطوطـًـا حمــراء ال يتجاوزهــا خيــارا الثــورة الديمقراطــي 

ــا  ــى أوضاعه ــرة عل ــدادات خطي ــن ارت ــاه م ــن أن يرتّب ــا يمك ــلمّي، وم واإلس

ــة، فــي حــال انتصــر أي منهمــا.  الداخليّ

ــدان  ــع بل ــاك، أوق ــن ارتب ــاره م ــس وأث ــن توّج ــه م ــا الزم ــض، وم ــذا التناق ه

الخليــج فــي مفارقــة مأزقيــة، كان حّدهــا األول تقييــد دعمــه للســوريين، علــى 

الرغــم مــن أنــه يعنــي فشــله فــي تحقيــق هدفــه اإليرانــي، والمحافظــة علــى 

أمنــه واســتقراره، وكان حّدهــا الثانــي نشــوء خطــر جــّدي عليهمــا، يعــود إلــى 

دعــم الثــورة ورّدات أفعــال إيــران المحتملــة عليهــا فــي الخــارج، وأتباعهــا فــي 

الداخــل، وخاّصــة فــي البحريــن والكويــت. وللخــروج مــن هــذه اإلشــكاليّة، 

ــا  ــي اختارته ــر المحــدودة للصــراع، الت ــة غي ــج اســتراتيجية اإلطال ــى الخلي تبّن

واشــنطن، وتعبيرهــا الواقعــي: »الفوضــى الخّلقــة«، كخيــار يحــول، مــن جهــة، 

دون انتصــار الخياريــن الديمقراطــّي أو اإلســلمّي، اللذيــن ســيفضيان بالضرورة 

إلــى انهيــار األســديّة، حليفــة إيــران الحريصــة علــى اســتمرار ســيطرتها كقــّوة 

احتــلل تنشــر قّواتهــا فــي ســوريا، ويكبــح، مــن جهــة أخــرى، دعــم الخليــج 

لتحــّول التمــرد الســوري إلــى ثــورة مكتملــة األركان، لــن ينجــح فــي إدارتهــا 

أو التحّكــم فيهــا بآليّــات إدارة األزمــة، وفشــلها المرّجــح فــي إلحــاق هزيمــة 

إيــران، بمــا لديهــا مــن قــدرات تعبويـّـة واحتياطــي كبيــر مــن الرجال والســلح، 

ومــا تســتطيع الــزّج بــه فــي الصــراع مــن جهــة، ومحدوديـّـة مــا تقدمــه بلــدان 

الخليــج لمواجهتــه، مــن جهــة مقابلــة. 

ــدرة دول  ــّل، قّوضــت ق ــا ح ــم يوجــد له ــي ل ــة، الت ــة المتحّدي هــذه المفارق

ــوريا،  ــي س ــران ف ــرة بإي ــر مباش ــة غي ــاق هزيم ــى إلح ــة عل ــط العربي الّنف

وأســهمت ـ مــن حيــث ال تريــد ـ فــي بقــاء األســد ونظامــه، وزاد مــن فشــل 
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نهجهــا مبــادرة إيــران إلــى اعتمــاد سياســات اســتباقيّة، زّجــت بحرســها الثــورّي 

ومرتزقتهــا فــي الّصــراع المباشــر ضــّد الثــورة، وغيــر المباشــر ضــّد الخليــج، في 

حيــن التزمــت بلدانــه بمــا فرضتــه واشــنطن مــن ســقف تســليحّي منخفــض 

ــة  ــى خاضع ــي تبق ــن تجــاوزه، ك ــل م ــى أطــراف الصــراع، منعــت الفصائ عل

ــراع  ــي الص ــال طرف ــض« حي ــا األبي ــت أوبام ــاه »بي ــد تبّن ــّي معّق ــج توازن لنه

ــى نفســها تجــاه  ــج عل ــدان الخلي ــا بل ــود فرضته ــى قي الســوريين، وترجــم إل

ــرة للحتجــاز الــذي فرضتــه أميــركا  إيــران، أو فرضــت عليهــا، بالنتائــج المدّم

ــض، الســعيد  ــت األبي ــا بشــكر البي ــاد عليه ــى حــد ع ــه إل ــدت ب ــا، وتقيّ عليه

باحترامهــا الحــدود التــي رســمها لهــا، مــن جهــة، وإســهامها، مــن جهــة أخــرى، 

ــع  ــل وض ــة«، وجع ــى الخّلق ــة »الفوض ــة إلدام ــة الضروريّ ــد البيئ ــي توطي ف

ــع  ــل وتجوي ــن قت ــه م ــل ب ــا حف ــم مم ــا، بالرغ ــدو طبيعيً ــي يب ســوريا الكارث

وذبــح وحــرق وإبــادة منظّمــة، ومــا عرفتــه حيــاة شــعبها اليوميــة مــن أهــوال، 

أكّــدت مشــاركة الخليــج غيــر المباشــرة، وربمــا غيــر المقصــودة، فــي تدميــر 

ــا  ــه اتّكاله ــم أضــّر ب ــا، وك ــد أبنيته ــه وتهدي ــض دول ــي، وتقوي المشــرق العرب

علــى واشــنطن، ومــا مارســته بعــد تدميــر برجــي التّجــارة فــي نيويــورك، فــي 

الفتــرة الواقعــة بيــن أيلــول 2001، وغــزو العــراق عــام 2003، مــن سياســات 

ــي، وإبطــال بعــض  ــم العرب ــة رئيســة فــي العال تمحــورت حــول تكســير دول

ــدان  ــع بل ــة م ــا التاريخيّ ــا علقاته ــت عليه ــا أن أرس ــبق له ــي س ــس الت األس

ــعوديّة.  ــة الّس ــا المملكــة العربي ــة منه ــج، وخاّص الخلي

ــردع  ــم ت ــا ل ــم سياســاته الســوريّة، لكونه ــادة تقوي ــج بإع هــل ســيقوم الخلي

ــا، أم أنــه ســيقبل اســتمرار  ــوريا وثورته ــل دون تدميــر س ــم تُح ــران، ول إي

اســتغلله لمــآرب تجافــي مصالحــه المشــتركة مــع الّشــعب الّســورّي، وســيتّخذ 

المواقــف المطلوبــة لــردع إيــران، قبــل أن يستســلم ألخطــر تحــّد واجهــه فــي 

تاريخــه وتاريــخ العــرب منــذ العصــر الوســيط، ســيترجم إلــى حــروب أهليّــة 

ــة  ــاد إقليميّ ــن أبع ــا م ــيكون له ــا س ــم، وم ــر بلدانه ــاح وتدّم ــة تجت ومذهبيّ
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ــوريا  ــع س ــة ومجتم ــى دول ــام 2011 عل ــذ ع ــّن من ــا يش ــل م ــة، تماث ودوليّ

باألصالــة، وعلــى بلدانــه بالوكالــة، وبــدأ لهيبــه يصــل إليهــا فــي صيــغ بدئيّــة 

لــن تلبــث أن تتحــّول إلــى نــار ســيحرق ســعيرها شــعوبه وثرواتــه، إن واصــل 

التمّســك بخياراتــه الراهنــة، الشــديدة الّســلبية والضعــف، وعجــز عــن اتّخــاذ 

مواقــف حاســمة تجــاه مــا يجــري فــي معركتــه بســوريا، تكبــح تراجــع الثــورة، 

ــا كان أو  وتــردع تدّخــل الخــارج فيهــا بقــّوة وفاعليــة، وبصــور مباشــرة، إيرانيً

روســيًا أو أميركيًــا، لتحــّول دورهــا فــي الصــراع الدائــر إلــى ســّد ينجــو العالــم 

ــاره، بعــد أن يقــدم  ــا، أو ينهــار بنجاتــه أو انهي ــّي عامــة، والخليــج طبًع العرب

علــى توحيــد مواقفــه وخياراتــه مــع مواقــف وخيــارات الثــورة، ويعــّزز دورهــا 

ــي  ــراك اليوم ــي الع ــا ف ــر ممثّليه ــّي وتأثي ــّي ـ الدبلوماس ــّي والسياس الميدان

مــع األســديّة واإليرانييــن، وفــي أي حــّل دولــي هدفــه إنهــاء الحــرب المعلنــة 

عليهــم، الســريّة عليهــا، التــي تدّمــر واحــدة مــن أكثــر دول الوطــن العربــي 

تقدًمــا ديناميّــة، ومجتمًعــا مــن أكثــر مجتمعاتهــم تمّدنـًـا وتواصــًل مــع وطنــه 

ــا فــي مشــكلته؟  العربــي وانخراطً

ال بديــل للخليــج عــن هــذا الــدور، إن أراد الدفــاع عــن نفســه، في ســوريا، عبر 

اإلقــرار بحــق الســوريين فــي قيــادة صراعهــم مــع االســتبداد، وبهويـّـة ثورتهــم 

ــم  ــا وتحميه ــن أن تحميه ــي يمك ــدة الت ــة الوحي ــا الهوي ــة، لكونه الديمقراطي

مــن اإلرهــاب، كمــا فــي بلدانــه، حيــث عليــه المســارعة إلــى إصــلح نظمهــا، 

فــي الوقــت المتــاح لهــا قبــل وصــول الصــراع إليهــا، بعــد أن اختــرق فــي فتــرة 

ســابقة مصــر، والفتــرة الحاليــة المشــرق، يرّجــح أن ينتقــل إليهــا فــي الطــور 

ــى  ــا عل ــام أخطــاره دون االســتقواء بمجتمعاته ــن تصمــد أم ــذي ل ــادم، ال الق

ــق  فــوات أوضاعهــا، وجســر الهــّوة بيــن حّكامهــا ومحكوميهــا، وقطــع الطري

ــرّد وقــف  ــّي المتغلغــل فيهــا وأتباعــه. يســتدعي هــذا ال علــى العــدو اإليران

ــا  ــا يهدده ــرًا داخليً ــاره خط ــعبها، باعتب ــوريا وش ــى س ــّي عل ــاء الهمج القض

ــج  ــدان الخلي ــدرك بل ــم ت ــا! إذا ل ــًدا عنه ــا بعي ــا برّانيً ــا، وليــس حدثً هــي أيًض
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ــات  ــران العقب ــق إي ــن طري ــتزيل م ــوريا س ــة س ــرب، وأن هزيم ــي ح ــا ف أنه

التــي تحــول دون اقتحامهــا، أو تفجيــر أوضاعهــا، فإنهــا تكــون كمــن ينتحــر 

ــم يفهــم  ــه ل ــت أن ــا مــن االنتحــار، ويُثب ــا مــن المــوت، أو يمــوت خوفً خوفً

معنــى تعامــل طهــران مــع ثــورة الحريــة الســوريّة بمــا هــي حــدث إيرانــّي 

داخلــّي، وقيامهــا بــكل مــا هــو ضــرورّي لمواجهتهــا كحــدث داخلــي، بينمــا 

يســعى الخليــج إلبقائهــا خارجــه، أي بعيــدة عنــه، ولســان حالــه يقــول: نؤجــل 

ــة  ــه أن الضرب ــا، أو نحمــد الل ــار فــي بيــوت إخوتن ــا بإشــعال الن احتــراق بيتن

أصابتهــم ولــم تصبنــا نحــن، لذلــك، وكــي نتقــي تآمــر إيــران، يجــب أن نعــّزز 

ــا  ــه، ونشــتري، بم ــا هــي علي ــى م ــا عل ــي أوضاعن ــا بواشــنطن، ونبق احتماءن

لدينــا مــن مــوارد نفطيــة وماليــة وفيــرة، أمننــا مــن البيــت األبيــض، وال نســمح 

فــي الوقــت نفســه بــأي تشــابك بيــن الحــدث الّســورّي الخارجــي وأوضاعنــا 

الداخليــة، أو بخــروج مواقفنــا وسياســاتنا عّمــا قّررتــه واشــنطن مــن خطــوط 

ــا  ــن أيدين ــت م ــوز أن يفل ــذي ال يج ــوري ال ــدث الس ــداف للح ــراء وأه حم

أيًضــا، وأن تتراجــع قدرتنــا علــى التدّخــل فيــه، بالتنســيق مــع واشــنطن، وعلــى 

تعزيــز دورنــا فــي حربنــا بالوســاطة فــي مختلــف مناطــق ســوريا، باالتّــكال 

علــى بعــض التنظيمــات اإلســلمية المســلّحة، ومالنــا السياســي، الــذي يــورط 

ــي ال  ــا مــن نتائجــه مــن المصاعــب الت ــي فــي صــراع عســكري تحمين الملل

ــا  ــه صراًع ــه، وتبقي ــار في ــراز انتص ــمه، وإح ــبة لحس ــم بالنس ــّد أن تواجهه ب

ــا، فننجــو وتهلــك، خاصــة  ــّد أن تكــون مدمــرة له ــة ال ب ــدادات داخليّ ــه ارت ل

ــه مــن  ــورة الســوريّة كشــفت حجــم مــا »نشــرته وحّققت ــى الث أن حربهــا عل

اختراقــات مذهبيــة مســلحة حتــى األنيــاب، بمــا لهــا مــن أذرع مؤدلجــة فــي 

اليمــن والعــراق وســوريا ولبنــان«)2(، يمكــن أن تصبــح إحــدى نقــاط ضعفهــا. 

ــة  ــداًل مــن خــوض معرك ــركا ب ــار االحتمــاء بأمي ــج اخت ــن أن الخلي ــا تبيّ بعدم

)2(   أحمــد هــواري، »الخليــج وإيــران، الحــرب البــاردة«، جريــدة األهــرام، العــدد 47826، 15 ـ 11 ـ 2017. 

https://bit.ly/3Et9v3K
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ســلمه وســيادته فــي ســوريا، وآثــر االلتــزام بمــا تطلبــه واشــنطن منــه، وانصاع 

لخطوطهــا الحمــراء ولمحــّددات سياســاتها، علــى الرغــم مــن مخاطرهــا التــي 

ــه،  ــي اليمــن، إحــدى أهــم دول ــار ف ــدالع الن ــد ان ــه، بع ــة علي غــدت وجوديّ

ــة  ــن، األقلي ــا خــلل الحــرب مــع الحوثييّ ــدا واضًح ــذي ب ــه، ال واحتجــاز قدرات

ــد  التــي اســتولت علــى الســلطة باســم إيــران ونيابــة عنهــا؛ صــار مــن المؤكّ

ــة ـ األســديّة علــى ســوريا أدخلــت العــرب إلــى  أن الحــرب الروســيّة ـ اإليرانيّ

ــر دول ومجتمعــات  ــة مــن مراحــل تدمي ــدة، هــي الثالث ــة جدي ــة نوعي مرحل

ــام  ــا »النظ ــا، أهمه ــاع لخططه ــران أو تنص ــة بإي ــٍد مرتبط ــة، بأي ــيا العربي آس

األســدي« و»حــزب اللــه« و»الحشــد الشــعبي« فــي المشــرق، و»أنصــار اللــه« 

ــي  ــة ف ــا بفاعلي ــهم بعضه ــي أس ــران، الت ــة: أدوات طه ــرة العربي ــي الجزي ف

ــا،  ــي غيابهم ــرق ف ــود المش ــب وج ــن يصع ــوريا، كدولتي ــراق وس ــر الع تدمي

ــه مــن ممــرات  ــا يطــّل علي ــى البحــر األحمــر وبحــر العــرب، بم واليمــن عل

اســتراتيجيّة حاكمــة دوليًّــا، بعــد إغــراق مصــر فــي مشــكلت لــن تخــرج منهــا، 

بمــا لديهــا مــن قــدرات ذاتيّــة، وبخاّصــة فــي ظــل األوضــاع العربيــة الراهنــة، 

ــد، أن تكــون المرحلــة  ــا، إن لــم يكــن مــن المؤكّ ومــن غيــر المســتبعد إطلقً

الثالثــة خليجيــة، وســتبدأ بانتقــال كارثــة المشــرق إلــى بلدانــه، ليكتمــل إخراج 

ــم،  ــلبوا ملياراته ــم، ويُس ــوا بنفطه ــادم، ويحترق ــرن ق ــخ لق ــن التاري العــرب م

ــا  ويتحّولــوا إلــى مــادة تلعــب ِبيــد مــن قــد يــرون فــي إيــران بديــًل تاريخيً

لهــم، بالتّعــاون مــع الكيــان اإلســرائيلّي، الــذي ســيصبح، بتكاملــه مــع طهــران، 

ســيد المشــرق والمغــرب. 

هــل يبــادر الخليــج إلــى إنقاذ نفســه بإعــادة النظر فــي دوره الســوري، ويبادر 

ــن  ــه م ــون عن ــن يدافع ــع الذي ــة م ــى النّديّ ــة عل ــراكة قائم ــيس ش ــى تأس إل

ثــوار الحريــة؟ وهــل يقــّر بحّقهــم فــي قرارهــم الوطنــي المســتقل، علــى أن 

يمارســوه بالتشــاور والتعــاون مــع بلدانــه، وبخيارهــم الوطنــّي ـ الديمقراطــّي، 

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 أحــٌد مــن هــي ومــا وراءهــا، وســّوغت دورهــا المدّمــر 

بحقهــا فــي بنــاء دولــة دينيــة، أثبتــت تطــّورات األعــوام الّســبعة الماضيــة أنهــا 

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 خلفــات ال يســتهان بهــا، وإن 

بقيــت طــّي الكتمــان، بيــن المعارضــة والممارســات الخليجيّــة، علــى مــا كان 

بيــن دولهــا مــن تباينــات فــي علقاتهــا مع مختلــف أطيــاف الســوريّين، كمنت 

ــل  ــى الداخ ــكل أو ذاك عل ــذا الش ــت به ــا، انعكس ــات بينه ــذور خلف ــا ب فيه

ــاع  ــا االقتن ــا جميعه ــاب عنه ــار، وغ ــن األنظ ــة ع ــت خفيّ ــوري، وإن بقي الس

بــأن الثــورة لــن تحقــق أهدافهــا، إذا لــم تنجــح فــي التخلّــص مــن تنظيمــات 

اإلرهــاب ومــا يمثّلــه مــن ثــورة مضــاّدة مذهبيّــة، ســاندت فــي واقــع الحــال 

ــا  ــاب عنه ــوري. وغ ــع الس ــر المجتم ــي تدمي ــا ف ــهمت مثله ــدية، وأس األس

االعتــراف بحــق الســوريين فــي رســم سياســة مســتقلّة يضعونهــا فــي ضــوء مــا 

لديهــم مــن درايــة بأوضاعهــم تفــوق مــا لــدى أي جهــاز أمنــّي أو دبلوماســّي 

ــر  ــن شــؤون، وهــو كثي ــا هــو مشــترك م خليجــّي، وبالتشــاور معــه حــول م

ومهــّم، وصــواًل إلــى مواقــف موحــدة تجنبهــم المخاطــر الناجمــة عــن تدّخــل 

إيــران وحســابات واشــنطن، ومــا التزمــوا بــه طــوال أعــوام مــن عمــر الثــورة 

الّســورية، وكان وبــااًل عليهــا وعليهــم، وجلــب كــوارث للطرفيــن، قــد ال تكــون 

حــرب اليمــن آخرهــا؟ 

بــداًل مــن هــذه الخيــارات، اتّبــع الخليــج سياســاٍت عــززت مــا بيــن الســوريين 

ــه فــي تشــكيل  ــل بعــض دول ــا تدّخ ــرز محطاته مــن تناقضــات وخلفــات، أب

ــلمة ـ  ــل المتأس ــراق الفصائ ــلف، وإغ ــم االئت ــورّي، ث ــي الس ــس الوطن المجل

ــد  ــاوالت توحي ــاط مح ــي إحب ــاعدتها ف ــّي، ومس ــال السياس ــكرة بالم المتعس

قطاعــي الثــورة السياســّي والعســكرّي، وتعزيــز الجيــش الســورّي الحــّر، كقــّوة 
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دورهــا حاســم فــي الدفــاع عــن الشــعب، مــن غيــر المســموح بــه لفصائــل 

المذهبــة والعســكرة مقاتلتــه، وتقويــض وجــوده، واالســتيلء علــى المناطــق 

التــي كان قــد حّررهــا مــن الجيــش األســدّي، وذلك بدعــم الفصائل المتأســلمة، 

المناهضــة ألي حــّل سياســي، والســاعية إلقصاء غيرها من الســاحة العســكريّة، 

والرافضــة للئتــلف كممثـّـل للّشــعب الســوري معتــرف بــه دوليًّــا، والمراهنــة 

علــى التشــتت التنظيمــّي ألطــراف الثــورة األخــرى، وعلــى ضعفهــا، وافتقارهــا 

إلــى مــوارد ماليــة تســاعدها فــي تعميــق عملهــا الوطنــي، وإحبــاط المســاعي 

التــي تجعــل اســتمراره صعبًــا إلــى درجــة االســتحالة، فــي ظــل الدفــق المالــّي 

ــة والوافــدة، مــن  ــل والتنظيمــات المتطرّف ــى الفصائ ــذي يصــل إل الكثيــف ال

ــد صــّرح  ــار ورجــال األعمــال. وق ــن التّج ــدة م ــج وأوســاط عدي ــدان الخلي بل

رئيــس وزراء قطــر األســبق حمــد بــن جاســم بــأن »الدوحــة أمســكت بملــف 

األزمــة الســوريّة بتفويــض مــن الســعودية، وقّدمــت الدعــم للجماعــات 

المســلحة عبــر تركيــا، بالتنســيق مــع القــّوات األميركيّــة وأطــراف أخــرى، وأن 

كل مــا كان يرســل كان يتــّم توزيعــه عــن طريــق القــّوات األميركيــة واألتــراك 

ــف الدعــم للنصــرة...  والّســعوديّة، وحيــن قيــل إن الّنصــرة غيــر مقبولــة توقّ

أخيــرًا غيّــرت الســعودية موقفهــا بشــأن بقــاء األســد، لكنهــا لــم تبلـّـغ الدوحــة 

بذلــك«)3(. 

وتؤكّــد هــذه التصريحــات أّن المعونــات كانــت ترســل إلــى التنظيمــات 

ــق بخطهــا السياســي أو وحدتهــا أو انتمائهــا  المســلحة دون اشــتراطات تتعلّ

ــن  ــقيّن ع ــرات آالف المنش ــن دور عش ــادة م ــة، ودون اإلف ــورة الحري ــى ث إل

الجيــش األســدي مــن ضبــاط وصــّف ضبــاط وجنــود، لــو كان موقــف الخليــج 

ــا عــن التلعــب بقطاعيهــا الديمقراطــي واإلســلمي، لمــا  داعًمــا للثــورة وعازفً

ــي قيــم ثــورة الحريــة قــد  غــاب دعمــه عنهــم، والقتصــر عليهــم، ولــكان تبّن

ــز قدرتهــا علــى رفــض  ســاعدها فــي تجــاوز نقــاط ضعفهــا وعثراتهــا، وتعزي

https://bit.ly/3DLrP74 .2017 3(   حمد بن جاسم عن سوريا، روسيا اليوم، 27 ـ 10 ـ(
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خطــر الفصائــل الجهاديـّـة والســلفيّة علــى وحــدة الســوريين الوطنيــة، وهويــة 

الثــورة، التــي أرادوا لهــا أن تكــون مجــرد فعــل مذهبــّي ـ دينــّي يقتصــر علــى 

ــم ســلطة  ــة، ليقي »أهــل الســّنة والجماعــة«، ويســقط ســلطة األســد الطائفيّ

ــا  ــرى، وتخضعه ــوري األخ ــعب الس ــات الش ــن فئ ــم م ــة، تنتق ــة بديل مذهبي

ألحــكام تجعــل مســيحيّيها »أهــل ذّمــة« والفــرق اإلســلمية األخــرى »رافضــة« 

ــل!  يســتحّقون القت

هــل راهــن الخليــج علــى انتصــاٍر تُحــرزه هــذه التنظيمــات والفصائــل؟ كل، 

إنــه لــم يراهــن. ولــو فعــل لطلــب منهــا أن تنّســق وتتعــاون فيمــا بينهــا، إن 

كان مــن الصعــب توحيدهــا، ولمــارس ضغوطـًـا عليهــا تنهــي تبعثرهــا وتناقــض 

ــة،  ــة الكلف ــارك مرتفع ــن مع ــا م ــا غالبً ــا نشــب بينه ــا، وم ــا ومواقفه خياراته

بشــريًّا وسياســيّا. مــا انتهجــه الخليــج مــن سياســات لــم يكــن مجــرد ســهو، أو 

عجــز عــن ملحظــة الواقــع والتأثيــر فيــه، بــل كان نتــاج خطــوط حمــراء، أّدى 

قبولهــا إلــى خيــارات أضــرّت بالســوريين وداعميهــم، وإال لمــا دعــم الخليــج 

هــذه التنظيمــات التــي لطالمــا رفــض وجــود أي أثــر لهــا أو لمــا يماثلهــا فــي 

بلدانــه! 

ــدي،  ــش األس ــن الجي ــق ع ــط انش ــوش، أول ضاب ــين الهرم ــّدم حس وكان المق

قــد ُســلّم إلــى المخابــرات الســوريّة، بســبب رفضــه تســليح المدنييــن، 

ــش النظــام،  ــن جي ــى حصــر الســلح واســتعماله بالمنشــّقين ع وإصــراره عل

ــة. لكــن  ومــن يضمونــه إليهــم، وفــق أصــول تعبئــة وتجنيــد عســكريّة قانونيّ

هــذا الخيــار لــم يلفــت نظــر دول الخليــج، مــع أن تنفيــذه كان ســينقذ الثــورة 

الســوريّة مــن االنزيــاح الــذي دّمرهــا كثــورة حريــة ووحــدة شــعبية ووطنيــة، 

ــذي رعــاه.  ــّي ال ــار اإلرهاب وسيُســقط األســد ونظامــه والخي

زاد الطيــن بلـّـة أن الجيش الســوري الحّر، الذي أّسســه الهرمــوش، صار يعامل 

مــن لحظــة تســليمه وكأنــه مجــرد تنظيــم مــن هــذه التنظيمــات، وعندمــا 

ــوع  ــب الج ــن مخال ــهم بي ــبوه أنفس ــد منتس ــات، وج ــه المعون ــت عن قطع
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ــف تســليحه، تقّدمــت األســلمة المتعســكرة،  والحرمــان والنبــذ. وحيــن توقّ

ــي  ــق الت ــن المناط ــدة م ــزاء متزاي ــدت أج ــة، وفق ــورة الحري ــت ث وتراجع

ــدّي.  ــع أس ــى وض ــات إل ــذه التنظيم ــيطرة ه ــا س ــا، وأعادته ــد حّرره كان ق

ــد أن  ــل ازداد بع ــف، ب ــم يتوق ــا ل ــل وتمويله ــليح الفصائ ــب أن تس والغري

ــم اختيارهــا بمعرفــة، إن  ــادة أركان الجيــش الحــر، التــي ت ــت مقــّر قي احتلّ

ــر  ــلل مؤتم ــرافها، خ ــت إش ــج وتح ــدان الخلي ــن بل ــادرة، م ــن بمب ــم يك ل

أنطاليــا الــذي عقــد بيــن 31 أيــار و3 حزيــران 2012، ليكــون خطــوة علــى 

طريــق طــّي صفحــة ثــورة الحّريّــة، بحســب مــا أكّدتــه التطــّورات اللحقــة، 

ــا  ــّي، ويخمــد تدرجيً ــع مذهب ــر بطاب ــر فأكث ــا أكث ــا يطبعه ــل له وإقامــة بدي

ــات  ــق قطاع ــّي، ويلح ــّي والديمقراط ــعبّي والمجتمع ــّي، الش ــا المدن حراكه

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، 

ــه أن  ــد ل ــاره، ويري ــمح بانتص ــن يس ــم ل ــأن العال ــات ب ــا ضمان أو كأّن لديه

يقــّوض الثــورة مــن داخلهــا. 

يطــرح موقــف الخليــج الســؤال التالــي: إذا كان الخيــار اإلســلمي ممنوًعــا فــي 

ســوريا، فلمــاذا اقتصــر دعــم بلدانــه عليــه، بينمــا حجــب عــن أنصــار ثــورة 

ــم يؤيّدهــا؟! ولمــاذا اســتمر الدعــم حتــى بعــد  ــة، التــي قيــل إن العال الحري

ــل  ــن فصائ ــروز التداخــل بينهمــا وبي ــار القاعــدّي فالداعشــّي، وب صعــود التي

إســلمية متعــددة وكبيــرة، كـــ »جيــش اإلســلم« وجهــات وازنــة فــي »أحــرار 

الشــام«، وغيــره؟ 

بتســليم قــرار التســليح لغرفتــي المــوك والمــوم األميركيتيــن، المســؤولتين عــن 

تســليح الفصائــل فــي تركيــا واألردن، ســلّمت بلــدان الخليــج بإدخــال طــرف 

ــران،  ــا ضــد إي ــي يخــوض معركته ــن طــرف عرب ــا وبي ــّي بينه ــّي أجنب مخابرات

بالرغــم مــن أن انتصــاره يفتــرض أن يكــون مصلحــة اســتراتيجية لهــا، تحتــم أاّل 
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يكــون ألجنبــي حــق اإلشــراف الكلّــي أو الجزئــّي عليهــا، ألّن دوره قــد يكــرّس 

عندئــذ لتمويــل هــذا التنظيــم اليــوم، وذاك غــًدا، طبًقــا لألوامــر الصــادرة إليــه 

ــد لهــا أن تُحســم، مــا  ــذي ال يري مــن واشــنطن، حيــث مقــّر إدارة األزمــة، ال

ــى  ــوده عل ــة«، ويصــّب جه ــن اســتراتيجية »الفوضــى الخّلق دامــت جــزًءا م

ــدر مــن الصــراع،  ــر ق ــل، لممارســة أكب ــر عــدد مــن الفصائ ــي أكب ــم ف التحّك

ــا.  ســلبًا أو إيجابً

ــا لطبيعــة مــا يفترضــه انتمــاؤه إلــى مجــال قومــي  كان نهــج الخليــج مجافيً

ــن  ــى أّي م ــبة إل ــة بالنس ــت برّاني ــه ليس ــه، روابط ــوريا عضويّت ــاركه س تش

ــن  ــادة بي ــوم ع ــي تق ــط الت ــن الرواب ــلف ع ــّد االخت ــف أش ــه، وتختل أطراف

ــة، حيــث إن المجــال القومــّي تفاعلــّي بقــّوة االنتمــاء المشــترك،  دول أجنبيّ

وانعــكاس مــا يحــدث فــي منطقــٍة منــه علــى بقيــة مناطقــه. ومــع أّن الثــورة 

الســوريّة اكتســبت أبعــاًدا داخليــة فــي بلــدان الخليــج، عبّــر عنهــا التعاطــف 

الّشــعبي مــع مأســاتها، والموقــف الــذي اتخــذه حّكامــه مــن األســد، وقطــع 

ــات  ــة إقناعــه بإجــراء إصلحــات وتزويــده بمعون ــه، بعــد محاول علقتهــم ب

ــوية  ــى تس ــوم عل ــي، يق ــال داخل ــرة انتق ــي فت ــي تخط ــاعده ف ــة تس ماليّ

تراعــي مــا شــهدته ســوريا مــن تبــّدل خــلل حوالــي نصــف قــرن، وخارحــي 

يبعدهــا عــن إيــران ويعيدهــا إلــى الصــّف العربــي، حيــث ســيكون هنــاك 

التــزام مــن الخليــج ببنــاء مصالــح مشــتركة وثابتــة معهــا. لكــن إحجامــه عــن 

إقامــة علقــة تفاعليــة مــع الثــورة، تكــون رّده علــى تمّســك األســد بإيــران، 

ــن  ــت الطرفي ــي حّول ــراء، الت ــة« الحم ــى الخّلق ــوط »الفوض ــه بخط والتزام

ــى  ــه عل ــّوض قدرت ــنطن، ق ــد واش ــن بي ــى أداتي ــن إل ــوريين المتصارعي الس

ــي ســوريا،  ــا ف ــة به ــة المرغوب ــزال الهزيم ــران، وإن ــه ضــد إي خــوض معركت

ــه، بحكــم التشــابك  ــى داخل ــدادات فشــله الخارجــّي عل ــه عرضــة الرت وترك

بيــن ســاحات قوميــة يســتحيل فصــل إحداهــا عــن األخــرى، ونظــرة خاطئــة 

إلــى األســديّة، رأت فيهــا وحدهــا بُعــد ســوريا القومــي، وتجاهلــت مجتمعهــا 
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ــل  ــي ظ ــه، ف ــك ثورت ــى تهتّ ــه إل ــا من ــي موقفه ــة أن يفض ــه، وحتمي وثورت

الضغــط الهائــل الــذي يمارســه األســد وإيــران وروســيا عليهمــا، وأن تنتشــر 

أمــواج التطــرّف فــي جزيــرة العــرب أيًضــا. 

ــج  ــع الخلي ــم يداف ــم، ول ــج بثورته ــلم الخلي ــن وس ــن أم ــوريون ع ــَع الس داف

عــن أمــن وســلم ســوريا، أو عــن أمنــه وســلمه الخــاّص، بســبب مــا اعتمــده 

مــن سياســيّات، لذلــك زرعــت مواقفــه ريًحــا فــي ســوريا مــا لبثــت عاصفتهــا 

أن هبّــت فــي اليمــن، حيــث يقاتــل التحالــف العربــّي ـ اإلســلمّي الحوثيّيــن 

وإيــران، منــذ أكثــر مــن ســتّة أعــوام، فــي ظــروف كشــفت افتقــاره إلــى القــوة 

القــادرة علــى مواجهــة الخطــر القــادم مــن ضفــة الخليــج العربــي الشــرقيّة، 

وتطّوقــه بكّماشــة أحــد أطرافهــا فــي بــّر الشــام واآلخــر جبــال اليمــن، شــمااًل 

وجنوبـًـا، وفــي الخليــج العربــي والبحــر األحمــر شــرقًا وغربـًـا، ويبــدو جليًّــا أن 

ــا، فــي ســوريا، وأن مــا عجــز عــن تحقيقــه فيهــا تــرك  فشــله هنــاك بــدأ هن

انعكاســاته علــى عجــزه عــن دحــر إيــران وهزيمــة الحوثــي، فــي اليمــن الــذي 

خــرج مــن الّنظــام العربــي، أســوة بمــا ســبق أن فعلتــه األســدية، وانتمــى إلــى 

ــة فــي الصــراع داخــل  ــه الضارب النظــام البديــل الــذي أظهــر فاعليتــه وقدرات

ســوريا وعليهــا! 

لعبــت خلفــات بلــدان الخليــج، وتبايــن ارتباطاتهــا األيديولوجيّــة والسياســيّة 

ــذي  ــزدوج ال ــل الم ــي الفش ــرًا ف ــة، دوًرا خطي ــوريّة المختلف ــراف الس باألط

أفقدهــا فاعليّتهــا فــي ســوريا، وأّدى إلــى تراجــع الثــورة الســوريّة ثــم 

ــل  ــف الفصائ ــات مواق ــى تباين ــا عل ــات مواقفه ــت تباين ــيها. وانعكس تلش

ــم تخضــع  ــة، ول ــى برنامــج سياســّي وخطــط مرحليّ المســلّحة، المفتقــرة إل

ــن  ــوم م ــه الي ــذي تلقت ــّي، ال ــم المال ــّجع الدع ــيّة، وش ــادة سياس ــا لقي يوًم

ــن ارتجــال  ــا مارســته م ــن منافســاتها، تبعثرهــا، وم ــًدا م ــة، وغ هــذه الدول

فــي قراراتهــا وعشــوائية فــي عمليّاتهــا، بالرغــم مــن أنــه كان مــن الواضــح، 

ــم  ــن التنظي ــط م ــا نم ــة«، أنّه ــور »الفصائليّ ــن ظه ــرة م ــرة قصي ــب فت عق
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ــة  ــرى وإقليميّ ــوش دول كب ــة جي ــي مواجه ــل، ف ــوم بالفش ــكرّي محك العس

مركزيــة عاليــة التنظيــم والتســليح، ولــن تتمكــن مــن الدفــاع عــن الّشــعب 

الســوري، المبعثــر بــدوره تنظيميًــا وسياســيًا، ومــن إنــزال هزيمــة بأعدائــه. 

ــى قطــع  ــة إل ــة خليجي ــادر أي دول ــم تب ــرة، ل ــن هــذه الخب ــم م ــى الرغ عل

معوناتهــا، وخاّصــة الماليّــة منهــا، عــن قــادة فصائــل كانــت ســويّتهم الوطنيّة 

والميدانيّــة تتــآكل تحــت وطــأة مــا ســاد فــي صفوفهــم مــن فســاد، وتوفّــر 

ــترون  ــرب، يش ــار ح ــى تج ــم إل ــم حّولته ــن أيديه ــرة بي ــة كبي ــيولة مالي س

المعــارك ويبيعونهــا، ويســتخّفون بغيرهــم ويوقعــون بــه، ويســتهترون 

ــم.  ــون معه ــن يقاتل ــر م ــأرواح ومصائ ب

بدخــول روســيا المباشــر إلــى الحــرب، ومــا صحبــه مــن تنســيق أميركي روســّي 

مباشــر، تراجــع دور الخليــج، ومــا إن وقــع الخــلف مــع قطــر، ونشــبت حــرب 

اليمــن، حتــى انكفــأ علــى نفســه خوفـًـا مــن تطــوراٍت بــدا أنهــا شــرعت تنقــل 

المعركــة إليــه، وأنــه قــّرر معالجتهــا بغفلتــه المعهــودة مــن جهــة، واالتّــكال 

علــى واشــنطن مــن جهــة أخــرى، ومــا يمكنهــا فعلــه فــي حــال فتحــت جبهــة 

ثانيــة ضــّد إيــران، فــي الخليــج نفســه، اســتبقتها قياداتــه بخفــض انخراطهــا 

المباشــر فــي الصــراع الّســورّي، وتصعيــد مواقــف بعــض أطرافهــا مــن هــذه 

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، وتحّولهــا إلــى حقيقــة ال 

يمكــن تجاوزهــا فــي حاضــر ومســتقبل المشــرق والوطــن العربــي والّشــرق 

األوســط، تتيــح الثــورة للخليــج فرصــة جديــدة إلرســاء علقاتــه معهــا علــى 

ــادل، والتعــاون األخــوّي، والشــراكة. وليــس ســرًّا  ــرام المتب أســس مــن االحت

ــي  ــل يلق ــّي الفاع ــا العرب ــن دوره ــر م ــروج مص ــرق وخ ــقوط المش أن س

ــردع  ــذي يجــب أن ي ــج، ال ــدان الخلي ــاء ال يســتهان بهــا علــى عاتــق بل بأعب
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دور إيــران بمجمــوع قــّوة العــرب، وأن يواجههــا بــرّد »قومــّي«، بالنظــر لمــا 

يحملــه مــن تهديــد للوجــود العربــّي، وليــس فقــط لهــذه الدولــة أو تلــك، 

وألن مجابهتــه الناجحــة تتحــّدى قــدرات أي بلــد عربــي بمفــرده. وبمــا أن 

ــذ  ــم األســدّي، من ــران وربيبه ــي اشــتباك مــع حــرس طه ــوريّة ف ــورة الّس الث

ــإن  ــا، ف ــي ألهدافه ــي والعرب ــن الوطن ــى البعَدي ــرّة عل ــوام، ومص ــرة أع عش

ــا  ــه وله ــتراتيجية ل ــة اس ــو مصلح ــة، ه ــورة حري ــا، كث ــج به ــتقواء الخلي اس

ــق  ــدة تنطل ــة جدي ــات يقظ ــد علم ــر أح ــّد أن يعتب ــا، وال ب ــرب جميًع وللع

ــة  ــا فرص ــادم. إنه ــر الق ــارج العص ــوا خ ــي ال يكون ــرب، ك ــرة الع ــن جزي م

ــه؟  ــج وقادت ــا الخلي ــل يَهتبلُه ــرص، فه الف
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تركيـــــــا
وسوريـــا
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مــرّت السياســات التركيــة تجــاه الحــدث الّســوري بمراحــل متناقضــة، اتّســمت 

فــي بعضهــا بالتحّفــظ، وبعضهــا اآلخــر باندفــاع بلــغ حــدود المخاطــرة. 

اتّســمت المرحلــة األولــى مــن دور تركيــا بمحــاوالت إرشــادية، حفلــت بنصائح 

ــار األســد، حــول  ــرّب، بّش ــم المق ــى صديقه ــرة إل ــار مســؤولي أنق ــا كب قّدمه

ــن  ــي إخراجــه م ــاده، ودورهــم ف ــه اعتم ــذي اقترحــوا علي نمــط اإلصــلح ال

ــورة،  ــدة، بعــد انفجــار الث ــة أشــهرًا عدي ــد اســتمرت هــذه المرحل ــه. وق أزمت

ــراك  ــا مســؤولون أت ــام به ــى دمشــق ق ــة إل ــارات مكثّف وشــهدت سلســلة زي

علــى أعلــى مســتوى، مــن أهّمهــا زيــارة رئيــس الــوزراء أردوغــان إلــى دمشــق، 

ــه  ــذي ربط ــن، ال ــات البلدي ــار علق ــع انهي ــن آب 2011، لمن ــع م ــي التاس ف

الزائــر التركــي بتجاهــل مناشــداته حــول وقــف القمــع ضــد المدنييــن، وقولــه 

ــا بالنســبة إلــى بــلده، بــل  إن مــا يجــري فــي ســوريا »ليــس موضوًعــا خارجيً

هــو شــأن تركــي داخلــي، يرجــع إلــى امتــداد حــدود البلديــن ألكثــر مــن 850 

ــرًا«)1(.  كيلومت

وكان أردوغــان قــد حــّذر صديقــه األســد مــن تجاهــل دور اإلصــلح فــي تخطّي 

فســاد الّنظــام ومــن نتائــج تضييقــه علــى الحريــات، وأخبــره أن »تركيــا أخــذت 

تشــعر بعــدم االرتيــاح، بعــد اضطرابــات شــمال أفريقيــا، وانتقالهــا إلــى ســوريا 

https://bit.ly/3xDyCQ1 .2011 1(   زيارة داوود أوغلو إلى دمشق، موقع الموجة األلمانية، 9 ـ 8 ـ(
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كمنطقــة مجــاورة لهــا، وأعلــن أن بّشــار قاســمه قلقــه، خــلل آخــر زيــارة قــام 

بهــا إلــى دمشــق، عندمــا لفــت نظــره إلــى ضــرورة إلغــاء قانــون الطــوارئ، 

ورفــع األحــكام العرفيّــة، واإلصغــاء إلــى مطالــب الّشــعب الّســورّي، واالمتنــاع 

عــن قتــل المدنييــن، كــي ال تشــهد ســوريا مجــزرة أخــرى، كتلــك التــي وقعــت 

ــا  ــر تركي ــاد، وتضط ــّي ح ــل دول ــرد فع ــرّض ل ــام 1982، وتتع ــاة ع ــي حم ف

عندئــذ إلــى النهــوض بمســؤولياتها تجــاه األمــر«)2(. فيمــا بعــد، كــرر أردوغــان 

تحذيــره مــن أن تركيــا لــن تســمح بحمــاة ثانيــة)3(.

ــة  ــف تصعيديّ ــمة، مواق ــوم 9 آب 2011 الحاس ــارة ي ــبقت زي ــد س ــت ق وكان

ــذ  ــدت، من ــل«)4(، وأك ــه الرحي ــا، وعلي ــد »إرهابيً ــار األس ــرت بش ــة، اعتب تركيّ

أن أيقــن أردوغــان وداوود أوغلــو أن األســد لــن يتخلــى عــن نهجــه الحربــي، 

ــّي  ــام حزب ــى نظ ــوريا إل ــل س ــد، لتنتق ــار األس ــة بّش ــل الطاغي ــة رحي »حتمي

ــارة،  ــي يريدهــا الشــعب«)5(. هــذه الزي ــادة الت ــا القي تعــّددّي، ويكــون لديه

التــي ســبقتها زوبعــة سياســيّة وإعلميّــة، بســبب تحذيــر بثينــة شــعبان 

ــي، سيســتمع  ــة الترك ــر الخارجي ــو، وزي ــن أن داوود أوغل مستشــارة األســد م

عندمــا يــزور ســوريا لـــ »ردٍّ حــازم« مــن دمشــق، إلــى جانــب كثافــة الضغــوط 

ــي  الدوليــة التــي اســتهدفت وقــف حــّل األســد الحربــي، وإيجــاد مخــرج يلبّ

ــف  ــي إطــار إصــلح ينجــزه النظــام، ويشــمل مختل ــن ف ــب المتظاهري مطال

ــم  ــا ل ــا قــد أعلنــت اســتعدادها لتيســيره ودعمــه، لكنه ــه، كانــت تركي جوانب

ــا.  ــدى األســد، هــذه المــرة أيًض تجــد اســتجابة ل

بتصريحــات الطرفيــن القاســية، تفــّكك مــا كان بيــن النظاميــن مــن تشــابك 

 https://bit.ly/3vqDuFc .2011 2(   تحذيـــر أردوغـان لبشــار األسد، موقع أخبار المدينـة، 5 ـ 5 ـ(

)3(   المرجع السابق.

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

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

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

 https://bit.ly/38XEWra
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وثيــق، وشــعر أردوغــان بــأّن صديقــه خدعــه، واســتخدمه فــي دعــم نظامــه 

الــذي أرســاه علــى دور أمنــّي تمارســه إيــران، واقتصــادّي تقــوم بــه تركيــا، 

ــى  ــّي، انحــاز إل ــا كحــدث أمن ــرر التعامــل معه ــورة، وق ــن انفجــرت الث وحي

إيــران، التــي انخرطــت فــي حربــه علــى الّشــعب الّســورّي، بينمــا تقّدمــت 

أنقــرة بنصائــح بــدا وكأنهــا تلبّــي مطالــب الثــورة، وتبيّــن أن علقــات األســد 

ــا،  ــاًرا نهائيً ــت خي ــة، وليس ــه اإليراني ــة علقات ــدر أهميّ ــت بق ــة ليس التركي

ــور »اســتراتيجية البحــار الخمســة«)6(، ليجعــل مــن نظامــه نقطــة  ــه بل وأن

ــا  ــي مجاله ــا، كل واحــدة ف ــران وتركي ــز إقليمــي يضــم إي ــي مرك ــة ف مركزيّ

الــذي حــّدده لهــا، وأوهــم أردوغــان، أو أن هــذا أوهــم نفســه، أنــه ســيخّصه 

بالــدور األول فيــه، ليكــون قائــده وصاحــب األفضليــة علــى أي طــرف مــن 

ــلده  ــه ب ــا تمتلك ــن البحــار الخمســة، وم ــة م ــى ثلث ــه، بســيطرته عل أطراف

مــن قــّوة اقتصاديــة، وموقــع مركــزي فــي أوروبــا يمتــد إلــى أعمــاق آســيا 

ــدة.  البعي

ــه  ــه وعطل ــي إجازات ــذ يقض ــان، وأخ ــه بأردوغ ــق علقات ــد وثّ ــد ق وكان األس

األســبوعية والعائليــة فــي ضيافتــه، ويدعــوه إلــى لقائــه فــي حلــب، المدينــة 

ــى  ــّم إل ــراك، وتض ــر األت ــي نظ ــة ف ــة غنيّ ــدالالت رمزي ــبعة ب ــوريّة المش الس

ــة. وفــي فــورة مشــاعر الصداقــة الجيّاشــة،  اليــوم أســرًا مــن الناطقيــن بالتركيّ

أســس الطرفــان يــوم 16 أيلــول 2009 »مجلــس تعــاون اســتراتيجي مشــترك«، 

وأمــرا جيشــيهما بإجــراء منــاورات عســكرية مشــتركة، انتقــل خللهــا ضبــاط 

وجنــود ســوريون إلــى تركيــا وبالعكــس، كمــا أمــرا وزارتــي داخليــة الدولتيــن 

بفتــح حدودهمــا وإلغــاء تأشــيرات الدخــول بينهمــا، وعقــدا سلســلة واســعة 

ــات االقتصاديــة، أُعطيــت صفــة االســتعجال إلــى درجــة أن  جــًدا مــن االتفاقيّ

بعضهــا ُوقـّـع فــي الســيارة التــي أقلــت الوفــد الســورّي مــن حلــب إلــى مدينــة 

ــا، 4 ـ 2 ـ 2018.  ــع البعــث ميدي ــرب. موق ــت الغ ــي أرعب ــس األســد الت ــة الرئي )6(   »البحــار الخمســة« رؤي

https://bit.ly/3MdCWsX
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ــاه  ــن، بتب ــك الحي ــي ذل ــد األســد ف ــت جرائ ــا كتب ــة، كم ــاب التركي غــازي عنت

وافتخــار. 

بعــد صداقــٍة تبيّــن فيمــا بعــد أن مــا أملهــا كان رهانــات متناقضــة وحســابات 

ــف  ــداء »أوق ــى ع ــت إل ــا انقلب ــرعان م ــي س ــة الت ــاء دور القطيع ــة، ج خفيّ

ــا نصــح رئيســه بإصلحــه،  ــرًا م ــه كثي ــال أردوغــان إن ــا بنظــاٍم، ق صــلت تركي

وحــذره مــن ردة فعــل الّشــعب علــى الفســاد والقمــع«)7(. وعبّــر عــن شــعور 

ــر  ــى تنّك ــا إل ــة، عزته ــا مــن خيب ــدى قيادته ــه ل ــا بالخديعــة، ومــا أحدثت تركي

األســد للقرابــة بيــن الشــعبَين، ولتاريخهمــا المشــترك، ولمــا قدمتــه أنقــرة لــه 

مــن دعــم وأبدتــه حيالــه مــن صداقــة. وفاقــم خيبــة أنقــرة رفــُض موقفهــا، 

الــذي أقامتــه علــى دعــم انتقــال هــادئ فــي بلــدان الربيــع العربــي، يُبقــي 

علــى دورهــا اإلقليمــي ومــا يمــّر بــه مــن تنــام مطـّـرد وســريع، ويتحاشــى، فــي 

الوقــت نفســه، البلبلــة التــي تمــّر ّبلدانــه بهــا. كمــا يدعــم مطالــب الشــعوب 

ويرفــض اســتخدام العنــف والقــّوة فــي التعامــل مــع المتظاهريــن الســلميين، 

والتدخــل الخارجــي فــي شــوون نظامــه)8(. 

ــط الــذي  هــذه المحــددات، التــي أملتهــا الحاجــة إلــى الخــروج مــن التخبّ

ــي  ــم القّذاف ــن دع ــا م ــل موقفه ــي، ونق ــدث الليب ــاه الح ــرة تج ــته أنق عاش

ضــّد الثــورة، إلــى دعــم الثــورة عليــه دون القطــع معــه، مثّلــت نقلــة مهمــة 

فــي تعامــل أنقــرة مــع ســوريا وأوضاعهــا، المختلفــة عــن األوضــاع الليبيــة 

ــة  ــة خاّص ــورّي »كقضيّ ــدث الّس ــى الح ــا إل ــي نظرته ــرى، وف ــة األخ والعربي

ــا  ــا يجــري فيه ــرون م ــراك كثي ــر مســؤولون أت ــة، يعتب تحمــل ســمات خاّص

ــن  ــع بي ــة تجم ــر معادل ــا عب ــرة مواجهته ــى أنق ــة، عل ــة داخلي ــألة تركي مس

)7(   عزمــي بشــارة، ســوريا، درب اآلالم نحــو الحريــة، المركــــز العربــي لألبحــاث ودراســــــة السياســــــات، 

ــروت. ص. 498، بي

)8(   الموقـــــف التركـــــي من الثــــــــورات العربيــــــة، مركـــز الجزيــــرة للدراســــات، 10 ـ 6 ـ 2011.

https://bit.ly/3JMXxCP
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ــة  ــر الخارجي ــا«)9(. وكان وزي ــد تطبيقه ــى األس ــتقرار، ويتول ــلح واالس اإلص

ــر عــن موقــف  ــح عبّ ــار 2011، بتصري ــى، فــي األول مــن أي التركــي قــد أدل

ــو  ــوريا، وتدع ــي س ــي ف ــل األجنب ــا التدخ ــض تركي ــه: »ترف ــال في ــلده، ق ب

ــًل  ــاك، ألن تدّخ ــة هن ــات المتواصل ــة االحتجاج ــي ألزم ــّل داخل ــاد ح إليج

ــون  ــد تك ــة، ق ــة متنّوع ــة اجتماعي ــه بني ــوريا ل ــل س ــٍد مث ــي بل ــا، ف أجنبيً

ــا،  ــوريا جارتن ــا. إن س ــى تفاديه ــعى إل ــا أن نس ــفة، علين ــات مؤس ــه تداعي ل

ــا،  ــكلتها داخله ــّل مش ــى ح ــرى عل ــة كب ــق أهمي ــيادة نعلّ ــة ذات س ودول

علًمــا بــأن الفرصــة ال تــزال متاحــة لذلــك، ومــن غيــر الجائــز تفويتهــا«)10(. 

هــذه المعادلــة التركيّــة المتوازنــة رفضهــا األســد، فقيّــد رفضــه قــدرة أنقــرة 

علــى التأثيــر فــي مجريــات األحــداث ونظامــه، مثلمــا قيّدهــا، مــن جانــب 

آخــر، رهــان أميــركا علــى إصــلح النظــام، وامتناعهــا عــن القيــام بــأي فعــل 

ــا، واكتفائهــا بتصعيــد  ينــّم عــن رغبتهــا فــي وقــف األزمــة، فضــًل عــن حلّه

ــه  ــا اتخذت ــب م ــى جان ــى، إل ــورة األول ــهر الث ــوال أش ــة ط ــا اإلعلمي لهجته

موســكو وطهــران مــن مواقــف داعمــة لألســد، وإعــلن األخيــرة أن النظــام 

ــه.  ــع ل ــوري هــو جــزء مــن نظامهــا، وتاب الّس

رّدت القيــادة التركيّــة علــى األســد باحتضــان المرشــد العــام لجماعــة اإلخــوان 

المســلمين، وبزيــارة قــام بهــا رئيــس أركان حــرب القــوات األميركيــة المشــتركة 

ــه، ورّد  ــام وقادت ــى النظ ــة عل ــة ـ أوروبيّ ــات أميركيّ ــا عقوب ــرة، تلته ــى أنق إل

األســد عليهــا بحملــة انتقــادات ضاريــة للقيــادة األردوغانيّــة، وبتجميــد 

اتفاقيــة التجــارة الحــرة التــي عقدهــا البلــدان عــام 2004، واالتفاقيّــات األمنيّــة 

ــة.  والسياســيّة واالقتصاديّ

ــل  ــه، ومثّ ــة شــعبان قــد تحّدثــت عن ــذي كانــت بثين ــرد الحــازم« ال بهــذا »ال

ا،  لحظــة قطيعــة مفصليّــة فــي علقــات البلديــن، وضــع الجانــب التركــي حــدًّ

)9(     المرجع السابق.  

)10(   عزمي بشارة، المصدر نفسه.
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لمــا أســماه أكــرم البنــي، فــي مقالــة نشــرتها »جريــدة الشــرق األوســط« يــوم 

ــي،  ــد اللفظــّي وســقف عمل ــن التصعي 29 شــباط 2012، »بعــض التأرجــح بي

لــم تتمكــن تركيــا مــن تجــاوزه«)11(، وعبّــر عــن نفســه فــي مطالبــة دمشــق 

ــرة ال تتعــدى أســبوعين إلنجــازه، لكــن  ــرة فت ــا أنق ــج إصلحــّي أعطته ببرنام

ــدود  ــن ح ــن م ــن قريبتي ــملت بلدتي ــديد ش ــع ش ــال قم ــق رّدت بأعم دمش

تركيــا، همــا تفتنــاز وســرمين. حــدث ذلــك بعــد ســاعات مــن الزيارة الحاســمة 

التــي قــام بــه داوود أوغلــو، وأكّــد األســد خللهــا أن »ســوريا لــن تتهــاون فــي 

ملحقــة المجموعــات اإلرهابيّــة المســلّحة، وعازمــة علــى اســتكمال خطــوات 

اإلصــلح الشــامل، التــي تقــوم بهــا«)12(. 

بعــد الصدمــة التــي تلّقتهــا السياســة التركيّــة، واكتشــفت خللهــا أن قيادتهــا 

ــا  ــد، وأن علقاته ــى األس ــا« عل ــق بـــ »مونته ــا يتعلّ ــي م ــة ف ــت واهم كان

ــوات  ــرة بالخط ــت أنق ــران، قام ــه بإي ــى علقات ــبة إل ــة بالنس ــد برّاني باألس

ــة: ــلث التالي الث

العمــل لتحصيــن وضعهــا الداخلــي لحمايتــه مــن ارتــدادات القطيعــة 

ــى  ــي رًدا عل ــد أن يأت ــذي ال ب ــه، ال ــدّي في ــام األس ــل النظ ــداء، وتدّخ والع

تدّخلهــا المتصاعــد فــي الحــدث الســوري، وتعاملهــا معــه كموضــوع يضمــر 

ــة، مــن  ــة داخليّ مخاطــر علــى أمنهــا القومــّي، قــد تصــدر عــن أطــراف تركيّ

كــرد وعلويّيــن، وغيرهمــا مــن الجهــات ذات االمتــدادات المؤثّــرة فــي 

ــه  ــي مناطق ــع ف ــل واس ــة تدّخ ــتطيع ممارس ــي تس ــي، الت ــع الترك المجتم

ــذي  ــوري، ال ــدث الس ــي الح ــد ف ــا المتزاي ــل تركي ــى تدخ ــة، رًدا عل الجنوبي

بحــث اجتمــاٌع عقــده مجلــس األمــن القومــّي التركــّي ارتداداتــه المحتملــة 

ــال  ــزب العم ــادة ح ــه قي ــرًا أصدرت ــها أم ــار توّجس ــد أن أث ــا، بع ــى تركي عل

.2012 ـ   2 ـ   29 األوســط،  الشــرق  الّســوريّة«،  الثــورة  مــن  التركــّي  »الموقــف  البنــي،  أكــرم     )11(

https://bit.ly/3EmKQ0L

)12(   »ســوريا، أردوغــان يطالــب دمشــق بخطــوات لإلصــلح خــلل أســبوعين«، موقــع بــي بــي ســي عربــي، 

 https://bbc.in/3xCtyLx .2011 10 ـ 8 ـ
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ــه  ــران، وانســحاب قّوات ــات العســكرية ضــد إي ــاف العملي الكردســتاني بإيق

ــراق)13(.  ــمال الع ــا ش ــى قواعده ــا إل منه

ــا، بالتفاهــم والتنســيق مــع واشــنطن.  تغطيــة الموقــف التركــي الجديــد دوليًّ

وقــد جــرى ذلــك عبــر سلســلة اتصــاالت وانشــطة، كان بينهــا اتصــاالت هاتفيــة 

متبادلــة، بيــن وزيــرة الخارجيــة األميركيــة هيــلري كلينتــون، والوزيــر داوود 

ــر  ــات النظ ــوم ووجه ــم الهم ــى تقاس ــنطن عل ــرص واش ــدت »ح ــو، أك أوغل

والمواقــف مــع تركيــا، فــي كافـّـة االعتبــارات المتعلّقــة بالحــدث الســوري، كما 

ــا  ــا وإعادته ــوًرا بســحب قّواته ــام ف ــة دمشــق بالقي ــى مطالب ــا عل ــت تركي حثّ

ــة هــذه  ــن، واقترحــت صياغ ــع المعتقلي ــا، وإطــلق ســراح جمي ــى ثكناته إل

ــّي«)14(.  ــذار نهائ ــة إن ــا بمثاب ــة تجعــل منه ــة دبلوماســية قوي ــب بلغ المطال

هــذه االتّصــاالت، التــي كان بيــن أهدافهــا تشــجيع أنقــرة علــى إجــراء قطيعــة 

نهائيــة مــع دمشــق، كانــت الوجــه األول مــن جهــود عبّــرت عــن وجههــا اآلخــر 

زيارتــان، قــام بهمــا مســؤوالن أميركيــان كبيــران إلــى مكتــب رئيــس الــوزراء 

ــة مباشــرة،  ــه »توضيحــات أميركي ــرة منهمــا إلي ــارة األخي ــت الزي ــّي، نقل الترك

ــرف  ــون الط ــب أن تك ــنطن يج ــح أّن واش ــكل واض ــدرك بش ــا ت ــل تركي لجع

ــورّي،  ــدث الس ــة إزاء الح ــية واألمني ــا الدبلوماس ــة تحركاته ــي كافّ ــس ف الرئي

ــة إزاء ســوريا«)15(.  ــي التوجيهــات األميركي ــا تبن ــه يتوجــب عليه وأن

أخــذ رؤوس جســور داخــل الثــورة الســوريّة، عبــر قناتيــن أتاحتــا لهــا اختراقهــا 

بعمــق، همــا: فتــح مخيمــات لمــن يلجــأ مــن الّســورييّن إليهــا، والتنســيق مــع 

تنظيماتهــا المســلّحة والسياســيّة، وربطهمــا بخيارتها. 

هــل انضــوت أنقــرة فــي سياســات »الفوضــى الخّلقــة« و»إدارة األزمــة« 

ــر  ــه مــن تدابي ــان؟ يقــول مــا اتخذت ــران األميركي ــا الزائ ــة، كمــا طالبه األميركي

)13(   المرجع السابق.

ــل،                ــش في ــع دوت ــى المحــّك«، موق ــة عل ــات الســوريّة التركيّ ــى دمشــق تضــع العلق ــو إل ــارة أوغل )14(   »زي

https://bit.ly/3xDyCQ1 .2011 ـ ـ 8   9

)15(   المرجع السابق.
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ــتقبال  ــق باس ــا يتعل ــي م ــة ف ــي، وإيجابي ــا القوم ــد أمنه ــى صعي ــلبية عل س

اللجئيــن ودعــم التنظيمــات اإلســلميّة السياســيّة والمســلّحة بالدرجــة األولى، 

وخاّصــة منهــا تنظيــم اإلخــوان المســلمين، إّن أنقــرة نّســقت خطواتهــا مــع 

ــه  ــم فــي مجريات ــة الصــراع وتعقيــده، وتركــت التحّك خطــط واشــنطن، إلطال

ــة  ــك دول المنطق ــو تفكي ــه ه ــميًا أن هدف ــن رس ــذي أعل ــض، ال ــت األبي للبي

وإعــادة تركيبهــا، وإنضــاج وحســم صراعــات متشــّعبة تتجــاوز األحــداث 

المحلّيّــة، فــي ســوريا وغيرهــا، وتتحــّدى مفرداتهــا قــدرات وعلقــات أّي طــرف 

ــا.  ــّي غيره ــّي أو دول ــّي أو إقليم محل

التــي كان وزيــر  بهــذه الخيــارات، تراجعــت عقيــدة »صفــر مشــاكل«، 

ــا  ــد بلوره ــو، ق ــور داوود أوغل ــق الدكت ــا اللح ــس وزرائه ــم رئي ــا، ث خارجيّته

عــام 2002، إلــى أن تخلـّـت أنقــرة عنهــا، »ودخلــت فــي أزمــات وتوتـّـرات مــع 

ــم  ــدة، ول ــن، ومــع قــوى المنطقــة الجدي ــن والبعيدي ــا القريبي ــع جيرانه جمي

ــا لحــرب  ــا منطلًق ــدت أيًض ــل غ ــراد وحســب، ب ــع األك ــا م تفشــل مفاوضاته

أهليّــة داخلهــا«)16(. وبذلــك، انهــارت تماًمــا علقاتهــا مــع األســد، واســتبدلت 

بعلقــات مفعمــة باحتمــاالت تدخــل مســلّحة وإرهابيّــة فــي الشــؤون التركيّــة 

مــن جهــة، وشــؤون دمشــق مــن جهــة مقابلــة، وتبيّــن أّن حلــول المشــكلت 

الداخليــة عبــر المفاوضــات لــم يكــن كافيًــا، ولــم يُفــِض إلــى تســويات مقبولــة 

لهــا. 

يد واشنطن العليا في أنقرة
ــى  ــن أقص ــت بي ــات راوح ــدته ممارس ــذي جّس ــّي، ال ــّول المفصل ــذا التح ه

ــة،  التحّفــظ واالنكفــاء، وأقصــى االندفــاع والمخاطــرة، ألــزم السياســات التركيّ

كســواها مــن المتدّخليــن فــي الصــراع الّســورّي، بخطــوط واشــنطن الحمــراء، 

)16(   »تفاصيــل عــن لقــاء داوود أوغلــو بالرئيــس األســد عــام 2011«، موقــع قنــاة العالــم، 29 ـ 10 ـ 2017. 

https://bit.ly/3OgWMWf
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التــي طالبــت الجميــع بتــرك مســارات ومــآالت الحــدث الّســورّي لمــا يقــّرره 

البيــت األبيــض، وبالعمــل ضمــن الهوامــش التــي يتيحهــا لهــم، وتؤيـّـد كّل مــا 

يشــجعهم علــى تســعير الصــراع وإدامتــه، وخدمــة مصالحهــم بمــا ال يتعــارض 

مــع اإلطــار العــام الــذي حــدده »للفوضــى الخّلقــة«. 

لــم تتعــارض الخطــوط الحمــراء األميركيّة مــع فتح حــدود أنقرة أمــام القادمين 

مــن كل أنحــاء العالــم للمشــاركة فــي الحــرب الســوريا، حتــى الراغبيــن منهــم 

ــرة،  ــدة الّنص ــش والقاع ــلميّة داع ــة اإلس ــي الدول ــى تنظيم ــام إل ــي االنضم ف

ــل والتنظيمــات  ــك مــع تســليح هــذا أو ذاك، مــن الفصائ ــم تتعــارض كذل ول

المتطرّفــة، وشــديدة التطــرّف، فضــًل عــن اســتقبال أعــداد كبيــرة مــن اللجئين 

الســوريين، وتصعيــد عمليــات الجيــش التركــي العســكريّة ضــد أكــراد »جبــل 

قنديــل« فــي العــراق، وداخــل مجالهــا الســيادّي الخــاّص، لضمــان حــّد مقبــول 

ــة بعــد الثــورة الّســوريّة،  مــن أمنهــا، ومنــع تهديــد دورهــا الــذي ازداد أهّميّ

ورأت واشــنطن فيــه دوًرا موازيًــا وموازنًــا للــدور اإليرانــي، المرّحــب بــه 

هــو أيًضــا، شــريطة أال ينجــح فــي حســم الصــراع، ويخــرج عــن اســتراتيجية 

واشــنطن إلطالتــه.

بقبولهــا التنســيق مــع واشــنطن، أنهــت أنقــرة تدّخلهــا بالوســاطة فــي الحــدث 

الّســورّي، وتخلـّـت عــن هدفيــن متداخليــن كانــت قــد فشــلت فــي تحقيقهما: 

األول ضمــان قــدر مــن االنخــراط فــي الصــراع يعــود عليهــا باعتــراف وقبــول 

دولــّي متزايديــن، فــي الحــرب اليــوم والّســلم غــًدا؛ واآلخــر الحــؤول، بالمقابل، 

دون انعــكاس االرتــدادات الناجمــة عــن الحــرب فــي الدولــة المجــاورة علــى 

الداخــل التركــّي. هــذا النهــج، التدّخلــّي والوقائــّي فــي آن مًعــا، أّدى وظيفتيــن 

جديدتيــن أتاحتــا التــزام أنقــرة على الصعيــد االســتراتيجّي بالخطــوط األميركية 

ــن  ــى م ــد أدن ــن ح ــّي، ع ــتوى التكتيك ــى المس ــي، عل ــراء، دون التخلّ الحم

ــا،  ــا ودوليًّ ــا وســوريًّا وإقليميًّ االســتقلل، الــذي يخــدم المصالــح التركيــة محليًّ

ومتابعتهــا الوثيقــة لمجريــات الّصــراع وتحّوالتــه، وللتكيّــف مــع إطالتــه 
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وتصعيــده عبــر إدخــال قــوى جديــدة إليــه، لتكبيــر دور أنقــرة فيــه، وتعظيــم 

حّصتهــا السياســية مــن الحلــول التــي قــد تطــرح لــه، ويرجــح أاّل تقتصــر علــى 

تســوية مشــكلت ســوريا، وأن تشــمل أوضــاع الــدول المجــاورة أيًضــا، وتتــرك 

ــا، التــي ال يجــوز أن تخســر الحــرب، كــي ال تخســر  أثرهــا علــى أوضــاع تركي

ــات الصــراع  ــة تقلّب الحّصــة التــي تريدهــا مــن الّســلم، وعليهــا أن تتابــع بدقّ

ــن  ــد عــن وظيفتي ــا، وال تحي ــي نصــب عينيه ــا النهائ ــي هدفه ــه، لتبق وتبدالت

ــع التوارنــات الدقيقــة بيــن إســهامها الخــاّص  رســمتهما لنفســها فيــه، أو تضيّ

ــلف  ــى »االئت ــا عل ــن تســاندهم، أو تتراخــى قبضته وإســهام الســوريين الذي

والتنظيمــات  والفصائــل  الّســوريّة«،  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي 

المســلّحة التــي ســيطرت، بعــد تســليم المقــدم حســين الهرمــوش أّول منشــّق 

ــرات  ــى المخاب ــرار«، إل ــاط األح ــواء الضبّ ــش األســدي ومؤســس »ل ــن الجي ع

الّســوريّة، ألنــه رفــض تســليح المدنييــن، وأصــّر علــى تشــكيل جيــش مهنــّي 

ــك شــأن  ــة، شــأنه فــي ذل ــة وأخلقيّ ــة، قانونيّ ــة عســكريّة وطنيّ ــزم بمدّون يلت

ــع عــن  ــة، ويداف ــلده المنتخب ــة ب ــون وحكوم ــي يخضــع لقان ــش وطن أي جي

الدولــة والمجتمــع، ويقاتــل لتحقيــق الحريــة والعدالــة والمســاواة والكرامــة 

اإلنســانية: األهــداف التــي تبّناهــا الســوريون، ومــن غيــر الجائــز أو المقبــول 

أن يكــون إلــى جانبهــا أهــداف تتعــارض معهــا، ســواء أكانــت إســلميّة أم غيــر 

إســلميّة، ألن ذلــك ســيقود القائليــن بهدفــي الثــورة المتناقضيــن إلــى الفشــل، 

ــّي  ــا المرحل ــق هدفه ــو تحقي ــا نح ــه جهودهم ــن توجي ــا وبي ــول بينهم ويح

المتمثــل فــي إســقاط األســد ونظامــه، قبــل أن يختــار الشــعب مــن يمنحهــم 

أصواتــه فــي انتخابــات ســوريّة حــرّة. 

بالتزامهــا بخطوط واشــنطن الحمــراء، وقبولها اســتراتيجية »الفوضــى الخّلقة«، 

ــات  ــنطن سياس ــقت واش ــوريّة، نّس ــاتها الس ــن سياس ــة م ــذه المرحل ــي ه ف

ــامات  ــة االنقس ــا رعاي ــج، منه ــدان الخلي ــا وبل ــن تركي ــداف بي ــتركة األه مش

ــة ســاحتي الثــورة عســكريًّا وسياســيًّا، والمحافظــة علــى  ــة، وازدواجيّ الفصائليّ
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انفصالهمــا، وازدواجيّــة أهدافهمــا، والعمــل إلحــلل خطــاب ومشــروع الدولــة 

الدينيّــة محــل خطــاب وهــدف الدولــة الديمقراطيّــة، والنهــج التفريقــّي 

ــي  ــّي، ووضــع الســلح ف ــّي التجميع ــج الســلمّي ـ المدن ــف محــل النه العني

ــا مــن  أيــدي رافضــي الحريــة، الســتخدامه عنــد اللــزوم ضــد أنصارهــا، انطلقً

ــن  ــوريا م ــى س ــة إل ــلمة وجهاديّ ــات متأس ــل وتنظيم ــي فصائ ــول إرهابي دخ

تركيــا، وانتشــارهم قــرب حدودهــا الجنوبيّــة، وحصــر أولويّتهــم بقمــع الحــراك 

المدنــّي الســورّي: العربــّي والكــردّي واآلشــورّي... إلــخ، المؤيّــد للثــورة، إلــى 

جانــب نشــر كتــل الجهادييّــن والســلفيّين فــي وســط وجنــوب ســوريا، وتــرك 

ــن ومعظــم التنظيمــات  ــا، لإلرهابييّ الشــمال وشــمال الوســط المجــاور لتركي

ــة،  ــل الوطنيّ ــاء المحــدود لبعــض الفصائ ــن دون االنتف ــا، م ــة إرهابيًّ المخترق

ــا، هــي أّن  ــة ملحظــة هن ــن. ثّم ــي المنطقتي ــّر، ف ــش الح ــى الجي ــرب إل األق

واشــنطن، التــي قــّررت عــام ۲0۱5 شــّن حــرب علــى اإلرهــاب وشــكلت 

ــا المفتوحــة أمــام  ــم تجعــل مــن حــدود تركي ــا لهــذا الغــرض، ل ــا دوليًّ تحالًف

ــم  ــا ل ــرة، كم ــع أنق ــا م ــي علقاته ــلف ف ــة خ ــكلة أو نقط ــن مش اإلرهابيي

تضغــط عليهــا، حيــن رفضــت المشــاركة فــي الحــرب بذريعــة الخــوف علــى 

ــي  ــم اإلرهاب ــن احتجزهــم التنظي ــن، الذي ــا التســعة وأربعي ــي قنصليّته موظّف

بعــد ســيطرته علــى الموصــل، وخشــية أردوغــان مــن »تشــكيل تحالــف دولــي 

ضــد داعــش يُفضــي إلــى اســتمرار الفوضــى واالضطرابــات، نتيجــة للتدّخــلت 

ــة  ــواء المنظمــات اإلرهابيّ ــح منفــذ إلي ــة فــي شــؤون المنطقــة، وفت الخارجيّ

ــى دول الجــوار«)17(.  ــا إل ــّد عمليّاته وم

ــّي،  ــر قتال ــى دور لوجســتّي، غي بعــد حــوارات وضغــوط، وافــق أردوغــان عل

ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــدي ح ــن مؤيّ ــى 15.5 % م ــا »نف ــرب، بينم ــي الح ف

.2014 ـ   9 ـ   15 نــت،  الجزيــرة  موقــع  داعــش«،  علــى  الحــرب  فــي  التركيّــة  »الحســابات     )17(

 https://bit.ly/37QBBtn
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ــرف مســؤولون  ــا«)18(، واعت ــا إرهابيًّ ــذي يتزّعمــه أن تكــون داعــش تنظيًم ال

ــد مئــات المتطّوعيــن األتــراك للمحاربــة فــي ســوريا.  أتــراك بــأن داعــش جّن

وكشــفت مؤسســة إيــدام البحثيّــة أّن التّنظيــم رعــى حمــلت علنيّــة فــي مــدن 

تركيــا، لجمــع التبّرعــات الماليّــة لمقاتليــه. ووّجــه آخــرون أصابــع االتّهــام إلــى 

داعــش فــي انفجــارات الريحانيّــة، يــوم 10 أيــار 2013، التــي قضــى فيهــا ثلثــة 

ــة  ــون موّجه ــد تك ــا »ق ــان أنه ــى أردوغ ــن اّدع ــي حي ــا، ف ــون مواطًن وخمس

إلحبــاط تســوية القضيّــة الكرديـّـة«)19(. واليــوم، هنــاك أســئلة محيّــرة يطرحهــا 

المراقبــون والمهتّمــون، كالســؤال عــن ســر احتفــاظ تركيــا بـــ »جبهــة النصــرة« 

فــي منطقــة إدلــب، وحمايتهــا، علــى الرغــم مــن اعترافهــا بــأن الجبهــة تنظيــم 

إرهابــّي، وتعّهدهــا المتكــّرر بالقضــاء عليهــا، وامتناعهــا عــن الوفــاء بالتزامهــا، 

ــة فادحــة  بالرغــم ممــا ألحقــه وجودهــا ودورهــا مــن خســائر بشــريّة وماديّ

ا بســّكان المناطــق الخاضعــة لهــا! جــدًّ

هــل هــذا أســلوب أنقــرة فــي اإلمســاك بــأوراق تبقــي الصــراع خــارج أراضيهــا، 

وتمنــع أعداءهــا مــن اختــراق حدودهــا، وتمّكنهــا مــن خــوض الحــرب 

بالوســاطة فــي األرض الّســوريّة المحاذيــة لحدودهــا الجنوبيّــة؟ أم أنــه أســلوبها 

فــي االســتجابة لرغبــة واشــنطن فــي إدخــال إرهابييّــن ومتشــّددين إلــى 

ــا،  ــل مفتوحــة فيه ــا فــرص تدّخ ــا ومنحه ــج صراعاته الســاحة الســوريّة، لتأجي

ــد...  ــث تري ــى حي ــا إل ــا، أو لتوجيهه ــا طــوع إرادته ــط مســاراتها وإبقائه وضب

ــد أنقــرة بالــدور  إلــخ؟ هــذه المرحلــة مــن الــدور التركــّي كانــت مرحلــة تقيّ

ــذي وفّقــت سياســاتها ومواقفهــا معــه.  ــران ســوريا، وال ــا لجي المرســوم أميركيًّ

كيّفــت تركيــا الخطــوط السياســيّة التــي التزمــت بهــا مــع ابتعادهــا، المحــدود 

حتّــى هــذه اللحظــة، عــن حلــف األطلســي وروســيا، دون أن تقطــع علقاتهــا 

)18(   المرجع السابق.

ــة، 11 ـ 5 ـ 2013. ــدة الجمهوري ــوريّة«، جري ــرات الّس ــط بالمخاب ــة ترتب ــرات الريحانيّ ــا، تفجي )19(   »تركي

https://bit.ly/3M9eQzQ 
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بهمــا أو تتّخــذ مواقــف معاديــة لهمــا، ألهميّتهمــا فــي تــوازن دور كل منهمــا 
ــيا وال  ــن روس ــا م ــطي يقّربه ــعى وس ــكها بمس ــر، وتمّس ــال اآلخ ــاّص حي الخ
يبعدهــا عــن حليفهــا، الحلــف األطلســي، أو يســترضي واشــنطن واألطلســي 
إلــى الحــّد الــذي يُزعــج الكرمليــن، أو يغضبــه. التزمــت تركيــا بهــذا التــوازن 
ــا وابتعــدت  ــت منهم ــا، واقترب ــي اتّخذته ــا الت ــي قراراته ــق والصعــب، ف القل
عنهمــا، وفــق حســاب دقيــق تحاشــت خللــه الّســقوط علــى هــذا الجانــب 
أو ذاك، وفقــدان حريتهــا كدولــة إقليميــة كبيــرة ومزدهــرة، وتتبّنــى مشــروًعا 
ــة،  ــة، وأميركيّ ــة، وصينيّ ــوذ روســيّة، وإيرانيّ ــع مناطــق نف ــا يتقاطــع م عثمانيًّ

ــة جميعهــا.  ويضمــر تحقيقــه تجاذبــات خطــرة مــع هــذه الــدول القويّ

فترة انتقال قلقة
مــرّت تركيــا بمرحلــة انتقــال، بــدت فيهــا وكأنهــا معلّقــة فــي منطقــة فــراغ 
ــة  ــن اللحظ ــي، م ــف األطلس ــنطن وحل ــكو وواش ــن موس ــا ع ــي، أبعده دول
التــي أســقطت فيهــا طائــرة ســوخوي 24 روســية، انتهكــت مجالهــا الجــّوّي، 
ــّي  ــش الّروس ــزو الجي ــن غ ــهرين م ــد ش ــي 2015، بع ــرين الثان ــوم 24 تش ي
لســوريا وشــّنه حمــلت قصــف جــّوّي اســتهدف معظمهــا مناطــق محاذيــة 
أنقــرة  الجنوبيــة، وشــمل فصائــل مقّربــة منهــا. وقــد رّدت  لحدودهــا 
عليهــا بتحذيــر روســيا مــن انتهــاك حدودهــا، وحيــن تجاهلــت تحذيراتهــا، 
أســقطت الطائــرة، واّدعــت أنهــا مارســت حّقهــا الطبيعــّي فــي الدفــاع عــن 
ــد أردوغــان، رًدا علــى طلــب روســي باالعتــذار عــن  ســيادتها وأجوائهــا. وأكّ
إســقاط الطائــرة، أن الطائــرة »انتهكــت مجالنــا الجــّوّي، وإذا كان علــى 
ا علــى ادعــاء روســيا أن طائرتهــا  أحــد أن يعتــذر، فليــس نحــن«، وأضــاف ردًّ
ــش  ــى داع ــرب عل ــي الح ــارك ف ــيا ال تش ــش: »إن روس ــف داع ــت تقص كان
فــي ســوريا، بــل هــي تســتهدف المعارضــة المعتدلــة«)20(. عندئــذ، أنكــرت 

ــي،               ــع ســي إن إن بالعرب ــرًا«. موق ــأ كبي ــن ارتكــب خط ــذر لموســكو وبوتي ــن تعت ــا ل ــان، »تركي )20(   أردوغ

https://cnn.it/3OgiQQM .2015 ـ   11 ـ   26
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ــا  ــذر تركي ــن »أن ــس بوتي ــان الرئي ــرًا بلس ــدرت تحذي ــة، وأص ــيا التّهم روس

ــة  ــرب الحــدود التركيّ ــّم إســقاطها ق ــي ت ــرة الت ــرة، ألّن الطائ بعواقــب خطي

ــي  ــت وهــي داخــل األراضــي الســوريا، ف ــل أصيب ــا، ب ــّدد تركيّ ــم تكــن ته ل

ــد رئيــس الــوزراء التركــي أحمــد داوود أوغلــو أّن مــن حــق تركيــا  حيــن أكّ

ــا«)21(.  ــّوّي وحدوده ــا الج ــة مجاله حماي

اســتمّر ّتبــادل االتهامــات لبعــض الوقــت بيــن الجانبيــن، فاّدعــت تركيــا أن 

ــام  ــيا باتّه ــوريا، ورّدت روس ــان س ــد تركم ــرب ض ــم ح ــب جرائ ــيا ترتك روس

حكومــة أنقــرة بإقامــة علقــات اقتصاديــة غيــر قانونيــة مــع داعــش، 

ــدام الكلمــي،  ــل عســكري فــي ســوريا. وســط هــذا االحت ــط لتدّخ والتخطي

تذكــرت تركيــا إســقاط إحــدى طائراتهــا بصــاروخ روســّي علــى بعــد خمســة 

ــر  ــا بتغيي ــك مــن قيامه ــًل مــن الســاحل الســوري، ومــا أعقــب ذل عشــر مي

قواعــد االشــتباك، وأُعلــن أيًضــا أن الحــوادث الجّويـّـة بيــن الطرفيــن تكــّررت 

اثنتــي عشــرة مــرّة، منــذ بدايــة عــام 2012 حتــى 24 تشــرين الثانــي 2015، 

يــوم إســقاط الطائــرة الروســيّة، الــذي رّد الــروس عليــه بنشــر صواريــخ إس 

400 المضــادة للطائــرات، وإطــلق ســفن حربيّــة روســيّة النــار فــي الهــواء، 

ــواًل  ــا محم ــي صاروًخ ــار روس ــه بّح ــفور، وتوجي ــق البوس ــر مضي ــي تعب وه

نحــو مركــز المدينــة، قبــل أن تبــادر البحريـّـة التركيّــة بســحب بعــض الســفن 

الروســيّة لتفتيشــها. فــي هــذه األجــواء التصعيديّــة، أرســلت واشــنطن 

طائــرات مقاتلــة مــن أرمينيــا لحراســة المجــال الجــّوّي التركــّي وردع الطيــران 

ــّي والتجّسســّي تطــّوًرا  ــر عتادهــا اإللكترون الروســّي، فأرســلت موســكو أكث

إلــى حميميــم. بدورهــا، أرســلت الســعودية عشــر طائــرات قتاليــة متطــّورة 

وعتــاًدا إلكترونيًــا متقّدًمــا ومهندســين وفنييّــن عســكريّين إلــى قاعــدة 

ــة.  ــك التركي إنجرلي

ــة علــى تركيــا،  فرضــت روســيا، بمرســوم رئاســّي، سلســلة عقوبــات اقتصاديّ

 https://bit.ly/3M8g3au .2015 21(   تركيا تسقط طائرة عسكرية روسية، موقع فرانس 24، 24 ـ 11 ـ(
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ــي  ــن ف ــا الراغبي ــي تركي ــى مواطن ــبة إل ــيرات بالنس ــل بالتأش ــادة العم كإع

ــاد  ــي االقتص ــة ف ــة التركيّ ــدي العامل ــتخدام األي ــر اس ــيا، وحظ ــارة روس زي

الروســّي، ووقــف رحــلت طيرانهــا التّجــارّي إلــى المطــارات التركيّــة، وحظــر 

اســتيراد بضائــع عديــدة مــن أنقــرة. كمــا ألــزم المرســوم مكاتــب الســياحة 

ــع  ــادة جمي ــا، وإع ــى تركي ــف تســويق الرحــلت الســياحيّة إل ــيّة بوق الروس

ــة،  ــد التركيّ ــات والمعاه ــي الجامع ــة ف ــن للدراس ــروس المبعوثي ــة ال الطلب

ــاء  ووقــف المشــاريع المشــتركة الكبيــرة فــي مجــاالت الطاقــة والغــاز، كبن

ــا، ومشــروع  ــي تركي ــة ف ــة الكهربائيّ ــاج الطاق ــة روســيّة إلنت مفاعــلت نوويّ

الســيل التركــّي لنقــل الغــاز الروســّي إلــى أوروبــا الغربيّــة. فــرض الكرمليــن 

عقوباتــه، بالرغــم مــن أن تركيــا كانــت تحتــّل المركــز الخامــس بيــن شــركاء 

ــى  ــة عل ــات الغربي ــي العقوب ــاركة ف ــت المش ــن، ورفض ــيا االقتصاديّي روس

ــادات المعارضــة الروســيّة  ــا، كمــا رفضــت انتق ــة أوكراني موســكو، بعــد أزم

ــر  ــى االقتصــاد الروســّي ســتكون أكب ــات عل ــدت أن أضــرار العقوب ــا، وأكّ له

منهــا علــى االقتصــاد التركــّي، بمــا لــه مــن خيــارات متنّوعــة، علــى النقيــض 

مــن روســيا، المعتمــدة فــي إمــداد شــعبها بالغــذاء علــى عديــد مــن 

ــة)22(.  ــا التركيّ وارداته

ــرطة  ــزت الش ــا احتج ــف عندم ــد توقّ ــة، فق ــّدة طويل ــر م ــتمر التوتّ ــم يس ل

التركيــة قاتــل الطيــار الثانــي فــي الطائــرة الروســية. ودخلــت علقــات البلديــن 

ــة  ــاء نصــب تذكاري ــى بن ــا عل ــا وافق ــع، عندم ــر متوقّ فــي منعطــف آخــر غي

ــرب  ــلل الح ــود، خ ــن الجن ــر م ــرف اآلخ ــى الط ــقطوا عل ــن س ــا لم تكريًم

الروســيّة العثمانيّــة عــام 1877 ـ 1878. أخيــرًا، وبعــد بعــض الخلفــات العابرة، 

ــة،  تــم يــوم 29 حزيــران 2016 رفــع العقوبــات الروســيّة عــن الســياحة التركيّ

وفــي أوائــل تمــوز مــن العــام نفســه، اتّفــق الطرفــان علــى تحســين العلقــات 

)22(   إفتــكار مانــع، »العقوبــات الروســية علــى تركيــا، األبعــاد واالنعكاســات«، موقــع الجزيــرة نــت،                        
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ــي التاســع  ــة اإلســلميّة، وف ــى الدول ــي الحــرب عل ــاون ف الدبلوماســيّة، والتّع

مــن آب ، اســتؤنفت العلقــات االســتخباريّة والعســكريّة والدبلوماســيّة، قبــل 

أن تفتــح صفحــة تقــارب جديــدة عبــر رســالة اعتــذار، وّجههــا الرئيــس التركــّي 

ــي،  ــار الروس ــوا الطيّ ــن قتل ــبة م ــا بمحاس ــد فيه ــّي، تعّه ــس الروس ــى الرئي إل

ــن  ــال الطياري ــن، واعتق ــرتي الطياري ــة ألس ــة مجزي ــات ماليّ ــع تعويض وبدف

التركييــن، اللذيــن أســقطا الســوخوي، بتهمــة االشــتراك فــي انقــلب مــن تدبير 

فتــح اللــه غولــن، عــدّو أردوغــان اللــدود، الــذي يعيــش فــي أميــركا. 

التطبيع مع روسيا واالبتعاد عن األطلسي
بــدأت تركيــا تكيّــف نفســها مــع غلبــة الــدور الروســّي فــي ســوريا، منــذ عــام 

2016 فصاعــًدا. وتجلّــى أول تدابيرهــا فــي إعــادة علقاتهــا مــع موســكو إلــى 

مســتوى أعلــى بكثيــر مــن المســتوى الّســابق لألزمــة، وفــي تخطّيهــا المجاالت 

العاديــة بيــن دولتيــن جارتيــن، وفتحهــا البــاب أمــام علقــات تعــاون عســكرّي 

كانــت خطـًـا أحمــر إلــى األمــس القريــب، لكــن أنقــرة نّمتهــا، علــى الرغــم مــن 

اعتــراض حلــف األطلســي، وإفصاحــه عــن خشــيته الّشــديدة مــن أن تكــون 

ــرّات  ــق ومم ــّم مضائ ــة، تض ــتثنائيّة األهّميّ ــة اس ــي منطق ــه ف ــة تفكك بداي

ــض  ــر األبي ــي البح ــّي ف ــا دون انتشــار األســطول الروس ــة يحــول إغلقه بحري

المتوّســط: بحــر أوروبــا الّداخلــّي. ومــع أن واشــنطن تقيــم علقــات طبيعيّــة 

مــع موســكو، ووافقــت علــى تفويضهــا بإنهــاء الصــراع المســلح فــي ســوريا، 

ــى  ــّف عل ــن يلت ــس األم ــي مجل ــرار ف ــك، وبق ــق ذل ــة لتحقي ــا بخط وأمّدته

ــا اعترضــت علــى  ــان جنيــف والقــرار 2118، فإنّه مــا اعترضــت عليــه فــي بي

علقــات تركيــا الجديــدة مــع الــروس، التــي تتخطـّـى بعــض جوانــب التفويــض 

ــف األطلســي، وباألضــرار  ــي حل ــرة ف ــع أنق ــل بموق ــوح لموســكو، تتّص الممن

ــو  ــا نح ــغ به ــرة المبال ــات أنق ــيّة توّجه ــح األطلس ــا بالمصال ــد تُلحقه ــي ق الت

مــا يشــبه شــراكة روســية ـ تركيــة، يحتمــل أن تقــّوض تحالفهــا مــع واشــنطن، 
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وحلفهــا العابــر لألطلســي، أو تحيطــه بشــكوك جّديّــة، وهــي التــي ســتفضي 

أيًضــا إلــى تعــاون أمنــّي تركــّي وثيــق مــع طهــران.

ــى حصتهــا مــن  ــا علــى روســيا، بالنســبة إل مــن اآلن فصاعــًدا، ســتراهن تركي

ــب  ــة، وتطل ــراء األميركيّ ــوط الحم ــا بالخط ــا، التزامه ــتجّمد، جزئيً ــوريا، وس س

دعــم الكرمليــن لموقفهــا مــن المســألة الكرديـّـة، كمســألة أمــن قومــّي تتوقّف 

ــي،  ــف األطلس ــع حل ــا م ــوازن علقاته ــا، وت ــا ومجتمعه ــدة دولته ــا وح عليه

وعنــد اللــزوم، مــع واشــنطن أيًضــا، وتوســيع هوامــش اســتقللها عنهمــا، فــي 

ــر فــي واقــع دولــي زال منــه  الوقــت نفســه، وضبــط دورهــا الجديــد والمتغيّ

الخطــر الســوفيتّي، وصــار يســمح لهــا باالنتقــال مــن االنحبــاس فــي الحلــف 

الغربــّي إلــى االنفتــاح علــى »أّمــة تركيّــة« كبيــرة منتشــرة بيــن أنقــرة والصين، 

بــرزت إلــى الوجــود مــع ســقوط الجــار الشــمالي، ومــا أحدثــه مــن تبــّدل فــي 

دور ومهــام تركيــا، كدولــة لــم تعــد بحاجــة إلــى البقــاء فــي حلــف األطلســي، 

ــابقة،  ــلميّة الس ــه اإلس ــي جمهوريّات ــاص ف ــور خ ــا حض ــون له ــّد أن يك وال ب

التــي تحتــل الفضــاء الجيوســتراتيجّي الواســع فــي جنــوب االتحــاد الروســي، 

بثروتهــا الهائلــة مــن النفــط والغــاز، وتريــد قيــادة أردوغــان محورتهــا حــول 

أنقــرة كمركــز لكتلــة دوليّــة جديــدة، يحــول دون جذبهــا إلــى مشــروع طهــران 

القومــّي ـ المذهبــّي، وضّمهــا إلــى »جماعــة الكرمليــن األوراســيّة«.

ــه  ــي أن تُضعف ــف األطلس ــي حل ــية، خش ــة ـ الروس ــة التركي ــد المصالح بع

تركيــا بمــا لديهــا مــن موقــع مفتــوح علــى عالــم عربــي هــو خــزّان النفــط 

ــوب  ــات جن ــزان جمهوري ــن خ ــل ع ــط، المنفص ــرق األوس ــي الّش ــر ف األكب

ــن  ــن اللتي ــن اإلقليميّتي ــا، الدولتي ــران وتركي ــن خــلل إي ــيا اإلســلمية م روس

تتنافســان علــى النفــوذ والحضــور فــي منطقتيهمــا، وتمتلــكان علقــات 

واســعة مــع العــرب هنــا، وذوي األصــول التركيّــة والعقيــدة الشــيعيّة هنــاك، 

ويــراود تركيــا األمــل فــي أن تكــون صاحبــة الفــرص األوفــر للفــوز بالرهــان، 

ــون  ــى ع ــت عل ــال حصل ــي ح ــة، ف ــا الدوليّ ــا ومكانته ــيغيّر دوره ــذي س ال
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روســي يقّربهــا مــن هدفهــا، مقابــل فتــح مجالهــا الّســيادّي أمــام الكرمليــن، 

ــي  ــا، ف ــع فيه ــة والتموض ــة العربيّ ــع المنطق ــل م ــي التواص ــاعدته ف ومس

إطــار إعــادة نظــر شــاملة فــي علقــات الدولتيــن، يرّجــح أن تكــون نتائجهــا 

ــة  ــي منطق ــارى ف ــّوة ال تج ــرة بق ــنطن، الحاض ــا لواش ــر إيلًم ــة األكث الضرب

النفــط العربيّــة، ويرّجــح أن تحبــط المســعى التركّــي فــي جمهوريــات 

ــا  ــّوة، م ــا بق ــّززت مواقعه ــث ع االتحــاد الســوفيتي اإلســلمية الســابقة، حي

ــا.  ــرة بموافقته ــط أنق ــع مخطّ ــم يتمتّ ل

هــذا الواقــع، الــذي ترتّــب علــى انهيــار االتحــاد الســوفيتي وتبــّدل وظائــف 

حلــف األطلســي والــدور التركــي فيــه، هــو الــذي أّدى إلــى الخــلف التركــّي 

ـ األطلســّي، الــذي ينصــّب علــى حــق تركيــا فــي ممارســة سياســات قوميــة ال 

ســلطة للحلــف عليهــا، واالحتفــاظ فــي الوقــت نفســه بعضويتهــا فيــه، لتغــادر 

مــن جهــة حقبــًة طــوت هويـّـة أنقــرة الخاّصــة في هّويـّـة عاّمــة عابــرة للقوميّة 

لحلــف عســكرّي ـ سياســّي، فــرض انتســابها إليــه أن تــرى نفســها ومصالحهــا 

ــا  ــي حاربته ــة الت ــيا: الدول ــن روس ــها م ــة نفس ــه لحماي ــى في ــه، وتبق بداللت

ــّي  ــّي والقوم ــا الوطن ــا أمنه ــي، وألزمه ــي الماض ــدة ف ــرّات عدي ــا م وهزمته

بارتباطــات عســكريّة، عــززت ارتداداتُهــا السياســية طابــع الحلــف العــام، علــى 

حســاب طابعهــا القومــّي كدولــة مســتقلّة، فقــدت ارتباطاتها الســابقة وظيفتها 

ــد،  ــا الجدي ــا بعــد الســوفيتي، وغــدت متعارضــة مــع واقعه فــي حاضرهــا م

ــة،  ــة الخاّص ــا القوميّ ــدًرا مــن االســتقلليّة يخــدم تطلّعاته ــع اســتعادتها ق وم

التــي بــرزت بعــد تراجــع قــدرات ومكانــة روســيا فــي المجاليــن الدولــّي العاّم، 

ــا مــع متطلّباتهــا  والثنائــي الخــاّص، بينمــا لــم يعــد ارتباطهــا األطلســي متفًق

األمنيّــة المتناميــة، وأخــذ يقيّــد حريتهــا وقرارهــا المســتقّل، ويتعــارض معهمــا 

كمــا ظهــر، علــى ســبيل المثــال، »فــي الخــلف حــول تحســين الدفاع عــن دول 

البلطيــق، الــذي عارضتــه تركيــا، وأعلنــت أنهــا ســترفض الخطـّـة الموضوعــة له، 
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ــة فــي ســوريا«)23(، وفــي  ــم يقــّر الحلــف أنهــا تقاتــل جماعــات إرهابيّ إذا ل

األزمــة المســتمرّة، التــي دارت بيــن الحلــف وأنقــرة عقــب شــرائها منظومــة 

صواريــخ إس 400 الروســية المضــاّدة للطائــرات، ومــا صحبهــا مــن ســجاالت 

وخلفــات حــاّدة ومتفاقمــة. هاتــان األزمتــان همــا خيــر دليــل علــى التعــارض 

بيــن توجــه تركيــا القومــي المحــض، وتوّجههــا األطلســي المــوروث مــن زمــن 

الحــرب البــاردة، الــذي كثيــرًا مــا ألزمهــا بقــرارات الحلــف، مهمــا تعارضــت مع 

مصالحهــا. يلفــت النظــر، فــي هــذا الســياق، أن األطلســي تحّفــظ علــى صفقــة 

الصواريــخ، ألنهــا »ســتبلور الشــعور باالســتقلليّة االســتراتيجيّة« لــدى القيــادة 

ــة  ــه أســيرة »التبعيّ ــا في ــذي ســتصبح تركي ــة، فــي الوقــت ال السياســيّة التركيّ

االســتراتيجيّة« لروســيا، وللوجــود الروســي علــى أراضيهــا)24(. 

تركيــا  انعكســت علــى علقــات  لروســيا  االســتراتيجيّة«  »التبعيّــة  هــذه 

ــط  ــّي، وبنم ــكرّي والسياس ــورة العس ــي الث ــلف، أي بقطاع ــل واالئت بالفصائ

الحلــول المطلوبــة للصــراع وهويــة مــن ســيتولّون القيــام بــه، ومثّلــت 

ــا فــي سياســة تركيــا، التــي وجــدت نفســها محكومــة بظــروف  ــا حقيقيًّ انقلبً

وبوتائــر متزايــدة متابعــة مصالحهــا القوميّــة، فــي مواجهــة حلــف األطلســي، 

ــرّدد فــي اســتخدام القــوة العســكريّة  ــة جــارة ال تت ــة لدول ــح القومي والمصال

ــا المعــادي  ــا نهجه ــة، وأفقدهــا معظــم أصدقائه كوســيلة لسياســتها الخارجي

لبيــان جنيــف وقــرارات مجلــس األمــن، وإليجــاد حــل سياســّي دولــّي للصــراع 

الدائــر فــي ســوريا. فــي هــذا الواقــع المعّقــد، اختــارت تركيــا موقًفــا وســطًا 

ــتانا،  ــى آس ــت إل ــة، وانضم ــرارات الدولي ــع الق ــكو أو م ــع موس ــع م ال يقط

ــا  ــرارات، وم ــان والق ــق البي ــن تطبي ــى ع ــا تتخلّ ــدا وكأنه ــي، فب ــم سوتش ث

ــا  ــا فــي علقاته ــة للســوريين، أو تحــدث انقلبً جــاء فيهمــا مــن حقــوق ثابت

)23(   »أردوغــان يواصــل تهديداتــه للناتــو وحلــف األطلســي يــرد«، موقــع ســكاي نيــوز بالعربيــة،                              

 https://bit.ly/3xyzjK3  .2019 ـ   12 ـ   3

)24(   مــارك بيرينــي، »هــل دق جــرس خــروج تركيــا مــن الناتــو«، مركــز كارينجــي للشــرق األوســط،                         

https://carnegie-mec.org/diwan/78723  .2019 ـ   3 ـ   29
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ــة الجانــب الثانــي علــى  بطرفــي المعارضــة السياســّي والعســكرّي، رّجــح كّف

ــع السياســّي بالعســكرّي، بأخــذ  ــه، وأتب ــه المفترضــة ل األول، وأبطــل مرجعيت

فصائــل رئيســة منــه إلــى مــكان بديــل لجنيــف، فــي ســياق التفــاف موســكو 

عليــه وعلــى بيانــه، وتهميــش جهــود األمــم المتحــدة إليجــاد حــّل سياســّي، 

ــض  ــا يتمّخ ــا انتظــار م ــي صــار عليه ــاوض، الت ــة التف ــلف وهيئ ــود االئت وجه

ــا تتجــاوز الشــؤون العســكريّة  ــن أنّه عــن آســتانا مــن نتائــج، ســرعان مــا تبيّ

ــا انقــلب شــمل  إلــى السياســيّة، بذريعــة اســتحالة فصلهــا. بذلــك وقــع فعليً

أداة الحــل، وتصــّوره، ومســاره، وأطرافــه، ومآلــه، وضماناتــه، وعلقــات أطــراف 

المعارضــة الســوريّة بعضهــا ببعــض، وعلقاتهــا بتركيــا، التــي حرّكــت العســكر 

وجّمــدت الساســة، واتبعــت الطرفيــن بهــا فــي كل صغيــرة وكبيــرة، وأحكمــت 

قبضتهــا عليهمــا إلــى الحــد الــذي جعــل مخالفــة أوامرهــا، أو انتهــاج سياســات 

ــا مــن المحــال، فــي حيــن هــددت تفاهماتهــا الروســيّة  مســتقلة عنهــا، ضربً

مكانــة المعارضتيــن فــي الصــراع مــع األســد، والحــرب مــع موســكو وطهــران، 

وكان مــن عقابيلهــا ســقوط حلــب بأيديهمــا، ومــا شــاع حــول مقايضــة المدينة 

ــة  ــن المدين ــّوات م ــحب ق ــرات«، وس ــة »درع الف ــا منطق ــّمي الحًق ــا س بم

المحاصــرة وإرســالها إلــى القتــال البــّرّي بــداًل مــن جيــش تركيــا، حســب أقــوال 

ــد  ــان، وتأكي ــوق اإلنس ــوري لحق ــد الس ــر المرص ــن، مدي ــد الرحم ــي عب رام

ســمير نّشــار، رئيــس األمانــة العامــة الســابق إلعــلن دمشــق، الــذي قــال إن 

»مــا يجــري فــي حلــب هــو وصمــة عــار للــدول الشــقيقة والصديقــة، التــي 

ــة  ــقوط عاصم ــد س ــم« )25(. بع ــت عنه ــم تخلّ ــوريين ث ــم الس ــدت بدع تعّه

ــال  ــر واالقتت ــر والتناح ــوض والتآم ــن الغم ــواء م ــي أج ــورّي، ف ــمال الّس الش

الفصائلــي، انتشــر اقتنــاع عــام لــدى الســوريين بــأن هنــاك صفقــة جــرت بيــن 

تركيــا وروســيا، تّمــت فيهــا مقايضــة حلــب بمنطقــة درع الفــرات، التــي كان 

ــار، 13 ـ 12 ـ 2016.  ــدة النه ــب««، جري ــقوط حل ــن »س ــؤولون ع ــم المس ــؤالء ه ــبارو، »ه ــرار ش )25(   أس

https://bit.ly/3xytooA
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احتللهــا أّول خطــوة علــى طريــق توّســع عســكرّي ـ أمنــّي تركــّي فــي الشــمال 

الســوري، هدفــه الظاهــرّي اســتهداف الكــرد، بذريعــة اســتهداف داعــش، لكنه 

يتجاوزهمــا فــي الحقيقــة، بداللــة الخطــوات التــي أّدت إلــى احتــلل عفريــن، 

ــن رأس  ــة بي ــلل المنطق ــون« 18 آذار 2018، واحت ــة »غصــن الزيت ــي معرك ف

العيــن وتــل أبيــض فــي عمليــة »نبــع الســلم« 9 تشــرين األول 2019، وهمــا 

عمليّتــان نالتــا موافقــة واشــنطن، وخاصــة منهمــا عمليــة »نبــع الســلم«، بينما 

دعــم الــروس بدورهــم عمليــة »غصــن الزيتــون«. 

حــدث تبــادل المنافــع التركــي ـ الروســي، الــذي اســتجاب لمطالــب أنقــرة 

ــح  ــب مصال ــه تغلي ــورة، وحتّم ــل والث ــه الفصائ ــن دفعت ــل ثم ــة، مقاب األمني

أنقــرة الكرديــة علــى مصالــح الثــورة الّســوريّة، ومــا ظهــر مــن تنافــر بينهمــا 

ــرة  ــف أنق ــت، بموق ــت، أو أُلزم ــورة التزم ــة، إال أن الث ــة والهّويّ ــي البني ف

ــة، التــي تعتبــر مســألة أمــن قومــي فــي نظــر تركيــا،  تجــاه المســألة الكرديّ

وجــزء مــن القضيّــة الوطنيّــة الديمقراطيّــة فــي ســوريا، يفســد حلــه ويقــوض 

الثــورة نفســها إضفــاء طابــع أمنــي عليــه، كمــا حــدث نتيجــة لربــط الثــورة 

ــض  ــة، تقاي ــيّة ـ تركيّ ــات روس ــي صفق ــا ف ــي، وانخراطه ــرة القوم ــن أنق بأم

أرًضــا بــأرض واحتــلاًل باحتــلل، والنتيجــة أْن خاضــت الفصائــل معظــم 

القتــال األرضــّي فــي درع الفــرات، وغصــن الزيتــون، ونبــع الســلم، وتولّــت 

ــم  ــا، ل ــة به ــرة إدارة هــذه المناطــق، وربطــت مصيرهــا بأهــداف خاّص أنق

ــي  ــق الت ــت المناط ــل، ذهب ــي المقاب ــل. وف ــتقّل للفصائ ــق أي دور مس تُب

ــى األســد!  ــا والفصائــل عنهــا إل ــت تركي تخلّ

حصاد آستانا
بــدأت أولــى جلســات آســتانا يــوم 23 كانــون الثانــي 2017، بحضــور إيــران 

الرافضــة لبيــان جنيــف وقــرارات مجلــس األمــن الدولــّي حــول الحــل 

السياســي، ولــدور األمــم المتحــدة فيــه. وتواصلــت جلســاته إلــى أن بلغــت 

ــر  ــات غي ــدأ المفاوض ــاحقة مب ــا الّس ــت أغلبيته ــة، كرّس ــرة جلس ــلث عش ث
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المباشــرة بيــن المعارضــة والّســلطة، والتراجــع عــن المفاوضــات المباشــرة 

التــي كانــت قــد اعتمــدت خــلل مفاوضــات جنيــف األولــى، أواخــر كانــون 

الثانــي 2014. خــلل الجلســة األولــى، أعلنــت األطــراف المشــاركة تمّســكها 

ــف  ــة لوق ــة ـ إيرانيّ ــيّة ـ تركيّ ــة روس ــة ثلثيّ ــاء آليّ ــي وإنش ــّل السياس بالح

إطــلق النــار. وحيــن طلــب وفــد المعارضــة مــن روســيا االلتــزام بمــا تقــّرر، 

ــا  ــم مندوبه ــردى، زع ــوق وادي ب ــى س ــام عل ــران والّنظ ــوم إي ــف هج ووق

ــر  ــاك، غي ــة هن ــال القتاليّ ــف األعم ــام بوق ــا للّنظ ــا صارًم ــت طلبً ــا وّجه أنه

ــام  أن إطــلق النــار تصاعــد، بــداًل مــن أن يتوقّــف، وســقط الــوادي بعــد أيّ

فــي أيــدي اإليرانييــن، فهــل يعقــل أن يكــون ذلــك قــد حــدث، ألن الــروس 

ــم يوجهــوا طلبهــم إليهــم؟! شــّدد المجتمعــون فــي هــذا االجتمــاع، كمــا  ل

فــي كل اجتمــاع ســيعقد بعــده، علــى االلتــزام بســيادة واســتقلل ووحــدة 

ــة  ــم الدول ــة تنظي ــلث ومحارب ــدول الث ــا ال ــي تحتلّه ــوريّة الت ــي الّس األراض

ــن  ــن التنظيمي ــابًقا، وفصــل هذي ــرة س ــح الشــام الّنص ــة فت اإلســلمية وجبه

ــوات  ــن ق ــن بي ــادل المعتقلي ــًة لتب ــوروا آلي ــلحة. وبل ــة المس ــن المعارض ع

الّنظــام والمعارضــة المســلحة وليــس إلخــلء ســبيل المعتقليــن، ألن مفهــوم 

التبــادل يعنــي إطــلق أعــداد متســاوية مــن المعتقليــن، وبمــا أنــه ال يوجــد 

لــدى المعارضــة واحــد علــى مئــة مــن المعتقليــن لــدى الّنظــام، فــإن هــدف 

ــة، وهــو مــا حــدث بالفعــل.  القــرار كان المماطل

فــي الجلســة الثانيــة، أكــد رئيــس وفــد المعارضــة الشــيخ محمد علــوش، عضو 

المكتــب السياســي فــي »جيــش اإلســلم« بالغوطــة الــذي كان يحتجــز آالف 

المعتقليــن الثوريّيــن، كــرزان زيتونــة وســميرة الخليــل ووائــل حمــادة وناظــم 

حمــادي أنـّـه لــن يبحــث أيـّـة مواضيــع سياســيّة كان الــروس يقولــون إن هــدف 

آســتانا هــو بحــث القضايــا العســكريّة فقــط، أمــا القضايــا الّسياســيّة فتبحــث 

ــة  ــر المطروح ــيّة، غي ــا السياس ــث القضاي ــوش لبح ــترط عل ــف، واش ــي جني ف

أصــًل، »تثبيــت إنجــاز حقيقــي علــى أرض الواقــع يتمثــل فــي تثبيــت وقــف 
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إطــلق النــار، وإيجــاد صيغــة عمليّــة اليصــال المســاعدات اإلنســانية، وبحــث 

ملــف المعتقليــن«)26(. 

ــلد، وقاطــع  ــروس وضــع دســتور للب ــرح ال ــة، اقت ــاوض الثّالث ــة التف ــي جول ف

وفــد المعارضــة الجلســة، بينمــا اتّفقــت مــا ســّماها البيــان الختامــّي »الــدول 

الضامنــة« علــى تشــكيل لجــان مراقبــة للهدنــة، ولجــان متابعــة لملــف 

المســاعدات اإلنســانيّة، ولجــان لملــّف األســرى والمعتقلين بذلك، صــار ممكًنا 

ــه باإلرهــاب.  ــى أســير، لرفــض إخــلء ســبيله واتّهام ــل أي معتقــل إل تحوي

أقــرّت الجولــة الرابعــة إقامــة مناطــق خفــض توتّــر، شــملت كامــل محافظــة 

ــا  ــاة وحمــص ودرع ــب، وحم ــة، وحل ــن محافظــات اللذقي ــب، وأجــزاء م إدل

والقنيطــرة، ومنطقــة الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، فأعلــن وفــد المعارضة 

ــلث  ــدول الث ــاء، فشــلت »ال ــي هــذه األثن ــاق. ف ــن االتّف ــس جــزًءا م ــه لي أن

الضامنــة« فــي رســم حــدود مناطــق خفــض التّصعيــد أو التوتـّـر يقــول اســمها 

إنهــا ليســت مناطــق وقــف إطــلق نــار دائــم، أو مناطــق أعمــال قتاليــة، فهــي 

تمثـّـل بدورهــا تراجًعــا واضًحــا عــن قــرار جلســة تفــاوض ســابقة أقــرّت وقًفــا 

دائًمــا لألعمــال القتاليّــة، ولذلــك، تــّم االتفــاق علــى رســم خرائــط للمنطقتيــن 

الثانيــة والثالثــة، وطرحــت أســئلة بقيــت مفتوحــة حــول إدلــب، وتحّفظــات 

حــول المنطقــة الجنوبيــة التــي تــّم ترتيــب وضعهــا الحًقــا خــارج إطار آســتانا، 

بمشــاركة أميركيّــة ـ أردنيّــة ـ إســرائيليّة)27(. 

اشــتكت المعارضــة فــي الجولــة السادســة، التــي جــرت يــوم 14 أيلــول 2017، 

مــن عــدم االلتــزام باتّفــاق خفــض التصعيــد فــي عــدد مــن المناطــق، وانتقلت 

رئاســة الوفــد، الــذي شــاركت فيــه ألول مــرة حركــة أحــرار الشــام اإلســلميّة، 

إلــى العميــد أحمــد بــري، بينمــا رأس وفــد النظــام بشــار الجعفــري، وشــارك 

ــدان  ــتورا، ووف ــة دي ميس ــدة برئاس ــم المتح ــن األم ــر م ــي، وآخ ــد أميرك وف

 https://bit.ly/3El0lGg .2017 26(   »ال تقّدم في محادثات آستانا حول سوريا«، سويس إنفو، 16 ـ 2 ـ(

)27(   نتاليــا عبــد اللــه، »اتفــاق أميركــي روســي بشــأن الهدنــة فــي جنــوب ســوريا وإبعــاد إيــران«، جريــدة 

ــاة، 27 ـ 12 ـ 2017. الحي
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أردنــي وقطــري كمراقبيــن. وقــد رســمت المفاوضــات حــدود مناطــق خفــض 

التوتـّـر، التــي كان قــد أعلــن عنهــا ســابًقا، وخاصــة منطقــة إدلــب التــي غــدت 

موضــوع خــلف!

ــة الســابعة بفــرض االســتقرار فــي محافظــة  ــا فــي الجول ــروس تركي طالــب ال

إدلــب، وقــّدم وفــد المعارضــة وثائــق لألمــم المتحــدة تتعلّــق بالتغييــر 

الديموغرافــّي والتهجيــر القســرّي والتدميــر المنهجــّي للبنــى التحتيــة، وطلــب 

مناقشــة ملــف معتقلــي ســجن حمــص المركــزي واإلضــراب الــذي قامــوا بــه، 

ــّدم  ــا ق ــذي زارهــم. كم ــر ال ــب األحم ــد الصلي ومحــاوالت النظــام خــداع وف

ــا عــن التدّخــل العســكري اإليراني المباشــر في ســوريا، وميليشــياته  الوفــد ملفًّ

ــدة  ــم المتح ــاركة األم ــبب مش ــة، بس ــت نوعيّ ــة كان ــذه الجول ــا. ه وجرائمه

وواشــنطن فيهــا، وإضفــاء طابــع أممــّي ودولــّي علــى مســار آســتانا، وانتقالــه 

مــن مناقشــة الشــؤون العســكريّة إلــى السياســيّة، كمــا تبيــن خــلل الجولــة 

العاشــرة واللقــاءات التاليــة لهــا، ومــا صــدر مــن توصيات إلــى »جميــع أطراف 

المجتمــع الدولــي، وخاصــة منهــا األمــم المتحــدة، لتقديــم المســاعدات إلــى 

ــغ عددهــم  ــن بل ــن بالحــرب وضحاياهــا، الذي ــى المتضّرري ــس إل ســوريا، ولي

عــام 2019 مــا يقــارب 12.4 مليــون شــخص، قيــل رســميًا إنهــم يعانــون انعدام 

األمــن الغذائــي«)28(، لــم يصــل إليهــم شــيء يذكــر مــن المســاعدات الدوليّــة، 

ألن منظّمــات األمــم المتحــدة تقّدمهــا عــادة إلــى الجانــب األســدّي بصفتــه 

ــل  ــدة بالتعام ــم المتح ــاق األم ــا ميث ــا، ويلزمه ــا به ــرف قانونيً ــة المعت الجه

معهــا، كمــا تطــرّق البيــان الختامــّي إلــى عــودة النازحيــن واللجئيــن، وإطــلق 

ســراح المعتقليــن والمحتجزيــن، والتعــرّف علــى المفقوديــن والمختفيــن)29(. 

ــة  ــة آســتانا الثامن ــة، وكانــت جول ــد انســحبت واشــنطن مــن هــذه الجول وق

ــّت  ــم يب ــابقة، ول ــي جلســاته الّس ــي طرحــت ف ــا الت ــزت عــن القضاي ــد قف ق

 https://bit.ly/3CB2T0A. .28(   برنامج األمم المتحدة الغذائي، حالة الطوارئ السوريّة(

 https://bit.ly/3OamED4 .2018 ــوري، 31 ـ 7 ـ ــع الس ــدى الواق ــع ص ــتانا 10، موق ــي آلس ــان الختام )29(   البي
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ــات أم  ــي المخيم ــوا ف ــواء كان ــوريين، س ــاع الس ــل بأوض ــة تتّص ــي أّي قضي ف

ــف  ــدوى وق ــّرر دون ج ــي تق ــار، الت ــت الّن ــي، أم تح ــجون والمناف ــي الس ف

ــق  ــا اتف ــى »م ــث إل ــل البح ــى، وانتق ــاوض األول ــة التّف ــذ جلس ــا، من إطلقه

عليــه الرئيســان التركــي والروســي فــي اتّصــال بينهمــا، علــى أن يمّهــد اجتمــاع 

ــع  ــي منتج ــورّي ف ــّي الّس ــوار الوطن ــر الح ــد مؤتم ــو عق ــق نح ــتانا الطّري آس

سوتشــي، لذلــك حــّدد االجتمــاع موعــد المؤتمــر، وتوصــل إلــى اتفــاق مبهــم 

ــن أجــل  ــث! م ــاع الثال ــي االجتم ــن ســبق تشــكيلهما ف حــول تشــكيل لجنتي

ــى  ــام، إل ــة األلغ ــث، وإزال ــرى والجث ــادل األس ــن وتب ــن والمخطوفي المعتقلي

ــي  ــرار األمم ــق الق ــز وف ــب أن يُنج ــّي يج ــل السياس ــد أن الح ــب التأكي جان

رقــم 2254، ومــن خــلل عمليــة حــرّة ونزيهــة وشــّفافة، كمــا يجــب إصــدار 

دســتور يوافــق عليــه كّل الّشــعب، وإجــراء انتخابــات بمشــاركة أطيــاف 

الّشــعب كافــة«)30(. بذلــك، وصــل آســتانا إلــى مبتغــاه، وتحــول مــن سوتشــي 

فصاعــًدا إلــى مســار سياســّي بديــل لجنيــف، بتحديــده جــدول أعمــال سياســيًا 

ــذي  ــام، ال ــّي الع ــي اإلطــار االلتفاف ــة، واندراجــه ف ــن جه ــه م ــرًا لقرارات مغاي

ــا بنقــل ســوريا  ــا وكلفته ــي اعتمدته ــات والمؤسســات الت ــا وطــال الهيئ طاله

ــّي،  ــّول المفصل ــذا التح ــّي. ه ــه الديمقراط ــى بديل ــدي إل ــام األس ــن النظ م

التعطيلــّي، مــّرره حديــث تكــّرر للمــرة الثامنــة عــن »إنهــاء« ملــّف المعتقليــن 

والمخطوفيــن، وإيصــال المســاعدات اإلنســانيّة، وضبــط وقــف إطــلق النــار 

فــي مناطــق »خفــض التوتـّـر«، بينمــا كان الهــدف الحقيقيــذ مــن اللقــاء هــو 

»التوصــل إلــى حــّل للنــزاع عبــر إحــراز تقــّدم ملمــوس، فيمــا وصلــت العمليــة 

ــق مســدود«)31(.  ــى طري السياســية فــي جنيــف إل

ــة  ــة األوروبي ــي والمقاطع ــد األميرك ــاب الوف ــد غي ــف عن ــن التوقّ ــد م ال ب

.2017 ـ   12 ـ   25 نــت،  الجزيــرة  موقــع  سوتشــي،  إلــى  للذهــاب  محطــة   8 آســتانا  اجتمــاع     )30(

 https://bit.ly/3M9nwGf

ــع عــرب 48، 21 ـ 12 ـ 2017. ــدة حــول ســوريا«، موق ــات ســلم جدي ــة محادث ــدء جول )31(    آســتانا 8، »ب

 https://bit.ly/3JQKSyV
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ــم  ــن ل ــث المعتقلي ــع أّن حدي ــعة. وم ــه التاس ــي جولت ــتانا ف ــاع آس الجتم

ــز علــى رفــض األطــراف الحاضــرة  يغــب عــن االجتمــاع، كالعــادة، فإنــه ركّ

ــي كان  ــد، الت ــض التصعي ــات خف ــى اتفاق ــعة« عل ــرات واس ــال »تغيي إدخ

وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف قــد أعلــن أن »منطقــة خفــض 

التّصعيــد فــي غوطــة دمشــق قــد انتهــت، ألن الهــدف مــن تشــكيلها 

ــت تحــت ســلطة  ــا، وبات ــن فيه ــن اإلرهابيي ــص م ــم التخلّ ــذه، وت ــم تنفي ت

ــاء،  ــذي صــدر عــن اللق ــان الختامــي ال ــي البي ــة الشــرعيّة«)32(. ف الحكوم

قيــل عــن مناطــق خفــض التوتـّـر إنهــا »إجــراء موقّــت ال يتعــارض وســيادة 

ــة  ــتهدف تهيئ ــاورات تس ــن مش ــن ع ــا«)33(، وأعل ــدة أراضيه ــوريا ووح س

الظــروف إلطــلق عمــل اللجنــة الدســتورية، ولــم ينــَس المشــاركون إبقــاء 

بــاب الصــراع، الــذي قــّرروا إنهــاءه مــراًرا وتكــراًرا، مفتوًحــا أمــام أي 

تصعيــد يناســب روســيا واألســدية وإيــران، والذريعــة: القضــاء علــى داعــش 

ــران  ــو إي ــروس وممثل ــرك ال ــم يت ــي ل ــرى، الت ــاب األخ ــات اإلره وتنظيم

ــة  ــن الطاول ــر م ــب اآلخ ــى الجان ــين عل ــي أن الجالس ــّك ف ــد أي ش واألس

ــى  ــة عل ــة مكثّف ــات يوميّ ــّنوا هجم ــا ش ــا، وإال لم ــون إليه ــم ينتم وتابعيه

ــت  ــات وجرح ــت الهجم ــث قتل ــب، حي ــي إدل ــد ف ــض التصعي ــة خف منطق

اآلالف، وشــردت مئــات اآلالف مــن المدنيّيــن. هــذه المــرة أيًضــا، كــررت 

ــة فــي ســوريا، كمــا تتجلّــى  الــدول الثــلث معارضتهــا للتطلّعــات االنفصاليّ

فــي منطقــة »الحكــم الذاتــّي«، ورفضــت االســتيلء علــى إيــرادات النفــط 

الّســورّي بطــرق غيــر مشــروعة، وأدانــت الهجمــات اإلســرائيلية علــى 

ــس  ــب رئي ــه، طال ــن جانب ــيا. م ــاندتها روس ــران وس ــا إي ــي نفته ســوريا الت

وفــد المعارضــة األمــم المتحــدة بالضغــط علــى األســد لإلفــراج عــن 

المعتقليــن! 

)32(    يــارا انبيعــة، »آســتانا 9، غضــب غربــي مــن التفــرد الروســي بالملــف الســوري«، موقــع ســيتا،                        

 https://sitainstitute.com/?p=2719  .2018 ـ   5 ـ   16

)33(    المرجع السابق.
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أن  دون  مــن  نفســها،  المطالــب  عشــرة  الثالثــة  آســتانا  جولــة  كــّررت 

يُفضــي إقرارهــا إلــى موافقــة روســيا واألســد علــى توصياتهــا، حــول وقــف 

ــا  ــرض أنه ــا، وقضــم أراض يفت ــب ومنطقته ــى إدل هجماتهمــا العســكرية عل

فــي عهــدة »الضامــن التركــي«. وكــّررت األطــراف الثّلثــة »أســفها« للخســائر 

ــن،  ــى اإلرهابييّ ــون إل ــروس واإليراني ــن التــي عزاهــا ال فــي صفــوف المدنيي

األفــران  علــى  غاراتهــم،  فــي  ســقط  قــد  مدنــي  أّي  يكــون  أن  ونفــوا 

والمشــافي والمــدارس وأســواق الخضــار والفواكــه واللحــوم، التــي ســّجلتها 

ــات الســوريين)34(. وأكــد  ــة، وأكــدت أنهــا قتلــت مئ منظمــة العفــو الدولي

ــن  ــة، م ــي المنطق ــة ف ــرورة التهدئ ــا »ض ــاع أيًض ــي االجتم ــاركون ف المش

ــات المتعلقــة بإدلــب، ومنهــا اتفــاق سوتشــي  خــلل تنفيــذ جميــع االتفاقيّ

ــبب  ــول 2018«)35(. بس ــي أيل ــي ف ــي الروس ــن الترك ــن الجانبي ــع بي الموقّ

ــرّدي  ــى ت ــق عل ــا بتعلي ــة تركي ــر خارجي ــب وزي ــى نائ ــد، أدل ــذا التّصعي ه

الوضــع، قــال فيــه: »كان تركيزنــا فــي الفتــرة الّســابقة علــى منطقــة إدلــب، 

مــن أجــل الوصــول إلــى هدنــة ووقــف إطــلق نــار فــي المنطقــة. وحجــج 

ــات  ــد مجموع ــبب تواج ــم، بس ــن ومناطقه ــتهدافها للمدنيي ــي اس ــيا ف روس

ــروس أّن الحــّل العســكري  ــا ال ــر مقبــول، وقــد أبلغن ــة، هــي أمــر غي إرهابي

ــن ينجــح«)36(. ــب ل ــي إدل ف

ــون األول 2019،  ــوم 10 كان ــدت ي ــي عق ــرة، الت ــة عش ــة الرابع ــي الجول ف

بعــد قرابــة ثلثــة أعــوام مــن انطــلق مســار آســتانا، تكــّرر طــرح المواضيــع 

الرئيســة، بحضــور غيــر بيدرســون: المبعــوث األممــّي الجديــد إلــى ســوريا. 

وتّمــت مجــّدًدا المطالبــة بإطــلق ســراح المعتقليــن واتّخــاذ إجــراءات لبنــاء 

الثقــة، وإيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى مســتحّقيها، وعــودة اللجئيــن 

)34(   العفــو الدوليــة، »الغــارات الروســية قتلــت مئــات الســوريين«، موقــع الجزيــرة، 22 ـ 12 ـ 2015.

https://bit.ly/3rx9oyM

https://bit.ly/38K9Vqr .2019 35(   بيان آستانا 13 الختامي، »تنفيذ سوتشي«، موقع المدن، 2 ـ 8 ـ(

)36(   المرجع السابق.
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إلــى ديارهــم، وتطويــر العمليــة السياســية مــن خــلل اللجنــة الدســتورية، 

ومناقشــة عقــد مؤتمــر دولــّي حــول ســوريا. فــي ختــام اللقــاء، الــذي بحــث 

ــة،  ــاء الثّق ــار وبن للمــرّة الخامســة أو السادســة إجــراءات وقــف إطــلق الّن

قــال منــدوب األســد، بشــار الجعفــري، بالنيابــة عــن الــروس واإليرانييــن: »ال 

توجــد تهدئــة علــى اإلطــلق فــي مضمــار مكافحــة اإلرهــاب«. 

ــد  ــا، فق ــا جديً ــا مأزقً ــت تركي ــة، واجه ــيّة مفرغ ــة روس ــي حلق ــدوران ف بال

تعاونــت مــع موســكو لحــّل المعضلــة الســوريا مــن جهــة، وحاربتها بالوســاطة 

ــى التعامــي عــن المشــاركة الروســية الكثيفــة  مــن جهــة أخــرى، ودأبــت عل

والمباشــرة فــي الحــرب، وعــزت األعمــال الحربيــة إلــى نظــام دمشــق الــذي 

ــور،  ــم األم ــور وعظائ ــل والثب ــدده بالوي ــة، ته ــذارات متلحق ــه إن ــت إلي وّجه

ــة  ــه ال علق ــة سوتشــي، فكأن ــاك اتفاقيّ ــه عســكريًّا، إذا واصــل انته وبمعاقبت

لروســيا وإيــران بالقتــال الدائــر، وبقضــم أراض اعتبرتهــا الدولتــان بشــيء مــن 

الســخرية ضامًنــا لهــا، لكــّن جيشــها تعــرّض لغــارات جويـّـة روســيّة اســتهدفت 

ــادة  ــى إع ــار األســد عل ــارك إلجب ــى ســاحة المع ــة إل ــه، الذاهب ــه وقوافل قوات

جيشــه إلــى خطــوط سوتشــي الخاّصــة بمنطقــة خفــض التوتّــر أو التصعيــد، 

ــل الخاضعــة  ــت الفصائ ــه، طال ــران ومرتزقت ــة شــّنها حــرس إي ولهجمــات بّريّ

إلمرتــه. 

فــي هــذه األثنــاء، واصلــت القيــادة التركيّــة إطــلق تهديداتهــا ضــد مجهــول، 

وتجاهلــت أن مــن يقصفهــا هــو الطيــران الروســّي، وأن مــن يقاتــل الفصائــل 

الحليفــة لهــا، ويتبــادل القصــف المدفعــي مــع جيشــها، هــو الحــرس الثــوري 

ــي مســار آســتانا صــاروا الطــرف اآلخــر  ــه، وأّن شــركاءها ف ــي ومرتزقت اإليران

فــي الحــرب عليهــا، الــذي يضــع خطوطـًـا عســكريّة حمــراء لدورهــا فــي إدلــب 

ومنطقتهــا، بينمــا يتعّهــد بوتيــن بإخراجهــا بالقــّوة أو بالسياســة منهــا، وإعــادة 

ــى كل شــبر مــن  ــا وإل ــا يســّميه »الســلطة الشــرعية«، ســلطة األســد، إليه م

ــة أنهــا هــي التــي تطــرد  األرض الّســوريّة، وتعلــن »قــوات الرضــوان« اإليراني
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ــك  ــي ذل ــا ف ــا، يعاونه ــن له ــا كضام ــرف به ــي تعت ــة الت ــن المنطق ــا م قّواته

ــة مواليــة لهــا.  ــة إرهابيّ »حــزب اللــه« اللبنانــي وتنظيمــات عراقيّ

ــا موقفهــا مــن آســتانا أو سوتشــي، ومــن شــريكيها اللذيــن  ــر تركي لــم تغيّ

يخوضــان حربـًـا ضروًســا ضّدهــا، تشــمل الفصائــل المســاندة لهــا، ويراهنــان 

ــم،  ــوى القائ ــزان الق ــار بســببها مي ــا، ينه ــة به ــم متلحق ــزال هزائ ــى إن عل

ــّي العــام  ــد الوطن ــى الصعي ــا عل ــورّي، وإنّم ــمال الّس ــي الّش ــس فقــط ف لي

أيًضــا، مــن علماتــه نجــاح روســيا وإيــران والقــوات األســدية فــي اســتعادة 

ــة  ــي، وأقســام مهّم ــب الجنوب ــف إدل ــمالي، ومعظــم ري ــاة الّش ــف حم ري

ــة، وجبــل شحشــبو، وريــف حلــب الغربــي، وقســم مــن  ــل الزواي مــن جب

الجنوبــي، والوصــول إلــى مقربــة مــن الطريقيــن الدولييــن M4 و M5. وقــد 

ــدود  ــد الح ــى أبع ــذرة إل ــا، الح ــم، أن تركي ــذا الهزائ ــأة ه ــي حم ــن، ف تبيّ

مــن خــوض معــارك تفتقــر إلــى غطــاء أميركــّي أو أطلســّي، كانــت تواجــه 

ــا«،أو  ــه »حليفاه ــط ل ــا خطّ ــول بم ــا القب ــرح عليه ــتانية« تط ــا »أس حربً

الــرّد عليهمــا ومواجهتهمــا عســكريًّا، وصــواًل إلــى مســاومات جديــدة علــى 

إدلــب وشــرق الفــرات، فــي أّي حــّل قــادم، فــإن تخلــت عــن هــذا الخيــار، 

كان عليهــا القبــول باندحــار الفصائــل عســكريًّا، والتصــدي لســيطرة روســيا 

وإيــران علــى األرض الســوريا، لمنعهمــا مــن اســترداد حــدود ســوريا مــع 

ــّوة  ــاّص، بق ــع خ ــع بوض ــا أن تتمتّ ــرة له ــد أنق ــي تري ــة الت ــا، المنطق تركي

ــى الحــل السياســّي.  ــا عل ــد أن يبقــى معلًق ــر مصيرهــا ال ب جيشــها، وتعتب

ــه، بينمــا تخــوض روســيا  ــه في ــر بحصت يتمّســك أردوغــان بسوتشــي، ويذكّ

وإيــران الحــرب إلخراجــه، ليــس مــن االتفاقيــة، بــل مــن المنطقــة، التــي 

ــوده  ــد، وأن وج ــر والتصعي ــض التوتّ ــق خف ــن مناط ــه م ــا حّصت ــال أنّه خ

ــة تمنحــه  ــه، بطريق ــا، ومع ــلن معه ــتانا ســيجعلهما يتعام ــي شــراكة آس ف

ــا لديهمــا وفــي إدلــب ومنطقتهــا، وصــواًل إلــى مشــارف حمــاة  وضًعــا خاصًّ

الشــمالية وحلــب الغربيــة. إال أن هــذا لــم يحــدث إال لفتــرة قصيــرة، 
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ــة،  ــرة« اإلرهابي ــة الّنص ــى »جبه ــاء عل ــي القض ــرة ف ــّكأت أنق ــا تل وعندم

التزاًمــا بمــا وافقــت عليــه فــي سوتشــي، دعمــت روســيا األســد وســاعدته 

ــل  فــي قضــم المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتهما، قطعــة بعــد أخــرى، قب

ــّوة،  ــب بالق ــزاع إدل ــن M5 و M4، وانت ــن الدوليي ــح الطريقي ــرر فت أن تق

ويــرّد أردوغــان بردعهمــا بقــوة جيشــه، ويعلــن رفضــه تعليــق رّده إال 

فــي حــال تفاهــم مــع روســيا، التــي دخلــت فــي مفاوضــات معــه حــول 

ــا  ــّي، كم ــّي الترك ــن القوم ــة لألم ــر المهّم ــا، غي ــازع عليه ــق المتن المناط

ــود  ــا جه ــل فيه ــار الفصائ ــل انتش ــمها، ويعطّ ــن باس ــض الناطقي ــال بع ق

موســكو للنتقــال مــن العمــل العســكرّي إلــى حــّل سياســّي، قــّررت البــدء 

بــه بالتعــاون مــع واشــنطن التــي أخبرتهــا بشــروط موافقتهــا عليــه، 

ــل  ــكريًّا، ب ــا أو عس ــًل روتينيً ــون عم ــن يك ــه ل ــن أن بلوغ ــت بوتي وأفهم

ســيكون معركــة صعبــة مــع جهــة ترفــض خططــه، وبوســعها إحباطهــا فــي 

ــور  ــائل وحض ــن وس ــا م ــا لديه ــتخدام م ــة، واس ــة العربيّ ــوريا والمنطق س

مباشــر للــّي ذراعهــا، ودعــم مقاومــة سياســيّة ومســلحة مؤثّــرة جــًدا ضــد 

ــي ســوريا. وجودهــا ف

الخيارات الصعبة
تواجــه تركيــا معضــلت جديّــة فــي الواقــع الصراعــّي الراهــن، المتعــّدد 

ــا،  ــا وإمكاناته ــن قدراته ــر م ــا أكب ــفت أن طموحاته ــد أن اكتش ــراف، بع األط

وأنّهــا ضعيفــة وعاجــزة عــن تنظيــم علقاتهــا مــع واشــنطن، عندمــا تُغضــب 

ــظ  ــا حف ــب عليه ــنطن، ويصع ــب واش ــا تُغض ــكو عندم ــع موس ــكو، وم موس

ــع للســتقواء  ــذي تتطلّ ــف األطلســي ال ــن روســيا وواشــنطن وحل ــوازن بي الت

بــه، وهــي تنخــرط، عنــد الضــرورة القصــوى، فــي مــا بيــن األطــراف الثّلثــة 

ــة، يغامــر أردوغــان بالمشــاركة فيهــا،  ــة ومعلن مــن صراعــات وخلفــات خفيّ

وباللعــب علــى خطــوط التقــارب والتباعــد الدولــّي بمهــارة، مســتغلًّ حاجــة 
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الدولتيــن الكبيرتيــن، والحلــف العســكري، إلــى تركيــا وموقعهــا االســتراتيجي 

ودورهــا الموثـّـر فــي العلقــات 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 مشــكلت مهّمــة 

مــع أنقــرة، دون الوصــول إلــى قطيعــة معهــا، فروســيا تحتــاج إليهــا مــن أجــل 

ــا، وواشــنطن وبروكســل مــن أجــل إحــكام هــذا  ــّك حصــار األطلســي عليه ف

الحصــار. 

ــّوح أردوغــان بتطويــر مواقفــه خــارج األطلســي، وتقريبهــا  وعلــى العمــوم، ل

ــر  ــا أكث ــل تركي ــي جع ــح ف ــا، ونج ــون عليه ــا أن تك ــكو له ــد موس ــا تري مم

أهّميّــة بكثيــر ـ بالنســبة إلــى الكرمليــن- مــن إدلــب، وربمــا أهــّم مــن األســد 

نفســه، وأرغمهــا علــى اعتمــاد سياســات حيــال الوجــود التركــّي فــي الشــمال 

الســورّي، تــرى فيــه جــزًءا مــن الحــّل وليــس جــزًءا مــن المشــكلة، كمــا يقــال، 

ــا اعتقــدت أن جهدهــا العســكري  ــى م ــم تصــل إل ــس فقــط ألن روســيا ل لي

ســيتكّفل بتحقيقــه لهــا مــن انفــراد بدولــة ومجتمــع ســوريا، بــل ألنهــا وجــدت 

ــه،  ــي مواجهت ــّي ف ــان الحرب ــج أردوغ ــا نه ــّي وضعه ــار كارث ــام خي نفســها أم

ــة  ــول بحّص ــي، أو القب ــش الترك ــع الجي ــي حــرب مباشــرة م هــو االنخــراط ف

أنقــرة فــي الشــمال الســورّي، وتعويــض هــذا التنــازل علــى صعيــد العلقــات 

ــي،  ــّل الثان ــن الح ــار بوتي ــد اخت ــرى. وق ــع أخ ــن ومواق ــي ميادي ــية ف السياس

ــي  ــرة، الت ــى المســاومات األخي ــا عل ــا دام مفتوًح ــا، م ــذي ليــس حــلًّ نهائيً ال

ــّي، ومــا يتيحــه مــن فــرص إلعــادة الّنظــر فــي أوضــاع  ستســبق الحــل النهائ

كّل مــن لــه حّصــة مــن ســوريا. ومّمــا عــّزز موقــف أردوغــان أّن بقيّــة أطــراف 

ــم دون  ــى حصصه ــم عل ــوا أيديه ــد وضع ــران، ق ــا إي ــوريا، ومنه ــراع الس الص

انتظــار الحــّل الــذي ســيمنحهم إياهــا، األمــر الــذي وضــع روســيا حيــال أمــر 

ــل  ــة، وجع ــن جه ــا، م ــتطيع خوضه ــد وال تس ــات ال تري ــم بصراع ــع مفع واق

الحــّل مؤجــًل لفتــرة طويلــة، مــا لــم تبــادر واشــنطن إلــى تحريــك الحــّل فــي 
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ــن  ــك، ل ــر ذل ــه اآلخــرون. وبغي ــا بموســكو، يقبل ــا يجمعه ــي أساًس إطــار ثنائ

يكــون الكرمليــن قــادًرا علــى زحزحــة األوضــاع الراهنــة فــي الدولــة الســوريّة، 

التــي لطالمــا تصــرّف بعنجهيــة وكأنهــا صــارت فــي جيبــه. 

بعــد أن أثبتــت أنقــرة أنّهــا قــّوة عســكريّة ال يســتهان بهــا، وأن وضعهــا العــام 

ــش األســد وحــرس  ــّددة بجي ــب هــي المه ــي، وليســت إدل ــي ال دفاع هجوم

ــة  ــي قبض ــرعة ف ــقوط بس ــحة للس ــي المرش ــاة ه ــب وحم ــل حل ــران، ب إي

الجيــش التركــي، هــل ســتقايض أنقــرة منطقــة إدلــب بتســوية تشــمل 

المســألة الكرديـّـة، وتفــرض لهــا حــلًّ يحمــي اســتقرارها الداخلي؟ أم أن روســيا 

ــل  ــن الفصائ ــا ع ــل تخلّيه ــوري، مقاب ــل الس ــن الح ــرة م ــة أنق ــتضمن حص س

وعــن وجــود جيشــها الخــاّص فــي إدلــب، الــذي لــن يبقــى هنــاك مــن مســّوغ 

ــة  لمرابطتــه فيهــا، مــا دام الكرمليــن ســيضمن مصالحهــا فــي التّســوية الّدوليّ

ــر،  ــن أم ــن م ــا يك ــا! مهم ــل إليه ــد التوّص ــة عن ــة القادم ــة والمحلي واإلقليمي

ــه  ــراف في ــف األط ــراط مختل ــوري أن انخ ــراع الّس ــنوات الّص ــت س ــد بيّن فق

كان ســهًل، وأن احتــلل أّي منهــا، حتــى الــدول العظيمــة الجبــروت كروســيا، 

موقًعــا مقــّرًرا فيــه، يفــرض علــى اآلخريــن رؤيــة مصالحهــم وأدوارهــم بداللــة 

مصالحــه ودوره. والحــال أن األحــداث التــي واكبــت صراعــات العــام األخيــر 

ــا بالنســبة ألنقــرة تحديــد دورهــا، بالمراهنــة  قــد بيّنــت بجــلء كــم كان صعبً

علــى توظيــف تناقضــات القوتيــن الكبيرتيــن توظيًفــا نهائيًــا لصالحهــا، وانتهاج 

سياســات تلزمهمــا بخيــارات نهائيّــة حيالهــا، واســتخدام القــوة كأداة لإلفــلت 

ــن! ــن أو منفردي مــن نفوذهمــا وخططهمــا، مجتمعي

وأخيــرًا، يرّجــح أن تكــون القيــادة التركيــة قــد أدركــت أن الطريقــة الوحيــدة 

ــع  ــراكة م ــاء ش ــي بن ــن ف ــوريّة تكم ــألة الس ــي المس ــل ف ــة دور فاع لممارس

ــن،  ــرّة للطرفي ــارات الح ــة والخي ــى النّديّ ــوم عل ــوريّة، تق ــورة الس ــي الث ممثل

ــكّل  ــا ب ــح كّل منهم ــف مصال ــى تعري ــابك، وعل ــل وتش ــن تداخ ــا م ــا فيه وم

صراحــة ووضــوح، بحيــث يتبّنيــان برامــج عمــل وسياســات تنســيق وتعــاون 
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تراعــي إلــى أعظــم حــّد مــا بينهمــا مــن مشــتركات، وتزيــل مــا قــد يطــرأ مــن 

مشــكلت، وتحتــرم حّقهمــا فــي رســم سياســاتهما الّســوريّة، فــي إطــار مــن 

ــي  ــأنها أن تحم ــن ش ــة. هــذه الشــراكة م ــح الثابت ــل األخــوي والمصال التفاع

تركيــا بالثــورة الّســورية، والثــورة بقــّوة تركيــا، وأن تخــدم الطرفيــن، فــي فتــرة 

الحــل النهائــي، التــي ســيكون الصــراع علــى أشــّده فيهــا، ومــن غيــر المعقــول 

أن تظهــر تركيــا كدولــة غازيــة فــي ســوريا، ويظهــر الســوريون بمظهــر أدوات 

فــي يديهــا: ال حــول لهــم وال طــول. 

ــة،  ــن مشــروع العثمن ــا م ــى األطلســي، انطلقً ــودة إل ــار اآلخــر هــو الع الخي

ــدة ـ  ــد أســس جدي ــه تحدي ــاه أردوغــان، ويســتدعي التفاهــم علي ــذي يتبّن ال

كليًّــا أو جزئيًّــا ـ لعلقــة تركيــا بالحلــف. ومــع أن علقــات الطرفيــن محكومــة 

ــن  ــا م ــف يُخرجه ــف، وال الحل ــادر الحل ــا تغ ــل تركي ــا، ف بحــدود ال يتخطيانه

صفوفــه، بالرغــم مّمــا بينهمــا مــن تباعــد في الخيــارات، ومــن خلفات واســعة 

ــش مــع  ــّررا التعاي ــن ق ــإن الطرفي ــا، ف حــول مســائل تشــمل كّل شــيء تقريبً

خلفاتهمــا، واالنتقــال مــن إدارة تفاهماتهمــا القديمــة إلــى إدارة مشــكلتهما 

الجديــدة، فــي إطــار التفاهمــات حيــث أمكــن، وخارجهــا عندمــا يجــب. 

ــهده  ــذي ش ــّدل ال ــى التب ــي إل ــا باألطلس ــات تركي ــي علق ــّول ف ــود التح يع

الوضــع الدولــي بعــد انهيــار الســوفيت، وبــروز واشــنطن كقطــب دولــّي لعــب 

الــدور األكبــر فــي إســقاطهم، ومــا نتــج عــن خروجهــم مــن العلقــات الدوليــة 

ومــا ترتــب عليــه مــن انقــلب شــمل كل شــيء، وفتــح صفحــة جديــدة فــي 

التاريــخ الحديــث، أربكــت الحلــف أيّمــا إربــاك، بمــا أن الطــرّف المعــادي لــه، 

والــذي تعــرف بــه، رســم دوره بداللــة حمايــة الغــرب منــه، والتصــّدي متنــوع 

ــا وســواها  ــدل دور تركي ــذه التحــوالت، تب ــى العســكري. به ــه، حت األشــكال ل

مــن دول الحلــف، وبمــا أن موقعهــا فــي الصــّف األول المواجــه لروســيا، لــم 

يعــد قائًمــا، فــإن إعــادة تعريــف وتحديــد علقاتهــا بــه كان قــد أصبــح ضــرورة 

ال مفــّر منهــا، وكذلــك إعــادة تعريــف وتحديــد األســس التــي نهضــت عليهــا 
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طــوال قرابــة نصــف قــرن، وكان مــن الواضــح أن طابعهــا األمنــّي ـ الجماعــّي 

ــج  ــن النه ــب م ــذا الجان ــوي ه ــس، وأن ينض ــا الرئي ــو محّدده ــون ه ــن يك ل

ــي  ــكل عضــو ف ــة ل ــة والقوميّ ــح الخاّص األطلســي تحــت الحســابات والمصال

ــاه، بعــد أن  ــي وضعــت نفســها فــي إطــار يتخطّ ــا الت ــة تركي ــف، وخاّص الحل

شــاع أن هنــاك تفكيــرًا فــي دوائــر أطلســيّة وأميركيّــة مؤثـّـرة تفّكــر بحلّــه، أو 

ــى المجــال  ــح محــاوالت عــودة روســيا إل بإعــادة تعريــف دوره، بحيــث يكب

الدولــي، مــن موقــع موســكو الّســابق أو أي موقــع قريــب منــه. 

ــة الضعــف التــي أخــذت روســيا تعانيهــا، ووضعــت  أفــاد أردوغــان مــن حال

فــي حســبانها دورهــا الجديــد حيالهــا، الــذي ال يجــوز أن ينضــوي بالضــرورة 

فــي إطــار الحلــف، أو ينقــاد انقيــاًدا أعمــى لسياســات واشــنطن، بــل يجــب أن 

يحافــظ علــى شــيء مــن االســتقلليّة يعــود عليــه بالفائــدة بالنســبة الختــراق 

المجــال اإلســلمي الّســابق فــي االتحــاد الســوفيتي، ويمكنــه الحصــول علــى 

ــة  ــال المنطقــة الغنيّ تعــاون روســيا الجديــدة فــي مــا يتّصــل بمشــاريعه حي

ــا  ــاء إمبرطوريته ــادة بن ــى إع ــرة عل ــن أنق ــاز، وتراه ــط والغ ــروات، والنف بالث

العثمانيّــة 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 الحــّد الــذي يغضــب واشــنطن، ألنــه ســيدفع فــي هاتيــن الحالتيــن ثمًنــا 

ــا ألّي خطــأ يقترفــه. باهظً

ــن  ــا م ــام نوًع ــن، وأق ــع بوتي ــوية م ــى تس ــوريا إل ــي س ــان ف ــل أردوغ توّص

شــراكة أّوليــة معــه، هــي ورقــة بيــده يســتخدمها للضغــط علــى شــريكه، كمــا 

ــان عــن ضــرب مــن  ــى الطرف ــه، دون أن يتخلّ يســتخدمها هــذا للضغــط علي

تقاســم وظيفــي يرّجــح لمصلحــة هــذا هنــا، وذاك هنــاك، فهــو متــوازن عموًمــا 

مــن دون أن يكــون متعــاداًل بالضــرورة، فــي جميــع الحــاالت. وفي حيــن تعّول 

أنقــرة علــى مــا ســتقّدمه موســكو لهــا مــن تنــازالت فــي ســوريا مــا بعــد الحّل، 
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يراهــن الكرمليــن علــى دور أنقــرة فــي إعــادة إعمارهــا، التــي ستســاعدها فــي 

تحويــل مغامرتهــا الســوريّة إلــى مشــروع اقتصــادّي وجيواســتراتيجّي مفيــد. 

هــل يســتخدم أردوغــان أوراقــه، وينتقــل مــن لعــب دور تيســيرّي إلــى 

ــض  ــذي يرف ــوريا، ال ــب س ــد وصاح ــيّد األس ــن، س ــط بوتي ــل خط ــر يعطّ آخ

الشــراكة مــع أي طــرف بغيــر شــروطه، التــي ال تتــرك مكانًــا لســواه فــي أول 

ــّي، أو الســوفيتّي الســابق؟ وهــل  مســتعمرة خــارج المجــال الروســّي الداخل

ــده  ــد ي ــي، ويم ــف األطلس ــال حل ــه حي ــن موقف ــي ع ــم الترك ــى الزعي يتخلّ

ــارس  ــي تم ــوريا، الت ــن س ــرقيّة م ــة الش ــي المنطق ــه ف ــنطن، جارت ــى واش إل

ــا لروســيا وإيــران، وتراقــب العــراق وشــرق المتوســط،  مــن هنــاك دوًرا رادًع

ــي  ــون قيصــر«، ودورهــا ف ــات »قان ــأوراق إعــادة اإلعمــار، وعقوب وتمســك ب

تقريــر مصيــر الّنظــام الّســورّي، وعرقلــة جهــود روســيا الراميــة إلــى تعطيــل 

ــّي  ــي دول ــّل سياس ــى ح ــول إل ــه، والوص ــؤول دون تطبيق ــرار 2254، والح الق

ــة علــى الّشــعب الّســورّي، ويضفــي دعــم  ــة والداخليّ يُنهــي الحــرب الخارجيّ

ــا المتناقصــة  ــنطن، ومكانته ــع واش ــا م ــى تفاهمه ــا عل ــا خاًص ــه وزنً ــرة ل أنق

لــدى موســكو، ويرّجــح أن يعــّزز موقــع وتأثيــر أردوغــان عنــد بوتيــن، وقدرتــه 

ــه  ــأن علقات ــا ب علــى ممارســة ضغــوط قويــة عليــه فــي ســوريا خاّصــة، علًم

القويـّـة مــع واشــنطن ال تســتدعي تأزيــم علقاتــه مــع موســكو، وتؤهلــه إلنتاج 

ــة أميــركا ودعمهــا،  تــوازن فاعــل بيــن الدولتيــن العظمييــن، فــي إطــار أولويّ

ــى خطــب  ــن إل ــح أن يدفــع بوتي ــّي يرّج ــره مــن وزن دول ومــا سيكتســبه عب

وّده، خاّصــة إن أحجــم عــن إغــلق بوابــات اقتصــاده، وممــرات روســيا إلــى 

ــا  ــه معه ــى علقات ــم يضــِف عل ــدان الشــرق األوســط، ول ــم التركــي، وبل العال

طابًعــا عدائيًّــا أو تنافســيًّا، وأقنــع الكرمليــن أنــه لــن ينجــح فــي جــذب أنقــرة 

إلــى صّفــه، ضــّد 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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ــل هــذه االنعطافــة فــي السياســة  ــذي ســيطلبه األطلســي مقاب مــا الثمــن ال

ــا فــي إطــار الحلــف ـ  التركيّــة؟ وهــل ســتقبل واشــنطن دوًرا تركيًّــا خاصًّ

كانــت المطالبــة بــه ســبَب مــا ظهــر مــن خــلف بيــن الدولــة الشــرق أوســطية 

ــح أردوغــان مــع األســد،  ــرًا، هــل يتصال ــن. أخي ــا الســابقين ـ الحاليّي وحلفائه

ــا إســرائيل ونتنياهــو؟  ــح به ــي صال ــاردة الت ــة الب بالطريق

ــان  ــن ألردوغ ــدة، يمك ــة واح ــا قضي ــا تركي ــع قضاي ــن جمي ــاك بي ــس هن لي

ــت  ــي تداخل ــه باألســد، الت ــى علقات ــذه، حت ــا بقــرار ســيادّي خــاّص يتّخ حلّه

مــع خلفاتــه وتوافقاتــه مــع روســيا وإيــران. ومــع أن الموقــف مــن المســألة 

ــي  ــة ف ــا المتماثل ــن طريقتهم ــه ببتوي ــا تجمع ــد، كم ــه باألس ــة يجمع الكردي

ــى،  ــرار األول ــل وق ــى مفاص ــه عل ــدية، وقبض ــة واألس ــع المعارض ــل م التعام

ــاب التفاهــم علــى تعــاط  ــة، فــإن ب ــم بوتيــن فــي قــرار ووجــود الثاني وتحّك

تركــّي ـ أســدّي مشــترك علــى المســألة الكرديــة يبــدو مغلًقــا، بســبب اســتيلء 

روســيا وإيــران علــى قــرار األســد وحاشــيته، وخــروج العلقــات مــع أي كيــان 

ــزه  ــكرّي، وعج ــراع العس ــاء الّص ــد انته ــوم، وبع ــه، الي ــن صلحيات ــّي ع محل

ــا كان  ــر، مهم ــي أي أم ــة ســيادية ف ــن طبيع ــرارات م ــاذ ق ــن اتّخ ــح ع الصري

ــن.  ــروس أو اإليرانيي ــن ال ــى المحتلي ــوع إل ــا، دون الرج ــيًا أو محليًّ هامش

هــذا الواقــع ينطبــق أيًضــا علــى معظم مــا تســتطيعه القيــادة التركية، بالنســبة 

إلــى عــدد كبيــر مــن القضايــا المحليّــة واإلقليميّــة، التــي تتحــّدى قدرتهــا علــى 

حســمها، فــي ظــل قّوتهــا العســكرية المعطلـّـة، بســبب تأرجحها بين واشــنطن 

وموســكو، وافتقارهــا إلــى القــدرات الكافيــة لممارســة اســتقلليّة فاعلــة فــي 

المســائل المرتبطــة بقراراتهــا. لذلــك، تجــد أنقــرة نفســها أمــام الحاجــة إلــى 

التلويــح بقّوتهــا العســكرية، مــع أنــه ال مصلحــة لهــا إطلقـًـا فــي اســتخدامها، 

لعلمهــا بكارثيّــة عائــده، بينمــا تعجــز، بالمقابــل، عــن حســم خلفاتها سياســيًا، 

مــا دامــت محشــورة بيــن قّوتيــن ترفــض أن تكــون تابًعــا ألي منهمــا، كــي ال 

ــض  ــن ترف ــي حي ــه الغمــوض، ف ــط ب ــذي يحي ــّي، ال ــد مشــروعها العثمان تفق
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ا يســتعصي معــه تدّخلهمــا  كلتــا القّوتيــن أن يبلــغ اســتقلل أنقــرة عنهمــا حــدًّ

فــي شــؤونها، بمــا فــي ذلــك الداخليّــة منهــا، دون أن تســتطيع التصــدي لهمــا 

بغيــر خســائر، يفتــرض أن يغريهــا تفاديهــا بعــدم القيــام بــأي رّدة فعــل، كــي 

ــن اشــتبك  ــا حــدث حي ــى غــرار م ال تعــرّض اقتصادهــا ألضــرار جســيمة، عل

ــة  ــن قيم ــة م ــارة 16 بالمئ ــة خس ــت النتيج ــنطن، فكان ــع واش ــان م أردوغ

ــاد  ــرج االقتص ــم يخ ــة ل ــة نقدي ــوع أزم ــبوع، ووق ــلل أس ــة خ ــة التركي العمل

التركــي منهــا بــدون خســائر فادحــة. مــرّة أخــرى: هــل يصالــح أردوغــان األســد 

خطبًــا لــوّد روســيا؟ هــذا االحتمــال يبقــى ممكًنــا، لكــن ترجمتــه فــي الواقــع 

ــّي، وال  ــا لضغــوط المــأزق اإلدلب ــا، مــا دام أردوغــان خاضًع ليســت أمــرًا ملحًّ

يســتطيع تقديــم مطالــب قابلــة للتحقيــق فــي مســألة مفتوحــة علــى خيــارات 

ــي  ــية، وبالتال ــا السياس ــى مآالته ــا إل ــت دفعه ــن وق ــم يح ــة، ل ــة متنّوع دولي

وقــت التشــاور معــه بصددهــا، أو قبــول وجهــات نظرهــا حولهــا. 

ال يعنــي مــا ســبق أن تركيــا دولــة تابعــة لروســيا أو أميــركا، أو أنهــا بــل إرادة، 

إنمــا يعنــي أنّهــا تدّخلــت فــي قضايــا ليســت الطــرف األقــوى واألقــدر علــى 

ــا، أو  ــررون حلّه ــن يق ــع م ــا م ــذي يســتدعي تعاونه ــا، ال ــا وحلّه ــراد به االنف

انصياعهــا إلرادتهــم، والتكيّــف مــع حّصتهــا المتقلّصــة منــه، أو اقتــراف خطــأ 

ــن  ــا ره ــس حلّه ــة لي ــة قوميّ ــورّي مصلح ــدث الّس ــن الح ــا م ــل حّصته يجع

ــة  ــا، كالقضي ــراد به ــي االنف ــا ف ــويتها رغبته ــدى تس ــة تتح ــا، أو قضي إرادته

الكرديـّـة، المتداخلــة بشــدة مــع وضعهــا الداخلــي، ويمكــن أن تغــدو مصــدر 

خطــر شــديد جــًدا بالنســبة إليهــا. 

تبّنــت تركيــا عــام 2002 اســتراتيجية »صفــر مشــاكل« مــع جوارهــا، وهــا هــي 

تجــد نفســها اليــوم غارقــة فــي اســتراتيجية »صفــر قــدرة« علــى حــّل مشــاكل 

ــى  ــير إل ــا يش ــاتها م ــق سياس ــي أف ــدو ف ــا، دون أن يب ــت فيه ــرة انغمس كثي

ــا تســتخدمه  ــة وم ــا الحالي ــي ظــل قيادته ــا، ف ــب أو ممكــن منه خــروج قري

مــن وســائل عاجــزة عــن إعــادة التــوازن والفاعليّــة إلــى سياســاتها، فــل عجــب 
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ــرًا إلــى الجيــش، ولكــن ليــس كقــّوة حــرب، بــل كأداة ضغــط  أن لجــأت أخي

ــن تســتخدمها ضــد  ــا ل ــن أنه ــم اليقي ــم عل ــى روســيا، وهــي تعل سياســّي عل

ــران،  ــد وإي ــد األس ــتخدامها ض ــا باس ــا أيًض ــمح له ــح أن ال يس ــروس، ويرج ال

علــى الرغــم مــن حربهمــا التــي أصــاب جيَشــها منهــا ضــرٌر ال يســتهان بــه، فــل 

مبالغــة فــي القــول إّن خطــوة تركيــا، التــي تنــّم عــن خوفهــا مــن ضيــاع كل 

شــيء، لــم تحّقــق األهــداف السياســيّة المأمولــة، علــى الرغــم مــن حشــدها 

ــن مــن وقــف  ــم تتمّك ــث ل ــي األراضــي الســوريّة، حي ــا ف ــر مــن قواته الكثي

ــي أن فشــل السياســة أو  ــا يعن ــا، م ــة عليه ــّوات الروســيّة واإليرانيّ زحــف الق

ــّوة أو  ــرّد اســتخدام الق ــاح بمج ــى نج ــا ال يتحــول بالضــرورة إل ــدم كفايته ع

التلويــح بهــا.

ــارق  ــى الف ــب عل ــرًا، ترتّ ــيًا خطي ــا سياس ــا مأزقً ــرة: تواجــه تركي ملحظــة أخي

ــي  ــت ه ــات ليس ــي صراع ــا ف ــا، وانخراطه ــا وقدراته ــن طموحاته ــر بي الكبي

ــزّج بقــدرات يصعــب عليهــا  الطــرف األقــوى فيهــا، إنمــا هــو روســيا التــي ت

مجاراتهــا، يتوقــف عليهــا انفــراد روســيا بالحــل المنشــود، وانتشــارها المأمــول 

فــي المنطقــة العربيــة والعالــم، ومــن غيــر المحتمــل أن تتســاهل فيهــا مــع 

ــا فــي  ــع المــأزق التركــّي مــن طريقــة قيادته ــران غــًدا. ينب ــوم، وإي ــا الي تركي

ــة، ونــزع اســتقلليّتها  إلحــاق المســألة الســوريّة بأهدافهــا وسياســاتها القوميّ

وتحويلهــا إلــى أداة فــي يدهــا، واســتخدام فصائلهــا فــي معاركهــا، كوحــدات 

ال تمثـّـل قضيّــة مســتقلّة عــن تركيــا وأوضاعهــا. بالحجــب والتغييــب السياســي 

ــة فــي آســتانا  ــوريّة، وباعتمــاد وجهــة النظــر التركي ــة الّس والعســكري للقضي
ــا دالالت  ــرت تركي ــوريّة؛ خس ــورة الّس ــر الث ــة نظ ــن وجه ــداًل م ــي، ب وسوتش
الثــورة الّســوريّة ومشــروعيّتها الدوليــة، دون أن تمنحهــا مــا لــدى تركيــا مــن 
قــوة مــن شــأنها أن تحّســن أوضاعهــا العامــة، وقدرتهــا علــى الصــراع والنجــاح. 
بــداًل مــن مســاعدة المعارضــة وإقنــاع روســيا بشــرعيّة ثــورة الحّريّــة، وحــّق 
الشــعب الّســوري فــي تطبيــق القــرارات العادلــة التــي ضمنــت حقوقــه عبــر 
ــة  ــي لعب ــًدا ف ــى الذهــاب بعي ــرة المعارضــَة عل ــف، أرغمــت أنق مســار جني
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ــد،  ــار األس ــن بّش ــا م ــكو موقفه ــر موس ــن دون أن تغيّ ــيّة، م ــح الروس المصال
ــره للســلطة الشــرعيّة، ومــن المعارضــة كجهــة  ــل وحيــد وال ممثــل غي كممثّ
ــّر  ــة إلرهــاب ال مف ــون، وحاضن ــى القان ــرعيّة وخارجــة عل ــى الّش متمــرّدة عل
مــن القضــاء عليــه، بالقــوة. بمــا أن القــرارات الدوليــة تخــّص المعارضــة بــدور 
ــّي  ــف الروس ــا للموق ــا جديًّ ــل تحّديً ــذي يمثّ ــر ال ــّل، األم ــي أي ح ــس ف رئي
واألســدّي ـ اإليرانــّي؛ فــإن إحــلل تركيــا وسياســاتها محلهــا، ثــم إلحاقهــا بهــا 
ــي  ــكو ف ــاعد موس ــا، س ــها ومخابراته ــاعد لجيش ــرف مس ــى ط ــا إل وتحويله
االلتفــاف علــى حقوقهــا المعتــرف دوليًّــا بهــا، وســاعد األســد فــي البقــاء فــي 
ــا بــه عــن قضيّتــه،  الســلطة، وغــرّب ممثــل الشــعب الســوري المعتــرف دوليًّ
وأفضــى، فــي نهايــة األمــر، إلــى تحــّول بعــض فصائلهــا إلــى مرتزقــة يخوضــون 
معــارك ال علقــة لهــا بســوريا وثورتهــا ومطالــب شــعبها، وال تقــع أصــًل علــى 

أرضهــا. 
هــذا الواقــع يطــرح الّســؤال الجوهــرّي التّالــّي: هــل ســيتوقّف تقويــض 
اســتقلليّة المعارضــة الّسياســيّة والعســكريّة، عنــد اســتخدامها األدواتــي 
ــرة، ســتخدم  ــى اســتعمالها كورقــة فــي مقايضــات أخي الرّاهــن، أم ســيصل إل
ــة  ــة وحدهــا، ســواء فــي حــّل مــا يواجههــا مــن أزمــات ثنائيّ المصالــح التّركيّ

مــع معظــم الــّدول اإلقليميّــة والكبــرى، أم فــي القضيّــة الكرديـّـة التــي ســيقّرر 

ــا؟  ــا ومجتمعه ــتقبل دولته ــا مس ــط حلّه نم
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إسرائيــــل
وسوريــــا
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إســرائيل العــب مؤثـّـر بامتيــاز فــي الّشــأن الّســورّي، وهــو يمــارس دوره مــن 

ــر  وراء ســتار محــاط بالّســّرية، إاّل أّن تعبيراتــه تظهــر بيــن حيــن وآخــر، لتذكّ

المنخرطيــن فــي الّصــراع بضــرورة أخــذ حضورهــا فيــه بالحســبان، ليــس فقــط 

ألهّميتــه، بــل ألنّهــا أيًضــا طــرف رئيــس فيــه، قــد يكــون مــن الّصعــب، إن لــم 

يكــن مــن المحــال، إنهــاؤه، إذا مــا تجاهلــوا مصالحهــا: األمنيّــة إلــى مــا قبــل 

»نــزع« ســلح األســديّة الكيميــاوّي وغيــره مــن أســلحة الّدمــار الّشــامل عــام 

ــة بعــد ذلــك.  ۲0۱4، والّسياســيّة ـ األمنيّ

ــران  ــراج إي ــو إخ ــين: األّول ه ــن رئيس ــى هدفي ــا عل ــرائيل أنظاره ــزت إس ركّ

ــّوة،  ــتخدام الق ــن دون اس ــح م ــى األرج ــّم عل ــن يت ــا ل ــو م ــوريا، وه ــن س م

ــا  ــيكون قطًع ــركا، س ــع أمي ــتراتيجّي، م ــّي واس ــامل يوم ــاون ش ــدوث تع وح

ــب  ــل أبي ــا أّن ت ــورة، بم ــن الخط ــم م ــدر عظي ــى ق ــة عل ــج دوليّ ــال نتائ حّم

ــا  ــران مــن ســوريا هدفً ــى حــّد يجعــل خــروج إي ــا بروســيا إل ــت علقاته وثّق

ــة  ــدور إســرائيل والحرك ــا ب ــل منه ــا يتّص ــا، وم ــا وخططه ــع مصالحه ــق م يتّف

ــروب  ــتراتيجّي المض ــادّي واالس ــرب االقتص ــار الغ ــّك حص ــي ف ــة، ف الّصهيونيّ

حولهــا، وقيامهــا هــي بــدور نشــط فــي الحــّد مــن الوجــود العســكرّي اإليرانــّي 

فــي ســوريا ولبنــان، وإعــادة صياغــة علقــات طهــران مــع المنطقتيــن العربيّــة 

والّشــرق أوســطيّة، اعترافـًـا بواقــع ترتـّـب علــى تدميــر دولــة ومجتمــع ســوريا، 
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بأيــدي األســديّة وجيشــها وحزبهــا ومرتزقــة إيــران، وتجلـّـت أولــى نتائجــه فــي 

بــروز إســرائيل كقــّوة عســكريّة ال نظيــر لهــا، ولــن يتحّداهــا أحــٌد علــى مــدى 

ا، فيمــا كانــت إســرائيل قــد أبدعــت فــي ســتّينيّات القــرن  زمنــّي طويــل جــدًّ

ــم المجتمــع  ــة اإلرهــاب، التــي تبّناهــا الغــرب ث الماضــي اســتراتيجيّة محارب

ــعوب  ــا الّش ــرة، ومنه ــعوب الفقي ــب الّش ــة مطال ــا لمقاوم ــّي، واعتمده الّدول

العربيّــة، بحقوقهــا، ومواجهــة تمــرّد الّســوريّين الثـّـورّي، محليًّــا ودوليًّــا، علــى 

ــة والكرامــة اإلنســانيّة، واختيــاره نظــام  ــة والعدال الّرغــم مــن التزامــه بالحّريّ

المواطنــة، الــذي يتســاوى أفــراده دون تمييــز أو إقصــاء، ويكــرّس القضــاء عليه 

غلبــة تــل أبيــب الكاســحة علــى جيرانهــا، التــي بلغتهــا بفضــل حــرب األســد 

ــتطاعة أحــد  ــون باس ــن يك ــة شــعب ســوريا، ول ــى غالبيّ ــران عل ــيا وإي وروس

تحّديهــا إلــى عقــود قادمــة، فــإن تــّم تقويــض وجــود إيــران العســكرّي مــن 

ســوريا أو إخراجهــا، واســتُبدل بعلقــات طبيعيّــة بيــن دول مســتقلّة، هيمنــت 

ــس أو  ــا مناف ــا عليه ــها أو ينازعه ــة دون أن ينافس ــى المنطق ــب عل ــل أبي ت

منــازع، ولعبــت دوًرا مفصليًّــا فــي تقريــر مصيــر ســوريا الّسياســّي، الــذي صــار 

محــور أنشــطتها، بعــد »نــزع« معظــم ســلح األســديّة الكيميــاوّي عــام ۲0۱4، 

وقرارهــا بربــط الحــّل الّدولــّي، والّنظــام الــذي ســينتجه فــي دمشــق، بموقفهــا 

مــن إيــران، الــذي اســتبق نهايــة الّصــراع العســكرّي علــى ســوريا، ومــا يجــب 

أن يضمــره مــن تحديــد مســبق لحــّل ال يجــوز أن تنــال طهــران أّي حّصــة، أو 

أّي نفــوذ علــى نظــام دمشــق فيــه، ومــن الحتمــّي أن تبــادر أميــركا وإســرائيل 

إلــى »تنســيق جهودهمــا لتفكيــك مــا بنتــه طهــران مــن مواقــع عســكريّة فــي 

ســوريا، وإن اســتدعى ذلــك اعترافهمــا بهيمنــة روســيا علــى دمشــق، ودعــم 

ميلهــا إلــى انتــزاع زمــام المبــادرة مــن إيــران وتقليــص نفوذهــا علــى ســلطتها، 

ولــدّق إســفين بينهمــا عبــر اســتمرار األســد فــي الحكــم، مقابــل مبادرتــه إلــى 

تفكيــك المحــور الّشــيعّي، بــدًءا بحلقتــه الّســوريّة الّضعيفــة واألكثــر انكشــافًا 

أمــام االســتهداف، وشــّن حــرب لتوعيــة الّســوريّين بمخاطــر اســتمرار الّســيطرة 
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اإليرانيّــة علــى دولتهــم، وتحريــك العمليّــة الّسياســيّة فــي إطــار خطـّـة إلعــادة 

ــّي خــلل  ــاده اإليجاب ــى حي ــن عل ــع الكرملي ــوريا«)1(، والتّفاهــم م ــار س إعم

ــورّي وميليشــياته المســلّحة،  ــع الحــرس الثّ ــّي م ــراع اإلســرائيلّي ـ األميرك الّص

ــن  ــر األم ــم وزي ــار، منه ــرائيليّون كب ــؤولون إس ــا مس ــف تبّناه ــا بمواق التزاًم

الّداخلــّي جلعــاد أردان، الــذي قــال »إنّنــا لــن نقبــل بوجــود إيرانّي في ســوريا، 

ــا. ونحــن نقيــم اتّصــاالت  ــًدا مــن ناحيتن ولــن يصبــح وجــود كهــذا شــرعيًّا أب

ــن  ــة م ــّوات األجنبيّ ــاد الق ــل إبع ــن أج ــّي، م ــّي واألميرك ــب الّروس ــع الجان م

ســوريا، وعلــى رأســها قــّوات إيــران، وإذا كّنــا قــد تفّهمنــا فــي ســنوات الحــرب 

ــران وروســيا،  ــه وإي ــة، مــن حــزب الل ــى المســاعدة الخارجيّ حاجــة األســد إل

فــإّن بقــاء اإليرانيّيــن وحــزب اللــه فــي ســوريا بعــد حســم المعركــة ســيقّوض 

اســتقرار ســوريا، وســيكون باهــظ الثّمــن علــى األســد، فــإذا لــم يفهــم هــذا 

عــن طريــق المنطــق، فإنّــه ســيفهمه عــن طريــق الهجمــات«)2(.

ــّي  ــلل اإليران ــى خطــورة االحت ــذي يلفــت أنظــار األســد إل ــر، ال هــذا التّحذي

ــي  ــّي ف ــّي ـ األمن ــل الّسياس ــج التّداخ ــر لنه ــاج مباش ــو نت ــه، ه ــى نظام عل

ــاوّي مــن األســد،  ــد بعــد »نــزع« الكيمي الممارســات اإلســرائيليّة، الــذي اعتُم

ودعمتــه تــل أبيــب بقّوتهــا المتفّوقــة، وبتفاهمهــا مــع الّدولتيــن الكبيرتيــن، 

الــذي أعطاهــا حــّق المشــاركة فــي التّحديــد المســبق للحــّل الّدولــّي، ولنمــط 

ــدول  ــه ب ــه، ولعلقات ــا، بإقامت ــرائيليًّا وأميركيًّ ــموح، إس ــورّي المس ــام الّس الّنظ

ــل  ــع دور ت ــارض م ــات ال تتع ــاج سياس ــه بانته ــى إلزام ــواًل إل ــة، وص المنطق

ــدور  ــا ي ــن بم ــب التّكّه ــه يصع ــع أنّ ــطّي. وم ــرق أوس ــّي والّش ــب العرب أبي

ــى  ــة، عل ــب قضيّ ــح أاّل تغي ــن المرّج ــإّن م ــة، ف ــس الّدوليّ ــا الكوالي ــي خفاي ف

ــة، عــن مــداوالت  ــة الّسياســيّة والعســكريّة ـ األمنيّ هــذه الّدرجــة مــن األهميّ

ومباحثــات إســرائيل فــي موســكو وواشــنطن، وليــس تدّخــل تــل أبيــب فــي 

https://bit.ly/3Ej1AWA .2020 1(   محاربة إسرائيل ينبغي أن تتركّز على سوريا، موقع عـرب 48، 23 ـ 1 ـ(

https://bit.ly/32eCOrw .2018 2(   »تل أبيب، األسد سيدفـع ثمًنا باهظًــا«، الّشـــرق األوســـط، 30 ـ 8 ـ(
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ــا أّن  ــول، كم ــّرّي أو المجه ــر الّس ــا باألم ــد عنه ــرات البعي ــرق الف ــؤون ش ش

القــّوة التــي تســتخدمها ضــّد وجــود إيــران العســكرّي فــي ســوريا، وإعلناتهــا 

المتكــّررة التــي تُفصــح عــن رغبتهــا فــي جعلهــا منطقــة أمنيّــة واحــدة يمنــع 

ــة  ــفان طبيع ــه، يكش ــزب الل ــة، كح ــه المحلّيّ ــرس وتفّرعات ــار الح ــا انتش فيه

الــّدور الــذي تريــد فرضــه علــى ســوريا، ولــن تســمح لهــا بممارســة وظيفــة 

ــذ عــام ۱۹6۷.  ــرة لمــا مارســه الّنظــام األســدّي من مغاي

ــورّي وخياريــه الّديمقراطــّي واإلســلمّي، وتبّنــت  ــرّد الثّ رفضــت إســرائيل التّم

دوًرا تدخليًّــا نشــطًا فــي الّصــراع، لصالــح األســد ونظامــه، الذي دأبت أوســاطها 

العســكريّة والمخابراتيّــة علــى دعمــه، محليًّــا ودوليًّــا، وشــّجعته بطــرق 

ــده  ــد مواعي ــاره، وتحدي ــة انتص ــول حتميّ ــلت ح ــر تحلي ــا نش ــة، منه متنّوع

ــأي  ــات »الّن ــن بسياس ــة المعل ــزام الحكوم ــن الت ــم م ــى الّرغ ــة)3(، عل الزّمنيّ

ــن  ــع وزراءه م ــه من ــو أنّ ــن نتنياه ــوزارة بنيامي ــس ال ــلن رئي ــس«، وإع بالّنف

اإلدالء بتصريحــات حــول مواقــف إســرائيل مــن الّصــراع، وتركيــزه علــى نقطــة 

رئيســة هــي وحشــيّة األســديّة وإبــراز إنســانيّة إســرائيل، بالمقارنــة مــع الّنظــم 

ــعب  ــى »الّش ــا عل ــامًل ودائًم ــرًا ش ــل خط ــي تمثّ ــا، الت ــة المحيطــة به العربيّ

اليهــودّي«، الــذي ســيكون معرًّضــا لمحرقــة جديــدة، لــو كان جيشــه ضعيًفــا، 

ــة  ــّي، وخاّص ــم الجــوار العرب ــا أّن نُظ ــه، وبم ــم عن ــي العال ــي حــال تخلّ أو ف

ــة التــي يراهــا العالــم، وكان  الّســورّي منهــا، تفتــك بشــعوبها بالطّــرق الهمجيّ

ــام  ــي األيّ ــا ف ــن شــباط ۲0۱۲: »وصلتن ــي األســبوع األّول م ــا ف ــال عنه ــد ق ق

األخيــرة أخبــار ذكّرتنــا فــي أّي منطقــة نعيــش، ورأينــا الجيــش الّســورّي وهــو 

ــوف  ــابق يعك ــّي الّس ــن القوم ــس األم ــس مجل ــّن »رئي ــعبه«)4(، لك ــح ش يذب

عامــي درور، وجنــراالت عديديــن، يــرون أّن انتصــار األســد هــو مــن مصلحــة 

)3(   وديــع عــواودة، »لمــاذا تفّضــل إســرائيل بقــاء األســد؟«، موقــع الجزيــرة نــت، 24 ـ 1 ـ 2014.

 https://bit.ly/3uLrAGX

)4(   عزمي بشارة، مرجع سابق، صفحة 573.
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إســرائيل، علــى حيــن أّن رئيــس أركان جيشــها جــادي إيزنكــوت يــرى أّن انتصار 

نظــام األســد يتطلـّـب تدّخــًل عســكريًّا إيرانيًّــا وروســيًّا بريًّــا واســًعا«)5(، ويؤكّــد 

أّن واشــنطن وافقــت عليــه. 

والهــدف اآلخــر هــو بنــاء موقــف إســرائيل تجــاه الّصــراع الّدائــر فــي ســوريا 

علــى جملــة اعتبــارات أهّمهــا:

ــوم  ــا دام يق ــة، ودعــم األســد م ــى أقصــى درجــة ممكن ــر ســوريا إل 1 ـ تدمي

بذلــك، ويقضــي ـ بمــا لــدى جيشــه مــن قــّوة وأســلحة ـ علــى دولتهــا 

ومجتمعهــا، ويشــطبهما إلــى زمــن طويــل مــن معــادالت القــّوة والّصــراع، فــي 

كّل مــا يتّصــل بميــزان القــوى معهــا، ويقــوض آخــر موقــع عربــّي تحتــّل أرضــه 

ــا، وجــدت  ــة ومجتمًع ــر ســوريا دول ــإن رحــل بعــد تدمي خــارج فلســطين، ف

ــه  ــلل الجــوالن، وســتقبل ب ــة نفســها عاجــزة عــن تحــّدي احت ــا البديل دولته

كأمــر واقــع ال ســبيل إلــى زحزحتــه، بمــا أنّهــا لــن تســتطيع بنــاء قــّوة كافيــة 

لتحريــره، فــي أّي مــدى منظــور. إّن بلــوغ هــذا الوضــع كان حلًمــا إســرائيليًّا، 

ولــو أنّهــا أمــرت جيشــها بتحقيقــه، ألودى بحيــاة عشــرات اآلالف مــن ضبّاطــه 

وجنــوده، بينمــا مّكنهــا األســد منــه، مــن دون أن »يفقــد« جنــدّي إســرائيلّي 

ــا،  ــه محليًّ ــك ب ــا، والتّمّس ــه دوليًّ ــّررت دعم ــب أن ق ــل عج ــه، ف ــد قدم واح

وأســهمت فــي منــع واشــنطن مــن تقويــض ســلطته أو إزاحتــه عــن الحكــم، 

ــّد  ــه ض ــد حرب ــى تصعي ــّجعته عل ــه، وش ــورة علي ــن الثّ ــا م ــدت موقفه وحيّ

ــع أواصــره، ووضعــه  ــه وتقطي ــق لحمت ــى تشــتيته وتمزي شــعب ســوريا، وعل

ــال ال هــدف  ــا بعضــه فــي مواجهــة بعضــه اآلخــر، فــي اقتت ــا ومذهبيًّ طائفيًّ

لــه غيــر تدميــر وطنــه والقضــاء علــى مجتمعــه ودولتــه. يفّســر هــذا ســبب 

رفــض نتنياهــو ووزيــر دفاعــه إيهــود بــاراك تبّنــي موقــف أميركــّي ـ أوروبــّي 

يتخلـّـى عــن األســد، ورفضــه كذلــك القبــول بتوصيــة أعّدهــا فــي شــباط ۲0۱۲ 

طاقــم خبــراء فــي الخارجيّــة اإلســرائيليّة، تدعــو إلــى تغييــر سياســة إســرائيل 

)5(    عاموس هارئيل، جريدة هآرتس، 12 ـ 12 ـ 2015.
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ــاذ  ــا، واتّخ ــاه تطّوراته ــوض تج ــة الغم ــاء سياس ــوريا، وإنه ــاه س ــميّة تج الرّس

ــتقالة  ــرورة اس ــول بض ــرائيل، وتق ــاء إس ــا حلف ــي يتّخذه ــك الت ــف كتل مواق

ــة،  ــى التّوصيّ ــان تبّن ــة المتطــرّف ليبرم ــر الخارجيّ ــع أّن وزي ــار األســد. وم بّش

فقــد رفضتهــا الحكومــة، ودعــت إلــى التّمّســك بالموقــف اإلســرائيلّي حيــال 

ــره)6(.  ــى عــدم تغيي األســد، وإل

2 ـ تبنــي خطــط واشــنطن تجــاه الّصــراع الّســورّي وتشــابكاته العربيّــة 

واإلقليميّــة والّدوليّــة، واالنضــواء فــي اســتراتيجيّة إطالــة أمــد الّصــراع، والقبول 

ــى  ــة إل ــا المذهبيّ ــا تناقضاته ــى أن تدفعه ــه، عل ــدة إلي ــوى جدي باســتدراج ق

نشــر وتعزيــز »الفوضــى الخّلقــة«، كأداة للتّحّكــم فــي الّصــراع وأطرافــه اليوم، 

وفــي المنطقــة والّنظــام الــذي يجــب أن يقــوم فيهــا غــًدا. اعتمــدت تــل أبيــب 

وواشــنطن سياســات متطابقــة حيــال الّشــأن الّســورّي، وانتهجتــا أســلوبًا نشــطًا 

فــي إعــداد ســاحته لصــراع متعــّدد األطــراف والمقاصــد، مــن األهميّــة بمــكان 

ــى أن  ــف، عل ــراوة والعن ــن الّض ــه م ــيطرة علي ــب الّس ــدر تصع ــم بق أن يتّس

تتولـّـى أميــركا إدارتــه مــن دون أن تنخــرط فيــه،إاّل بالقــدر الّضــرورّي لتســعير 

نيرانــه، وإلبقائــه فــي أطــر تحــّول دون حســمه قبــل إنضــاج نتائجــه المحلّيّــة 

ــا  ــم تعتقــد يوًم ــة اســتراتيجيّة ل ــوغ إســرائيل مكان ــة، وبل ــة والّدوليّ واإلقليميّ

ــة وتعاطــف مــع ظهــور تنظيمــات اإلرهــاب  ــا بمرون ــا ســتبلغها، وتفاعله أنّه

التــي أطلــق األســد قادتهــا مــن ســجونه، والتّعامــل معهــا بحــرص، مــا دامــت 

ــّدالالت، بالّنســبة إلــى  ــه االســتراتيجيّة الطّابــع وال تســاعده فــي إنجــاز مهّمت

إســرائيل. هــذا الخــّط العــاّم، الــذي دعــم واشــنطن، ألــزم إســرائيل باحتــلل 

موقــعٍ أّهلهــا التّبــاع سياســات أفــادت من موســكو، ورّجحــت أهميّتهــا الخاّصة 

ــران واألســد والمعارضــة،  ــة إي ــى أهميّ ــن عل ــم الكبيرتي ــي العال ــدى عاصمت ل

ــة المطلقــة  ــّي عــن األولويّ ــص بهــم جميعهــم، دون التّخل وأتاحــت لهــا التّربّ

ــا  ــع علقاته ــن تطبي ــه ع ــت نفس ــي الوق ــع ف ــركا، أو تمتن ــع أمي ــا م لعلقاته

)6(  عزمي بشارة، مرجع سابق، صفحة 572.
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ــد خياراتهــا، ويضمــن تفّوقهــا  مــع روســيا فــي مختلــف الّصعــد، مــا دام يؤيّ

ــوم،  ــوريا الي ــي س ــورة ف ــة والثّ ــّد المعارض ــا ض ــدم دوره ــتراتيجّي، ويخ االس

وإيــران غــًدا، ويســتجيب لمــا تتوّخــاه موســكو مــن أهــداف ســوريا، وفــي مــا 

يتخطّاهــا إلــى المنطقــة العربيّــة والّشــرق أوســطيّة، حيــث ســتتبّنى مواقــف 

ــي ســتكون  ــران، منافســتها، الت ــّد مــن إي ــى الّض ــا، عل ــرًا له ــا نصي تجعــل منه

ــي  ــا معان ــب معه ــل أبي ــوف ت ــب وق ــا سيكتس ــا، بينم ــا عليه ــوم عبئً ذات ي

كبيــرة، بمــا لديهــا مــن قــدرات عســكريّة وتقنيّــة متفّوقــة، وتمارســه مــن دور 

ــة  ــى تعاونهمــا المنطقــة العربيّ ــد لروســيا، إذا مــا تخطّ ــّي مفي إقليمــّي ودول

ــة، ليــس  ــة التينيّ ــة وأميركيّ والّشــرق أوســطيّة، وغطّــى أوروبــا وبلــدان أفريقيّ

إليــران نفــوذ أو حضــور فيهــا، لكــّن تــل أبيــب »تمــون« عليهــا، وعلــى مليــون 

إســرائيلّي مــن أصــل روســّي، »يحمــل أكثــر مــن نصفهــم جنســيّات مزدوجــة، 

وهــم جــزء مــن إمبراطوريـّـة ماليّــة دوليّــة متعــّددة الجوانــب«)7(، كمــا يقــول 

يوســف مرتضــى، فــي كتــاب »المســلمون فــي روســيا«، قبــل أن يضيــف: »إّن 

ــر  ــم، فوزي ــن حجمه ــر م ــكو أكب ــرائيل وموس ــي إس ــّروس ف ــود ال ــوذ اليه نف

الخارجيّــة أفيغــدور ليبرمــان، الــذي أصبــح فيمــا بعــد وزيــرًا للّدفــاع، ورئيــس 

ــب  ــكي، ونائ ــة شرانس ــة اليهوديّ ــس الوكال ــتاين، ورئي ــي أولش ــت يزل الكنيس

ــق %5  ــن واف ــّروس، الذي ــود ال ــن، هــم مــن اليه ــف ألكي ــة رئي ــر الخارجيّ وزي

منهــم فقــط علــى إعــادة الجــوالن إلــى ســوريا، بينمــا وصــف بوتيــن علقاتــه 

ــاز«، بالّنظــر إلــى أن إســرائيل عارضــت  مــع نتنياهــو بـــ »االســتراتيجيّة بامتي

ــن  ــرم م ــرة الق ــد اقتطــاع شــبه جزي ــن، بع ــى الكرملي ــة عل ــات الغربيّ العقوب

ــار. وبالمقابــل، لــم  أوكرانيــا وضّمهــا إليهــا، وباعــت موســكو طائــرات بــل طيّ

تعتــرض موســكو علــى ضرباتهــا الجّويّــة داخــل ســوريا«)8(. باختصــار: رتّبــت 

)7(   عبــد الحسيــــــن شعبــــــان، »روســيا والّنفــوذ اليهــــــودّي«، جريــــــدة الخليــج، 16 ـ 3 ـ 2020.

https://bit.ly/3JQ9ecb

)8(   المرجع السابق. 
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إســرائيل أمورهــا بحيــث تكــون حليــف واشــنطن وشــريك روســيا، وضمنــت أاّل 

يســتهين أّي منهمــا بمصالحهــا وأدوارهــا، أو يســتغني عنهــا، بالّرغــم مــن أنّهــا 

ال تريــد أن تبــرز فــي هــذه المرحلــة أو تلــك كجهــة مقــّررة أو مؤثـّـرة، وتفّضــل 

العمــل بســّريّة ومــن وراء الكواليــس.

3 هناك أخطار تبدو إسرائيل مصّممة على مواجهتها، هي:

ــا. هــذا الخطــر  ــراع عليهــا وفيه ــة الّص ــران بســوريا، بعــد نهاي أّواًل: انفــراد إي

ــاتها  ــة، وسياس ــا الّدوليّ ــر علقاته ــه عب ــّررت إحباط ــا ق ــرائيل وكأنّه ــدو إس تب

ــراع  ــة الّص ــرب مرحل ــا تقت ــدر م ــد بق ــة للتّصعي ــة، القابل العســكريّة واإلعلميّ

العســكرّي مــن نهايتهــا، وتفتــح صفحــة حّل سياســّي يلزمهــا تحقيقــه بإضعاف 

ــة بالنســبة إليهــا وإلــى أطــراف  وإخــراج عســكر طهــران مــن ســوريا، كأولويّ

الصــراع األخــرى، التــي يجــب أن ترفــض وجــوده العســكرّي ـ األمنــّي، مهمــا 

كانــت أشــكاله أو صفاتــه. هــذا الهــدف اإلســرائيلي هــو شــرط إســرائيل لقبــول 

ــة لســوريا وجوارهــا،  ــلم والتهدئ ــي بالّس حــّل سياســي تنجــزه موســكو، ويأت

ويكــرّس حضــور روســيا فيهــا. بكلمــات أخــرى: ال ســلم فــي ســوريا إال بقــدر 

ــي  ــران ف ــور إي ــن بحض ــلم للّدولتي ــا، وال س ــرائيل أيًض ــلًما إلس ــون س ــا يك م

إحداهمــا ســوريا، بســبب مــا تمثّلــه مــن تهديــد للثانيــة إســرائيل، وفــي حيــن 

ــي  ــتقرار ف ــاك اس ــون هن ــن يك ــورة: »ل ــة الث ــي بداي ــوف، ف ــي مخل ــال رام ق

إســرائيل، إذا لــم يكــن هنــاك اســتقرار فــي ســوريا«)9(، فــإّن إســرائيل تقــول 

ــران اســتقرار  ــي ســوريا، إذا هــّددت إي ــاك اســتقرار ف ــون هن ــن يك ــوم: ل الي

إســرائيل!

ثانيًــا: قيــام نظــام ديمقراطــّي متماســك، متفاهم مع تيّارات اإلســلم السياســّي، 

ــا للســتبداد، هــو  ــه، انتقــااًل سياســيًا معاديً ويدعــم بالتعــاون معهــا، أو بدون

ــة  ــاليب انتخابيّ ــم، بأس ــى الحك ــول إل ــن للوص ــن ومنفردي ــا مجتمعي فرصتهم

)9(   رامــي مخلــوف ابــن خــال األســد، »لــن يكــون هنــاك اســتقرار فــي إســرائيل إذا لــم يكــن هنــاك اســتقرار 

 https://bit.ly/37VMvOo .2011 فــي ســوريا«، موقــع فرنــس 24، 11 ـ 5 ـ
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شــرعيّة. هــذا التفاهــم يحمــل مخاطــر علــى إســرائيل، إن قــام علــى أســس 

ــلع  ــتهدف اقت ــا، واس ــلمّي عليه ــّي واإلس ــن الديمقراط ــن التيّاري ــلف بي ال خ

ــم  ــام نظ ــرص قي ــى ف ــاز عل ــوريين، واإلجه ــي الس ــاة ووع ــن حي ــديّة م األس

شــموليّة مــن أي نــوع أو مســمى كان، فــإن بقيــت مواقــف الطّرفيــن موّحــدة 

ــا وسياســيًّا بداللــة مهامــه،  فــي فتــرة االنتقــال، ونظــرا إلــى نفســيهما تنظيميً

ــا  ــان نظام ــدّي، ويقيم ــام األس ــان النظ ــا يقّوض ــه ريثم ــا عن ــدا خلفاتهم وأبع

بديــًل بنضالهمــا الموّحــد، صــار بإمــكان أي منهمــا اتّبــاع نهجــه الخــاص الــذي 

ــة مــع موقفهمــا  ــة، بالمقارن ــرة االنتقاليّ ــة بعــد الفت ــة تالي ــه أهمي ســتكون ل

المشــترك مــن األســدية، الــذي ال يحتــم انفكاكهمــا عنــه تخلّيهمــا عــن األســس 

ــتقرار  ــوّي الس ــن الحي ــة، وم ــرة االنتقاليّ ــي الفت ــا ف ــا به ــي التزم ــة الت الجامع

ــا  المجتمــع والدولــة وتقّدمهمــا أال تتناقــض قــراءة مــن يفــوز منهمــا انتخابيً

بالحكــم معهــا، كأســس يجــب المحافظــة عليهــا واعتبارهــا حاضنــة وحامــل 

الدولــة والمجتمــع، وأن يفصــل شــؤونها العليــا عــن سياســاتهما اليوميّــة 

ــا التلعــب بهــا أو االنتقــاص مــن أهّميّتهــا، بمــا  ــا باتً ــة، ويمنعــا منًع والحزبيّ

هــي أســس توحيديـّـة ويعنــي االلتــزام بهــا، علــى الصعــد الحزبيّــة والبرلمانيّــة 

والديمقراطيّــة والعاّمــة، فصــل مصالــح المجتمــع والدولــة العليا عــن الوقتيات 

ــن السياســيين.  ــدة، مهمــا بلغــت خلفــات الفاعلي ــة، وبقاءهــا موّح الحزبيّ

ترفــض إســرائيل هــذا النهــج، خشــية قيــام ديمقراطيّة تصــون الحّريـّـات العاّمة 

والخاّصــة واالســتقرار الوطنــّي، وتتمتـّـع بالقــدرة علــى الحيــاة والنمــّو. ويرّجــح 

أن تتدّخــل قبــل الحــّل، لتعظيــم فــرص بقــاء النظــام أو إعــادة إنتاجــه، بصيــغ 

ــّي  ــال ديمقراط ــّد أّي انتق ــه ض ــتغاله، ولتحصين ــات اش ــاه وآلي ــن بن ــة م قريب

يقــاوم االرتــداد إلــى االســتبداد واالنقســام السياســي المؤدلــج، الــذي يقــّوض 

تفاهــم وتعــاون التيّاريــن الديمقراطــّي واإلســلمّي الناظميــن للحيــاة العاّمــة. 

ســتتدّخل إســرائيل أيًضــا فــي الحــّل لتصغيــر حّصــة الشــعب الســوري منــه، 

وللحــؤول دون بلــورة صــورة ناضجــة للّنظام البديــل، خاّصــة إن كان ديمقراطيًّا 
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أو منفتًحــا علــى الديمقراطيــة، فــي حــال كان قيامــه حتميًــا. وســتبذل 

ــر  ــن تأخ ــي م ــال السياس ــع والمج ــي المجتم ــا ف ــة م ــة إلدام ــوًدا حثيث جه

وعنــف، وخاصــة مــا كان منــه فئويًــا، أو دافًعــا لربــط ســوريا بــدول خارجيــة 

تنتهــك ســيادتها واســتقللها، وحّقهــا فــي تقريــر شــؤونها، وتقــاوم مــا يبديــه 

الّســوريّون مــن تعلّــق بالحّريّــة، ورغبــة فــي بنــاء بديــل يحترمهــم ويشــركهم 

ــاء  ــي بق ــن دور ف ــاّم م ــأن الع ــن الش ــم ع ــا لغيابه ــة، لم ــوره العام ــي أم ف

الجــوالن محتــًل، ويمــارس وظيفتــه كإســفين يختــرق جســد ســوريا الوطنــي، 

ويمنــح إســرائيل فرًصــا دائمــة للنقضــاض عليــه، أو إلضعافــه والحــؤول بينــه 

وبيــن أهدافــه. وســتتدّخل إســرائيل أيًضــا فــي شــكل الّنظــام الّســورّي البديــل، 

ليرضــخ لمواقــف تمليهــا عليــه، قبــل أن تحّولهــا إلــى اتفاقيــات ملزمــة، تضمن 

هيمنتهــا علــى ســوريا. 

ولــن تقبــل إســرائيل التحــّدي الــذي يمثّلــه نظــام ديمقراطــّي يحكمــه القانون، 

ويضبــط تعاملــه مــع شــعبه: صاحــب الّســيادة ومرجعيّتهــا فــي دولتــه، 

ــي،  ــث وعقلن ــي حدي ــام تعليم ــا نظ ــي جواره ــان وف ــعر باالطمئن ــن تش ول

ــي  ــا يراع ــا صحيً ــر، ونظاًم ــذات واآلخ ــى ال ــة عل ــرّة ومنفتح ــااًل ح ــج أجي يُنت

ــس  ــة إنســانيًا، لي ــات اجتماعي ــن كبيرهــم وصغيرهــم، ونظــام خدم المواطني

المواطــن فيــه مهمــًل أو مشــرًدا أو مضطهــًدا، بــل ينعــم بمختلــف الخدمــات 

التــي تليــق بإنســانيته، وتعــزز كرامتــه. ولــن ترتــاح إســرائيل لنظــام تســوده 

العدالــة والمســاواة، يحاســب الفاســد والمقّصــر، وينــال كّل مواطــن مــا يتّفــق 

وجهــوده ويلبّــي حاجاتــه. مثــل هــذا النظــام، الــذي ســيكون شــعبيًّا وعمرانيًّــا، 

لــن تســعد إســرائيل بــه، وســتحاول منــع قيامــه، وإال فتقويضــه بــأي ثمــن. 

ــا: إقــدام ســوريا الجديــدة علــى تبّنــي قضيــة فلســطين، ودعــم الســلطة  ثالثً

الوطنيــة فــي نضالهــا مــن أجــل توحيــد الّســاحة الّسياســيّة والشــعبيّة، وصــواًل 

إلــى حــّق شــعبها فــي دولــة مســتقلّة وســيّدة، عبر اســتراتيجيّة ســلم مشــتركة 

تدعــم نضــال الشــعبين الّســورّي والفلســطينّي، مــن أجــل تطبيــق القــرارات 
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ــدت  ــي غ ــوريّة، الت ــة الس ــيادة الدول ــتعادة س ــطين، واس ــي فلس ــة ف الدوليّ

منقوصــة فــي مجمــل المســاحة الســوريا، بعــد قيــام حافــظ األســد بتســليم 

ــرف  ــام ۱۹6۷. تع ــة ع ــلل هزيم ــال، خ ــن دون قت ــرائيل م ــى إس ــوالن إل الج

إســرائيل دور االســتبداد والتأّخــر فــي انتصاراتهــا وتثّمنــه، وتفّضــل أن يكــون 

ــعوب  ــم الّش ــا ه ــهم، ألن أعداءه ــا جيوش ــتبدون ال تقاتله ــا مس ــى جواره إل

ــوش  ــا، كجي ــي خططه ــس ف ــك، لي ــا ضّدهــا، ولذل ــا دائًم ــي تخــوض صراًع الت

تحمــي نظاًمــا طغيانيًّــا، الدفــاع عــن الوطــن أو مقاتلــة محتلّــي أرضــه، ولعــل 

أكثــر مهماتهــا أهميــة كمنــت خــلل العقــد الماضــي فــي تكامــل دورهــا مــع 

ــذي  ــا المشــترك، ال ــى شــعب ســوريا، عدّوهم ــي الحــرب عل دور إســرائيل ف

ــه  ــع مواطني ــه، ويمت ــون وطن ــا يص ــا ديمقراطيً ــاءه نظاًم ــا بن ــض كلتاهم ترف

ــة والمســاواة، والمشــاركة  ــة والعدال ــي الحّريّ ــّي ف ــّي والقانون بالحــّق الطبيع

فــي الّشــأن العــام. 

يضعنــا هــذا أمــام الحقيقــة، وهــي أّن مصلحــة إســرائيل تكمــن فــي تحقيــق 

هدفيــن متكامليــن همــا: ســوريا أســدية ال تخضــع ألوامــر إيــران وال ترابــط 

فيهــا قّواتهــا، ومنــع إقامــة نظــام ديمقراطــّي إلــى جوارهــا، ينّمــي مــوارد 

وثــروات ســوريا ويوّزعهــا بعدالــة، ويحمــي حريــات وحقــوق شــعبها، 

األول،  الهــدف  لتحقيــق  إســرائيل  ســتعمل  لفلســطين.  عونًــا  ويكــون 

ــر وسياســات متلزمــة، ستســتبق إنضــاج حــل  ــر تدابي ــي عب ــل الثّان وتعطي

ــا،  ــع مصالحه ــارض م ــه، إال إذا تع ــا في ــب دوًرا إيجابيً ــّي تلع ــّي دول سياس

ــدو  ــي تب ــا، الت ــن هيمنته ــا، أو حــّد م ــة المجــاورة له ــده للمنطق ــا تري وم

ــا، وأن  ــحة ألن تخضــع لهيمنته ــى منطقــة مرّش ــدة عل ــا ســتغدو وطي وكأنه

ــع متحكــم.  ــر مصيرهــا مــن موق ــي تقري ــّوة الحــّق ف ــا حــّق الق يمنحه

تمّســكت إســرائيل بالنظــام األســدّي وبشــخص بّشــار األســد، منــذ اليــوم األول 

ــا  ــي أتيحــت له ــرص إســقاطه، الت ــن ف ــي ع ــررت التخلّ ــورة الســوريّة، وق للث

مــراًرا وتكــراًرا، لتثبــت أنهــا ليســت معاديــة لــه، ولــو كانــت كذلــك، لبــادرت 
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ــائر.  ــد والخس ــن الجه ــدر م ــى ق ــه بأدن ــه وجيش ــورة ولدّمرت ــم الثّ ــى دع إل

هــذا الموقــف، أمــله علــى إســرائيل قــرار األســد ونظامــه الــرّد علــى الثــورة 

بتدميــر مجتمــع ســوريا ودولتهــا، وشــطبهما مــن علقــات القــوى معهــا، بمــا 

يعنيــه ذلــك مــن اســتحالة أن يكــون النظــام طرفـًـا فــي أي تجــاذب موضوعــه 

الجــوالن. 

ــال  ــد اكتم ــا، بع ــديّة ونظامه ــن األس ــي ع ــى التخلّ ــرائيل إل ــتبادر إس ــل س ه

ــظ  ــن يحاف ــه ل ــى أن ــد دالالت عل ــي توج ــّل دول ــراب ح ــوريا، واقت ــر س تدمي

ــًدا أن  ــل ج ــا يُحتم ــًل له ــيقيم بدي ــة، وس ــا الراهن ــي صورته ــديّة ف ــى األس عل

ــة  ــس الضروريّ ــاء األس ــي إرس ــيّة ف ــواه السياس ــت ق ــا، إن نجح ــون انتقاليً يك

لبنــاء الديمقراطيّــة؟ هــذا هــو الســؤال الــذي تطرحــه إســرائيل علــى نفســها، 

ــا  ــدر م ــيتكثّف بق ــذي س ــه، ال ــا وحجم ــط تدّخله ــه نم ــا علي ــيحّدد رّده وس

ــي  ــام اإلقليم ــورة الّنظ ــل ص ــه، وتتكام ــا في ــم دوره ــّل ويتعاظ ــرب الح يقت

الجديــد، الــذي إّمــا أن تكــون مركــزه والقــوة الفاعلــة والمقــّررة فيــه، وإمــا أن 

تشــترك فــي مراقبتــه وضبطــه مــع دولــة أخــرى، معاديــة مثلهــا للعــرب، مــن 

ــّي ـ خامنئــي«، فــي حــال كان  ــة الخمين ــر المســتبعد أن تكــون »جمهوري غي

الّنظــام الشــرق أوســطّي الجديــد ســيبنى علــى جثـّـة العــرب كجهــة فقــدت، أو 

أُفقــدت، قدرتهــا علــى حمايــة مصالحهــا. عندئــذ، ســتتعاون إســرائيل وإيــران 

ــر  ــا عب ــيمّر تعاونهم ــة، وس ــة وخاضع ــة مهّمش ــة العربيّ ــاء المنطق ــى إبق عل

دور تنســيقّي أميركــّي، بعــد نجــاح واشــنطن وتــل أبيــب فــي تطويــع إيــران 

الحاليّــة، وإرغامهــا علــى التخلّــي عــن أوهامهــا اإلمبراطوريّــة، مــا لــم تنــدرج 

فــي تخويــف الخليــج إلــى حــّد يرغمــه علــى وضــع أمنــه وثراوتــه بيــن يــدي 

ــط.  ــه وراء المحي حمات

ــت  ــد مباغ ــة لتصعي ــرائيل، المؤهل ــات إس ــوي سياس ــح أن تنض ــن المرّج م

وخطيــر فــي أّي وقــت وأّي اتّجــاه، فــي إطــار التحــّول البنيــوّي الــذي تريــد 

أميــركا إحداثــه فــي المنطقــة، ومــن دالئلــه اعتــراف البيــت األبيــض بتبعيــة 
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الجــوالن إلســرائيل، وبســيادتها عليــه، ومــا شــاع عّمــا يســمى »صفقــة 

ــال  ــن المج ــة م ــلطة الوطنيّ ــطين والس ــطب فلس ــى ش ــة إل ــرن« الرامي الق

ــة،  ــطين التاريخي ــي أرض فلس ــرائيل ف ــى إس ــيقتصر عل ــذي س ــّي ال السياس

بعــد أن شــطبت ســوريا بيــد األســد، والعــراق بيــد واشــنطن وإيــران 

وأزالمهــا، وتكثّــف االســتيطان الصهيونــّي فــي األرض الفلســطينية، وعرضــت 

طائفيّــة األســديّة ومذهبيّــة المللــي المشــرق النقــلب بنيــوّي طــال هويّتــه، 

ولــم يســبق لــه أن عــرف مثيــًل لــه. وممــا يثيــر قلــق الّســورييّن شــعورُهم 

ــف  ــوازن مخي ــدام ت ــم بانع ــا سيتّس ــم وضًع ــد ثورته ــيواجهون بع ــم س بأنه

ــوح فــي شــؤونهم،  ــل مفت ــي ســتتمّكن مــن ممارســة تدّخ مــع إســرائيل الت

ــاء دولتهــم ومجتمعهــم، وليــس  ــى إعــادة بن بينمــا ســينصّب اهتمامهــم عل

ــل الجــوالن،  ــي تحت ــة الت ــى الجه ــة، حت ــة خارجي ــى الصــراع مــع أي جه عل

ــى  ــا عل ــن تفّوقه ــذي ضم ــدّي ال ــتبداد األس ــقط االس ــف إن س ــي ستأس والت

بــلٍد يفتــرض أنهــا وطنــه، ونقــل تناقضــه العدائــي المفتــرض معهــا، الــذي 

ــن  ــي م ــا يكف ــا م ــاح له ــه، فأت ــل مجتمع ــى داخ ــّوة، إل ــر الق ــّل بغي ال يح

وقــت وأمــن لبنــاء قــدرات متقّدمــة، فــي المجــال العســكرّي خاّصــة، 

وبينمــا شــارك فــي تســليح وتدريــب شــيعة جنــوب لبنــان، منــع أّي مواطــن 

ــوا  ــن نعم ــه، الذي ــي أرض ــة محتلّ ــي مقاوم ــر ف ــرد التفكي ــن مج ــّي م جوالن

ــّر  ــد أق ــاج. وق ــود أو إزع ــن دون قي ــا م ــا وثرواته ــا وهوائه ــها ومائه بشمس

ــا ســعادة  ــا، وســعدوا أيّم ــا وابًن »العــدو اإلســرائيلي« بأفضــال آل األســد، أبً

ــى الســلطة، ومــا إن شــرع  ــي بدأهــا بمجــرد اســتيلئه عل ــح األب الت بمذاب

ــه  ــذت إســرائيل إجــراءات لحمايت ــى اتّخ ــوريّين، حتّ ــل الّس ــه يقت ــش ابن جي

ا للمقتلــة التــي  مــن القــرارات الدوليــة المباغتــة، التــي قــد تضــع حــدًّ

يديرهــا بإتقــان وتصميــم ضــد المجتمــع الســوري، ونشــرت شــبكة حمايــة 

ــره  ــن قص ــون م ــرب المقاتل ــورة، وإن اقت ــاول الث ــارج متن ــه خ ــه، تبقي علي

ــارفه.  ــى مش ــارك عل ــوري، ودارت المع الجمه



426

ــع  ــي من ــب ف ــل أبي ــّق ت ــى ح ــكو عل ــنطن وموس ــت واش ــن وافق ــي حي وف

إيــران وحــزب اللــه مــن إقامــة أي وجــود عســكري تقــل مســافته عــن نيّــف 

ومئــة كيلومتــر مــن الجــوالن، فإنــه ســيكون لهــا حــق التصــّدي إليــران فــي 

ــة  ــى ألعوب ــدّي إل ــام األس ــّول النظ ــدم تح ــا ع ــباب أهّمه ــوريا، ألس ــوم س عم

ــن  ــا م ــي منعه ــيا ف ــاعدة روس ــاذه، ومس ــّرر إنق ــال تق ــي ح ــران، ف ــد طه بي

ــل  ــر مخــاوف موســكو وت ــة األســدية العميقــة، كاحتمــال يثي االنفــراد بالدول

أبيــب، التــي تــرّد عليــه بغــارات جّويـّـة تشــمل وحــدات الحــرس فــي مختلــف 

المناطــق الســوريّة، فــي حيــن تتغاضــى روســيا عنهــا، ويتوافــق الطرفــان علــى 

ــة  ــات الضروري ــروف والتفاهم ــر الظ ــا تتوف ــّي، ريثم ــار اإليران ــد االنتش تقيي

ــدى  ــك مــن اســتياء وغيــظ ل ــره ذل التخــاذ قــرارات حاســمة بشــأنه، بمــا يثي

الســلطة األســدية، المتداخلــة عســكريًّا مــع الوجــود اإليرانــّي أو المتفاهمــة 

معــه، ولكنهــا ال تســتطيع إدانــة الموقــف الروســي، الــذي ينتشــر بقــّوة فــي 

عشــرات األماكــن المتناثــرة فــي البــلد، ويبنــي قواعــد بيــن رهاناتهــا تحجيــم 

دور ونفــوذ طهــران، اليــوم، خــلل الحــرب، وغــًدا، عندمــا ســيكون هنــاك حــّل 

ــد أو  ــد تقيّ ــة، ق ــة إيرانيّ ــه دون منافس ــراد بمغانم ــى االنف ــيا إل ــع روس تتطل

ــّي.  تُحبــط خططهــا للقفــز مــن قاعدتهــا الّســوريّة إلــى جوارهــا العرب

ــا بشــّن  ــن له ــا، وســمح الكرملي ــى روســيا؛ فصــّح رهانه ــت إســرائيل عل راهن

ضربــات جّويّــة ضــد قواعــد الحــرس الثــوري و»حــزب اللــه«، بمــا فــي ذلــك 

ــق  ــد تحّق ــد. وق ــش األس ــة لجي ــكريّة تابع ــد عس ــل قواع ــا داخ ــة منه القائم

مــا أرادتــه روســيا، ولحقــت خســائر فادحــة بالعســكر اإليرانــّي المرابــط فــي 

ســوريا، فرجحــت كّفــة الــروس علــى إيــران، وعــّززت هوامــش منــاورة األســد 

تجاههــا، وحّذرتــه فــي الوقــت نفســه مــن االســتقواء بهــا علــى موســكو، التــي 

ــوري،  ــا الس ــّدد برنامجه ــرف يه ــع أي ط ــة م ــرف الرحم ــة ال تع ــدي صرام تب

وال تبــذل أّي جهــد لحمايتهــا، علــى الرغــم مــن وفــرة مــا لديهــا مــن وســائل 

علــى مقربــة مــن مواقــع إيــران المســتهدفة، التــي تعرّضــت عشــرات المــرّات 
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للتدميــر، مــن دون أن تتقــّدم حليفتهــا دمشــق بشــكوى إلــى مجلــس 

ــع  ــى ســوريا. وم ــة عل ــداءات اليوميّ ــف االعت ــب بوق ــي، أو تطال ــن الدول األم

أّن إســرائيل تســتهدف، كإيــران، القضــاء علــى حــّق الســوريين فــي الحريــة، 

ــاء  ــإن لق ــا، ف ــل له ــة بدي ــي الســلطة والحــؤول دون إقام ــاء األســدية ف وإبق

الطرفيــن علــى هــذا الهــدف االســتراتيجّي لــم يشــمل مخرجاتــه، ومــع ذلــك 

يمكــن القــول: إن انخــراط الحــرس الثـّـورّي المبكــر فــي الصــراع هــّدأ مخــاوف 

ــي  ــت ف ــي قال ــس الت ــدة هارت ــراف جري ــد، باعت ــقوط األس ــن س ــرائيل م إس

إحــدى مقاالتهــا إن »جهــاز األمــن يســوده الّذعــر مــن إمكانيــة نجــاح الّنضــال 

مــن أجــل الحريــة وســقوط النظــام فــي ســوريا، لذلــك يســاند األســد مــن غيــر 

أن يلحــظ أحــد ذلــك، ويدعــو اللــه أن يصمــد النظــام االســتبدادّي القاتــل، ألن 

اســتمراره يعنــي الهــدوء فــي الجــوالن«)10(. هــذه كانــت إحــدى الخدمــات 

التــي قدمتهــا إيــران »للعــدو اإلســرائيلّي«، وانضــوت فــي ســيناريوهاته حــول 

ــل  ــبق أرئي ــه األس ــس وزرائ ــفها رئي ــره، وكش ــر لذع ــّور المثي ــاالت التط احتم

شــارون، الــذي رفــض اســتغلل الضعــف الــذي أصــاب الّنظــام، بعــد اغتيــال 

الحريــري، وإخــراج قواتــه مــن لبنــان عــام ۲005، ألن بدائلــه ســتكون ســيّئة. 

ــة عمــر األســد، إذا جــاءه  ــرات ســابق باحتمــال إطال بينمــا قــال رئيــس مخاب

دعــم إيرانــّي، بثلثــة إلــى خمســة مليــارات دوالر ســنويّا)11(. 

ــا،  ــرًا مطمئًن ــورّي أم ــى الشــعب الّس ــة عل ــي الحــرب اإليرانيّ رأت إســرائيل ف

ــرس  ــب الح ــى جان ــرب إل ــي الح ــه ف ــزب الل ــراُط ح ــه انخ ــن إيجابيّت وزاد م

ــن الصــراع  ــا ع ــن اســتنزاف أبعدهم ــا م ــه قدراتهم ــت ل ــا تعرّض ــوري، وم الث

معهــا، وأطلــق يدهــا فــي دورهمــا الّســوري. بهــذه الحســابات، أقنعــت 

ــب األســد،  ــى جان ــراع إل ــي الّص ــران ف إســرائيل نفســها بضــرورة مشــاركة إي

منــذ بداياتــه األولــى، وبــأن إحــكام قبضــة روســيا عليــه ســيؤّدي إلــى تقليــص 

)10(   عزمي بشارة، مرجع سابق، صفحة 581.

)11(   عزمي بشارة، مرجع سابق، صفحة 582.
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قــدرات الحــرس الثــوري علــى لعــب دور مقــّرر فــي أي حــّل سياســّي، بــدًءا 

بعتبتَيْــه العســكريّة والدوليّــة، وصــواًل إلــى تحقيــق هــدف موســكو المعلــن، 

ــرس  ــراج الح ــيًا، إلخ ــدة روس ــا، المؤيّ ــر جهوده ــرائيل عب ــتبقه إس ــذي تس ال

ــا.  ــع موســكو فيه ــًدا لموق ــوري مــن ســوريا، توطي الث

بنــزع ســلح األســد الكيميــاوّي، انتهــت المرحلــة األمنيــة مــن مواقف إســرائيل 

ــائل  ــا بوس ــرعت تفرضه ــية ش ــة سياس ــدأت مرحل ــدّي، وب ــام األس ــاه النظ تج

عســكرية موّجهــة ضــّد إيــران، وتكامــل الجانبــان السياســّي والعســكرّي فــي 

ــي ســتحّدد  ــا المتنّوعــة الت سياســاتها، ألّن تكاملهمــا ســيكون رافعــة تطّوراته

نتائجهــا، وبــدأت عقــب زيــارة الرئيــس األميركــي بــاراك أوبامــا إلــى تــل أبيــب 

ــن  ــي ســوريا م ــّي ف ــا الوجــود اإليران ــث خلله ــي بُح ــي ۲0 آذار ۲0۱۳، الت ف

منظــور أمنــّي، وتّمــت رؤيــة الوضــع الّســورّي فــي ضوئــه، وبداللتــه، وربطــت 

أهدافــه بمجريــات صــراٍع ســتتعيّن مآالتــه السياســيّة بالقــّوة العســكريّة التــي 

اســتخدمتها روســيا ضــّد الفصائــل األقــرب إلــى الثـّـورة، مــن جهــة، وإســرائيل 

ضــّد مواقــع إيــران العســكريّة مــن جهــة أخــرى، وغّضــت موســكو النظــر عــن 

ــاع الّروســية بالتســبّب  ــل وزارة الدف ــن قب ــا م ــد اتّهامه ــى بع اســتمرارها، حت

فــي إســقاط طائــرة اســتطلع تابعــة لقاعدتهــا فــي حميميــم، لكــّن موســكو 

تراجعــت بعــد حيــن، ونســبت الحادثــة إلــى مــا شــاب التنســيق العســكرّي 

ــة.  بيــن جيشــي البلديــن مــن عيــوب ونواقــص تنظيميّ

حــدث هــذا ألّن موســكو مــا زالــت تراهــن علــى دور تــل أبيــب فــي تطبيــع 

ــى  ــا إل ــي تســهيل دخوله ــة، وف ــة وواشــنطن خاّص ــع الغــرب عاّم ــا م علقاته

ــن  ــدة م ــورية الفري ــة الّس ــن البواب ــط، م ــرق األوس ــة والّش ــة العربيّ المنطق

ــراق االســتراتيجّي  ــي االخت ــن ف ــى نجــاح الكرملي ــا بالنســبة إل ــث أهّميّته حي

الــذي يعلّــق عليــه آمالــه، ويريــد أن تكــون إســرائيل عامــًل مســاعًدا فيــه، ال 

ســيّما أنــه هــدف روســيا األهــّم خــلل العقــد القــادم، الــذي ال تتعــارض فيــه 

علقاتهــا مــع تــل أبيــب والبلــدان العربيّــة فــي الغــرب، مــع علقاتهــا بطهــران 
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ــا يســميه  ــاء م ــث تســتطيع أن تلعــب دوًرا حاســًما فــي بن فــي الشــرق، حي

ــي  ــة ف ــن وظيف ــا م ــون له ــد أن يك ــا يري ــيّة«، بم ــة األوراس ــن »الكتل الكرملي

إعــادة ترتيــب أوضــاع العالــم ضمــن تــوزّع اقتصــادّي وسياســّي جديــد، هــي 

فيــه قطــب أّول، ونــّد ألميــركا المنهمكــة فــي إعــادة ترتيــب دولــّي مقابلهــا، 

ــع  ــي األخــرى م ــا، وف ــدور دوليًّ ــة ال ــا، المتراجع ــع أوروب ــد م ــي ي تتقاطــع ف

ــت  ــاها البي ــا، ويخش ــروس وّده ــب ال ــي يخط ــدة الت ــة الّصاع ــن، الدول الصي

األبيــض، وتقيــم إســرائيل علقــات مميــزّة، ال تني تتّســع فــي جميــع المجاالت، 

معهــا، وخاّصــة علــى صعيــد التقنيــات العســكريّة والفضائيّــة الفائقــة التطــّور. 

ــي  ــها ف ــد نفس ــا تج ــدودة، فإنه ــا مح ــرة وقدراته ــكو كبي ــات موس وألن رهان

حاجــة إلــى إســرائيل، وخاّصــة فــي ســوريا، هدفهــا القريــب، وعلــى الصعيــد 

التقنــّي، فضــًل عــن الصعيــد المالــّي واالســتثمارّي أيًضــا، وتخطّــط ألن تدخــل 

بمســاندة تــل أبيــب فــي حقبــة جديــدة تحتــّل خللهــا مكانــة رئيســة، فــي 

المجاليــن اآلســيوي والشــرق أوســطّي، مــن غيــر المســتبعد أن تكــون ســوريا 

الجديــدة هــي مــن ســيدفع ثمنهــا! 

ــة مــن علقــات  نجحــت إســرائيل فــي جعــل علقاتهــا مــع روســيا أكثــر أهّميّ

موســكو بســوريا، األمــر الــذي تؤكــده مقارنــة رّدة فعــل الكرمليــن علــى قيــام 

تركيــا بإســقاط طائــرة ســوخوي 24، أواخــر تشــرين الثانــي ۲0۱5، حيــث قتــل 

ــقاط  ــى إس ــه عل ــرّدة فعل ــن، ب ــن البلدي ــب بي ــرب تنش ــاران، وكادت الح طيّ

ــا خمســة عشــر عســكريًّا  ــل فيه ــي قُت ــة الثمــن، الت ــرة االســتطلع الغالي طائ

روســيًّا غيّبهــم البحــر، دون أن تعاقبهــا موســكو، فيمــا اعتبــر بوتيــن أن 

ــى  ــر عل ــن تؤثّ ــاويّة، ول ــن الظــروف المأس ــن سلســلة م ــة ع ــة ناجم »الواقع

العلقــات الروســيّة اإلســرائيليّة، بالرغــم مــن أن الجيــش اإلســرائيلّي لــم يبلــغ 

ــة  ــي مخالف ــا، ف ــام به ــن القي ــة م ــل دقيق ــة إاّل قب ــّي بالعملي ــره الروس نظي

ــادرة  ــال دون مغ ــذي ح ــر ال ــين، األم ــن الجيش ــرم بي ــاق المب ــة للتف صريح
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ــن  ــف بي ــاوت الموق ــن تف ــم م ــى الرغ ــة«)12(. عل ــتطلع المنطق ــرة االس طائ

ــة،  ــّم اعتبــار »الحــادث المأســاوّي« مســألة تقنيّ الكرمليــن وقيــادة جيشــه، ت

ــن  ــن القيادتي ــى إعــادة النظــر فــي التنســيق العســكري بي ــد الحاجــة إل تؤكّ

ــكريّتين.  العس

هــل يتــّم تحاشــي القطيعــة، مقابــل عــودة العلقــات إلــى مســتوى أدنــى مّمــا 

كانــت عليــه قبــل إســقاط الطائــرة؟ هــذا احتمــال حالــت دونــه خدمــات تــل 

ــّي  ــي االصطفــاف الدول ــاع عــن االنضــواء ف ــي االمتن ــة روســيا ف ــب، ورغب أبي

القديــم، عندمــا كان الســوفيت يدفعــون أثمــان هزائــم األســديّة مــن وضعهــم 

الدولــّي، واقتصادهــم المتهــاوي، وكانــت واشــنطن تحصــد االنتصــارات، 

وتحاصرهــم وتهــّدد مكانتهــم لــدى بلــدان المواجهــة المقّربــة منهــم. ال تــرى 

موســكو تناقًضــا بيــن انتشــارها فــي ســوريا وتعاونهــا مــع إســرائيل، بطابعــه 

ــا  ــم وزنً ــة. وال تقي ــة والدوليّ ــتراتيجيّة اإلقليميّ ــاده االس ــّي وأبع ــّي األمن المحلّ

فــي صلتهــا معهــا الحتــلل الجــوالن، فــي حيــن تتيــح لهــا علقاتهــا بتــل أبيــب 

ــه، مــا دام النظــام األســدّي قــد  ــل تتجاهل ــق ومطالبهــا، ب إيجــاد تســوية تتّف

نســيه وتعايــش معــه بســلم طــوال نيــف ونصــف قــرن، ومــا دامــت علقــات 

ــلل  ــن اســتدعاء جيشــها، لغــزو واحت ــع األســد م ــم تمن موســكو بإســرائيل ل

ــة وطــن، أعلنــت مــرات ال عــدَد لهــا أنــه لــن يكــون وطنهــا إال بقــدر مــا  بقيّ

تحكمــه! 

أخيــرًا، نجحــت تــل أبيــب، بفضــل الموقــع الــذي احتلّتــه بعــد تدميــر دولــة 

ومجتمــع ســوريا، فــي تعظيــم أهّميتهــا المحلّيّــة واإلقليميّــة والدوليّــة، 

ــى  ــدية إل ــا األس ــي حّولته ــوريا الت ــة س ــل، مكان ــت، بالمقاب ــا تلش ــدر م بق

ــم  ــه »ل ــرائيلية أن ــى مصــادر إس ــيّة إل ــار المقدس ــدة المن ــاٍن نســبت جري كي

ــى إســرائيل، بينمــا ســتنتج الحــرب  ــة خطــرًا عل يعــد يشــّكل لســنوات طويل

)12(   رامــي القليوبــي، »تبرئــة إســرائيل مــن إســقاط »إيــل 20«: هــل انتهــى الــرد الروســي؟«، جريــدة العربــي 

الجديــد، 19 ـ 9 ـ 2018.
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ــرائيل  ــة إس ــن مصلح ــس م ــرة، لي ــزر متناح ــى ج ــيحّوله إل ــيًّا س ــا سياس فراًغ

ــل واشــنطن  ــا تدّخ ــم يكــن مــن مصلحتهــا يوًم إنهــاء الحــرب بينهــا«)13(، ول

لحســمها، بإمــداد الفصائــل المعتدلــة بأســلحة نوعيّــة، وإرغــام األســديّة علــى 

ــة، ويقلــع معــه عــن التمّســك  ــق القــرارات الدوليّ القبــول بحــّل سياســّي يطبّ

بالحــّل العســكرّي: مصلحــة إســرائيل االســتراتيجية العليــا، الــذي قــال األســد، 

ــا  ــه الحــّل السياســّي الوحيــد بالنســبة إليــه، كمــا هــو فعليً مــراًرا وتكــراًرا، إنّ

ــوريا،  ــل س ــى أن يُزي ــتمراره إل ــى اس ــّول عل ــي تع ــرائيل الت ــى إس بالنســبة إل

ــن الوجــود. ــا، م ــة ومجتمًع دول

)13(   إحســان مرتضــي، »الــدور اإلســرائيلي فــي األزمــة الســوريا، موقــع الجيــش اللبنانــي«، العــدد 337، تمــوز 

 https://bit.ly/3vqEqcC .2013
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العــــراق
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يواجــه العــراق مشــكلة هويـّـة، إذ لــم يعــد يُعــرف أهــو دولــة عربيّــة مجــاورة 

ــت  ــٍة كان ــد حقب ــن بع ــك م ــرب! وذل ــاورة للع ــة مج ــة إيرانيّ ــران، أم دول إلي

ــا  ــة إليه ــورة اإليرانيّ ــر الث ــًة تصــّدت لخطــر تصدي ــا دريئ بغــداد فــي مطالعه

ــد جيــش  ــى ي ــي، وانتهــت بإســقاط نظامهــا عل ــدان المشــرق العرب ــى بل وإل

واشــنطن، وباعتقــال وإعــدام رئيســه صــّدام حســين، الــذي تفاخــر مســؤولو 

طهــران، مــراًرا وتكــراًرا، بأنهــم هــم الذيــن اتخــذوا قــرار إعدامــه شــنًقا، يــوم 

عيــد األضحــى، فجــر الثلثيــن مــن كانــون األول ۲006، كمــا أكــد حســن رحيــم 

بورازغــدي، عضــو المجلــس األعلــى للثــورة الثقافيّــة، فــي مقابلــة مــع تلفزيون 

أفــق بقولــه: »إن جماعتنــا فــي العــراق، وليــس األميركييــن، هــي التــي قامــت 

بشــنق صــدام حســين، وإن أميــركا كانــت تريــد حفــظ حياتــه«)1(. 

وترجــع أزمــة الهويـّـة إلــى انتقــال الســلطة، الــذي أعقــب قيــام أميــركا باحتلل 

ــر  ــّي، عاب العــراق عــام ۲00۳، وانتزاعهــا مــن جهــة يغلــب عليهــا طابــع حزب

ــا،  ــر بأمره ــران وتأتم ــة إلي ــة تابع ــات طائفيّ ــى جه ــليمها إل ــة، وتس للطائفيّ

أقامهــا بــول بريمــر، كبيــر مستشــاري رئيــس أميــركا ووزيــر خارجيّتهــا لشــؤون 

مكافحــة اإلرهــاب بيــن عامــي ۱۹۸6 و۱۹۸۹، بعــد أن اســتدعاه الرئيــس 

)1(   مســؤول إيرانــي يكشــف مفاجــأة حــول إعــدام صــدام حســين، دنيــا الوطــن، 21 ـ 2 ـ 2018. 

https://bit.ly/3OkQMM3
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جــورج بــوش مــن التقاعــد، وعيّنــه يــوم 6 أيــار ۲00۳ رئيًســا لــإلدارة المدنيّــة 

فــي العــراق، وكلّفــه باإلشــراف علــى إعــادة إعمــار العــراق، فلــم يجــد وســيلة 

إلعــادة إعمــار البــلد التــي دّمرهــا جيــش واشــنطن غيــر القضــاء علــى الدولــة 

ــاع واإلعــلم،  ــي الدف ــة القائمــة، بحــّل الجيــش وأجهــزة األمــن ووزارت العراقيّ

واســتبدال القــوات العراقيّة المســلّحة بجيشــين: واحــد عربي يضّم ميليشــيات 

شــيعيّة فــي الوســط والجنــوب، وآخــر كــردّي لقــوات البيشــمركة فــي الشــمال، 

ــة بحّجــة والئهــا للنظــام الــذي صــار  وحــّل حــزب البعــث ومؤّسســاته اإلداريّ

بذلــك بائــًدا. ثــم دّمــر اقتصــاد العــراق مــن خــلل سلســلة تشــريعات قانونيّــة 

ــة  ــت الصناع ــدوالرات، وضرب ــارات ال ــى إهــدار ملي ــذة، أّدت إل ــزال ناف ــا ت م

الوطنيّــة، وأخرجــت العملــة الصعبــة مــن العــراق)2(. 

ــار  ــلحة الدم ــن أس ــص م ــة التخلّ ــراق، بحّج ــزت الع ــد غ ــنطن ق ــت واش وكان

الشــامل، التــي طورهــا ســرًّا وكان يهــّدد بهــا إســرائيل، وقطع صلتــه بتنظيمات 

اإلرهــاب. لكــن شــبكة تلفــاز CBS األميركيــة حصلــت علــى وثائــق تُثبــت أن 

ــر دفــاع واشــنطن، بعــد  ــد رامســفيلد وزي قــرار ضــرب العــراق اتخــذه دونال

ســاعة مــن وقــوع هجمــات 11 أيلــول ۲00۱ فــي واشــنطن ونيويــورك، فقــد 

ــبًا  ــا إذا كان مناس ــروا فيم ــًل: »فّك ــكريين قائ ــه العس ــر معاوني ــب الوزي خاط

ضــرب صــّدام حســين أيًضــا، وفــي الوقــت نفســه، وليــس فقــط أســامة بــن 

الدن«، بالرغــم مــن أن جميــع المعلومــات كانــت تقصــر الهجــوم علــى 

جماعــات بــن الدن)3(. بــدوره، قــّدم ديفيــد كاي، رئيــس المفتّشــين األميركيّيــن 

ــع  ــى الكونغــرس، مطل ــرًا إل ــراق، تقري ــي الع ــار الشــامل ف ــن أســلحة الدم ع

ــذه  ــأن ه ــه ب ــرف في ــزو، يعت ــى الغ ــهر عل ــد أش ــرين األول ۲00۳، أي بع تش

األســلحة لــم يكــن لهــا مــن وجــود فــي العــراق، وأّن ثلثــة أشــهر مــن البحــث 

)2(   بول بريمر، »العراق قطعة من قلبي«، موقع آر تي بالعربية، 17 ـ 10 ـ 2017.

)3(   الغزو األميركي للعراق، »مبررات واهية ونتائج كارثية«، موقع الجزيرة نت، 23 ـ 12 ـ 2016.

 https://bit.ly/3JOwJCm
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المكثّــف فــي العــراق عــن أســلحة الدمــار الشــامل، ومشــاركة ألــف ومئتــي 

خبيــر أميركــي ودولــّي، لــم تــؤدِّ إلــى العثــور علــى أّي مــن تلــك األســلحة)4(. 

ــين،  ــّدام حس ــع ص ــق م ــادة تحقي ــن م ــم تك ــي ل ــاب، فه ــة اإلره ــا تهم أّم

بقــرار مــن أعلــى المســتويات األمنيــة فــي واشــنطن، حســب مــا أكــده جــون 

ــن اســتجوبوا الرئيــس العراقــي)5(.  ــن الذي ــر المحّققي نيكلســون، كبي

أحــدث بريمــر تحــواًل تاريخيًــا غيــر مســبوق فــي علقــات الســّنة بشــيعة وكرد 

العــراق، وانتقــااًل فــي الســلطة وضعهــا بيــن أيــدي ميليشــيات وأحزاب شــيعيّة 

ــا مــن خمســة وعشــرين عضــًوا لمســاعدته،  ــران، بتشــكيله مجلًس تابعــة إلي

اختــار »أغلبيّتــه مــن الّشــيعة، ثــم، ومــا إن ضمــن تعــاون آيــة الله السيســتاني 

مــع إدارتــه، حتــى حكــم مناطــق الســّنة بيــٍد مــن حديــد، بتهمــة احتضانهــا 

إرهابيّيــن وجهاديّيــن أجانــب، بينمــا أوصــل العــراق، فــي هــذه األثنــاء، إلــى 

ــات  ــاد، وصفق ــة واالقتص ــر الدول ــي دوائ ــاد ف ــر الفس ــر نش ــلس«)6(، عب اإلف

ــة، بــرزت منهــا بصــورة خاصــة الصفقــات  نهــب عقدهــا مــع شــركات أميركيّ

النفطيّــة مــع شــركة هاليبرتــون، التــي أدارهــا ذات يــوم ديــك تشــيني، نائــب 

الرئيــس بــوش، ونصيــر حــرب مهمــا كان ثمنهــا علــى العــراق. 

ــّدام  ــع ص ــون م ــا أن تك ــه: »إم ــدأً خلصت ــاته مب ــي سياس ــر ف ــد بريم اعتم

ــاؤوا علــى دبابــات  حســين أو مــع الواليــات المتّحــدة«، وبمــا أّن مــن ج

الغــزو كانــوا فــي معظمهــم مــن »أصدقــاء« إيــران والمؤمنيــن بثورتهــا، فــإن 

إجــراءات بريمــر، التــي ألقــت بنصــف مليــون عراقــّي إلــى الشــارع، بعــد حــّل 

ــون فيهــا، كالجيــش واألمــن واإلعــلم ورئاســة  ــوا يعمل مؤّسســات رســميّة كان

الجمهوريــة، كشــفت العــراق أمــام االختــراق اإليرانــّي الكبيــر، الــذي فشــلت 

ــرا، 10 ـ 4 ـ 2018.  ــة وإفقــار الشــعب«، عــراق ألت )4(   أحمــد الشــيخ ماجــد، »غــزو العــراق: تفتيــت الهوي

https://bit.ly/381GIao

)5(   أحمــد البــاز، »النــص الخفــي، مــاذا حــدث أثنــاء اســتجواب االســتخبارات األميركيــة لصــدام حســين؟«، 

 https://bit.ly/3xFHGDE .2018 ــة، 8 ـ 12 ـ ــة األخباري ــبكة رؤي ش

 https://bit.ly/3rvsiWQ .2016 6(   بول بريمر، »أميركي حكم العراق«، موقع الجزيرة نت، 2 ـ 2 ـ(
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فــي تحقيقــه خــلل حــرب ۱۹۸0 ـ ۱۹۸۸، وأتاحــه لهــا بعــد عــام ۲00۳ الفــراغ 

الــذي نجــم عــن حــّل أجهــزة الدولــة وحــزب البعــث. وبذلــك، تحــّول مبــدأ 

بريمــر عــن نّصــه األصلــي، فصــار: »إّمــا أن تكــون مــع صــّدام حســين، وإّمــا 

ــّم بطلــب  ــذي ت ــّي، ال ــران«. هــذا التحــّول عــّززه حــّل الجيــش العراق مــع إي

مــن الكــرد والّشــيعة، بعــد وعــود أميركيــة بالمحافظــة عليــه، »لكــن بريمــر 

انصــاع لضغــوط الكــرد الذيــن هــددوا بإعــلن اســتقلل اإلقليــم، إذا لــم يحــّل 

الجيــش، بينمــا قــال الّشــيعة إنــه ســيبقى جيًشــا صّداميًّــا دون صــّدام، إذا مــا 

تّمــت المحافظــة عليــه«)7(. 

بعــد تقويــض الدولــة ومؤّسســاتها واقتصادهــا، جــاء دور المجتمــع، فانقّضــت 

ــة ومقّومــات حيــاة وعيــش شــعبه خــلل حــرب  واشــنطن علــى بنيتــه التحتيّ

ــا  ــتخدمت خلله ــا »اس ــتمرت 4۲ يوًم ــي اس ــام ۱۹۹۱، الت ــى ع ــج األول الخلي

أبشــع األســلحة، ودّمــرت بثمانيــة وثمانيــن ألــف طــن مــن المتفجــرات 

ــاالت ومنشــآت ومرافــق  ــز االتّص ــاء والمجــاري ومراك شــبكات المــاء والكهرب

ــن  ــا م ــا كان باقيً ــى م ــزو ۲00۳، عل ــد غ ــزت، بع ــم أجه ــة، ث ــة العاّم الصّح

ــون طفــل  ــك، وجــدت اليونيســيف عــام ۱۹۹۷ ملي ــه، لذل ــة في مرافــق خدميّ

عراقــي، يعانــون ســوء تغذيــة مزمــن، وانتشــار األمــراض الســرطانيّة، بســبب 

اســتخدام اليورانيــوم المخّصــب بكثافــة فــي الحــرب، وزادت وفيــات األطفــال 

ــدى  ــة ل ــدد اللمفاوي ــدم والغ ــرطانات ال ــة، وس ــتمئة بالمئ ــبة س ــع بنس الرض

األطفــال عموًمــا بحــدود ثلثمئــة بالمئــة«)8(. وبــدالً مــن االلتفــات إلــى هــذه 

األوضــاع، أصــدر بريمــرـ  بعــد تولّيــه منصبــه بأســبوعينـ  قــراًرا بإعــلن العراق 

ــرًا  ــت أث ــرارات ترك ــه بسلســلة ق ــا ألحق ــة تجــارة حــرّة«، وســرعان م »منطق

ــا علــى المجتمــع العراقــّي، حتــى إن وزيــر الصناعــة، محمــد الدواجــي،  كارثيً

ــر خصخصــة  ــراق، »عب ــام ۲0۱6، بضــرب اقتصــاد الع ــع ع ــر مطل ــم بريم اتّه

)7(   بول بريمر، »العراق قطعة من قلبي«، موقع آر تي بالعربية، 17 ـ 10 ـ 2017.

)8(   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. 

ــا بشــراء 50% مــن  ــى العــراق، وســمح له ــة إل كمــا أدخــل المصــارف األجنبيّ

ــة واردات  ــم ۱۲ كافّ ــرار رق ــى بالق ــة، وأعف ــارف العراقي ــوال المص رؤوس أم

ــق  ــي تطبّ ــة، الت ــود التجاريّ ــب والقي ــة والضرائ ــوم الجمركيّ ــن الرس ــلد م الب

ــح  ــده من ــذي أكّ ــة، ال ــر الصناعــات الوطنيّ ــع المســتوردة، لتدمي ــى البضائ عل

ــة، وجعــل األضــرار  المقاوليــن األجانــب حصانــة كاملــة مــن القوانيــن العراقيّ

ــة مــن اختصــاص  التــي تنــزل بــأي شــخص أو بيئــة بســبب الشــركات األجنبيّ

ــة وحدهــا«)9(.  ــم األميركي المحاك

ــى  ــرف عل ــرارات المش ــتهدفت ق ــد اس ــا، فق ــن حظً ــة أحس ــن الزراع ــم تك ل

إعــادة إعمــار مــا دّمرتــه الحــرب تخريب وإفســاد وتعطيــل كّل مراكــز التطوير 

ــة  ــر صناع ــى تطوي ــذي كان يعمــل عل ــذور، ال ــي للب ــك الوطن ــّي، كالبن الزراع

ــم،  ــي العال ــذار ف ــواع الب ــع أن ــمل جمي ــّوع يش ــزّي وتن ــم مرك ــذور، بتحّك الب

ومركــز إبــاء للنهــوض بالبحــث الزراعــّي فــي مختلــف مجاالتــه، ونقــل نتائــج 

ــة  ــول لتربي ــز أص ــّي، ومرك ــع الزراع ــى الواق ــة إل ــات الحديث ــوث والتقني البح

ــار  ــع األبق ــة وبي ــز النباعــي لتســمين العجــول وتربي ــاج الّدواجــن، ومرك وإنت

ــا الهــدف  ــن. أّم ــة وإرشــاد الفلحي ــب للبحــوث الزراعيّ ــو غري ــن، وأب للفلحي

مــن قــرارات بريمــر فــكان، حســب وصــف الدكتــورة داليــا وصفــي، الباحثــة 

األميركيــة فــي علــم األحيــاء مــن أم يهوديــة عراقيّــة وأب مســلم، »عــدم تــرك 

شــيء أخضــر فــي العــراق«، وبالفعــل فقــد انخفــض عــدد أشــجار النخيــل مــن 

ــا، بعــد االحتــلل)10(.  35 مليــون، إلــى أقــل مــن خمــس عشــرة مليونً

ــه  ــادرة منصب ــل مغ ــر قبي ــدر بريم ــراق، فأص ــتقلل الع ــاء دور اس ــرًا، ج أخي

)9(   المرجع السابق.

)10(   شــذا خليــل، »أوامــر بريمــر تكشــف«، مركــز الروابــط للبحــوث والدراســات االســتراتجيّة، 28ـ  2ـ  2017. 

https://rawabetcenter.com/archives/418.
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ــوات  ــة للق ــح الحصان ــرار بمن ــا ق ــرارات، بينه ــريعات وق ــة تش ــل »حزم بقلي

ــة التــي تحتــّل العــراق، ولألجانــب العامليــن فــي صفوفهــا« كمرتزقــة  األجنبيّ

ــادة  ــلت اإلب ــن حم ــدًدا م ــّنوا ع ــن، وش ــوا بالعراقيّي ــن فتك ــر الذي ــلك ووت ب

ــابق.  ــام الس ــوالء للّنظ ــة بال ــّنيّة، المتهم ــق الس ــي المناط ــة ف المنظّم

ــرة الحصــار  ــي ۱۹۹۱ و۲00۳ وفت ــرب عام ــراق، بالح ــر الع ــر حاض ــد تدمي بع

ــي  ــران، الت ــر مســتقبله بوســائل السياســة واإلدارة، وجــدت إي بينهمــا، وتدمي

ــت  ــا، وكان ــر بعده ــرب، وإدارة بريم ــركا خــلل الح ــش أمي ــع جي ــت م تعاون

قــد ســمحت لطائراتهــا بانتهــاك أجوائهــا لشــّن غــارات علــى مــا كانــت 

تســميه »جيــش صــّدام«، الفرصــَة المنتظــرة الختــراق العــراق، مــن رأســه إلــى 

أخمــص قدميــه: مــن قيادتــه السياســيّة والعســكريّة، إلــى تشــكيلته الطائفيّــة 

المســلّحة بضبّاطهــا والمشــرفين الكبــار عليهــا، حتــى أدنــى عناصرهــا رتبــة، 

ــا  ــران اإلســلميّة، التــي لطالمــا أدارت صراًع ــة إي ــوا دعــم جمهوري ــن تلّق الذي

ــا ضــد بغــداد، ولــن يكــون هنــاك مــن اآلن فصاعــًدا مــا قــد يمنعهــا  مفتوًح

مــن تحويلــه إلــى ســاحٍة مــن ســاحاتها فــي الوطــن العربــي، بالســيطرة عليــه 

عبــر التعــاون مــع عــدّوه العربــي التقليــدي: نظــام األســد، وهــو أول موقــع 

رســمّي اخترقــت إيــران ســلطته ونظامــه، ودمجتــه فــي خططهــا المشــرقيّة، 

ــا لحقبــة ســيطرة شــيعيّة علــى مســلميه الســّنة.  تأسيًس

ــران  ــة إي ــر معرك ــي أن تصي ــن الطبيع ــابك، كان م ــذا التش ــة وه ــذه الهوي به

ــة، وأن تخــوض هــذه معركــة  فــي ســوريا معركــة أتباعهــا وتنظيماتهــا العراقيّ

األســديّة ضــد الّشــعب الّســورّي، بذرائــع رأت فــي الثــورة »نــاًرا أشــعلها 

الجهلــة والحاقــدون، أو أشــعلتها إرادات خارجيــة ألغــراض تتعلّــق بسياســات 

ومصالــح مــن يقفــون وراءهــا«)11(، حســب قــول رئيــس وزراء العــراق 

األســبق نــوري المالكــي، الــذي ينســب الجهــل والحقــد والعمالــة إلــى شــعب 

)11(   فــارس الخطــاب، »العــراق وإشــكاليات الموقــف مــن الثّــورة الّســوريّة«، موقــع الجزيــرة نــت،                           

 https://bit.ly/3rrGq3l ـ 2012.  ـ 8   30
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بأكملــه، ويــرى فــي ثورتــه نــاًرا أشــعلتها إرادات خارجيّــة، ليــس بيــن أســبابها 

ــه  ــا تبّنت ــار، وم ــن إذالل وإفق ــورييّن م ــه بالّس ــا ألحقت ــديّة، وم ــتبداد األس اس

ــة معاديــة للّشــعب، وللعــرب، فــي المجاليــن الوطنــّي  مــن ممارســات طائفيّ

ــّي.  والقوم

ــي  ــواء وأراض ــتخدام أج ــران باس ــي إلي ــة المالك ــمحت حكوم ــة أن س ال غراب

ــات  ــه إلــى ســوريا، وأرســلت معون العــراق، إلرســال الحــرس الثــورّي ومرتزقت

ــى  ــراق إل ــت الع ــاذ األســد، وحّول ــي حــرب إنق ــة، كإســهام ف عســكريّة وماليّ

مركــز إمــداد وحقــل تدريــب لمســلّحين مذهبيّيــن وإرهابيّيــن، دخلــت 

تنظيماتهــم بالعشــرات إلــى ســوريا، وشــاركت فــي معاركهــا، وارتكبــت 

ــر  ــا المباش ــتبقت دوره ــال، واس ــاء واألطف ــن النس ــن م ــد اآلمني ــات ض فظاع

ــى ســوريا، بعــد  ــم داعــش إل ــادي مــن تنظي ــف وألــف عضــو وقي بإرســال نيّ

ــا  ــي فتحته ــتركة، الت ــن المش ــدود الدولتي ــى ح ــم إل ــبيلهم وإيصاله ــلء س إخ

طــوال خمــس ليــال، بيــن الســاعة الثانيــة عشــرة والخامســة فجــرًا. بالتــلزم 

مــع هــذا الخــّط الــذي تبّنــى سياســات طهــران حــول الحــّل العســكرّي، بصفته 

الحــّل السياســّي الوحيــد، »تحفظــت حكومــة بغــداد علــى معظــم القــرارات 

الدوليّــة ضــّد الّنظــام األســدّي، واســتغلّت علقاتهــا الجيــدة بواشــنطن لتشــفع 

لألســد لديهــا، وتقنعهــا بإبقائــه فــي الســلطة. وشــاركت بفعاليّــة فــي اجتمــاع 

طهــران، يــوم ۹ آب ۲0۱۱، الــذي شــّكل حلًفــا لدعــم األســديّة مــن دول صديقة 

إليــران، ورفضــت فتــح حدودهــا أمــام الّســورييّن الفاريـّـن مــن جيــش النظــام، 

ــة  ــات حقوقيّ ــل منظّم ــن قب ــا م ــة موقفه ــتنكار وإدان ــن اس ــم م ــى الرغ عل

دوليّــة وهيئــات إغاثيّــة، ومنظّمــة الصليــب األحمــر الدولــي ومطالباتهــا بفتــح 

الحــدود«)12(، والتعاطــف الــذي يحملــه الّشــعب العراقــي لشــقيقه الســورّي، 

وقيــام أهالــي وعشــائر محافظــة األنبــار المحاذيــة للحــدود الّســورية بإبــلغ 

المالكــي أنهــم قــرروا فتــح الحــدود بالقــّوة أمــام اللجئيــن الّســوريّين، الذيــن 

)12(   المرجع السابق.
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ــوا  ــم، وفتح ــي بلده ــراق ف ــي الع ــتضافوا الجئ ــم أن اس ــن منه ــبق لكثيري س

بيوتهــم لهــم. 

ــذ المالكــّي مواقــف أملتهــا سياســات طهــران الخاّصــة بإقامــة »المحــور  اتّخ

ــذي  ــن، ال ــرقّي الركي ــور المش ــن المح ــديّة رك ــار األس ــا اعتب ــيعّي«، ومنه الّش

بــه يكتمــل وجــوده، وتنــال طهــران مكانــة إقليميّــة تضمــن انتصارهــا كدولــة 

ــج،  ــرق والخلي ــدان المش ــراق بل ــتخدمه الخت ــراق، وتس ــيّر الع ــة تس محوريّ

وإلحــكام قبضتهــا علــى ســوريا: حلقــة الوصــل التــي ســيعني ســقوطها ســقوط 

حــزب اللــه فــي لبنان، وانهيــار ركيزتّي المشــروع المذهبــّي الخطاب، الفارســّي 

الهويـّـة، الــذي تتشــابك حلقاتــه الخارجيّــة مــع نواتــه الّداخليّــة، ويعــّد الّدفــاع 

ــا عــن بغــداد وطهــران، باعتــراف علــي ســعيدي،  ــه األســدّي دفاًع عــن مكّون

ممثّــل المرشــد فــي الحــرس الثّــورّي، الــذي قــال: »لــوال تدّخــل إيــران لدعــم 

نظــام األســد، لكانــت ضاعــت إيــران والعــراق وســوريا ولبنــان«)13(. 

ــم  ــة ول ــت محــض إيرانيّ ــي كان ــي العــراق، الت ــة ف ــرة المالكيّ بسياســات الفت

ــن  ــع بي ــا يجم ــا م ــراق أو يمليه ــعب الع ــح ش ــا مصال ــة تمليه ــن سياس تك

مواطنــي بــلد مــا بيــن الّنهريــن وبــلد الّشــام مــن أواصــر تاريخيّة ومشــتركات، 

ــن  ــداء بي ــن ع ــا م ــا كان قائًم ــّززت م ــابات ع ــا حس ــة أملته ــت سياس وكان

ــن  ــة بي ــن أوصــل القطيع ــه اللذي ــم البعــث بجناحي ــان حك ــي إب ــن، ف البلدي

ــبق لدولتيــن عربيتيــن أن عرفتــا  ــى حــال لــم يس الّدولتيــن والّشــعبين إل

ــة، بمنــع الّســوريّين مــن  ــًل لهــا، وأوصلتهــا األســديّة إلــى قطيعــة إجباريّ مثي

زيــارة العــراق وتذكيرهــم بذلــك مــن خــلل تســجيله فــي جــوازات ســفرهم؛ 

ــن البعثييــن أحدهمــا  ــران عــداء الّنظامي ــي إلي اســتبدل نظــام العــراق الموال

لآلخــر، بسياســة لحمتهــا وســداها العــداء للّشــعب الّســورّي، والّدعــم المطلــق 

للّنظــام الــذي يفتــك بــه، وإرســال مقاتليــن ينتمــون إلــى تنظيمــات مذهبيّــة 

)13(   موســوعة الجزيــرة، »الميليشــيات الّشــيعيّة المقاتلــة فــي ســوريا«، موقــع الجزيــرة نــت 6 ـ 12 ـ 2015. 

https://bit.ly/3OhDy2M
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ــا،  ــب وصفه ــات يصع ــوا فظاع ــث ارتكب ــه، حي ــرب علي ــي الح ــاركة ف للمش

وفتكــوا بالعــزّل واألبريــاء، وجلــس بعضهــم وهــم يحتســون الّشــاي ويدعــون 

إلــى الثـّـأر للحســين، بينمــا كانــت أجســاد خمســة مواطنيــن ســوريّين تتدلـّـى 

ــي  ــا. هــذه الّسياســة، الت ــار فيه ــة منهــم وقــد أضرمــت الّن مــن أشــجار قريب

ــّل  ــي ظ ــلطة، ف ــن الس ــه م ــد إخراج ــتمرّت بع ــي، اس ــوري المالك ــا ن انتهجه

ــا  ــي أخضعــت فيه ــة، الت ــة المذهبيّ ــة ـ اإليرانيّ ــراق البريمريّ ــة الع ــة دول بني

حســابات الّسياســة لفتــاوى مذهبيّــة ثأريـّـة أصدرهــا مــلل يــرون فــي إرهــاب 

ــات تــرى الّســلطة الّســوريّة  ــة مقّدســة، تشــرعنها مرجعيّ دولتهــم رســالة دينيّ

كتابــع لهــا، وتتبّنــى أهدافـًـا تتّفــق مــع أهــداف ومصالــح الممّســكين بالعــراق 

ــة مســتقلّة اســمها  ــّي دول ــرون أنفســهم ممثل ــن ال يعتب مــن مشــايعيها، الذي

ــن أوفدتهــم طهــران لحكمــه.  ــل مندوبي العــراق، ب

تقاتــل فــي ســوريا ميليشــيات عراقيّــة مذهبيّــة، منهــا »عصائــب أهــل الحــّق«، 

ــاس«،  ــل العبّ ــو الفض ــة أب ــه«، و»ألوي ــزب الل ــدر«، و»ح ــق ب ــب »فيل وكتائ

و»كتائــب ســيّد الّشــهداء«، و»كتائــب ذو الفقــار«، وفرقــة »فاطميــون« 

تعــداد مقاتلــي هــذه  بلــغ  و»زينبيــون«، و»فيلــق ولــي األمــر«، وقــد 

ــم  ــع تنظي ــي معــارك م ــوا ف ــم يدخل ــم ل ــا، لكّنه ــي عشــر ألًف التّنظيمــات اثن

ــا قاتلــوا »الجيــش الحــّر«، ألســباب سياســيّة، و»جيــش الفتــح«  ــة، وإنّم الّدول

ــة فــي مختلــف مناطــق  ــة)14(. وتنتشــر الميليشــيات العراقيّ ألســباب مذهبيّ

ســوريا، ويوجــد القســم األكبــر منهــا خــارج مناطــق المقامــات المقّدســة، التي 

ــي العــراق بحمايتهــا، ليقتحمــوا ســوريا  تــذرع »حــزب اللــه« ومعظــم إرهابيّ

ويقاتلــوا شــعبها، إلــى جانــب األســد. وقــد غــزت هــذه التّنظيمــات اإلرهابيّــة 

ســوريا بأوامــر إيرانيّــة، وليــس بطلــب مــن نظامها غيــر الّشــرعّي، الــذي تّدعي 

طهــران أّن لــه الحــّق فــي دعــوة مــا يشــاء مــن تنظيمــات لمؤازرتــه، بالّرغــم 

مــن أّن القانــون الّدولــّي يمنــع أّي نظــام رســمّي مــن التّعــاون مــع تنظيمــات 

)14(   المرجع السابق.
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إرهابيّــة، والّنظــام األســدّي فقــد شــرعيّته بمجــرّد أن شــّن الحــرب علــى مصــدر 
شــرعيّته وشــرعيّة أّي حكــم: الّشــعب، صاحــب الّســيادة الوحيــد فــي الّدولــة، 
الــذي ترتبــط الّشــرعيّة بقبولــه الطّوعــّي بحّكامــه. وإّن هــذه التّنظيمــات لــن 
ــل بأوامــر  تنســحب مــن ســوريا، بقــرار مــن حكومتهــا أو حكومــة بغــداد، ب
طهــران أو أحــد مراجعهــا. وهــذا ال يعفــي طبًعــا الحكومــة العراقيّــة مــن تهمة 
العــدوان علــى الّســيادة الوطنيّــة للّشــعب الّســورّي، والمشــاركة فــي عمليّــات 
القتــل الجماعــّي التــي تعــرّض لهــا، وهــي تعتبــر جرائــم حــرب وجرائــم ضــّد 

اإلنســانيّة، ال تقبــل التّقــادم. 
ــو  ــوريّة، فه ــورة الّس ــن الثّ ــا م ــا ملتبًس ــراق موقًف ــم كردســتان الع ــد إقلي يتّخ
يدعمهــا بقــدر مــا تضعــف األســديّة، وتجبرهــا علــى االعتــراف بالوضــع 
الخــاّص للكــرد الّســوريّين، المفتــوح علــى احتمــاالت إقليميّــة مختلفــة الرؤيــا 
نظــرًا للخلفــات الكرديـّـة ـ الكرديـّـة، والخلفــات حــول مســتقبل مشــروع الكرد 
فــي المنطقــة ومصيــر التّحالفــات مــع حــزب PKK، عــدّو حكومــة كردســتان 

العــراق، التــي تناصــر مشــروعه فــي ســوريا! 
ــي  ــى التّخلّ ــرد عل ــيُجبر الك ــد، ألّن انتصــاره س ــار األس ــا ضــّد انتص ــو أيًض وه
ــا، وقــد  ــا وانفصاليًّ عــن مشــروعهم، الــذي يعــّده نظــام األســد مشــروًعا وهميًّ
ــه  ــي 5 آذار ۲0۲0، إنّ ــية، ف ــاة روس ــع قن ــث م ــي حدي ــد ف ــار األس ــال بّش ق
ــة فــي ســوريا، لســبب بســيط هــو أّن  ــة كرديّ »ال وجــود لشــيء اســمه قضيّ
المجموعــات التــي قدمــت إلــى الّشــمال أتــت خــلل القــرن الماضــي، بســبب 
ــيعاقبهم  ــيّتهم وس ــم جنس ــي عنه ــه ينف ــي أنّ ــا يعن ــّي«)15(، م ــع التّرك القم
ــة  ــل قمعــوا الشــبيبة الكردي ــورة، ب ــم يســهموا فــي الث وينتقــم منهــم، وإن ل
التــي التحقــت بهــا تحــت شــعار »كلّنــا ســوريّون والحّريــة أواًل«، أو يســتخدموا 
ــّدل مجــرى  ــو اســتخدموها لتب ــا، ول ــة لصالحه ــدرات ماّديّ ــن ق ــم م ــا لديه م

ــن النظــام والشــعب الســوري. الصــراع بي

.2020 ـ   3 ـ   5 بــرس،  نــورث  وكالــة  باألســاس«،  ســوريّين  يكونــوا  لــم  »هــم  األســد،  بّشــار     )15(

https://npasyria.com/9894/



445

ــوت  ــى الّص ــّي عل ــزب PKK التّرك ــيطرة ح ــي س ــة، ه ــكلة حقيقيّ ــا مش وهن

ــة الميليشــيات  ــم علق ــه باإلقلي ــورّي، وهــو حــزب تشــبه علقت ــردّي الّس الك

ــه،  ــى أّن شــعبه الكــردّي ليســوا مرجعيّت ــة، بمعن ــيعيّة بالحكومــة العراقيّ الّش

ــا  ــا عنصريًّ ــارس نهًج ــل يم ــاته، ب ــاباته وسياس ــي حس ــم ف ــزم به ــه ال يلت وأنّ

ــراف  ــع أط ــى جمي ــده إل ــّد ي ــدود، ويم ــد الح ــى أبع ــا إل ــا وبراغماتيًّ متطرّفً

ــات  ــورة الّســوريّة، التــي مــا إن تعّهــدت بإقامــة نظــام حّريّ الّصــراع، عــدا الثّ

ــف،  ــم بالعن ــّض عليه ــى انق ــرد، حتّ ــباب الك ــا ش ــم إليه ــة، وانّض وديمقراطيّ

ــة لفصــل منطقــة ســوريّة  ــة، وطــرح خطّ ــورة باإلرهــاب، والعنصريّ ــم الثّ واتّه

عــن وطنهــا األّم، أســماها »غــرب كردســتان«، ثــّم أشــرف جيــش »اإلمبرياليّــة 

ــى  ــه، عل ــى وصف ــّي« عل ــزب »الماركســّي ـ اللينين ــا دأب الح ــة«، كم األميركيّ

توســعة المنطقــة إلــى أن شــملت حوالــي ۳0% مــن مســاحة ســوريا، وضّمــت 

ــا تخلــو مــن أّي وجــود للكــرد الّســوريّين. وبــداًل مــن أن ينتهــز الحــزب  مدنً

ــة المنشــودة،  ــة الّديمقراطيّ ــى نمــط الّدول ــورة، ليتوافــق معهــا عل فرصــة الثّ

ــه مــن  ــه علي ــا تملي ــا، وم ــال قيامه ــا التزامــات كّل طــرف حي ويحــّددا حواريًّ

ــوريا  ــرد س ــّي إلخــراج ك ــل PKK التّرك ــة؛ عم ــقة ومتكامل ــاون وأدوار منّس تع

مــن الثـّـورة، ووضــع قطاعــات واســعة منهــم فــي مواجهتهــا، بينمــا كان هنــاك 

مــن يحلــم برســم حــدود كردســتان بالــّدم)16(، فــي تذكيــر مؤســف بتصريــح 

لموشــي دايــان، إذ قــال إّن »حــدود إســرائيل ترســم بجنازيــر الّدبابــات«)17(. 

بارتبــاط قيــادات العــراق بإيــران، وتدّخلهــا رســميًّا فــي حــرب األســديّة ضــّد 

مجتمــع وشــعب ســوريا، تصرّفــت بمــا يناهــض هّويـّـة العــراق ودوره الوطنيّين 

والعربيّيــن، ودّمــرت نخبــه الّشــيعيّة الحاكمة شــرعيّتها لــدى أغلبيّته الّشــعبيّة، 

بمــن فــي ذلــك أغلبيّــة الّشــيعة، ودفعــت الّدولــة العراقيّــة ثمــن تورّطهــا فــي 

)16(   عــراق أحمــد، »حــدود الــدم: خريطــة بارازانــي التــي تبــّددت«، موقــع البيــان، 21 ـ 10 ـ 2017.

https://bit.ly/3rvPeFe

https://bit.ly/3Ej2JgQ .2014 17(   موشي دايان، موسوعة الجزيرة، 6 ـ 11 ـ(
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صــراٍع، ليــس لهــا مصلحــة فيــه، انعكــس عليهــا فــي صــورة أزمــة تحــّدت أّي 

حــّل، وقّوضــت فــرص خروجــه مــن مــأزق خطيــر يجّســده التّعــارض العدائــّي 

ــة فــي مــا شــهده مــن فــرز سياســّي  ــة شــعبه وحّكامــه، فــل غراب بيــن أغلبيّ

ــة والكرامــة  ــاط الّنضــال مــن أجــل الحّريّ ربــط شــعبَي ســوريا والعــراق، برب

اإلنســانيّة الوثيــق، ونظامــّي األســد وبغــداد بالمذهبيّــة والتّبعيّــة إليــران.

يتبّنــى العــراق الرّســمّي موقــف إيــران مــن الّصــراع الّســورّي، ويربــط مصيــره 

بمصيــر األســديّة، ويــرى فــي نفســه حلقــة وصــل بيــن المركــز فــي طهــران 

ــّي، ويتصــرّف وكأّن ســقوط األســد ســيعقبه ســقوط  وفرعــه الّســورّي واللبنان

حّكامــه، الذيــن يخوضــون معركــة وجــود فــي ســوريا، هــي بالّنســبة إليهــم، 

وإلــى إيــران، معركــة حيــاة ومــوت، وال مفــّر مــن كســبها، مهمــا كان حجــم 

ونــوع الجرائــم التــي ترتكــب فيهــا. 

ــة فــي ســوريا طبيعــة دور إيــران الحقيقــّي،  كشــف تدّخــل الفصائــل العراقيّ

ــى  ــل عل ــيادّي الخــاّص فحســب، ب ــا الّس ــي مجاله ــس ف ــورة، لي ــادي للثّ المع

الّصعيــد اإلقليمــّي بالّدرجــة األولــى، وبمــا أّن الفصائــل نّفــذت خطــط طهــران، 

مصــدر اإلمــرة الملزمــة لهــا، فــإّن الّنتيجــة كانــت تخلــق جبهــة رســميّة تماهي 

طابــع كياناتهــا المذهبــّي، إلــى درجــة محــت خصوصيّتهــا الوطنيّــة والقوميّــة، 

ــيعّي،  ــات المحــور الّش ــرق مجمــل حلق ــة تخت ــة مقاومــة شــعبيّة ثوريّ وجبه

مــن طهــران إلــى بيــروت مــروًرا ببغــداد ودمشــق، ويحتــاج تنظيمهــا ـ محليًّــا 

ــد  ــة، ويفي ــه اليوميّ ــى جــدول أعمال ــواّله، ويضعــه عل ــى مــن يت ــا- إل وإقليميًّ

ــه المنخرطــون فيهــا، الــذي عجــز الحلــف  ــذي يبدي مــن المــراس الّشــديد ال

اإليرانــّي عــن كســره فــي ســوريا، بعــد أكثــر مــن تســعة أعــوام مــن الّصــراع، 

ــة،  ــا عــن حّقهــم فــي الحّريّ ــون شــهيد ســوري ســقطوا دفاًع ــد مــن ملي وأزي

ــة األســدّي ـ اإليرانــّي، الــذي يــرى  ــة والمذهبيّ والخــروج مــن كابــوس الطّائفيّ

رعاتــه فــي الحــدث الّســورّي ـ العراقــّي تحّديـًـا مــن غيــر الجائــز أن يتقــّرر بــه 

مصيــر المشــرق وإيــران.
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