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} سومر صالح

يتحدث كثيرون عن أنّ الفيدرالية أصبحت واقعا ً ال مناص منه .يستند
الذين يتحدثون عن الفيدرالية على وقائع عديدة تدعم استنتاجاتهم ،ومن
أبرز هذه الوقائع تصريحات أدلى بها قادة أكراد في سورية ،وأيضا ً خطط
خفية لدى حكومات غربية ،قد تجنح إلى التعويض عن فشلها بإسقاط النظام
في سورية إلى فرض الفيدرالية التي من خاللها يتك ّرس النفوذ األميركي
في سورية ،بمعزل عن سير العمليات العسكرية ،وبمعزل عما ستؤول إليه
مفاوضات جنيف المتوقفة اآلن بقرار أميركي تبعا ً لتصريحات مسؤولين
روس.
لكن هل فعالً أصبحت الفيدرالية أمرا ً واقعاً ،وآجالً أم عاجالً سيفرض هذا
النظام على سورية؟
مثل هذه االستنتاجات رافقت الحرب األهلية في لبنان ،وال سيما عندما
انقسم لبنان إلى منطقتين ،األولى تسيطر عليها القوات اللبنانية ،والثانية،
تسيطر عليها األحزاب والقوى التي كان يطلق عليها اسم الحركة الوطنية،
المدعومة من المقاومة الفلسطينية وسورية.
استم ّر هذا االنقسام حوالى  17عاماً ،ولكن في النهاية لم يتغيّر طابع
الدولة ،ولم يحدث تقسيم وال حتى الفيدرالية التي نادى بها حزب الكتائب
والقوات اللبنانية.
في لبنان كانت المعطيات الموضوعية ترفع من قيمة التوقعات بشأن
تقسيم لبنان أو فدرلته ،ولكن في سورية المعطيات عكس ذلك .فإذا كان
ف��ي لبنان ثمة مناطق م��ن ل��ون طائفي واح��د ،ف��إنّ مثل ه��ذه المناطق ذات
اللون الكردي الصافية غير موجودة على اإلط�لاق في سورية .مثالً في
محافظة الحسكة ،كبرى مدن المحافظة وهما مدينتا القامشلي والحسكة
عاصمة المحافظة ال يمثل األك��راد غالبية سكانها .في ريف حلب الشمالي
الغربي هناك تجمعان كرديان ،األول في عفرين ،والثاني في عين العرب،
ولكن محيطهما كله من العرب ،ويفصل هذا الريف عن محافظة الحسكة
محافظة الرقة ،حيث ال وجود للمواطنين األكراد في هذه المحافظة ،وبالتالي
يستحيل خلق إقليم فيدرالي في هذه المناطق حيث يتواجد األكراد ولكنهم
يمثلون أقلية بالمقارنة مع العرب القاطنين في هذه المناطق ،ودون إنجاز
أي هذه الفيدرالية ،عملية تطهير عرقي ال تسمح بالقيام بها
هذه العمليةّ ،
ال التوازنات الديمغرافية في سورية وفي هذه المنطقة بالذات ،وال يتوفر
الغطاء اإلقليمي وال��دول��ي لعملية م��زدوج��ة تتطلب تطهيرا ً عرقيا ً واسعاً،
وتحدّي الغالبية ،هذا إذا ت ّم تذليل االعتراضات اإلقليمية.
الرغبة عند األك��راد موجودة ،أو على األق ّل عند بعضهم ،والدعم الدولي
غير محدود على هذا الصعيد ،ولكن ك ّل ذلك ال يكفي ألن تتح ّول الفيدرالية
في سورية إلى أمر واق��ع يحظى بقبول دستوري ورض��ى غالبية الشعب
السوري .ومصير الفيدرالية في سورية يشبه مصير دع��وات مماثلة في
لبنان أثناء الحرب األهلية.

الأردن ينتظر العا�صفة
ـ يستسهل حكام األردن كثيرا ً ما يصفونه بمقدرتهم على إبقاء األم��ور تحت
السيطرة في بلدهم ،ويتحدثون بلغة متعالية في مواجهة أخطار وجودية.
ـ التفجيرات التي يشهدها األردن مؤخرا ً على يد جماعات «القاعدة» التي رعاها
وحماها ووفر لها المالذ لتكون ساحات عملها في سورية والعراق بتشجيع وطلب
من واشنطن والرياض ليست مجرد حسن استغالل هذه الجماعات للتسهيالت
التي حصلت عليها لبناء مرتكزات قوة ذاتية لها.
ـ ال غطاء دوليا ً إقليميا ً ألمن األردن ،هذه هي الحقيقة الم ّرة التي يرفض نظام
مكب
الملك االعتراف بها ،فعندما يكون الك ّل مأزوما ً يصير سهالً التب ّرع بما يس ّمى ّ
النفايات من حساب الغير.
ـ مم ّر «القاعدة» إلى ليبيا من سورية والعراق خيار أميركي عبر سيناء يستدعي
تأمين المعبر األردني.
ـ «إسرائيل» تتهاون مع ك ّل ضرب لسلطة مركزية في األردن ونقله للفوضى
تمهيدا ً لطرح الوطن البديل.
ـ السعودية مأزومة وال تستطيع المفاضلة بين أمنها وأمن األردن ،وما يه ّمها أن
تبعد الكأس المرة عنها ويكفي.
ـ األردن سيشهد المزيد وهو يكابر ومن دون تفاهم سوري أردني عراقي ال أمن
أردنيا ً حقيقيا ً بوجه اإلرهاب...

التعليق السياسي

روس��ي ح��ذر في سورية وخ��ط��وات سياسية
ه��دوء
ّ
وميدانية محسوبة بعناية وتركيز قد يكون مبالغا ً فيه،
وفي المقابل حذر أميركي صاخب ،لما رافقه من ضجيج
إعالمي أجوف ،مع التأني في مسألة اإلفصاح عن حقيقة
التواجد األميركي الميداني في سورية ونواياه الحقيقة
ومستقبله .وضعية جعلت من الحذر سيّد الموقف
الراهن في سورية ،هذا الحذر لقطبي الصراع في سورية
انعكس على الحلفاء اإلقليميين خوفا ً من المجهول اآلتي،
عززه عدم إفصاح قطبي الصراع لحلفائهم اإلقليميين عن
حقيقة التفاهمات القائمة وأطر الصراع المسموح بها أو
الممكن بلوغها.
وتبدو حساسية إي��ران السياسية واإلستراتيجية
أعلى من نظرائها وخصومها اإلقليميين ،فتسارع لدعوة
حليفيها السوري والروسي الجتماع عسكري رسائله
السياسية أكثر منها عسكرية ،وترسل إشارات سياسية
لخصمها السعودي لتخفيف التوتر في المنطقة بتغييرات
سياسية أجرتها على مستوى شخصيات الخارجية
اإليرانية ،وبذات التوقيت تفاوض األميركي مداورة على
عقود بمليارات ال��دوالرات لتجديد أسطولها الجوي ،أال
يعكس هذا خوفا ً من االن��زالق إلى مستنقع االستقطاب
الحا ّد المأزوم إقليمياً ،ومن جهة مقابلة حكومة أردوغان
الجديدة وفي زمن قياسي ذي داللة تسعى وتطمح إلى
عودة العالقات اإلقليمية والدولية إلى سابق عهدها،
وتشير إلى أنّ الحرب السورية عبثية ،وأن ال عداوة
حقيقة مع موسكو ،أليس في ذل��ك خ��وف على أمنها
القومي من سياسات حليفها األميركي؟ حتى األميركي
ٌ
خائف من سياسات روسيا الميدانية والعسكرية في
ذاته
سورية ،وقد يكون السبب تخوفا ً من محاولة روسية لجر
األميركي إلى مستنقع األزمة السورية ،حيث ال إمكانية
أميركية لحسم الحرب لصالحها ،وبنفس المنطق أيضا ً
تبدو خطوات روسيا الحذرة تعكس قلقا ً روسيا ً من
مشروع الواليات المتحدة في شمال سورية والعراق
والمتزامن مع إرهاصات جدّية لتقسيم العراقٌ ،
قلق دفع
بموسكو إلى تأجيل ساعة الصفر لتنفيذ تفاهمات فيينا
الثالثة مراتٍ متك ّررة واستعانت مؤقتا ً بنظام التهدئة
لكسب مزيد من الوقت لفه ٍم أكثر عمقا ً إلى أين تسير
اإلستراتيجية األميركية فعلياً ،دون أن نغفل أو نتجاهل
فرضية استجرار األميركي إلى مستنقع تبدو فيه روسيا
أكثر قو ًة ميدانية وتفاوضية.
وم��ع ه��ذا الموقف ال��ح��ذر والقلق لجميع األط��راف
ٍ
نشاط
المتصارعة في األرض السورية بدا الفتا ً وجود
سياسي منفصل ،وعسكريّ مشترك لروسيا وإيران بُعيد
ّ
القرار األميركي فتح معركة الرقة والحقا ً تحويلها إلى
مدينة منبج ،قد يكون هدفه احتواء المفاعيل والتداعيات
السياسية والميدانية لقرار إدارة أوباما «النزول إلى
ميدان الحرب السورية مباشرة» ،بداي ًة من تأجيل الموعد
المفترض لتنفيذ الضربات الروسية ض ّد «جبهة النصرة»
وحلفائها ( ،)2016/5/25ودعوة الخارجية الروسية
إلى تنسيق معركة الرقة مع األميركي (،)2016/6/6
وصوال ً إلى كالم الرئيس بوتين في منتدى بطرسبورغ
االقتصادي الدولي ( )2016/6/17حول «موافقته على
االقتراح األمريكي إلشراك ممثلي المعارضة السورية في
حكومة الرئيس بشار األسد» ،لتت ّوج األحداث المتسارعة
بتفاهم مقبول ح��ول «تحسين التنسيق الجوي» في
سورية في ظرف عصيب للطرفين (،)2016/6/19
وبدورها إيران أيضا ً أجرت مراجعة سياسية بوصلتها
األزمة السورية وقامت بإقصاء حسين أمير عبد اللهيان
ال��ذي يمثل تيار المحافظين والمرشد األعلى للثورة
اإليرانية علي خامنئي في الخارجية اإليرانية ،لتفعيل
الحوار اإلي��ران��ي السعودي باعتباره رغبة سعودية
وبدقة أكثر مطلبا ً سعودياً ،ومدّت اليد االقتصادية إلى
إدارة أوباما بشكل غير مباشر برغبتها بتجديد طائراتها
(البوينغ) بعقود قد تصل إلى ( 25مليار دوالر).
إذا ً في الخطوات الروسية اإليرانية أبواب مفتوحة ويد
ممدودة إليجاد مخرج مناسب لجميع األطراف من األزمة
السورية وتج ّنب الصدام المباشر ،ت ّوجت بكالم الرئيس
بوتين عن «هيئة قيادة يثق بها جميع السكان» تكون

مخرجا ً لسيناريو الكارثة وهو تفكك البالد الذي يهدّد
االستقرار الدولي حسب تصريحات القادة الروس ،والذي
جعل من مواجهته خيارا ً روسيا ً ال ب ّد منه في سورية ،في
إشارة واضحة إلى نوايا واشنطن لتقسيم سورية وأقله
فرض كانتونٍ كرديّ يصل البحر المتوسط بكردستان
يعجل من تقسيم العراق أوالً ،وإذا ما انهارت
العراق،
ّ
حدود دولة شرق أوسطية على أسس أثنية ستجد لها
صدىً قويا ً في «القوقاز الروسية» .وأمام هذا السيناريو
االس��وأ على ح ّد تعبير الرئيس بوتين ،ب��ادرت روسيا
وإيران بسياسة اليد الممدودة لح ّل األزمة السورية على
قاعدة (وضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية
وبرلمانية تحت إشراف األمم المتحدة) واجتمع ألجل
ذلك الرئيس بوتين مع األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون ومبعوثه الخاص إلى سورية دي ميستورا في
روسيا ( )2016/6/16لمناقشة األمر وفق رؤية «هيئة
قيادة» لمحاكاة «هيئة الحكم االنتقالية» ،وبدورها إيران
وعلى لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف قالت «ال
يمكن الوصول إلى ح ّل سياسي في سورية ما دام هناك
تركيز على شخص بعينه» ،قد يكون هذا العرض اإليراني
هو لزيادة اإلغراءات السياسية للدخول بمحادثات دولية
جدّية واستكماال ً لمبادرة بوتين األخيرة ،لتكتمل معه
دائرة الح ّل السياسي على مبدأ وحدة األراضي السورية
أوالً ،لتصبح الكرة اآلن في ملعب إدارة أوباما ،ولكن،
وفي مقابل ذلك اتفق المحور الروسي السوري اإليراني
مع حزب الله على ضرورة االستعداد الميداني الحتمال
فشل مبادرة بوتين السياسية ،والتي يعني فشلها ،أنّ
إدارة أوباما ماضية في مشروع تقسيم سورية وأنّ اآلتي
ميدانيا ً صعب ومعقد مع إمكانية تدحرج كرة التدخل
األميركي و»الناتوي» في سورية ضمن مسارات محفوفة
بالمخاطر ،فكان االجتماع الثالثي بين وزراء دفاع الدول
الثالث روسيا وإيران وسورية لتنسيق معركتي ريفي
الرقة وحلب ،ومناقشة جميع مسارات التدخل األميركي
في سورية ،وتبعته زي��ارة لوزير الدفاع الروسي إلى
سورية لتحمل في أحد وجوهها خيار االستعداد للمواجهة
ومن بوابة مطار حميميم ال��ذي تشغله القوة الجوية
الروسية العاملة في سورية ،وفي ر ّد مباشر على أوهام
أميركية مستجدة بغزو سورية ،لتنطلق بعدها جملة من
التصريحات الروسية بأنّ عقود تسليح الجيش السوري
ماضية على وتيرة متصاعدة ضمن التزامات متفق عليها
سابقاً ،مع تأكيد الرئيس بوتين ذاته على خيار مواجهة
المشروع األميركي بتفكيك سورية ،تأكيد كان قد أشار
إليه الرئيس األسد في خطابه األخير أمام مجلس الشعب
السوري الجديد ( ،)2016/6/7بأن «ال خيار أمامنا
س��وى االنتصار» ،وأنّ معركة حلب هي الفيصل لك ّل
مخططات ّ
الشر التي تتربّص بسورية...
إذا ً تسود المشهد ال��راه��ن لألزمة السورية صورة
بوجهين ،ال��وج��ه األول ه��و م��ب��ادرة الرئيس بوتين
األخيرة للح ّل السياسي على هامش منتدى بطرسبورغ
االقتصادي ال��دول��ي ،والتي الق��ت دعما ً من الخارجية
اإليرانية ،وفي الوجه اآلخر اجتماع لجنراالت وزارات
الدفاع السورية اإليرانية الروسية ،الذي يشير بوضوح
وحسم إلى حجم االستعداد الكبير لمعركة تبدو كغير
سابقاتها في مشهد الحرب السورية ،فالمحور على ما
يبدو حسم أمره بال رجعة إما الحرب الضروس لضمان
وحدة سورية بما فيها من تحقيق المناعة القومية لك ّل
دول المحور ،أو الح ّل السياسي المتوازن على قاعدة
ت���وازن المصالح ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،والفيصل في
ترجيح أحد الوجهين هو مسار المشروع األميركي ما
بعد معركة منبج التي بات حسمها مسألة وقت ال أكثر،
وال��ذي من الممكن االستفادة منه أميركيا ً في جوالت
جنيف السياسية بتعزيز الثقل الميداني ألدواتها إذا
ما ق� ّررت رفع الفيتو عن المشاركة الكردية في جنيف
وإع��ادة هيكلة وفد المعارضات السورية ،وخالف ذلك
ف��أيّ محاولة أميركية لالقتراب من مدينتي الباب أو
م��ارع ،يعني مضيا ً أميركيا ً بمشروع تفكيك سورية،
وهو ما سيواجهه المحور الروسي السوري اإليراني،
سياسيا ً وميدانيا ً وعلى أكثر من جبهة ومحور وبك ّل قوة
متاحة ...بدأت مالمح قساوته ترتسم في معارك ريف
حلب الجنوبي.

في زمن الفو�ضى ...الوطن رهينة!
} محمد ح .الحاج
نستكمل الحديث عن خليط العسكر في الشمال
السوري ،من دول الناتو بلغاتهم المختلفة يجمعهم
ه���دف واح����د ه��و ت��م��زي��ق أرض ال��وط��ن ال��س��وري
المستهدف ،سقط القانون الدولي وداس الناتو ميثاق
األمم المتحدة ،ولقد أصبح العالم أشبه بالغابة ،في
حين تقف الحكومة السورية وشعبها موقف المدافع
بسبب تعدّد القوى وتن ّوعها واألعداد المهاجرة من ك ّل
بقاع األرض مدفوعة بفتوى الجهاد الكاذب ،وأكداس
األموال التي تغري من لم يشارك حتى اآلن.
سورية التي ك��ان يعرفها العالم قبل ق��رن كامل
ت ّم تمزيقها باتفاقية بين وزيرين من دولتين كانتا
تتسيّدان القوى االستعمارية في العالم ،فرضا وجود
قواتهما على األرض بقرار منظمة أوجدوها ،وقسماها
فأعطوا من ال يستحق ما ال يملكون ،وأقاموا كيانات
ودويالت تابعة لحراسة المشروع ونجحوا ،وقلنا إنّ
القسمة القديمة ما عادت تناسب الزمن الحاضر ،ونشك
بأنّ قسمة المقسوم في الدهاليز السرية يت ّم بحثها
ورسم خطوطها مستظلة فوضى تش ّتت العقول ،وإذ
لم يت ّم االعالن حتى اليوم عن التفاصيل ونسبة االتفاق
ألسماء من قيادات الغرب الظالم ،فالقول عن نسبة
االتفاق إلى وزيري خارجيتي القوتين األكبر يجانب
الصواب وإنْ كان في الصمت الروسي على ما يجري
في الشمال شيء مريب ويدفع إلى الظنون.
في زمن الفوضى التي ال يماثلها فوضى في ك ّل ما
عانيناه على مدى قرن ،وفي زمن انحسار الوطنية
وااللتزام الوطني عند شرائح واسعة من مكونات أيّ
شعب ،وفي زمن المتاجرة بها بعيدا ً عن الخوف من
سطوة القانون بانعدام سيطرة الدولة ،تتصيّد الدول
الكبرى أهدافها وتلتقط فتات الشعب وبعض الشرائح
فتلحقها بمشاريعها مستظلة هذه الشرائح على أنها
تمثل الك ّل ال الجزء على ضحالته ،ويتك ّفل اإلع�لام
القوي المنتشر المسيطر على ساحة العالم بالترويج
والتضليل ،هنا فقط يصبح جورج وميشال يمثالن
أغلب اإلسالم في ساحة الشام وينطق الشقفة باسم ك ّل
ما يطلق عليهم اسم أقليات ،ويعلن مسلّم باسم ك ّل الكرد
من الهضبة اإليرانية إلى المتوسط مشروع فيدراليته
دون اعتبار لغيره فقد أصبح رأس المشروع الصهيو
– أميركي في منطقة الشمال السوري ،وال حسبان
لحرب أهلية بين مكونات المنطقة ،فأيّ شيطان يعمل
على فرض الصمت وكبت الشعور الوطني لدى غالبية
المكونات الشمالية من كراتشوك إلى محيط كسب
غير فوضى السالح واالستقواء بالوجود الدولي غير
الشرعي بعد انتهاك السيادة الوطنية من قبل دول هي
من فرضت شروطها بعد حرب كبرى ووضعت نظاما ً
وقانونا ً لمنظمة دولية ومجلسا ً يفرض ويرعى أمنها
وسلم العالم.
اذا كانت اتفاقية سايكس – بيكو لم تحافظ على
سريتها ألكثر من عام بسبب قيام الثورة البلشفية
في روسيا ،فهل ننتظر ثورة ما في دولة ما لتكشف لنا
تفاصيل اتفاقية سرية غربية متعدّدة األطراف تستهدف
منطقتنا ويعلنون أسماء منظميها وواضعيها ...ونعلم
أنها تستهدف بشكل ج��ذري اسم سورية ووجودها
وحضارة شعبها ومكوناته وما يرمز اليه من قدوة
صالحة تحتذى على مساحة العالم.
إنّ نظرة واعية إلى تفاصيل ما يحصل على ساحة
األمة من مشرقها في العراق إلى مغربها على شواطئ
غزة وحيفا يعطي فكرة واضحة عن المعاناة والضغوط
بأنواعها التي يالقيها أبناء األمة ،وهذه كفيلة بصرف
األنظار نحو أمور المعيشة والسالمة الفردية والرمي
جانبا ً التفكير بالسالمة ال��ع��ام��ة ،س�لام��ة األرض
ووحدتها ،وسالمة الشعب بك ّل مكوناته فقد دفعت
األزم��ة ومجرياتها الجميع باتجاه االرتباط األقرب
واألكثر ضيقا ً وتخلفاً ،وهو المفروض وليس المختار،
المواطن في هذه المنطقة من العالم ت ّم دفعه قسرا إلى
آخر المالجئ ،بعد أن ترك رحابة الوطنية وتسامح
العقائد واألفكار فدخل كهوف االنعزال والكراهية مؤثرا ً
سالمته وتمرير الزمن الخطر بما يحمل من أهوال ،ورغم

ك ّل ذلك ما زال بصيص األمل متوهّ جاً ،ومشاعر البعض
متو ّقدة تطرح مخاطر المؤامرة رغم سقوط نظريتها ،إنه
الواقع فالوجود الغربي – األميركي على ساحة الشمال
ليس من أهدافه الحفاظ على الدولة السورية المجتزأة
من أمتها الكبيرة ،بل هم يعملون إمعانا ً لتحقيق المزيد
من التجزئة ،وليس غريبا ً على الفرنسيين وهم جزء
مؤسس لعمليات التقسيم طرح العودة إلى الدويالت
التي حاولت فرضها في عشرينيات القرن الماضي،
دويالت المدن أو الطوائف والتي رفضها أباؤنا وكانت
محرك ثورتهم التي استم ّرت وامتدّت حتى التحرير
وتحقيق وحدة الجمهورية الحالية دون عودة كامل
أرض األم��ة التاريخية ،اليوم نعي الحقيقة ونطرح
السؤال :ما الذي يريدونه وما هو المخطط ومن يقف
معهم؟
ال أشك للحظة واحدة بأنّ المواطن السوري العادي
بعيدا ً عن أولئك القابعين في مواخير أوروبا ينتظرون
الغنيمة ،يدرك مخاطر اللعبة الدولية ويرفضها وينتظر
بروز قيادة ما تضع خطة المقاومة بك ّل تفاصيلها لطرد
الوجود الدخيل وإسقاط أدواتهم وزبانيتهم أصحاب
مشروع الفدرلة والتقسيم ،وبث روح المقاومة في
صفوف المتواجدين ضمن المنطقة بمختلف شرائحهم
وانتماءاتهم فهم أصحاب األرض الحقيقيين ،ولهم
المصلحة في الحفاظ عليها وعلى ارتباطها وجذورها،
ومخطئ بالمطلق من يقول بأنّ الحاجة وانعدام الثقة أو
االضطهاد هي الدافع الرئيس لألكراد لالنفصال ،فاألكراد
ليسوا محصورين في منطقة ،وليسوا مضطهدين ،وال
تكون ملكية الوطن لألعراق أو الطوائف ،وليس من حق
أحد فردا ً أو جماعة اتخاذ قرار مصيري باسم مجموع ال
يشكل فيه إال أقلية ،أكراد سورية ،إذا جاز لنا الحديث
بهذا االتجاه (ونحن نرفضه) موجودون في ك ّل المدن
وخاصة الرئيسة منها ،وه��م س��وري��ون ،ي��درك ذلك
صالح مسلّم ومن معه ومن يدفعه ويدفع له ،كما يعلم
تماما ً أنّ المستفيد الوحيد من مشروعه هو دولة الكيان
الصهيوني فقط ،وأشك بأنّ األكراد بعيدا ً عن البرازاني
وجماعته يعتبرون هذا الكيان دولة بالمعنى الكامل أو
أنها صديقة وليست معادية.
الجيش السوري يتصدّى على مساحة الوطن ألدوات
العمالة والتخريب وللمرتزقة القادمين من ك ّل أصقاع
األرض ،وانشغاله هذا يعطي فرصة سانحة ألعداء
األمة يمارسون فعلهم لتجسيد ما يخططون له على
األرض بعيدا ً عن أية ممانعة أو مقاومة أو تع ّرضهم
لمخاطر بسبب من يقوم على حمايتهم مأجورا ً من
أبناء المنطقة ،وانعدام السالح وأدوات المقاومة لبقية
المواطنين ،وما كان متوقعا ً ما يحصل لتقوم الدولة
بتسليح هؤالء مسبقاً ،لكن األمر ليس مستحيالً وقد
يأخذ وقتا ً لتحقيق بدء المقاومة ،ال ب ّد من صحوة
وهي حاصلة ،لكن ردود األفعال ما زالت قيد التحضير،
ومن يقول بغير ذلك هو واهم أو مهزوم أو متواطئ،
العمل لوحدة األرض والحفاظ عليها ،بل والعمل على
مناص
استعادة ما ت ّم اغتصابه قبالً ،فرضية حتمية ال
ّ
منها ،وال يتخلى عنها إال خانع أو مستسلم ال يتمتع بأيّ
حس وطني أو غيرة قومية.
ّ
تتجسد في الشمال ،وما يجري في بقية
المؤامرة
ّ
األنحاء يتكفل بالتغطية عليه كما السطول الدخانية
تغطي أرض المعركة النسحاب اآلل��ي��ات واألف���راد،
النصرة وداع��ش وم��ن معهما في الجنوب والشرق
وفي إدلب ومحيط حلب ودير الزور والرقة ،لها مهمة
أساسية لم يخطط لها قادتهم بل هم ينفذون مخططا ً
رسمه الغرب ،ينهزمون في النهاية وتبقى النتائج
ومنها ما يكون على أرض الواقع من خراب واجتزاء
أرض أو شريحة شعبية تطالب بالفراق كما في شمال
وشرق األمة وهي شريحة ساقطة.
في محيط حلب كما في دير الزور والرقة معركة أين
منها معارك الحرب العالمية الثانية وبعضهم يقول انّ
معركة ستالينغراد لم تعد شيئا ً يذكر ،هذه المعارك هي
ما يدفع إلى النهاية القريبة ،هزيمة المشروع الغربي
وال شك ينهزم معه مشروع الفيدرالية وسنفرض على
القوات الغربية الخروج وبك ّل ما نملك من وسائل القوة
واإلصرار على تحقيق النصر لسورية.

احتماالت تعثر ّ
الحل ال�سيا�سي للم�س�ألة ال�سورية �إذا و�صل ترامب �أو كلينتون للبيت الأبي�ض
} ميشيل حنا الحاج



من المعروف أنّ ما تتطلع اليه «الجماعات المسلحة في سورية ،هو إطالة أمد
المفاوضات على أمل وصول رئيس جديد للواليات المتحدة يتعامل مع األزمة
السورية بأسلوب أشدّ ،وربما يكون راغبا ً في استخدام بعض العنف والقوة ،خالفا ً
لموقف الرئيس أوباما الذي تب ّنى في البداية تقديم بعض الدعم للمعارضة ،اال أنه
سرعان ما عدل عن ذلك عندما تكشف له أنّ البديل للنظام القائم ،هو نظام إسالمي
متشدّد طالما عارضت أميركا مثيالً له في أفغانستان .وهكذا عدل عن استخدام
العنف حتى عندما اتهمت سورية باستخدام السالح الكيماوي ،وأخذ بالتنسيق
مع روسيا االتحادية بحثا ً عن الح ّل السياسي الذي يج ّنب الدولة السورية الحرب،
ويحول دون وصول تيار اإلسالم السياسي المتشدّد الى السلطة.
ويبدو أنّ المؤشرات الحالية ،على ضوء أنّ من بقي في ساح الصراع على كرسي
الرئاسة في الواليات المتحدة ،هما دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري وهيالري
كلينتون عن الحزب الديمقراطي ،توحي بأنّ كليهما ال يبديان ذات المرونة أو
التفهّم األوبامي لعواقب مجريات األحداث في المنطقة ،وخصوصا ً في سورية،
فإنّ االحتماالت لتصاعد الصراع عوضا ً عن تهدئته ،سوف تزداد عنفا ً وشدة في
المرحلة األولى على األق ّل من سنوات رئاسة أيّ منهما.

ترامب ...مليارات وقلة خبرة!

فالمرشح دونالد ترامب عديم الخبرة في التعامل مع القضايا السياسية،
وتجربته في هذا الشأن ،ال ترتفع الى مستوي خبرته في التعامل مع القضايا
المالية واالقتصادية والتي ح ّولته الى ملياردير تؤهّ له ملياراته ،ال خبراته أو قدراته
السياسية ،على الترشح لمقعد الرئاسة .وعدم تواجد الخبرة السياسية لديه،
سوف تمكن اآلخرين من التأثير في قراراته ،وتوجيهه نحو ما يخدم مصالحهم،
وسيح ّوله الى لقمة سائغة لقادة الحزب الجمهوري ،وخصوصا ً المحافظين الجدد
منهم ،الميالين منذ زمن بعيد الى التشدّد في كيفية التعامل مع المسألة السورية،
وخصوصا ً منهم السناتور جون ماكين الذي طالما حث الرئيس باراك أوباما على
توجيه ضربات عسكرية حاسمة لسورية ،تضع حدا ً للصراع القائم بطريقة ترضي
ما يعتبرونه مصالح الواليات المتحدة ومصالح حلفائها في دول الخليج.
الواقع أنّ تصريحات ترامب المتخبّطة والمتناقضة أحياناً ،تجعله لقمة سائغة
لهؤالء ،وقد تقود الواليات المتحدة الى كوارث في كيفية التعامل مع القضايا
المتعصبة نحو
الخارجية بل والداخلية أيضاً .وال يستبعد البعض ،نتيجة رؤيته
ّ
المكسيكيين والسود الموصوفين باألميركيين األفارقة ،اضافة الى مخاوفه من
المسلمين القادمين إلى الواليات المتحدة ،يوحي بأنّ المناخ في عهد رئاسته ،انْ
وصل الى السلطة ،قد يعيد الواليات المتحدة الى عهد كوكالكس كالن ،بل والى
زمن المكارثية أيضاً ،ولكن بعداء لك ّل هؤالء ،بعد ان كان العداء في زمن المكارثية
محصورا ً بالعداء للشيوعية وللشيوعيين فحسب.
ً
ً
ً
ونظرته نحو السياسة الخارجية ،ال تق ّل اهتزازا وجهال وتخبّطا عن نظرته
للسياسة الداخلية .فهو يلوم الرئيس أوباما على سوء تعامله مع الحلفاء ،دون
أن يحدّد من يقصد من الحلفاء .هل يقصد أوكرانيا وتقاعس أوباما عن تقديم
العون العسكري الكافي لها لمواجهة التمدّد الروسي في جنوب وشرق أوكرانيا ،أم
يقصد الحلفاء في دول الخليج الذين طالما رفض أوباما االستجابة الستغاثاتهم
بوجوب توجيه ضربات عسكرية موجعة للحكومة السورية إلعادة التوازن للقوى
العسكرية على األرض والذي اخت ّل تماما لمصلحة الحكومة السورية مؤخراً.
ولع ّل تشدّد ترامب في رؤيته حول قدوم المسلمين الى الواليات المتحدة ،سيدفعه
الى السعي إلجراء بعض التوازن في ذاك التوجه .ففي مسعى إلرضائهم ،قد يقوم
بتقديم العون العسكري للمقاتلين في سورية المؤا َزرين من قبل دول الخليج ،رغم
اعتناق بعضهم للفكر الوهابي المتشدّد ،والذي شكل ،إضافة الى أفكار الداعية بن
تيمية وسيد قطب ،جذور اإلرهاب في الشرق األوسط ،بل وفي العالم ،األمر الذي
دفع أوباما للدخول في تفاهمات اضطرارية مع غريمه االتحاد الروسي ،تج ّنبا ً

النتشار اإلرهاب الذي قادت الى تناميه ،تلك األفكار الضا ّرة بتشدّدها غير المب ّرر،
والمتنافي مع تعاليم اإلسالم الصحيحة والمعتدلة.

 ...وكلينتون ليست أوباما

وال يختلف األمر بالنسبة للمرشحة األخرى السيدة هيالري كلينتون ،رغم الدعم
المعنوي الذي يقدّمه لها الرئيس أوباما باعتبارها زميلته في الحزب الدمقراطي،
أمالً منه في أن تواصل النهج السياسي الذي بدأه في كيفية التعامل مع المسألة
السورية والقضايا األخرى .فهناك نقطتان هامتان ال تسجالن لمصلحة كلينتون،
وال توحيان باحتمال اقتدائها بالنهج األوبامي في كيفية التعامل مع األزمة
يصب في مصلحتها( ،وربما ال
السورية بالذات .وقد يكون التميّز الوحيد الذي
ّ
يصب ،ألنها قد تنجرف وراء محاولة إثبات أنها رجل أكثر من الرجال) ،هو كونها
ّ
ستكون السيدة األولى التي ستجلس مرتاحة على مقعد الرئاسة الذي طالما احتكر
الجلوس عليه منذ عهد االستقالل ،ذكور بتوجهات سياسية متفاوتة .أما النقطتان
اللتان ال تسجالن لمصلحتها فهما:
أوالً) تصويتها بالموافقة عام  2002على دخول الواليات المتحدة في حرب ض ّد
العراق .وكان صوتها ،إضافة الى أصوات أخرى من بعض أعضاء مجلس الشيوخ
المنتمين للحزب الدمقراطي ،هو الصوت الواحد والخمسون في مجلس الشيوخ،
والذي أدّى الى إقرار مشروع الحرب ،علما ً أنّ السناتور ساندرز ،منافسها السابق
الساعي الى ترشيح الحزب الدمقراطي له لالنتخابات الرئاسية المقبلة ،قد اقترع
معارضا ً دخول الواليات المتحدة في تلك الحرب.
ولكن ال ب ّد من التنويه أنّ توجه جورج بوش االبن لغزو العراق ،ما كان سيردعه
رفض الكونغرس أو مجلس الشيوخ لطلبه ذاك ،ألنه كان يستطيع الدخول في
تلك الحرب ،استنادا ً لقرار سابق لمجلس الشيوخ صدر في نهايات عام  2001اثر
عملية الحادئ عشر من أيلول ،وهو القرار الذي خ ّول بوش الدخول في حرب في
أفغانستان لمالحقة االرهاب واالرهابيين .اذ كان بوسع بوش االبن ،غزو العراق
أيضا ً دون قرار آخر من الكونغرس ،استنادا المكانية ادّعائه بأن غزو العراق يت ّم
استكماال ً لعملية مالحقة اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل التي تشكل أداة لالرهاب.
وعليه فإنّ صوت هيالري كلينتون عندئذ المؤيد والمرجح لقرار الحرب ،ما كان
سيبدّل كثيرا ً لو ص ّوتت بعدم الموافقة .ك ّل ما في األمر ،أنّ صوتها ذاك المؤيد للغزو
وللحرب ،انما يكشف عن نزوع لديها لترجيح استخدام العنف في ح ّل القضايا،
عوضا ً عن استخدام الوسائل السلمية التفاوضية.
ثانيا) انّ هيالري كلينتون خالل تسلمها لموقع وزارة الخارجية في السنوات
األربع األولى من عهد الرئيس أوباما ،كانت تتب ّنى وتشجع استخدام القوة أو بعض

القوة العسكرية في التعامل مع المسألة السورية .وهذا يشكل مخاوف من عودتها
لتب ّني طروحات الح ّل العنيف لتلك األزمة التي يتوقع لها أن تظ ّل قائمة ولو في
السنوات األولى لرئاستها ،اذا فازت بالرئاسة.
ولكن لوحظ مؤخراً ،أنها نشرت (قبل أيام) رسالة تدين فيها استخدام دول
الخليج ألموال النفط في تشجيع اإلرهاب وتغذيته ،مما أثار غضب بعض دول
الخليج ودفعها الى إص��دار بيانات مضادّة تنفي ذاك االتهام المنسوب اليها.
وكانت قد نشرت تلك الرسالة تعقيبا ً وإدانة لما حدث في أورالندو وتسبّب بمقتل
 49مواطنا ً أميركيا ً على يد مسلم أفغاني األصل ،ذي توجهات إسالمية متشدّدة
ومتأثرة بأفكار الدولة االسالمية.
ولكن تلك الرسالة ،كما يرى البعض ،لم يكن هدفها بشكل مباشر توجيه اللوم
لدول الخليج التي تع ّول كثيرا ً على احتمال وصولها الى سدة الرئاسة وتب ّني
موقف أكثر تشدّدا ً من النظام السوري القائم ،بل كانت الرسالة تسعى للر ّد بشكل
غير مباشر ،نيابة عن الرئيس أوباما ،عن تلك التصريحات النارية التي أدلى بها
المرشح دونالد ترامب تعقيبا ً على حادثة أورالندو ،وانتقد فيها الرئيس األميركي
أوباما على تساهله في التعامل مع المتشدّدين اإلسالميين ،مل ّمحا ً دون ذكر ذلك
مباشرة ،الى أنّ الرئيس أوباما يتعاطف معهم بسبب انتسابه إلى والد كان يدين
باإلسالم .فجاء توقيت رسالة السيدة كلينتون التي يقدّم أوباما الدعم لترشحيها،
دفاعا ً عن أوباما ونفيا ً لتصريحات ترامب ،أكثر من كونها غمزا ً لقنوات دول الخليج
التي تنتظر بفارع الصبر حصول االنتخابات الرئاسية في أميركا ،ووصول أيّ من
المرشحين لمقعد الرئاسة ،اعتقادا ً منهم أنه سيكون في أسوأ األحوال ،أق ّل توجها ً
نحو الحلول السياسية األوبامية ،وأكثر توجها ً في أدنى الحاالت ،الحتماالت
استخدام بعض الشدة ،ولو لمجرد تحسين الموقع العسكري للمعارضة السورية
المسلحة ،وصوال ً بها الى موقع تفاوضي أفضل في حالة عزوف أيّ منهما (أيّ
المرشحين للرئاسة) عن استخدام درجات قصوى من الشدة التي طالما طالبت
بها المعارضة المسلحة التي تقودها السعودية وقطر.
ولع ّل تثوير جبهة حلب بشكل عنيف ،في هذا الوقت بالذات ،يثير الدجهشة
والكثير من التساؤل .ففي هذا الوقت تجري عمليات عسكرية كبرى ض ّد داعش،
إحداها تقودها القوات العراقية بمؤازرة من طيران التحالف األميركي ،والمعززة
أيضا بهجمة مشابهة في شمال سورية تقودها «قوات سورية الدمقراطية ،أيضا
تحت غطاء من طيران التحالف األميركي .ويرافق هذه وتلك ،ضربات توجهها
القوات السورية مؤازرة بمظلة من الطيران الروسي ،لعدة مواقع تسيطر عليها
«داعش» في األراضي السورية ،وتشمل احدى جبهاتها ،التوغل داخل الحدود
اإلدارية لمحافظة الرقة «عاصمة داعش».

ففي خض ّم هذه المعارك المفصلية هنا وهناك ،يشنّ هذا الهجوم المستغرب
في توقيته ،جيش الفتح الذي تقوده جبهة النصرة ذات االنتماء الصريح والمعلن
لتنظيم القاعدة ،وذلك بمؤازرة من أحرار الشام وعدة كتائب تنتمي لحركة اإلخوان
المسلمين ،بل وبمشاركة جنود أتراك نظاميين أطلقوا لحاهم وادّع��وا انتماءهم
للجماعات المسلحة المس ّماة معتدلة ،وهو وصف ال يتسق مع انتماء حليفها
الرئيسي في جيش الفتح ،أيّ جبهة النصرة ،الى تنظيم القاعدة.
وال أحد يستطيع تفهّم هذا الموقف الغريب لجبهة النصرة التي يفترض بها أن
تعزز الجهود لمقاتلة داعش ،خصوصا ً أنّ أبو محمد الجوالني ،امير النصرة والقائد
الفعلي لجيش الفتح ،هو من أل ّد أعداء أبو بكر البغدادي« ،خليفة الدولة االسالمية».
وقضية االنشقاق ثم العداء بينهما منذ عام  ،2013افترض بها أن تشكل حافزا ً له
للمشاركة في القتال ض ّد داعش ،ال فتح جبهات تعزز موقف الدولة االسالمية ،وذلك
بإشعاله جبهة حلب ومشاغلته فيها من يقاتل عد ّوته اللدود أيّ داعش ،سواء كان
من يقاتلهم القوات السورية الحكومية ،أو «قوات سورية الدمقراطية».
فهزيمة داعش ،تعني تكريس أبو محمد الجوالني قائدا ً فعليا ً وقويا ً للجماعات
المسلحة في سورية ،رغم أنّ الجناح اآلخ��ر للمعارضة المسلحة هو «جيش
اإلسالم» الذي يقوده «علوش» ،هو الذي يقود حاليا ً ويؤثر في مصير المفاوضات.
وقد يرجح البعض أنّ معارك حلب ،هي أيضا ً من معارك اللحظات األخيرة
تمهيدا ً لتحقيق مكاسب لجبهة النصرة المهملة في مسألة المفاوضات ،وهي
مكاسب يسعى الجوالني لتحقيقها بأسرع وقت ممكن تعزيزا ً لضرورة ايجاد
دور له في جنيف المقبل ،حتى ولو مثله فيه علوش ظاهرياً .فجنيف المقبل انْ
عقد ،قد يكون األخير ،اذ انّ الواليات المتحدة بعد شهرين أو ثالثة قد يستغرقها
جنيف الرابع  ،سوف تنشغل باالنتخابات الرئاسية ،ولن تكون إدارتها عندئذ
متف ّرغة لفترة ما ،لقضية فرعية أق ّل أهمية في االهتمامات األميركية كالقضية
السورية .فالعودة لالهتمام بالمسألة السورية ولو عن طريق «جنيف  ،»5ستكون
من نصيب الرئيس القادم ،سواء كان دونالد ترامب ،أو هيالري كلينتون .كما أنّ
الرئيس الجديد كان من كان ،لن يستطيع الشروع بالتعامل مع الملف السوري
مضي عدة شهور على توليه الرئاسة ،لوجود قضايا عدة ذات اهمية خاصة،
قبل
ّ
بعضها داخلي ،وبعضها يحتاج ضرورة إطالعه ودراسته للملفات القائمة والتي
تحتاج الى إحاطة الرئيس الجديد بها ،قبل التف ّرغ للتعامل مع قضايا خارجية قد
تشكل المسألة السورية واحدة منها.
اذن كما يتنافس دونالد ترامب وهيالري كلنتون على مقعد الرئاسة في الواليات
المتحدة ،فانّ الجوالني بات يتنافس اآلن على مقعد قيادة المعارضة المسلحة
في سورية .والتنافس األش ّد هو بين الجوالني وعلوش الذي بات مرحليا ً أه ّم
من التنافس مع أبو بكر البغدادي ،فك ّل منهما يريد الجلوس في مقعد قيادة تلك
المفاوضات ،أو تكون له الكلمة الفصل حتى ولو لم يظهر على شاشتها ،علما ً أنّ
الجوالني الموعود بقيادة تنظيم القاعدة لدى رحيل أيمن الظواهري عنها ،وبسبب
ذاك الوعد المعطى له كما يبدو من الظواهري ،رفض التخلي عن انتمائه للقاعدة
كما فعل البغدادي وفعلت «بوكو ح��رام» وتنظيمات أخ��رى تخلت عن والئها
للقاعدة .وهو لذلك ،وتعزيزا ً لموقعه المستقبلي في تنظيم القاعدة ،يسعى لتعزيز
موقعه في الساحة السورية أيضاً ،تمهيدا ً ربما ،لنقل قيادة القاعدة من أفغانستان
الى سوريستان كما يريد لسورية أن تكون.
فعلى ضوء هذه المطامح «الجوالنية» ،يمكن للمراقب أن يتفهّم معارك حلب
في هذا التوقيت بالذات ،على انها معارك انتخابية تجري في سورية على قدم
وساق ،كما تجري االنتخابات الرئاسية في أميركا على قدم وساق ،مع فارق واحد،
هو أنّ األصوات التي تفصل في مصير الرئاسة األميركية هي أصوات يدلى بها في
صناديق االقتراع ،أما اصوات ترجيح الفائز على صعيد المعارضة السورية ،هي
أصوات تلعلع بها أصوات المدافع وأزيز الرصاص.
 مستشار في المركز األوروبي العربي لمكافحة االرهاب  -برلين
عضو في مركز الحوار العربي األميركي  -واشنطن

