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على ماذا تراهن القوى الدولية واإلقليمية في ســورية؟ لماذا خســرت القوى الديمقراطية المعركة في سورية وغيرها من
بلدان الربيع العربي؟ هل هزمت المعارضة الســورية إلى غير عودة؟ هل يمكن تأهيل بشــار األسد؟ هذه األسئلة وغيرها ،محور
مطالعة برهان غليون الموسعة التالية

القضية السورية
في مواجهة الرهانات الدولية
لماذا لن يستفيد األسد؟

برهان غليون

 1نهاية الـشــرق األوس ــط القديم:يـشـكــل إخ ـف ــاق س ـيــاســات الـغــرب
في الشرق األوســط الحدث األبرز
لـهــذا الـعـقــد .خسر الـغــرب أو هــو على وشك
أن يـخـســر ك ــل ره ــان ــات ــه ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،فـبــدل
نجاحه في ما أطلق عليه املثقفون والساسة
األميركيون بناء األمة التي افترضوا غيابها،
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،قـ ـ ّـوضـ ــت الـ ـت ــدخ ــات
األميركية في العراق وفي أفغانستان هياكل
ّ
الـ ــدولـ ــة ،وم ــزق ــت ال ـن ـس ـيــج االج ـت ـم ــاع ــي في
الـبـلــديــن ،وأط ـل ـقــت ال ـع ـنــان لـتـنــامــي حــركــات
ّ
التطرف الطائفية ،ومعها سياسات االرهاب،
وآل حكم كابول إلــى حركة طالبان .وانتهت
سياسة احـتــواء إي ــران الخمينية الـتــي عمل
عـلـيـهــا ال ـغ ــرب ع ـق ــودا طــوي ـلــة إل ــى اجـتـيــاح
مليشيات إيــران معظم أقـطــار املـشــرق ،وإلــى
زعــزعــة استقرار بـلــدان الخليج الغنية التي
لم ّ
يتردد بعضها في البحث عن الحماية في
كنف تل أبيب املفترض أنها عدوة تاريخية
لـ ـه ــا .وبـ ـ ــدل أن ت ـ ـ ـ ّ
ـؤدي س ـي ــاس ــة ال ـع ـقــوبــات
ال ـطــوي ـلــة وغ ـي ــر ال ـنــاج ـعــة إل ــى ك ـســر شــوكــة
النظام اإليــرانــي ،أخرجت املــارد الـنــووي من
عـبــاءة املــرشــد ،لتضع املنطقة أم ــام احتمال
ّ
سـ ـب ــاق ت ـس ــل ــح نـ ـ ــووي ي ـس ـت ـنــزف ق ــدرات ـه ــا،
وي ـه ـ ّـدد بـ ّ
ـزجـهــا فــي أت ــون مـحــرقــة ال ينبغي
االستهانة باحتماالتها.
ولم تخفق واشنطن في تطبيق حل الدولتني
إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي الذي ّ
سمم
حياة شعوب املنطقة أكثر من قــرن فحسب،
ولكنها أخفقت أيضا فــي ثني تــل أبيب عن
استكمال مشروع االستيطان اليهودي في
الضفة الغربية لقطع الـطــريــق على أي أمـ ٍـل
بقيام دولــة فلسطينية فــي املستقبل .وبعد
فشل مــا سـ ّـمــي التحالف الـعــربــي أو الــدولــي
إلن ـه ــاء ال ـح ــرب ال ـكــارث ـيــة ف ــي ال ـي ـمــن ،تـفــاقــم
ال ـص ــراع واتـسـعــت رقـعـتــه وآثـ ــاره الـكــارثـيــة.
وه ــذا هــو الــوضــع أيـضــا فــي معظم مناطق
أف ــري ـق ـي ــا شـ ـم ــال وج ـ ـنـ ــوب الـ ـصـ ـح ــراء ال ـتــي
تـنـخــرهــا ال ـصــراعــات وال ـن ــزاع ــات وال ـحــروب
الــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ت ـحــت أن ـظ ــار ال ــدول
الـغــربـيــة ،وأحـيــانــا بمساعدتها ورعــايـتـهــا.
ّ
تصدع التهدئة في
وأحــدث هــذه اإلخفاقات
لبنان أمــام تصميم مليشيا حــزب الله على
تقويض سلطة الــدولــة وال ـقــانــون ،لتجنيب
أنصارها املساءلة في قضية االنفجار الكبير
الذي دمر مرفأ بيروت واألحياء املحيطة به.
وبموازاة هذه اإلخفاقات ،تزايدت املخاطر
مـ ــن ت ـ ـحـ ـ ّـدي ال ـ ـصـ ــن ال ـ ـصـ ــاعـ ــدة ال ـه ـي ـم ـنــة
الغربية ،األميركية خاصة ،على السياسة
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة .وشـ ـيـ ـئ ــا ف ـش ـي ـئ ــا،
ّ
تبدلت األولــويــات االستراتيجية ،ووجــدت
واشنطن أن مصلحتها تكمن في تقليص
إن ـف ــاق ـه ــا ع ـل ــى ح ـف ــظ ن ـف ــوذه ــا ف ــي ال ـش ــرق
األوسـ ـ ــط ل ـتــوج ـيــه مـ ـ ــوارد أكـ ـب ــر ،عـسـكــريــة
وسياسية وتقنية ،ملواجهة الخطر الصيني
واآلس ـي ــوي املـتـنــامــي فــي ال ـعــالــم .وه ــذا ما
ت ــرج ــم ب ـت ـخ ـف ـيــض اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا امل ــادي ــة
والـسـيــاسـيــة فـيـهــا ،وسـحــب معظم قواتها
وقواعدها العسكرية من منطقتنا وحذفها
من قائمة أولوياتها االستراتيجية.
ت ـح ـمــل هـ ــذه الـ ـتـ ـب ـ ّـدالت ف ــي االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الغربية مخاطر كبيرة على استقرار منطقةٍ
ـات مــزمـنــة مـنــذ انفصالها
تعيش أص ــا أزمـ ـ ٍ
عــن اإلمـبــراطــوريــة العثمانية ،ودخــولـهــا في
الفلك الغربي األوروب ــي ،ثــم األمـيــركــي ،فتهز
ّ
متعدد
توازناتها وتطلق ديناميكيات صراع
االطـ ــراف بــن مـكــونــاتـهــا ،كـمــا تثمير شهية
ّ
تتصيد الـفــرص لــوراثــة
ال ــدول االخ ــرى الـتــي
مواقع نفوذها في هذه املنطقة الحيوية من
ال ـعــالــم .ومـثـلـمــا لـعــب ص ــراع ال ـقــوى الـكـبــرى
على الشرق األوسط ،منذ بداية القرن املاضي،
دورا رئيسا في رسم الخرائط الجيوسياسية
للمنطقة ،وتـحــديــد ديـنــامـيـكـيــات نــزاعــاتـهــا
الــداخـلـيــة ،وأيـضــا أشـكــال وح ــدود الـنــزاعــات
املزمنة فيها وعليهاّ ،
يفجر انسحاب الغرب
االستراتيجي من مواقع عديدة كان يسيطر
عليها نزاعات وحــروب بمقدار ما يخلق من
رهــانــات جــديــدة ،وم ــا ينتج مــن الطموحات
واألط ـمــاع لــدى ال ــدول اإلقليمية األق ــدر على
اق ـت ـس ــام م ــواق ــع ال ـن ـف ــوذ ال ـغ ــرب ــي ال ـقــدي ـمــة.
وبـ ـمـ ـق ــدار مـ ــا ي ـك ـش ــف مـ ــن مـ ــواطـ ــن اخ ـت ــال
وضـعــف فــي بنى ال ــدول والـبـلــدان وتــوازنــات
الـقــوى الــذاتـيــة فيها ،يـحــول الضعيفة منها
إلــى فريسة جــاهــزة وسهلة للطامعني فيها.
ولن ّ
تتردد الدول اإلقليمية التي حققت قسطا
ّ
مــن الـتـقــدم الـصـنــاعــي والـتـقـنــي والـعـسـكــري،
خ ـصــوصــا ف ــي ال ــدخ ــول ف ــي ال ـت ـنــافــس على
وراثة ما يمكن وراثته من إرث اإلمبراطورية
ال ـش ــرق أوس ـط ـي ــة ال ـغــرب ـيــة امل ـت ـه ــاوي ــة ،وفــي
السعي إلى الحصول على نصيبها منها.
وألن تــراجــع استثمار الـغــرب االستراتيجي
فــي ه ــذه املـنـطـقــة الـتــي ال ت ــزال تـتـمـتــع ،على
الرغم من كل شيء ،بأهمية استراتيجية ،من
ّ
دون أن يعني تخليها عن مصالحها الكبيرة
فيها ،تتقاطع فيها ،كما هو واضــح وضوح
الشمس ،الصراعات اإلقليمية مع الصراعات
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الــدولـيــة مــع الـسـعــي إل ــى تهميش الـنــزاعــات
الـسـيــاسـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة واحـ ـت ــواء ال ـقــوى
املحلية وتشغيلها لحسابها.
ه ـك ــذا بـ ــدل ال ـت ــدخ ــات ال ـع ـس ـكــريــة الـقــديـمــة
الـتــي اتسمت بها الـسـيــاســات االستعمارية
الكالسيكية ،تنحو االستراتيجية الراهنة
إل ـ ــى الـ ـت ــدخ ــل مـ ــن خ ـ ــال إش ـ ـعـ ــال الـ ـح ــروب
الداخلية ،والتالعب بالقوى املحلية وتغيير
مــوازيــن ال ـقــوى مــن خــالـهــا .وه ــذا مــا ّ
يفسر
ت ـنــامــي ظ ــاه ــرة الـ ـح ــروب بــالــوكــالــة ال ـت ــي ال
يقتصر استخدامها اليوم على دول الهيمنة
اآلفلة ،وإنما يأخذ أحجاما أكبر عند الدول
اإلقليمية الـتــي تطمح إلــى الـحـلــول محلها،
واحـتــال مــواقــع نفوذها السابقة ،فــا تقلل
هذه الحروب من التكاليف املادية والبشرية
لـ ـلـ ـق ــوى الـ ــدول ـ ـيـ ــة ّواإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة املـ ـتـ ـن ــازع ــة
فحسب ،ولكنها تخفف عنها املسؤولية في
ال ـجــرائــم املــرتـكـبــة ،كـمــا تـســاهــم فــي توسيع
دائ ــرة انتشارها مــن دون رادع .واأله ــم أنها
تجعل أغلبها حــروبــا بــا نهاية ،أي حــروب
مستحيلة وص ـفــريــة ،حصيلتها الــوحـيــدة
امل ــوت وال ـخ ـس ــارة امل ـت ـبــادلــة .وال يحسمها،
ف ــي أف ـض ــل الـ ـح ــاالت ،إال اإلنـ ـه ــاك وال ـخ ــراب
املتبادل ومنطق الحد من الخسائر وتوفير
التضحيات اإلضافية املجانية.
ه ـ ــذا مـ ــا ح ـ ـ ـ ّـول امل ـ ـشـ ــرق إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة زالزل
وت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدعـ ـ ــات جـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة
وث ـقــاف ـيــة م ـت ـنــاس ـلــة ،وإل ـ ــى م ـس ــرح ل ـحــروب
ّ
مــركـبــة تـتــداخــل فيها الـنــزاعــات الــدولـيــة مع
النزاعات اإلقليمية مع النزاعات السياسية،
األي ــدي ــول ــوج ـي ــة وال ـق ــوم ـي ــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة ،أي
ـادالت مـعـقــدة ومـتـشــابـكــة ،مستعصية
ب ـم ـعـ
ٍ
على الحل أو تكاد.
وما من شك في أن لهذا الوضع ،االستثنائي
في تعقيده ،دورا رئيسا فيما آلت إليه ثورات
ّ
تحولت من انتفاضات
الربيع العربي التي
س ـيــاس ـيــة ش ـع ـب ـيــة وس ـل ـم ـيــة ذات مـحـتــوى
ديـمـقــراطــي وت ـح ـ ّـرري واضـ ــح ،فــي البحرين
والـيـمــن وال ـع ــراق ولـبـنــان وليبيا وســوريــة،
حروب دوليةٍ وإقليميةٍ وطائفيةٍ وقومية
إلى
ٍ
متداخلة .كما كان له أثره الواضح في تلغيم
العالقات العربية اإليرانية والعربية التركية،
ّ
وفي توتر العالقات بني دول الخليج وتفكك
مجلس التعاون الذي جمعها عقودا طويلة

دفعت سورية الثمن
األعلى لتنازع السياسات
الدولية واإلقليمية
ترك األمور كما هي
عليه في سورية
والمشرق يعني
العيش إلى جانب بركان
متفجر لن يتوقف عن
قذف حممه

مــاضـيــة ،وفــي دفــع بـعــض منها إلــى البحث
سبل جــديــدة للحماية فــي إســرائـيــل ،و/
عــن ّ
أو تبني سياسات راديكالية في التعامل مع
املعارضة ،والسعي إلى تجريمها وقتلها.
الخاسر األكبر في هذا االنقالب االستراتيجي
ك ــان ال ـق ــوى وال ـح ــرك ــات الــديـمـقــراطـيــة الـتــي
راه ـنــت فــي كــل ب ـلــدان ال ـشــرق األوسـ ــط على
مــوقــف ق ــوي لـلـغــرب فــي دع ــم عملية انتقال
سياسي وإص ــاح اجتماعي ،وفــي مواجهة
سـ ـي ــاس ــات اإلب ـ ـ ـ ــادة امل ـن ـظ ـم ــة ل ـل ـم ـعــارضــات
القائمة أو الوليدة من نظم ّ
تمرست بالقمع
ال ــدم ــوي ،وأحـكـمــت بالفعل سيطرتها على
ّ
وحصنت نفسها أمــام أي
الدولة واملجتمع،
نقد أو احتجاج.
أما في سورية التي دفعت الثمن األعلى لتنازع
ّ
السياسات الدولية واإلقليمية ،فقد شكل هذا
ال ـت ـحــول االس ـتــرات ـي ـجــي نـقـطــة مـفـصـلـيــة في
تطور الـصــراع واملــواجـهــة الداخلية ،ووضــع
م ـص ـيــر الـ ــدولـ ــة وال ـ ـبـ ــاد وامل ـج ـت ـ ّم ــع أي ـض ــا،
باملعنى الـحــرفــي للكلمة ،عـلــى ك ــف عفريت.

استحالة «تأهيل األسد»
جميع محاوالت إعادة تأهيل بشار األسد اليوم أو غدا سوف تفشل.
ببساطة ألنه من دون تغيير في الحكم وتسوية سياسية ،وما تتضمنه
من تغيير جــذري في قواعد ممارسة الحكم وتوزيع السلطات
والصالحيات في سورية ،ال يمكن حل أي مسألة من المسائل العديدة
والمعقدة التي ولدتها الحرب العدمية ،وفي مقدمها مسألة بناء
الدولة المفككة والمنحلة ذاتها ،فال يوجد اليوم دولة في سورية
وإنما أجهزة وجيوش ومليشيات أجنبية متصادمة ومتنافسة،
ومناطق منعزلة بعضها عن بعض ،ومفتقرة أي إدارة مدنية جدية.

هــذا مــا يعنيه تسليم ال ــدول الغربية بفشل
ال ـض ـغ ــوط االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـتــي
اعتمدت عليها للتوصل إلى تسوية سياسية
وعدم استبعاد خيار التعامل مع األسد كأمر
واقع وامتحان التعايش معه.
ل ـكــن ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ــا يـمـثـلــه ه ــذا املــوقــف
من تكريس للوضع التراجيدي القائم ،وما
يـنـطــوي عـلـيــه م ــن ق ـبــول بــاس ـت ـمــرار الـحــرب
والفوضى والبؤس اإلنساني املرتبط بهما
أمــرا واقعا أيضاّ ،
يوجه التسليم بمثل هذا
الـ«انتصار» لألسد ونظامه رسالة خطيرة
إلى الشعوب والقوى الديمقراطية في العالم
أج ـمــع ،فـشــرعـنــة بـقــاء األس ــد ،رسـمـيــة كانت
أم واقـعـيــة ،تعني عمليا ،شرعنة استخدام
األسلحة الكيميائية وحروب اإلبادة والقتل
العشوائي ،وإزالة كل الخطوط الحمر من أمام
األنظمة الديكتاتورية في حروبها الراهنة
والـقــادمــة ضــد إرادة الـتـحـ ّـرر لــدى شعوبها،
وف ـي ـمــا وراء ذل ـ ــك ،ض ــد ال ـش ـع ــوب األخ ـ ــرى.
ّ
عنه
وسيكون التطبيع الــذي بــدأت تتحدث ً
بعض ًالحكومات العربية واألجنبية هدية
مجانية ال ّ
تقدر بثمن لجميع مجرمي الحرب
الديكتاتوريني القائمني على رأس عملهم
من
ّ
والقادمني ،واملرشحني لتكرار حروب اإلبادة،
وإشـ ـع ــارا سـلـبـيــا م ــن املـجـتـمــع ال ــدول ــي إلــى
ّ
الطغم املفترسة التي تتحكم بمعظم أقطار
ّ
التشدد والعنف وضرب
الجنوب بأن منطق
الحائط بأي ضغوط عاملية ،أو قيم إنسانية،
أو مواثيق دول ــة ،هــو وحــده املنطق الناجع
لضمان البقاء في الحكم واالستمرار فيه.
 2مل ــاذا لــن يستطيع األس ــد االس ـت ـفــادة منتــراجــع الـغــرب وانكفائه :لــن يكون النحسار
اه ـت ـم ــام الـ ـغ ــرب ب ــال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ع ــواق ــب
ـدار م ــا ،يكشف
سـلـبـيــة ف ـح ـســب ،ف ـه ــو ،ب ـم ـق ـ ٍ
لـلـمـشــرقـيــن ه ـشــاشــة أنـظـمـتـهــم وبـنـيــاتـهــم
ويـ ــزعـ ــزع اسـ ـتـ ـق ــرار ح ـك ــوم ــات ـه ــم ،ي ـف ـت ــح ،ال
م ـحــالــة ،عـيــونـهــم ع ـلــى ال ـق ـصــور املستحكم
ف ــي مــؤس ـســات ـهــم واع ـت ـق ــادات ـه ــم وأســال ـيــب
تـنـظـيـمـهــم وعـمـلـهــم وت ـف ـك ـيــرهــم .وال ب ــد أن
املديد لوهم
يوقظهم على مخاطر االستسالم ً
الحماية الدولية ،سواء كانت مرتبطة بالثقة
بـ ـق ــدرة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ع ـلــى إلـ ـ ــزام األط ـ ــراف
باحترام مواثيقها أو بقدرة الدول املركزية أن
تفرض قرارها وتملي إرادتها على الجميع،
عالم أصبح ،بالفعل،
فهذا لم يعد ممكنا في
ٍ
ّ
متعدد األقطاب.
وعلى الرغم مما يثيره هذا التراجع الغربي
ّ
التوسع لدى قوى جديدة تنتظر
من شهية
دورهـ ـ ــا لـتـحـصــد ال ـغ ـن ــائ ــم ،إقـلـيـمـيــة كــانــت
أم دولـ ـي ــة ،ف ــإن ــه ي ـف ـت ــح ،ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
شهية الشعوب املقهورة لالنعتاق ،وينهي
واإلم ـع ـيــة الـتــي سيطرت
ثـقــافــة االس ـت ـســام ّ
ع ـل ـي ـهــا قـ ــرونـ ــا ،وي ـ ـغـ ــذي ال ـ ـنـ ــزوع إلـ ــى أخ ــذ
األفـ ـ ــراد وامل ـج ـت ـم ـعــات مـصـيــرهــم بــأيــديـهــم،
واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـل ــى ق ــدراتـ ـه ــم ومـ ـب ــادراتـ ـه ــم.
وبـعـكــس الهيمنة الـغــربـيــة الـتــي ال تستمد
قوتها من القدرة العسكرية فحسب ،وإنما
تـمـ ّـد جــذورهــا فــي ال ــدور االسـتـثـنــائــي الــذي
لعبته الشعوب األوروب ـيــة فــي تقدم املدنية
والحضارة الحديثة ،أي في أسلوب حياتنا
ال ــراه ــن ومـخـيـلـتـنــا وأفـ ـك ــارن ــا وم ـشــاعــرنــا
أيـضــا ،تفتقر سيطرة الـقــوى املنافسة مثل

روس ـيــا أو إي ــران أو الـصــن ألي شــرعـيــة أو
عـمــق أيــديــولــوجــي أو عــاطـفــي .وه ــي تخلق
مقاومتها عند الشعوب التي تقع ضحيتها
في اللحظة ذاتها التي تفرض فيها نفسها،
ّ
وال يبقى لها ما يمكنها من االستمرار سوى
استعراض قدراتها على االستخدام املفرط
للعنف وارتكاب املجازر لتأديب معارضيها.
فقد الغرب وسوف يستمر في فقد مزيد من
نـفــوذه فــي الـعــالــم ،ألنــه لــم يعد لـهــذا النفوذ
ج ــوان ــب ب ـن ــاءة تـغـطــي عـلــى آث ـ ــاره السلبية
الحتمية .وقــد أظـهــر فــي تعامله مــع ثــورات
الربيع العربية ،والـســوريــة خــاصــة ،افتقاره
املـتــزايــد لـهــذه الـجــوانــب التعويضية .وكما
كان ّ
لتردده في تقديم الحماية ،واسترخاصه
دمــاء املشرقيني ،دور كبير فــي خـســارة هذه
الثورات الشعبية رهاناتها ،كان لذلك أيضا
دوره فــي سـقــوط وهــم الــرهــان على تضامن
ال ـغ ــرب لـتـحـقـيــق ال ـحــريــة وح ـق ــوق اإلن ـســان
امل ـ ـن ـ ـشـ ــودة الـ ـت ــي ك ــان ــت ق ـض ـي ـت ــه ومـ ـص ــدر
هيمنته العاملية الحقيقية.
بالتأكيد ،سوف يحتاج ّاالستقرار في املنطقة
زمـنــا طــويــا ،ول ــن يتحقق إال باستعادتها
الحد األدنــى من استقاللها الجيوسياسي،
وتقليص حجم التدخالت الخارجية ،سواء
كـ ــان ذلـ ــك ف ــي ن ــزاع ــات ـه ــا أو ف ــي ال ـت ـســويــات
توازنات
املطلوبة إلنهائها ،وكذلك بحصول
ٍ
أكثر استقرارا تعكس توزيع القوى الحقيقي
واملهارات والكفاءات واإلنجازات الحضارية
داخل املنطقة ذاتها.
ّ
التحول
هذا يعني أن علينا أال ننظر إلى هذا
االستراتيجي من جانبه السلبي فقط ،فهو،
بمقدار ما يحمل من األخطار الفعلية التي
يـنـبـغــي مــواج ـه ـت ـهــا ،يـ ـق ـ ّـدم ف ــرص ــا جــديــدة
لتطوير قدرات الشعوب املادية والسياسية
واألخ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدي ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة
بـ ـن ــاء م ـن ـظــومــات ـهــا امل ـع ــرف ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ع ـل ــى أس ـ ــس أكـ ـث ــر تـمــاسـكــا
ّ
يخص العالقات
وفاعلية .وكذلك األمر فيما
مع الــدول الغربية التي ستبقى ،على الرغم
م ــن ان ـح ـســار ن ـفــوذهــا ال ـتــدري ـجــي ف ــي ســدة
الهيمنة العاملية ،عقودا طويلة مقبلة.
وبــاملـثــل ،ال ينبغي أن نعتقد أن مــا تسبب
في خسارتنا رهاناتنا سوف يساعد األسد
وح ـل ـف ــاءه ع ـلــى تـحـقـيــق أه ــداف ـه ــم وف ــرض
مصالحهم بالقوة على حسابنا ،فليس من
املحتم أن تكون خسارة طرف ربحا للطرف
اآلخـ ـ ـ ــر .وم ـ ــا رأى ف ـي ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
ن ـجــاحــا ان ـت ـخــاب ـيــا يـ ـج ـ ّـدد شــرع ـيــة األس ــد
ويـ ـب ـ ّـرر إع ـ ــادة تــأهـيـلــه ال ي ــرى ف ـيــه الـعــالــم
إال دلـيــا على اإلمـعــان فــي احتقار الشعب
وال ــرأي الـعــام الــدولــي ،واالسـتـهـتــار بالقيم
اإلن ـس ــان ـي ــة ،وان ـ ـعـ ــدام األه ـل ـي ــة األخ ــاق ـي ــة
والفكرية ،والفشل الذريع في التجاوب مع
أبسط واجبات مسؤول سياسي في السعي
إلــى تجنيب بــاده الـكــارثــة ،والحفاظ على
سيادة البالد واستقاللها ووحــدة الشعب
وأمنه وازدهار أحواله .وفيما وراء ذلك ،لن
يقبل أي سياسي يحترم نفسه ومهنته أن
يتعامل مــع مــن سـعــى بـيــديــه ورجـلـيــه إلــى
تدمير بلده وتشريد شعبه والقضاء على
ـوات
مـسـتـقـبــل أب ـن ــائ ــه ،م ــن أج ــل ك ـســب س ـن ـ ٍ
إضافية في السلطة ،بعد عشرين عاما من
الحكم املطلق والفاسد إال كقاتل ومسؤول
عن جرائم حرب وإبادة جماعية.
وف ـ ــي اع ـ ـت ـ ـقـ ــادي ،ج ـم ـي ــع مـ ـ ـح ـ ــاوالت إع ـ ــادة
تــأه ـيــل األسـ ــد ال ـي ــوم أو غ ــدا س ــوف تـفـشــل.
ببساطةٍ ألنه ،أوال ،من دون تغيير في الحكم
وتسوية سياسية ،ومــا تتضمنه من تغيير
في قواعد ممارسة الحكم وتوزيع السلطات
وال ـصــاح ـيــات ،ح ــل أي مـســألــة م ــن املـســائــل
الـ ـع ــدي ــدة واملـ ـعـ ـق ــدة الـ ـت ــي ول ــدتـ ـه ــا ال ـح ــرب
الـعــدمـيــة ،وف ــي مقدمها مـســألــة بـنــاء الــدولــة
ّ
املفككة واملنحلة ذاتها ،فال يوجد اليوم دولة
في سورية وإنما أجهزة وجيوش ومليشيات
أج ـن ـب ـيــة م ـت ـصــادمــة وم ـت ـنــاف ـســة ،وم ـنــاطــق
منعزلة بعضها عن بعض ،ومفتقرة أي إدارة
مدنية ّ
جدية.
وثــان ـيــا ،ألن ال ـن ـظــام نـفـســه ل ــم ي ـعــد نـظــامــا،
وإنما تحول شراذم وشلال وشبكات مصالح
تنهش بعضها بعضا ،كما أب ــرزت ذلــك في
األشـهــر املــاضـيــة ق ــرارات الحجز على أمــوال
وحـ ـس ــاب ــات آالف م ــن ال ـص ـنــاع ـيــن ورجـ ــال
األع ـ ـمـ ــال ،ب ـمــن ف ـي ـهــم ع ــدي ــدون م ــن امل ــوال ــن
للنظام ،باإلضافة إلى هجرة عشرات األلوف
منهم الى خارج سورية.
وثالثا ،ألن األســد يخطئ عندما يعتقد أنه
ال يزال االبن املدلل للغرب بسبب تعاونه أو
الحاجة إلـيــه وإل ــى أجهزته االستخباراتية
ف ــي ال ـح ــرب ض ــد اإلره ـ ـ ــاب ،ب ـعــد أن اكـتـشــف
الجميع أن صانع السم شاربه .وأن اعتماده
على حماية طهران وتماهيه مع سياساتها
ٌ
سبب إضافي ملقاومة بقائه.
(أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

