
القضية السورية 
في مواجهة الرهانات الدولية

قضايا

برهان غليون

القديم  األوســـط  الــشــرق  نهاية   1-
:يــشــكــل إخـــفـــاق ســيــاســات الــغــرب 
في الشرق األوســط الحدث األبرز 
لــهــذا الــعــقــد. خسر الــغــرب أو هــو على وشك 
أن يــخــســر كـــل رهـــانـــاتـــه فـــي املــنــطــقــة، فــبــدل 
نجاحه في ما أطلق عليه املثقفون والساسة 
األميركيون بناء األمة التي افترضوا غيابها، 
ــــت الـــتـــدخـــات  ــّوضـ ــ ــم الــــعــــربــــي، قـ ــالــ ــعــ ــــي الــ فـ
األميركية في العراق وفي أفغانستان هياكل 
قــــت الــنــســيــج االجـــتـــمـــاعـــي في 

ّ
ــز الــــدولــــة، ومــ

الــبــلــديــن، وأطــلــقــت الــعــنــان لــتــنــامــي حــركــات 
التطّرف الطائفية، ومعها سياسات االرهاب، 
إلــى حركة طالبان. وانتهت  وآل حكم كابول 
الــتــي عمل  الخمينية  إيـــران  احــتــواء  سياسة 
ــقـــودا طــويــلــة إلــــى اجــتــيــاح  عــلــيــهــا الـــغـــرب عـ
مليشيات إيـــران معظم أقــطــار املــشــرق، وإلــى 
التي  الغنية  الخليج  بــلــدان  استقرار  زعــزعــة 
لم يترّدد بعضها في البحث عن الحماية في 
كنف تل أبيب املفترض أنها عدوة تاريخية 
لـــهـــا. وبــــــدل أن تـــــــؤّدي ســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات 
الــطــويــلــة وغـــيـــر الــنــاجــعــة إلــــى كــســر شــوكــة 
النظام اإليــرانــي، أخرجت املــارد الــنــووي من 
أمـــام احتمال  املنطقة  املــرشــد، لتضع  عــبــاءة 
ــا،  ــهـ ــدراتـ ـــح نــــــووي يـــســـتـــنـــزف قـ

ّ
ســـبـــاق تـــســـل

ويـــهـــّدد بــزّجــهــا فــي أتــــون مــحــرقــة ال ينبغي 
االستهانة باحتماالتها. 

ولم تخفق واشنطن في تطبيق حل الدولتني 
إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي الذي سّمم 
قــرن فحسب،  أكثر من  املنطقة  حياة شعوب 
أبيب عن  تــل  ثني  فــي  أيضا  أخفقت  ولكنها 
في  اليهودي  االستيطان  استكمال مشروع  
أمــٍل  أي  على  الــطــريــق  لقطع  الغربية  الضفة 
وبعد  املستقبل.  فــي  فلسطينية  دولــة  بقيام 
الــدولــي  الــعــربــي أو  فشل مــا ســّمــي التحالف 
إلنـــهـــاء الـــحـــرب الــكــارثــيــة فـــي الــيــمــن، تــفــاقــم 
ــاره الــكــارثــيــة.  ــ الـــصـــراع واتــســعــت رقــعــتــه وآثـ
وهـــذا هــو الــوضــع أيــضــا فــي معظم مناطق 
أفـــريـــقـــيـــا شـــمـــال وجــــنــــوب الــــصــــحــــراء الــتــي 
تــنــخــرهــا الــصــراعــات والـــنـــزاعـــات والــحــروب 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة تــحــت أنـــظـــار الــــدول 
ورعــايــتــهــا.  بمساعدتها  وأحــيــانــا  الــغــربــيــة، 
التهدئة في  وأحــدث هــذه اإلخفاقات تصّدع 
الله على  أمــام تصميم مليشيا حــزب  لبنان 
لتجنيب  والــقــانــون،  الــدولــة  سلطة  تقويض 
أنصارها املساءلة في قضية االنفجار الكبير 
الذي دمر مرفأ بيروت واألحياء املحيطة به. 
املخاطر  تزايدت  اإلخفاقات،  وبموازاة هذه 
ــّدي الــــصــــني الــــصــــاعــــدة الــهــيــمــنــة  ــ ــحـ ــ ــن تـ ــ مـ
السياسة  على  خاصة،  األميركية  الغربية، 
ــا فـــشـــيـــئـــا،  ــئــ ــيــ والـــــعـــــاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة. وشــ
ووجــدت  االستراتيجية،  األولــويــات  تبّدلت 
تقليص  في  تكمن  مصلحتها  أن  واشنطن 
إنـــفـــاقـــهـــا عـــلـــى حـــفـــظ نـــفـــوذهـــا فــــي الـــشـــرق 
األوســــــط لــتــوجــيــه مــــــوارد أكـــبـــر، عــســكــريــة 
وسياسية وتقنية، ملواجهة الخطر الصيني 
ــيـــوي املــتــنــامــي فــي الــعــالــم. وهــــذا ما  واآلسـ
تـــرجـــم بــتــخــفــيــض اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا املـــاديـــة 
فــيــهــا، وســحــب معظم قواتها  والــســيــاســيــة 
وقواعدها العسكرية من منطقتنا وحذفها 

من قائمة أولوياتها االستراتيجية. 
ــبــــّدالت فــــي االســتــراتــيــجــيــة  ــتــ ــذه الــ ــ تــحــمــل هـ
استقرار منطقٍة  كبيرة على  الغربية مخاطر 
انفصالها  مــنــذ  مــزمــنــة  أزمــــاٍت  تعيش أصـــا 
العثمانية، ودخــولــهــا في  عــن اإلمــبــراطــوريــة 
الفلك الغربي األوروبــــي، ثــم األمــيــركــي، فتهز 
توازناتها وتطلق ديناميكيات صراع متعّدد 
ــراف بــني مــكــونــاتــهــا، كــمــا تثمير شهية  ــ االطـ
الـــدول االخـــرى الــتــي تتصّيد الــفــرص لــوراثــة 
الحيوية من  املنطقة  مواقع نفوذها في هذه 
الــعــالــم. ومــثــلــمــا لــعــب صــــراع الــقــوى الــكــبــرى 
على الشرق األوسط، منذ بداية القرن املاضي، 
دورا رئيسا في رسم الخرائط الجيوسياسية 
نــزاعــاتــهــا  ديــنــامــيــكــيــات  وتــحــديــد  للمنطقة، 
الــداخــلــيــة، وأيــضــا أشــكــال وحـــدود الــنــزاعــات 
الغرب  انسحاب  يفّجر  فيها وعليها،  املزمنة 
االستراتيجي من مواقع عديدة كان يسيطر 
عليها نزاعات وحــروب بمقدار ما يخلق من 
رهــانــات جــديــدة، ومـــا ينتج مــن الطموحات 
الـــدول اإلقليمية األقـــدر على  واألطــمــاع لــدى 
ــربـــي الــقــديــمــة.  ــغـ ــفـــوذ الـ ــنـ ــع الـ ــواقــ ــام مــ ــتـــسـ اقـ
ــتـــال  ــــن اخـ ــــواطـ ــــن مـ ــا يـــكـــشـــف مـ ــ وبــــمــــقــــدار مـ
وضــعــف فــي بنى الـــدول والــبــلــدان وتــوازنــات 
الضعيفة منها  يــحــول  فيها،  الــذاتــيــة  الــقــوى 
فيها.  للطامعني  جــاهــزة وسهلة  فريسة  إلــى 
ولن تترّدد الدول اإلقليمية التي حققت قسطا 
مــن الــتــقــّدم الــصــنــاعــي والــتــقــنــي والــعــســكــري، 
خــصــوصــا فـــي الــــدخــــول فـــي الــتــنــافــس على 
وراثة ما يمكن وراثته من إرث اإلمبراطورية 
الـــشـــرق أوســـطـــيـــة الــغــربــيــة املـــتـــهـــاويـــة، وفــي 

السعي إلى الحصول على نصيبها منها.
االستراتيجي  الــغــرب  استثمار  تــراجــع  وألن 
فــي هـــذه املــنــطــقــة الــتــي ال تـــزال تــتــمــتــع، على 
الرغم من كل شيء، بأهمية استراتيجية، من 
يها عن مصالحها الكبيرة 

ّ
دون أن يعني تخل

فيها، تتقاطع فيها، كما هو واضــح وضوح 
الشمس، الصراعات اإلقليمية مع الصراعات 

الــدولــيــة مــع الــســعــي إلـــى تهميش الــنــزاعــات 
ــتــــواء الــقــوى  الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة واحــ

املحلية وتشغيلها لحسابها.
هـــكـــذا بــــدل الـــتـــدخـــات الــعــســكــريــة الــقــديــمــة 
االستعمارية  الــســيــاســات  بها  اتسمت  الــتــي 
الراهنة  االستراتيجية  تنحو  الكاسيكية، 
ــــال إشــــعــــال الــــحــــروب  ــى الــــتــــدخــــل مــــن خــ ــ إلــ
الداخلية، والتاعب بالقوى املحلية وتغيير 
مــوازيــن الــقــوى مــن خــالــهــا. وهـــذا مــا يفّسر 
تــنــامــي ظـــاهـــرة الـــحـــروب بــالــوكــالــة الـــتـــي ال 
يقتصر استخدامها اليوم على دول الهيمنة 
الدول  اآلفلة، وإنما يأخذ أحجاما أكبر عند 
الــحــلــول محلها،  إلــى  تطمح  الــتــي  اإلقليمية 
تقلل  فــا  السابقة،  نفوذها  مــواقــع  واحــتــال 
هذه الحروب من التكاليف املادية والبشرية 
ــيــــة املـــتـــنـــازعـــة  ــيــــمــ ــلــ ــة واإلقــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــلــــقــــوى الـ لــ
ف عنها املسؤولية في 

ّ
فحسب، ولكنها تخف

الــجــرائــم املــرتــكــبــة، كــمــا تــســاهــم فــي توسيع 
أنها  دائـــرة انتشارها مــن دون رادع. واألهـــم 
بــا نهاية، أي حــروب  تجعل أغلبها حــروبــا 
الــوحــيــدة  حصيلتها  وصــفــريــة،  مستحيلة 
املــتــبــادلــة. وال يحسمها،  والـــخـــســـارة  املــــوت 
فـــي أفـــضـــل الــــحــــاالت، إال اإلنـــهـــاك والـــخـــراب 
الخسائر وتوفير  الحد من  املتبادل ومنطق 

التضحيات اإلضافية املجانية. 
ــــى مــنــطــقــة زالزل  ــذا مــــا حـــــــّول املــــشــــرق إلــ ــ هــ
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ وتــــــصــــــّدعــــــات جـــيـــوســـيـــاســـيـــة وسـ
وثــقــافــيــة مــتــنــاســلــة، وإلـــــى مـــســـرح لــحــروب 
مــرّكــبــة تــتــداخــل فيها الــنــزاعــات الــدولــيــة مع 
السياسية،  النزاعات  اإلقليمية مع  النزاعات 
األيـــديـــولـــوجـــيـــة والـــقـــومـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة، أي 
بــمــعــادالٍت مــعــقــدة ومــتــشــابــكــة، مستعصية 

على الحل أو تكاد. 
وما من شك في أن لهذا الوضع، االستثنائي 
في تعقيده، دورا رئيسا فيما آلت إليه ثورات 
انتفاضات  من  تحّولت  التي  العربي  الربيع 
ســيــاســيــة شــعــبــيــة وســلــمــيــة ذات مــحــتــوى 
ديــمــقــراطــي وتـــحـــّرري واضــــح، فــي البحرين 
والــيــمــن والـــعـــراق ولــبــنــان وليبيا وســوريــة، 
إلى حروٍب دوليٍة وإقليميٍة وطائفيٍة وقومية 
متداخلة. كما كان له أثره الواضح في تلغيم 
العاقات العربية اإليرانية والعربية التركية، 
وفي توتر العاقات بني دول الخليج وتفّكك 
التعاون الذي جمعها عقودا طويلة  مجلس 

بفشل  الغربية  الـــدول  تسليم  يعنيه  مــا  هــذا 
ــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــتــي  الـــضـــغـــوط االقـ
اعتمدت عليها للتوصل إلى تسوية سياسية 
وعدم استبعاد خيار التعامل مع األسد كأمر 

واقع وامتحان التعايش معه. 
ــذا املــوقــف  لــكــن بـــاإلضـــافـــة إلــــى مـــا يــمــثــلــه هــ
وما  القائم،  التراجيدي  للوضع  تكريس  من 
يــنــطــوي عــلــيــه مـــن قــبــول بــاســتــمــرار الــحــرب 
بهما  املرتبط  اإلنساني  والبؤس  والفوضى 
هذا  بمثل  التسليم  يوّجه  أيضا،  واقعا  أمــرا 
خطيرة  رسالة  ونظامه  لألسد  »انتصار«  الـ
إلى الشعوب والقوى الديمقراطية في العالم 
ــد، رســمــيــة كانت  أجــمــع، فــشــرعــنــة بــقــاء األســ
استخدام  شرعنة  عمليا،  تعني  واقــعــيــة،  أم 
األسلحة الكيميائية وحروب اإلبادة والقتل 
العشوائي، وإزالة كل الخطوط الحمر من أمام 
الراهنة  حروبها  في  الديكتاتورية  األنظمة 
والــقــادمــة ضــد إرادة الــتــحــّرر لــدى شعوبها، 
ــــرى.  ــك، ضــــد الـــشـــعـــوب األخــ ــ وفـــيـــمـــا وراء ذلــ
عنه  تتحّدث  بــدأت  الــذي  التطبيع  وسيكون 
 
ً
هدية واألجنبية  العربية  الحكومات  بعض 

 ال تقّدر بثمن لجميع مجرمي الحرب 
ً
مجانية

من الديكتاتوريني القائمني على رأس عملهم 
حني لتكرار حروب اإلبادة، 

ّ
والقادمني، واملرش

وإشــــعــــارا ســلــبــيــا مـــن املــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
أقطار  بمعظم  تتحّكم  التي  املفترسة  الطغم 
الجنوب بأن منطق التشّدد والعنف وضرب 
الحائط بأي ضغوط عاملية، أو قيم إنسانية، 
الناجع  املنطق  أو مواثيق دولـــة، هــو وحــده 

لضمان البقاء في الحكم واالستمرار فيه.
لـــن يستطيع األســــد االســـتـــفـــادة من  ــاذا  ملــ  2-
لــن يكون النحسار  الــغــرب وانكفائه:  تــراجــع 
ــالـــشـــرق األوســـــــط عـــواقـــب  ــغــــرب بـ ــتـــمـــام الــ اهـ
ــا، يكشف  ســلــبــيــة فــحــســب، فـــهـــو، بـــمـــقـــداٍر مــ
لــلــمــشــرقــيــني هــشــاشــة أنــظــمــتــهــم وبــنــيــاتــهــم 
ويــــزعــــزع اســــتــــقــــرار حـــكـــومـــاتـــهـــم، يـــفـــتـــح، ال 
الــقــصــور املستحكم  مــحــالــة، عــيــونــهــم عــلــى 
فــــي مــؤســســاتــهــم واعـــتـــقـــاداتـــهـــم وأســـالـــيـــب 
تــنــظــيــمــهــم وعــمــلــهــم وتــفــكــيــرهــم. وال بـــد أن 
يوقظهم على مخاطر االستسام املديد لوهم 
 بالثقة 

ً
الحماية الدولية، سواء كانت مرتبطة

بـــقـــدرة األمـــــم املـــتـــحـــدة عــلــى إلــــــزام األطـــــراف 
باحترام مواثيقها أو بقدرة الدول املركزية أن 
تفرض قرارها وتملي إرادتها على الجميع، 
فهذا لم يعد ممكنا في عالٍم أصبح، بالفعل، 

متعّدد األقطاب. 
وعلى الرغم مما يثيره هذا التراجع الغربي 
من شهية التوّسع لدى قوى جديدة تنتظر 
دورهــــــا لــتــحــصــد الـــغـــنـــائـــم، إقــلــيــمــيــة كــانــت 
ــإنـــه يـــفـــتـــح، فــــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــة، فـ ــيــ أم دولــ
وينهي  لانعتاق،  املقهورة  الشعوب  شهية 
ثــقــافــة االســتــســام واإلمــعــيــة الــتــي سيطرت 
ــــى أخـــذ  ي الــــنــــزوع إلـ

ّ
عــلــيــهــا قــــرونــــا، ويــــغــــذ

األفــــــراد واملــجــتــمــعــات مــصــيــرهــم بــأيــديــهــم، 
ــبــــادراتــــهــــم.  ــم ومــ ــهــ ــدراتــ ــلـــى قــ واالعــــتــــمــــاد عـ
ال تستمد  الــتــي  الــغــربــيــة  الهيمنة  وبــعــكــس 
وإنما  فحسب،  العسكرية  القدرة  من  قوتها 
تــمــّد جــذورهــا فــي الــــدور االســتــثــنــائــي الــذي 
املدنية  تقدم  فــي  األوروبــيــة  الشعوب  لعبته 
والحضارة الحديثة، أي في أسلوب حياتنا 
ــن ومــخــيــلــتــنــا وأفـــكـــارنـــا ومــشــاعــرنــا  ــراهــ الــ
مثل  املنافسة  الــقــوى  سيطرة  تفتقر  أيــضــا، 

ــران أو الــصــني ألي شــرعــيــة أو  روســيــا أو إيــ
عــمــق أيــديــولــوجــي أو عــاطــفــي. وهـــي تخلق 
مقاومتها عند الشعوب التي تقع ضحيتها 
في اللحظة ذاتها التي تفرض فيها نفسها، 
وال يبقى لها ما يمّكنها من االستمرار سوى 
املفرط  االستخدام  على  قدراتها  استعراض 
للعنف وارتكاب املجازر لتأديب معارضيها. 
فقد الغرب وسوف يستمر في فقد مزيد من 
نــفــوذه فــي الــعــالــم، ألنــه لــم يعد لــهــذا النفوذ 
جـــوانـــب بـــنـــاءة تــغــطــي عــلــى آثـــــاره السلبية 
ثــورات  فــي تعامله مــع  أظــهــر  الحتمية. وقــد 
افتقاره  خــاصــة،  والــســوريــة  العربية،  الربيع 
وكما  التعويضية.  الــجــوانــب  لــهــذه  املــتــزايــد 
كان لترّدده في تقديم الحماية، واسترخاصه 
دمــاء املشرقيني، دور كبير فــي خــســارة هذه 
الثورات الشعبية رهاناتها، كان لذلك أيضا 
دوره فــي ســقــوط وهــم الــرهــان على تضامن 
الـــغـــرب لــتــحــقــيــق الــحــريــة وحـــقـــوق اإلنـــســـان 
املــــنــــشــــودة الــــتــــي كــــانــــت قـــضـــيـــتـــه ومـــصـــدر 

هيمنته العاملية الحقيقية. 
بالتأكيد، سوف يحتاج االستقرار في املنطقة 
باستعادتها  إال  ق 

ّ
يتحق ولـــن  طــويــا،  زمــنــا 

الجيوسياسي،  استقالها  من  األدنــى  الحد 
وتقليص حجم  التدخات الخارجية، سواء 
كــــان ذلــــك فـــي نـــزاعـــاتـــهـــا أو فـــي الــتــســويــات 
املطلوبة إلنهائها، وكذلك بحصول توازناٍت 
أكثر استقرارا تعكس توزيع القوى الحقيقي 
واملهارات والكفاءات واإلنجازات الحضارية 

داخل املنطقة ذاتها. 
هذا يعني أن علينا أال ننظر إلى هذا التحّول 
االستراتيجي من جانبه السلبي فقط، فهو، 
التي  الفعلية  األخطار  ما يحمل من  بمقدار 
يــنــبــغــي مــواجــهــتــهــا، يـــقـــّدم فـــرصـــا جــديــدة 
املادية والسياسية  لتطوير قدرات الشعوب 
ــّدي لــــــهــــــا، وإعــــــــــــادة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـ ــ واألخـــــــاقـــــــيـــــــة لـ
بـــنـــاء مــنــظــومــاتــهــا املـــعـــرفـــيـــة والــســيــاســيــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى أســـــس أكـــثـــر تــمــاســكــا 
وفاعلية. وكذلك األمر فيما يخّص العاقات 
الــدول الغربية التي ستبقى، على الرغم  مع 
مـــن انــحــســار نــفــوذهــا الــتــدريــجــي فـــي ســدة 

الهيمنة العاملية، عقودا طويلة مقبلة. 
مــا تسبب  أن  أن نعتقد  وبــاملــثــل، ال ينبغي 
في خسارتنا رهاناتنا سوف يساعد األسد 
وحـــلـــفـــاءه عــلــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم وفـــرض 
مصالحهم بالقوة على حسابنا، فليس من 
املحتم أن تكون خسارة طرف ربحا للطرف 
اآلخــــــــر. ومـــــا رأى فـــيـــه الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
نــجــاحــا انــتــخــابــيــا يـــجـــّدد شــرعــيــة األســـد 
ويـــبـــّرر إعـــــادة تــأهــيــلــه ال يــــرى فــيــه الــعــالــم 
إال دلــيــا على اإلمــعــان فــي احتقار الشعب 
والـــرأي الــعــام الــدولــي، واالســتــهــتــار بالقيم 
ــلـــيـــة األخـــاقـــيـــة  ــدام األهـ ــ ــعـ ــ ــة، وانـ ــيـ ــانـ اإلنـــسـ
التجاوب مع  الذريع في  والفكرية، والفشل 
أبسط واجبات مسؤول سياسي في السعي 
الــكــارثــة، والحفاظ على  إلــى تجنيب بــاده 
الشعب  ووحــدة  واستقالها  الباد  سيادة 
وأمنه وازدهار أحواله. وفيما وراء ذلك، لن 
يقبل أي سياسي يحترم نفسه ومهنته أن 
يتعامل مــع مــن ســعــى بــيــديــه ورجــلــيــه إلــى 
على  والقضاء  وتشريد شعبه  بلده  تدمير 
مــســتــقــبــل أبـــنـــائـــه، مـــن أجــــل كــســب ســـنـــواٍت 
إضافية في السلطة، بعد عشرين عاما من 
الحكم املطلق والفاسد إال كقاتل ومسؤول 

عن جرائم حرب وإبادة جماعية. 
وفــــــي اعــــتــــقــــادي، جـــمـــيـــع مـــــحـــــاوالت إعــــــادة 
ــدا ســــوف تــفــشــل.  ــيـــوم أو غــ ــد الـ ــ تــأهــيــل األسـ
ببساطٍة ألنه، أوال، من دون تغيير في الحكم 
وتسوية سياسية، ومــا تتضمنه من تغيير 
في قواعد ممارسة الحكم وتوزيع السلطات 
والــصــاحــيــات، حـــل أي مــســألــة مـــن املــســائــل 
ــقــــدة الـــتـــي ولـــدتـــهـــا الـــحـــرب  الــــعــــديــــدة واملــــعــ
الــعــدمــيــة، وفـــي مقدمها مــســألــة بــنــاء الــدولــة 
املفّككة واملنحلة ذاتها، فا يوجد اليوم دولة 
في سورية وإنما أجهزة وجيوش ومليشيات 
أجــنــبــيــة مــتــصــادمــة ومــتــنــافــســة، ومــنــاطــق 
منعزلة بعضها عن بعض، ومفتقرة أي إدارة 

مدنية جّدية. 
وثـــانـــيـــا، ألن الــنــظــام نــفــســه لـــم يــعــد نــظــامــا، 
وإنما تحول شراذم وشلا وشبكات مصالح 
في  ذلــك  أبـــرزت  كما  تنهش بعضها بعضا، 
األشــهــر املــاضــيــة قــــرارات الحجز على أمــوال 
ــال  ــ وحـــســـابـــات آالف مــــن الــصــنــاعــيــني ورجـ
األعــــمــــال، بــمــن فــيــهــم عــــديــــدون مـــن املـــوالـــني 
للنظام، باإلضافة إلى هجرة عشرات األلوف 

منهم الى خارج سورية. 
أنه  يعتقد  األســد يخطئ عندما  وثالثا، ألن 
ال يزال االبن املدلل للغرب بسبب تعاونه أو 
االستخباراتية  أجهزته  وإلـــى  إلــيــه  الحاجة 
فـــي الـــحـــرب ضـــد اإلرهـــــــاب، بــعــد أن اكــتــشــف 
الجميع أن صانع السم شاربه. وأن اعتماده 
على حماية طهران وتماهيه مع سياساتها 

سبٌب إضافي ملقاومة بقائه. 

)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

لماذا لن يستفيد األسد؟

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

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

احتجاج ضد النظام السوري في إسطنبول بمناسبة ذكرى الثورة السورية في 13/ 3/ 2021 )األناضول(

أو غدا سوف تفشل.  اليوم  األسد  بشار  تأهيل  إعادة  جميع محاوالت 
ببساطة ألنه من دون تغيير في الحكم وتسوية سياسية، وما تتضمنه 
السلطات  وتوزيع  الحكم  ممارسة  قواعد  في  جــذري  تغيير  من 
والصالحيات في سورية، ال يمكن حل أي مسألة من المسائل العديدة 
والمعقدة التي ولدتها الحرب العدمية، وفي مقدمها مسألة بناء 
اليوم دولة في سورية  المفككة والمنحلة ذاتها، فال يوجد  الدولة 
ومتنافسة،  متصادمة  أجنبية  ومليشيات  وجيوش  أجهزة  وإنما 
ومناطق منعزلة بعضها عن بعض، ومفتقرة أي إدارة مدنية جدية.
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مــاضــيــة، وفـــي دفـــع بــعــض منها إلـــى البحث 
عــن سبل جــديــدة للحماية فــي إســرائــيــل، و/ 
ي سياسات راديكالية في التعامل مع 

ّ
أو تبن

املعارضة، والسعي إلى تجريمها وقتلها. 
الخاسر األكبر في هذا االنقاب االستراتيجي 
كـــان الـــقـــوى والـــحـــركـــات الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
راهـــنـــت فـــي كـــل بـــلـــدان الـــشـــرق األوســـــط على 
لــلــغــرب فــي دعـــم عملية انتقال  مــوقــف قـــوي 
مواجهة  وفــي  اجتماعي،  وإصـــاح  سياسي 
ســـيـــاســـات اإلبـــــــــادة املـــنـــظـــمـــة لــلــمــعــارضــات 
الوليدة من نظم تمّرست بالقمع  أو  القائمة 
على  سيطرتها  بالفعل  وأحــكــمــت  الـــدمـــوي، 
أي  أمــام  نفسها  واملجتمع، وحّصنت  الدولة 

نقد أو احتجاج. 
أما في سورية التي دفعت الثمن األعلى لتنازع 
السياسات الدولية واإلقليمية، فقد شّكل هذا 
الــتــحــول االســتــراتــيــجــي نــقــطــة مــفــصــلــيــة في 
الداخلية، ووضــع  واملــواجــهــة  الــصــراع  تطور 
مــصــيــر الــــدولــــة والــــبــــاد واملـــجـــتـــمـــع أيـــضـــا، 
عفريت.   

ّ
كـــف عــلــى  للكلمة،  الــحــرفــي  باملعنى 
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