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المشهد في كوباني :نقاش مع رفاق «غير متحــم
ورد كاسوحة*
ال يوج ــد ف ــي س ــوريا حالي ــا مش ــاهد يمك ــن
التعام ــل معه ــا بوض ــوح كاملّ .
ثم ــة تحالفات
ّ
تتغي ــر باس ــتمرارّ ،
وثم ــة وقائ ــع ميداني ــة
ّ
تف ــرض نفس ــها على أي «قراءة مس ــبقة» لهذه
ً
التحالف ــات .وإذا كان األم ــر س ــهال بالنس ــبة
إل ــى الطرف ــن املهيمن ــن عل ــى املش ــهد حالي ــا،
وأقص ــد بهم ــا النظ ــام و»داع ــش» ،فه ــو لي ــس
اختارت
كذلك أبدًا بالنس ــبة إلى األطراف التي ّ
أن تك ــون ض ـ ّـد الهيمن ــة القائم ــة بش ــقيها
النظام ــي واملس ــلح .أم ــام ه ــؤالء احتم ــاالت
مح ــدودة ولكنه ــا ممكن ــة ،ولك ــي تصب ــح أكثر
إمكاني ــة عليه ــم أن يبذل ــوا مزيـ ـدًا م ــن الجه ــد
ف ــي تفس ــيرها ،بحي ــث ال تبدو مل ــن يحكم على
املش ــهد م ــن الخ ــارج طوباوي ــة أو منحازة إلى
ً
تفس ــيرات إرادوي ــة بحت ــة .لدين ــا مث ــا معركة
كوبان ــي الت ــي ينظ ــر إليه ــا البع ــض (وأن ــا
منه ــم) بتف ــاؤل كبي ــر ويعتق ــدون بقدرته ــا
عل ــى فت ــح طري ــق ثال ــث للص ــراع ف ــي البل ــد
ال تك ــون الي ــد العلي ــا في ــه ّ
ألي م ــن القوت ــن
املس ــيطرتني حالي ــا .يمك ــن م ــن ه ــذه الزاوي ــة
اعتب ــار ه ــذه الق ــراءة واقعي ــة ،وف ــي الوق ــت
ذات ــه تمل ــك ممكن ــات أخالقي ــة كثي ــرة ،لكنه ــا
بالنس ــبة إل ــى آخري ــن ال يولونه ــا األهمي ــة
املطلوب ــة ،تب ــدو متناقض ــة وعل ــى ق ــدر كبي ــر
م ــن «االخت ــزال والس ــطحية» .ليس من ش ــأننا
الحك ــم على هذه اآلراء خ ــارج منطقها الذاتي،
فه ــي بالنس ــبة إل ــى أصحابه ــا تب ــدو معقولة،
وتعتم ــد عل ــى ق ــراءة اس ــتراتيجية للص ــراع
يظه ــر فيه ــا الفاعل ــون الداخلي ــون وكأنه ــم
ّ
أق ــل ش ــأنًا م ــن الق ــوى اإلقليمي ــة والدولي ــة
الت ــي تدير املش ــهد ع ــن بعد .ه ــذا املنطق ليس
جديـ ـدًا وال يمك ــن اعتب ــاره أفض ــل م ــن س ــواه،
غي ــر أنه يضع أم ــام املؤمنني بقضي ــة كوباني
احتم ــاالت للمعرك ــة ق ــد ال تك ــون ّ
جي ــدة
بالض ــرورة .وه ــو م ــا يدعون ــا إل ــى مناقش ــته
ّ
بجدي ــة بعيـ ـدًا ع ــن املفاضل ــة الت ــي يس ــهل
ّ
إجراؤه ــا عل ــى ال ــورق وبالض ــد أحيان ــا م ــن
ّ
يتغي ــر يومي ــا.
الواق ــع ال ــذي

سؤال التحالفات

ّ
يعتب ــر أصح ــاب املنط ــق أع ــاه أن التحالف ــات
الت ــي «تس ــير ف ــي ضوئه ــا» املع ــارك ب ــن
«داع ــش» ووح ــدات حماي ــة الش ــعب ه ــي التي
تح ـ ّـدد طبيع ــة الص ــراع ،وم ــن هن ــا يج ــدون
ّ
أن ــه محك ــوم «بأف ــق زمن ــي» ال يتعل ــق بق ــدرة
الطرف ــن عل ــى تصعي ــد الغ ــزو أو املقاوم ــة،

ّ
ب ــل بق ــرار يص ــدر ع ــن الق ــوى الت ــي تتول ــى
إدارة الص ــراع بالوكال ــة .األرض الت ــي ي ــدور
عليه ــا الص ــراع تصبح في ه ــذه الحالة قطعة
ّ
ويتحول
جغرافي ــة تغي ــب معها إرادة القت ــال،
ه ــذا األخي ــر إل ــى ش ــيء مبه ــم يس ــتحيل
تقدي ــره م ــن املتابع ــة امليداني ــة وحده ــا .ال
ّ
ش ـ ّـك أن التقدي ــر االس ــتراتيجي يق ـ ّـدم لن ــا ف ــي
حال ــة كوبان ــي  -ع ــن الع ــرب معلوم ــات وافية
ع ــن ارتب ــاط «داع ــش» واألك ــراد بالتحالف ــات
للمعرك ــة
الدولي ــة ،وبالتال ــي يض ــع إط ــارًا
ّ
يختل ــف جزئي ــا ع ــن اإلط ــار ال ــذي يوف ــره
االنحي ــاز املس ــبق إليه ــا م ــن موق ــع التضام ــن
ّ
م ــع املقاوم ــة الش ــعبية فيه ــا .املش ــكلة أن ه ــذه
املعلوم ــات «ال تع ــود ّ
مهم ــة» الحق ــا ،فبحك ــم
ّ
ّ
تغي ــر الواق ــع القتال ــي يومي ــا ودخ ــول أط ــراف
ً
ج ــدد إل ــى املعرك ــة (مث ــا ل ــواء «ث ــوار الرق ــة»
ال ــذي يق ـ ّـدم مس ــاهمة متواضع ــة ضم ــن إط ــار
م ــا يع ــرف بعملي ــة «ب ــركان الف ــرات» مضاف ــا
إلي ــه ش ــراذم «الجيش الحر» الت ــي وافق حزب
االتح ــاد الديموقراطي عل ــى دخولها كوباني
أخيـ ـرًا) تتراجع فعالية «املعلومات املس ــبقة»،
ويصب ــح ربطها مع الس ــياق ال ــذي تجري فيه
ّ
املعرك ــة أصع ــب م ــع الوق ــت .حت ــى اآلن تظ ــل
املعلوم ــات تل ــك بحاج ــة إل ــى تدقي ــق ،وه ــي
ّ
للتذكي ــر تؤك ــد ان ــدراج األك ــراد املدافع ــن ع ــن
كوبان ــي ف ــي التحال ــف اإلمبريال ــي بطريق ــة
م ــن الط ــرق .فبحس ــب املعط ــى االس ــتراتيجي
ال ــذي ّ
يقدم ــه الرف ــاق ،ال يتح ـ ّـدد املوق ــف م ــن
كوبان ــي بالدف ــاع عنه ــا فق ــط ،ب ــل بالس ــياق
الع ــام ال ــذي تجري فيه املعرك ــة ،ومن الواضح
بالنس ــبة إليهم أنه س ــياق يرتبط بتناقضات
داخ ــل التحال ــف اإلمبريال ــي ذات ــه (تركي ــا،
أمي ــركا ،البش ــمركة املوالي ــة للبرزان ــي ...إل ــخ).
ّ
مهتم ــن بتناقض ــات أخ ــرى داخ ــل
ال يب ــدون
املك ـ ّـون الك ــردي (أظ ــن أنه ــا أساس ــية وفارق ــة،
رغ ــم حص ــول االتف ــاق ف ــي ده ــوك ب ــن األكراد،
وبالتال ــي محاول ــة «تجاوزه ــا» ّ وجعله ــا
ثانوي ــة) ،ويعتبرونه ــا غي ــر مؤث ــرة بق ــوة
ّ
الخاص ــة باملقاوم ــة .فبالنس ــبة إليه ــم،
الدف ــع
تتس ــاوى ق ــوى البش ــمركة املس ــؤولة ع ــن
ً
تس ــليم م ــدن عراقية كبرى (نين ــوى مثال) إلى
«داع ــش» م ــع وح ــدات حماي ــة الش ــعب التي ال
ّ
وتصع ــب علي ــه ّ
مهمت ــه
ت ــزال تق ــاوم التنظي ــم
ّ
من ــذ ش ــهر ونص ــف ش ــهر عل ــى األق ــل .أيض ــا،
يعتب ــرون البرزان ــي ال ــذي يحك ــم كردس ــتان
بالتوازن ــات الت ــي يمليه ــا طاب ــع املقاطع ــة
اإلقطاع ــي واملرتب ــط برؤوس األم ــوال الغربية
مش ــابها لقي ــادة صال ــح مس ــلم الت ــي حافظ ــت

ّ
عل ــى تماس ــك املجت ّم ــع املحل ــي ف ــي مناط ــق
اإلدارة الذاتي ــة وجنبت ــه التدمي ــر عل ــى ي ــد
النظام أو القوى الوهابية «املحتلة» للجزيرة
وش ــمال حل ــب« .م ــن الطبيع ــي» أن ُت َ
هم ــل
ه ــذه التناقض ــات ف ــي الق ــراءة االس ــتراتيجية
للص ــراع ،فالتحال ــف اإلمبريال ــي وفق ــا له ــا
ال يتط ـ ّـور باتجاه ــات مختلف ــة ،ب ــل يق ــوده
«س ــمت» أساس ــي باتج ــاه النظ ــام في س ــوريا
وحلفائ ــه اإليراني ــن وال ــروس .ف ــي املب ــدأ هذا
صحي ــح ،فالتحال ــف يبن ــي اس ــتراتيجيته
البعي ــدة عل ــى أس ــاس الص ــراع م ــع روس ــيا
وإي ــران وح ــزب الل ــه ،ولكن ــه ف ـ ّـي الحقيق ــة
يواج ــه ّ
تحدي ــات جس ــيمة ،ويتع ــذر علي ــه ف ــي
الظ ــرف الحالي تذليلها بدون معونة الحلفاء
اإلقليمي ــن .م ــن هن ــا نفه ــم «تط ـ ّـور» العالق ــة
بين ــه وب ــن تركي ــا ،فاألخيرة رفض ــت الدخول
ف ــي التحال ــف بداي ــة ،ث ــم وافق ــت مش ــترطة

له ــذا الدخ ــول بن ــودًا أربع ــة قب ــل أن تع ــود
ـض» عل ــى لس ــان أردوغ ــان ال ــذي ق ــال
«للرف ـ ّ
أخيـ ـرًا إنه لن يحارب «داعش» عبر «تس ــليح»
ق ـ ّـوات االتح ــاد الديموقراط ــي الت ــي يعتبره ــا
حليف ــا أساس ــيًا لح ــزب العم ــال الكردس ــتاني
وزعيم ــه عب ــد الل ــه أوج ــان .ه ــذا التذب ــذب ال
ّ
ي ــدل عل ــى وضوح ف ــي الرؤية االس ــتراتيجية،
ويس ــمح «للنظري ــة» التي تق ــول بغلبة الواقع
عل ــى االس ــتراتيجيات ب ــأن تتط ـ ّـور أكث ــر.
ّ
يتغير يوميًا
الواقع بحس ــب ه ــذه «النظري ــة»
ويف ــرض عل ــى قي ــادة التحال ــف اإلمبريال ــي
تعدي ــل سياس ــاتها بم ــا يت ــاءم م ــع األح ــداث
ً
ّ
متحمس ــة
امليداني ــة .فه ــي مث ــا ل ــم تك ــن
لتس ــليح األك ــراد ف ــي البداي ــة ،وتركته ــم تحت
وط ــأة حص ــار «داع ــش» املدع ــوم تركي ــا ألكث ــر
م ــن أس ــبوعني ،ول ــم تتغي ــر «اس ــتراتيجيتها»
إال ح ــن تب ـ ّـن له ــا أن مقاومته ــم للحص ــار قد

السورية الرسمية
عندما تصدق الرواية
ّ
عبد المعين زريق*

ُّ
ال يبدو اليوم كل ذلك صحيحًا على اإلطالق.
هو أقرب إلى الهذر واملبالغة والكذب
والتضليل .هو ّ نوع من األخطاء الجسيمة
القاتلة التي يفضل السياسي أن ينساها أو
ّ
تسجل في سجله مطلقًا .ربما استطاع
أن ال
تدفق األحداث القاسية الغزير أن يلقي على
ما قيل ثوبًا واسعًا من النسيان .إن ما ّ
رددته
ً
طويال القيادات الغربية وتوابعها الكثر في
ُ
نخب املعارضة السورية من
املنطقة والكته
بعدهم في وصف الرواية السورية وتوقعات
دمشق لقادم مستقبل منطقة الشرق األوسط
ومخاطره ،عندما حذرت من العواقب
الوخيمة التي سيواجهها اإلقليم والعالم إذا
ما جرى التساهل والعمل بعدم املسؤولية
في التعاطي مع تلك املخيالت الواهمة التي
ُقامرت باللعب في التوازن الكوني عندما
أريد اقتياد سوريا من رقبتها وتدويرها
بزاوية أفقية لجهة معاكسة وضمها إلى
الحلف األميركي اآلفل وذيوله وتوابعه
ُ
تكرار الوصف أن القيادة
في املنطقة .كان ٌ
ٌ
السورية نرجسية بعيدة عن الواقع وتعيش
ً
منفصلة عنه ،يصلح ألن يكون الرادفة
الالزمة التي رافقت كل التمنيات والنصائح
والرغبات واإلمالءات والطلبات العاجلة
الفورية الغربية والعربية الكثيرة جدًا التي
ّ
وجهت إلى القيادة السورية وطالبتها
بالتنحي والتخلي عن الحكم ،والسماح

ّ
بتحقيق شعار شعبوي وارد ُمضلل ال
تستقيم كلماته على سطر منطقي واحد
[الشعب يريد إسقاط النظام].
راحت وسائل اإلعالم املنخرطة في املشاريع
َّ
واألدلة
الشواهد
الجديدة تستجلب كل
ً
ً
شائعة
لتثبت رأيها الذي أصبح رواية
ٌ
ً
ٌ
أصوات خافتة
طاغية لم يقف في وجهها إال
أريد كتمها بسرعة .اختصر هذا اإلعالم
سوريا املتنوعة األطياف بنظام طائفي،
وراح يراقب كل هذا النظام وحالته املعنوية
وقدراته اللوجستية الكبيرة من خالل التقاط
ذلك من تعابير الرئيس السوري وحركاته
وانفعاالته وعدد املرات التي ابتسم فيها
ّ
أو قطب حاجبيه .وبلغ الهوس مبلغه بذلك
التدقيق في ألبسته وأحذيته وحركات
جسده وطريقة وقوفه أو جلسته بما يشكل
طريقة ساذجة ال تصح إال في العقول
البسيطة املسطحة.
وشاعت األكاذيب املشكلة لهذه الرواية،
ُّ
واد َ
عي أن الرئيس يعيش في غواصة روسية
ً
راسية في عرض البحر معزوال بعيدًا عن كل
مجريات األحداث في بلده ،ونقلته الشائعات
من بلد إلى آخر وقيل الكثير عن هروب
عائلته .وشيطنت الدولة بكل مؤسساتها
وخاصة الجيش ّ
وقدست الثورة السورية
بما يخالف جوهرها وقلبها املليء بكل
املتناقضات والقابل لالنفجار منذ بداية
انطالقها .بات الكالم الذي كان يصدر من
دمشق أشبه بالعبث والصراخ في الصحارى

القاحلة ال صدى وال مجيب له .اصطدم
بسهولة ،كانت
بحائط متني ال يمكن اختراقه ً
ً
املقابلة كتيمة وحيدة لم
الرواية املضللة
ّ
تسمح الجهات املصنعة لها بروايةٍ أخرى
موازية أو بديلة .إن املراجعة الشاملة الدقيقة
لسيل األحداث الكثيرة واملكثفة الرهيبة
التي اجتاحت املنطقة خالل السنوات الثالث
والنصف األخيرة بعد محاولة إسقاط الدولة
السورية ،وإعادة قياسها إلى نتائجها
الحاضرة تجعل كثيرًا من ساسة العالم
يكررون متأخرين جدًا الرواية السورية
بذاتها وحذافيرها وما بقيت دمشق تحذر
منه طوال سنوات األزمة ومنذ األشهر األولى
لدخول أصحاب األحالم في مغامرة الحرب
المتالك سوريا والهيمنة عليها ضمن سياق
ما دعي «الربيع العربي» وأجواء ُ«الفوضى
وعدت بها املنطقة قبل ذلك
الخالقة» ،والتي ِ
ُ
يستنفر
بسنوات عدة .فها هو العالم اليوم
مستدركًا تهاونًا وتواطؤًا ،بعد فترة طويلة
من التآمر والسماح ملغامرات خطرة لتغيير
التوازن الدولي الدقيق وبناء معادالت
جديدة ،قام بها وكالء إقليميون تنافسيون
حاملون بمشاريع سلطوية جديدة للفوز
بوكاالت حصرية من مراكز القوى العاملية
في املنطقة استخدموا فيها كل املحرمات
واملباحات ،وكسرت قواعد األعراف والتقاليد
والقوانني الدولية .وتخطت السياسات
القطرية والسعودية والتركية كل املعقول
وراحت ترمي بكل املواد االنفجارية

واالنفجاريني وعوائد النفط والغاز إلى
داخل الساحة السورية ،وكأن عيون العالم
قد أصابها العمى أو أن قوانني عدم التدخل
في شؤون الدول الداخلية أدخلت الغيبوبة
أو وضعت في ثالجة األموات.
ال تكاد تحصى تلك التقارير التي سجلت
األدوار لكثير من الدول املنخرطة في تصدير
اإلرهاب إلى األراضي السورية ،وصارت
هذه الدول مثل تركيا وقطر والسعودية
واألردن والكويت واإلمارات ومن خلفها دول
االستعمار القديم والجديد غير قادرة على
االستمرار بلعبة التغابي وغض الطرف عن
الصورة الخطيرة املذهلة ورواية الواقع التي
حذرت منها دمشق وجمعت آالف الوثائق
وقدمتها ملجلس األمن واألمم املتحدة.
إن الواقع القاسي واملجريات الرهيبة ودماء
األبرياء ومعاناتهم فقط هي التي أطاحت
تالل األكاذيب واألضاليل التي صدرت
عن الوضع في سوريا والعراق ،فانتهكت
ّ
وتغيرت
الحرمات والسيادة الوطنية للدول
الجغرافية وسالت دماء أهل املنطقة
أو هجروا من بيوتهم وخلفوا أرزاقهم
وأصبحوا الجئني يطلبون األمن واألمان في
املخيمات الغريبة.
أين هذا كله من ذريعتي ثورات املنطقة،
وهما الحرية أو تطبيق الشرع الديني!
سقطت ذرائع الثورات املصنعة وانكشفت
الصورة للجميع حتى ألولئك الذين فضلوا
إغماض أعينهم ليسوقوا مصالحهم

