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أسعد أبو خليل*

املـنـظـ ّـمــات الــاحـكــومـ ّـيــة («إن .جــي .أو») غزت
عاملنا العربي منذ التسعينيات :هــي عنوان
ال ـس ـي ـطــرة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ال ـع ــامل ـ ّـي ــة ب ـعــد ال ـحــرب
ال ـ ـبـ ــاردة .ه ــي كــانــت جـ ــزءًا م ــن ت ـفــاه ـمــات بني
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي على
التأثير في الرأي العام والتغيير السياسي في
عاملنا ،ال بل في العالم أجمع .كما أن الطبخة
ْ
ْ
الحاكمي
الحزبي
كانت جــزءًا من تفاهم بني
ّ
في أميركا للتعامل مع ُامل ّ
تغيرات العاملية بعد
تـفـتـيــت االت ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي .كــانــت م ـبــادرة
ّ
منظمة «وق ــف الــديـمـقــراطـ ّـيــة» وإنـشــاء
إنـشــاء
ْ
ْ
مـنـظـمـتـ ْـن خــاص ـتــن بــال ـحــزبــن لـلـتــدخــل في
ش ــؤون دول الـعــالــم أجـمــع لــوضــع خـطــة عمل
جــديــدة للتعامل مــع نمط جديد فــي الهيمنة.
املـ ـب ــادرة ه ــذه كــانــت م ــن ق ـبــل رون ــال ــد ري ـغــان
فــي خـطــاب شهير ألـقــاه أم ــام مجلس العموم
البريطاني فــي  ،1982وال ــذي اقـتــرح فيه بناء
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـتـ ّـيــة ل ـل ــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة ف ــي ال ـ ــدول
ال ـنــام ـيــة ،وزاد رص ــد ن ـف ـقــات ت ـلــك املـن ـظـ ّـمــات
بعد اندثار االتحاد السوفياتي .وبناء البنية
ّ
ّ
للديمقراطية تقليد أميركي معروف
التحتية
ّ
ّ
في تاريخ السياسة الخارجية األميركية :فقد
ّ
منظمة «ســافــاك» اإليــرانـ ّـيــة ومخابرات
كانت
ّ
النظام األردن ــي واملـصــري مــن البنى التحتية
ّ
للديمقراطية باملفهوم األميركي .وال يختلف
ّ
ّ
األميركية واألوروبية
منظمات الحكومة
دور
ّ
ّ
عــن دور املنظمات غير الحكومية .اللغة هي
واحدة والخطاب هو عينه واملرامي واملقاصد
ّ
املنظمات هذه
ال تختلف بني هذه وتلك .ودور
هو وظيفي أيضًا باملعنى الحرفي :أي انه يهدف
إلى توظيف (وحكمًا ُتدريب وتجنيد) قطاعات
ّ
كبيرة من الشباب املتعلم في الــدول النامية:
ً
تحتضن عــددًا هائال
لهذا فــإن مدينة رام الله
الحكومية ُامل ّ
ّ
ّ
مولة من أميركا
املنظمات غير
من
ّ
أو االتحاد األوروبــي ألن بيئة فلسطني تحتل
أولـ ّ
ـويــة خـ ّ
ـاصــة عند صهاينة الكونغرس من
أجل محاربة ثقافة املقاومة ونشر ثقافة الطاعة
واالن ـص ـيــاع و ...ق ــرع الـ ُطـنــاجــر االحـتـجــاجـ ّـيــة
كأعلى وسائل التعبير املتاح (شهدت رام الله
ّ
يسارية صغيرة قامت بقرع
مــؤخـرًا تظاهرة
ّ
ّ
االحتجاجية ردًا على ارتفاع أسعار
الطناجر
ّ
ّ
االستهالكية .هذه التظاهرة تدلل على
املــواد
نـجــاح الـعــوامــل الـخــارجـ ّـيــة فــي قولبة الثقافة
ّ
السياسية السائدة في املجتمع الفلسطيني.
ف ــي الـسـتـيـنـيــات وال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،ك ــان هـنــاك
أحاديث وجــدال ال ينتهي عند صياغة برامج
امل ـن ـظـ ّـمــات الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ح ــول جـمـلــة واح ــدة
ف ــي بــرنــامــج ك ــل تـنُـظـيــم :ه ــل ُي ـق ــال إن العنف
ّ
الثوري أو الكفاح املسلح هو الطريق الوحيد
لتحرير فلسطني أم ُيقال إنه الطريق الرئيس
فلسطني؟ لكن اإلجماع كان حادًا حول
لتحرير
ُ ّ
ضرورة الكفاح املسلح لتحرير فلسطني .حتى
عصام الصرطاوي  -الذي سبق محمود مازن
فــي ت ـنــازالتــه أم ــام ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي وال ــذي
ُ
ّ
نبذ الـكـفــاح املـسـلــح مـبــكـرًا  -أنـشــأ لنفسه في

الستينيات تنظيمًا صغيرًا لتحرير فلسطني
ّ ُ ّ
بالقوة املسلحة.
وال ي ــزع ــج ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة أو االت ـح ــاد
األوروبــي إال محاوالت التضييق في موسكو
أو ف ــي م ـصــر ع ـلــى ع ـمــل امل ـن ـظ ـ ّـمــات ال ـغــربـ ّـيــة
ّ
ّ
الحكومية) ألنها باتت ذراع
(الحكومية وغير
أس ــاس فــي عمل حـكــومــات الـغــرب فــي بــادنــا.
ّ
ومؤسسات ومراكز أبحاث وأوقاف لم
دكاكني
ّ
نسمع بها من قبل .لكل شــأن حياتي منظمة
ّ
منظمات تـقــوم بــإعــادة رسم
أو أكـثــر ،وهـنــاك
ّ
حـيــاتـنــا ومـجـتـمـعـنــا :مــؤس ـســة «ران ـ ــد» تـقــوم
بإعادة صوغ املنهج الدراسي في قطر ،وشركة
ّ
اإلسالمية في
«بوز ألن» اعادت تنظيم األوقاف
ّ
ّ
الشكلية أو األقــل
وعمليات االنتخاب
لبنان،
شـكـلـ ّـيــة ال تكتمل مــن دون حـضــور مندوبني
عــن «مـ ّ
ـؤسـســة كــارتــر»  -وكــارتــر هــذا مسؤول
ّ
ّ
ّ
عن تدعيم الديكتاتورية املصرية واإليرانية
في عهد الشاه ،وهو الذي أعاد رسم الخريطة
ّ
السياسية للعالم العربي عبر فصل مصر عن
العربي ـ اإلسرائيلي .ال تسمح أميركا
الصراع
ّ
ً
وتمويال منها بأن ّ
تحد
ألي دولة تتلقى دعمًا
م ــن ع ـمــل ه ــذه ال ـج ـم ـعـ ّـيــات وامل ـن ـظـ ّـمــات (وق ــد
ّ
ّ
اليمنية أنها
منظمة «فريدوم هاوس»
اعترفت
ّ
ّ
ومنظمة تغير ديـمـقــراطــي أمـيــركــي حكومية
ّ
ّ
خالفتا الـقــوانــن املـصــريــة فــي عمل املنظمات
ّ
ّ
ّ
واملؤسسات
العربية
األجنبية) .أما الجيوش
ّ
ّ
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارت ــي ــة فـ ـه ــي أي ـض ــا
تـخـضــع لـعـمــل وإشـ ـ ــراف م ـن ـظـ ّـمــات حـكــومـ ّـيــة
ّ
ّ
غربية :يكفي ان يظهر السفير
حكومية
وغير
الغربي ّفي صورة تقديم املساعدات والذخائر
ك ــي تـتـلــقــى ال ــدول ــة ال ـغـّـربـ ّـيــة امل ـع ـنـ ّـيــة ُش ـهــادة
ـريــة الـحــركــة والـتــدخــل فــي الــدولــة امل ّ
بـحـ ّ
تلقية
للمعونة .هم يأسرونا بمعوناتهم ويقتلونا
ّ
بإنسانيتهم.
ّ
ّ
أم ــا مـنـظــمــات حـقــوق اإلن ـســان الـغــربــيــة ،فتلك
ق ـ ّـص ــة أخـ ـ ـ ــرى .ك ـ ــان ط ـ ــرح مـ ــوضـ ــوع «ح ـق ــوق
ّ
العاملية نتاجًا لسياسة
اإلنسان» بعد الحرب
أميركا فــي الـحــرب ال ـبــاردة .هــو لــم يكن يعني
ّ
الشيوعية حول العالم
لها إال شعارًا ملحاربة
ّ
ول ـت ـق ــوي ــض دع ــائ ـم ـه ــا األخ ــاق ــي ــة ولـتـغـيـيــر
ّ
ّ
األخالقية
الشرعية
األنظمة بتسويغ يناقض
ل ــأن ـظ ـم ــة الـ ـشـ ـي ــوع ـ ّـي ــة .وأرادت ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
األميركية مــن صياغة شرعة حقوق اإلنسان
ّ
صورية من الفاشي اللبناني ،شارل
(بمشاركة
ّ
مالك ،الذي كان ّ
اليمنية في
عراب امليليشيات
ّ
ال ـحــرب فــي مــا ك ــان ُيـسـ ّـمــى بــ«جـبـهــة الـحــريــة
واإلن ـس ــان» وال ـتــي سبقت تــأسـيــس «الجبهة
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة») أن ت ـضــع ل ـب ـنــات إيــديــولــوجـ ّـيــة
يـمـيـنـ ّـيــة مل ـحــاربــة ال ـت ـق ـ ّـدم وال ـش ـيــوعـ ّـيــة حــول
ّ
األميركية عبر مالك
العالم .وأرادت الحكومة
ان تقحم املفهوم الديني املسيحي في الصياغة
(وك ــان مالك يستقي بعضًا مــن بنود اإلعــان
من وثيقة االإستقالل األميركي ُ -يراجع كتاب
«عالم ُي ّ
جدد :إلينور روزفلت واإلعالن العاملي
لحقوق اإلنـســان» ملــاري آن غليندن ،ص.)98 .
ُوالـغــرض مــن الصياغة كــان إعــاء شــأن الفرد
امل ّ
جرد (وليس اإلنسان الحقيقي) بوجه مفهوم

الجماعة والطبقة (حتى ان املندوب البريطاني
ّ
العمالي ثار على وجهة سير الفريق األميركي
اليميني — وال ــذي انـتـمــى مــالــك إل ـيــه ،حكمًا
وطالب بحد ّ
معي من احترام حقوق الجماعة).
ّ
لم يكن في الوثيقة ذكر للحقوق االقتصادية او
ّ
االجتماعية أو للصراع الطبقي .هذه
للعدالة
ّ
مفاهيم ال تعني شيئًا للعقيدة الرأسمالية
والجموح اإلمبريالي األميركي.
لكن الــدفــاع عــن حـقــوق اإلن ـســان أصـبــح شأنًا
ّ
ّ
ـاء مـنـظـ ّـمــة العفو
خــاصّــا غـيــر حـكــومــيــا بــإنـ ّشـ ُ
الــدولــيــة عــام  .1961واملنظمة أنـشــأت بغرض
الــدفــاع عــن حـقــوق األفـ ــراد بـصــرف الـنـظــر عن
ح ـقــوق الـجـمــاعــة أو ال ـعــدالــة االج ـت ـمــاعـ ّـيــة أو
حق اإلنـســان في العمل والتأمني ّ
الطبي .كان
املفهوم األميركي الرجعي لحقوق اإلنسان هو
ّ
قضية َمــن ّ
ّ
تسميهم
املنظمة
السائد .وحملت
بلغات
الضمير»
«سجناء
(أو
«سجناء الرأي»
ُ ّ
ّ
ويعذبون
أجنبية) ،أي هؤالء الذين ُيسجنون
ُ ّ
ويضطهدون ال لشيء إال لعقيدة أو فكرة أو
دين يعتنقونه .وال ّ
ّ
املنظمة ساهمت في
شك ان
ّ
ُ
تسليط الضوء على قضايا قمع وظلم محددة
ّ
(فردية) لكنها كانت وتبقى خاضعة لحسابات
ُومعايير الرجل األبيض وقضاياه .إن املناضل
ّ
ّ
ّ
منظمة العفو
املـســلــح أق ــل حـظــوة فــي أجـنــدة
ً
ّ
الدولية ،مثال ،كما أن سجناء الرأي في االتحاد
السوفياتي ُحظيوا بما لم يحظ بهم السجناء
في الــدول املتحالفة مع أميركا ،أو في أميركا

منظمات حقوق
عمل
ّ
اإلنسان تعرض ألكبر نكسة
ُ
عندما أنشئت «هيومن
رايتس ووتش»

نفسها .كما أن ترتيب أولـ ّ
ـويــة سجناء الــرأي
كــانــت تـخـضــع دومـ ــا ل ـح ـســاسـ ّـيــات سـيــاسـ ّـيــة
ّ
الغربية.
للدول
ّ
ّ
لـكــن عـمــل مـنـظــمــات ُح ـقــوق اإلن ـس ــان تـعــرض
ّ
منظمة «هيومن
ألكـبــر نكسة عندما أن ـشــأت
ّ
رايـ ـ ـت ـ ــس ووتـ ـ ـ ـ ــش» األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة وبـ ـمـ ـي ــزان ــي ــة
ّ
ّ
منظمة «هلسنكي
تتحدر من
ضخمة ،والتي
ووت ــش» وال ـتــي تـ ّ
ـأسـســت فــي ع ــام  1978فقط
ّ
التفاقيات
لرصد خــروق االتـحــاد السوفياتي
ّ
ّ
املنظمت وصــارت لها
تتطورت
هلسنكي ،ثم
فــروع خـ ّ
ـاصــة بكل منطقة مــن العالم :أميركا،
آسيا ،وأفريقيا ،وأخيرًا في عام  1989منظمة
خـ ّ
ـاص ــة ب ــرص ــد ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي ال ـشــرق
األوسـ ــط .ول ــم يـكــن الـتــأخـيــر فــي إن ـشــاء الـفــرع
ّ
عفويًا أو عابرًا ،بل
الخاص بالشرق األوســط

ّ
ّ
ّ
الغربية من
طبيعية لتملص املنظمات
نتيجة
ّ
التصدي ملوضوع حقوق اإلنسان في الشرق
ّ
األوس ــط بــرمـتــه وذل ــك تحاشيًا إلح ــراج دولــة
ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي وتـحــاشـيــا أيـضــا إلح ــراج
ّ
طغاة العالم العربي الذي تحرص الصهيونية
ّ
العاملية على تلميع صورهم (باستثناء واحد
ّ
ْ
أو اث ـنــن ،كــال ـعــادة ،إذا لــم يـكــونــوا يتمتعون
العلنية أو الـسـ ّ
ّ
ـريــة مــع دولــة
بحسن الـعــاقـ ّـة
الـ ـع ـ ّ
ّ
ـدو) .وق ــد أثـ ــرت مـنـظــمــة «هـيــومــن رايـتــس
ّ
ووت ـ ــش» ف ــي عـلــى عـمــل ك ــل مـنـظــمــات حـقــوق
اإلنسان حــول العالم وذلــك بحرصها الشديد
ّ
العدو وجيشه اإلرهابي.
على عدم إزعاج دولة
وق ــد سـ ّـربــت لــي قـبــل س ـنــوات عــامـلــة فــي املـقـ ّـر
ّ
للمنظمة في نيويورك مراسالت من
الرئيس
ّ
املنظمة وفيه يبرز خوف وذعر شديد من
مدير
ّ
ردود فعل ما أسماه املدير يومها بـ«املمولني
املوالني إلسرائيل» .ويسارع صهاينة أميركا
ّ
ّ
املعنية بحقوق
املنظمات
إلى االنخراط في كل
اإلن ـس ــان ف ــي ال ـغ ــرب وذلـ ــك بـغـيــة الـتــأثـيــر في
عملها وفــي تغطيتها ،كما ان التمويل يكون
ّ
جزءًا من الخطة للتأثير في أجندتها .وتأثير
ّ
املمولني الصهاينة ال يمكن التقليل من شأنه
ّ
ألن هذا التمويل هو الذي غير طريقة التعاطي
م ــع م ــوض ــوع خـ ــروق اإلنـ ـس ــان م ــن ق ـبــل دول ــة
ال ـع ـ ّ
ـدو .ويـمـكــن رص ــد سـمــات م ـح ـ ّـددة أض ـ ّـرت
ّ
بـقـضــيــة ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي عــامل ـنــا الـعــربــي
عبر السنوات املاضية ،وهي ترجمة لخضوع
ّ
ّ
الالحكومية تلك إلى أجندة السياسة
املنظمات
ّ
ّ
الخارجية األميركية التي ال تحاول حتى ان
ت ـبــدو غـيــر ّم ـن ـحــازة ف ــي نـظــرتـهــا إل ــى الـشــرق
األوسط (توقف الخطاب السياسي الجمهوري
األميركي في مواسم االنتخابات عن املطالبة
بــ«سـيــاســة مـحــايــدة» فــي الـشــرق األوس ــط في
الـسـبـعـيـنـيــات م ــن ال ـق ــرن امل ــاض ــي وأصـبـحــت
االن ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـ ّـرد مـنــاسـبــة لـلـمـنــافـســة في
املجاهرة بتأييد الليكود َ
ومن هم على يمينه).
ومن معالم هذه السمات من التأثير:
ً
أوال ،لم يعد الحديث عن خروق حقوق اإلنسان
ّ
من قبل الـعــدو اإلسرائيلي مسموح في «غير
سياقه» أو فــي فــراغ تاريخي .والسياق الــذي
ّ
ّ
ّ
الصهيونية لسنوات هو
املنظمات
أصرت عليه
ّ
ّ
ّ
ما ُيسمى باملصطلحات الصهيونية الغربية
ب ـ ــ«املـ ــوازاة» ،أو «املـ ــوازنـ ــة» ،أي أن ّ
أي تـطـ ّـرق
لخرق أو خروق لحقوق اإلنسان من قبل دولة
ّ
العدو يجب ان يقترن فورًا ،في التقرير نفسه،
ُبنقد لخرق ما لحقوق اإلنسان من قبل الشعب
ّ
امل ـح ـت ــل وم ـق ــاوم ـت ــه .وع ـل ـيــه ،ل ــم ت ـعــد تـقــاريــر
ّ
ّ
منظمات حقوق اإلنسان الغربية ذات جدوى،
ّ
ليس فقط ألنها (خصوصًا منظمة «هيومن
راي ـتــس ووت ـ ــش») غــالـبــا مــا تعتمد عـلــى آراء
ّ
ّ
ّ
أميركيني متقاعدين ،بل ألنها تقلل
عسكريني
من وطــأة أي تقرير عن مجازر وجــرائــم حرب
ّ
إسرائيلية عبر املوازاة مع تقرير عن ان قصف
ّ
ّ
ُ
«حماس» لم يكن مركزًا أو موجهًا ضد أهداف
عـسـكـ ّ
ـريــة (ال نـعــرف كـيــف تـتـ ّ
ـوصــل املنظمات
إلــى هــذه النتيجة) أو أن «حـمــاس» أو «حــزب
الله» قاما بإلقاء القبض على عمالء لالحتالل،

التعقيد واالستعصاء السوريان
سعد الله مزرعاني*

ال شك أن األزمــة السورية هي من بني أزمات
املنطقة الحالية ،األكثر تعقيدًا واستعصاء.
يـ ـ ـع ـ ــود جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ذلـ ـ ـ ــك ال ـت ـع ـق ـي ــد
واالستعصاء إلــى تـمــادي هــذه األزم ــة ،حتى
اآلن ،إل ـ ــى م ــا ب ـ ــات يـ ـق ــارب األرب ـ ـ ــع س ـن ــوات
ونصف السنة .ويعود جــزء آخــر إلــى امتداد
األزمة ورقعة نيرانها وآثارها إلى كل املناطق
ً
والحدود واملدن السورية (فضال عن تمددها
إل ــى ال ـ ـخـ ــارج) .خ ــال ه ــذه ال ـف ـت ــرة الـطــويـلــة
والحافلة باملآسي والخسائر ،قاتل الجيش
السوري بكل أسلحته ونخبه بأقصى الطاقة.
وكــذلــك فعل املـعــارضــون ال ــذي تــوفــر لهم من
السالح والدعم الداخلي والخارجي والدولي،
مــا مكنهم مــن ام ـتــاك ق ــدرة نــاريــة وقتالية
م ـت ـعــاظ ـمــة م ـك ـن ـت ـهــم ،بـ ــدورهـ ــا ،م ــن إحـ ــداث
ت ـ ــوازن ،ت ـح ــول ،م ــع ال ــوق ــت ،إل ــى االس ـت ـيــاء
على مدن ومناطق ومساحات واسعة تفوق
امل ـســاحــات ال ـتــي ظ ــل يـسـيـطــر عـلـيـهــا الحكم
ال ـســوري الـشــرعــي وإن كــانــت نسبة السكان
في تلك املناطق تقل عن النسبة التي ما زالت
تعيش فــي كنف السلطة الرسمية السورية
وت ـحــت سـيـطــرة جـيـشـهــا وإدارتـ ـه ــا .وكــانــت

ذروة ال ـت ـح ــوالت امل ـيــدان ـيــة ،ح ــن ت ــم إن ـشــاء
دولة «الخالفة اإلسالمية» (داعش) على جزء
م ــن أراضـ ــي الـجـمـهــوريــة الـعــربـيــة الـســوريــة
انـطــاقــا مــن مــديـنــة الــرقــة وم ــن ثــم الـتــوســع،
بالعدوان والخيانة واالنقسام ،في «حدود»
ـاو تـقــريـبــا ،داخــل
ه ــذه ال ــدول ــة ،إل ــى ج ــزء م ـسـ ٍ
األراضي العراقية.
وث ـ ـمـ ــة أي ـ ـضـ ــا سـ ـب ــب ج ـ ــوه ـ ــري ف ـ ــي تـعـقـيــد
األزمـ ــة ه ــو الـسـبــب ال ـس ـيــاســي .فـمـنــذ أوائ ــل
االحتجاجات ،أضيفت إلى املطالب واألهداف
اإلصالحية للقوى الداخلية مطالب وأهداف
قوى خارجية (إقليمية ودولـيــة) .وما لبثت
هذه األهــداف املضافة أن حلت محل األولى،
بل أزاحتها من املشهد كليًا لتصبح األهداف
الـخــارجـيــة هــي م ـحــرك األط ـ ــراف الـخــارجـيــة
ومعظم القوى الداخلية للصراع ،في مقابل
أهــداف الطرف الرسمي (وداعـمـيــه) ،املقاتل،
مــن جهته ،مــن أجــل الـبـقــاء والـصـمــود ،ومن
أجـ ــل االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـت ــزام ــات ــه اإلقـلـيـمـيــة
وال ــدول ـي ــة .ول ـقــد بـلـغــت ه ــذه امل ـعــادلــة ذروة
اكتمالها ،وبالتالي تعقدها واستعصائها،
بانخراط الالعبني الخارجني بشكل مباشر
أو غير مباشر في الـصــراع .أضفت مشاركة
ً
هــؤالء ،دوال ومجموعات وتـيــارات متطرفة،

مــن اإلقـلـيــم امل ـجــاور إلــى أرب ــع وأبـعــد أرجــاء
املعمورة ،على األزمة السورية ،طابع الصراع
الدولي واإلقليمي (والداخلي أصال) بامتياز.
ي ـع ــود ج ــزء م ـهــم أي ـض ــا م ــن أس ـب ــاب تعقيد
األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة واس ـت ـع ـصــائ ـهــا وف ــداح ــة
امل ــوت والــدمــار والـخـســائــر فيها إلــى جنوح
طرفيها األســاسـيــن إل ــى ع ــدم قـبــل أنـصــاف
الـحـلــول أو ال ـت ـســويــات ،وإل ــى الـسـعــي نحو
الـحـســم واالنـتـصــار وهــزيـمــة الـطــرف اآلخــر.
ويمكن القول إن تعاظم املشاركة وضخامة
إمكانيات املشاركني في الصراع في سوريا
وعليها ،قــد حــاال دون هزيمة ه ــؤالء ودون
انتصارهم ،كما جرفا كل القوى الوسطية،
وهي عمومًا قوى مدنية لم يعد لها ،بسبب
ذل ــك أس ــاس ــا ،تــأثـيــر أو حـتــى مـجــرد وج ــود،
منذ وقــت مبكر ،وليس في املــراحــل األخيرة
من الصراع فحسب...
يـسـتـحــق هـ ــذا األم ـ ــر األخـ ـي ــر ال ـت ــوق ــف مليًا
ب ـش ــأن ــه ،خ ـصــوصــا ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة الـتــي
تستمر فيها الحرب ضارية ،وشبه متكافئة،
وي ـس ـتـمــر فـيـهــا اس ـت ـن ــزاف جـمـيــع األطـ ــراف
اإلقليمية ،خصوصًا منها األكـثــر انخراطًا
ً
فــي األزمـ ــة .ه ــذا ف ـضــا ،طـبـعــا ،عــن تـحــوالت
ومتغيرات وتهديدات ،باتت تتطلب البحث

ع ــن ح ـل ــول وتـ ـس ــوي ــات ،أو ع ـلــى األقـ ـ ــل ،عن
م ـحــاولــة احـ ـت ــواء نـتــائـجـهــا ال ـت ــي أخـطــرهــا
اإلرهاب التكفيري الذي أفلت من كل سيطرة
حد سواء.
وبات يهدد املنطقة والعالم على
ٍ ً
يـمـكــن ال ـق ــول ،ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،إن ك ــا من
الحكم فــي ســوريــا وخـصــومــه قــد «تـعــاونــا»
على إضـعــاف الـقــوى الوسطية املــدنـيــة إلى
ال ـح ــد األق ـص ــى امل ـم ـكــن .ال ـح ـكــم الـ ـس ــوري لم
ً
يتسع ،أصــا ،ألي شراكة أو فرص اختالف.
ه ــو اس ـت ـخ ــدم وال ي ـ ــزال امل ـن ــع وال ـق ـم ــع ضد
االحتجاجات واالعـتــراضــات حتى لو كانت
ذات طابع داخلي :محدود وسلمي ومدني.
ولـ ـق ــد حـ ـ ــرص م ـن ــذ ان ـ ـ ـ ــدالع االح ـت ـج ــاج ــات
عـلــى نـسـبـتـهــا جـمـيـعـهــا إل ــى ق ــوى متطرفة
وخ ــارج ـي ــة وإره ــابـ ـي ــة ك ـج ــزء م ــن تكتيكيه
ً
ب ـت ـص ــوي ــر انـ ــدالع ـ ـهـ ــا واس ـ ـت ـ ـمـ ــرارهـ ــا ف ـع ــا
خارجيًا محضًا ،ولتبرير استخدام أقصى
ً
الشدة ضدها باعتبار ذلك عمال دفاعيًا ضد
إرهاب وتدخل خارجيني .وسارعت الجهات
اإلقليمية (املتدخلة في األزمة السورية ليس
من أجل اإلصالح بل من أجل إسقاط السلطة
السورية وسياساتها وتحالفاتها الدولية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة) إلـ ــى ع ـس ـك ــرة االح ـت ـج ــاج ــات.
وه ـ ــي ،ت ـب ــاع ــا ،دع ـم ــت الـ ـق ــوى وال ـج ـمــاعــات

