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معتز حيسو *
ثـمــة قــرائــن تــدلــل عـلــى أن مصطلح املـعــادلــة
ال ـص ـف ــري ــة تـ ــم ط ــرح ــه لـ ـلـ ـت ــداول ال ـس ـيــاســي
فــي ســوريــا أث ـنــاء ال ـغــزو األم ـيــركــي لـلـعــراق.
واق ـت ــرن ذل ــك بعجز امل ـعــارضــات السياسية
ع ــن ح ـســم الـ ـص ــراع ال ـس ـيــاســي م ــع ال ـن ـظــام
اع ـت ـمــادًا عـلــى قــواهــا الــذات ـيــة .آنـ ــذاك روجــت
بعض املجموعات والشخصيات السياسية
امل ـع ــارض ــة إل ــى دور ال ـعــامــل ال ـخ ــارج ــي في
كسر الهيمنة السياسية األحــاديــة للنظام،
وت ـم ـك ـي ـن ـهــا مـ ــن ت ـ ـجـ ــاوز أزم ــاتـ ـه ــا ال ــذات ـي ــة
امل ـتــراك ـمــة ع ـلــى أزمـ ــة سـيــاسـيــة مــوضــوعـيــة
عامة .لكن ذلك بقي يدور في إطار الرغبوية
السياسية .ومــع بــدايــة «الربيع العربي» تم
االشـتـغــال عـلــى إع ــادة إنـتــاج ذات الـخـطــاب،
لـكــن فــي ظــل مـنــاخــات ومـعـطـيــات سياسية
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،ت ـم ـث ـل ــت فـ ــي انـ ـتـ ـق ــال ال ـت ـن ــاق ــض
السياسي إلى حقل الصراع العسكري .وعلى
مدار األزمة كانت املعارضة السياسية ،تزداد
عجزًا وانكماشًا أمام ارتفاع وتيرة الصراع،
وتـ ــزايـ ــد أع ـ ـ ــداد ال ــواف ــدي ــن م ــن امل ـج ــاه ــدي ــن.
وكـ ــان واض ـح ــا أن أط ــراف ــا دول ـي ــة وإقـلـيـمـيــة
كــانــت تـعـمــل عـلــى تــدمـيــر م ـقــومــات ال ــدول ــة،
وتـمــزيــق الـنـسـيــج االج ـت ـمــاعــي ،إضــافــة إلــى
تحويل السوريني كافة إلــى وقــود للصراع.
وتجلى ذلك من خالل تدخلها املباشر وغير
املباشر ،إضافة إلى دعمها لفصائل مسلحة،
واشتغالها على إدارة الصراع وإطالة أمده
وتــوسـيــع دوائ ــره فــي سـيــاق املـحــافـظــة على
توازن الرعب والقوة.
وع ـل ــى مـ ــدار س ـن ــوات الـ ـص ــراع ك ــان اإلع ــام
الــرسـمــي ي ــروج إلــى اق ـتــراب نهاية الـصــراع،
فيما إحـســاس العامة مــن السوريني مــا زال
ي ـخــالــف ذل ـ ــك .ف ــي امل ـق ــاب ــل كـ ــان إع ـ ــام قــوى
«الثورة» يحمل ذات الدالالت ،لكنه يذهب في
اتجاهات مناقضة ،مفادها أن نهاية األسد
قاب قوسني .وكان ذلك الخطاب يستمد قوته
مــن دع ــم م ــادي وإعــامــي مــن قـبــل حكومات
عــربـيــة وإقـلـيـمـيــة وغــرب ـيــة داع ـمــة لـلـصــراع.
ه ــذا فــي وق ــت ســاهـمــت فـيــه أط ــراف الـصــراع
في استنزاف الطاقات االقتصادية واملالية
والبشرية ،فانتقل السوريون من طور األزمة
إل ــى ط ــور ال ـكــارثــة الــوطـنـيــة ،أم ــا اآلن فإننا
فــي َّ
لجة االنـهـيــار .ومــع ذلــك مــا زالــت أطــراف
الـ ـص ــراع تـ ــرى أن ك ـســر ال ـ ـتـ ــوازن امل ـي ــدان ــي،
يكمن فــي زي ــادة الــدعــم الـخــارجــي .وقــد بات
واضحًا أن تدفق السالح والعتاد واملقاتلني

لــم يـســاهــم فــي قـلــب مــوازيــن ال ـقــوى لصالح
أيًا من أطــراف الصراع ...فكان السائد تبادل
السيطرة على املناطق بني الفصائل املسلحة
املتنازعة فيما بينها ،وبينها وبني الجيش
السوري .وساهم ذلك في زيادة تفكك ودمار
م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة ،وت ـح ــوي ــل س ــوري ــا إلــى
ً
ركــام مــن الــدمــار ،ومرتعًا للتطرف ،ومـجــاال
للتفارق والتنابذ والـتـصــارع بــن املكونات
االجـتـمــاعـيــة وداخ ـل ـهــا ،حـتــى بــاتــت الـهــويــة
الوطنية مثار خالف وجدل.
وإن ك ــان الـبـعــض ي ــرى أن الـتــدخــل الــروســي
امل ـب ــاش ــر سـ ــوف ي ـف ـضــي إلـ ــى ك ـســر الـ ـت ــوازن
الصفري لصالح «الدولة ـ الحكومةـ شخص
ال ــرئ ـي ــس» ،ف ــإن كـثـيــريــن يـ ــرون ب ــأن طبيعة

تناقضات كثيرة تعوق
توافق الدول الكبرى على
تجفيف منابع اإلرهاب

الصراع وأهدافه لن يحصل عليها أي تغيير.
مـقــابــل ذل ــك م ــا زالـ ــت «امل ـع ــارض ــة املـسـلـحــة»
تــراهــن عـلــى أن دع ـمــا دول ـيــا وإقـلـيـمـيــا لها،
سيقلب املعادلة امليدانية .وهذا يعيدنا إلى
املربع األول .فهؤالء حتى اللحظة يتجاهلون
املناخ الدولي املتغير ،واألزمات التي تعاني
منها حـكــومــات ال ــدول الــداعـمــة لـهــم ،وحالة
االستقطاب الـتــي تمنع تلك الحكومات من
تخطي مواقف الــدول الكبرى القابضة على
مفاتيح الصراع .مع العلم أن خيار التدخل
الدولي واإلقليمي العسكري املباشر سوف
يساهم في تعقيد املشهد ،وإخراج األوضاع
عــن نـطــاق الـسـيـطــرة .ومــن املــرجــح أن يــؤدي
دعــم املجموعات املسلحة بعتاد نوعي إلى

«المعارضة المسلحة» تراهن على أن دعمًا دوليًا وإقليميًا لها ،سيقلب المعادلة الميدانية (األناضول)
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روسيا وإيران ...وزمن قلب «العقائد» باإلكراه
حسن شقير *
لعله من الثابت القول بــأن أحــداث الحادي
ع ـشــر م ــن سـبـتـمـبــر  2001أعـ ـ ــادت تشكيل
وج ـ ــه الـ ـع ــال ــم مـ ــن جـ ــديـ ــد ،وأدخ ـ ـلـ ــت عـلـيــه
مفاهيم ونـظــريــات مستجدة فــي العالقات
وال ـس ـي ــاس ــات ال ــدول ـي ــة بـجـمـيــع أب ـع ــاده ــا،
وخ ـص ــوص ــا األم ـن ـي ــة م ـن ـهــا ،كــون ـهــا نقطة
ّ
تـحـ ّـول مفصلية فــي مـســار الـصــراع املسلح
ال ـت ـق ـل ـيــدي ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وذل ـ ــك بـ ــأن أص ـبــح
اإلرهاب عنصرًا رئيسيًا فيه.
ولعله من املفيد التذكير أيضًا ،بأن تاريخ
الثامن والعشرين من أيلول من العام ،2001
ٌ
لهو تــاريــخ مفصلي في إلــزام جميع الــدول
املنضوية في منظمة األمم املتحدة باتخاذ
سلسلة من الخطوات املتشعبة على كل من
يمارس اإلرهاب فردًا كان أو جماعة أو حتى
دولة وعلى جميع من ُي ّ
سهل ويدعم األعمال
اإلرهابية في العالم ...ليأتي في منت القرار
توصية ُملزمة بـضــرورة تـبــادل املعلومات
األمنية بــن ال ــدول كــافــة .وذلــك كله كــان في
م ــن الـ ـق ــرار األمـ ـم ــي املـ ـل ــزم ،وال ـ ـصـ ــادر في
تاريخه ،والذي حمل الرقم .1373
انـطــاقــا مــن ذل ــك كـلــه ،ظـهــرت عـلــى املـســرح
الـعــاملــي مفاهيم جــديــدة لــم يعرفها العالم
م ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـفـ ـه ــوم «ال ـ ـحـ ــرب
االسـتـبــاقـيــة» ال ــذي جعلتها أمـيــركــا ،بعيد
ً
ذاك الـقــرار واسـتـنــادًا إلـيــه ،ركـيــزة أساسية
ف ــي غــزوات ـهــا الـعـسـكــريــة وهـجـمــاتـهــا على
الـ ـ ــدول اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن أف ـغــان ـس ـتــان ،ف ــال ـع ــراق،

مـ ــرورًا بـكــل تـلــك الـهـجـمــات الـتــي تـقــوم بها
في العالم ...والهدف دومًا اجتثاث اإلرهاب
وفقًا لتعريفها له!
مــن هـنــا ،لــم يـكــن بــاسـتـطــاعــة أي ــة دول ــة من
ال ــدول  -وبــأعـمـهــا األغ ـلــب  -فــي ذل ــك الحني
ال ــوق ــوف بــوجــه ذاك «ال ـن ـمــر ال ـج ــري ــح» في
أيـ ـل ــول ــه األس ـ ـ ـ ــود ،وم ـن ــاق ـش ـت ــه ف ــي م ـف ـهــوم
ً
اإلره ـ ـ ـ ــاب وتـ ـع ــريـ ـف ــه ...فـ ـض ــا عـ ــن ع ــوام ــل
امتداداته من عدمها!
مذذاك ،أضحت العالقات األمنية بني الدول
قائمة على التعاون في محاربة ومكافحة
اإلرهــاب بمفهومه العام وليس التفصيلي
ال ــذي تستسيغه كــل دول ــة بـحـســب فهمها
ً
وم ـص ــال ـح ـه ــا .ف ــأم ـي ــرك ــا واس ــرائـ ـي ــل م ـث ــا،
اع ـت ـب ــرت ــا أن اإلرهـ ـ ـ ــاب ي ـت ـم ـثــل ف ــي ك ــل مــن
الـ ـق ــاع ــدة وح ـ ــزب ال ـل ــه وحـ ـم ــاس وف ـصــائــل
املـقــاومــة ،ناهيك عــن ال ــدول التي وضعتها
واشنطن على لوائح اإلرهــاب كــدول داعمة
له كسوريا وإي ــران وكــوريــا الشمالية ...أما
روسـيــا ،فقد رأت فــي القاعدة ومتفرعاتها
في الشيشان ودول أسيا الوسطى والقوقاز
م ـصــدرًا أســاسـيــا ل ــإره ــاب فــي ال ـعــالــم ،أمــا
إي ــران ودول مـحــور املـقــاومــة فلقد اعتبرت
أن إسرائيل واحتاللها ،وأميركا وعدوانها
عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب ،وال ـ ـقـ ــاعـ ــدة وغـ ـي ــره ــا مــن
ال ـت ـيــارات التكفيرية ،لـهــو اإلرهـ ــاب بعينه.
أمــا الــدول األوروبـيــة والعربية واإلسالمية
األخرى فقد اقتربت وابتعدت عن هذا وذاك
بحسب مصالحها وتموضعها السياسي
على املسرح العاملي.
لقد وجدت أميركا ومن يدور في فلكها ،في

ال ـحــرب عـلــى اإلره ـ ــاب ،ضــالـتـهــا الرئيسية
في تنفيذ أجندتها السياسية ،والتي تقوم
ع ـلــى ال ـس ـي ـطــرة والـ ـتـ ـف ـ ّـرد ب ــال ـق ــرار ال ــدول ــي
ـن م ـشــروع «ال ـشــرق األوس ــط
فــي الـعــالــم .فـمـ ّ
الجديد» الذي بشر به املحافظون الجدد في
عهد بــوش – االبــن ،إلــى مشروع «الفوضى
ّ
ال ـخــاقــة» وم ـشــروع ً«أقـلـمــة املـنـطـقــة» وفقًا
مل ــا تـضـمـنـتــه م ــوارب ــة ،اسـتــراتـيـجـيــة األم ــن
القومي األخيرة في عهد أوباما (املنشورة
في شباط املاضي) وإلى غيرها من مشاريع
األوســط ،والتي
التفتيت والتجزئة للشرق ً
ً
أشعلت في املنطقة نارًا طائفية مستعرة في
بعض الـبـلــدان ،وهــي مــا ت ــزال تحت الــرمــاد
ف ــي ب ـل ــدان أخـ ـ ــرى ...وذلـ ــك بـفـعــل سـيــاســات
مـمـنـهـجــة ،عـمـلــت عـلـيـهــا أم ـيــركــا وال ت ــزال
حتى اليوم .هذا األمر أدى إلى «تدمير فكرة
الـســام الـعــاملــي» ،على حــد مــا اعـتــرف قائد
ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ف ــي أفـغــانـسـتــان سابقًا
جون بول جونز ،وذلك في معرض تحذيره

تحالف
فرضت عقيدة ً
روسيا ــ إيران تبدال
استراتيجيًا على أميركا

مــن السياسة األمـيــركـيــة املعتمدة ملكافحة
اإلرهاب!
فـ ــي خ ـض ــم ه ـ ــذا الـ ـت ــدمـ ـي ــر ،نـ ـش ــأت داعـ ــش
وتــرعــرعــت وت ـم ــددت م ــن ال ـع ــراق فـســوريــا،
وبــالـعـكــس ،ومــن ثــم إلــى جـغــرافـيــات الــدول
األخرى انطالقًا من املشرق العربي ،فمغربه
ً
وشمال أفريقيا ،وصوال إلى آسيا الوسطى
ً
وجـنــوبـهــا ،وص ــوال إل ــى أوروب ـ ــا .لـقــد شكل
تـمــدد داع ــش فــي الـعــراق وســوريــا تحديدًا،
راف ـعــة صهيو ـ ـ أمـيــركـيــة حقيقية ،ملـشــروع
ح ـي ـكــت خ ـي ــوط ــه ب ــدق ــة لـ ـض ــرب ال ـع ـنــاصــر
األساسية للدولة بصيغتها الحالية ،والتي
ُي ــراد لها أن تنحو نحو مــزيــد مــن التقزيم
وال ـت ـق ــوق ــع ض ـمــن إي ــدي ــول ــوج ـي ــات جــديــدة
تحاكي في صميمها مشروع الصهيونية
األم في «يهودية الدولة» .األمر الذي فرض
ع ـل ــى ت ـح ــال ــف إيـ ـ ـ ــران وروس ـ ـيـ ــا الـ ـج ــدي ــدة،
بالعمل على اجتثاث هذه الرافعة الجديدة،
املعيقة ملصالحهما وعـقــائــدهـمــا عـلــى حد
سواء.
انـطــاقــا مــن هـنــا ،فلقد ارت ـكــزت داع ــش في
«ع ـق ـي ــدت ـه ــا» ،وخ ــاف ــا ل ـل ـق ــاع ــدة األم ،إل ــى
عقيدة ترتكز إلى «التمكني» الجغرافي في
تماه أقــرب منه
أماكن سيطرتها .وذلــك في
ٍ
إل ــى الـتـنــاغــم م ــع االسـتــراتـيـجـيــة الصهيو
ـ ـ أمـيــركـيــة امل ـشــار إلـيـهــا أعـ ــاه ،األم ــر الــذي
جعل من «عقيدة» أميركا وتحالفها  -وذلك
حتى األمــس القريب  -تتبنى استراتيجية
ً
مرتكز ٍة إلى «تقليم أظافر» اإلرهاب بدال من
اقتالعها.
هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـن ــاغ ــم مـ ــا بـ ــن الـ ـث ــاث ــي (أمـ ـي ــرك ــا

