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“أصبــح الن ـزاع الســوري ميــدان التدريــب املمتــاز لتجريــب خصائــص معــدات [األســلحة
الروسـ ّـية] وقبــل كل �شــيء معــدات جديــدة” نائــب وزيــر الدفــاع الرو�ســي يــوري بوريســوف،
ّ
االتحادية ،شوهد 2017 ،17،12
بترجمة ركيكة على موقع وزارة الدفاع لروسيا

تقديم

ّ
ّ
كلمــا شــرعت فــي الكتابــة عــن بــادي شــعرت بحاجــة ملحــة للرثــاء .ال أنتمــي لزمــن محايــد وال
ّ
للحياديــة ،لغــة ْ
ميتــة ،أو
ملــكان محايــد وال لهيئــة خب ـراء .واللغــة املحايــدة ،باملعنــى الفيزيائـ ّـي
باألحــرى لغــة لــم تولــد بعــد .وهــذا يشــترط بـ ّ
ـأن اللغــة التــي ّتدعــي الحيــاد مفرطـ ًـة حيــال ّ
قضيــة
حياديــة أو األشـ ّـد بــادة .وبالنســبة ملــا سـ ّ
ّ
ـأقدمه فــي هــذه
مــا هــي بالضــرورة اللغــة األشـ ّـد ال
املقالــة املوجــزة عــن الحــرب واملحا بيــن فــي بــادي؛ قــد ال تكــون هــذه ّ
املقدمــة ضرورّيــةّ ،
ولكنهــا
ر
مناسبة في السياق ّ
الكلي الذي تتجمع فيه مفردات خطابات غيرمتجانسة ملالحظة طبيعة
ّ
لقضيــة ّ
ّ
حيــة وجليلــة ،ولإلشــارة إلــى ّأن تلــك اللغــة
املواقــع التــي يتخذهــا مختلفــون بالنســبة
ّ
الشــائعة التــي توظــف مفــردات مثــل الن ـزاع واألزمــة والحـ ّـل وأطـراف الن ـزاع وأطـراف الصـراع
ّ
ّ
وأطـراف الحـ ّـل ،ومــا يشــبهها ،هــي ليســت فقــط لغــة غيــر ّ
متعفنــة تنهــل
حياديــة ،وإنمــا هــي لغــة
والتقنيــة ّ
ـواده بالجنــف والحيــفّ ،
مــن قامــوس متخمــة مـ ّ
ّ
ّ
فإنهــا
بالحياديــة
وإنهــا حيــن تتظاهــر
ّ
الضحيــة ،و ـكـي ال تقــول ّ
أي �شــيء مفيــد ،وهــي بمــا هــي عليــه
تفعــل فقــط ـكـي ال تنتمــي لســؤال
عاجــزة علــى ّأيــة حــال عجـ ًزا أساسـ ّـي ًا عــن قــول أي �شــيء مفيــدّ .
ّ
الضحيــة.
لكنــي أنتمــي لســؤال

ُ
ّ
ّ
سوريا ّ
ّ
السيا�سي
الخرائطية واملوات
الحيوية
عشية ثورة 2011؛

»[ســوريا] م ـر ُآة املصالــح املتنافســة علــى املســتوى الدولـ ّـي؛ فهــي تسـ ّ
ـتحق عنايــة ّ
خاصــة .وفــي
الحقيقــة فـ ّ
ّ
الداخليــة غالبـ ًـا ال تحظــى باهتمــام مــا لــم ترتبــط بســياق أوســع ،يمـ ّ
ـس
ـإن شــؤونها
والدوليــة ّ
ّ
ّ
جيرانهــا مــن العــرب والقــوى
املعنيــة« .باتــرك ســيل ،الصـراع علــى ســوريا
اإلقليميــة
]the Battle for syria, C. Philips: 2016[ .1965
بهــذا املعنــى ،يصــف باتــرك ســيل  1965االفت ـراق األسا�سـ ّـي بيــن موقــع ســوريا الجيوسيا�سـ ّـي
ّ
ّ
والثقافيــة فــي العالــمّ .إن مثــل
واالقتصاديــة
علــى الخريطــة وقيمــة هــذه البــاد السياسـ ّـية
هــذا يمكــن مالحظــة معــادالت لــه فــي بلــدان ّ
عربيــة مختلفــة مــن املحيــط إلــى الخليــج .لكــن،
ّ
والحديــث عــن ســوريا ،فلقــد كان مــن املالحظــات املضطـ ّ
ـردة التــي ســجلت مــن قبــل مختلفيــن،
ّأن التعامــل األولـ ّـي مــع الحــدث الســور ّي ،ثــورة ربيــع  ،2011لــم يعثــربداهــة علــى تمايـزات [وال
بالحـ ّـد األدنــى مــن النضــج] مــن ّتيــارات وأحـزاب وكتــل ومذاهــب سياسـ ّـية ،جاهــزة أو ســابقة،
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من يمين ويسار ،من محافظة وليبر ّ
الية ،وغيرذلك ،لنقل ومعالجة هذا الحدث .ومهما كان
ً
األمــرســيئا فــي البلــدان التــي تشــبه ســوريا إلــى هــذا الحـ ّـد أو ذاك فــي تطو ّرهــا السسيوسيا�سـ ّـي
ً
ّ
ّ
فــي القــرن األخيــرمــن تاريــخ البــاد والــدول
العربيــة؛ فإنــه أكثــرتمايـزا مــن ســوريا -قــارن مصــر
ّ
ّ
العفويــة املعبـ ّـرة
العفويــة وغيــر
وتونــس ،فــي املقابــل ســوريا وليبيــا وهــذا انعكــس فــي الشــعارات
عــن حـ ّ
ـس بالتشــابه العــام.
يمكــن امل�ضـ ّـي لحـ ّـد القــول بـ ّ
ـأن مجــزرة عظيمــة فــي ســوريا يمكنهــا ْأن تقــع دون أن يرتكــس لهــا
ّ
تمكــن ّ
جزارهــا ْأن ينهــي األمــر فــي أيــام معــدودة بعقامــة ودون ضجيــج .هــذا ال
أحـ ٌـد؛ إذا مــا
ً
يعنــي بالضــرو ة ،بـ ّ
ـأن “عدالــة ّ
دوليــة” مفترضــة تســتجيب حكمــا اســتجابات متغايــرة معتبــرة
ر
ً
ْ
ً
بيــن أفضــل وأســوء بيــن حــاالت متقاربــة قابلــة للمقارنــة ،إذ ال يمكــن أساســا وأصــوال تصـ ّـور
ً ًّ
ّ
“عدالــة ّ
دوليــا” خــارج السيا�سـ ّـي والحــاالت املخصوصــة .وإنمــا يعنــي فقــط
دوليــة” أو “قانونــا
اإلشــارة إلــى االفت ـراق املشــار إليــه ،وإلــى مطالــه األعظمـ ّـي .فــي بلــد آخــر ،ســيكون مــن املريــح
أكثــر تصـ ّـور ّ
ّ
ّ
ّ
قانونيــة ،تحـ ّـد
ودوليــة ،سياسـ ّـية
اقليميــة
تفعــل توازنــات أو تفعيــل إج ـراءات
مــن تمــادي األمــر ،بصــرف النظــر عــن تهديــده التــام أو عــدم تهديــده للنظــام اإلقليمـ ّـي أو
ّ
الدولـ ّـي ّ
يذكــربــه مثـ ًـا التصريــح الــذي أدلــى بــه تقريبـ ًـا ّ
كل ساســة العالــم،
بعامــة .هــذا االفتـراق،
ّ
حتــى الذيــن ال ضــرورة لهــم ،بأنــه يجــب الحــرص علــى الحـ ّـد مــن مســتوى العنــف ـكـي ال يتســع
ً
نطاقــه ويهــدد النظــام اإلقليمـ ّـي ،ومنــه الدولـ ّـي .لــم تعــد مؤخـ ّـرا فــي نظــري ســوريا مجـ ّـرد قطعــة
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أهميــة جيوسياسـ ّـية لجملــة كبيــرة مــن الفاعليــن الخار ّ
أرض ذات ّ
جييــن املســعورين وغيــر
ّ
ّ
وأهميــة قليليــن ،بمــا فيــه قيمــة مجمــوع
املســعورين ،وال يحظــى شـ ّـأنها الداخلـ ّـي إل باعتبــار
ّ
الســكان كبشــر لهــم أرواح وعقــول وكرامــة ومصائــر ليســت قيمتهــا الصفــر املطلــق؛ وإنمــا
أكثــرمــن ذلك،صــارت بعــد عقــود مريــرة ومخجلــة مــن حكــم األسـ ّ
ـدية ،إلــى مجـ ّـرد قطعــة جيــو-
أمنيــة ،تضطلــع بــه “دولتهــا” ،التــي نهبهــا نظــام األســد نهبـ ًـا ّ
ّ
وفرغهــا مــن أي محتــوى سـ ّ
كليـ ًـا ّ
ـيادي
أمنيــة مخابر ّ
سيا�سـ ّـي جديــر باالحت ـرام ،بجملــة وظائــف ّ
اتيــة ذات أبعــاد شــبه سياسـ ّـية ،ال
ســيما فــي العقــد األخيــر؛ وبجملــة مــن وظائــف الدولــة ّ
األوليــة ،الخدمــات والرعايــة والحمايــة،
القاصــرة واملتراجعــة والفاســدة فيمــا يتعلــق بالداخــل.
لقــد تراجــع بشــكل ملمــوس فــي العقــد األخيــر مــن تاريــخ ســوريا مســتوى حضــور “الدولــة”
بوصفهــا الكيــان السيا�سـ ّـي األكثــر ّ
أهميــة فــي حيــاة الســور ّيين ،علــى حســاب فراغــات سياسـ ّـية
ً
ًّ
ًّ
ً
وجزئيا انشغاال معيبا –الرتباطها [الفراغات]
نسبيا
بؤر ّية غزيرة ،غيرمشغولة ،أو مشغولة
مباشــرة بتحكــم الجهــاز األمنــي للنظــام ال بمجــال سيا�سـ ّـي حيــو ّي أقــرب للســليم -بفاعليــن
مسـ ّ
ّ
ومذهبيــة ،وشــبه ّ
ّ
ـتجدين مــن طبائــع مختلفــةّ ،
ومدنيــة ،وخــال ذلــك مــن
أهليــة
دينيــة
رؤوس األمــوال القديمــة واملسـ ّ
ـتجدة[ .راجــع ملعاينــة إحــدى جوانــب ذلــك :حــدود “التحديــث
الســلطوي” فــي ســوريا :تومــاس بيريــه  -كيتيــل ســيلفيك :موقــع معهــد العالــم للدراســات16 :
أكتويــر  ]2016و [نهايــة العقــد االجتماعــي البعثــي فــي ســوريا بشــار األســد :لــورا رويــز دي
إليفي ـرا  -تينــا زينتــل :موقــع معهــد العالــم للدراســات :شــوهد  30نوفمبــر .]2016
ـمي العــام ،فلقــد فقـ َـد خطــاب اإلصــاح [السيا�سـ ّـي واالقتصـ ّ
ّأمــا علــى املســتوى الرسـ ّ
ـادي]،
ركيــك اللغــة ،والــذي أريــد منــه تبريــرأو تمريــر التوريــث فــي الجمهور ّيــة بريقــه الزائــف بســرعة،
ّ
بمصداقيــة يمكنهــا أن تمــأ الخــرق فــي السيا�سـ ّـي الــذي تفاقــم
ولــم يعــد علــى األقـ ّـل يحظــى
ـرعية ومشــرو ّ
بعــد ثقــب التوريــث ،وال أن يبلــغ جماهيــرواســعة ويحظــى بشـ ّ
عية وازنــة ،وفشــل
فــي بــث الــروح فــي الحيــاة السياسـ ّـية فــي البــاد ولــو بالحـ ّـد األدنــى .ومــا لبــث بشــار األســد أن
انقلــب عليــه فــي مقابــات رسـ ّ
ـمية اتهـ ّـم فيهــا الحـراك النخبــو ّي القليــل فيمــا عــرف بربيــع دمشــق
ب”العمالــة”:
» عندمــا تكــون نتائــج ّ
أي فعــل تمــس االســتقرار علــى مســتوى الوطــن ،فهنــاك احتمــاالن...
يخرب لصالح دولة ما أو أن يكون إنسانا جاهال ّ
احتمال أن يكون الفاعل عميال ّ
ويخرب من
دون قصــد .النتيجــة أن اإلنســان فــي كلتــا الحالتيــن يخــدم أعــداء بــاده .وهنــا فــي هــذه الحالــة
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أي على مســتوى الوطن يكون التعامل مع النتيجة مباشــرة .وهنا ّ
يتحمل الفاعل املســؤولية
كاملــة بغــض النظــرعــن النيــات والخلفيــات»[ .مــن مقابلــة لبشــاراألســد فــي الشــرق األوســط،
ً
ّ
األجنبيــة].
فبرايــر  2001تعليقــا علــى وصــف “املثقفيــن” بالعمــاء املرتبطيــن بالســفارات
فــي املحصلــة ولــد مــا سـ ّـمي باإلصــاح السيا�سـ ّـي ّ
ّ
ميتـ ًـاّ .
االقتصاديــة ،فكانــت
وأمــا اإلصالحــات
الية سـ ّ
ـوبية في دولة مخابر ّ
ضية من الفســاد واملحسـ ّ
ـلطوية على أر ّ
طبيعتها نيوليبر ّ
اتية وحكم
ّ
ّ
أولغار�شـ ّـي بمركــب طائفـ ّـي -مالـ ّـي ،وللمــرء أن يتصـ ّـور النتيجــة “الخالقــة” واملرعبــة عــن مثــل
ذلــك.
» ّأدت املمارسات النيوليبرالية ملخلوف وأمثاله إلى القضاء على املستوى املعي�شي للمواطنين
ُّ
الســوريين فــي األعــوام العشــرة املاضيــة .فتركــز الثــروات هــو األكثــر تفاوتــا علــى اإلطــاق منــذ
ّ
مرحلــة الجمهوريــة العربيــة ّ
املتحــدة ،مــع ســيطرة خمســة فــي املئــة مــن الســكان علــى خمســين
فــي املئــة مــن الثــروات .فــي الوقــت نفســه ،عملــت الطبقــة الحاكمــة علــى تحقيــق انتقــال مهــم
ّ
إنمــا تدريجــي مــن االقتصــاد املخطــط إلــى اقتصــاد نيوليبرالــي تسـ ّـبب بوصــول معـ ّـدل البطالــة
إلــى مــا يزيــد علــى  30فــي املئــة وارتفــاع نســبة األشــخاص الذيــن يعيشــون دون خــط الفقــرمــن
 11إلــى  30فــي املئــة (ويالنــد [ « )63 :2006بدايــات ،العــدد األول ،شــتاء  ،2012النيوليبر ّ
اليــة
واالســتبداد فــي ســوريا].
وهــذا يعنــي بالنتيجــة تصفيــة مــا تبقــى مــن معالــم مشـ ّـوهة ل ــدولة الرعايــة ،وخســارة النظــام
ّ
ّ
املتوقعــة لفئــات وش ـرائح أخــرى مــن قواعــده [ال ســيما خــارج طائفــة األســد]،
املتحققــة أو
ّ
ّ
ّ
طائفيــة ّ
ّ
وأهليــة
وماليــة
واقتصــار ذلــك بشــكل متفاقــم فــي مكونــه الحقيقـ ّـي علــى مركبــات
ً
ّ
ّ
االجتماعيــة وخلفياتهــا
قليلــة ،مركــزة أساســا فــي جهــاز ّي الجيــش واملخاب ـرات مــع امتداداتهــا
ّ
والطائفيــة ،وفــي بيروقر ّ
ّ
ّ
اطيــة متراجعــة للدولــة الســور ّية ،وفــي حــاالت
العضويــة
الالنظاميــة
مدينيــة ور ّ
ّ
يفيــة تتبعثــر ذات صلــة بتلــك األولــى [مــال ووجاهــة وديــن وشـ ّـبيح،
وبنــى ووظائــف
ّ
أهميــة رسـ ّ
دينيــة أقـ ّـل ّ
أهليــة ّ
مــع ترتيــب مختلــف] ،مــع مركبــات ّ
ـمية أو مرســمنة [الرسـ ّ
ـمي هنــا
ـبي في الحالة الســور ّية املتأخرة] ْأثرت أو ّ
توســعت في العقد األخير .الســمة ّ
نسـ ّ
العامة في هذه
هــي صفتهــا منزوعــة السيا�سـ ّـي بمعنــى محــدد ،علــى املســتوى غيــر البدائـ ّـي ملــا يسـ ّـمى سيا�سـ ّـي.
فلــم يعــد مــن املمكــن الحديــث ّ
حتــى دولــة ومواطنيهــا ،وال عــن جماهيــر ّ
حزبيــة“ ،الحــزب القائــد
ً
ًّ
ًّ
ًّ
ً
ً
ـاميا مؤدلجــا علــى ســبيل
قوميــا ،أو حتــى إسـ
وطنيــا أو
أو الحاكــم” ،مثــا تناصــر مشــروعا
تعبــر عنــه الدولــة أو ّ
املبالغــةّ ،
معبــر عنــه فــي الدولــة .ف”اإليديولجيــا” التــي تجمــع هــؤالء هــي
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حـ ّـب الســلطة واملــال الجشــع ،أو تفضيــل الســامة والخمــول التابعيــن ،كمــا هــي عليــه فــي
ـدية ،أي دون أي طمــوح ّ
الحالــة األسـ ّ
يزيــن مثــل هــذا الجشــع ودون زهــد ّ
يجمــل هــذه الســامة
ّ
ً
الخاملة .ولنتذكر ّ
بأن الشــعارات األولى املرفوعة في مظاهرات  2011تعلقت أيضا بالفســاد
املسـ ّـمى فــي أقــارب لألســد .وتركــت ّ
التغي ـرات املتســارعة واملعتبــرة فــي تفكيــرعمــوم الســور ّيين،
ّ
ال ســيما االجيــال الشـ ّـابة ،فيمــا يتعلــق بأوضاعهــم ومواقعهــم واهتماماتهــم ،ورؤيتهــم للعالــم؛
أثرهــا علــى مــدى ّ
تقبــل البروباغنــدا الجوفــاء املفرطــة حــول األســد القائــد وحــول “املمانعــة”،
ّ
بوصفهــا الرمــز ّي الــذي يعطــي شـ ّ
تعويضيــة علــى نظــام الحكــم ،وصــار مــن
ـرعية مضافــة أو
املالحــظ بـ ّ
ـأن مثــل هــذا الخطــاب ال يحظــى باهتمــام وال يســتقبل ّ
بجديــة حتــى داخــل الفئــات
ّ
ّ
طائفيــة الطبيعــة،
املحســوبة علــى النظــام ،مــا لــم يتعلــق صراحــة أو مواربــة بانقســامات
ذات صلــة باالرتــكاس علــى اإلهانــة األولــى بعــد زمــن طويــل التــي ّ
وجهــت للنظــام األسـ ّ
ـدي بعــد
“املكانــة املبالــغ فيهــا لحافــظ األســد” عنــد أنصــاره ،فيمــا عنــى تقليــع قـ ّـوات النظــام مــن لبنــان،
ّ
ّ
وخاصــة بعــد
الجامعيــة ،2002-2010
وهــذا مــا صــار ُيلمــس بيســر فيمــا أذكــره أيــام حياتنــا
حــرب تمـ ّـوز  ،2006فــي الــكالم اليومـ ّـي .وكان يمكنــك أن تالحــظ ذلــك فــي الســنوات األخيــرة مــا
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ّ
ّ
قبــل ثــورة  ،2011عبــر حظــور ســافر لرمــوز
وطائفيــة ،صــور وملصقــات فــي الشــارع
مذهبيــة
وظهــور فــي اإلعــام الرسـ ّ
ـمي مختلــف الداللــة ،فــي ســياق سيا�سـ ّـي ينافــس بشــار األســد ،دون
رغبــة منــه أو مــن النظــام السيا�سـ ّـي بالضــرورة ،وال مــن منتســبي أو ّ
منســبي حــزب البعــث،
“الحــزب القائــد” ،والــذي فقــد ثقلــه الصــور ّي .وهــذا يعنــي بـ ّ
ـأن “املمانعــة” لــم تعــد مرتبطــة
ًّ
وحصريــأ ب “الدولــة الســور ّية” بوصفهــا ذلــك الكيــان السيا�سـ ّـي والسـ ّ
ـيادي ،ودولــة
مباشــرة
ّ
ً
حمايــة وأمــن ،محتلــة جــزءا مــن أراضيهــا .فاملوقــف أو الخطــاب حيــال مرتفعــات الجــوالن
ّ
املحتلــة ،واالنتهــاكات املتكـ ّـررة للعـ ّ
ـدو الصهيونـ ّـي علــى الســيادة الســور ّية ،ضعــف ّ
وبهــت ،أو
ّ ً
ً
ّ
وأهميــة علــى نحــو ملمــوس ،وصــار
ومصداقيــة
باألحــرى انكشــف خــواءه ،وانحســر حماســة
ً
ذكــر االحتــال عمومــا يرتبــط وال بـ ّـد بـ ـ “مقاومــة حــزب هللا” ،فلــم يعــد يجــد لــه تعبي ـرات
ّ
ّ
ونشــاطات سياسـ ّـية ّ
“وطنيــة” كمــا فــي املا�ضــي .وفــي املحصلــة صــار ينافــس “الدولــة”
مهمــة
ً
ّ
ّ
املتعلقــة بــه
مصداقيــة الخطــاب
علــى شــغل واجــب ووظيفــة “املقاومــة واملمانعــة”ّ ،أيــا كانــت
نظاميــون ،أو غيــررسـ ّ
ّ
ـميين ،محازبــون للنظــام [لدولــة
وقبولــه[ ،الحمايــة] ،العبــون آخــرون ال
ً
األسـ ّ
ـديين] فــي ســوريا وفــي اإلقليــم ،وصــارت ســوريا مجـ ّـرد عضــو فيمــا يســمى محــورا ،لكنــه
تبعيــة ،ووزنــه يقتــرب مــن أوزان فاعليــن آخريــن غيــر ّ
عضــو فيــه ّ
دولتييــن.
هــذا يمثــل بالتأكيــد ،ومنــذ البدايــة ،منافســة علــى الشـ ّ
ـرعية النابعــة مــن احتــكار الدولــة
لواجــب ووظيفــة الحمايــة واألمــن ،وبالتالــي اســتحقاقها الحصــر ّي للــوالء والطاعــة ،وشــغلها
ً
الكلـ ّـي أو قــرب الكلـ ّـي ّ
للحيــز السيا�سـ ّـي والسـ ّ
ـيادي .فاملحــارب الال-نظامـ ّـيّ ،أيــا كان نوعــه
وســياقه ،ينافــس الدولــة علــى ســيادتها بمجــرد ظهــوره» .ال ّ
ّ
الالنظامي/املشــايع [لدولــة
يعبــر
ً
ً ًّ
ّ ّ
تاما لدولة ما .إل إنه يمثل ترافقا من حالة نفي وإثبات لهذه الدولة« [ Schulzke
ما] رفضا
ّ
 .]2016a, 11وبالتالــي ،حيــن يحظــى هــذا الالنظامـ ّـي املشــايع بشـ ّ
ومصداقيــة ،داخــل
ـرعية مــا
ّ
ّ
حيــز هــذه ســيادة الدولــة ّ
والرمزيــة ،فهــو يعبــر عــن قصورهــا األسا�سـ ّـي فــي الحمايــة،
املاديــة
ً
“املمانعــة” ،وحســما فــي ســيادتها أسا�سـ ّـي ومعتبــرّ .إن تقليــع النظــام الســور ّي مــن لبنــان،
ّ
وتعاظم الهيمنة اإلير ّ
انية وســفورها ،لم يتوقف على الحدود بين دمشــق وبيروت ،بل جعل
ّ
الحزبالويــة تنتشــر أو تنتقــل لتصيــب الحالــة الســور ّية إصابتيــن ،النظــام الســور ّي
الحالــة
ّ
بأهميــة “الدولــة وســيادتها” ،حتــى باملقارنــة مــع
ذاتــه ،فــي عهــد بشــار ،تأثــربذلــك ،وفقــد وعيــه
ً
األســد األب ،ون�ســي كثي ـرا مــن الحيــل والسياســات الضرورّيــة لصيانــة الشــأن الداخلـ ّـي فيمــا
يتعلــق باســتقرار مديــد لنظــام الحكــم .واإلصابــة ّ
الثانيــة ،متداخلــة مــع األولــى ،هــو التمــدد
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ـمية وغيــررسـ ّ
انيــة رسـ ّ
الحزبــاو ّي ،وتواجــد أعدالــه ،مــن مؤسســات وتنظيمــات أير ّ
ـمية ،خــال
ّ
ًّ
مذهبيــا .هــذا باملحصلــة
املجتمــع السور ّي،بشــكل مــوازل”الدولــة” ،واختراقــه لفئــات متنوعــة
ً
ً
أصــاب وأثــاركثي ـرا مــن الحساسـ ّـيات فــي املجتمــع الســور ّي ،غيــراملضطــربالضــرورة للتعامــل
مــع مثــل هــذه الحالــة ،والــذي يـ ّ
ـود أن يتعامــل علــى ّ
أي حــال ،ولــو صور ًّيــأ ،مــع “دولتــه” أي
كانــت كدولــة غيــرمصابــة بإصابــات آفــات ذات ّ
خلفيــات وعقابيــل مخيفــة عنــده.
ّ
ألنــه مهــم تفحـ ّ
ـص هــذا الجانــب أكثــر ،جملــة
لقــد فاقمــت ،وهــذا مــا أحــاول أن اقولــه هنــا،
كبيــرة مــن ّ
ّ
التغي ـرات مــن االفت ـراق بيــن اقتصــار ّ
األهميــة
أهميــة “الجمهور ّيــة الســور ّية” علــى
ّ
ائطيــة ،بــل وشــبه اقتصارهــا علــى ّ
الجيوسياسـ ّـية ،الخر ّ
جيو-أمنيــة ،مــن جانــب،
اهميــة
ّ
والثقــل السيا�سـ ّـي واالقتصـ ّ
ل”أمتهــا” إن جــاز التعبيــر،
ـادي واالجتماعـ ّـي والثقافـ ّـي لشــعبها ،أو
مقومــات ّ
مــن جانــب آخــر .وهــذا باملجمــل ســيترك أثــره بطبيعــة الحــال علــى ّ
ّ
الوطنيــة
الهويــة
وصــورة الدولــة الســور ّية فــي عيــون شــعبها وعيــون العالــم .وســينعكس بســرعة بعــد الثــورة،
ّ
داخليــة أو خار ّ
ّ
ّ
أو ّ
جيــة ،علــى طبيعــة التعامــل
واقتصاديــة
اجتماعيــة
أي اهت ـزازت وقالقــل
السيا�سـ ّـي –القانونـ ّـي املتــاح أو املتبقـ ّـي لنظــام الحكــم مــع الشــأن العــام منــذ البدايــة ،ومــن
ّ
الحربيــة ،وظهــور صاحــب أو أصحــاب
ثــم مــع الحــرب علــى مبــدأ وأســلوب وطبيعــة األعمــال
ّ
الفعلييــن ،أجانــب أو ّ
ّ
فالالنظاميــة املشــايعة
محلييــن ،ومــن لهــم األمــرفــي آخــراألمــر.
الســيادة
ً
ّ
ّ
مؤسســة تمامــا فــي األوضــاع
املافيويــة الصريحــة،
[بمعنــى املحازبــة] ،والتــي بلغــت مســتويات
املتدهورة لحال الدولة والسلطة في سوريا على ّ
كل األصعدة ،في أجهزة املخابرات والجيش،
ّ
ّ
ّ
وفــي الســوق
واملدينيــة،
الريفيــة
واملؤسســة ،وفــي املجتمعــات؛ فــي الهوامــش وغيــر الهوامــش
ّ
فيمــا صــار يعــرف بمركــب إفســاد ومــن ثــم ترييــف وتطييــف الحالــة علــى مســتويات عـ ّـدة.

ً
ّ
الثورة وطبيعة االرتكاس امللقم عليها؛ تراصف العداوة والبغضاء سور ّيا

روي لــي ّأيــام كنــت أمــا س عملــي كطبيــب فــي مشــفى دمشــق الجامعـ ّـي بـ ّ
ـأن مجموعــة مــن
ر
األطبــاء جمعــوا أمرهــم وراجعــوا ســكرتيراملديــرالعــام فــي مســألة تتعلــق بمناوباتاهــم أو �شــيء
ّ
ً
مــن هــذا القبيــل ،وكان ذلــك بعيــد ثــورة تونــس ،فلمــا رآهــم وفــدا ،خاطبهــم بجـ ّـد يشــبه املـزاح
الثقيــل ،تريــدون مثــل تونــس .املديــر والســكرتير معروفــة مواقعهــم وأوزانهــم األخــرى مــن
الدولة/النظــام وال مشــكلة فــي ذلــك فــي ســياق غيــر طبيعـ ّـي مــن األســاس .والــكالم كيــف مــا
ّ
وردت صيغتــه فيــه حمولــة سـ ّ
ـلطوية ثقيلــة ،فيــه تخـ ّـوف وترقــب وتوتــر ،وفيــه تذكيــربتاريــخ
ّ
العاديــون كانــوا
مــن الغشــم والجبــروت ،والجريمــة .الجميــع يعلــم ،أعمــال النظــام كمــا النــاس
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يشعرون بترقب “حدث” ما .شهادة مقتضبة
ً
إلــى ّأن ينتبــه النــاس ،الفاعلــون منهــم واملنفعلــون ،إلــى ّأن خروجــا مــا علــى وضـ ٍـع قائــم مــا،
ً
ً
ّ
ّ
ـيواقتصادي
والسسـ
ـي
ـ
س
سيوسيا�
الس
ـب
ـ
ي
الترك
ـي
ـ
ف
ـوس،
ـ
ك
ع
ـر
ـ
ي
وغ
،
ـا
ـ
ق
عمي
ـقاقا
يمثــل انشـ
ِ
ِ
لذلــك الوضــع؛ يكــون التعامــلّ ،
أي تعامــل ،مــع األوضــاع الجديــدة بــأدوات الوضــع القديــم،
ً
ً
أو النظــام القديــم ،قــد أصبــح فكــرة فاشــلة ومؤذيــة ،وعامــا إضافيــا فــي تفاقــم األمــور .ولكـ ّـن
األمــور بــكل األحــوال ،ال تعــود خاضعــة لقوانيــن ثابتــة محـ ّ
ـددة ،والنــاس ال ّ
يتعلمــون بســرعة
قوانيــن األوضــاع املسـ ّ
تلقائيتهــا ّ
ّ
وذاتيتهــا مــا يماثــل حــاالت متقاربــة معاصــرة
ـتجدة ،وإن كان فــي
يخيــة ،لكــن الفويرقــات تجعــل مــن تنزيــل القوانيــن ّ
أو تار ّ
العامــة علــى الحــاالت املخصوصــة
املستجدة دون مالئمة وتكييف؛ تجعل منه ّ
اإليجابي .ومن هناّ ،
ّ
ّ
فإن التعامل
امللقم الراجع
ً
ً
ً ً
كل حــدث تاريخـ ّـي ،مــع ّ
مــع ّ
كل حــدث ،بوصفــه حدثــا بكـرا وفريدا،انبثاقــا علــى املجهــول ،هــو
مذهــب معتبــر فــي مــدارس كتابــة التاريــخ .ور ّبمــا ،هــذه الفجــوة أو هــذا املجــال الزمنـ ّـي ،الــذي
وكل الفاعليــن علــى ّأيــة حــالّ ،
يبلــغ باألمــور العتبـ َـة ،هــو مــا يجعــل الطغــاةّ ،
لكنــه عــذرالطغــاة
ّ
ً
ً
علــى نحــو خــاص ،فــي مناعــة ّ
قويــة ضــد “درس التاريــخ” .ال درس جامعــا مانعــا فــي التاريــخ إل
هــذا الــدرس.
ّإن حالــة فــرط االســتثارة التــي كانــت تعتــري النظــام [دولــة األسـ ّ
ـديين] بســبب ثــورة تونــس،
جعلته يرتكس بالطريقة التي ال يعرف غيرها .املرو ّيات الغزيرة عن مجمل الكالم والترميزات
ّ
واليوميــات مــا بيــن انــدالع ثــورة تونــس إلــى ثــورة ســوريا ،18
والحــركات والســكنات واألحــداث
مــارس  ،2011تشــير بطبيعــة الحــال إلــى نــذر ومبشـ ّـرات ،حســب املوقــع ،الحــدث املرتقــب.
ولكـ ّـن األمــور لــم تكــن لتبلــغ العتبــة حتــى أطلــق النظــام ّ
املتهيــج رصاصــة عنــف أخــرى فــي
جســد سيا�سـ ّـي ْ
ميــت ،يــوم اعتقــل أطفــال درعــا ّ
وعذبهــم بكراهيــة وحقــد .وأخطــرمــن العنــف
َ
اشــتعاله فــي جســد منــزوع السياســة.
ّ
ّ
ّ
إمكانيــة العنــف ،وإنمــا علــى العكــس
»إن حالــة منزوعــة السياســة ال تعنــي تقليــل أو إلغــاء
ً
تمامــا ،تنــذر بانتشــار واحتــداد العنــف« [ Archambaultعــن  Rae 2015, 2عــن شــمت].
لكـ ّـن  Raeيشــير علــى مــا يبــدو لحالــة حميــدة مــن نــزع السياســة ،بمعنــى هــو يتعامــل مــع
فرضيــة ّ
ّ
ّ
احتماليــة الصــدام العنيــف ،ويحــاول أن
تفضــل نــزع التسـ ّـيس كوســيلة لتقليــل
يثبــت وآخــرون ،بـ ّ
ـأن السيا�سـ ّـي هــو فــي حـ ّـد ذاتــه ُج ّنــة مــن العنــف الالبــد فــي االختــاف والتعــدد
ًّ
ّ
هوبزيــا [املفتــرض مــا قبــل السيا�سـ ّـي].
الطبيعيــة
األنطولوجــي للوجــود االجتماعـ ّـي ،أو الحالــة
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ّ
فــي حالتنــا ،هنــاك نـ ٌ
ـزع للسياســة والتســيس خبيــث ،ليــس األمــر هنــا ّ
عمليــة ومعالجــة تبشــر
ّ
بطوبــا الالإختــاف والالتســيس ،وإنمــا بقتــل للحيــاة السياسـ ّـية ،وللسيا�سـ ّـي ،عبــر النكــوص
ّ
ّ
ّ
بدائية ّ
ّ
وإنما ّ
بدائيةّ ،
املصنع إلى حالة ّ
وحشية أو متوحشة
بدائية
لكنها ليس على “الفطرة”،
مشـ ّـوهة .لقــد تـ ّـم كبــت وقتــل وتشــويه االختــاف والتعــدد األسا�سـ ّـي الثــاوي فــي االجتمــاع
ً
ً
ً
البشــري ،وهنــا فــي املجتمــع الســور ّي ،كبتــا أو قتــا وتشــويها ،ال معالجــة أو احتــواء فــي مجــال
سيا�سـ ّـي مــن نــوع أو آخــر.
وقــد تكــون هــذه الفكــرة إشـ ّ
ـكالية ،حيــث تنعقــد املقارنــة مــع حــاالت قديمــة أو عتيقــة ،ال
ّ
بحرفيــة توصيــف الحيــاة السياسـ ّـية أو املجــال السيا�سـ ّـي ،أو العمــل السيا�سـ ّـي
ينطبــق عليهــا
ً
كمــا يســمى فــى الســنن املاركسـ ّـية؛ ممــا قــد يقــال فيهــا بـ ّ
ـأن العنــف كان أقــل احتمــاال وأقــل شـ ّـدة
معينــة يمكــن القبــول بــهّ ،
نطاقـ ًـا .األمــر ،إلــى حــدود ّ
ّ
بالكليــة يقــع علــى مغالطــة صريحــة،
لكنــه
فــي طبيعــة وســنن تصريــف االختــاف والتعــدد ،بيــن الدولــة واملجتمــع ،وطبيعــة االختــاف بيــن
ّ
واالجتماعيــة.
املجتمــع املدنـ ّـي واألهلـ ّـي ،بيــن األحقــاب واألشــكال املختلفــة لألنظمــة السياسـ ّـية
ـيادية وسـ ّ
ففــي دولــة حديثــة سـ ّ
ـلطوية مطلقــة يكــون مثــل هــذه اإلماتــة للسيا�سـ ّـي ،علــى حســاب
التعامــل املباشــر بيــن أجهــزة العنــف واإلك ـراه ،مــع مكونــات ْ
قب ّليــة ،مثــل العوائــل والعشــائر
ّ
والطوائــف ،الطريــق لتحــول هــذه املكونــات ذاتهــا إلــى كيانــات سياسـ ّـية متــذررة .لكـ ّـن اإلضافــي
ًّ
هنــا ،وهنــا يكمــن الفــرق ،فــي ســياق دول مركزيــة وسـ ّ
تقنيــا وبشـ ًّـريا
ـلطوية ومتغولــة ،متمكنــة
ّ
مــن التغــول؛ هــو إلغــاء دور املحلــة واملحلـ ّـي واألهلـ ّـي املكتفــي بذاتــه ،فــي ممارســة السيا�سـ ّـي،
ً
والقضائـ ّـي ،أي السيا�سـ ّـي القانونـ ّـي ،ممارســة فيهــا ُج ّنــة مــن التف�شــي الالمعقــول للعنــف.
ّ
ّ
العمليــة كانــت مزمنــة فــي التطــور التاريخـ ّـي السيا�سـ ّـي واملجتمعـ ّـي فــي ســوريا.
الحدثيــة أو
هــذه
ّ
واملعنــى ،املــوات السيا�سـ ّـي ،عبــرنــزع وتخريــب دور املحلــة واملحلـ ّـي ،واألهلـ ّـي املدينـ ّـي ،وباملقابــل،
عــدم تطويــر القانونـ ّـي –السيا�سـ ّـي املركــز ّي ،ومواصلــة تطويــره بحيــث يتــم تخليــق مجــاالت
جديــدة للسيا�سـ ّـي.
ّإن الــذي يحــدث فــي مثــل هــذه الحالــة هــو انفــات العنــف بســبب مــوت السيا�سـ ّـي ،أو بســبب
خـراب السيا�سـ ّـيّ ،
ألن السيا�سـ ّـي ال يمــوت فــي املعنــى الكلـ ّـي .والعــداوة ،والخصومــة ،السياسـ ّـية
ّ
ـيكولوجية تحمــل بحمــوالت سياسـ ّـية،
تســتحيل إلــى بغضــاء وحقــد منتشــرين ذوي طبائــع سـ
تستشــري بيــن البنــى ْ
القب ّليــة للمجموعــات البشـ ّـرية .علــى ّ
أي حــال ،يمكــن ســوق أمثلــة غزيــرة
ّ
ديناميات
على ذلك من السنوات السبع املاضية في سوريا ،ويمكن في الوقت ذاته توصيف
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معقـ ّـدة فــي الحــاالت املختلفــة ،لكــن الظاهــروالعيانـ ّـيّ ،أنــه ومنــذ اليــوم ّ
األول ،عومــل األمــر،
ً
بمنطــق “الخــروج علــى القانــون” فــي “دولــة معافــاة” ،وهــذا املنطــق كان واعيــا بعاهتــه وعيبــه.
و”الخــروج علــى القانــون” يعنــي التعامــل مــع “مجرميــن” وإر ّ
هابييــن” و”لصــوص” وعصابــات
أجنبيــة” و”خونــة مسـ ّ
ّ
ـلحين” و”قطــاع طــرق” وغيــر ذلــك مــن مفــردات جــادت بهــا بروباغنــدا
النظــام .وهــذا يعنــي ،منــذ اليــوم ّ
األول تــم نفــي وإنــكارالسيا�سـ ّـي ،وبالتالــي تـ ّـم شــرعنة املذبحــة
ً
ـدو غيــرسيا�سـ ّـي” ،ضــد “مجرميــن”ْ ،
الكاملــة ضـ ّـد “عـ ّ
وإن كانــوا ألوفــا أو ألــوف األلــوف ،قــرى
يؤســس ،بحســب شــمت ،للعــداوة ّ
ومدنـ ًـا ومناطــق .هــذا املنطــقّ ،
الحقــة أو العــداوة الصرفــة،
ً
ّ
ّ
االعتياديــة املحــدودة بيــن
االعتياديــة السياسـ ّـية والتــي ترتبــط بالحــرب
وهــي خالفــا العــداوة
أط ـراف متكافئــة فــي كرامتهــا وأهليتهــا السياسـ ّـية؛ ّ
يؤســس لحــرب يكــون هدفهــا اســتئصال
كليــأ ،القضــاء التــام علــى هــذا العـ ّ
التهديــد السيا�سـ ّـي للطــرف املقابــل ًّ
ـدو السيا�سـ ّـي الوجـ ّ
ـودي.
لــم يتعامــل نظــام الحكــم ،الــذي يشــغل الدولــة ّ
العامــة كســلطة أمــرواقــع فقـ ّـدت شـ ّ
ـرعيتها،
ّ
انتقاليــة ،وكان هــذا مــن
مــع األمــر كأمــر سيا�سـ ّـي يحتــاج إلصالحــات دســتور ّية ذات طبيعــة
نافلــة القــول .تعامــل معــه ودون مقدمــات أو تبري ـرات كجريمــة يرتكبهــا ســوريون كثيــرون،
ً
وإذا طالــت “مالحقــة املجرميــن” املالييــن ،بهــدف إلغــاء التهديــد السيا�سـ ّـي الوجـ ّ
ـودي
مالييــن،
منهــم عليــه.
ًّ
حرفيــا فــي كلمــة لـرأس النظــام بشــاراألســد أمــام عــدد
وهــذا املعنــى املؤســس لالســتباحة ورد
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مــن رجــال الديــن فــي لقــاء متلفــز » :إذا انطلقنــا مــن حقيقــة واحــدة بأننــا أمــام عشـرات اآلالف
مــن اإلرهابييــن الســوريين ،أنــا ال أتحــدث عــن إرهابييــن أتــوا مــن الخــارج ،فعندمــا نتحــدث
عــن عشـرات آالف اإلرهابييــن فهــذا يعنــي أنــه خلــف هــؤالء حاضنــة اجتماعيــة .هنــاك عائلــة،
هنــاك قريــب وجــاروصديــق وأشــخاص آخــرون .يعنــي نحــن نتحــدث عــن مئــات اآلالف ،وربمــا
ً
ً
املالييــن مــن الســوريين ،ولــو كان مليونــا نقــول مالييــن .قــد ال يبــدو الرقــم كبي ـرا ،ولكــن عندمــا
نتحــدث علــى املســتوى الوطنــي عــن مليــون أو أكثــر ،أو حتــى مئــات اآلالف ،فــي مجتمــع عــدد
ســكانه  23مليــون ،فهــذا يعنــي أننــا أمــام حالــة فشــل أخالقــي واجتماعــي«.
اهيــة والحقــدْ ،
ال تســتلزم العــداوة السياسـ ّـية البغضـ َـاء والكر ّ
وإن كانــت قــد تصــاب بهــا،
ّ
بأنه ّ
فالعدو السيا�سـ ّـي بحســب شــمت هو ّ
ّ
عدو ،ويعامل
عدو عام يتم التقريربحس الظرف
ً
كذلــك ،وهــذا املعاملــة ال تقت�ضــي إذا اســقاط الكرامــة واالعتبارّيــة واالحت ـرام لــه .ويعـ ّـرف
شــمت بشــكل أسا�سـ ّـي مثــل هــذه العــداوة ّ
بأنهــا عــدواة مــا بيــن الــدول السـ ّ
ـيادية ،تحــت القانــون
الدولـ ّـي واإلقليمـ ّـي ،لكـ ّـن املتابعــات عليــه ومالحظتــه هــو ،تضيــف إلــى هــذه املفاهيــم ّ
العامــة
الحــاالت الخاصــة واملتفرعــة عنهــا .يبــدو فــي هــذا الســياق ّأن نظــام الحكــم فــي ســوريا ،يغالــط
التاريــخ بوقاحــه وبوجــه املجــرم الســافر ،حيــن يقــرر وضــع االنتفاضــة الشـ ّ
ـعبية فــي ســوريا،
ً
ً
ً
بوصفهــا خروجــا عــن أو علــى القانــون ال يســتحق ســوى العقوبــة ،فيرفــض مجرمــا ومتجبـ ّـرا
االعت ـراف بالجوهــر السيا�سـ ّـي للمشــكلة التــي صنعهــا بيديــه ،وإذ مضــت األمــور ،وإذ ّ
يتبيــن
لــه ،وآلخريــن ،بعــد قليــل بـ ّ
ـأن االنشــقاق عميــق وغيــرعكــوس ،يتحــول إلــى حالــة ال يحــاول فيهــا
حتى ممارســة دور الدولة التي تفرض “القانون” على “املجرمين” ،بعد أن تجاوزنا السيا�سـ ّـي
تمامـ ًـا كمــا ّ
االنتقاميــة واإلجر ّ
ّ
اميــة الصرفــة ،طافحــة
قدمنــا أعــاه؛ إلــى حالــة مــن األعمــال
ّ
الوثائقيــات وفــي النقــل املتلفــزاملباشــر -األمــرالــذي يحـ ّـول
وصارخــة ،فــي املرويــات الغزيــرة وفــي
“الحــدث” إلــى تأويــل مباشــر متــاح للجميــع-؛ قتـ ٍـل وتنكيـ ٍـل فــي الشــوارع والبيــوت والحواجــز
ّ
ّ
الطرفيــة .ويعمــل ،ـكـي ال يوظــف الجيــش بشــكل أســرع مــن املمكــن ،منــذ وقــت مبكــر
واألحيــاء
ّ
ّ
علــى إطــاق العنــان للتكوينــات واللجــان الشـ ّ
الطائفيــة ،مــن
والحزبيــة ،واملليشــيات
ـعبية
ّ ُ
ّ
األهليــة ليزيــد فــي تخريبهــا .هــذه
عمــل يــده الفاســدة فــي البنــى
الشــبيحة ،وفــي الحــاالت الجهويــة ي ِ
االســتقالة ّ
التامــة ،ليــس مــن وظيفــة وهيئــة “الدولــة” ،بــل حتــى مــن االدعــاء والصــورة ،جعلــت
مــن العــداوة بغضــاء وكراهيــة منتشــرة ،فحتــى “األجهــزة الرسـ ّ
ـمية” لــم تعــد تحــاول ضبــط
ّ
ّ
وهمجيتهــا ،رســمنتها وقوننتهــا لتخليصهــا مــن جوهرهــا البدائـ ّـي القـ ّـار،
وبدائيتهــا
انفعاالتهــا
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ّ
امليدانيــون لنظــام األســد يدلــون بتعليقــات كراهيــة وانتقــام ،كمــا بتحليــات
وصــار القــادة
وق ـراءات حــول العمومـ ّـي ،ركيكــة وسـ ّ
ـوقية وفاضحــة عمــل النظــام بجهــد مضاغــف لعقــود
علــى تركهــا حبيســة أقبيــة صيدنايــا وتدمــر وفــرع فلســطين ،وفــي أحاديــث بعــض الســور ّيين
ّ
الليليــة.
ً
كان ّتدخــل الجيــش الواســع ،مســألة وقــت ،وباملحصلــة جــاء مبكـرا هــو اآلخــر ،والحقيقــةّ ،إن
محاولــة إضافــة تعليــق آخــرعليــه ســيعطي انطباعـ ًـا خاطئـ ًـا بـ ّ
ـأن الجيــش �شـ ٌ
ـيء مختلــف عمــا
ّ
ّ
ّ
نظاميــة” مدرّبــة ومســلحة ومهيكلــة[» ،ترييــف] الجيــش
ســبق توصيفــه ،واألمر،إنــه “قـ ّـوة غيــر
ّ
ّ
والجهويــة وغيرهــا هياكلــه وصفوفــه مــن بــاب تجنيــد الــوالءات
الطائفيــة
واخت ـراق العالقــات
ّ
ّ
والصراعــات فــي الجيــش« [بشــارة :الجيــش والسياســة :الفصــل الثانــي] .أي أنــه ظهــرلنــا أنــه
والقانونيــة واملؤسسـ ّـية للجيــوش الرسـ ّ
ّ
ّ
ـمية الحديثــة .ومهمــا
للوضعيــة السياسـ ّـية
يفتقــر
ّ
فإننــا سـ ّ
ـنتوصل إلــى فويرقــات يجعــل منهــا
حاولنــا مــن إضاعــة الوقــت لتلطيــف هــذه الحكــم،
مــا آل إليــه األمــرفــي الســنتين االخيرتيــن مجـ ّـرد فويرقــات مبهمــة.
علــى ّأيــة حــال ،لــم يرغــب كثيــرمــن الســور ّيين املنتفضيــن ،وغيــراملنتفضيــن بطبيعــة الحــال،
ّ
وكثيــرمنهــم يؤكـ ّـد ذلــك فــي مرواياتــه حتــى اليــوم ،إل ْأن يكــون هــذا الصـراع والنـزاع فــي املســتوى
ّ ّ
ّ
ّ
ق
الوطنـ ّـي وفــي املســتوى السيا�ســي ،وإل أن يتعاملــوا مــع مؤسســات رســمية يمكــن الوثــو بهــا.
والحـ ّـقّ ،أن ذلــك متأثـ ًرا بتونــس ومصــر ،قـ ّـدم مظاهــرمــن مناجــاة الجيــش والدولــةّ ،
للتعقــل،
لوضــع األمــر فــي النصــاب السيا�سـ ّـي .لكـ ّـن نظــام الحكــم الــذي يــرى فــي مفــردات “القائــد”
و”الرمــز” و”األب” و”الخالــد” و”األميــن” التوصيــف األمثــل لشـ ّ
ـرعيته األســطور ّية ،وفــي
الشــعب الشــعب الســاذج والبســيط والخائــف واملرعــوب واملنزجــر ،الــذي يتلقــى األعطيــات
واملكرمــات والتوجيهــات واملنــح ،ويبايــع ويجــدد البيعــة ،يمددهــا لألبــد ويقبــل باالبــن الخالــد
ً
وإهانــة التوريــث؛ هــذا النظــام يــرى ّأنــه ال داع لفهــم وتفهــم ّ
أي �شــيء .وســيقرر إذا كمــا سـ ّـولت
ًّ
[مدعيا] ليس فقط عن القانون ،بل عن اإلن�سـ ّـي ،بهذه الطريقة ،ليعيد
له نفســه ْأن يخرج
“الخارجيــن على/عــن القانــون” إليــه بزعمــه ،ثـ ّـم يعــود هــو إليــه ّإن أراد.

ّ
األميركي” ()Pax Americana
أفول “ السلم

“ليســت أميــركا مجــرد مواطــن عالمــيَّ .إنهــا الســلطة املهيمنــة فــي العالــم ،وأكثــرهيمنــة مــن أي
قــوة أخــرى منــذ عهــد رومــا ]..[ .فـ َّ
ـإن أميــركا فــي وضــع ّ
يؤهلهــا إلعــادة تشــكيل املعاييــر وتغييــر
ِ
التوقعــات وخلــق حقائــق جديــدة]..[ ،عــن طريــق إظهــار إرادة غيــر اعتذاريــة ال ســبيل إلــى
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تغييرها” الصحفي املحافظ Charles Krauthammer
ّ
رّبمــا تمثــل الحــرب الســور ّية بدايــة االنهيــار
الحتمي الســريع ل ــ”الســلم الليبر ّ
ّ
الي” .يمكن فهم
اليــة والديمقر ّ
الليبر ّ
اطيــة مــن زاويــة محــددة بمــا
ّ
ّ
أألمريكية
السيا�سي لقوننة الهيمنة
هي الحامل
األور ّبيــة التــي اســتفردت بالعالــم فــي حقبــة مــا
بعــد الحــرب البــاردة ،ونهايــة الســلم السـ ّ
ـوفيتي
ـوازن.
 Pax Sovieticaاملـ ِ
ً
ال يمكــن فهــم النظــام والقانــون الدولـ ّـي العــام بعيــدا عــن تنظيــم اإلمبراطور ّيــة املنتصــرة
واملهيمنــة للشــأن العالمـ ّـي .وكمــا أمكــن النظــر فــي الســلم الرومانـ ّـي  ،Pax Romanicaوفــي
الصراعــات السياسـ ّـية األور ّبيــة فــي العصــر الوســيط» ،بوصفــه الص ـراع عنــد رومــا ،ال
الص ـراع علــى رومــا« [نامــوس األرض :شــمت].
ّ
ّ
األميركيــة األور ّبيــة فــي نظــام أحـ ّ
القطبيــة .لكــن
ـادي
يمكــن النظــر بطريقــة مماثلــة للهيمنــة
ّ
املتغيرات ،التي تكمن طبائعها ومنذ البداية في ما نسميه بالثوابت ـ ـ فاملتغيرات التي تعصف
ّ
ّ
ومقومــات هــذه
األميركيــة املحكمــة واملطلقــة تكمــن ومنــذ البدايــة فــي طبائــع وســنن
بالهيمنــة
ّ
املتغي ـرات بــدأت منــذ أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ّ
ترســم مالمحهــا
الهيمنــة-؛ هــذه
ّ
الجديــدة .لقــد قــادت التدخليــة املفرطــة للمحافظيــن الجــدد فــي أفغانســتان والع ـراق،
إقليميــة وتوازناتهــا ،دون ّ
ّ
تمكنهــا هــي مــن “اســتعمار” الع ـراق
إلــى تخريــب عميــق ملنظومــات
الحيويــة والسـ ّ
ّ
ـيادية ،بمــا فيــه صيانــة التــوزان
وأفغانســتان ،واالضطــاع املباشــر بــاألدوار
اإلقليمـ ّـي اآلخــذ بالتداعــيّ .إن نعــت الغــز ّو األمريكـ ّـي للع ـراق بالفشــل صــدر بشــكل صريــح أو
اطيــة الليبر ّ
مضمــر عــن الربــط بيــن دعــوى نشــر الديمقر ّ
اليــة والنجــاح .وهــذا ،برأيــي ،يعبــر
عــن تصديــق ّ
مغفــل وســاذج الدعــاء الساســة األميــركان بـ ّ
ـأن هدفهــم مــن غــزو العـراق هــو نشــر
ً
ً
ً
ـدا ،وبالتالــي فـ ّ
ـإن عــدم انتشــار الديمقر ّ
الديمقر ّ
اطيــة سيسـ ّـمى فشــا مزدوجــا
اطيــة تحديـ
بتقبــل “فضائــل الديمقر ّ
بحســب التوصيــف الشــائع؛ فشــل العراقييــن ّ
اطيــة” ،وفشــل إدارة
ً
ـدا] فــي التبشــير بهــذه الفضائــل .وفــي واقــع األمــر ،وكمــا قــد أرى ،فـ ّ
ـإن الحاجــة
بــوش [تحديـ
ّ
ّ
امللحــة الســتخدام كلمــة الفشــل ،والتــي يبــدو بأنــه ال بــد منهــا ،يجــب ْأن تنصــرف إلــى فشــل
ّ
اســتعمارالعـراق ،ليــس [فقــط] لتوفــراملقاومــة وعواملــه ،لكــن قبــل ذلــك لعــدم توفــراملنظــور
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واملنظومــة السياسـ ّـية فــي الســياق الدولـ ّـي الحديــث لالســتعمار ،أو فشــل صيانــة التــوازن
ّ
ّ
“بقانونيــة الحــرب
اإلقليمـ ّـي املتوفــربعــد نقــض عروتــه األخيــرة .وهــذا يفيدنــا فــي عــدم اإلقـرار
ّ
األمريكيــة” علــى العـراق مــن جانــب آخــر ،وفــق العــرف والقانــون العــام املعمــول بــه ،واملزعــوم
ّ
صيانتــه مــن قبــل حكومــات البيــت األبيــض .وإنمــا توصيفــه بوصفــه اإلمبريالـ ّـي الحقيقـ ّـي،
ٌ
ٌ
ّ
االمريكيــة السياسـ ّـية هيمنــة بوليسـ ّـية
والحديــث ،أي الــذي يأخــذ الطابــع البولي�سـ ّـي .الهيمنــة
ّ
ّ
وماليــة علــى العالــم .هــذا ال عالقــة لــه بتفضيــات بيــن األنمــاط اإلمبراطور ّيــة املختلفــة ،وإنمــا
ً
بتحديــد مالمــح االختالفــات .وبالتالــي توصيــف النجــاح والفشــل ،إن كان ال بـ ّـد منــه ،وفقــا
لذلــك .وبرأيــي فـ ّ
ـإن مثــل هــذا الفشــل يكمــن هنــا.
ّ
ّ
ّثمــة توســع وتوسـ ّ
ة/قوميــة
اميركيــة عالمـ ّـي وإمبريالـ ّـي ،فــي زمــن غيــرإمبرطــور ّي دولــه دول ّأم
ـعية
ّ
ـيادية؛ توســع نمطــه هــو النمــط الهيمنــة املحمــول ّ
سـ ّ
بحريـ ًـا ًّ
اقتصاديــة
جويــأ ،وعبــراختراقــات
ً
ّ
ّ
ومصرفيــة لألســواق وعوملتها،مرافقــا لنــزع عميــق وواســع لإلقليمـ ّـي وللمحلـ ّـي ،مــا
وماليــة
والقانونيــة علــى هذيــن النطاقيــنّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
وإن
والثقافيــة
واالقتصاديــة
االجتماعيــة
يخلخــل البنــى
ً
ً
هــذه ليــس بالجديــد تمامــا ،الــذي ال مثــال ســابق لــه ،حيــث يمكــن الرجــوع بــه خلفــا إلــى تنامــي
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
البريطانيــة وانعكاســها املباشــرعلــى
والتقنيــة عمومــا،
الحربيــة ،التصنيــع
والتقنيــة
التصنيــع
قانــون الحــرب والســام .مــا يهمنــا هنــا ،حتــى ال نســهب ،هــو تعــداد جملــة املتغيـرات التــي تدلــل
علــى هــذا األفــول [علــى األقـ ّـل فــي العالــم العربـ ّـي] .والتــي انعكســت علــى املشــرق العربـ ّـي ،عبــر
تبــدد “الســلم األمريكـ ّـي” فيــه ،أي التوازنــات التــي تصــان مــن هــذه القـ ّـوة بشــكل فاعــل .الفشــل
فــي الع ـراق ،ولكــن وفــق املعنــى الثانــي ،هــو ،برأيــي ،فشــل لــه طابــع توفـ ّـره البنــى واملفاهيــم
ّ
ّ
واالقتصاديــة الســائدة فــي األمــر الدولـ ّـي .تصاعــد دور إيرانـ ّـي إمبريالـ ّـي
والقانونيــة
السياسـ ّـية
ًّ
مرافــق ،محمــول
مذهبيــا .انهيــار الــدور الســور ّي فــي لبنــان ،الســلم الســور ّي ،وهــو انهيــار
املاليــة عــام  2008وانعكاســاتها ،واســتر ّ
انيــة بســرعة .األزمــة ّ
شــغلته الهيمنــة اإلير ّ
اتيجيات
ًّ
أميركيــا .وانتخــاب أوبامــا الــذي جــاء بأجنــدة سياسـ ّـية
نقــص االعتمــاد علــى النفــط الخليجـ ّـي
ّ
ّ
الحربيــة لســلفه .تصاعــد الطمــوح والــدور التر ـك ّـي وظهــوره كعالمــة
التدخليــة
ارتكاسـ ّـية علــى
الحقــة للتوتــرواالنشــقاق الطائفـ ّـي فــي املشــرق العربـ ّـيّ .
وتغيــرطبيعــة الــدور السـ ّ
ـعودي .تنامــي
عامليـ ًـا ،وعــدم وجــود اســتر ّ
الصينيــة ّ
ّ
ًّ
أمريكيــأ .وعــود الــدور
اتيجية فاعلــة للتعامــل معهــا
القـ ّـوة
املتغي ـرات واملسـ ّ
ـببية مباشــرة بيــن هــذه ّ
الرو�سـ ّـي .ال يمكــن دومـ ًـا إقامــة روابــط سـ ّ
ـتجدات ،أو
الســيرورات ال فــرق ،ولكـ ّـن ترافقهــا الزمنـ ّـي واملكانـ ّـي ،الــذي ســبق ورافــق ثــورة عــام ،2011
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وانــدالع الحــرب الســور ّية ،هــو مــا ســيحدد بعــض املالمــح العامــة والواضحــة لهــذه الحــرب.
[راجــع ]the Battel for Syria: 2016
ومــا يهمنــا هنــا ،الــدور اإليرانـ ّـي والــدور الرو�سـ ّـي ،واســتمرارّية أفــول “الســلم األمير ـك ّـي” بيــن
األوباميــة ّ
ّ
أوبامــا وترامــب بمنطقيــن مختلفيــنّ .إن االنسـ ّ
املدعــاة ،كمــا أرى ،مــع ثــورات
ـحابية
 ،2011التــي اســتقبلت علــى نطــاق واســع فــي بداياتهــا كثــورة تحرر ّيــة ديمقر ّ
اطيــة ،واســتقبلت
ً
ّ
ّ
األميركيــة”؛
الغربيــة
مــن قبــل روســيا وإي ـران تحديــدا بوصفهــا [فقــط] “أدوات للهيمنــة
ّ
ُ
مثلــت بعــد فشــل املحافظيــن الجــدد فــي الع ـراق ،والــذي فهــم واســتقبل هــو اآلخــر مغالطــة
ّ
ً
أو غلطــا ،بوصفــه فشــل الدمقرطــة فــي ذاتهــا؛ مثلــت أقــول التبــدد الواهــي ملالمــح الحامــل
األمريكيــة .لكـ ّـن هــذه االنسـ ّ
ّ
ـحابية جــاءت منقوصــة وخبيثــة فــي نواياهــا أو
العالمـ ّـي للهيمنــة
نتائجهــا .علــى املســتوى العراقـ ّـي ،فمــا فعلتــه هــذه السياســة هــو اســتقالة املحتـ ّـل األمريكـ ّـي
مــن االضطــاع بــدوره فــي حفــظ التــوازن وحمايــة املتبقــي مــن الســلم األهلـ ّـي ،وتوفيــرخدمــات
ّ
ً
ّ
التحتيــة بشــكل ملمــوس ّ
ّ
وفعــال .يتعلــق ذلــك أساســا بطبيعــة
الصحــة والتعليــم واملشــاريع
ّ
ّ
ّ
والبحريــة التــي شـ ّـنها األمريــكان  2003علــى العـراق والتــي اســقطت
والفضائيــة
الجويــة
الحــرب
نظــام الرئيــس صـ ّـدام حســين فــي ظــرف  3أســابيعّ .إنهــا حــرب ّتدمــراألرض وال تتفاهــم معهــا،
ّ
ـرب مســتقيلة ومسـ ّ
الجويــة حـ ٌ
ـتغنية بشــكل
وتدمــر مقومــات السيا�سـ ّـي واالجتماعـ ّـي .الحــرب
جوهر ّي عن األرض ،فال يمكن بحســب شــمت ّ
تصور ّأنها تطبق أو تؤســس القانون والنظام.
ّ
أهليــة ّ
أعقــب ذلــك ،دخــول الع ـراق فــي دوامــة حــرب ّ
وطائفيــة ،وانهيــار شــبه تــام فــي
عرقيــة
انيــة املنقولــة طائفيـ ًـا ،وغيــر ّ
املرافــق ،وتكامــل الهيمنــة اإلير ّ
املعنيــة هــي األخــرى باســتصالح
واســتعمار أرض الع ـراق وال بــأي معنــى .مــا فعلــه أوبامــا ،مــع رغبتــه الشــبقة املرافقــة بإتمــام
الصفقــة النوو ّيــة مــع إيـران بـ ّ
ـأي ثمــن ،هــو انســحاب تخريبـ ّـي مــن العـراق ،وفــق هــذه املفهــوم.
وليــس ذلــك مــن نمــط انتصــار “املقاومــة العر ّ
اقيــة” ،كمــا يحلــو للبعــض تقديــم األمــر ،واملعنـ ّـي
طائفيــة – إير ّ
ّ
انيــة”
هنــا [عنــد هــذا البعــض] فــي هــذا االنتصــار ،وهــذه املقاومــة ،هــو “مقاومــة
ّ
ّ
طائفيــة وفاســدة وتابعــة لطه ـران.
مدعــاة ،ليســت فــي واقــع األمــر ســوى حكومــة احتــال
األوباميــة فــي ّ
ّ
فــي ســوريا ،ترجمــت االنسـ ّ
النهايــة باالتفــاق الســافل والرخيــص املرعـ ّـي
ـحابية
ّ
ً
ً
ّ
اس ـرائيليا ،بيــن روســيا وأميــركا ،واملتعلــق بتســليم بشــارللســاح الكيميــاو ّي ،مقابــل [ضمنــا]
ً
ً
إطــاق يــده ،التــي لــم تغـ ّـل أساســا ،وهــذا ،مترافقــا ،مــع الحصــارأو الضبــط األمريكـ ّـي لحلفــاء
ّ
الطبيعييــن فــي ســياقهم اإلقليمـ ّـي والتاريخـ ّـي للقــوى املناهضــة
[طــرف واحــد] ،وهــم الحلفــاء

16

ّ
تخلقــت فــي ّ
خضــم انتفاضــة شـ ّ
لألســد وإيـران فــي ســوريا ،وهــي قــوى ّ
ـعبية واســعة؛ هــذا
محليــة
ّ
ُفهــم مــن األسـ ّ
ـديين واإلير ّ
انييــن بوصفــه إطــاق يــد .اسـ ّ
ـتمر بعدهــا توظيــف الكيميــاو ّي كلمــا
دعــت الحاجــة لــهّ ،
ّ
وأمــا “الفيزيائـ ّـي” فبلــغ ّ
النظاميــة
كل مبلــغ ،واســتمر ضـ ّـخ املليشــيات غيــر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشـ ّ
ـقية
و”جيــوش ًالخب ـ ّراء” اإليرانيــة ،واعتياديــة تدخليــة حــزب هللا .هــذه االنســحابية ُ ِ
الخبيثــة ،إذا ،مثلــت عامــل القلقلــة األخطــرللنظــام اإلقليمـ ّـي .وعلــى املســتوى العالمـ ّـي فهمــت
ّ
االمريكيــة عــن االدعــاء أو الحامــل اإليديولجـ ّـي ،حتــى بشــكل الدعائـ ّـي
بتخلـ ّـي الواليــات املتحـ ّـدة
الطابــع ،لحامــل الهيمنــة ،أو لقوننــة هيمنتهــا ،وتصرفهــا الســابق كو�صــي وكبوليــس حيــال
ً
القانــون الدولـ ّـي العــامّ .
وإن طريقــة ترامــبّ ،
ّ
حمائيــة
املعبــر عنهــا فــي شــعار أميــركا أوال ،وفــي
ً
اقتصاديــة ،وفــي شـ ّ
ّ
ّ
ّ
يمينيــة معاديــة لألجانــب [وللمســلمين تحديــدا] ،وفــي
أصالنيــة
ـعبوية
ّ
ّ
ّ
ّ
عقلية ر ّ
ّ
الكونية؛ لم ّ
ّ
تصب
األميركية
القومي والسياسات
دكاكينية فيما يتعلق باألمن
بحية
ً
ّ
األميركيــة ،وانحســارغشــاء “الســلم
فــي النتيجــة إال فــي تعزيــزهــذا التبــدد فــي حوامــل الهيمنــة
ّ
ّ
األمريكيــة
االميركيــة أو الدفــاع عنهــا” ،وتصويــر الحكومــة
الليبرالـ ّـي”؛ واملعنـ ّـي نشــر “القيــم
ّ
مكرســة لحمايــة القانــون الدولـ ّـي .هــذه االســتمرارّية بيــن الليبرالـ ّـي الغـ ّـر
لنفســها كمــا لــو ّأنهــا
ّ
نموذجييــن مــن تــردي املهنــة السياسـ ّـية مؤخـ ًّـرأ-؛
أوبامــا ،والشــعبو ّي األرعــن ترامــب  -نمطيــن
عــززت بدورهــا بشــكل متبــادل ،مــن تنامــي القــوى التــي تتمــدد إلــى املواقــع الشــاغرة أو شــبه
الشــاغرة .روســيا بيــن أوبامــا وترامــب مثــال ّ
جيــد ،فبوتيــن تمكــن فــي الحالتيــن مــن تقديــم نفســه
للــروس وللعالــم بوصفــه القيصــر العائــد.
ّ
ّ
ّ
ّإن الطمــوح اإليرانـ ّـي اإلمبراطــور ّي لــم يعــد يحتــاج لدليــل فــي ذاتــه ،إل إذا كنــا نصــدق حواملــه
ّ
ّ
ّ
واألمبرياليــة [األخــرى] .تخــوض
الصهيونيــة
الدعائيــة ،واملعنـ ّـي دعايــة مقاومــة املشــروعات
ً
ً
ّ
ّ
ـمي غيــررسـ ّ
إي ـران بشــكل رسـ ّ
الحيويــة وتعبي ـرا عــن
الخاصــة دفاعــا عــن مصالحهــا
ـمي حروبهــا
ّ
إيديولجيتهــا السياسـ ّـية وبمــا يتفـ ّـق مــع رؤيتهــا للعالــم .وال تبــدو إي ـران ،والتــي أشــير لجوانــب
ً
ادوارهــا فــي ســوريا فــي ســياقات مختلفــة مــن هــذا املقــال؛ ال تبــدو ،حتــى تاريخــهُ ،محارَبــة
ُوم َ
قاومــة بشــكل قــو ّي وفاعــل مــن أعدائهــا املختلفيــن ،رغــم الفــرق الهائــل فــي موازيــن القــوى،
ورغــم إظهــار الحــرب الســور ّية ملــدى قصــور األدوات والقــوى اإلير ّ
انيــة ،حيــث تـ ّـم انقاذهــا
غربيــة تذكــر ،مــن بعــد مــا ّ
روسـ ًّـيا ســبتمبر  2015دون اعت ـراض أو عرقلــة ّ
تبيــن انكســارها
ّ
ّ
ّ
وحليفهــا فــي حــروب الجبهتيــن الشـ ّ
نظاميــة وغيــر
والجنوبيــة أمــام فصائــل مســلحة غيــر
ـمالية
متجانســة وغيــرمتناغمــة ضعيفــة العـ ّـدة والعتــاد والظهيــر .ولقــد تـ ّـم لهــا مــن قبــل ذلــك ،ومــن
ّ
العقائديــة واملليشـ ّ
ّ
العضويــة
ـياوية والسياسـ ّـية،
بعــده ،العـراق حيــث اســتدمجت امتداداتهــا
والوظيفيــة ،علــى نحــو ّ
فعــال فــي الحكومــات العر ّ
ّ
اقيــة تحــت االحتــال األمير ـك ّـي ،وفــي “الحــرب
علــى اإلرهــاب” ،بوصــف هــذه “الحــرب علــى اإلرهــاب” املقولــة السياسـ ّـية املبــررة والحاملــة
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ملناورات وحروب الهيمنة ّ
والتدخل منذ .11/9
ً ًّ
ّ
ّ
العدو
تكاس
ا
وهدفه
ـكله
ـ
ش
في
ب
يقا
،
ا
دولي
ـا
ـ
س
تكا
ا
لصنعاء
ة
الحوثي
ولم يســتدع احتالل
ر
ر
ر
ْ ّ ّ
ّ
لعـ ّ
ـدوه األخطــر .صحيــح أن تحالــف حكومــة اململكــة السـ ّ
ـعودية مــا كان لــه ُ أن يتــم إل بموافقـ ًـة
ّ
أميركيــة ،لكـ ّـن مثــل هــذا التحالــف تشـ ّ
ـكل فــي ظــرف إقليمـ ّـي اضطـرار ّي ،فهــم بوصفــه تهديــدا
مباشـ ًرا علــى هــذه اململكــةّ .
أي أن هــذه املوافقــة وهــذا الدعــم ،الــذي ال يســلم مــن انتقــادات
ّ
ومحاذيــروحــدود ،لــم تكــن فــي ســياق سياســة ّ
عامــة فاعلــة أو اســتر ّ
مطبقــة لواشــنطن
اتيجية
ً
ضـ ّـد مواقــع وأدوات النفــوذ والهيمنــة اإلير ّ
انيــة ،بمقــدارمــا كان ارتكاســا فــي موضعــه.
أيفــان الرهيــب  ،Ivan the Formidableتوفــي  ،1584الــذي أصًبــح عاهــل مملكــة موســكوفيا
وهــو بعــد فــي الثالثــة مــن عمره،ومــن بعدهــا ّ
نصــب نفســه قيصـرا لروســيا وهــو ّأول مــن تسـ ّـمى
حربيــة ّ
ـعية ّ
واتبــع سياســة إمبراطور ّيــة توسـ ّ
بالقيصــرّ .
دمويــة فضـ ّـم ســيبريا وتترســتان،
وكان يرمــي للســيطرة علــى حو�ضــي قزويــن والبلطيــق ،والتمــدد نحــو مملكــة الســويد وإقامــة
عالقــات ّ
اطيــة الروسـ ّـية ،وجعــل مــن روســيا امبرطور ّيــة متر ّ
نديــة مــع أوربــا .طـ ّـور البيروقر ّ
اميــة
ّ
املفضلــة للتعذيــب قطــع وتهشــيم األقــدام
األطـراف ،ومــن موســكو العاصمــة .وكانــت وســيلته
وتــرك ضحايــاه ،ال ســيما مــن االرســتقر ّ
اطيين ،يزحفــون ويطلبــون حتــى املــوت الرحمــة .ترهبــن
فــي آخــر ّأيامــه قبــل موتــه .بوتيــن،
ًّ
عصبويـ ًـا .مقاربتــه تكمــن فــي التقاليــد اإلمبراطور ّيــة متعـ ّ
ّ
ـددة ّ
اإلثنيــات لروســيا
قومويــا
» ليــس
ّ
ّ
القيصريــة والسـ ّ
“القوميــة -هــذه ظاهــرة مضـ ّـرة
ـوفيتية ،قــال بوتيــن فــي لقــاء متلفــز 2015
ّ
ومخربــة لســامة الدولــة الروسـ ّـية” ،فهــو يعتبــر بــأن ّ
األمــة الروسـ ّـية ومنــذ البدايــة هــي ّأمــة
ّ
القوميــات« [ Von Uwe: Rückkehr des Imperiums Putin: Der Spiegel
متعــددة
.]Geschichte: Nr.6/2016
ّ
لقــد ّ
ـبوعية  Sawtraعــن طروحــات ّ
املجلــة األسـ ّ
نقديــة حيــال
عبــر بوتيــن فــي مقــال لــه فــي
ّ
القيصريــة .ويتابــع  Von Uweفــي مقالــه ّ
السـ ّ
املوســع
ـوفيتية،وعن مديــح وحنيــن لروســيا
ّ
ّ
ّ
ّ
البوتينيــة ،التــي تمثلــت
“بونابرتيــة”
توصيــف معالــم “قيصــرة روســيا” الجاريــة ،فيتكلــم عــن
جــل املخاب ـرات القــو ّي ،وكيــف ّ
صفــى األولغارشــيا الحاكمــة
فــي صعــود شــخص بوتيــن ،ر
بالنفــي ،وكيــف يعمــل علــى إعــادة بنــاء أو تقويــة أو بعــث البيروقر ّ
اطيــة الصلبــة للدولــة
ّ
ّ
ّ
القيصريــة .هــذا املركــب مــن الجنــون
القيصريــة ،أو التــي تمتــد جذورهــا وتقاليدهــا فــي الدولــة
ّ
ّ
للبوتينيــة وهــي تزهــو بنفســها علــى
والدمويــة واملــرض هــو األقــرب رّبمــا
والــدم والنــدم والرهبنــة
معالــم األنقــاض .ال يمكــن أن نفهــم الجيوبولتيــك الرو�سـ ّـي مــن دون إعــادة االعتبــارل”مملكــة
موســكو” ،وعاهلهــا إلــى األبــد ،التــي صــارت مدينـ ًـة دولـ ًـة رأسـ ّ
ـمالية ،مــن دون ّأيــة إدعــاءات
إمبرياليــة غيــر توسـ ّ
ّ
ّ
ـعية وغيــر اســتعمارّية باملعنــى التقليـ ّ
ـدي.
عامليــة ،مــع نزعــة
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عامليــة بديلــة للشـ ّ
» لــم تتبــن روســيا أيديولوجيــة ّ
ـيوعية ،ولــم تســد فيهــا ديمقراطيــة لبراليــة.
وهي في مسعاها الستعادة دور الدولة العظمى تبنت فكرة الدولة والسيادة واملجال الحيوي
بذاتهــاّ ،
وكأنهــا أيديولوجيــة ،لقــد أصبحــت مصالــح الدولــة فــي مجالهــا الحيــوي فــوق ّ
كل �شــيء«
[بشارة :مجلة سياسات ّ
عربية :العدد  :17صّ .]5إن إيدولوجيا بوتين هي السلطة والسيادة.
ّ
اإلمبريالي على ما يبدو ،حيث صارت هذه اللفظة التعويذة
والسيادة صارت حامل مشروعه
ّ
ّ
الشيطانية التي تبرر ّ
ّ
ّ
العدواني في سوريا والتي
الحربي
كل من موسكو [وطهران] بها تدخلهما
ّ
يرددهــا الساســة الــروس والفــرس علــى مســامعهم [هــم] فــي ّ
كل مناســبة“ :حكومــة الجمهور ّيــة
ّ
ّ
االتفاقيــات
العربيــة الســور ّية طلبــت إليهمــا ،أو التمســت عندهمــا ،العــون والدعــم ،وتفعيــل
املشتركة”.
ب ـرأي موســكو ،وإي ـرانّ ،
ـرعيّ ،
ـيكي ووجودهمــا شـ ّ
فإنهمــا قـ ّـوات فــي حلــف عســكر ّي كالسـ ّ
وأمــا
ّ
أجنبية” غير ّ
ّ
شرعية“ ،تنتهك السيادة” ،لم توافق عليها حكومة
القوات األخرى فهيً “قوات
بشــار األســد .وبعيــدا عــن مــدى تهافــت هــذا االدعــاء ،وعــدم ّ
ثباتيــة ووضــوح مفهــوم أو مبــدأ
الجيوبوليتكي العام ،سواء لناحية التدخل لتوازن القوى أولعدم ّ
ّ
التدخل
السيادة في امليزان
ً
ّ
سيا�سي ،نشأ في ظروف حقبة معينة ،ثم ّ
ّ
تم
صيانة ملبدأ السيادة ،فالسيادة أساسا مفهوم
ً
ّ
قوننته من قبل فقهاء القانون
الدولي .فهو ،رغم ذلك يخضع دوما ملوازين وأحجام وقدرات
ّ
الدولي.
في مجالها الحيو ّي ،وفي فرض وجودها في امليزان
الدول ،ومدى استطاعتها على التأثير
ّ
سيدة ،وال ّ
فالدولة ال تعود ّ
حتى مستقلة ،حين تسيطرعلى ّ
مفاصل القرارومرافق البلد
كل
ً
ً
ـدا عــن ذلــك أقــول ،فـ ّ
ّ
قـ ّـوات دول
ـإن
أجنبيــة أكبــرمنهــا حجمــا بعش ـرات أو بمئــات املـ ّـرات .بعيـ
ّ
ّ
التدخــل البوتينـ ّـي بــدأ الشــكل الرسـ ّ
ـمي الحربـ ّـي املعلــن واملكثــف ســبتمبر  ،2015بعــد ظهــور
ّ
الكيفية واملخزية املصو ّرة لجنوده
عالمات إنهاك “جيش األســد” تمثلت في مشــاهد الهروب
ّ
ّ
األماميــة فــي إدلــب ودرعــا وشـ ّ
والالذقيــة ،وذلــك رغــم اإلمــداد اإليرانــي
ـمالي حمــاة
علــى الجبهــات
ّ
الطائفية .هدف روســيا الجيو-اســتراتيجي ببســاطة
بالرجال واألموال واألســلحة ،والحماســة
ّ
ّ
إقليمي أر ّ
ّ
احتالل ســوريا ،ولكن ليس باملفهوم االســتعماري
�ضي،
التقليدي ،أو بمعنى توســع
ّ
الجيو-سيا�سـ ً ّـي ،أي فــرض وقائــع جديــدة فــي الجيوبوليتيــك الدولـ ّـي تلعــب مــن
ـى
ـ
ن
باملع
ـا
ـ
م
وإن
خاللهــا روســيا دور ًا تار ّ
يخيــا كدولــة عظمــى .فكمــا يالحــظ  Von Uweكان هــذا هــو املنطــق
حتــى فــي أقاليــم متاخمــة مثــل جورجيــا أو أوكرانيــا ،مــا ّ
يميــزه عــن الســوفييت فــي هنغاريــا 1956
وافغانســتان .1979
وهــذا [الفــرض] يتـ ّـم عبــر ّتدخــل محــدود للجيــس الرو�سـ ّـي ،مــع اســتر ّ
اتيجيات حــرب هجينــة
ّ
ّ
النظامييــن مشــايعين علــى األرض ،لفــرض دول وكيانــات أمــر
نظاميــة ،ودعــم
مخصخصــة وال
ّ
ّ
واقــع ،عبــرتدخليــة ترســم مال ًمــح إمبرياليــة حاملهــا السيا�سـ ّـي “ألســيادة” .هــذه املاكروسياســة
ّ ّ
قية الخبيثة اإلر ّ
الش ّ
ّ
ادية واالضطرارّية لألمريكان
أواالستراتيجية انتهزت أساسا االنسحابية ِ
ّ
الدوليــة ،أي هــي جــاءت فــي حــاالت ف ـراغ فــي الجيوبولتيــك؛
الســتعادة موقــع علــى الســاحة

19

ًّ
ٌ
اديــا بالضــرورة .ومثــل [هــذه السياســة] متداخلــة مــع طبيعــة النظــام والقانــون
ف ـراغ ليــس إر
الدولي تشكل بدورها بيئة ّ
ّ
ّ
ّ
و
و
الهجينة
ب
الحر
ين،
واملحلي
األجانب
ين
الالنظامي
ب
لحر
ة
جيد
ًّ
ً
بريــا علــى
واملخصخصــة .فــي ســوريا ،اتبعــت إذا موســكو طريقــة الحــرب الهجينــة ،معتمــدة
الالنظاميــة ،والتــي زادت طهـران مــن جوقلتهــم إلــى جنوبـ ّـي حلــب تلــك ّ
ّ
األيــام ،حيــث
املليشــيات
انيــة كمــا فــي العـراق ،فـ ّ
بــدا ّأن حلــب صــارت فــي متنــاول يــد الثــوار .ومــن جهــة الطريقــة اإلير ّ
ـإن
ّ
ّ
العقائدييــن،
الالنظامييــن
قطــع الطريــق علــى الهيمنــة الكاملــة ملوســكو يكــون بإغـراق األرض ب ـ ـ
محلييــن جاهزيــن أو ّ
ومحلييــنّ ،
ّ
مصنعيــن.
أجانــب
فموسكو لن تعمل ،كما لم تعمل واشنطن في العراق من قبل في الوقت املتأخرمن الحرب،
نظامية كبيرة ّ
بقوات ّ
على الزج ّ
ّ
ملدة طويلة ،وستعمد بالنتيجة  -وستضطرللتنسيق مع
برية
ّ
التكتيكية واالســتر ّ
ّ
اتيجية .ولم تكن سياســة موســكو
الجوية
هذه امللي ّشــيات -على الضربات
بريــة قليلــة ،للقيــادة والتحكــم فــي قواعــد عسـ ّ
الحربيــة إل تلــك ،والتــي دعمــت بقــوات ّ
ّ
ـكرية فــي
والالذقية وطرطوس .ويبدو ّ
الحربية الرو ّ
ّ
ّ
سية نجحت .لكن ،هذا ّ حدث
بأن السياسة
حماة
ً
ّ
ّ
ّ
فقــط ألن أحــدا لــم يعمــل علــى عرقلــة موســكو ،حيــث ظهــربــأن الــدول
اإلقليميــة مكبلــة مــن
ّ
يتعلــق بسياســتها فــي ســوريا مــع ّ
التدخــل الرو�سـ ّـي .وموســكو التــي زارهــا نتنياهــو
واشــنطن فيمــا
عملياتهــا الكبيــرة قــد ّ
ّ
قبــل انطــاق ّ
األمريكيــة فــي املنطقــة.
قدمــت الضمــان لعـ ّـراب السياســة
ّ
جيو-أمنيــة بالنســة للقــوى
وســوريا ،برأيــي ،كانــت وال ّ زالــت كمــا ّبينــت أعــاه مجـ ّـرد قطعــة
ّ
الغربيــة وغيرهــا .فــي املحصلــة يبــدو ّأن ًالنحــو الــذي اتخذتــه األمــور هــو تطــور حالــة مــن الســلم
الرو�سـ ّـي املقبــول بــه واملعتــرف بــه ّ
دوليــا ،بشــكل أو بآخــر.
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