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حسن حردان*
ّ
مثل تحرير األحياء الشرقية من مدينة حلب
ال ـس ــوري ــة مـنـعـطـفــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا ف ــي مـســار
ال ـح ــرب ال ـتــي تـخــوضـهــا س ــوري ــا وحـلـفــاؤهــا
ضــد ال ـقــوى اإلرهــاب ـيــة الـعــاملـيــة والتكفيرية،
وف ـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،أحـ ـ ــدث ص ــدم ــة ل ـل ــدول
الــراعـيــة والــداع ـمــة لـهــذه ال ـقــوى الـتــي تــآمــرت
على سوريا إلسقاط نظامها الوطني املقاوم،
وك ـس ــر ظ ـه ــر م ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،ال ـت ــي تـشـكــل
سوريا عموده األساسي.
إن تحرير األحياء الشرقية من حلب وإعــادة
تــوح ـيــد امل ــدي ـن ــة ف ــي ك ـنــف ال ــدول ــة الــوطـنـيــة
الـ ـس ــوري ــة ،أسـ ـق ــط رهـ ــانـ ــات ت ــرك ـي ــا والـ ـ ــدول
الغربية والـعــربـيــة الرجعية على إطــالــة أمد
حرب االستنزاف ضد الدولة السورية وقوى
امل ـقــاومــة ،كـمــا أح ـبــط مـخـطـطــات ه ــذه ال ــدول
ل ـت ـق ـس ـيــم سـ ــوريـ ــا ،واس ـ ـت ـ ــدراج روسـ ـي ــا إل ــى
حرب استنزاف على الطريقة األفغانية التي
تختلف ظروفها اختالفًا جذريًا ّ
عما يجري
في سوريا.
عـلــى أن ه ــذا الـنـصــر الـثـمــن بـتـحــريــر أحـيــاء
حلب الشرقية بسرعة قياسية طرح األسئلة
ب ـشــأن مستقبل ال ـحــرب ضــد ق ــوى اإلرهـ ــاب،
فيما تبقى مــن مناطق تخضع لسيطرتها،
وعما إذا كان بمقدور هذه القوى االستمرار
ف ــي مــواص ـلــة ح ــرب االس ـت ـن ــزاف ض ــد الــدولــة
الـســوريــة ،بــدعــم مــن ال ــدول الغربية الساعية
إلى محاولة ابتزاز سورية بمقايضتها بورقة
مساعدتها في إعــادة إعمار ما دمرته القوى
اإلرهابية ،مقابل حصول الجماعات املوالية
للغرب على حصة وازنــة فــي الحكم ،أي دفع
الدولة السورية إلى التسليم بتقاسم السلطة
مــع ه ــذه ال ـقــوى كـشــرط مسبق لـقـيــام الـغــرب
بتمويل إعادة البناء.
إن من يقرأ املشهد السوري ميدانيًا وسياسيًا
يلحظ بشكل واضح أن إدامة حرب االستنزاف
لم تعد ممكنة وأن قــدرة الــدول الغربية على
اب ـ ـتـ ــزاز س ــوري ــا بـ ـتـ ـن ــازالت س ـيــاس ـيــة بــاتــت
ضعيفة جدًا ،إذا لم تكن معدومة بعد هزيمة
املسلحني في حلب.
فـعـلــى ال ـص ـع ـيــد امل ـي ــدان ــي ،تـظـهــر املـعـطـيــات
والوقائع أن هناك العديد من العوامل املهمة
الـتــي تـ ّ
ـرجــح تسريع عملية تطهير مــا تبقى
مــن مناطق ســوريــة مــن سيطرة اإلرهــابـيــن،
وبــالـتــالــي إع ــان االن ـت ـصــار الـكــامــل لـســوريــا
وحلفائها عـلــى جـيــوش اإلرهــابـيــن وال ــدول
املساندة والداعمة لهم في عام .2017

وهذه العوامل تتجسد باآلتي:
ً
أوال ،ان ـه ـي ــار م ـع ـنــويــات اإلره ــابـ ـي ــن .لـقــد
أدت هزيمة الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة املسلحة
ف ــي ح ـلــب إل ــى ان ـه ـيــار كـبـيــر ف ــي مـعـنــويــات
الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة امل ـس ـل ـح ــة وزي ـ ـ ــادة
الـ ـخ ــاف ــات واالنـ ـقـ ـس ــام ــات فـ ــي مـ ــا بـيـنـهــا،
وهـ ــو م ــا ظ ـهــر م ــن خـ ــال احـ ـت ــدام ال ـص ــراع
بني «جبهة النصرة» و«أح ــرار الـشــام» على
خلفية املــوقــف مــن ات ـفــاق خ ــروج املسلحني
املحاصرين من بعض أحياء حلب الشرقية،
مقابل إخ ــراج الجرحى واملــرضــى واملسنني
من بلدتي كفريا والفوعة املحاصرتني.
ث ــان ـي ــا ،ت ــراج ــع عــزي ـمــة امل ـس ـل ـحــن وضـعــف
قــدرتـهــم عـلــى مــواصـلــة الـقـتــال انـطــاقــا من
أن أملهم فــي تحقيق املكاسب امليدانية قد
تالشى وأنــه لــن يكون بمقدورهم الصمود
أم ــام هـجـمــات الـجـيــش ال ـس ــوري وحـلـفــائــه،
ولهذا فقد فقدوا األمل في تحقيق أهدافهم
التي سعوا إليها منذ بداية حربهم ،ال سيما
ب ـعــد االخـ ـت ــال الـكـبـيــر ف ــي م ــوازي ــن ال ـقــوى
فــي غـيــر مصلحتهم ،وت ــراج ــع ق ــدرة ال ــدول
ال ــداع ـم ــة ل ـهــم ع ـلــى مــواص ـلــة دع ـم ـهــا ،فيما
التداعيات السلبية لفشل الحرب اإلرهابية
فــي تحقيق أهــدافـهــا ب ــدأت تظهر نتائجها
فــي قـلــب ه ــذه الـ ــدول مــن خ ــال الـتـفـجـيــرات
اإلرهابية التي حدثت في العديد من املدن،
الغربية والتركية واملرشحة إلــى التصاعد
مــع ع ــودة الـعـنــاصــر اإلرهــاب ـيــة الـهــاربــة من
ميدان القتال ،في سوريا ،إلى هذه الدول.
ثالثًا ،االرتفاع الكبير في معنويات الجيش
ال ـعــربــي ال ـس ــوري وال ـق ــوى الـحـلـيـفــة ل ــه في
مـقــابــل ان ـه ـيــار مـعـنــويــات اإلره ــاب ـي ــن ،مما
سيكون له أثره الهام على مسار القتال في
امل ـيــدان لتحرير مــا تبقى مــن مناطق تحت
سيطرة اإلرهابيني.
راب ـع ــا ،إن امل ـنــاطــق املـتـبـقـيــة تـحــت سيطرة
امل ـس ـل ـحــن ه ــي أقـ ــل م ـســاحــة وأق ـ ــل وعـ ــورة
وصعوبة من املناطق التي حررها الجيش
الـ ـس ــوري ف ــي املــرح ـلــة ال ـســاب ـقــة ف ــي أع ـقــاب
الـحـضــور الـعـسـكــري الــروســي الـنــوعــي ،في
نهاية أيلول من عام .2015
خامسًا ،إن مــا تبقى مــن مسلحني بــات أقل
ع ــددًا وخـبــرة وق ــدرة على مــواجـهــة الجيش
الـ ـس ــوري وح ـل ـف ــائ ــه ،ذلـ ــك أن امل ـس ـج ـلــن قد
خ ـس ــروا ف ــي م ـعــارك ـهــم ال ـســاب ـق ــة ،ال سيما
األخيرة في حلب ومحيطها ،نخبة قياداتهم
ومقاتليهم ،ومــا تبقى منهم أقــل استعدادًا
وقدرة على القتال.

سادسًا ،عدم قــدرة املسلحني على تعويض
خـســائــرهــم إن لـنــاحـيــة ال ـس ــاح والــذخ ـيــرة
أو لناحية املـقــاتـلــن بسبب إق ـفــال الـحــدود
األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ومـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـحـ ــدود

التركية ،فمن املعروف أن قدرة املسلحني
ّ
فــي الـســابــق على مــواصـلــة الـقـتــال وشــن
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات املـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة واسـ ـتـ ـع ــادتـ ـه ــم
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ب ـع ــض املـ ـن ــاط ــق ال ـتــي

مالحظات على هامش اللحظة الدولية الراهنة
غسان ملحم*
م ــن ال ــواض ــح أن ال ـص ــورة الــراه ـنــة لـلــواقــع
الـ ــدولـ ــي ،أو ب ــاألح ــرى امل ـش ـهــد الـسـيــاســي
الدولي ،تشير إلى تفاعل وتداخل مختلف
أنحاء الخريطة العاملية املركبة في الوقت
الـحــاضــر ،وذل ــك على نحو كبير وال مثيل
ل ــه م ــن ق ـب ــل .وه ـ ــذا ل ـيــس ب ــاألم ــر ال ـجــديــد،
ّ
ولكنه يــدل على حالة الترابط أو االعتماد
املتبادل ،العضوي والخطير ،وال سيما بني
املشهد السياسي الغربي من جهة ،واملشهد
السياسي العربي واملشرقي ،وكذلك املشهد
املـيــدانــي واألمـنــي الـعــربــي واإلســامــي ،في
إشارة إلى ما يحصل في العديد من البلدان
العربية واإلســامـيــة ،مــن جهة أخ ــرى .فما
يجري من أحداث أمنية وسياسية في هذا
البلد أو ذلك من العاملني العربي واإلسالمي
لــم ول ــن تقتصر مفاعيله وتــداعـيــاتــه على
املنطقة أو اإلقليم فحسب ،بل إنها تتعداه
إل ـ ــى مـ ــا وراء الـ ـ ـح ـ ــدود ،ف ـت ـص ـيــب ال ـع ــال ــم
الغربي ،بفضاءيه األوروبي واألميركي ،بل
املـجــال الــدولــي للعالم بــأســره ،وهــي الزمــة
ملحوظة وملموسة ،تسود وتطبع الزمن
السياسي الحالي من «صراع الحضارات».
مــن أب ــرز الـتـحــوالت أو الـتـطــورات األخـيــرة
فـ ـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة امل ـ ـ ـعـ ـ ــاصـ ـ ــرة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـكــس
اإلره ــاص ــات األول ــى أو األســاس ـيــة للحظة
السياسية والتاريخية الراهنة ،االتجاه أو
التحول إلى اليمني ،ومنه اليمني املتطرف،
في أرجــاء وأنحاء الغرب كافة ،في أوروبــا
كما فــي أمـيــركــا .هــذا املعطى املستجد في

أك ـث ــر م ــن م ـك ــان ،وف ــي أك ـث ــر م ــن م ـي ــدان أو
ســاحــة سـيــاسـيــة ،إنـمــا ي ــدل عـلــى تـعـثــر أو
حتى فشل تجربة األوروبيني واألميركيني
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة امل ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة
والديموقراطية ،طوال السنوات املنصرمة
مـ ــن ح ـق ـب ــة مـ ــا ب ـع ــد الـ ـح ــداث ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
وزمــن العوملة النيوليبرالية ،وفــي مرحلة
مــا أم ـســى ُي ـعــرف ب ـث ــورات الــربـيــع الـعــربــي
وبـ ـع ــض الـ ـصـ ـح ــوة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،أو لـنـقــل
ص ــراح ــة ال ـ ـ ــردة أو ال ــرج ـع ـي ــة اإلس ــام ـي ــة.
فـصـعــود الـيـمــن ،ولـيــس الـيـمــن التقليدي
فحسب ،بل اليمني املتطرف أو الراديكالي
أي ـضــا ،وكــذلــك ف ــوزه وان ـت ـصــاره حـتــى في
ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ك ـمــا ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية أو ربما فرنسا وأوروبا،
ك ـخ ـيــار س ـيــاســي ي ـعـ ّـبــر ع ــن نـفـســه ويـلـقــى
تــأيـيــد الـنــاس أو استحسانهم ،املــواطـنــن
والـ ـن ــاخـ ـب ــن األمـ ـي ــركـ ـي ــن واألوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن،
يفرض نفسه ويلقي بثقله على السياسة
الدولية املعاصرة .هذه العودة الوازنة أو
الـحــاسـمــة لـلـيـمــن ،أو ب ــاألح ــرى اليمينني
ال ـت ـق ـل ـيــدي وخ ــاص ــة امل ـت ـط ــرف ،إل ــى حلبة
الصراع أو التنافس السياسي في األنظمة
الديموقراطية لـلــدول الغربية ،ورجحانه
ف ــي مـ ـي ــزان ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة والـلـعـبــة
ال ــداخ ـل ـي ــة واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة قــد
ً
يعكسان تبدال في املــزاج السياسي للرأي
الـعــام الـغــربــي ،األوروب ــي واألمـيــركــي ،وقد
يـ ـعـ ـب ــران عـ ــن م ــوق ــف س ـي ــاس ــي لـلـمـكـلـفــن
والـ ـن ــاشـ ـط ــن أو الـ ـف ــاعـ ـل ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن
واملقترعني العاديني فــي أوروب ــا وأميركا؛

ولكنهما يكشفان كــذلــك صـعــود الـتـيــارات
الـشـعـبــويــة الـقــومـيــة ،وال ـتــي ب ــدأت تضرب
أو تكسر الـفـكــرة الكونية ملصلحة النزعة
الـ ـق ــومـ ـي ــة ،ورب ـ ـمـ ــا ال ـع ـص ـب ـي ــات ال ـف ـئ ــوي ــة،
الدينية أو العرقية ،بذريعة وربما بحجة
الــدفــاع عــن املصلحة القومية أو الوطنية
العليا.
هذا التحول نحو اليمني ،كخيار سياسي
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن أصـ ـق ــاع الـ ـغ ــرب وب ـل ــدان ــه
لـلـمــرحـلــة الـحــالـيــة مــن تــاريـخــه السياسي
الحديث واملعاصر ،قد يكون ،في مكان ما،
إضــافــة إلــى كونه ربما نتيجة أو حصيلة
الـفـشــل أو الـتـعـثــر فــي الـعـمـلـيــة أو الـحـيــاة
السياسية وفــي الخيارات االستراتيجية،
ولـ ـي ــس ال ـت ـك ـت ـي ـك ـيــة ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ظ ـهــور
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار بـ ـ ـ ــل ت ـ ـف ـ ـشـ ــي األص ـ ـ ــولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة أو
الراديكالية اإلسالمية في الفكر السياسي،
كما فــي املـمــارســة ،وكــذلــك فــي التشكيل أو
التنظيم الـسـيــاســي .وإن كــانــت األصــولـيــة
تختلف عن الراديكالية ،إن من زاوية اللغة،
أو حتى على صعيد الفكر الـسـيــاســي ،إال
أن ـه ـمــا ت ـت ـف ـقــان أو تـلـتـقـيــان ف ــي تــوصـيــف
نفس الحالة العامة ،السياسية والثقافية
واالجـتـمــاعـيــة ،الـتــي نــرصــدهــا ونقصدها.
ل ـقــد اج ـت ــاح ــت ه ــذه ال ـت ـي ــارات الـسـيــاسـيــة
وال ـ ـف ـ ـكـ ــريـ ــة األص ـ ــولـ ـ ـي ـ ــة والـ ــرادي ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة،
وكــذلــك املنظمات أو املـجـمــوعــات املنظمة،
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـتــي
ت ـج ـســدهــا ،ال ـع ــدي ــد م ــن األقـ ـط ــار الـعــربـيــة
واإلســام ـيــة ،وكــذلــك ال ـب ـلــدان الـغــربـيــة .بل
هي تسربت إلى داخل مختلف املجتمعات

الـحــديـثــة وال ـ ــدول األج ـن ـب ـيــة ،وق ــد شــوهــت
وضــربــت ال ـص ــورة الـحـقـيـقـيــة ملــا ُيصطلح
على تسميته بنظرية اإلســام السياسي،
ونـظــرتــه إل ــى ال ــدول ــة وال ـس ـيــاســة ،ورؤي ـتــه
فــي مـســألــة الـحـكــم والـسـلـطــة ،كـمــا أجـهــزت
عـلــى مـشــروعــه الـحــديــث واملـعــاصــر وفـكــرة
أو مقولة الحداثة على الطريقة اإلسالمية.
لـ ـق ــد أصـ ـبـ ـح ــت األف ـ ـ ـكـ ـ ــار أو ال ـ ـطـ ــروحـ ــات
األصــول ـيــة والــرادي ـكــال ـيــة اإلســام ـيــة مــادة
دس ـم ــة ل ـل ـخــوض والـتـحـلـيــل الـسـيــاسـيــن،
وذلـ ـ ــك ف ــي ال ـج ــام ـع ــات ومـ ــراكـ ــز األبـ ـح ــاث
ومعاهد الدراسات ،ولدى دوائر القرار وفي
ال ـصــالــونــات الـسـيــاسـيــة ،كـمــا بــن النخب
الفكرية واملثقفة ،حيث إنها تمخضت أو
انبثقت من مدرسة أيديولوجية أو فكرية،
ل ـه ــا جـ ــذورهـ ــا وامـ ـت ــداداتـ ـه ــا ال ـتــاري ـخ ـيــة
ومـ ـ ـش ـ ــاربـ ـ ـه ـ ــا وأصـ ـ ــول ـ ـ ـهـ ـ ــا وم ـ ـص ـ ــادره ـ ــا
ومـبــانـيـهــا الـفـكــريــة والـسـيــاسـيــة واملــاديــة،
ولكنها تجسيد أو تظهير التجاه سياسي
وت ــاري ـخ ــي وفـ ـك ــري م ـع ــن ،وهـ ــو تـكـفـيــري
وتخريبي وتــدمـيــري وإرهــابــي وإجــرامــي،
إال أن ـه ــا ت ـط ــرح األس ـئ ـل ــة م ــن ج ــدي ــد حــول
ح ـق ـي ـقــة ان ـ ـقـ ــراض زم ـ ــن ال ـ ـصـ ــراع ال ـف ـك ــري
واأليديولوجي وحتمية الدخول في طور
أو حـقـبــة ال ـص ــراع املـكـشــوف واملـعـلــن على
املصالح أو املكاسب ،وتعيد إحياء أو إذكاء
النقاش حول هذه اإلشكالية والخوض في
هذه املسألة.
كانت لظاهرة تصاعد بل تفاقم األصولية
اإلس ــامـ ـي ــة ،م ـت ــرت ـب ــات أو ت ـب ـع ــات بــال ـغــة
األهمية والخطورة على املدى القريب ،كما

