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أنس عيس ى

السياسية في با يس .كما عمل ً
ّ
أيضا
*جان بيير فيليو هو أستاذ جامعي لتاريخ الشرق األوسط في العلوم
ر
ُ
كأستاذ ضيف في جامعات كولومبيا (نيو يورك) ،وجورج تاون (واشنطن) .نشرت أعماله عن العالم
ّ
العربي-اإلسالمي بعشرات اللغات .كما أنه قام وبالتعاون مع دافيد ب أو سيريل بويم ،بكتابة وتأليف
ّ
متحركة ،كما ّأنه قام بتأليف كلمات أغاني لفرقة زيبدا أو كاترين فانسانً .
أخيرا ،قام
قصص رسوم
ّ
بكتابة سيرة حياة ّ
كل من الفنان جيمي هندركس ،والفنان كامرون ديال اسال.
ٍّ
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ّ
الخاصة من الحرب في سورية ،والتي تذهب
يبدو ،وعلى نحو متزايدّ ،أن الكرملين يالحق تحقيق أهدافه
فيما وراء ّ
الدعم البسيط لنظام األسد؛ يجبً ،
حتما ،أخذ ذلك الواقع الجديد في الحسبان للخروج من
املأزق الشامل الذي يسود في هيئة األمم ّ
املتحدة.
بأن روسيا ّ
الفرضية ،املبالغ فيها ،في أيي ،القائلة ّ
ّ
ّ
تقدم ً
دعما،
الحالية للنزاع السوري على
تستند الرؤية
ر
ّ
ّ
ً
ّ
ً
أكيدا غير مشروط ،لكنه ٌ
واضحا ،أكثر فأكثر ،أن الطاغية السوري
دعم لنظام األسد .لكن األمر الذي يبدو
ُ
ّ
ّ
لم يعد ّ
العسكريون الروس،
العمليات التي تقاد باسمه على األرض التي ّيدعي حكمها ،بل ّإنهم
سيد
يقررون في املقام ّ
بالتنسيق مع "املستشارين" اإلير ّ
انيين الذين ّ
األول.

الرهان على حلب
اإلنسانية التابعة لألمم ّ
يحمل القصف ّ
ّ
الجوي الذي ّ
املتحدة ،والصليب
تعرضت له قافلة املساعدات
األحمر الدولي ،خالل ليلة  19أيلول /سبتمبر  ،2016في شمال مدينة حلب ،جميع العالمات التي تشير إلى
ّ
استمر القصف ّ
ملدة ساعتين طويلتين ،على ّ
ّ
الرغم من ّأن نظام األسد كان قد
أنه من مبادرة الكرملين،
جزء من القتلى العشرين ،والذين قضوا حينهاّ ،
أعطى موافقته على إيصال تلك املساعدات .كان ٌ
متطوعين
ّ
في الهالل األحمر السوري ،والذي يترأسه عبد الرحمن عطار ،أحد أقارب بشار األسد .الصورة التي في األعلى
ُ
أخذت من الدفاع املدني السوري في مدينة حلب.
ّ
قوة ّ
ّ
جوية ،بينما ال يمتلك سالح الطيران ّ
أي ّ
لنتذكر ً
الجهاديين_ ّ
الجوي
معا عدم امتالك املعارضة -وال
ً
املوالي لألسد القدرة على تنفيذ ضربات ّ
ليلية .عالوة على ذلك ،فقد ّتمت مواصلة غارة التاسع عشر من
ضربات ّ
منشآت ّ
طبية ،في جنوب حلب
جوية استهدفت
أيلول /سبتمبر في الليلة التالية ،وذلك عن طريق
ٍ
ٍ
املرة .لقد ُ
كنت قد وصفت ،في هذه ّ
هذه ّ
املدونة ،في نيسان /أبريل املاض ي ،الطابع املمنهج لتدمير جميع
الصحية املوجودة في املناطق التي يسيطر ّ
ّ
ّ
الثوار عليها في حلب؛ وترمي تلك السياسة إلى
التحتية
البنى
ّ
ّ
تحطيم ّ
املدنيين ،املحرومين من الغذاء كما من خدمات الرعاية ،وذلك بهدف
كل أمل بالنجاة للسكان
ّ
إخضاع املقاومة املحلية لالستسالم.
ّ
ً
تقييدا ،إلى إخالء املقاتلين وكذلك السكان
جة أكثر
قاد تطبيق مثل هذا السيناريو الوحش ي ،وإن كان بدر ٍ
املدنيينً ،
ّ
أيضا ،من بلدة دارّيا ،الحصن الثوري ،والواقعة قرب دمشق بتاريخ  26آب /أغسطس .2016
ّ
ّ
تحاول روسيا فرض ذلك الخيارّ ،
بكل ما يحمله من قسوة ،بين املوت أو االستسالم على سكان القطاعات
الثائرة من مدينة حلب .شعر الكرملين ،في الواقع ،باإلهانة ّإبان كسر حصار األحياء الثائرة في حلب،
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منتصف الصيف؛ وقام بفعل كل ما يستطيع إلعادة فرض حصار عديم الرحمة ،في بداية شهر أيلول/
سبتمبر.
ّ
تظهر الخريطة في األسفل ،الصادرة عن معهد دراسة الحربّ ،
الروسية على شمالي
عمليات القصف
سورية ،من  20إلى  22أيلول /سبتمبر ،وتبرهن على ّ
تجنب استهداف املناطق التي تسيطر عليها داعش (اللون
ّ
الرمادي) ،بينما تتركز الضربات على األراض ي التي تسيطر عليه املعارضة (اللون األصفر).

أهداف حرب موسكو
ّ
ّ
العاملية من تدخله في سورية؛ فلقد فهم الرئيس
ال نقوم بمنح االهتمام الكاف لنظرة فالديمير بوتين
الروس ي ،وبشكل ممتازّ ،أن انسحاب الواليات ّ
ّ
الجلي خارج منطقة الشرق األوسط قد منحه
املتحدة
ٍ
ُ
ً
ّ
االمتياز ،وانطالقا من تلك املنطقة ،الستعادة مرتبة ّ
القوة العظمى التي ف ِقدت منذ انهيار االتحاد
السوفييتي؛ لذلك ّ
فإن املصالح القديمة ملوسكو في سورية ،ونقاط االنجذاب املشتركة بين بوتين واألسد
ّ
ُت ّ
أقل ّ
عد ،منذ لحظة ذلك االنسحاب ،ذات شأن ّ
أهمية من ذلك الهدف الروس ي الكبير والذي بدأ يتشكل
ٍ
ّ
ليمتد إلى ّ
ً
بقية العالم.
ابتداء من منطقة الشرق األوسط
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ّ
يستند التدخل العسكري الروس ي ،الضخم واملباشر ،منذ أيلول /سبتمبر  ،2015إلى الكلمة التي ألقاها
ّ
منظمة األمم ّ
املتحدة قبل بضعة ّأيام من بدئه ،حيث ّ
نصب الرئيس الروس ي نفسه
بوتين من على منبر
ّ ّ
ً
مدافعا وبشراسة عن سيادة "الدول" ،في الواقع كان يعني األنظمة الحاكمة ،ضد تطلعات شعوبها ،وأطلق،
ّ
العاملية ّ
ّ
ّ
ضد اإلرهاب" لجورج دبليو
أيديولوجية ،والتي ال يمكن إال أن تقارن بـ "الحرب
بتلك الطريقة ،حملة
ّ
أيضا ،من على منبر منظمة األمم ّ
بوش ،والتي كانت قد صيغت ،هي ً
ً
فاستنادا إلى
املتحدة في عام 2002؛
ِ
ّ
األميركيون ّ
كل معارضة لهم بنار "اإلرهاب" ،قارنين ّإياها منذ
الرؤية نفسها ،والتي رمى بها املحافظون الجدد
ّ
كل احتجاج منظم ّ
ذلك الحين بالقاعدة ،تقوم الدعاية (البروباغندا) املوالية لبوتين بوسم ّ
ضد الوضع
ٍ
ً
فوريا بداعش .ولكن بالطريقة ذاتها التي ُ
ابطة ّإياها ًّ
صدم فيها بوش بالواقع العراقي
الراهن بـ «اإلرهاب» ،ر
وأغرق ّ
قواته في مستنقع ذلك البلد « ّ
املحرر» ،يخوض بوتين اآلن تجربة عدم قدرة األسد على استعادة
ّ
مكانته إال على حقو ٍل من الدمار.

ّ
ّ
امليليشيات املوالون إليران واملقاتلون السور ّيون غيراملنظمين
مقاتلو
ّ
ّ
املدينية ،األمر
امليليشيات املوالية إليران على عاتقها ،منذ عام  ،2013مكافحة الثورة في األوساط
حملت
ثم مع ّ
الذي لم يكن الديكتاتور األسد قاد ًرا على فعله ،وقد بدأ ذلك مع حزب هللا اللبناني ،ومن ّ
عدة
ّ
ّ
مجموعات عر ّ
وأفغانية .أعطى ّ
العملياتي لذلك
"حراس الثورة" ،القادمون من إيران ،التناسق
اقية
ٍ
ّ
التشكيل غير املنسجم ،وفي املناسبة ،فإن الجنرال قاسم سليماني ،قائد ّ
قوات التصادم في الحرس الثوري
اإليراني ،هو الذي كان قد ذهب إلى موسكو ،في ّتموز /يوليو ُ ،2015ليخطر حلفاءه الروس بتداعي نظام
األسد ،والذي كان يشهد تر ً
اجعا على جميع الجبهات.
ّ
ً
ّ
حاول بوتين ،عبثا ومن دون جدوى ،أن يكون التدخل الروس ي في سورية ،في أيلول /سبتمبر  ،2015مؤط ًرا
ّ
ّ
منظمة األمم ّ
املتحدة ،لذلك كان الدافع من ورائه الضعف الجوهري لنظام األسد؛ فلم يعد
تحت مظلة
ً
ّ
الحكومي -الذي كان منهكا نتيجة نزيف االنشقاقات في صفوفه ،إضافة إلى خمس سنوات من
الجيش
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
النزاع -يشكل إال ظلهّ ،أما الفرق
العسكرية الجديرة بحمل اسمها فقد ت ِركت لحماية النظام نفسه ،وكانت
الوحدة الوحيدة والتي ُأعيد تكوينها بهدف شن الهجماتُ ،تقاد من قبل سهيل الحسنّ ،
امللقب ّ
بالنمر،
ِ
ّ
ّ
السورية.
الجوية ،أقوى أجهزة االستخبارات
العقيد الركن في إدارة املخابرات
ّ
قاد تقليص مساحة فعل الجيش املوالي إلى ظهور
ضجيج
امليليشيات ،تحمل أسماء ذات
مجموعات من
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
العسكريين الروس املوجودين على
الفعلية ،املشكوك في أمرها ،كما كان على
العسكرية
أعلى من قيمتها
انيين ،أن يجدوا ألنفسهم ً
األرض ،منذ أكثر من عام ،ومن بعد املستشارين اإلير ّ
طريقا في ّ
ظل تعقيدات
ّ
الجماعات املسلحة املوالية لألسد .ال يوجد ما يؤكد -على العكس من ّادعاءات بعض املصادر األخرى -قيام
ّ
ّ
ّ
ّ
السوريين .في املقابل ،فإنه من املؤكد قيام
الجنود الروس بالقتال إلى جانب املقاتلين "غير املنظمين"
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ّ
ّ
متصاعد في ّ
كل مرة ،باتخاذ التدابير الالزمة ،املتعلقة بدرجة الفساد وعدم االنضباط
وباستياء
الكرملين،
ٍ
ٍ
ّ
املتفشية في صفوف املوالين لألسد ،وكان ذلك وراء استدعاء الرئيس السوري إلى موسكو ،في شهر تشرين
ّ
مثل ذلك ّ
ّ
ّ
طائرة ّ
التنقل الوحيد لبشار األسد خارج البالد
روسية ،وقد
حربية
األول /أكتوبر  ،2015على متن
ٍ
ّ
ّ
السورية في عام  ،2011هذا ولم يتم اإلعالن عنه إال بعد عودة الديكتاتور إلى دمشق ،إذ
منذ بدء الثورة
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
السورية ،وبشكل ّ
شخصيا ،صاحب مبادرة تلك ّ
أعم،
الروسية
القمة
يحدد أنه كان،
ارتأى بوتين ضرورة أن
ٍ
ّ
ّ
أخذ ّ
شكل خاص
الضباط الروس في سورية زمام األمور،
بشكل مباشر ،فيما يتعلق بقيادة العمليات ،وب ٍ
ٍ
عند لحظة طرد داعش خارج واحة تدمر.
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يقودنا هذا ّ
التدخل الروس ي ،ذو الوزن املتزايد تدر ًّ
يجيا ،إلى االستفسار عن مدى إصرار الكرملين في
لربما كان ً
املحافظة على األسد في السلطةّ :
ممكنا أن يكون الديكتاتور السوريّ ،
املكبل اليدين والقدمين
ّ
التدخل ّ
متعدد األشكال من جهة
من جانب موسكو ،الرئيس الوحيد القادر على قبول تلك الدرجة من
"حاميه" الروس ّي.

ً
ر
التفاوض في حلب بدًل من نيويو ك

ّ
بصرف النظر عن السياقّ ،
فإن مستقبل سورية ورئيسها يقالن أهمية ،بالنسبة إلى بوتين ،عن صعود
ّ
ّ
روسيا ّ
كقوة ّ
السورية؛ لذلك فإنه من غير املجدي ،في ظل هذه
عاملية ،األمر الذي يعتمد على نجاح املغامرة
ّ
الظروف ،األمل بإيجاد حل ملصير سورية بين واشنطن وموسكو؛ ألنه في تلك اللعبة التي تكون فيها ّإما
ّ
خاسرا أو ر ً
ً
ابحا ،ال تستطيع روسيا إال أن تقبل بانتصار شامل ،وقد أظهرت سلسلة االجتماعات األخيرة في
ّ
منظمة األمم ّ
املتحدة تلك الحقيقة بشكل صريح ّ
جدا ،لدرجة أنه تالها ،ومنذ  23أيلول /سبتمبر ،2013
ٍ
ٌ
ّ
الروسية على حلب ،مع تدمير ّ
متعمد لثالثة من أصل أربعة من مراكز للدفاع املدني.
طوفان من القنابل
املدمر للنظام الدولي ،من الضروري ّ
ّ
للخروج من ذلك املأزق ّ
وامللح ّ
املسؤولية للوصولً ،
أخيرا ،إلى
تحمل
ّ
ّ
ّ
السورية في حلب ،ويجب أن ّ
"املحلية"
يمر تحقيق تلك املقاربة
اتفاق وقف إطالق نار بين األطراف املتحاربة
ّ
الدبلوماسية التي تقام
والتي أنصح بها منذ شهر كانون الثاني /يناير  ،2014على العكس من االجتماعاتّ
ّ
على ضفاف بحيرة ليمان -عن طريق تحييد ّ
كل القوى
روسية أو موالية إليران أو
األجنبية ،سواء أكانت
ّ
قضية الحكم في دمشق ،وستستطيع ّ
ّ
جهادية ،كما لتلك املقاربة ميزة ّأنها لن تطرح ّ
تجنب االنسداد املؤكد
حدوثه في مجلس األمن في األمم ّ
املتحدة.
ّ
على ستيفان دي مستورا ،املبعوث الخاص لألمم ّ
املتحدة في سورية ،أن يتوقف عن النحيب في أروقة
ّ
نيويورك أو جنيف ،وأن يذهبً ،
السوريين في الجزء
فورا ،إلى حلب للعمل على "سالم الشجعان" بين
لتحد كبير؛ لكن ،إذا كان مصير األمم ّ
الشرقي وفي الجزء الغربي للمدينة ،نعم ّإن ذلك ّ
املتحدة ،وكما قال
ٍ
ً
ّ
بان كي مون ،في خطر ،إذا يجب أن يتم استكشاف ذلك الطريق حتى النهاية.
ّإن روسيا في حالة حرب في سورية ،وهذا هو الوقت املالئم الستخالص ّ
كل العواقب من ذلك ،على األقل
ٍ
ّ
الدبلوماسية منها.
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