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الشمال:
إلى
الحرب
ترحيل
ّ
ّ
هل استعدت دمشق لـ«عشرية سوداء»؟
رغم المفاجآت التي تبدو العبًا أساسيًا في الحربّ
فرضته كثرة الالعبين وتضارب مصالحهم ،غير أن «ترحيل
ّ
إجباريًا ُر ّسخت جذوره خالل
الحرب» إلى الشمال يبدو مسارًا
ّ
السادس .ومع أن بؤرًا عدة ما زالت ملتهبة في الميدان
العام
ّ
مرشحًا لـ«االزدهار» في العام
السوري ،لكن هذا المسار يبدو ً
ّ
السابع ،فيما يستعر السباق شماال بين سيناريوات عدة ،يبدو
حسم أحدها من دون «صفقة كبرى» أمرًا مستبعدًا
صهيب عنجريني

املسلحة إطــاق املرحلة الثانية من
مـعــركــة «ي ــا عـبــاد الـلــه اث ـب ـتــوا» ،فــإن
هجوم الجيش املضاد ،أفشل الهدف
الرئيسي لتلك املعركة ،واملتمثل بفك
الحصار عن القابون وبرزة.
وبالتوازي مع العمليات العسكرية
ف ــي أطـ ـ ــراف ج ــوب ــر ،س ـقــط عـ ــدد مــن
ال ـق ــذائ ــف ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا املـسـلـحــون
على عــدد مــن أحـيــاء مدينة دمشق.
وأعـلــن السفير الــروســي فــي دمشق
َّ
ألكسندر كينشاك ،أن «أحــد مباني
ال ـس ـفــارة الــروس ـيــة ت ـعــرض لقصف
من املجموعات املسلحة ،ما أدى إلى
تحطم زجاج نوافذه».
وأوضح كينشاك أن «املبنى يقع في
مـنـطـقــة قــري ـبــة م ــن م ـنــاطــق انـتـشــار
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ،ونـ ـظـ ـرًا إلــى
خـ ـ ـط ـ ــورة ال ـ ــوض ـ ــع ه ـ ـن ـ ــاك اضـ ـط ــر
ال ـج ـم ـيــع إلـ ــى االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى مـبـنــى
السفارة الرئيسي».
وكانت قد سقطت عــدة قذائف على
حـ ــي الـ ـقـ ـيـ ـم ــري ــة ،أدت إلـ ـ ــى إص ــاب ــة
شخصني ووق ــوع أض ــرار مــاديــة في
املكان.
(األخبار)

ع ـ ـل ـ ــى حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ت ـ ـع ـ ــزي ـ ــز م ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة
«ال ـب ـن ـتــاغــون» .وه ــذا م ــا يـجـعــل من
غير املـعــروف كيف سيتأثر العراق
بـمـقــاربــات ت ــرام ــب ،خــاصــة لناحية
تأثير سـيــاســات الــرئـيــس األميركي
الصدامية تجاه إي ــران ،على بغداد
وحكومتها.
وك ــان ــت رئ ــاس ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـعــراق ـيــة
ق ـ ــد ن ـ ـشـ ــرت عـ ـل ــى م ــوقـ ـعـ ـه ــا م ـس ــاء
أمـ ـ ــس« ،الـ ـبـ ـي ــان املـ ـشـ ـت ــرك الـ ـص ــادر
عـ ـق ــب ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء» ،والـ ـ ـ ــذي أش ـ ـ ــار إل ــى
ترحيب ترامب بالعبادي ،وتأكيده
ل ــ»تــواصــل الــدعــم األمـيــركــي للعراق
وشـعـبــه فــي ال ـحــرب املـشـتــركــة التي
ي ـخــوض ـهــا ال ـب ـل ــدان ض ــد عـصــابــات
داعـ ـ ـ ــش اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،الف ـ ـتـ ــا ك ــذل ــك
إل ــى «الـ ـت ــزام ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مع
ال ـعــراق بـشــراكــة شــام ـلــة ...فــي ضــوء
ات ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة اإلط ـ ـ ـ ـ ــار االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي
العراقية ـ االميركية التي تحدد أطر
ال ـت ـع ــاون ف ــي املـ ـج ــاالت الـسـيــاسـيــة
واالقتصادية والثقافية».
(األخبار ،رويترز)

في منتصف عــام  2012كــان مسؤول
ّ
رسمية
سوري يعرض في جلسة غير
ّ
تصورات دمشق ملستقبل األزمة التي
كــانــت ق ــد دخ ـلــت قـبــل ش ـهــور عامها
الـثــانــي .فــي ذلــك ّالــوقــت لــم يكن أشـ ّـد
املـتـشــائـمــن يـتــوقــع حـجــم التصعيد
الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ت ـع ــرف ــه ال ـ ـبـ ــاد ،وال
ام ـت ــداد عـمــر األح ـ ــداث الــدام ـيــة الـتــي
دخلت أخيرًا عامها السابع .لكن األمر
ّ
الرسمية
في الحسابات
لم يكن كذلك َ
التي بــدت حينها ملعظم املوجودين
ّ
سوداوية .وقتها حضرت في حديث
املسؤول األمني املقارنة بني األحداث
ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة وأحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات
ال ـش ـه ـيــرة ،وكـ ــان ع ـلــى رأس األف ـك ــار
ّ
ال ـتــي تـضـ ّـمـنـتـهــا امل ـقــارنــة أن «رقـعــة
الـنــار فــي الثمانينيات كــانــت أضيق
مـ ّـمــا قــد تـشـهــده الـسـنــوات الـقــادمــة»،
م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن «األزم ـ ــة عــاشــت
وقتها أعوامًا» .حني ُسئل املصدر في
ّ
ذلك اليوم «هل يعني هذا أن البالد قد
ُ
تشهد ُع ّ
شرية ســوداء؟ (في استدعاء
ل ـل ـن ـم ــوذج ال ـ ـجـ ــزائـ ــري)» أج ـ ـ ــاب« :ال
ن ـت ـم ـن ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ل ـك ـن ـن ــا ال نـ ـخـ ـش ــاه».
وخـ ــافـ ــا ملـ ــا كـ ــانـ ــت الـ ـ ـص ـ ــورة ت ـب ــدو
َ
عليه وقــتــذاك ،تبدو مقارنة األحــوال
ُ
الـسـ ّ
ـوريــة الـيــوم بــ«عـشــريــة الجزائر»
ّ
جائزة .بطبيعة الحال ثمة اختالفات
كـ ـثـ ـي ــرة ت ـح ـض ــر ب ـ ــن الـ ـنـ ـم ــوذج ــن،
وع ـلــى رأس ـه ــا امل ـقــدمــات واألس ـب ــاب،
ً
وص ـ ــوال إل ــى ع ــدد الـضـحــايــا الكبير
ال ــذي عــرفـتــه س ــوري ــا ،وحـجـ ًـم الكتلة
ّ
البشرية التي عاشت «تغريبة» فاقت
كل التصورات ،واتساع رقعة الدمار
ّ
ّ
تصح مقارنته إال بما خلفته
الذي ال
ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة ،وك ــل ذلــك
ي ــأت ــي م ـع ـطــوفــا ع ـلــى عـ ــدد الــاعـبــن
الذين انخرطوا في الحرب السورية.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه تـ ـب ــرز م ـش ـتــركــات
ك ـث ـيــرة ف ــي اإلط ـ ــار ال ـع ــام ب ــن األزم ــة
ال ـجــزائـ ّ
ـريــة ( )2002 – 1991واألزم ــة
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة ( - 2011؟) .وع ـل ــى رأس
تلك املشتركات تأتي غلبة «العنصر
ّ
«البندقية املعارضة»
اإلسالمي» على
ً
ف ــي ال ـح ــال ـت ــن ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى هيمنة
العنصر «الجهادي» على املشهدين.
وم ـ ـ ـنـ ـ ــذ م ـ ـط ـ ـلـ ــع عـ ـ ـ ـ ــام  2015ب ـ ـ ــدأت
احتماالت تكرار النموذج الجزائري
تأخذ منحى متصاعدًا ،بفعل عامل
أس ـ ــاس ـ ــي ه ـ ــو س ـ ـلـ ــوك املـ ـجـ ـم ــوع ــات
ّ
املـســلـحــة فــي الـحــالـتــن .وم ــن أفضل
م ـف ــات ـي ــح امل ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ـ ــن س ـل ــوك ـي ــات
املسلحني في البلدين ما يحضر في
مــاحـظــات «أمـيــر الجيش اإلســامــي
لــإن ـقــاذ» فــي ال ـجــزائــر مــدنــي م ــرزاق
على التجربة الجزائرية ،ويبدو كالم
مــرزاق الــذي ورد في مقابلة مع قناة
«العربية» عام  2004صالحًا لوصف
حال املجموعات املسلحة في سوريا
اليومّ .
ومما جاء في املقابلة املذكورة
ّ
أن «الجماعة اإلسالمية جمعت شتاتًا
غير متجانس ،من (جماعة) الهجرة
والتكفير ،واإلخوان ،والتيار السلفي،
ومن جاء من أفغانستان وجلب معه
امل ـت ـنــاق ـضــات امل ــوج ــودة ه ـن ــاك)...( ،

ول ــم تـكــن الـجـمــاعــة اإلســام ـيــة تملك
مــن الـنـظــام والتنظيم مــا يسمح لها
بـ ــأن ت ـض ـبــط ه ـ ــؤالء األف ـ ـ ـ ــراد» .كــذلــك
ي ـش ـي ــر مـ ـ ـ ــرزاق إل ـ ــى «مـ ــوجـ ــة أع ـم ــال
الـ ـعـ ـن ــف ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت م ــدن ـي ــن
ك ــامل ـع ـل ـم ــن واملـ ـ ــدرسـ ـ ــن وامل ــوظ ـف ــن
واإلع ــامـ ـي ــن وامل ـف ـك ــري ــن واألج ــان ــب
بحجة أنهم متعاونون مع السلطة».
ّ
للتخبط املستمر الــذي طبع
وخالفًا
ّ
أداء امل ـعــارضــة ال ـســوريــة عـلــى تـنــوع
مشاربها ،يـبــدو أن دمـشــق كــانــت قد
ّ
استعدت جيدًا عبر خطط ال تقتصر
على إدارة املعركة فقط ،بل تتعداها
إل ـ ــى ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ــوج ـي ــه مـ ـس ــارات
ّ
الـ ـصـ ــراع .وي ـب ــدو م ــن امل ـس ــل ــم ب ــه في
ظــل الـتـطــورات امليدانية والـتـحـ ّـوالت
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا ال ـح ــرب
ّ
ال ـس ــوري ــة خـ ــال الـ ـع ــام الـ ـس ــادس أن
نقاط ّ
تحول فارقة قد تراكمت تمهيدًا
لتشكيل انـعـطــافــة فــي م ـســارهــا .وال
يـعـنــي ه ــذا املــراه ـنــة عـلــى وض ــع حـ ّـد
ّ
نهائي للحرب ،ال ّ
سيما أن التعقيدات
ال ـتــي ًراك ـم ـهــا امل ـلــف ال ـس ــوري ليست
ق ــابـ ـل ــة ل ـل ـح ـل ـح ـلــة بـ ـسـ ـه ــول ــة ،ب ـق ــدر
مـ ــا ي ـع ـن ــي اس ـت ـك ـم ــال عـ ــوامـ ــل «ن ـقــل
ال ـحــرب إل ــى مــرحـلــة تــال ـيــة»ُ .
ويشكل
تـقـلـيــص جـغــرافـيــا ال ـح ــرب أح ــد أهــم

م ــام ــح امل ــرحـ ـل ــة املـ ـ ــذكـ ـ ــورة .وخـ ــال
العام األخير ،راكــم الشمال (والشرق
املتصل به) مزيدًا من التعقيدات ،في
مـقــابــل خ ــروج ُب ـقــع جـغــرافـ ّـيــة أخ ــرى
ّ
م ــن خ ــارط ــة ال ـ ـصـ ــراع املـ ـس ــل ــح .وم ــع
ّ
ّ
السورية ما زالت
مالحظة أن ً الحرب
ً
ُ
تربة خصبة قد تنتج مفاجآت تقلب
املشهد في أي لحظة ،يمكن أن نلحظ
ف ــي قــائـمــة ال ـس ـي ـنــاريــوات املـحـتـمـلــة،
وف ـق ــا لـلـمـشـهــد الـ ــراهـ ــن ،س ـبــاقــا بني
ثــاثــة س ـي ـنــاريــوات أس ــاس ـ ّـي ــة يتخذ
ّ
كـ ــل مـنـهــا ال ـش ـم ــال م ـســرحــا لـ ــه( .مــن
املفارقات أن محافظة إدلــب ال تدخل
فــي حـســابــات الـسـيـنــاريــوات الثالثة،

منذ  2015بدأت
احتماالت تكرار
النموذج الجزائري تأخذ
ً
منحى متصاعدًا

السورية اليوم ُ
ّ
بـ«عشرية الجزائر» جائزة (أ ف ب)
تبدو مقارنة األحوال

ّ
وتـشــكــل املحافظة عـنــوانــا لتوافقات
ُ
قــد تفضي إلــى تقديمها قــربــانــا ألي
«صفقة كبرى» تحت عنوان محاربة
اإلره ــاب)ّ .أول السيناريوات الثالثة
ه ـ ــو سـ ـيـ ـن ــاري ــو «املـ ـنـ ـطـ ـق ــة اآلم ـ ـنـ ــة»
مـ ــع ت ـح ــري ــك املـ ـل ــف الـ ـسـ ـي ــاس ــي .مــن
ّ
املـعـلــوم أن مثل هــذه املنطقة شكلت
بــاس ـت ـمــرار مـطـلـبــا تــركـ ّـيــا ذا أولــويــة
مطلقة .وأسفرت «درع الـفــرات» التي
ان ـط ـل ـقــت ف ــي آب  2016ع ــن اح ـت ــال
األتــراك مساحات واسعة في الشمال
ـأت ذلــك نتيجة قــرار
ال ـســوري ،ولــم ي ـ ِ
تركي منفرد بقدر ما قام على جملة
ت ـفــاه ـمــات غ ـيــر مـعـلـنــة م ــع مــوسـكــو
وواشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى.
وخــال وقــت سريع تحولت املناطق
ال ـخــاض ـعــة لـ ـ ـ ــ«درع ال ـ ـفـ ــرات» إلـ ــى ما
ي ـش ـبــه «م ـن ـط ـقــة آمـ ـن ــة» غ ـي ــر ُمـعـلـنــة
رسـمـ ّـيــا .ويلحظ هــذا السيناريو في
مرحلة تالية إعــان شكل من أشكال
ّ
الذاتية» تحت اسم «حكومة
«اإلدارة
مــؤقـتــة» أو مــا شــابــه ،تـمـهـيـدًا لربط
ّ
امل ـج ـمــوعــات امل ـســل ـحــة ه ـن ــاك بـكـيــان
«س ـي ــاس ــي» ي ـن ـخــرط ف ــي م ـفــاوضــات
بثان
الحقة .ويصطدم هذا السيناريو
ٍ
ّ
ّ
الكردية» .وفيما
«الفيدرالية
عنوانه
ُيشكل السيناريو األول ضمانة ألنقرة
مــن «الـخـطــر ال ـك ــردي» ،يـبــدو الثاني
ّ
ّ
أميركيًا في ظل التغلغل الذي
مكسبًا
ضمنته الواليات املتحدة في الشمال
ّ
عسكرية على
السوري (سبع قواعد
األرض ،وحـضــور استخباري كبير)
بـفـضــل «اإلدارة ال ــذات ـ ّـي ــة» .ولـيـســت
واشنطن الطرف الوحيد الذي ُيشكل
«االن ـف ـص ــال» مـكـسـبــا ل ــه .وت ـب ــرز في
هــذا السياق فرنسا التي تسعى إلى
تـكــريــس ن ــوع م ــن ال ـن ـفــوذ الـعـسـكــري
والـسـيــاســي و«الـثـقــافــي» فــي مناطق
«قـ ـ ـس ـ ــد» .ك ــذل ــك ت ــأم ــل ج ـ ـ ّـر االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي إل ـ ــى دع ـ ــم م ـب ــاش ــر ل ـهــذه
الـجـهــود تحت عـنــوان «إع ــادة إعمار
املـ ـن ــاط ــق امل ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـررة» .ل ـك ــن الـ ــواليـ ــات
املتحدة تحرص في الوقت ذاته على
ع ــدم خ ـس ــارة حليفها ال ـتــركــي ال ــذي
بات أبعد عنها منذ محاولة االنقالب
الـ ـف ــاشـ ـل ــة (تـ ـ ـم ـ ــوز  .)2016وي ـل ـع ــب
ال ـش ـك ــل ال ـ ـ ــذي قـ ــد ت ـن ـت ـه ـجــه اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة إلدارة الـ ـص ــراع ال ـك ــردي
ال ـت ــرك ــي دورًا م ـح ـ ّ
ـوري ــا ف ــي تــرجـيــح
كـفــة أحــد الـسـيـنــاريــويــن ،مــن دون أن
ي ـع ـنــي هـ ــذا أن ال ـك ـل ـمــة لــأمـيــركـيــن
وحـ ــدهـ ــم .ويـ ـب ــدو الف ـت ــا أن مــوسـكــو
بـ ــدورهـ ــا ت ـن ـت ـهــج س ـي ــاس ــة مـشــابـهــة
لـلـسـيــاســة األمـيــركـيــة لـجـهــة الـعــاقــة
اختالف
مع كل من األكراد وأنقرة ،مع
ٍ
أساسي عنوانه تحالف موسكو مع
دمشق .وحتى اآلن يبدو أن موسكو
تتشاركان موقفًا واحدًا ال
وواشنطن ً
يجد مصلحة فــي ان ــزالق املناوشات
امل ـت ـق ـط ـعــة ب ــن أنـ ـق ــرة و«ق ـ ـسـ ــد» إل ــى
مـ ــواج ـ ـهـ ــات عـ ـسـ ـك ـ ّ
ـري ــة كـ ـ ـب ـ ــرى .لـكــن
احـتـمــاالت الـسـيـنــاريــو األخ ـيــر تبقى
ً
واردة ،وتحمل في ّ
طياتها احتماالت
م ــرت ـب ـط ــة ،م ـث ــل دخ ـ ـ ــول «ك ــردسـ ـت ــان
الـعــراق» على الخط ،ونشوب «حرب
ّ
كردية» طاحنة .وتبدو معارك شنكال
التي اندلعت قبل فترة وجيزة أشبه
بـ«بروفة» لهذا السيناريو .وتحرص
دمشق باستمرار على تأكيد رفضها
أي سيناريو للحل ال «يضمن وحدة
األراضي السورية» .ويرى فريق داخل
ّ
الـسـلـطــة ال ـس ــوري ــة أن ك ـســب األكـ ــراد
في إطــار «اتـفــاق تاريخي» سيضمن
تحصني ال ـح ــدود ال ـســوريــة الـتــركـ ّـيــة
ّ
في وجه أي محاولة ّ
مستقبلية
تركية
لـ«زعزعة األمن في سوريا» .وبات من
ّ
ّ
املسلم بــه أن التعقيدات الكبيرة في
املشهد السوري بأكمله تجعل ّأيًا من
سيناريوات الحل املذكورة أو سواها
غير قابل للتطبيق إال بتوافق شامل
بني كل األطراف.

