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بعد تهديدات عسكريّة أمريكية بسبب استخدامه السالح الكياموي
يف غوطتي دمشق يف  21آب  /أغسطس  ،2013أعلنت روسيا عن
مبادر ٍة سياس ّية تج ّنب النظام السوري خيار الرضبة يف مقابل التزامه
بالتخلّص من سالحه الكياموي .وعىل الفور ،أعلن النظام السوري
موافقته عىل املبادرة الروس ّية ،وكشف خالل أيّام عن ترسانة سالحه
4.4محاولة النظام تصوير نفسه أنّه يقف مع الغرب يف خندقٍ واحد
الكياموي ومواقعه .ومل يلبث أن ق ّدم يف  20أيلول  /سبتمرب 2013
يف مواجهة اإلرهاب.
طلب انضامم إىل معاهدة حظر األسلحة الكياموية ،والتي كان يشرتط
بالتخل عن سالحها النووي .ولرتويج هذه األفكار ونرشها ،تعاقدت السلطات السوريّة مع رشكات
ّ
لالنضامم إليها سابقًا أن تلتزم إرسائيل
ٍ
اب وصحفيني ووسائل
عالقات عا ّمة مختلفة عملت عىل اجتذاب كتّ ٍ
تغي ٍ
ات كبرية عىل مشهد األزمة السورية؛
أدخلت هذه التط ّورات ّ
(((
ّ إعالم غربية لديها شكوك حيال الثورة السوريّة  .مثَّل هذا السلوك
إذ جرى اختصارها يف قض ّية تسليم السالح الكياموي وتدمريه دون
تجارب سابقة  -أهمية اإلعالم
دليل عىل إدراك النظام  -بنا ًء عىل
ً
َ
اكرتاث باملعاناة اإلنسانية للشعب السوري .وصدر قرا ٌر عن مجلس
والرأي العا ّم يف الدول الدميقراطيّة ،وهو لذلك عمد إىل مأْسسة نشاطه
األمن بإجامع أعضائه يف  28أيلول  /سبتمرب  2013تض ّمن اآلل ّيات
والتغيات
اإلعالمي املضا ّد للثورة ومنه َجته مبا يتالءم وسياق األحداث
ّ
التنفيذية لتدمري الرتسانة السوريّة من األسلحة الكياموية .وخالل
املستويي الدويل واإلقليمي((( .فضلً عن ذلك ،عندما الحت بوادر
عىل
ْ
أيّام ،وصل فريق املفتّشني الدوليني ،وبدأ عمله بتعاونٍ تا ّم أبدته
التدخّل العسكري األمرييك يف األفق بعد استخدامه السالح الكياموي،
السلطات السوريّة وأشادت به األمم املتّحدة وكذلك إدارة أوباما التي
قام النظام باستنفار قواه اإلعالمية والدبلوماسية لحشد الرأي العا ّم
"أثنى" وزير خارجيتها عىل تعاون الحكومة السوريّة ،وع ّده "نقطة
الغريب ض ّد الرضبة؛ وذلك من خالل:
تُحسب" لفائدة األسد .يف األثناء ،بدأت وسائل إعالم عاملية تتهافت
(((
عىل إجراء مقابالت مط ّولة مع األسد ،مانح ًة إيّاه من ًربا افتقده منذ •قيام الجيش السوري اإللــكــروين باخرتاق مواق َع أمريكية،
بداية األزمة ملخاطبة الرأي العا ّم الغريب والعاملي؛ فخالل شه ٍر من وصحفات متابعة يف وسائل التواصل االجتامعي ،ووضع رسائل تناشد
اإلعالن عن املبادرة الروس ّية ،أجرى األسد مثاين مقابالت مط ّولة مع الشعب األمرييك الوقوف ض ّد الرضبة ،بزعم أ ّن "السوريّني واألمريكيني
إخوة ورشكاء يف الحرب ض ّد الجهاديّني والقاعدة" .ومن أبرز املواقع
وسائل إعالم أمريك ّية وفرنس ّية وروس ّية وصين ّية وترك ّية ،وغريها.
اإللكرتونية التي جرى اخرتاقها ،املوقع اإللكرتوين ملشاة البحرية
تقف هذه الورقة عىل دالالت انفتاح وسائل اإلعالم العاملية عىل
األمريكية (املارينز)(((.
إجراء لقاءات مع الرئيس األسد .وتحاول انطالقًا من ذلك فحص
دقّة التساؤالت التي بدأت ت ُطرح عن إمكانية إعادة تأهيله ،وتلميع •تكليف رئيس الربملان جهاد اللحام بالتواصل مع برملانات العامل،
وبخاصة الكونغرس األمــريك ،ومطالبته بعدم الته ّور وتغليب
ّ
التخل عن مخزونه
صورته أمام الرأي العا ّم الدويل ،بعد موافقته عىل ّ
لحل األزمات السياسية .وقد ركّز اللحام يف رسالته عىل
من السالح الكياموي ،وذلك خطوة يف ات ّجاه التسليم ببقائه والتعامل الدبلوماسية ّ
رئيسا رشع ًّيا لسورية.
معه بوصفه ً

3.3الرتكيز عىل مسألة "التط ّرف اإلسالمي" عرب تضخيم دور الجهاديني
والحركات الجهاديّة يف الثورة السوريّة (مثل جبهة النرصة ،وتنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش")((( ،وتخويف الغرب من
تداعيات انتصارها يف سورية عىل مصالحه.

إستراتيجية النظام الدعائيّة
في مواجهة الضربة األميركية
منذ بداية الثورة ،دأب النظام عىل ترديد أفكا ٍر وتكريس تص ّور ٍ
ات
لطاملا مثَّلت ركائز إسرتاتيجيته الدعائية ،وأه ّمها:
1.1أ ّن سورية تتع ّرض ملؤامرة خارجية (كونيّة) دون أن يح ّدد الطرف
أو األطراف املتآمرة.
وبخاصة الواليات املتّحدة ،بأهمية دوره يف املنطقة
2.2تذكري الغرب
ّ
كـ "ضامن" لالستقرار ،ومن ث ّم فإ ّن سقوطه أو خروجه من املشهد ال
ب ّد أن ينجم عنه اختالالت عميقة يف بنية النظام اإلقليمي.

للتوسع يف هذا املوضوع انظر :عزمي بشارة ،سورية درب اآلالم إىل الحرية ،ط1
1
ّ
(بريوت  /الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص 240-234
 2انظر" :األسد ودائرته :العائلة واألمن أ ّوال ...ث ّم ساسة ورجال أعامل" ،الرشق األوسط،
 ،2012/8/24عىل الرابط:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=45&article=692165&issue
no=12323#.UlRBpVCnov0
 3من أشهر من ر ّوج رواية النظام يف اإلعالم الغريب الصحفي الفرنيس تريي ميسان،
والصحفي األمرييك من أصول أيرلندية ألكسندر كوكبرين الذي يدير املوقع اإللكرتوين الشهري
كونرتبانش ،وكالهام من أصحاب امليول اليساريّة.
واملختصني بتقانات
 4وهو مجموعة منظّمة من الناشطني اإلعالميني املؤيّدين للنظام
ّ
اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي ،يتلقّون متويلهم من النظام ومن رجال أعامل قريبني
منه.
" 5الجيش اإللكرتوين السوري يخرتق موقع مشاة البحرية األمريكية" ،روسيا اليوم،
 ،2013/9/2عىل الرابط:
http://arabic.rt.com/news/626100
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أ ّن الواليات املتحدة وسورية تواجهان "عد ًّوا مشرتكًا" هو الفكر
الو ّهايب الجهادي الذي ميثّله تنظيم القاعدة وجبهة النرصة ،وأشار إىل
أ ّن هذا الفكر الجهادي الذي ُولد من رحم العقيدة الجهادية لإلخوان
املسلمني هو املح ّرك األسايس لهجامت  11أيلول  /سبتمرب .(((2001

العدد 5
تشرين الثاني  /نوفمبر 2013

من الصعب الحكم يقي ًنا عىل نجاح اإلسرتاتيجية الدعائ ّية للنظام
أو فشلها يف مواجهة احتامل تلقّيه رضبة عسكرية أمريكية ،ر ًّدا عىل
عوامل عديدة تؤث ّر
َ
ظل وجود
استخدامه السالح الكياموي ،وذلك يف ّ
يف صناعة الرأي العا ّم وعدم توافر إمكانية قياس هذا التأثري .لكن
األكيد أ ّن ما حسم القرار يف النهاية هو املصالح األمريكية واإلرسائيلية
املتقاطعة بشأن التخلّص من السالح الكياموي السوري وتج ّنب
التدخّل العسكري يف آنٍ م ًعا.

•تكليف املستشارة اإلعالميّة يف رئاسة الجمهورية بثينة شعبان
بالقيام بحمل ٍة مكثّفة يف وسائل اإلعالم األمريكية والغربية عمو ًما
لدحض االتهامات املو َّجهة للنظام باملسؤولية عن مجزرة الكياموي.
وقد استخدمت شعبان خطابًا إعالم ًّيا يتض ّمن إمياءات طائفية إلثارة
املخاوف من تع ّرض األقلّيات الدينية للقتل الجامعي عندما اتّهمت مع ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أ ّن النظام دأب عىل تأكيد حضور روايته
املعارضة باختطاف األطفال والرجال من قرى الالذقية ،وإحضارهم إىل يف أوساط الرأي العا ّم الغريب ،والعمل عىل تشويه الثورة والتحذير
الغوطة ،واستخدام األسلحة الكياموية ض ّدهم"(((.
ٍ
جهات غربيّة لديها تخ ّوفات من البديل
من تداعيات نجاحها أمام
ويف هذا السياق أيضً ا ،جاء نشاط الراهبة اللبنانية األ ّم أغنيس مريم املحتمل يف الح ّد األدىن .ومن امللفت أ ّن صحيفة نيويورك تاميز قامت
ٍ
الصليب التي تب ّنت رواية شعبان خالل مقابالت أجرتها مع
صحف بنرش صورة عىل صدر صفحتها األوىل يوم  2013/9/5ت ُظهر مقاتلني
(((
وقنوات تلفزيونية مثل "روسيا اليوم"  ،و"امليادين" ،وقناة "املنار" ا ّدعت أنّهم من املعارضة السوريّة يقومون بإعدام جنو ٍد من الجيش
اللبنانية ،وغريها .كام زارت إرسائيل لهذا الهدف .والتقت بكتّ ٍ
اب النظامي بطريق ٍة وحشية( .((1حصل ذلك ،حني كان أركان إدارة أوباما
وصحفيني إرسائيليني لرتويج هذه الرواية ،والتأكيد عىل أ ّن بقاء نظام
ٍ
شهادات يف
(جون كريي ،وتشاك هيغل ،ومارتن دمسبي) يق ّدمون
يصب يف مصلحة إرسائيل ،أل ّن البديل هو تنظيم القاعدة(((.
األسد ّ
مجلس الشيوخ إلقناعه بدعم الرضبة العسكرية ض ّد النظام السوري.
ٍ
إجراء بشّ ار األسد
استغل أعضاء يف الكونغرس هذه الصورة لتربير رفضهم معاقبة
ّ
لقاءات صحفيّة مع وسائل إعالم غربيّة استباقًا وقد
لحصول الرضبة العسكرية ،ذكّر فيها الغرب بأه ّمية دوره الوظيفي نظام بشّ ار األسد عىل استخدامه الكياموي؛ فقد رفعوا الصورة يف
عندما ربط بني استقرار املنطقة واستقرار سورية(.((1
وجه املؤيّدين وخاطبوهم قائلني" :أهؤالء هم من تريدون دعمهم يف
" 6رئيس مجلس الن ّواب السوري يناشد الكونغرس األمرييك عدم السامح برضبة عسكرية"،
القدس العريب ،2013/9/6 ،عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=81824
" 7بثينة شعبان :املعارضة استخدمت "الكياموي" يف الغوطة ض ّد أطفال خطفتهم من
الالذقية" ،دي برس ،2013/9/5 ،عىل الرابط:
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=152157
 8األ ّم أغنيس مريم تكشف لـ "روسيا اليوم" حقائق عن استخدام الكيميايئ يف سورية،
روسيا اليوم ،2013/9/5 ،عىل الرابط:
http://arabic.rt.com/news/626427
9 Gideon Levy: ’The slinging nun: On visit to Israel, Syrian-based nun
backs beleaguered President Assad Why a Carmelite nun believes the
chemical attack in Damascus was faked’, Haaretz, 1/9/2013:
http://www.haaretz.com/news/features/.premium-1.544616
 10يف رّده عىل سؤال عن ردّة فعل حلفاء النظام يف حال و ّجهت الرضبة ،قال الرئيس
األسد لصحيفة "لوفيغارو"" :ال أريد أن أتحدّث نيابة عنهم ...لكن ترصيحاتهم كانت واضحة...
ومبا أنّنا ذكرنا أ ّن القضية إقليمية ...فال يستطيع أحد أن يفصل مصالح سورية عن إيران...
ومصالح سورية وإيران وحزب الله عن مصالح دو ٍل أخرى تقف معنا .اليوم استقرار هذه
املنطقة يتوقّف عىل الوضع يف سورية" .انظر" :الرئيس األسد لصحيفة لوفيغارو :استقرار
والقوي من مينع الحرب وليس من يشعلها" ،سانا،
املنطقة يتوقّف عىل استقرار سورية...
ّ
 ،2013/9/3عىل الرابط:
http://sana.sy/ara/2/2013/09/03/500554.htm

سورية؟" ،يف إشار ٍة إىل الجهاديّني .لقد قامت نيوريوك تاميز بنرش هذه
الصورة (عىل الرغم من عدم وجود مصدر موثوق لها باعرتاف إدارة
الصحيفة نفسها) للتأثري يف نتيجة التصويت يف مجلس الشيوخ ،وكذا
فعلت وسائل إعالم أخرى مثل فوكس نيوز.
أي مرحلة من مراحل
ويف املقابل ،مل تكن املعارضة السوريّة واعية يف ّ
الثورة – سواء سلمية أو مسلّحة – بأهمية مخاطبة الرأي العا ّم
بدل من ذلك بالرهان عىل النظم السياسية
الغريب ،بل انشغلت ً
(((1
الغربية والعربية وأجهزتها األمن ّية .

11 C. J. Chivers, “Brutality of Syrian Rebels Posing Dilemma in West”,
New York Times, 5/9/2013,
http://www.nytimes.com/2013/09/05/world/middleeast/brutality-of-syrianrebels-pose-dilemma-in-west.html?pagewanted=all&_r=0
 12وليد عبد النور" ،الثورة السورية :أعدل قضية عند أفشل محام" ،موقع الجمهور،
 ،2013/9/9عىل الرابط:
http://www.aljomhoor.net/content/3773/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%
88%D8%B1%D8%A9-
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األ ّول  /أكتوبر  2013احتجا ًجا عىل اقتصار قرار مجلس األمن عىل
معالجة مسألة الكياموي( ،((1ث ّم ما لبثت أن رفضت تسلّم مقعدها
كدولة غري دامئة العضوية يف مجلس األمن.

أرشنا يف ورقة تقدير موقف سابقة صدرت عن املركز العريب ،إىل
أ ّن أحد أهداف الرضبة العسكرية األمريكية املحتملة هو "تدمري
القدرات الكياموية للنظام السوري للحيلولة دون استخدامها ض ّد
حلفاء الواليات املتحدة؛ أي إرسائيل تحدي ًدا ،وتحذير بعض الدول يف
املنطقة والعامل من امتالك أسلحة الدمار الشامل أو استخدامها"(.((1
لقد حقّقت واشنطن وتل أبيب أهداف الرضبة من دون تنفيذها؛
فالنظام السوري التزم وبرسعة كبرية بتدمري سالحه الكياموي لدرجة
استحق عليها ثناء اإلدارة األمريكية ،بعد أن درجت عىل وصفه بأنّه
ّ
"مجرم يقتل شعبه بالغاز".
مؤشات ميكن أن تجري قراءتها بطريقة توحي بأ ّن
بنا ًء عليه ،مث ّة ّ
هناك تو ّج ًها غربيًّا إلعادة تأهيل األسد وإضفاء الرشعية عىل حكمه،
ونحن وإن ك ّنا نعتقد أ ّن إعادة تأهيل مرتكب الجرائم ض ّد اإلنسانية
أم ٌر شبه مستحيل ،إال أنّه من امله ّم لفت االنتباه إىل أبرزها كجزء من
حالة تقييم راهنة:

2.2تفاوت التفسريات بشأن مستقبل األسد :يذهب التفسري الرويس
واألمرييك التّفاق "جنيف "1نحو إبقاء النظام السوري مع إدماج
املعارضة يف الحكم ،يف حني يتمحور الخالف حول شخص بشّ ار األسد
أي
ودوره املستقبيل .مع ذلك فإ ّن القرار " 2118أيّد"  -دون أن يلحظ ّ
إجراءات إلزاميّة  -عقد مؤمتر "جنيف  "2وتشكيل هيئة انتقالية ذات
صالحيات تنفيذية كاملة يف أقرب وقت .وعىل اعتبار أ ّن عملية تدمري
األقل ،بحسب خرباء األمم املتحدة،
الكياموي تتطلّب عا ًما واح ًدا عىل ّ
أي تسوية مستقبلية بوصفه
فإ ّن رشعية بشار األسد ستبقى قامئة يف ّ
ميثّل النظام الذي تع ّهد بااللتزام بتنفيذ قرار مجلس األمن ،ويخترصه
بشخصه ،ما يعني أ ّن الواليات املتحدة باتت قريبة من تب ّني التفسري
الرويس لـ "جنيف.((1("1

1.1قرار مجلس األمن  :2118ث ّبت هذا القرار النظام بوصفه طرفًا
رشعيًّا يف معاهدة وقّعها ،وأبدى استعداده لتنفيذها ،وعليه ،فإ ّن
التواصل الدويل الذي انقطع أواخر عام  2011عاد من جديد وبصورة
رسم ّية من خالل قرار مجلس األمن الذي يطالب الدول جمي ًعا بتقديم
العون واملساعدة واالستشارة والخربات للنظام السوري؛ لتنفيذ قرار
تدمري السالح الكياموي .وقد تل ّمست دول فاعلة يف األزمة السوريّة
مثل تركيا ،وقطر ،والسعودية مخاطر اإلشارات الواردة يف هذا القرار3.3 ،مكافحة اإلرهاب :منذ انطالق الثورة السوريّة والغرب يتخ ّوف
يغض من مسألتني رئيستني يف حال سقوط النظام ،وهام السالح الكياموي،
فانتقدت اختصار القضية السوريّة يف السالح الكياموي ألنّه ّ
عب عن
الطرف عن جرائم النظام ويضفي عليه رشع ّية منزوعة .وقد ّ
ذلك رصاح ًة أمري قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين يف كلمته أمام " 15السعودية تلغي كلمتها أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة احتجاجا عىل قضايا
خالفية" ،رويرتز ،2013/10/3 ،عىل الرابط:
الجمعية العا ّمة لألمم املتحدة يف  25أيلول  /سبتمرب  2013بالقول
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B22AA20131003
"الشعب السوري مل يرث ليضع الكياموي تحت حامية دولية"( .((1كام  16يجدر اإلشارة إىل أ ّن صحيفة الرشق األوسط السعودية نقلت يف  6ترشين األول /
أكتوبر ترسيبات دبلوماسية عن اتفاقٍ أمرييك رويس بتمديد والية األسد عامني حتّى منتصف
امتنعت السعودية عن إلقاء كلمتها أمام الجمعية العا ّمة يف  2ترشين
عام  .2016تنقل الرشق األوسط الترسيبات املتداولة عن أسباب هذا التمديد ،وهي :استكامل
" 13صفقة الكياموي :املخرج الذي يحتاجه أوباما" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات،2013/9/15 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/04ab0be2-4249-46c7-9830904b7b13560e
يظل مرتكبو الجرائم يف سورية بدون مساءلة" ،الحياة،
" 14أمري قطر :من املؤسف أن ّ
 ،2013/9/25عىل الرابط:
http://alhayat.com/Details/555443

األسد تفكيك الرتسانة الكياموية السوريّة والقضاء عىل الجامعات املتشدّدة ،بعد تصاعد نفوذ
الكتائب املقاتلة واملرتبطة بتنظيم القاعدة ،عدا عن أ ّن الواقع السوري الحايل لناحية وجود
ماليني الالجئني خارج الحدود والنازحني يف الداخل ،وخروج مناطق عدّة عن سيطرة النظام
وعدم انتظام العمل الدبلومايس يف سفارات النظام ،يجعل من إمكانية تنظيم االنتخابات
الرئاسية مه ّمة صعبة ،إن مل تكن مستحيلة .انظر" :ترسيبات عن اتفاق أمرييك  -رويس لتمديد
والية األسد ...وواشنطن تنفي" ،الرشق األوسط ،2013/10/6 ،عىل الرابط:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=745758&issue
no=12731#.UlVIl1Cnrb0
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تؤسس لوجود الحركات الجهادية القريبة من تنظيم
والفوىض التي ّ
القاعدة ونشاطه .ومع قيام النظام بتحييد مبعث القلق األ ّول بالنسبة
إىل الغرب وهو السالح الكياموي ،عاد هذا النظام ليؤكّد أنّه أفضل ٍ
حليف
للتخلّص من مصدر القلق الثاين  -أي الحرب ض ّد اإلرهاب "اإلسالمي".
والواقع أ ّن اهتامم الغرب مبوضوع الجهاديني ودورهم ما فتئ يتزايد،
بخاصة بعد تنامي نفوذ الحركات الجهادية كـ "النرصة" و"داعش".
ّ
هذا مع أ ّن الغرب نفسه ساهم يف تح ّول الجهاديني إىل ق ّوة تضامنية
أساسية مشاركة يف القتال ،عندما مل يضع سقفًا الستخدام النظام
أدوات العنف ،ومل يسمح بتسليح املعارضة بصورة ج ّدية يف الوقت
وغني عن القول إ ّن النظام ساهم يف تنامي حضور الجهاديّني
ذاتهّ .
ونفوذهم يف الثورة؛ إذ أفرج عن عد ٍد كبري منهم كانوا معتقلني يف
سجونه وال س ّيام سجن صيدنايا .كان هدف النظام واض ًحا يف دفع
الجهاديني لواجهة الثورة ليضع العامل أمام خيار القبول باستمراره أو
خيار حكم الحركات املتط ّرفة .وكان ملفتًا ما كشف عنه بشّ ار األسد
يف مقابلته مع مجلّة دير شبيغل األملانية يف  7ترشين األ ّول  /أكتوبر
 2013من وجود اتّصاالت مع أملانيا والنمسا ،عرب قنوات يجري خاللها
تبادل املعلومات األمن ّية(.((1
4.4التقارب األمرييك – اإليراين :منذ انتخاب الرئيس حسن روحاين،
تشهد العالقات اإليرانية األمريكية ما يبدو وكأنّه رغبة مشرتكة
يف القطع مع مرارة املايض( .((1وبالنظر إىل تركيز الواليات املتحدة
تخل نظام األسد عن السالح
ملف أسلحة الدمار الشامل ،يع ّد ّ
عىل ّ
الكياموي السوري سابقة ميكن أن تستنسخها إدارة أوباما يف التعامل
تتخل عن تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات
مع إيران التي ّ
الدولية عنها ،وتطبيع العالقات معها واالعرتاف بدورها اإلقليمي يف
املنطقة ،قد يتض ّمن بقاء األسد لفرتة مح ّددة ليصبح "حالة مش ّجعة"
بالتخل عن برنامجها النووي.
ّ
لها إلقناعها
5.5اختالف التعاطي اإلعالمي الغريب :برز هذا املعطى كام بي ّنا من
خالل منح األسد املنرب لتقديم روايته يف مواجهة الرواية التي ظلّت
سائدة يف اإلعالم الغريب منذ بداية الثورة ،وركّزت عىل عنف النظام
كل يشء لتكون قويّة...
 17انظر" :الرئيس األسد ملجلّة دير شبيغل األملانية :سورية ستفعل ّ
كل ما اتّخذه الغرب من قرار ٍ
ات سياسية خالل السنوات العرش املاضية كان من شأنه دعم
ّ
القاعدة" ،سانا ،2013/10/7 ،عىل الرابط:
http://sana.sy/ara/2/2013/10/07/506134.htm
للتوسع يف هذا املوضوع انظر" :التقارب األمرييك  -اإليراين :أسبابه وفرص نجاحه" ،املركز
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ّ
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2013/10/7 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/733d10e0-5127-4b0f-b5a11fa11f9c3248
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ترسخت
وإجرامه ّ
بحق املتظاهرين السلميني واملناطق الثائرة ،بعد أن ّ
لدى رشائح الرأي العا ّم الغريب صورته كديكتاتور ارتكب جرائم ض ّد
اإلنسانية .ومن خالل هذا املنرب ،حاول بشار األسد أن يقنع الغرب
عمل ًّيا بأنّه يحارب اإلسالميني نياب ًة عنه.
تؤش إىل وجود محاولة – وإن كان من غري الواضح
ّ
كل هذه املعطيات ّ
وربا إعادة تأهيله .وقد تن ّبه
بعد مدى ج ّديتها  -لتطبيع صورة األسدّ ،
املؤشات ،إذ استنكر رئيس الوزراء الرتيك رجب
البعض إىل خطورة هذه ّ
طيب أردوغان ترصيحات وزير الخارجية األمرييك التي أشادت بتعاون
األسد يف تدمري سالحه الكياموي ،كام استغرب تعاطي بعض وسائل
اإلعالم الغرب ّية والرتك ّية معه كسيايس ومحاولة تلميع صورته وتأهيله،
قائل إنّه ال يرى يف األسد ّإل إرهابيًّا قتل  110آالف مواطن من شعبه(.((1
ً
إ ّن إعادة تأهيل األسد سياس ًّيا واالعرتاف برشعيته التي ُسحبت منه
سابقًا – لو حصل ،وهو أمر مازلنا نرى أنّه مستبعد  -ستمثّل نقطة
ظل وجود سوابق عن
بخاصة يف ّ
انعطاف كبرية يف مسرية الثورة،
ّ
قيام الغرب  -إذا ما تحقّقت مصالحه  -بإعادة تأهيل أنظمة دموية
مثل بعد تخلّيه عن برنامجه النووي عام
(إعادة تأهيل نظام القذايف ً
 .((2()2003مع ذلك يجب عدم الركون إىل فكرة أ ّن تأهيل األسد
أمر مستبعد ،بل يجب العمل عىل جعله أم ًرا غري ممكن من خالل
كل فصائل املعارضة وجامعاتها يف الداخل
إسرتاتيجية متامسكة تضعها ّ
والخارج؛ بهدف تغيري موازين القوى عىل األرض من خالل تنظيم
نفسها وتجاوز حالة الفوىض يف العمل املسلّح التي يستم ّد النظام
ق ّوته منها ،ومواجهة ما ترتكبه بعض الكتائب املسلّحة غري املنضوية
ٍ
بدل من تغطيتها وتربيرها .كام
انتهاكات ً
تحت أهداف الثورة من
وبخاصة املوجودة يف الخارج أن تبدأ
ينبغي للمعارضة السياسية
ّ
مخاطبة الرأي العا ّم الغريب؛ إلعادة بناء صورة الثورة كام كانت يف
بدايتها :ثورة ض ّد الظلم واالستبداد ،وقض ّية وطنية عادلة ،وليست
حربًا طائفية أو محاولة لتأسيس دولة دينية.

" 19أردوغان ينتقد ترصيحات كريي عن األسد" ،النهار اللبنانية ،2013/10/7 ،عىل الرابط:
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