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وحدة تحليل السياسات

*

اختالفخطاب"الممانعة"لدىالنظامالسوري
تجاه العدوان اإلسرائيلي على غزة

*

وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب ألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
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اختالف خطاب "الممانعة" لدى النظام السوري تجاه العدوان اإلسرائيلي على غزة

ش ّنت إرسائيل عدوانًا عىل قطاع غزة يف  8متوز /يوليو  ،2014اختلف
عام سبقه من حيث إنه جاء يف مرحلة ما بعد الثورات العربية ونجاح
الثورة املضادة يف مرص التي أوصلت مرشح الجيش وقائد االنقالب
العسكري املشري عبد الفتاح السييس إىل منصب رئاسة الجمهورية.
اختلفت املواقف العربية واإلقليمية من العدوان اإلرسائييل عىل غزة؛
إذ ق ّدمت قطر وتركيا الدعم السيايس واإلعالمي ،ورمبا املايل أيضً ا،
لحركات املقاومة الفلسطينية .أما دول "االعتدال" العربية التقليدية
فرتاوحت مواقفها بني أخذ مسافة "متساوية" بني طريف الرصاع،
وميلها للوقوف ضد املقاومة الفلسطينية عرب تحميلها مسؤولية
سقوط ضحايا أبرياء عىل يد اإلرسائيليني ،وذلك ألنها رفضت املبادرة
املرصية بصيغتها األولية الداعية اىل االستسالم غري املرشوط أمام
املطالب اإلرسائيلية.
وكان الغائب األكرب عن هذه املعادلة هو املحور الذي اصطلح عىل
تسميته مبحور "املامنعة" ويضم إيران وسورية وحزب الله .ومن بني
هؤالء ،يستدعي موقف النظام السوري أهمية خاصة يف نقاش فكرة
دعم املقاومة الفلسطينية لتباينه بحسب الظروف السياسية التي متر
بها املنطقة العربية ،وارتباط املوقف من دعم املقاومة عمو ًما مبصالح
النظام وسياساته خاصة يف ظل ظروف الثورة عليه.

حماس في محور المقاومة!
كان مطلب وقف دعم حركتي املقاومة الفلسطينيتني حامس والجهاد
اإلسالمي وإخراجهام من األرايض السورية باعتبارهام "جامعتني
إرهابيتني" ،عىل قامئة الرشوط التي وضعها وزير الخارجية األمرييك
كولن باول أمام النظام السوري خالل زيارته دمشق يف  3أيار /مايو
 .2003لك ّن الضغوط األمريكية مل تفلح يف إخراج القيادات الفلسطينية
املقيمة يف دمشق؛ إذ ّ
تعث املرشوع األمرييك يف العراق ،وصمدت
حركات املقاومة يف فلسطني ولبنان يف مواجهة محاوالت إرسائيل
املتكررة سحقها .وتشكّل إثر ذلك ما أصبح يعرف مبحور "املامنعة"
أو "املقاومة" ،وض ّم إىل جانب سورية ،إيران وحركتي حامس والجهاد
اإلسالمي وحزب الله اللبناين.
وعندما شنت إرسائيل عدوانها عىل قطاع غزة يف  28كانون األول/
ديسمرب  ،2008قادت سورية نشاطًا دبلوماس ًيا مشرتكًا مع دولة
قطر لعقد قمة عربية طارئة للعمل عىل وقف العدوان .إال أ ّن دول
"االعتدال العريب" حينها نجحت يف منع اكتامل النصاب القانوين
لعقد القمة ،ما دفع سورية وقطر إىل عقد قمة سميت "قمة غزة"

يف الدوحة يف  16كانون الثاين /يناير  ،2009وجمعت دولً عربية
وغري عربية اتفقت عىل الوقوف ضد العدوان اإلرسائييل ودعم
صمود الشعب الفلسطيني .أما عىل الصعيد امليداين ،فقد قامت
سورية بإسناد الجهد الحريب لحركة املقاومة اإلسالمية "حامس" عرب
إبالغها عن توقيت الطلعات الجوية اإلرسائيلية التي كانت ترصدها
الرادارات السورية((( ،كام أطلقت الحكومة حملة تربعات شعبية
لدعم أهايل غزة.

حماس خارج محور المقاومة!
مع انطالق الثورة السورية يف  15آذار /مارس  ،2011حاولت قيادة
"حامس" مبا لها من رصيد شعبي ورسمي داخل سورية املساهمة
يف احتواء األزمــة عرب وساطة قامت بها بني النظام والقطاعات
الشعبية املنتفضة ضده والقوى السياسية املعارضة له .وكان جوهر
الوساطة يقوم عىل أن توقف الحكومة السورية استخدام العنف،
وتبدأ خطوات إصالحية جدية تفيض إىل وقف االحتجاجات .إال
أ ّن السلطات السورية رفضت أي دور لحامس يف تهدئة األوضاع.
ومع تطور الحركة االحتجاجية من مظاهرات سلمية إىل العمل
العسكري نتيجة استخدام العنف ضد املحتجني يف املدن والقرى
السورية ،طالب النظام الحركة الوقوف إىل جانبه من دون قيد
أو رشط ،وكذلك طلبت إيران عرب موفدها قاسم سليامين .وعندما
رفضت حامس ذلك ،ازدادت حدة التوتر بني النظام السوري وحركة
حامس .وبالنتيجة ،بدأت قيادات من حامس مبغادرة سورية اعتبا ًرا
من كانون األول /ديسمرب  .2011ويف ترشين الثاين /نوفمرب ،2012
أغلقت السلطات السورية مكاتب حامس يف دمشق بشكل نهايئ.
أما حركة الجهاد اإلسالمي فظلت تحتفظ بعالقاتها مع السلطات
السورية ،إذ مل تتخذ موقفًا رصي ًحا ضد النظام وإن كانت دعت إىل
 1مقابلة شخصية مع عضو يف املكتب السيايس لحركة حامس ،أجراها معه باحثون من
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة يف  23متوز /يوليو .2014
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الحوار بني األطراف السورية املختلفة وتقديم "تنازالت مؤملة لحقن
الدماء والحفاظ عىل وحدة سورية"((( .ومع ذلك ،غادر أمينها العام
إىل القاهرة يف أغسطس /آب  2012نظ ًرا لألوضاع األمنية املرتدية يف
مقيم يف بريوت كام يبدو.
دمشق ،وكان أثناء الحرب األخرية عىل غزة ً
أث ّر موقف النظام السوري تجاه حركة حامس ،والتي رفضت تأييده
يف قمع شعبه ،يف مجمل مواقفه من دعم املقاومة؛ فعندما قامت
إرسائيل بعدوانها عىل قطاع غزة يف  14ترشين الثاين /نوفمرب ،2012
مقتضب يف اليوم
صدر عن الحكومة السورية طوال أيام العدوان بيا ٌن
ٌ
األول فحسب ،شجب العدوان ون ّدد باغتيال القيادي يف حركة حامس
أحمد الجعربي ،واصفًا إياه بالشهيد((( .ويف الوقت نفسه ،قامت
الصحف املحلية واإلعالم الرسمي بتغطية تطورات العدوان بشكل
يومي .أما يف القنوات غري الرسمية ووسائل التواصل االجتامعي ،فقد
ظهرت آراء وكتابات ملؤيدي النظام تنتقد مواقف حركة حامس من
األزمة السورية وتشكّك يف قدرتها عىل الصمود يف وجه العدوان
اإلرسائييل.

مل يتغري املوقف السوري كث ًريا يف عدوان إرسائيل األخري عىل قطاع
غزة؛ إذ صدرت بيانات إدانة من القيادة القطرية لحزب البعث
العريب االشرتايك ومجلس الشعب يف  12متوز /يوليو  ،2014ومن
الحكومة أيضً ا يف السادس عرش من الشهر نفسه .وصفت جميع
البيانات العدوان بـ "حرب إبادة تستوجب محاكمة دولية لالحتالل
 2مقابلة األمني العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد الله شلح يف برنامج لقاء اليوم
عىل قناة الجزيرة 15 ،آذار /مارس  ،2014انظر:
http://goo.gl/2CNedb
" 3استشهاد  9فلسطينيني وإصابة العرشات بعدوان إرسائييل مفتوح عىل غزة ..واملقاومة
ترد باستهداف املستوطنات ..وتل أبيب ..سورية تدين  ..أمريكا تربر  ..يك مون ينحاز ..بريطانيا
تحايب" ،جريدة الثورة 15 ،ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012انظر:
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileNa
me=35192286420121115013754
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وداعميه" ،لكنها حاولت استثامره سياس ًيا لخدمة سياسات النظام
ومواقفه يف األزمة الداخلية؛ إذ اعترب البيان الصادر عن الحكومة أ ّن
العدوان اإلرسائييل عىل غزة يتكامل يف أهدافه مع ما تسعى لتحقيقه
"الحرب اإلرهابية عىل سورية" من استهداف ملحور املقاومة ومحاولة
فرض رشوط االستسالم عليه(((.

أما رئيس النظام بشار األسد ،فقد اعترب يف خطاب القسم يف 17
متوز /يوليو  2014أ ّن حكومته سوف تبقى ملتزمة مبادئ القضية
الفلسطينية ،لكنه م ّيز بني املقاومة الفلسطينية وحركة حامس معت ًربا
األخرية حركة ت ّدعي املقاومة ،إذ جاء يف خطابه "هذا يتطلب منا أ ّن
منيّز متا ًما بني الشعب الفلسطيني املقاوم الذي علينا الوقوف إىل
جانبه وبني بعض ناكري الجميل منه  ...بني املقاومني الحقيقيني الذين
علينا دعمهم والهواة الذين يلبسون قناع املقاومة وفق مصالحهم
لتحسني صورتهم أو تثبيت سلطتهم ،وإال سنكون بشكل وا ٍع أو
غري وا ٍع نخدم األهداف اإلرسائيلية"((( .وبناء عليه ،ظلت القنوات
اإلعالمية الرسمية السورية وشبه الرسمية تلتزم تسمية الفصائل
الفلسطينية املقاتلة يف غزة باملقاومة ،لكنها تتجنب ذكر اسم حركة
املقاومة اإلسالمية "حامس" كفصيل مقاوم .بل إنها ذهبت إىل حد
القول إ ّن املقاومة الحقيقية تأيت من فصائل املقاومة املحسوبة عىل
" 4مجلس الشعب والقيادة القطرية لحزب البعث واتحاد علامء بالد الشام :العدوان
اإلرسائييل عىل غزة حرب إبادة تستوجب محاكمة دولية لالحتالل وداعميه" ،سانا 12 ،متوز/
يوليو  ،2014انظر:
؛http://goo.gl/we8o6L
وانظر كذلك" :إقرار مرشوع قانون يسمح بالتنازل عن العضوية يف الجمعيات السكنية دون
اللجوء للقضاء" ،جريدة ترشين 16 ،متوز /يوليو  ،2014يف:
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/320343
" 5الرئيس األسد يؤدي القسم الدستوري :السوريون أسقطوا اإلرهابيني وأسيادهم..
سنعيد إعامر سورية وسنستمر برضب اإلرهاب وإجراء املصالحات" ،سانا 17 ،متوز /يوليو
 ،2014انظر:
http://goo.gl/jMUHMW

دراسات وأوراق تحليليّة
اختالف خطاب "الممانعة" لدى النظام السوري تجاه العدوان اإلسرائيلي على غزة

النظام السوري ،مثل كتائب "جهاد جربيل" التابعة للجبهة الشعبية –
القيادة العامة ،والتي يذهب اإلعالم الرسمي السوري إىل أنه وقع
عىل عاتقها العبء األكرب من مقاومة العدوان اإلرسائييل وإلحاق أكرب
الرضر بجيش االحتالل .واملعروف أ ّن هذه الجبهة تقف إىل جانب
النظام السوري متا ًما ،وتقاتل إىل جانبه يف العديد من الجبهات ضد
قوات املعارضة يف ريف العاصمة دمشق ،أما وجودها يف غزة فيكاد
ال يذكر.

في تعريف المقاومة!
ظلت عالقة النظام السوري بحركات املقاومة محدد ًة عىل الدوام
مبدى توافقها مع إسرتاتيجية بقائه واستمراره وخدمة سياساته
الخارجية والداخلية عىل حد سواء؛ فعندما كانت العالقة مع حامس
تخدم إسرتاتيجية النظام اإلقليمية وتزيد من قوة الضغط لديه عند
التفاوض مع واشنطن ،كان النظام السوري يوفّر لها وسائل الدعم
والقوة .وعندما رفضت حامس أن تقف إىل جانبه يف قمع الشعب
السوري ،فقد أصبحت الحركة "ناكر ًة للجميل ومدعي ًة للمقاومة"!
وكان هذا موقف النظام سابقًا من حركات املقاومة الفلسطينية كافة،
وال سيام حركة فتح.
وفضل عن ذلك ،يصح القول بأ ّن النظام السوري ،وبخاصة يف عهد
ً
الرئيس بشار األسد ،كان أبعد ما يكون يف تركيبته ومنط حياة أفراده
عن فكر املقاومة ومبادئها ،ولكن تدهور عالقاته مع الغرب خاصة
بعد احتالل العراق واغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق الحريري،
اضطره إىل ترسيخ تحالفاته مع حركات اإلسالم السيايس التي تتبنى
خطاب املقاومة .هذا املنطق يوضحه انهيار تقاطعات النظام
السوري املصلحية مع الحركات املناوئة لسياسات الواليات املتحدة
يف فلسطني والعراق؛ إذ اتهمت السلطات السورية حركة حامس بأنها
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ليست حركة مقاومة مع أول حالة صدام يف املبادئ والقيم الوطنية
واإلنسانية ،عىل الرغم من أنها هي التي تقاتل إرسائيل فعليًا عىل
أرض الواقع إىل جانب الفصائل الفلسطينية األخرى .كام بنى النظام
يف دمشق تحالفًا وثيقًا مع حكومة رئيس الوزراء العراقي املنتهية
واليته نوري املاليك بعد الثورة السورية ،مع أ ّن هذه الحكومة جاءت
محمول ًة عىل دبابات االحتالل األمرييك وتكرست سلطتها من خالله.
إ ّن "املقاومة" يف عرف النظام السوري تقترص عىل كل من يقف
معه ،حتى لو كان مؤي ًدا إلرسائيل .أما من يقف ضده فهو خائن،
ومد ٍع للمقاومة ،حتى لو كان يحارب إرسائيل( .ومؤخ ًرا ظهرت بوادر
نسبة هذه التسمية بحسب التصنيف الطائفي؛ فالصحف اإليرانية
مثل تس ّمي حركة الحوثيني يف اليمن "املقاومة اليمنية" .بهذا ،بلغت
ً
رصاحة الربط بني املقاومة واالنتامء الطائفي ،أو االنتامء لسياسة
الدولة الخارجية ،حد العبث).

وعمو ًما ،ميكن القول إ ّن املوقف السوري من العدوان اإلرسائييل
عىل غزة ال يختلف كث ًريا عن املوقف املرصي الذي يتحكّم بسياساته
هاجس بقائه يف
الخارجية وعالقاته بالحركات والقوى اإلقليمية
ُ
مواجهة قوى سياسية داخلية تنازعه الرشعية .لك ّن املوقف السوري
يعب عن مواقفه بطريقة مختلفة؛ تعتمد عىل التمسك بلفظ املقاومة
ّ
كاستمرار للنظام عىل مستوى الخطاب ،ويك يستمد مرشوعي ًة أيضً ا
من قضايا وطنية عادلة.

