بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
الصيغة األخرية حول سوراي
السؤال :إن ما حصل يف درعا من دخول سريع للنظام إىل منطقة استعصت عليه سنني وقد تبعتها القنيطرة وقبلها الغوطة
ومن قبل حلب وأخواهتا واألنظار تتجه اآلن حنو إدلب ،ليدل على أن هناك أمورا تستأهل دراستها ومعرفتها ،ولقد رأينا دور أمريكا
وتالعبها ودور األطراف الداعمة وتالعبها وموافقتها الضمنية من الدول الضامنة لتخفيض التصعيد كتكيا أو مااركتها الفعلية
كروسيا ،فما الذي حدث وحيدث؟ وكيف متكنت هذه الدول أن تلعب يف الثورة السورية هبذا الاكل؟ وما هي األدوار اليت قامت
هبا؟ وماذا بعد؟
اجلواب:
 -1بعد انطالقها سنة  2011وهتديدها خبلع باار عميل أمريكا ،وانتاار احلالة اإلسالمية فيها باكل عميق ،وهتديدها
بتغيري وجه املنطقة حنو اإلسالم ،كانت الثورة السورية بكل ذلك حداثً مفصلياً من زاويتني ابلغيت األمهية؛ فمن زاوية أبرزت قوى

حمليةً صلبةً ال توايل أمريكا وال أورواب ،فكانت بذلك وللمرة األوىل هبذا احلجم قوًة فريدة من نوعها نبتت يف األمة دون أن يكون
للكفار عليها سلطان ،ومن زاوية اثنية فقد عجزت أمريكا ،القوة املهيمنة يف سوراي والعامل ،عجزت عن عالجها ،وكانت هذه أشبه

ابملعجزة! فليس يف سوراي صراع دويل ،بل الصراع هو بني أمريكا وأتباعها وعمالئها من جهة ،وبني أهل سوراي من جهة أخرى،
فليس ألورواب نفوذ يف سوراي كاليمن وليبيا مثالً ،بل أمريكا هي املتحكمة يف النظام واألتباع والعمالء ،فالصراع هو بني أمريكا
وملحقاهتا وبني املخلصني من أهل سوراي ،ومع ذلك فقد بقيت الثورة السورية تقض مضاجع أمريكا حىت إن الرئيس السابق أوابما
قد ذكر أبهنا شيبت شعره "أان واثق من أن القسم األكرب من الايب يف رأسي بسبب االجتماعات اليت عقدهتا باأن سوراي" رأي
اليوم ...2016/8/5
 -2لقد سلكت أمريكا طريقني خمتلفني لتحقيق اهلدف األعلى ألمريكا يف املنطقة ،وهو القضاء على الثورة السورية ،واستمرار
احلكم العميل:
أ -أما الطريق األول ،فهو توفري كل سبل الدعم املايل والعسكري للنظام يف دماق حىت ال ينهار ،ومن ذلك دفع إيران
وملياياهتا إىل سوراي والقتال جبانب باار ،مث الدفع بروسيا إىل الطريق نفسه ،فالرئيس الروسي بوتني قد أعلن التدخل الروسي يف
سوراي هناية أيلول  2015مباشرة بعد اجتماعه مع الرئيس األمريكي السابق أوابما يف نيويورك .ومنعت أمريكا كل اهليئات
واملؤسسات الدولية من أي إدانة ذات مغزى لنظام باار رغم شدة اجلرائم اليت وصلت حد استعمال السالح الكيماوي ،ومع أن
أمريكا هددت النظام إذا استخدم السالح الكيماوي لكنها مل تنفذ هتديدها خاية على النظام ،وهذا ما حدث ،فعندما قام النظام
واستخدم السالح الكيماوي يف الغوطة يوم  2013/8/21أرسلت بوارجها لتوجه ضربة للنظام ،ولكنها تراجعت حىت ال تؤثر هذه
الضرابت يف نفسية النظام! فيسقط قبل نضج العميل البديل ،وذلك ألهنا مل تر يف االئتالف الوطين السوري الذي أسسته قدرة على
أن ميأل الفراغ ،وخباصة وأنه مكاوف بعالقاته مع أمريكا وعمالئها ،وهلذا تراجعت أمريكا ،وكان تراجعها دليالً واضحاً لكل ذي
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عينني على حمافظة أمريكا على النظام رغم أن الضربة الكيماوية من النظام كانت فظيعة باكل وحاي ...ومع ذلك فقد بقيت
الثورة يف سوراي صامدةً ،بل وحترز التقدم على األرض.
ب -وأما الطريق الثاين ،وهو األخطر ،فهو االحتواء ،فأعلنت أمريكا أهنا مع الثورة السورية ،خمادعة لتلك الفصائل ألهنا ال
تقاتله علناً ولو فقهوا لعلموا أهنا توكل غريها! وقد سبق أن ذكران ذلك يف نارة أصدرانها بتاريخ 2015/10/11م ،وقد جاء فيها
( ...وهنا كانت الطامة فأمريكا تُظهر نفسها مع الثوار وصعب عليها قتاهلم علناً ،وهم قد أحلقوا ضرراً ابلنظام ،ومل ينضج البديل
األمريكي بعد ،فكانت تلك اللعبة النارية القذرة أبن تقوم روسيا ابملهمة ،فدورها دعم النظام علناً وضد الثوار علناً ،واحلرب عليهم
عندها مربرة ،والنظام جاهز الستدعاء روسيا أبمر من أمريكا وهذا ما كان ...فقد وافقت روسيا على لعب هذا الدور الارير القذر

يف سوراي خدمة ألمريكا! ،)...وهكذا كانت أمريكا تصرح أهنا تدعم املعارضة ابملال والسالح ولكنه كان جعجعة دون طحن! ألن
فعال للثورة عن طريق تركيا أو األردن ،وكانت ترسل بعض املساعدات من قبيل الستات الواقية من
أمريكا متنع وصول أي سالح ّ
الرصاص فقط لتسيخ فكرة أهنا مع الثورة ،وكانت تعلن عن دعم وتدريب ال يستفيد منه إال بضعة أشخاص ،مل يتجاوزوا اخلمسة

أحياانً ،وكان اهلدف من وراء ذلك دفع الفصائل ابجتاهها .وكانت أمريكا تتوقع أن ادعاءها هذا سينكاف عاجالً أو آجالً لذلك
استعانت أبتباعها يف املنطقة وخباصة تركيا والسعودية يف عهد امللك سلمان مطلع  ،2015فكانت هااتن الدولتان مكلّفتني ابحتواء

الثورة ،وأخذ والء قيادات الفصائل ،ومتييع احلالة اإلسالمية للثورة ،فاستخدمت هااتن الدولتان يف سبيل ذلك أدواهتما املخابراتية،

والدعم املايل القذر ،وماايخ السوء ،وتقدمان اإليواء وتوفران املالذ اآلمن ،واملنرب اإلعالمي ،واألموال املسمومة.
 -3وألن الثورة يف سوراي كانت ذلك الوقت صلبة يف أهدافها وإسالمها ،فكان ال بد من كثافة استخدام تلك األدوات للنفوذ
األمريكي ،حىت إن بعض املصادر قد ذكرت أن بعض الفصائل يف سوراي تلقت ما يقارب املليار دوالر! وعرب الدعم املايل وكثافته،
وتوفري املنرب اإلعالمي وأمهيته ،واملالذ اآلمن وخطورته ،فقد أصبح ألتباع أمريكا "السعودية وتركيا" نفوذ على املعارضة والفصائل
العسكرية اليت ربطت مبخابرات تلك الدول ،حىت متكنت الدولتان خاصةً عرب عناصر القوة املالية واإلعالمية أن تُربز قيادات
وتُعليها ،فتسيطر عن طريقها على تلك الفصائل! وكانت أمريكا وابستخدام كامل لعمالئها وأدواهتا يف املنطقة تريد حرف الثورة
السورية وتاتيت أهدافها ،فأعلنت أن مهمتها يف سوراي هي وحتالفها الدويل هو حماربة (اإلرهاب) ،أي حماربة فصائل الثورة السورية،

ورغم اخنراطها يف احلرب السورية منذ سنة  2014فقد كان قصفها يقتصر على ضرب الفصائل اليت تسميها (إرهابية) ،وال تضرب
قوات باار ،وتنسق مع روسيا ،إال أن كثرياً من قادة الفصائل املسلحة قد وثقوا هبا ،وأخذوا ينسقون عملياهتم مع غرفها املخابراتية

املوم واملوك ،بل واخنرطوا يف طريقها الذي تسميه "مكافحة اإلرهاب" ،فكان االقتتال الداخلي واالخنراط يف الدم احملرم ما أربك الثورة
السورية اليت صارت تقاتل على جبهتني ،اجلبهة األمريكية ضد "اإلرهاب" اليت أضيفت إىل اجلبهة األصلية "إسقاط النظام" ،وكانت
الفصائل تتعرض إىل ضغط تركي وسعودي يضافان إىل الضغط الدويل ملزيد من االخنراط يف اجلبهة األمريكية ،وإبعادها عن اجلبهة
األصلية! وكان التدخل التكي "درع الفرات" تتوجياً هلذا التوجه ،حيث طلبت تركيا من الفصائل التابعة هلا االنسحاب من معارك

حلب والتوجه مشاالً لقتال تنظيم الدولة ،وهكذا كان حىت متكنت قوات باار وأحالفها روسيا وإيران من احتالل مدينة حلب هناية

 2016بعملية أشبه بتسليم تركيا حلب للروس ومن مث للنظام! لقد كانت استجابة الفصائل املسلحة لتكيا وانسحاهبا من معارك

حلب واخنراطها يف اجلبهة األمريكية ضد "اإلرهاب" مؤشراً ابلغ اخلطورة ،إذ أشار ذلك بوضوح إىل أن قيادات الفصائل اليت رضعت
ماليني الدوالرات قد صار هلا أتثري قوي يف فصائلها ،وأن أمريكا وبعد طول انتظار ميكنها أن تفتح صفحةً فيها أمل للقضاء على
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الثورة السورية ،وأخذت السياسة األمريكية توجه الساحة السورية يف اجتاه تصفية الثورة ،ذلك اهلدف الذي رأته أمريكا ممكناً بعد أن

جنحت وأتباعها يف أخذ والء كثري من قادة الفصائل العسكرية ...مث كرر أردوغان موضوع درع الفرات فقد افتعل غصن الزيتون

لتسهيل دخول النظام إىل إدلب ،فإن النظام السوري وهو يتقدم حنو إدلب ويطوق مطار أبو الضهور قام أردوغان بتحريك القتال
حنو عفرين! وياتك فيه حنو  25ألفاً من املعارضة كما أكد القيادي العسكري يف "فيلق الاام" ،ايسر عبد الرحيم( ،أن حنو 25
ألف مسلح من "اجليش السوري احلر" يااركون يف العملية العسكرية التكية يف عفرين ...روسيا اليوم2018/01/23 :م) ،وكان

ذلك بعلم أمريكا وموافقتها ،فقد صرح وزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو أنه "حبث األزمة السورية ومسألة الوحدات األمنية
احلدودية مع وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس مساء االثنني ( )2018/1/15يف كندا ..."،وكالة األانضول )2018/1/17
ويؤكد ذلك ما تردد من تصرحيات أمريكية يفهم منها أن غصن الزيتون وموضوع عفرين وحتركات اجليش التكي واجليش احلر كله
برضا اتم من أمريكا ومن روسيا ابلتنسيق مع أمريكا ،ومن هذه التصرحيات( :قالت القيادة املركزية ابجليش األمريكي ،إن تركيا
أطلعتهم على العملية العسكرية مبدينة "عفرين" السورية ...،قدس برس2018/01/21 :م)
 -4لقد أصبحت اخلطوط العريضة للسياسة األمريكية يف سوراي بعد تسليم حلب على النحو التايل:
أ -تربيد الساحة السورية :وكان العنوان األبرز هلذا اهلدف هو مسار أستانة الذي محلت تركيا الفصائل املسلحة التابعة هلا
إليه محالً ملفاوضة باار وإيران وروسيا على وقف إطالق النار .وقد تُ ّوج هذا التوجه مبا يسمى اتفاقات "خفض التصعيد" اليت
أخذت تتنقل من منطقة إىل أخرى ،فوصلت اجلنوب الذي مل تكن فصائله قد شاركت قبل ذلك يف مفاوضات أستانة ،ولكنها
شاركت أخرياً! وخالل سنتني من هذه املفاوضات فقد برزت تركيا كدولة ضامنة لالتفاق إىل جانب روسيا وإيران .وكانت صالبة
الثورة يف سنواهتا األوىل قد منعت أي وقف إلطالق النار ،فكان هدفاً بعيد املنال إلدارة أوابما ،إال أنه أخذ يتحقق مع هناية تلك

اإلدارة يف  2016مث جميء إدارة ترامب .وكان تربيد الساحة السورية يعين أمريكياً إفساح اجملال للمفاوضات من دون هتديد مباشر

خبلع نظام باار عسكرايً ،وإمنا يف مفاوضات تؤكد شرعية النظام ولذلك مل يتضمن أي قرار اإلشارة إىل إزالة باار حيث
استخدمت أمريكا األمم املتحدة وجملس األمن الذي تتحكم فيه وأرسلت أتباعها املبعوثني من السود واخلضر والبيض من كويف عنان
إىل األخضر اإلبراهيمي إىل دي ميستورا ،وعقدت مؤمترات جنيف جلمع املعارضة مع النظام ،اعتبارا من مؤمتر جنيف 1الذي عقد
يوم  ،2012/6/30ويف كل ذلك إقرار للنظام وللحفاظ عليه .وكذلك عقدت مؤمترات فينّا 1و 2عام  ،2015ومن أهم بنود
مؤمتر فينّا 2احملافظة على اهلوية العلمانية للدولة السورية وعلى مؤسساهتا ،واستصدرت القرارات الدولية وآخرها القرار الذي تقدمت

به أمريكا نفسها يوم  2015/12/18وقبله اجمللس ابإلمجاع وهو القرار الذي يلخص كل القرارات ونتائج مؤمترات جنيف وفينا

املتعلقة بسوراي ،فيلخصها يف قرار واحد حيمل رقم  .2254وأصبح هذا القرار املرجعية للحل السياسي يف سوراي ،وأصبحت مجيع
الدول تنادي بتطبيقه حىت الفصائل املسلحة بتأثري الدول الداعمة اندت به ،وهذا القرار ال يدعو إىل إزالة باار! ما يؤكد محاية
أمريكا له ولنظامه .هكذا كان حىت تسليم حلب ،وبعد ذلك أصبح إلزام الفصائل املسلحة بعدم فتح اجلبهات أمراً وارداً ،مث الضغط

عليها لتحقيقه وااللتزام التام بوقف إطالق النار ،وترك النظام ومعه روسيا وإيران (الضامنان اآلخران خلفض التصعيد) يستفردون
مبناطق الثوار واحدة تلو األخرى! أما الضامن الثالث تركيا فلم حيرك ساكناً جتاه تلك اخلروقات! فقد أخذ النظام بضرب منطقة
وادي بردى ومل جيف بعد حرب أول اتفاق خلفض التصعيد مطلع  ،2017على مرأى ومسمع من هذا الضامن! بل بلغ من تواطئها
عندما أشعل النظام معارك الغوطة الارقية أن خمابراهتا شاركت بنفسها يف عمليات "مكافحة اإلرهاب" يف الغوطة( ،وقال املتحدث
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ابسم الرائسة التكية إبراهيم قالن خالل مؤمتر صحفي اليوم األربعاء لقناة (يت.آر.يت) اإلخبارية الرمسية إن تركيا ال تريد وجود منظمة
متاددة يف الغوطة الارقية ).رويتز  .2018/3/15يقول هذا والنظام وروسيا وإيران واألتباع يقصفون الغوطة قصفاً وحاياً وكأن

تركيا أردوغان تربر هلم ذلك!

ب -االخنراط يف السياسة األمريكية ابسم "مكافحة اإلرهاب" :بعد أن أعلن الرئيس األمريكي ترامب عزمه التخلص من
تنظيم الدولة ،وامتداداً ملعركة املوصل سارت أمريكا يف هذه السياسة على أربع جبهات:
 -أما اجلبهة األوىل فقد قاد اجليش األمريكي الفصائل الكردية املدعومة أمريكياً إلخراج تنظيم الدولة من الرقة ،وقاد كذلك

فصائل أخرى شرق سوراي حلرب تنظيم الدولة ،وأصبح لألكراد شأن كبري يف الامال السوري وابلتحديد املناطق الكردية يف سوراي،

وأبرز القوات الكردية فيها هي قوات سوراي الدميقراطية (قسد) ،وكانت قد استعادت بدعم أمريكي كبري أهم املناطق من سيطرة
داعش ،وسيطرت يف كل شرق الفرات؛ أي على  28يف املائة من املساحة السورية ،لكنها املنطقة األغىن بثروات النفط والغاز
وكذلك ابلثروات املائية والزراعية ،ومن كوابين إىل الرقة وانحية البوكمال ودير الزور ...ومل يكن هذا ليؤثر يف النظام ،فالقوات
الكردية تتحرك أبمر أمريكا ومن مث فال تقف يف وجه النظام ،وقد تداولت العديد من الوسائل اإلعالمية يف اآلونة األخرية ،أنباء
املكون األكرب لقوات سوراي الدميقراطية ،أبمر من أمريكا مناطق عدة للنظام السوري ،مبوجب
تسليم وحدات محاية الاعبّ ،
اتفاقيات جرت يف دماق والقامالي( .وكاف القيادي يف "اجمللس الوطين الكردي" يف سوراي فؤاد عليكو ،عن األسباب واملتغريات
اليت دفعت حبزب االحتاد الدميقراطي الكردي " "PYDإىل عقد اتفاق غري معلن مع النظام السوري ،وتسلم األخري مبوجب بنوده
مناطق كانت حتت سيطرة القوات الكردية ،من بينها حي الناوة ابحلسكة ،ومناطق أخرى شرق هنر الفرات).

(2018/07/16

 )https://arabi21.comونقل موقع «هريابوليس» عن مصدر خاص مل يكاف عنه ،أن اجتماعاً جرى يوم السبت املاضي "بني
شخصيات اتبعة ملليايا قسد متثل جملس منبج العسكري التابع هلا ،ومسؤولني اتبعني لنظام األسد يف مقر شعبة حزب البعث يف
مدينة حلب" .وأضاف أنه متت مناقاة "عملية تسليم املربع األمين يف مدينة منبج ملليايات النظام ابإلضافة لسد الاهداء (سد

تارين) جنوب شرق املدينة" ( ،)www.qasioun-news.com 2018/07/11وقيادات اجلماعات الكردية مشايل سوراي ابتت رهن أمريكا ،فإذا
ما أرادت هلم أمريكا العودة إىل حضن عميلها باار فلن يرفضوا ،وهناك بوادر لذلك ،فقد نقل موقع صحيفة رأي اليوم
 2018/6/7عن القيادي الكردي البارز صاحل مسلم حول اهلرولة ملفاوضة النظام قال( :أبوابنا كانت دوما مفتوحة للجميع ووجدان
تغريا يف حديث األسد مؤخرا ،فقبل شهرين كان يصفنا ابإلرهابيني ،واآلن يتحدث عن التفاوض ،وهذا تقدم ...ومثلما يفكر

اجلميع مبصاحله سنفكر حنن أيضا) ،وقد سبق أن صرح وزير خارجية النظام السوري وليد املعلم ونقلته صحيفة العرب اللندنية
( 2017/9/27إن السوريني األكراد "يريدون شكال من أشكال اإلدارة الذاتية ضمن حدود اجلمهورية العربية السورية .وهذا
املوضوع قابل للتفاوض واحلوار") .إن النظام واألكراد ورقة أمريكية ال متثل أي عقبة للحل السياسي ،فما تريده أمريكا هلم ال
يرفضونه وال يرفضه النظام ،سواء أبقوا كما كانوا قبل  2011أو حبكم ذايت ضمن سوراي...
 وأما اجلبهة الثانية فقد قادهتا تركيا يف معركة درع الفرات مشايل حلب يف 2016/08/24م ومن مث غصن الزيتون يف2018/01/20م ،فسهل دخول النظام حلب وجنوب إدلب ،وذلك أن تلك الفصائل أبمر تركيا تركت معاركها مع النظام
واخنرطت يف االقتتال يف الدرع والغصن فضاعت حلب وجنوب إدلب أو كادت! وكانت تركيا قبل ذلك ،وهي مستمرة حىت اليوم
إبيعاز من أمريكا ،كانت متارس دوراً آخر يف إدلب فدخلت املنطقة بوحدات استطالع اعتبارا من يوم  2017/10/7ومن مث بنار
9/4

قواهتا وإقامة نقاط مراقبة ضمن اتفاق خفض التصعيد مع روسيا وإيران ...وجاء ذلك بعد اجتماع أردوغان مع الرئيس األمريكي
ترامب يوم  2017/9/21بنيويورك ،وصرح يومها ترامب "أن أردوغان أصبح صديقا يل"( .األانضول  )2017/9/21وكان
احلديث بينهما منصبا حول الوضع يف سوراي .وقد وافق ترامب على دخول تركيا إىل إدلب( ،بدأ اجليش التكي عملية استطالع يف
حمافظة إدلب السورية هبدف إقامة منطقة خفض التوتر مبوجب اتفاق أستانة ...سكاي نيوز عربية 2017/10/09م) ونار موقع
"عنب بلدي" يف 2018/05/13م أن العملية التكية ما زالت مستمرة فقال( :تستكمل تركيا اخلطوات اليت بدأهتا يف حمافظة إدلب
وتسري فيها ابجتاهني األول نار نقاط املراقبة املتفق عليها يف اتفاق ختفيف التوتر يف أستانة ،واآلخر تنظيم اهليكلية العسكرية
للفصائل العاملة فيها دون تفاهم حىت اليوم مع الفصائل اإلسالمية ،)...وأضاف موقع عنب بلدي (منذ مطلع العام احلايل انتارت
نقاط املراقبة التكية يف إدلب على احلدود الارقية جليب إدلب دون الاريط الغريب ما طرح تساؤالت عن األسباب اليت حصرت
النقاط من الارق فقط! ...وحبسب املصادر مل تتلق الفصائل الدعم التكي إال مرة واحدة ...ورغم التحركات التكية تبقى الغارات
اجلوية الروسية امللف الاائك األبرز يف املاهد اليومي إلدلب ...وحبسب مراسلي عنب بلدي يف إدلب وريفها يستهدف الطريان
الروسي ريف إدلب اجلنويب بصواريخ شديدة االنفجار يسمع صداها يف مجيع أرجاء إدلب).
 وأما اجلبهة الثالثة فقد حركت أمريكا النظام السعودي الذي شاركها يف التحالف الدويل وكان يعلن أنه مستعد إلرسالقوات برية إىل سوراي حلساب أمريكا وبقيادهتا ،وقد لعب هذا النظام دورا قذرا كالنظام التكي أبن وضع الفصائل املسلحة اليت
تسممت أبمواله حتت أتثريه ومنع هذه الفصائل من التقدم حنو قلب العاصمة دماق مع أهنا كما يقال على مرمى البصر منه
وبعضها على مرمى احلجر! وهو الذي أخضعها للقبول ابملفاوضات مع النظام ،فجعل الفصائل اليت وقعت حتت أتثري متويله أتيت
إىل الرايض وتقبل ابملااركة يف املفاوضات فكان لقاء الرايض 1يوم  2015/12/11وصدر بيان الرايض ومؤمتر الرايض 2يومي
 2017/11/24-22وشكلت وفدا ماتكا للتفاوض مع النظام يف جنيف ويف فينا إبيعاز وختطيط أمريكي .وال زال النظام
السعودي مستعدا لتقدمي اخلدمات ألمريكا ،وقال ويل العهد السعودي ابن سلمان بعد لقائه ألسياده يف أمريكا ليعلن عما أوعزوا
إليه أن يقوله جمللة التامي األمريكية ،فقد نقلت عنه يوم " :2018/4/6أعتقد أن باار أسد ابق يف الوقت احلايل .ال أعتقد أن
باار سريحل دون حرب وال أعتقد أنه يوجد أحد يريد أن يبدأ هذه احلرب".
 وأما اجلبهة الرابعة فكانت لقوات باار وإيران وروسيا بعد أن ضمنت هلا تركيا "خفض التصعيد" يف املناطق األساسية ،إذخاضت قوات تلك اجلبهة املعارك يف تدمر ووصلت إىل دير الزور وكل ذلك بتواطؤ تركيا والسعودية وأتثريها على الفصائل فصرفتها
عن جماهبة الطاغية إىل جبهات أخرى حبجة مكافحة (اإلرهاب) ،وهكذا تنفس النظام الصعداء وأزال عن نفسه غبار اهلزائم الكثرية
اليت ُمين هبا خالل سنوات الثورة ،فظهر مبظهر القوة يف جوالت املفاوضات يف جنيف وكذلك أستانة حيث صار يتحدث من موقع

قوة وينسحب من املفاوضات ،وصارت الفصائل تطلب من الدول الضغط عليه ليقبل ابحلل السلمي بعد أن كان مطلباً له ليقيه
االهنيار!
ج -إبعاد جهات التشويش :فضالً عن إبعاد أمريكا للدول األوروبية عن املاهد السوري ،وحصره بينها وبني روسيا دولياً،
مع أن روسيا ليست جهةً منفصلة عن أمريكا يف سوراي ،إال أن أمريكا استخدمت روسيا ووقوفها إىل جانب باار كواجهة
للتفاوض معها دولياً باأن سوراي ،ومنع الدول األوروبية من التدخل ،وما ال يقل أمهيةً عن ذلك أن سعت أمريكا للحد من جهات

التاويش اإلقليمية "قطر واألردن" – :أما قطر فقد قامت أمريكا إباثرة السعودية ومصر ضد قطر وفرض املقاطعة عليها منتصف
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 2017واهتامها بدعم "اإلرهاب" يف سوراي ،وهكذا وجد النظام يف قطر نفسه حتت هتديد مباشر من عمالء أمريكا ،فأحجم عن
االستمرار يف التاويش يف سوراي ،وانتهى دوره الفاعل – .وأما األردن فقد كان هو وخمابراته يقيم العالقات القوية مع فصائل
اجلنوب يف سوراي ،وكان ذلك لصاحل بريطانيا على أمل الولوج بايء من النفوذ إىل سوراي ...وللحد من هذا فقد ابدرت أمريكا
بنفسها إىل فتح املفاوضات مع روسيا حول خدعة "خفض التصعيد" جنويب سوراي ،وهكذا مكنت النظام من السيطرة شبه الكاملة
على اجلنوب ومن مث انتهى التأثري الفاعل لألردن أو كاد...
 -5وابلتدقيق يف السياسة األمريكية وسياسة أتباعها خاصة تركيا والسعودية وتلحق هبم مصر بدرجة أقل بسبب مااكلها
الداخلية ،جند أن أمريكا تسري يف آن واحد يف كل اخلطوط العريضة اليت رمستها لسوراي واملذكورة أعاله ،فهي تتك الباب مفتوحاً
على مصراعيه جلهود النظام وروسيا وإيران لضرب املعارضة عسكرايً ،وتزيل أي شكوك لدى املعارضة أبن أمريكا قد هتب لنجدهتا،

فعندما بدأ النظام بان محلته على درعا واملنطقة اجلنوبية مدعوما ابلطريان الروسي وجهت أمريكا رسالة للفصائل يف اجليش احلر عرب
سفارهتا يف األردن يوم  2018/6/23قالت فيها "نفهم أنكم جيب أن تتخذوا قراركم حسب مصاحلكم ومصاحل أهليكم وفصيلكم

كما تروهنا ،وينبغي أال تسندوا قراركم على افتاض أو توقع بتدخل عسكري من قبلنا" (موقع عنب بلدي  .)2018/6/23أي أن
أمريكا تقطع أي أمل للفصائل املتعاونة معها أبهنا قد هتب لنجدهتا! وكأن بعضهم ،كما نقلت بعض وسائل اإلعالم ،قد صحا من
غفلته فقال إن أمريكا قد خدعتهم! آآلن؟
وهكذا فإن أمريكا تسري فعلياً يف سياسة استئصال الفصائل املسلحة يف سوراي عن طريق النظام وإيران وروسيا ،وال تضع أمام

ذلك أي عراقيل ،ولكن قبل ذلك وبعده املسامهة الفعالة من تركيا والسعودية! وأما الدعم األمريكي للفصائل فكان يقف عند حدود
التصرحيات أو األموال اليت تدفع للقادة لقاء الوالء ،وما كان يصل من سالح أمريكي فهو بسيط وقليل وغري فعال وذو طبيعة
دفاعية (أي غري فتاك) ،وكان ذلك يف املاضي هبدف إقناع الثوار أبن أمريكا معهم وتدعمهم ليوالوها ،أما اليوم وبعد أن رجحت
كفة باار العسكرية فإن ذلك الكالم قد انتهى ،وانتهت معه التصرحيات األمريكية هبذا اخلصوص ،وأصبح هذا امللف مقفالً من
أمريكا وكذا من أتباعها تركيا والسعودية.

 -6وأما مسار املفاوضات السياسية فقد كانت أمريكا تؤجله إىل أن يُقضى على الثورة ومن مث يقف باار على قدميه،
ولذلك كانت تاغل أتباعها وعمالءها لتهيئة األوضاع يف حماداثت جانبية إىل أن تنضج ظروف احلل السياسي فيكون املقعد الرئيس
هلا ...ولذلك فإنه خالل مسار املفاوضات السياسية الذي استمر لسنوات كان عمالء أمريكا وأتباعها يف السعودية وتركيا يناطون
يف تنظيم االجتماعات واملؤمترات للمعارضة السورية وكانوا يربزون قيادات يف املاهد السياسي ويبعدون قيادات ،وكل ذلك يف أخذ
ورد إىل أن يقف النظام على قدميه فتتوىل أمريكا احلل السياسي بدور لروسيا أو دون دور ...ولكن بعد اإلجنازات العسكرية الكبرية
لباار وحلفائه يف مدينة حلب ،مث وادي بردى والقلمون ،مث الغوطة الارقية وإزالة املخاطر من حول دماق العاصمة ،مث أرايف
محص ومحاة ،واليوم يف درعا ،ورمبا بعد ذلك يف إدلب وما تبقى من ريف حلب ،فهذه اإلجنازات الكبرية توحي أبن احلل السياسي
األمريكي يقتب ،لكن ذلك مؤجل ملا بعد إدلب .ويبدو أهنم يعدون لذلك ،فقد أكملوا تنفيذ اتفاقية الفوعة الزبداين وأبرم اتفاق
هنائي بني روسيا وتركيا يوم  2018/7/17نص على إجالء سكان بلديت الفوعة وكفراي املواليتني للنظام يف حمافظة إدلب حيث كانتا
حماصرتني من قبل الفصائل ،لئال تبقى أية أوراق ضغط بيد الفصائل وكي ال يكون النظام يف حرج إذا هاجم املنطقة وارتكب
اجملازر ...ومن مث مل تبق دون احلل السياسي األمريكي إال إدلب ومعها ريف حلب الغريب ،وهي منطقة مهمة وفيها جتمع كبري
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للثوار ،لكن لتكيا سبيالً كبرياً على الكثري من الفصائل املسلحة فيها ،والراجح أن تضغط تركيا عليها لتسليم السالح الثقيل للنظام
والصلح معه ،وهذا أشد خطورة من حرب النظام وروسيا وإيران مع أن كليهما خطر وضرر ...فإذا ما نزعت القوة العسكرية من
الثورة السورية فإن احلل السياسي األمريكي يكون قيد اإلعداد والتنفيذ ...والراجح أن أمريكا تريد اإلبقاء على باار لفتة "انتقالية"
تكون جزءاً من حلها السياسي ،وتتأكد خالل تلك الفتة من تصفية املعارضني ،ومن مث أتيت بعميل مثل باار يواصل احلفاظ على

نفوذها يف سوراي ،وكذلك حفظ أمن ربيبتها دولة يهود املغتصبة لفلسطني ،فهذه تريد يف سوراي عميالً مثل باار حيفظ هلا أمنها فال

تطلق عليها طلقة ،فقد صرح نتنياهو للصحفيني قبل مغادرته موسكو يوم اخلميس 2018/07/12م "مل تكن لدينا ماكلة مع
أنظمة األسد (الوالد والولد) على مدار أربعني عاما مل تطلق رصاصة واحدة من هضبة اجلوالن .حنن ال نعارض استقرار الرئيس
السوري باار أسد لكننا سنعمل على محاية حدودان"( .هآرتس اليهودية .)2018/7/12
 -7والقوة العسكرية اليت ميتلكها النظام السوري ضعيفة وغري كافية للسيطرة على سوراي بعد احلل السياسي ،فقد أصبح جيش
باار منهكاً باكل كبري .وعلى الرغم من املدد الذي ال ينقطع ابألسلحة اليت توفرها له القنوات األمريكية املختلفة سواء عرب روسيا
أو إيران أو غريها إال أن القوى البارية تبقى ماكلته الرئيسية .لذلك فإنه من املتوقع أن أي حل سياسي أمريكي ال بد أن يرتكز

على قوة قادرة على صونه ،وقد تسلك أمريكا أحد الطريقني التاليني أو كليهما معاً ،ومها:
أ -استمرار االعتماد على إيران وحزهبا وملياياهتا األخرى من إيرانيني وأفغان وابكستانيني ...إخل ،وهذا يلزمه إسكاهنم
وجتنيسهم ،األمر الذي تاري بعض األخبار إىل قيام النظام السوري به اليوم ،فقد ق ّدر أحد اخلرباء لوكالة  DWاألملانية
 2018/4/30عدد تلك املليايات ب  45وعدد عناصرها يقتب من  40ألفاً ،وذكر اخلبري (يف اعتقادي أن هذه املليايات ستبقى
يف سوراي ...وشاهدان عملية توطني يف حزام دماق فاملليايات الايعية موجودة يف حي السيدة زينب وغريها من املناطق ...وأعتقد

أن إيران حتاول ،كما هو احلال ابلنسبة للحاد الاعيب ،جتنيس هؤالء أو سلك سبل أخرى تساعدهم على البقاء يف املنطقة).
وعلى الرغم من أن النظام جيرب أبناء املناطق اليت خيضعها من جديد لسيطرته للخدمة اإللزامية يف اجليش ،إال أن شكوك الوالء
جتعله يعتمد على تلك املليايات اليت قاتلت إىل جنبه أثناء سنوات الثورة.
ب -االعتماد على قوى إقليمية "حلفظ السالم" ،وقد تستقدم قوات مصرية وسعودية وتركية هلذا الغرض .وهذا الكالم ليس
جديداً ،فقد نقلت اجلزيرة نت عن صحيفة أمريكية ( 2016/4/8أشارت جملة ذا انشوانل إنتست األمريكية إىل احلرب اليت
تعصف بسوراي منذ سنوات ،وقالت إن البالد اليت انزلقت يف املستنقع حباجة لقوات حفظ سالم ،بغض النظر عن أي شكل ينتهي
به الصراع ).ومل ينته هذا التصور األمريكي للحل يف سوراي والقاضي ابستجالب قوات من اخلارج رغم اإلجنازات العسكرية لباار
فقد نقلت اجلزيرة نت ( 2018/4/17قالت صحيفة وول ستيت جورانل إن إدارة الرئيس دوانلد ترامب ختطط إلحالل قوات
عربية حمل القوات األمريكية يف سوراي حلفظ االستقرار يف مشال شرق البالد بعد هزمية تنظيم الدولة اإلسالمية .وأفادت الصحيفة أبن
مستاار األمن القومي األمريكي جون بولتون اتصل مبدير املخابرات املصري ابلوكالة عباس كامل ملعرفة موقف القاهرة من هذا
املسعى .وأضافت أن التواصل جرى مع دول خليجية أيضا من أجل املااركة يف هذه القوات وتقدمي الدعم املايل هلا ،وتوقع
مسؤولون يف اإلدارة أن تستجيب الدول العربية لطلب ترامب خصوصا فيما يتعلق ابلدعم املايل).
 -8هذا هو ما تدل عليه الوقائع اليت جرت وجتري حول السياسة األمريكية يف سوراي ...وبتدبره يتبني أن استمرار النظام
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وعدم سقوطه مل يكن يف الدرجة األوىل بقوة النظام وال بقوة أمريكا وأتباعها روسيا وإيران وملياياهتا ،وال بقوة األتباع والعمالء تركيا
والسعودية حىت وإن كان لكل ذلك أتثري ،وإمنا كان السبب األكرب هو يف اخليانة أو املخادعة والتواطؤ من كثري من رؤساء الفصائل
لثقتهم أبمريكا أبهنا معهم ونسوا أهنا عدو لإلسالم واملسلمني يف كل أعماهلا ...وكذلك الثقة أبتباعها وعمالئها تركيا والسعودية،
ونسوا كيف كان تسليم حلب بفتح جبهة درع الفرات وسحب املقاتلني منها ،ومن مث غصن الزيتون حيث وجهت املقاتلني هناك
وتركت جنوب إدلب لقمة سائغة لروسيا والنظام ...وأما السعودية فنسيت تلك الفصائل كيف هيأهتا للمفاوضة مع نظام الطاغية
يف اجتماعات ومفاوضات تقر النظام أكثر من إزالته ،وها هو ويل عهد السعودية يكاف ما كان مستوراً فيصرح أبن باار ابق...
مث األدهى واألمر أن روسيا تقصفهم حبممها باكل وحاي ومع ذلك يتفاوضون معها ويسلموهنا أسلحتهم الثقيلة واملتوسطة! وإنه
ملنظر مؤمل أن تستلم روسيا دابابهتم ومدافعهم وهم أقرب إىل الذل واخلنوع ...كل ذلك هو السبب األساس فيما حدث ،فقد مكثوا
سنوات طواالً يقاتلون النظام ويتقدمون يف مناطقه ،ولكنهم يف بضعة أايم خرجوا من حلب بتواطؤ من تركيا ،ويف خالل أقل من
ذلك خرجوا من جنوب سوراي وخاصة درعا بتواطؤ من السعودية ،ويف احلالتني كانت خمازن أسلحتهم زاخرة ابلسالح الذي غنموه

من جيش النظام ...إنه ألمر حمزن حقاً أن يصمدوا سنوات أمام الرباميل املتفجرة والصواريخ املدمرة واألسلحة الفتاكة من النظام
وروسيا وإيران وملياياهتا ،ولكنهم يف أايم ابلتواطؤ واخليانة يسلمون أماكنهم دون قتال ،بل وأسلحتهم الثقيلة واملتوسطة! ويتكون
دايرهم مهجرين!! إن املتدبر لذلك يرى أن السبب األساس هو ثقة الفصائل يف أعداء اإلسالم واملسلمني ،وثقتهم يف العمالء
واألتباع ،سواء أكان قادة الفصائل أولئك يعلمون أم كانوا جاهلني ،وسواء أكانوا عامدين متعمدين أم كانوا من ابب اخلطأ خمطئني،
مر ...وقد يسأل سائل وحق له أن يسأل فيقول ما دام حزب التحرير على هذه الدرجة من الوعي والبصر والبصرية ويدرك
فكالمها ّ

جمرايت األمور فلماذا مل ينصح الفصائل ويبصرهم فال يقعوا فيما وقعوا فيه؟ إين أقول ملن يسأل هذا السؤال لقد حفيت ألسنتنا وحنن
ننصحهم ونعظهم ونبني هلم واقع األمر ابألدلة والرباهني ...وقد كلَّت أقدامنا من السري إليهم لنصحهم وإرشادهم حيث إن بعض

بعضهم أننا
املسالك إليهم كان من الصعب على السيارات أن تسلكها فنسري فيها راجلني حىت إننا لكثرة تواصلنا معهم ظنَّنا ُ
منهم!! ولو اطَّلع من يسأل هذا السؤال على إصداراتنا وأجوبة أسئلتنا ،وما أكثرها ،لعلم أننا بذلنا الوسع يف هذا األمر بل فوق
الوسع ،ولكن كثرياً من أولئك القادة ال يرعوون وال يتقون ،بل كانوا يقولون عندما حنذرهم من املال القذر الذي أيخذونه من تلك
الدول اخلائنة" :ومن أين لنا أموال إذن؟ فحزب التحرير ال يعطينا أمواالً" ،فيزينون ألنفسهم أخذ املال من الكفار واخلونة! فإذا قلنا

هلم إنكم ستكونون بذلك رهائن عندهم يقولون ال! فضاع ما ضاع وهم يف غفلتهم يعمهون ...وإذا قلنا هلم إنكم تغنمون من النظام
سالحاً كثرياً وافراً فلماذا تُذلُّون أنفسكم على أبواب أولئك اخلونة ألخذ شيء من شيء من السالح؟ فيقولون ومن أين أنخذ
السالح وحزب التحرير ال يعطينا السالح؟ فإن قلنا هلم إن أعناقكم تكون مرهونة عندهم هبذا السالح قالوا لنا أنخذ من العدو

تبني هلم بعد فوات األوان أن السالح ُمنع عنهم وهم يف أشد احلاجة إليه ،بل وسلموا أسلحتهم بفعل تواطؤ أولئك
ونقاتل العدو! مث َّ

اخلونة ...وهكذا فقد نصحناهم ولكن ال حيبون الناصحني! وكمثال أذكر بعض ما جاء يف إصداران يف 2018/04/05م:

( ...ومع أن احلزب مل ي ّدخر جهداً يف توعية تلك الفصائل ،وتبصريها مبا جيري ويدور ،إال أهنم كانوا يربرون سريهم خلف
أولئك أبهنم يدعموهنم ابملال والسالح ،وأن احلزب ال يستطيع ذلك ،بل فقط يدعمهم ابلنصح ...ويضيفون إن ذلك النصح ال
يغين من ضرب السيوف شيئاً! ومل يدركوا أن السيف بيد حامله ،ذو حدين ،فهو يف يد الواعي املبصر يكون درعاً يقيه شر خصمه،
ووسيلة قوية هلزمية عدوه ...ولكنه بيد املخدوع الراكض وراء دعم اجملرمني يكون درعاً ممزقاً ،تربز أسالكه من خالله ،فيقتل من هو
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يف يده قبل أن يقتله خصمه!
وإننا نتوجه لتلك الفصائل اليت كانت ترفض توعيتنا هلم ،وتبصريان هلم ...فقد كانوا يقولون هذا كالم ال يغين من احلرب شيئاً،
بل يريدون الدعم ابملال والسالح الذي جيدونه عند خونة املسلمني ،عرابً وتركاً وفرساً ،بل بعضهم يضيف حىت ولو من جمرمي الروس

واألمريكان ،ظناً منهم أبن أخذهم املال القذر من أولئك ،لن مينعهم من القتال عن الاام ...نقول لكل هؤالء :ها أنتم ترون نتيجة
أفعالكم وأقوالكم ،فقد أصبحتم مهجرين مطرودين حىت من دايركم وأبنائكم!)

 -9ويف اخلتام نقول :إنه مل يبق من األماكن إال إدلب ،وقد يكون يف جعبة أردوغان دروع أخرى وأغصان تُضيع إدلب وما

حوهلا وهو ساكن ال يبدي حراكاً ...فنقول للفصائل ونتوجه إليهم أن ال ينخدعوا بتحركات أردوغان وال خيلوا إدلب للنظام ...وال

ينسوا ما أصاهبم يف حلب ،وليتذكروا حديث رسول ﷺ الذي أخرجه البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب ﷺ «اال يُ ْل ادغُ
الْم ْؤِمن ِمن جح ٍر و ِ
ي» ،فكيف إذا كان مرات ومرات؟! ﴿إِ َّن ِيف اذلِ ا ِ ِ
اح ٍد ام َّرتا ْ ِ
الس ْم اع او ُه او
ْب أ ْاو أالْ اقى َّ
ك لاذ ْك ارى ل ام ْن اكا ان لاهُ قا ل ٌ
ُ ُ ْ ُْ ا
اش ِهي ٌد﴾.
وخامتة اخلتام ،فإننا نؤكد ما سبق أن قلناه :إن األايم دول ،ولقد ابتليت هذه األمة مبثل ذلك وأشد ،من الصليبيني والتتار ،مث
عادت فنهضت ،واقتلعت جذورهم ،وسادت العامل من جديد ...صحيح أن حكم اإلسالم كان هو النافذ يف تلك األايم ،وأن
اخلالفة كانت موجودة حىت وإن كانت ضعيفة ،فكان لألمة رأس جيمعها لقتال عدوها ،وإحقاق احلق وإزهاق الباطل ،ومن مث
هزمت عدوها وهنضت من جديد ...واليوم ليس هناك حكم ابإلسالم ،وليست هناك خالفة ،وإذن من الذي جيمع املسلمني
للقتال؟ قد يقول قائل مثل هذا القول ،وهو وصف للواقع صحيح ،ولكن العمل للخالفة مستمر بقوة إبذن هللا ،وقد أصبحت
مطلباً رئيساً للمسلمني يف بلداهنم ،وهم يرقبون ذلك ابلقول والفعل ،وينطلقون لقلب تلك األايم السود  28 ،27 ،26رجب

1342ه  ،اليت كانت مسرح التآمر واجلرمية يف إلغاء اخلالفة ،ينطلقون إلزالة تلك األايم السود ،ويعيدوهنا مارقة ابخلالفة من جديد
يف يوم قدره هللا ،وما ذلك على هللا بعزيز ،وعندها سيعلم الذين ظلموا وخانوا وأجرموا أي منقلب ينقلبون ...وعلى املسلمني أن ال
ول
ييأسوا من رمحة هللا ،فالاام ستبقى الاام ،فهي عقر دار اإلسالم :أخرج نعيم بن محاد يف الفنتَ ،ع ْن َكثري بْن ُمَّرَة ،قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
اَّلل ﷺ« :عُ ْق ُر ادا ِر ِْ
اإل ْس اَلِم ِاب َّ
لش ِام».
َّ
واحلزب مطمئن بنصر هللا ،ليس فقط لألنبياء واملرسلني ،بل كذلك للمؤمنني الصادقني ،وليس فقط يف اآلخرة ،بل يف الدنيا
َّ ِ
آمنُوا ِيف ا ْْلايا ِاة ُّ
اد﴾ ،ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر هللا ،ويصيب الذين
وم ْاألا ْش اه ُ
الدنْ ياا اويا ْوام يا ُق ُ
كذلك﴿ ،إِ ََّّن لانا ْن ُ
ين ا
ص ُر ُر ُسلاناا اوالذ ا
أجرموا صغار يف الدنيا ،وعذاب أليم يف اآلخرة ،وهللا منتقم جبار ،عزيز حكيم.
السادس عشر من ذي القعدة 1439ه
2018/7/29م
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