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  ملخص

 »قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب في معرض تبريره إلعالن االنسحاب من سورية: 
ُ
ض ي األمر لقد ق

 ؛ فيما كانت "الدولة العميقة" في الواليات املتحدة«رمل وموت علىنحن نتكلم ...  منذ زمن طويل ةفي سوري

 ما حدث بالفعل.  تتحدث عن ضرورة بقاء مديد في سورية في إطار سياسات إقليمية دولية، وهو 

 ذرائع ومبررات التدخلإذ إنَّ الصحيح هو أن ترامب لم يكن يعني الخروج النهائي أو التام من سورية، 

، إنما كان يريد "تغيير النمط"، وتعزيز دينامياتال تزال قائمة، بل لعلها  فيها
ً
 ووضوحا

ً
 ازدادت اتساعا

 "الحرب الهجينة" الدائرة فيها وعليها. 

ترامب املذكور أعاله، عن "الرمل واملوت"، قد يتحول في دالالته ومضامينه إلى عكس ما  لكن تعبير

ُرون أن أراده الرجل. و  ِّ
د 
َ
عندما يجد األمريكان أن البيئة أصبحت نابذة، وأن األفق يضيق، سوف ُيق

ضطرهم للخروج، ألنَّ لدى سورية خبرا
َ
ت طويلة التطورات تتجه نحو خيارات أكثر حدة أو خطورة، قد ت

، وال شك أنهم 
ً
ومديدة في تدبير املقاومة املحلية ضد القوات األجنبية، وهذا ما يعرفه األمريكان جيدا

 خبروه )من جهة سورية( في لبنان وفلسطين والعراق.

 بالفعل، 
ً
وصف سورية من قبل ترامب بأنها بالد "رمل وموت"، فهذا ما يجب أن ُيصبح واقعا

ُ
وأما أن ت

، لكن  "قلب املعنى" والداللة أو بـ السوريون إنما بـوأن "يتمثله" 
ً
ا "عكسهما"، لتصبح سورية كذلك حق 

 حيال الوجود األمريكي ورهاناته في شرق الفرات، وفي سورية واإلقليم.

 وأربعة محاور، مقدمة تتألف الورقة من 
ً
ضَمرويتضمن: في املقاربة  -أوال

ُ
ا م، املسكوت عنه أو امل

  الحرب املعاكسة؟ الحرب الهجينة؟ ما
ً
 ، ا والحرب الهجينةأمريك -ثانيا

ً
 ، ةسياسات كاشف -ثالثا

ً
 -رابعا

، بداهة املقاومة، و "سياسات صد"، وأول االستجابةويتضمن: سورية: املقاومة أو الحرب املعكوسة 

 
ً
 .خاتمةوأخيرا
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 مقدمة

 الرئيُس األمريكي دونالد ترامب سورية بأنها بلد "الرمل واملوت"، 
َ
جاء ذلك في معرض تبريره أو وصف

 »دفاعه عن قراره باالنسحاب من شرق الفرات، قال: 
ُ
نحن ...  منذ زمن طويل ةض ي األمر في سوريلقد ق

فيما كانت "الدولة العميقة" أو "دولة األمن القومي" في الواليات املتحدة تتحدث  ،1«رمل وموت علىنتكلم 

 وهو ما حدث بالفعل.   ،2عن ضرورة بقاء مديد في سورية في إطار سياسات إقليمية دولية

الصحيح هو أن ترامب لم يكن يعني الخروج 

النهائي أو التام من سورية، إذ إنَّ ذرائع ومبررات 

ازدادت ال تزال قائمة، بل لعلها التدخل فيها 

، إنما كان يريد تغيير النم
ً
 ووضوحا

ً
ط، اتساعا

وتعزيز ديناميات "الحرب الهجينة" الدائرة فيها 

  وعليها.

إنَّ "الحرب الهجينة" أقل  مخاطرة وتكلفة، بالتركيز على: سياسات "الخنق االقتصادي"، وتعطيل 

، وممارسة الضغوط ملنع الدولة وحلفائها من تحويل املكاسب العسكرية إلى مكاسب  مسارات الحل 

 التبعات الستمرار السياسات املناهضة للواليات املتحدة. سياسية، وتعظيم التكاليف و 

وتتبع سورية ديناميات "حرب هجينة معكوسة"، إن صدَق التعبير، بإصرارها على حق  املقاومة 

وإخراج األمريكي وغيره من البالد، وذلك في سياق عالقات تحالف )إقليمية ودولية( مركبة ومعقدة؛ 

 
ً
من األسباب العميقة التي جعلتها )الحرب( ممكنة، والقابلية االجتماعية وإعادة قراءة الحرب، َبْدءا

والسياسية والقيمية والثقافية ... التي جعلت التدخالت األمريكية والتركية واإلسرائيلية وغيرها ممكنة في 

                                                             
 ،2019كانون الثاني/يناير  2، اليوم روسيا"، !"ترامب: خسرنا سوريا منذ وقت طويل وهي ليست سوى الرمل واملوت 1

http://bit.ly/2vnPOuE  
 ، 2019ول/أكتوبر تشرين األ  syndicate-project، 17ريتشارد هاس، "خيانة ترامب العظمى وتكلفتها املرتفعة"، موقع  2

https://www.project-syndicate.org/commentary/high-price-of-american-withdrawal-from-syria-by-richard-n-

haass-2019-10/arabic   

إنَّ "الحرب الهجينة" أقّل مخاطرة وتكلفة، 

بالتركيز على: سياسات "الخنق االقتصادي"، 

لحّل، وممارسة الضغوط وتعطيل مسارات ا

ملنع الدولة وحلفائها من تحويل املكاسب 

 العسكرية إلى مكاسب سياسية

http://bit.ly/2vnPOuE
https://www.project-syndicate.org/commentary/high-price-of-american-withdrawal-from-syria-by-richard-n-haass-2019-10/arabic
https://www.project-syndicate.org/commentary/high-price-of-american-withdrawal-from-syria-by-richard-n-haass-2019-10/arabic
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ة وحق تدبر السبل املمكن –كما سبقت اإلشارة–سورية؛ واالنطالق من بداهة رئيسة وهي: حق املقاومة 

 على هذا الصعيد.

 وأربعة محاور، مقدمة تتألف الورقة من 
ً
ضَمراملسكوت عنه أو اويتضمن: في املقاربة  -أوال

ُ
ما ، مل

  الحرب الهجينة؟ ما الحرب املعاكسة؟
ً
 ، ا والحرب الهجينةأمريك -ثانيا

ً
 ، ةسياسات كاشف -ثالثا

ً
 -رابعا

، بداهة املقاومة، و "سياسات صد"، واالستجابةأول ويتضمن: سورية: املقاومة أو الحرب املعكوسة 

 
ً
 .خاتمةوأخيرا
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ا
 في املقاربة  -أوال

 مثل أنَّ سورية هي بالد "رمل وموت" والتي ترد في موضع التبرير 
ً
دة عا –كما تتكرر اإلشارة–إنَّ عبارة

 عما ُيراد لها أو منها أن توصله أو تؤديه، وقد ينطبق ذلك على 
ً
 أو كثيرا

ً
ي أما تحمل معانَي تختلف قليال

 عبارات وأي خطاب.

ه االستعارة امللتبسة عن "الرمل واملوت" في سورية، قد تتحول في دالالتها ومضامينها إلى عكس ما أراد

عنى أو "استعارة معكوسة"، بمعنى أن سورية هي بلد "رمل وموت" صاحبها، كما لو أننا بإزاء انقالب في امل

 لكن لفواعل اإلرهاب والتدخل الخارجي، وأن املقاومة هي تعبير عن "إرادة الحياة"، وعن "الهمة" و"التطلع

للمستقبل"، وهذا ما يفترض بالسوريين أن يفكروا فيه، وال بد أنهم يفعلون، وال معنى ألي فعل أو 

 ا لم تكن في هذا السياق.استجابة م

ضَمر
ُ
 املسكوت عنه أو امل

قد يكون "املسكوت عنه" أو "املضمر" في التعبير املذكور هو تعميم صورة نمطية سوداوية عن 

سورية، وإغالق باب األمل باملستقبل لدى السوريين، ودفعهم للتخلي عن أي معنى للتمسك بالبالد، 

 حالة فعل ش يء.واالستسالم ملا هم فيه، والشعور باست

، ومن هذا املنظور، ال داعي الستخدام املزيد من القنابل وأسلحة 
ً
 وتدميرا

ً
هذا هو السالح األشد فتكا

عندما يموت األمل،  ،3التدمير العسكرية، ثمة أسلحة أقوى تستهدف إرادة ومخيال األفراد والجماعات

ل ما ُيراد له ومنه من 
ُّ
َمث

َ
 قبل الخصوم. وينتهي الفاعل باالستسالم، وت

 ما الحرب الهجينة؟ 

 
ُ
برز اختالف أو تركيز مثل "الحرب الهجينة" ت

ُ
أحد أهم أنماط الحروب الجديدة في عالم اليوم، وت

الوزن النسبي ألدوات قد ال تكون عسكرية باملعنى التقليدي، مثل: اإلعالم وامليديا، والعالم االفتراض ي 

 والشبكي، واالقتصاد، ونظم القيم، والحرب النفسية، كما تركز على ديناميات التغلغل واالختراق داخل

بحيث يتم اللعب على التناقضات والفجوات الداخلية مجتمع وبنى ومؤسسات الفواعل املستهدفة، 

                                                             
يتحدث ألكس ي دي توكفيل عن هذا الجانب من استخدام القوة في الواليات املتحدة، قبل أن يتحدث ميشيل فوكو بوقت  3

 . 22-21(، ص 2014، ترجمة: حسام خضور )دمشق: دار نينوى، بشرة سمراء أقنعة بيضاءطويل، انظر: حميد دبش ي، 
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للشبكات والجماعات  واإلسناد املباشرإلى جانب شبكات الدعم ، اخلمن الد   إلنهاك هذه الفواعل

 الصراع. أطرافو 

تكتيكات الحروب الهجينة هي إحدى أبرز سمات التدخالت والحروب في عالم اليوم، وهي ليست 

حصرية بالواليات املتحدة، ولو أنها األكثر خبرة 

صانعها األول، ولعل السمة فيها، وربما كانت 

الرئيسة لتلك الحروب هو ما يجعلها البديل 

 في الحرب السورية، ويتعلق األمر 
ً
املرجح أمريكيا

بوجود "قابلية داخلية"، وفواعل مستعدة 

للتعامل والتفاعل مع األمريكي، وصدوع 

اجتماعية وثقافية وسياسية، وفجوة بين املجتمع 

  نفاذ منها.والدولة تمكن لألمريكي من ال

والحروب الهجينة ال تقف عند "الحروب بالوكالة"، وسياسات "الخنق االقتصادي"، و"العزل 

، ومرد  ذلك  –في حالة الحرب السورية–السياس ي" وغيرها، إنما تتطلب 
ً
 مباشرا

ً
 عسكريا

ً
 وتدخال

ً
وجودا

إلى فشل ديناميات هذه "الحرب الهجينة" وعجز "الوكالء" أو "العمالء" عن تحقيق األهداف املرجوة 

ٍة مع تراجع  ، واألهم هو أن األمريكي يقرأ الحرب السورية بوصفها عدة حروب في آن، وبخاص 
ً
أمريكيا

 روز أو تزايد "األبعاد اإلقليمية والدولية". "البعد السوري" فيها، مقارنة بـب

وهكذا تواصل الواليات املتحدة سياسات "الحروب الهجينة"، وتزيد في تواتر ونمط تدخلها 

العسكري، وتحاول الحفاظ على مناطق سيطرة ونفوذ عسكري وسياس ي تحت عنوان حماية حلفائها في 

َعت من ذلك  لتقول: إن لها أولويات وأوليات في سورية واإلقليم الحرب ضد "داعش"، ثم كان أن َوسَّ

 
ً
 من "شرق الفرات" تحديدا

ً
 .والعالم انطالقا

تواصل الواليات املتحدة سياسات "الحروب 

مط تدخلها الهجينة"، وتزيد في تواتر ون

العسكري، وتحاول الحفاظ على مناطق 

سيطرة ونفوذ عسكري وسياس ي تحت عنوان 

 حماية حلفائها في الحرب ضد "داعش"
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 ما الحرب املعاكسة؟ 

س ديناميات "حرب هجينة" معاكسة لدى سورية )وحلفائها(، وقد رجَح وصف ديناميات يمكن تلم  

بمعنى أن لدى "الثعلب" طرائَق  ،4نفذ"املواجهة بين سورية والواليات املتحدة باملواجهة بين "الثعلب والق

 ملهاجمة "القنفذ"، لكنها غير مضمونة النجاح، فيما لدى األخير طريقة واحدة 
ً
 وكيفياٍت عديدة

ً
وأنماطا

 ما تكون ناجحة أو ناجعة، وهي "املقاومة".
ً
 للرد، غالبا

ً
 تقريبا

واحتواء منها لديناميات "الحرب الهجينة املعاكسة" أو "املعكوسة" هي أقرب لديناميات تكييف 

 مواجهة مباشرة، وتنطلق من: 

 رؤية مركبة لفواعل ورهانات الحرب. -

 إدراك الفارق بين التحديات واإلمكانات. -

ر بدائل مستقلة وناجعة للمواجهة. -  إدراك صعوبة رسم سياسات وتخيُّ

س الطويل، والرهان الفعال على عامل الزمن أو الوقت. -
َ
 سياسات الَنف

 لفات، وتكييف الخيارات واإلجراءات.تدبير التحا -

 االستثمار في الفروق والتناقضات بين الخصوم، والبراغماتية في السياسات. -

أما ملاذا الحديث عن "حرب هجينة 

معكوسة"، فألنها تجري في مواجهة "حرب 

هجينة"، وألن ثمة صعوبة كبيرة في الدخول في 

مواجهة عسكرية مباشرة مع الواليات املتحدة 

 في 
ً
وحلفائها، وهذا من األمور املستقرة تقريبا

تقديرات الحرب السورية. وقد تحدث الرئيس 

لك، في معرض قراءته السوري بشار األسد عن ذ

                                                             
، دراسة )دمشق: مركز دمشق املتحدة األمريكية إزاء األزمة السوريةالقنفذ والثعلب: الواليات عقيل سعيد محفوض،  4

 (. 2017لألبحاث والدراسات، نيسان/أبريل 

عندما ال تكون الحرب أو املواجهة املباشرة 

ر سبل أخرى، وإذا بُّ
َ
د
َ
ر وت يُّ

َ
خ
َ
 ممكنة، ال بد من ت

لم تكن تلك السبل موجودة أو حاضرة بصورة 

تغيير النمط في قراءة ما تلقائية، فال بد من 

 يجري، وتدبير السياسات وفق أسس جديدة



    

ة  ة في ُسوِريَّ
َ
ِحَدة وسياسات الَحرب الَهِجين

ّ
ت
ُ
           َرمٌل وَموٌت! الواليات امل

للموقف في منطقة شرق الفرات، واإلعالن األمريكي عن بقاء مديد فيها، قال: إنَّ سورية ال تملك اإلمكانات 

  .5أراضيها ىأو القدرات للدخول في مواجهة مباشرة مع األمريكي، لكنها لن تقبل بوجود األمريكي عل

ر سبل أخرى، وإذا لم ، العندما ال تكون الحرب أو املواجهة املباشرة ممكنة َدبُّ
َ
ر وت يُّ

َ
خ

َ
تكن  بد من ت

تلك السبل موجودة أو حاضرة بصورة تلقائية، فال بد من تغيير النمط في قراءة ما يجري، وتدبير 

 من السؤال: ملاذا أمكن لألمريكي أن يوجد في شرق الفرات، وأي 
ً
السياسات وفق أسس جديدة، انطالقا

؟ قابلية اجتماعية وثقافية و 
ً
 اقتصادية وأمنية وغيرها جعلت ذلك الوجود ممكنا

 فإن "تفكيك" أو "احتواء" تلك القابلية هو األساس في التعاطي مع الوجود األمريكي، أما البدا
ً
ئل وإذا

 "املقاومة" فهي ممكنة، ولكنها مشروطة بميزان اإلمكانات وتقدير التبعات، أو الجدوى  األخرى املتمثلة بـ

 .أمكن التعبيروالفعالية، إن 

  

                                                             
 .2019تشرين األول/أكتوبر  31ين، إلى قناة السورية واإلخبارية السورية الرسميت الرئيس بشار األسدحديث  5



    

ة  ة في ُسوِريَّ
َ
ِحَدة وسياسات الَحرب الَهِجين

ّ
ت
ُ
           َرمٌل وَموٌت! الواليات امل

 
ا
 أمريكا والحرب الهجينة -ثانيا

إنَّ الهدف الرئيس من مواصلة ديناميات "الحرب الهجينة" في سورية )أو حيالها(، بل والتشدد فيها، 

 2011هو تحقيق ما لم يمكن تحقيقه طوال عدة سنوات من الحرب منذ آذار/مارس 
ً
، واملراد أمريكيا

ليس تغيير الرهانات أو السياسات، فهذا أمر مستبعد، حتى اآلن،  –ليهوهذا ما تتكرر اإلشارة إ–اليوم 

 إنما تغيير الوزن النسبي لألدوات واألنماط وحتى املقاربات، بمعنى: 

التركيز النسبي لعوامل وديناميات "الحرب الهجينة" مثل: "الخنق االقتصادي"، والحصار  -

وحرمان الدولة من املوارد، وتعزيز كيانيات السياس ي، واستنزاف البالد باملواجهات والصراعات، 

 جهوية كما هو الحال في شرق الفرات.

التلويح الدائم باستخدام القوة العسكرية، بل واستخدامها بصورة متكررة، تحت ذرائع ومبررات  -

 وحجج كاذبة أو مختلقة.

ظة على تعزيز الوجود العسكري، واحتالل مواقع في شرق الفرات ومنطقة "التنف"، واملحاف -

ديناميات العمل في "منطقة رمادية"، والحرص على "عدم االحتكاك" مع القوات السورية 

والروسية واإليرانية على "خط الفرات" وفي منطقة الجزيرة، و"احتواء" أي تداعيات غير 

 محسوبة على حدوث ش يء من ذلك. 

توسيع مروحة العناوين والذرائع  -

واملبررات للتدخل في منطقة الجزيرة، 

 اربة اإلرهاب" املتمثل بـبحيث تتعدى "مح

"داعش"، وحماية الحلفاء املحليين، 

وحتى حصار النظام السياس ي والدولة في 

سورية، إلى احتواء الرهانات الروسية، 

وإخراج إيران من سورية والحد من 

نفوذها في اإلقليم، ومراعاة مصالح 

 . "إسرائيل"

ديناميات "الحروب الهجينة"، لم تؤت ثمارها 

 ،
ا
فما كان منها إال تشديد الخنق املرجوة أمريكيا

بصورة تفوق أي سياسات بهذا الخصوص، 

بإقرار "قانون سيزر"، والتدخل املباشر ملنع 

الشركات والشركاء والتهديد بعقوبات وحظر، 

 إلى التدخل ملنع إمدادات الطاقة.



    

ة  ة في ُسوِريَّ
َ
ِحَدة وسياسات الَحرب الَهِجين

ّ
ت
ُ
           َرمٌل وَموٌت! الواليات امل

، ولم تقدر على إقامة حياة قابلة لكن ديناميات "الحروب الهجينة"، لم تؤت ثمارها املرج
ً
وة أمريكيا

لالستمرار في مناطق خارج سلطة الدولة، فما كان منها إال تشديد الخنق بصورة تفوق أي سياسات بهذا 

والتدخل املباشر ملنع الشركات والشركاء والتهديد بعقوبات وحظر،  ،6"قانون سيزر"الخصوص، بإقرار 

 .إلى التدخل ملنع إمدادات الطاقة

  

                                                             
لخنق االقتصادي التي تتبعها الواليات املتحدة حيال سورية، حيث يمثل "قانون سيزر" نقطة أو عتبة تحول كبيرة في سياسات ا 6

يتضمن فقرات عن "الحكم االنتقالي" كشرط لتخفيف أو إيقاف شروطه وبنوده العقابية، وهذا يتجاوز بكثير مضامين قرار 

 . 2015كانون األول/ديسمبر  18تاريخ  2254مجلس األمن رقم 
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َ
ِحَدة وسياسات الَحرب الَهِجين

ّ
ت
ُ
           َرمٌل وَموٌت! الواليات امل

 
ا
 سياسات كاشفة -ثالثا

 اليوم، إذ تكشف الحرب، وتكشف هي نفسها، 
ً
إنَّ رهانات وأولويات الواليات املتحدة أكثر وضوحا

ومحاربة "داعش"  عما كانت تتلطى خلفه من مقوالت وعناوين عن: مطالب الشعب، ودعم "الثورة"،

 وغيرها.

منطقة الشرق األوسط كانت " نَّ إ :س ي  قال نيكوالي باتروشيف سكرتير مجلس األمن القومي الرو 

  لسنوات عدة بمثابة "ميدان تدريب" للواليات املتحدة، التي جربت فيها تقنيات الحرب الهجينة"، 

في تلك املنطقة بالذات تم تطبيق تقنيات "الفوض ى املوجهة" و"الحرب الهجينة" على نطاق »: أضافو 

 .7»واسع ألول مرة، وتم تطويرها حتى اكتملت

 :8وما تحاوله أو تريده الواليات املتحدة في شرق الفرات هو

اإلعالن عن اإلبقاء على قواعد عسكرية أمريكية في مواقع محددة، واإلعالن عن استمرار  -

 العمليات العسكرية الجوية والعمليات الخاصة.

 رب. تهيئة "بدائل ميدانية" أو "تفاهمات" الفواعل الكردية وشركائها من العرب وغير الع -

ه تركيا مصدَر تهديٍد، بما في ذلك التمكين لها من أجل  - تدبير الخالفات مع تركيا، وضبط ما تعد 

 القيام بتوغل عسكري واستهداف ملواقع عسكرية وربما السيطرة على مناطق محددة.

إقامة نوع من التوافق املوضوعي، وربما املباشر، مع روسيا بشأن خرائط وأوزان ونسب وطبيعة  -

 طرة.السي

ـ ، ومراجعة املوقف بناء على التقديرات األمنية واالستراتيجية ل"إسرائيل"تدبير املوقف مع  -

 ."إسرائيل"

                                                             
تشرين الثاني/نوفمبر  11، روسيا اليوم"باتروشيف: واشنطن قامت بتجربة تقنيات الحرب الهجينة في الشرق األوسط"،  7

2019 ،http://bit.ly/2uvrd6G  
دراسة  تجابة سورية ممكنة؟،رهان مهاباد: شرق الفرات بين الكرد والواليات املتحدة وتركيا، أي اسعقيل سعيد محفوض،  8

  (.2019)مركز دمشق لألبحاث والدراسات، تشرين األول/أكتوبر 

http://bit.ly/2uvrd6G
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ت
ُ
           َرمٌل وَموٌت! الواليات امل

تأمين قابلية بقاء مديد للقوات األمريكية في شرق الفرات، و"خلق أمر واقع"، و"اعتياد" النظام  -

السياس ي والدولة واإلقليم والعالم على ذلك! وهذا األمر رغم صعوبته وخطورته إال أنه ممكن 

 الحدوث.  

عادة اإلعمار، بل حرمان الدولة املركزية من النفط والغاز، بغية التأثير في خططها وسياساتها إل  -

 على تلبية االحتياجات األساسية للناس.   قدرتها وحتى التأثير في

استخدام الريع الناتج عن النفط والغاز من شرق الفرات في تمويل الشبكات التي تستخدمها في  -

  .9حربها القذرة ضد سورية واملنطقة

تهديد مشاريع الوصل الجغرافي، تعزيز مشروع الكيانية في شرق الفرات بكل أغراضه، ومنها:  -

 بيروت.-الجيوستراتيجي بين طهران ودمشق وقطع التواصل

  

                                                             
  https://sptnkne.ws/ApQH، 2019تشرين الثاني/نوفمبر  3، سبوتنيك"الجيش األمريكي يبحث عن النفط في شرق الفرات"،  9

https://sptnkne.ws/ApQH
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ّ
ت
ُ
           َرمٌل وَموٌت! الواليات امل

 
ا
 سورية: املقاومة أو الحرب املعكوسة -رابعا

يمكن الحديث عن استجابة أولية أو ابتدائية أو تأسيسية ذات طابع معرفي وإدراكي، ثم استجابة 

" و"احتواء" متع  إلى التأكيد على واالنطالق من عملية تتمثل باتباع "سياسات َصد 
ً
ددة املستويات، وصوال

 "بداهة املقاومة" بوصفها السبيل الناجع في املواجهة.  

تنطلق الحرب الهجينة املعاكسة من الحاجة إلنقاذ سورية واملنطقة )والعالم!( من ثالث بربريات 

وكيلة، وثالثة هي نتاجهما )األولى متداخلة ومتواشجة التفاعل والتضامن والتأثير: واحدة أصيلة، وثانية 

 والثانية(:

 تتمثل األولى بالهيمنة األمريكية على النظام العاملي. -

في ديناميات الهيمنة واالختراق اإلقليمية،  –وهي من صناعة الواليات املتحدة–تتمثل الثانية  -

ة في املشروعين اإلسرائيلي والتركي.  وبخاص 

 وتدفقات العنف واإلرهاب.  فيما تتمثل الثالثة بفواعل وشبكات -

 أول االستجابة

لعل أول االستجابة املمكنة أو الواجبة هي قراءة الحرب واستخالص الدروس، والعمل على تعظيم 

، وتفكيك القابلية الذاتية أو الداخلية للحرب والتدخل الخارجي، 
ً
ما يمثل فرصة واحتواء ما يمثل تهديدا

يجي لشبكات على اختالف أنماطها ودرجاتها، واحتواء سياسات "الخنق االقتصادي"، وتفكيك تدر 

وطبقات الفساد، وإصالح القوانين والتشريعات، وإصالح السياسات العامة، وتفادي أن يؤثر ذلك في 

 هدف رئيس وهو مكافحة اإلرهاب، واستعادة سلطة الدولة على كامل الجغرافيا السورية. 

  "سياسات صد"

 متعددة املستويات:  "سياسات صد"اتباع 

 املستوى العاملي -

ن من الفواعل الطامحة والراغبة في تغيير طبيعة كأن تكون   من تحالف عاملي  الطابع مكو 
ً
جزءا

مريكية على النظام العاملي. مع إدراك حدود ذلك التوجه وسقوفه، وعدم من الهيمنة األ  السياسات والحد  
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ّ
ت
ُ
           َرمٌل وَموٌت! الواليات امل

نظر عن إغالق األبواب أمام الفواعل الراغبة بالعودة، وهذا من بداهات السياسة السورية، بصرف ال

 أداء السياسات.

 املستوى اإلقليمي -

يوجد فيه مستويان رئيسان: تدبر السبل بين تناقضات مختلف الفواعل اإلقليمية، باإلضافة إلى 

ْدر املتاح، بين خطوط التحالف والتجاذبات علىوالرهانات قاومة، وإدارة املخاوف خط امل
َ
مستوى  ق

 اإلقليم.

 املستوى السوري الوطني -

 مستويات رئيسة:  وفيه ثالثة

  األول محاربة اإلرهاب واستعادة السيطرة وفرص سلطة الدولة. وهذا مرهون في جانب كبير منه

 بديناميات التحالف واملواجهة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي. 

  الثاني سياسات االنتقال من الحرب إلى السياسة، وتهيئة الظروف الستعادة مجريات الحياة

ر املمكن، من مصالحات وتسويات وسياسات طمأنة وجبر للخواطر وتفكيك الطبيعية قْد 

  هم جبهات الحرب الهجينة ضد سورية.أ التهديد. وهذه هي إحدىمدارك ومصادر 

 .الثالث اإلمساك باملجال، وإعادة بناء فكرة ومقولة املجتمع والدولة، وتجديد العقد االجتماعي 

 بداهة املقاومة

 مباشرة أو مفتوحة بين قوات مسلحة 
ً
إنَّ املقاومة هي نمط خاص من املواجهة، إذ ليست حربا

لطرفين متحاربين، إنما هي استجابة مركبة من 

م حيال  ما يعده قوات احتالل، قبل الطرف املقاوِّ

مع إدراكه للفارق في اإلمكانات والقوة. زْد على ذلك 

أنَّ قوة الخصم ال تعني أن له الحق  في االحتالل أو 

م   افتقاد أو افتقار املقاوِّ
فرض خياراته، وأنَّ

  لعناصر القوة واإلمكانات ال يقلل من حقه في الدفاع عن نفسه.

األمريكان أن البيئة أصبحت نابذة، عندما يجد 

وأن األفق يضيق، سوف يقدرون أن التطورات 

 تتجه نحو خيارات أكثر حدة أو خطورة



    

ة  ة في ُسوِريَّ
َ
ِحَدة وسياسات الَحرب الَهِجين

ّ
ت
ُ
           َرمٌل وَموٌت! الواليات امل

ة وطنية" تقوم بهذا الفعل، ودور الدولة في هذه الحالة هو تهيئة لكنَّ املقاومة تتطلب "حالة شعبي

عم"، غير أنَّ الشرط الالزم لكل ذلك هو وجود فواعل اجتماعية تمتلك  الظروف املناسبة وتقديم "كل الد 

إرادة املقاومة. والواقع أن األمريكي والتركي وغيرهما يستندون لقابلية اجتماعية نسبية لهما في بعض 

 سورية. مناطق

صياغة الوضع الوطني في املجتمع السوري.. استعادة الوطنية، واستعادة »يجب العمل على إعادة 

ولن تكون لديه القدرة ... عندما نصل لهذه الحالة، أنا أؤكد لك أن األمريكي سيخرج وحده، ... وحدة الرأي 

 في سورية. هذا الش يء رأيناه  –وهو دولة عظمى–
ً
في لبنان في مرحلة من املراحل، على أن يكون موجودا

 .10«ورأيناه في العراق في مرحلة الحقة. هذا ما أعتقد أنه الحل السليم

عندما يجد األمريكان أن البيئة أصبحت نابذة، وأن األفق يضيق، سوف يقدرون أن التطورات تتجه 

 
ً
 ومديدة

ً
ة أن لدى سورية خبراٍت طويلة ة في تدبير املقاومة املحلينحو خيارات أكثر حدة أو خطورة، وبخاص 

، وال شك في أنهم خبروه )من جهة 
ً
ضد القوات األجنبية، وهذا ما يفترض أن األمريكان يعرفونه جيدا

 ورية( في لبنان وفلسطين والعراق.س

دْع أنَّ بإمكان سورية أن تقول للعالم: إن وجود الواليات املتحدة في شرق الفرات غير شرعي، وهي 

وارد، وتعرقل عودة الدولة السورية لإلمساك باملجال ومحاربة اإلرهاب، كما تعرقل تسرق النفط وامل

 محاوالت التوصل إلى اتفاق بين دمشق وكردها.

  

                                                             
 . 2019تشرين األول/أكتوبر  31إلى قناة السورية واإلخبارية السورية الرسميتين،  األسدبشار  الرئيسحديث  10
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           َرمٌل وَموٌت! الواليات امل

 خاتمة

ال ُيعرف عن الرئيس األمريكي ترامب الكثير من النباهة أو التؤدة في اختيار كلماته وعباراته، وقد 

 مثله –الذين فيهم عقول وخبرات كبيرة–يحاُر املرُء أو املرأة في فهم كيف أن األمريكيين 
ً
 اختاروا رجال

ما يقوله، واألهم أن لديه  –حال على أية–لقيادة أكبر وأقوى دولة في العالم اليوم، إال أن لدى الرجل 

 من يتلقى قوله ويقبله بل ويدافع عنه.

املفارقة أن تقديرات ترامب عن سورية تبدو أكثر واقعية من تقديرات الكثير من فواعل الحدث 

السوري، ذلك أن الواليات املتحدة ال تملك أي يقين بشأن ما سوف تؤول إليه األمور في سورية، وليس 

كما أنَّ التفكير والتعبير املتكررين عن ضرورة االنسحاب من  ن الخطوات اآلتية حيالها!لديها ما يضم

 سورية يقومان على مدارك متزايدة باملخاطر القائمة أو املحتملة في األيام املقبلة.

َل  ِّ
 
 لالنسحاب، يمكن أن ُيمث

ً
ُل دافعا ِّ

 
 للب –من منظور "الدول العميقة"–غير أن ما قد ُيَمث

ً
اء، قدافعا

ة مع وجود مدارك تهديد عالية ورهانات معقدة حيال سورية وحلفائها، كما يمثل أمن   "إسرائيل"وبخاص 

 أولوية في هذا الباب.

إن حجم املوارد التي تم تخصيصها وإنفاقها في الحرب يحيل إلى حجم الرهانات الكبيرة واملعقدة 

طوال عدة سنوات من الحرب، يحيل إلى  على انكسار سورية؛ وإن اإلخفاق في تحقيق تلك الرهانات

 الرهانات املضادة أو املعاكسة، وإلى حجم التضحيات واملوارد التي قدمها السوريون )وحلفاؤهم(.

 بالفعل، 
ً
وأما أن توصف سورية من قبل ترامب بأنها بالد "رمل وموت"، فهذا ما يجب أن يصبح واقعا

، لكن حيال وأن "يتمثله" السوريون إنما بقلب املعنى وال
ً
داللة أو بعكسهما، لتصبح سورية كذلك حقا

 الوجود األمريكي ورهاناته في شرق الفرات، وفي سورية واإلقليم.
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 املراجع

 الكتب

 .2014دمشق: دار نينوى،  .ترجمة: حسام خضور  .بشرة سمراء أقنعة بيضاء .حميد ،دبش ي -

 الدراسات

. املتحدة األمريكية إزاء األزمة السورية: الواليات القنفذ والثعلب .عقيل سعيد ،محفوض -

 . 2017، نيسان/أبريل شق: مركز دمشق لألبحاث والدراساتدم دراسة.

: شرق الفرات بين الكرد والواليات املتحدة وتركيا، أي رهان مهاباد .عقيل سعيد ،محفوض -

ر ، تشرين األول/أكتوبمركز دمشق لألبحاث والدراسات دراسة. .استجابة سورية ممكنة؟

2019.  

 مقاالت رأي
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https://sptnkne.ws/ApQH  

، اليومروسيا "باتروشيف: واشنطن قامت بتجربة تقنيات الحرب الهجينة في الشرق األوسط"،  -

  http://bit.ly/2uvrd6G .2019تشرين الثاني/نوفمبر  11

كانون  2، اليوم روسيا"، !"ترامب: خسرنا سوريا منذ وقت طويل وهي ليست سوى الرمل واملوت -

  uEhttp://bit.ly/2vnPO .2019الثاني/يناير 

 

 

https://www.project-syndicate.org/commentary/high-price-of-american-withdrawal-from-syria-by-richard-n-haass-2019-10/arabic
https://www.project-syndicate.org/commentary/high-price-of-american-withdrawal-from-syria-by-richard-n-haass-2019-10/arabic
https://www.project-syndicate.org/commentary/high-price-of-american-withdrawal-from-syria-by-richard-n-haass-2019-10/arabic
https://sptnkne.ws/ApQH
http://bit.ly/2uvrd6G
http://bit.ly/2vnPOuE


    

ة  ة في ُسوِريَّ
َ
ِحَدة وسياسات الَحرب الَهِجين

ّ
ت
ُ
           َرمٌل وَموٌت! الواليات امل

 أحاديث وحوارات

تشرين  31إلى قناة السورية واإلخبارية السورية الرسميتين،  الرئيس بشار األسدحديث  -

 .2019األول/أكتوبر 
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 عقيل سعيد محفوض

o ستاذ جامعيكاتب وأ . 

o تتركز اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد. 

o داد – والدراسات لألبحاث دمشق مركز في العلمية الهيئة عضو  .مِّ

o  عدد من املنابر اإلعالمية والسياسية والبحثية.يكتب تحليالت ومقاالت رأي في 

o من الكتب: صدر له 

 أبو ظبي: جدليات املجتمع والدولة في تركيا: املؤسسة العسكرية والسياسة العامة( ،

 (.2008مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

  اقع الراهن واحتماالت املستقبلسورية ، )بيروت: مركز دراسات الوحدة وتركيا: الو

 (. 2009العربية، 

  بيروت: املركز العربي لألبحاث التغيير –السياسة الخارجية التركية: االستمرارية( ،

 (.2012ودراسة السياسات، 

 لألبحاث  )املركز العربي تركيا واألكراد: كيف تتعامل تركيا مع املسألة الكردية؟

 (. 2012ودراسة السياسات، 

 أبو ظبي: مركز تركيا والغرب: "املفاضلة" بين االتحاد األوربي والواليات املتحدة( ،

 (.2013اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 املركز الدوحة، )األكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية :

 (.2013دراسة السياسات، العربي لألبحاث و 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث  خط الصدع؟ في مدارك وسياسات األزمة السورية(

 (.2017؛ بيروت: دار الفارابي، 2017والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث  كورد نامه: في أسئلة السياسة والحداثة لدى الكرد(

 (.2018؛ بيروت: دار الفرقد، 2018والدراسات، 
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