مقال2019/2/19:

رسائل خطاب األسد ..عو ٌد على ذي بدء
ُ
الباحث :ساشا العلو

ً
بينما اشتعلت القاعة بالتصفيق والهتاف بحياة رأس النظام؛ صعد األسد إلى املنبر ليبدأ خطابا امتد إلى ساعة وعشرين
ّ
املحلية ،فقد اختار األسد أن
دقيقة لم يقطعها سوى أبيات من الشعر الرديء في مدح القائد على لسان شعراء املجالس
ّ
املحلية ،في إطار اإليحاء باإلصالح اإلداري والتمثيل لكل املناطق
ينطلق خطابه من "القاعدة" كما وصفها ،أي املجالس
ً
ً
واملكونات االجتماعية عبر وحداتهم اإلدارية ،والتي وصل أعضاؤها "بانتخابات" اعتبر األسد مجرد إجرائها نجاحا وتحديا
ً
ً
حلفاء وأعداء.
تستثن
كبيرا "للدولة" ،ليرسل من تلك القاعدة عدة رسائل على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي ،لم
ِ
فقد عكس خطاب األسد موقفه ونظامه من عدة مسارات وملفات مفتوحة تندرج تحت مسمى الحل السياس ي ومتطلباته،
ّ
املحلية ،فقد افتتحه األسد بالحديث عن ضرورة التحول من
وبما أن الجمهور الفيزيائي للخطاب هم رؤساء املجالس
املركزية كنظام إداري للدولة إلى الالمركزية التي تتيح للمجالس ا ّ
ملحلية االضطالع بمهامها الخدمية التفصيلية وإفساح
ّ
املجال للمؤسسات املركزية للتخطيط االستراتيجي ،إال أن األسد أكد على أن هذا التحول البد أن يؤطر بالقانون 107
ّ
فقط ،والذي صدر وفق منظور النظام للتغيير ودعوى اإلصالح اإلداري ،ولكن بحسب األسد فإن الحرب عطلت تفعيله
الذي حان وقته اآلن.
ً
ّ
ولم يكن التطرق للقانون  107عبثا؛ وإنما مثل رسالة واضحة على حصر األسد اإلصالح اإلداري في سورية بقوانينه
والهامش الذي يسمح به نظامه فقط ،وأن اإلصالح اإلداري على مستوى الدولة سيقتصر فقط على الالمركزية الدارية
التي ّ
ّ
ّ
املحلية بعض الصالحيات على املستوى
الخدمي التنمو ّي فقط ،دون أي مضامين سياسية توسع
تفوض املجالس
ً
قاعدة املشاركة الشعبية في سورية .وهو ما أشار إليه صراحة حين رفض مفهوم الالمركزية امل ّ
وسعة واعتبارها جزءا من
مؤامرة لتقسيم سورية ،في إشارة منه إلى أن التفاوض حول هذا املوضوع مرفوض ،وحصر اإلصالح اإلداري إما بالالمركزية
اإلدارية الضيقة أو بالشاملة التي تودي للتقسيم ،وكأنه ال توجد عدة أنواع وأشكال من الالمركزية بين هذين املفهومين،
تلك الكفيلة بتوسيع قاعدة املشاركة السياسية واالقتصادية للمواطنين والحفاظ على وحدة الدولة وصون أمنها
املجتمعي.
وفي هذا السياق تفهم اإلشارة الضمنية التي توجه بها األسد إلى قوات "سورية الديمقراطية" خالل خطابه ،حيث كعادته
ً
لم ّ
يسم تلك القوات صراحة من باب "اإلهانة وتقليل الشأن" ،وبذات الوقت وضع سقفا للمسار التفاوض ي املفتوح بينه
ّ
ّ
محلي وقواتهم كقوات محل ّية تتبع للجيش
وبينها برفضه ملطالبها الرئيسية املتمثلة باعتراف دمشق باإلدارة الذاتية كحكم
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السوري ،ووضعهم أمام خيارين؛ إما العودة دون شروط للوقوف إلى جانب النظام مقابل حماية الجيش السوري لهم من
"الغزو العثماني" ،أو تركهم يواجهون مصيرهم مع األتراك ،خاصة مع إشارته إلى أن تحالفهم مع الواليات املتحدة مؤقت
ولن يحميهم.
ّ
املحلية ،تطرق األسد إلى األزمة املعيشية وتعالي أصوات مؤيديه بانتقاد أداء حكومته في
وخالل حديثه عن واقع اإلدارة
ً
إدارة تلك األزمة ،والتي أرجعها للحصار واملؤامرة على املستوى الخارجي والفساد على املستوى املحلي ،مقسما مستوى النقد
من قبل مؤيديه إلى شريحتين ،األولى :التي أطلق عليها "املتأملين" من األزمة والتي يحق لها النقد نتيجة األلم ،بينما الثانية
هم "االستعراضيون" الذين يبحثون عن التصفيق ويهددون بشق الصف ،وذلك في إشارة غير مباشرة إلى الحمالت التي
ً
قادها بعض الفنانين واإلعالميين املواليين في انتقاد أزمة املحروقات وغيرها ،موضحا أن لهذا النقد سقف محدد .ولعل
ّ
التصنيف السابق يذكر بتقسيم األسد ملعارضيه في األيام األولى من الثورة السورية ،بين أصحاب مطالب محقة وبين من
يحاول استغالل تلك املطالب لتنفيذ أجندات خارجية ،وهذا ما يشير إلى أن ّ
عقلية النظام فيما يخص اإلصالح السياس ي
والحريات لم تتطور قيد أنملة ،فإذا كان النظام لم يحتمل نقد بعض األصوات التي ساندته لثمانية أعوام ،فكيف لتلك
ّ
العقلية أن تتعاطى مع معارضين لها أو مع عودة الجئين يطغى املوقف املعارض على أغلبهم.
ً
ّ
باملقابل كان لاعاد الاعاار نصيب من خطاب األسد ،حيث ّ
العملية معتبرا أن الدولة بدأت بها منذ بداية
عرج على
"الحرب" ،بوصفها عملية إعادة املاء والكهرباء واالتصاالت وتهيئة الحد األدنى من البنية التحتية الكفيلة بإعادة الحياة،
ً
معلنا أنه وبهذا اإلطار لعملية إعادة اإلعمار فإن الدولة قادرة على االضطالع بها .ومن املؤكد أن تأطير األسد واختزاله لعملية
ً
إعادة اإلعمار بتلك الصورة ال ينم أبدا عن سذاجة في فهمها كعملية أعقد من مجرد إعادة الكهرباء واملاء إلى منطقة ما
ً
أخضعت عسكريا ،وإنما رسالة واضحة برفضه ونظامه املقايضة وإخضاع تلك العملية للمساومات السياسية وربطها
ً
ً
ضمنيا بكونه غير ّ
معني بإعادة إعمار كل
بتنازالت ضمن الحل السياس ي ،واألهم من ذلك أن كالم األسد يحمل تأكيدا
ً ً
املناطق املدمرة ،كما يعتقد البعض ،أو أنها قد تشكل مدخال مهما للضغط عليه ،وبالتالي فإن تلك املناطق قد تبقى
لسنوات طويلة على حالها.
ً
ذات الرسالة واملحتوى أوصلهما األسد خالل حديثه عن ملف اعود الالجئين ،معتبرا أن الحكومة تيهئ كل الظروف لتلك
العودة وترحب بمواطنيها وأن "ما يشاع عن التضييق على تلك العودة محض إشاعات على وسائل التواصل االجتماعي"،
ّ
وأن الدول املستضيفة هي من تعطل العودة في إطار االبتزاز السياس ي واملادي ،وأن "الدولة" لن تخضع لهذا االبتزاز ،وهذا
ً
ً
أيضا إلى أن النظام غير ّ
معني أساسا بعودة الالجئين ،وإنما يراهن على حصر تلك العودة في خيارين؛ إما العودة
ما يشير
"الطوعية" ملن يرغب ،أو تحول كتل الالجئين إلى إشكاليات ضاغطة في بعض الدول وتصاعدها بمختلف االتجاهات بشكل
يدفع الدول املستضيفة إلى العودة للتفاوض معه .إذ ال يبدو ملفا إعادة اإلعمار وعودة الالجئين أولوية بالنسبة للنظام،
كما تمثلهما بالنسبة لروسيا الساعية للتفاوض عليهما ألهداف تتناسب ونفوذها ومستقبلها في سورية وحصد النتائج
السياسية للتقدم العسكري على األرض ،سواء على مستوى إعادة بناء الجيش أو كسر العزلة اإلقليمية والدولية عن
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سورية وجلب استثمارات وإطالق إعادة اإلعمار ،أو فيما يتعلق بعبء الوجود اإليراني وما يفرضه على موسكو من أداء
والتزامات مع بعض الدول الفاعلة واملنخرطة في امللف السوري.
أما بالنسبة للاسارات الدولية املرتبطة بالحل السياس ي ،فقد أشار األسد في خطابه باستهزاء إلى "جنيف" واعتبره غير
ً
يأت بأي نتيجة ،في حين أشاد بمسار ّي "أستانا" و"سوتش ي" ،معتبرا أنهما "أديا فائدة واحدة ،وهي كشف
ذي فائدة ولم ِ
أقنعة العمالء من املعارضة" وضبط مطالب مشغليهم ،في إشارة إلى عدم االعتراف بالطرف الثاني من التفاوض بعد ثماني
سنوات ،وأن العملية التفاوضية إن تمت فستكون مع "مشغلي املعارضة" من الدول وليس معهم ،وهي ذات العبارات التي
يرددها رئيس وفده الجعفري في كل جولة تفاوضية.
ولعل كالم األسد ليس بجديد في هذا اإلطار؛ إال أنه يعتبر شهادة إضافية بكارثية مسار "أستانا" على املعارضة ،وتأكيده
على االستمرار بنسف أي جهد تفاوض ي وأي نتائج تم التوصل إليها أو سيتم التوصل إليها ،وعلى رأسها اتفاق الهدنة في
منطقة "خفض التصعيد" الرابعة والتي تتعرض النتهاكات يومية من قبل النظام عبر القصف ،كان آخرها مجزرة (خان
شيخون) التي نفذتها طائرات النظام أثناء خطاب األسد ،وهنا يظهر سؤال واضح حول جدوى العملية التفاوضية مع
النظام وهدفها؟ ليبقى الجواب برسم املعارضة السياسية.
ّ
ّ
عكست ّ
السياسية وجهة نظر النظام بشكل ّ
علني من العمليات التفاوضية ،بكونها مجرد
بالعملية
جزئية الخطاب الخاصة
ٍ
مضيعة للوقت ،وبخاصة اللجنة الدستورية ،والتي اعتبرها ال تمثل السوريين بعد عام على التفاوض بين عدة دول
وأطراف مختلفة على إعداد قوائم أسمائها ،حيث ّ
قسم األسد أعضاء اللجنة الدستورية إلى فئتين ،األولى :وتعبر عن وجهة
ً
نظر الحكومة ،ولكنها ليست حكومية ،أي أنها ال تمثل الحكومة رسميا ،وهذه إشارة خطيرة لكون مخرجاتها املتوقعة غير
ملزمة للنظام ،أما الفئة الثانية :و ّ
تعبر عن "وجهة نظر تركيا ومجموعة عمالء سوريين" ،حيث اختصر األسد الفئتين
بعبارة( :طرف وطني وطرف اعايل) ،وهو بذلك ل يعترف باللجنة الدستورية أساسا ول بأي مخرج لها ،اللجنة التي ل
تزال بعض قوى املعارضة تعول اعلى جدواها ،ومنهم من يعتبرها مدخال للحل السياس ي .وال تبدو رؤية األسد للعملية
التفاوضية ومسارتها مختلفة عن ذي قبل ،وإنما ذات الدبلوماسية القائمة على اإلغراق بالتفاصيل وكسب الوقت
واستثمار تلك املسارات كأدوات للتعويم وكسر بعض العزلة اإلقليمية والدولية وإعادة فتح قنوات التنسيق مع بعض
القوى ،دون تقديم أي تنازل ،وبالتالي إفراغها من أي مضمون حقيقي وحرفها عن غاياتها الرئيسية.
وقد أكد األسد في أكثر من موضع من خطابه على رفض تشكيل لجنة لصياغة دستور من الخارج وأن "الدستور خط أحمر
ال يمكن أن تتم صياغته وفرضه من الخارج عن طريق عمالء من السوريين" ،والالفت في هذا اإلطار إشارة األسد إلى أن
ً
دور الحلفاء واألصدقاء في هذا املسار ،إنما "يقتصر على النصيحة فقط" ،فيما بدا تلميحا إلى عدم قدرة إيران وروسيا
على الضغط عليه لقبول أي مخرجات ضمن األطر التفاوضية ،ولعل ذلك ما يعززه الهجوم الالذع وغير املسبوق على
شخص أردوغان والدور التركي الذي يمثل ضلع أساس ي من مثلث أستانة واللجنة الدستورية ،ومهاجمته مشروع تركيا
"للمنطقة اآلمنة" ،في الوقت الذي تصرح فيه أنقرة عن تنسيق استخباراتي بينها وبين النظام ويسعى الروس إلعادة تفعيل
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اتفاق "أضنة" األمني بين الطرفين ،بل ويعترفون بالوجود التركي "كوجود شرعي وبمطالب تركيا الشرعية" ،وهو ما أكد عليه
املتحدث باسم الكرملين ،ديمتري بيسكوف ،بعد يوم واحد من خطاب األسد .ولعل تصعيد اللهجة ضد تركيا بهذا الوقت
ً
ال يمكن فصله أيضا عن سياق عودة العالقات بين النظام وبعض الدول الخليجية التي تنخرط في املحور املعادي لتركيا
(مصر ،اإلمارات) وانسجام النبرة ضد تركيا مع خطاب هذا املحور ،كما أن هذا التصعيد في اللهجة يشير بشكل أو بآخر
إلى احتمالية تعطيل التوافقات بخصوص منطقة "خفض التصعيد" الرابعة ،وبالتالي ينذر بمستقبل غامض لها.
وعلى الرغم مما حمله الخطاب من رسائل للداخل بأن الحرب لم تنتهي وأن نهاية العسكرة ال تعني نهاية األزمة ،في سياق
محاوالت احتواء األزمات املحتملة وخفض سقف التوقعات لحاضنته ،خاصة التوقعات االقتصادية ،وحرف األسئلة
ّ
املحلية وتحميلها مسؤولية اإلجابة ووضعها في الواجهة؛ إال أن الخطاب حمل بشكل رئيس ي رسائل
حولها باتجاه املجالس
النظام للقوى العربية واإلقليمية والدولية املنخرطة في امللف السوري ،بأن؛ "الحل الوحيد في سورية هو التفاوض معه
بشكل مباشر ووفق شروطه" ،ويبدو أن مفاعيل هذا الخطاب بدأت تظهر على دول الجوار عبر زيارة وزير الدولة لشؤون
ً
النازحين السوريين إلى دمشق للتفاوض حول عودة الالجئين السورين من لبنان ،بعيدا عن األمم املتحدة وما تفرضه من
شروط للعودة اآلمنة.
ً
ً
غريبا عن شخصية النظام التي ّ
عبر عنها منذ أول خطاب أمام مجلس الشعب إثر اندالع
وال يبدو خطاب األسد جديدا أو
ً
ً
الثورة السورية ،فخطاب األسد دائما ينفخ في بوق العود على ذي بدء؛ باعثا رسائل واضحة لكل من يراهن على إمكانية
إصالح هذا النظام أو وجود حل سياس ي معه أو إمكانية االعتماد على ضامنين له قد يلزموه بالقرارات الدولية أو نتائج
العملية التفاوضية ،وبالتالي غير مستعد لتقديم أي تنازالت ،سواء على مستوى العملية التفاوضية أو مستوى الحل
ً
السياس ي عموما وما يرتبط به من ملفات إعادة اإلعمار وعودة الالجئين ،وإنما البد أن تتم بدون شروط مسبقة ومن مدخل
النظام ،الذي حدده باملصالحات.
يعي بشار األسد أن ترجمة الرسائل التي حملها خطابه إلى واقع أصعب بكثير من حصرها كشعارات وخطابات ،وأن مفهوم
السيادة الذي ما انفك يردده تم تقويضه لصالح عدة أطراف تتشارك مساحة القرار من املستوى املحلي إلى الدولي ،ولكن
بنفس الوقت فإن األسد يدرك أن مجاالت هذا الخطاب متاحة طاملا ليس هناك أي رادع ،خاصة وسط ظرف إقليمي ودولي
ً
ً
يتيح له العديد من الهوامش ،بدءا من اضطراب املوقف األمريكي إلى تهافت بعض دول املنطقة لالنفتاح عليه مرورا
ً
بالتطمينات اإلسرائيلية وصوال إلى الهامش بين الروس واإليرانيين والذي اليزال يقفز بينهما ،مقابل وجود معارضة سياسية
ضعيفة ،وهذا ما يفرض إعادة التفكير بعدة أسئلة حقيقية حول مدى قدرة الروس على فرض القرارات على النظام في
ظل وجود الهامش اإليراني ،وعن جدوى استمرار العملية التفاوضية وسط كل تلك الظروف ،واألهم عن بدائل هذا املسار
في حال استمر بسياقه دون أن يطرأ أي متغير خارجي.
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