
 

 

 إعادة تعويم الجوال�  

 

هو  كان الرشط الوحيد  ، سوريالش�ل العىل ترتيبات لخفض التصعيد يف  2016عندما تّم التوافق الرويس األمرييك عام   

عن اإلرهابي�.  التي تعاونت مع واشنطن والجيش األمرييك  تزام الواليات املتحدة األمريكية بفصل املعارضة املسلحة  ال

  تنظيم جبهة النرصة  )، يعدّ 2013) وتصنيف مجلس األمن الدويل (2012(  ووفًقا لتصنيف الواليات املتحدة األمريكية

إرهابيًّا تنتِف   ،تنظيً�  اإلرهاب  ومل  اسم  سمة  الجوال�"،  الجبهة، أيب محمد  زعيم  تغي�  الشام    هامع  تحرير  إىل هيئة 

إمكانية الحوار   ه�، عىليف مقاربة الوضع يف إدلب، معقلبقيت واشنطن تراهن ، ناأن التنظيم� إرهابي). ورغم 2016(

، ما كان آخرها ما  املوضوعحول هذا  طرح املسؤولون األمريكيون، أكرث من مرة، تلميحات  مع هيئة تحرير الشام. وقد  

). وكان وزير الخارجية الرويس س�غي  2020صدر عن املبعوث األمرييك السابق إىل الشأن السوري، جيمس جيفري (

من وجود مخطط أمرييك إلخراج هيئة تحرير الشام من قامئة الج�عات اإلرهابية، وجعلها    2019الفروف قد حذر سنة  

 " القنبلة املوقوتة".   ذلك بـ ة السورية واصًفا  طرفًا يف املحادثات حول األزم

اليوم، ما زالت الواليات املتحدة تراهن عىل ذات الفصيل مبا يعني استمرارية نهج اإلدارة األمريكية القد�ة مع عدم   

طن لتحقيق  وضوح الرؤية أو متيّزها لدى اإلدارة الجديدة يف التعامل مع امللف السوري، عىل األقل حتى اآلن. تسعى واشن

مكاسب جيوسياسية؛ تحافظ من خاللها عىل دور مؤثر لها يف املعادالت امليدانية السورية، وأوراق لعب سياسية وازنة  

ة يف عملية توظيف  عمدت إىل تطوير العدّ ،  يف تحديث األدوات  روتينية عمل اإلدارة األمريكية  معيف أي تسوية مقبلة. و 

الت التقارير عن رضورة حل دبلومايس أمرييك يف إدلب بذريعة تجنب العنف ومراعاة  الوكيل الجديد الطامحة إليه. وانه

، الحدث  مع أيب محمد الجوال�،  املقابلة التي أجراها الصحفي األمرييك، مارتن سميثوشكلت  األوضاع اإلنسانية فيها،  

املايض، لكنها شهدت ترويًجا مكثًّفا خالل    األبرز عىل مستوى اإلعالم األجنبي والعريب، علً� أنها متت يف مطلع شهر شباط

. إن الرتويج لصورة الزعيم "اإلرهايب" يف زّي البدلة "اإلفرنجية"، ولنفيه صفة اإلرهاب عن أفعال الشهر   ا شهر آذار وهذ

التنظيم مؤرش عىل �طية التفك� األمرييك تجاه املنطقة وشعوبها. فهل تفكر اإلدارة األمريكية، فعًال، يف أنها ستنجح يف  

 ل عرش سنوات من الحرب؟  تحس� صورة اإلرهاب والعنف التي ارتبطت بالتنظيم طوا

بذات االسم ونرشته سلسلة عامل   تايلور، يف كتابه املوسوم  الدعاية ك� كتب فيليب  العقول" عرب  إنها عملية "قصف 

. وتهدف العملية إىل التأث� يف مجريات األحداث، وإقناع الطرف اآلخر، الصديق واملعادي، بتوجهات  2000املعرفة سنة 

د خلف أهداف موّحدة. من هنا، كان استخدام سالح الصورة والكلمة منذ العامل القديم وحتى  محددة ومن ثّم االتحا 

فة باملعلومات  العرص النووي، مع مواكبة التطور الحضاري والتكنولوجي، االسرتاتيجية األساس لقصف العقول املستهدَ 

لكرس إرادتها بأقل كلفة أو كلفة صفرية. إن َمن    جهة املستهِدفة من الج�ه� معرفتها واإل�ان بها متهيًداالتي تريد ال 

عن جائزة    2017تحاول اإلدارة األمريكية محو سجله اإلرهايب من العقول هو نفسه َمن أعلنت الوزارة الخارجية عام  

وال� بقيمة عرشة مالي� دوالر مقابل معلومات تؤدي إىل تحديد الهوية أو املوقع، وذلك لِ� اقرتف التنظيم بقيادة الج

 ، وفق تعب� الوزارة. 2013من هج�ت عدة يف سوريا، العديد منها ضد املدني� منذ  



املسؤولون    منطقة وصفها  األمريكية يف  املتحدة  الواليات  اسرتاتيجية  رسم  إعادة  بايدن هو  إدارة  إليه  تسعى  ما  إن 

إلرهابي� وانطالق  لع  ذلك من أنها بؤرة تجمّ   "، مع ما يعنيه2011األمريكيون يوًما بأنها " أكرب مالذ آمن للقاعدة منذ  

الش�ل   يف  الشام  تحرير  توظيف هيئة  واشنطن  وبكلمة أخرى، تريد  اإلرهابية.  امل�رسات  اإلرهابية ومعقل  األع�ل 

وداعش يف البادية السورية مع نقل قادتها    ،قوات سوريا الد�قراطية، قسد، يف الش�ل الرشقيهو حال  السوري، ك�  

مبهام الرتويج النفصال الهيئة عن القاعدة والتخيل عن    ، والبعض العريب، ويقوم اإلعالم الغريب  . سجون التابعة لقسدمن ال

عمل الشبكات الجهادية العابرة للحدود مبا يخدم الهدف األمرييك من محاولة إدخال الهيئة إىل مجال املشاركة السياسية  

ئة كمنظمة "إرهابية"، تتعرقل هذه املساعي، األمر الذي استدعى التدخل  يف مستقبل سوريا. ومع استمرار تصنيف الهي

الدويل لحقيقة   الجمعي للمجتمع  العقل  الوعي املجتمعي وتخدير إدراك  األمرييك بحملة تضليل إعالمية ملحاولة يكّ 

يادة العقول لكنه رهان  واقع إرهاب التنظيم. بيد أّن ذلك الرهان األمرييك قد ينجح مع عقلية التبعية والتنازل عن س

، واستنزفت الفكر االسرتاتيجي األمرييك فيها ك� الوجود  فاشل مع شعوب املنطقة التي أفشلت املخططات األمريكية فيها 

 ؟  أو يتّعظ العسكري. فهل َمن يعترب

 


