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الفل�سطيني وطن ّي ًا وديمقراط ّي ًا
ال�سيا�سي
المطلوب �إ�صالح النظام
ّ
ّ

الفو�ضى الليبية وب�ؤ�س ال�سيا�سة الأميركية
} حميدي العبدالله
ف��ي خ��ط��اب��ه ع��ن ح���ال االت��ح��اد ف��ي ش��ه��ر كانون
ال��ث��ان��ي ال��م��اض��ي وق���ف ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب���اراك
أوباما مخاطبا ً الكونغرس وال��رأي العام األميركي
عن نجاحات سياسته الخارجية ،وتحدث عن ليبيا
بوصفها قصة نجاح ُيحتذى بها وتمثل مؤشرا ً على
حسن ما قامت به اإلدارة األميركية في هذا البلد.
ولكن هل تمثل فعالً ليبيا قصة نجاح ،كما زعم
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ،ليس م��ن وج��ه��ة نظر الشعب
الليبي وم���دى تحقيق طموحاته وآم��ال��ه وصيانة
مصالحه وحقوقه األساسية ،بل حتى من وجهة
نظر أميركية ،ومدى تحقيق المصالح األميركية في
ضوء الوضع القائم اآلن في ليبيا؟
ما يجري في ليبيا اآلن يتسم باآلتي:
انتشار واسع لإلرهاب غطى ك ّل أنحاء البالد من
شمالها إلى جنوبها ،ومن شرقها إلى غربها ،إرهاب
يستهدف المواطنين اآلمنين ،كما الرموز العاملة في
جهاز الدولة الجديد.
تقسيم ال��ب�لاد إل��ى أقاليم ومقاطعات تجاوزت
التقسيم ال��ذي ك��ان سائدا ً في عهد االستعمار ،بل
إنّ ك ّل مدينة باتت تمثل كيانا ً سياسيا ً قائما ً بذاته،
وت��ت��ن��ازع ه���ذه ال��ك��ي��ان��ات ف��ي م��ا ب��ي��ن��ه��ا ،وخاضت
وتخوض معارك طاحنة لالستيالء على الموارد،
ذهب ضحيتها مئات ،بل آالف الضحايا.
ف��وض��ى مسلحة ت��ع�� ّم ال��ب�لاد م��ن أق��ص��اه��ا إلى
أقصاها ،والكلمة األول��ى واألخ��ي��رة ليس للهيئات
ال��م��ن��ت��خ��ب��ة ،ب���ل ل��ح��م��ل��ة ال���س�ل�اح ال���ذي���ن م���ا برحوا
يحاصرون المجلس التشريعي ويفرضون عليه
ما ي��ش��اؤون ،وه��رب رئيس حكومة ج��رى التوافق
عليه بين المك ّونات السياسية والحزبية المشاركة
في المجلس التشريعي ،واعتذر رئيس حكومة آخر
بسبب ما تع ّرض لـه من تهديد ،وهو رئيس الحكومة
ال��ح��ال��ي ال����ذي ل��م ي��ك��م��ل مهمته بتشكيل حكومة
جديدة.
االستيالء بقوة السالح على ثروة البالد النفطية،

} رامز مصطفى

وتبديد هذه الثروة ،إلى درجة أنّ خزائن الدولة باتت
خاوية ،ورواتب العاملين فيها بالكاد تؤ ّمن بصعوبة
في بلد اشتهر بضخامة ثروته نظرا ً لعائداته النفطية
الهائلة مقابل عدد سكانه المحدود.
هذا هو الواقع الحالي ،فمن نافل القول إنّ نهوض
الدولة بواجباتها الخدمية والتنموية هو من رابع
المستحيالت ف��ي ظ�� ّل ه��ذه األوض���اع التي ح ّولت
ح��ي��اة ال��ش��ع��ب الليبي إل���ى ج��ح��ي��م ،ف��ه��ل ه���ذا الذي
جرى ويجري في ليبيا يمثل قصة نجاح للسياسة
الخارجية األميركية؟!
إذا كانت مغامرات السياسة الخارجية األميركية
العسكرية القائمة على الغزو والتي د ّم��رت العراق
وأفغانستان ،انتهت أيضا ً بتكبيد الواليات المتحدة
خسائر اق��ت��ص��ادي��ة ت��ق��در بتريليونات ال����دوالرات
واعتبرت قصة فشل ،فشل للمحافظين الجدد وإدارة
بوش االبن ،فإنّ مغامرة الواليات المتحدة العسكرية
في ليبيا بعهد أوباما هي أيضا ً قصة فشل .فإذا كان
يتجسد
معيار محاكمة السياسة األميركية في ليبيا
ّ
في إثارة الفوضى ،واعتبار الفوضى مطلبا ً بح ّد ذاته
بمعزل عن مدى تأثيرها على المصالح األميركية،
فهي بك ّل تأكيد تمثل قصة ن��ج��اح .ولكن إذا كان
معيار النجاح هو إثارة «الفوضى الخالقة» كوسيلة
لتدمير أنظمة مستقلة ورافضة للهيمنة األميركية
واالس��ت��ي�لاء على ث���روات ال��ب�لاد التي تحكمها هذه
األنظمة ،فهل كان نظام القذافي ممانعاً ،ومناهضا ً
للسياسة األميركية؟ ألم يفتح بالده أمام الشركات
األميركية بعد ما عرف بـ«االستسالم الوقائي» الذي
أقدم عليه بعد الغزو األميركي للعراق؟
أما إذا كان المعيار والهدف هو تحقيق المصالح
األميركية فمن المشكوك فيه أنّ المصالح األميركية
مؤ ّمنة اآلن وفي المستقبل في ليبيا بأكثر مما كان
عليه الحال في عهد القذافي.
أال ت���ؤك���د ه����ذه ال���خ�ل�اص���ات ب����ؤس السياسة
األميركية؟ وهل فعالً ليبيا قصة نجاح لسياسات
العدوان األميركي؟ الجواب القاطع على هذا السؤال
برسم الشعب األميركي.

من دون الخوض كثيرا ً في أزمة النظام السياسي
الفلسطيني ،الذي بلغ حد االهتراء في الشلل والعجز
كمعبّر ع��ن م��ك��ون��ات الشعب الفلسطيني ك��لّ��ه��ا ،فإن
ه��ذه األزم��ة واكبت مراحل النضال الفلسطيني منذ
م��ا ق��ب��ل أوس��ل��و ع���ام  ،1993ف��ي ظ��ل وج���ود منظمة
التحرير الفلسطينية قائدة النضال الوطني للشعب
الفلسطيني وفصائله .النظام السياسي ال��ذي اتسم
بالهيمنة واالستئثار وال��ت��ف��رد ف��ي تلك المرحلة هو
المسؤول عن إنتاج اتفاق أوسلو وما جلبه من ويالت
على القضية الوطنية ،ويكفي القول أن هذا االتفاق تم
التنازل بموجبه عن  78في المئة من أرض فلسطين
ال��ت��اري��خ��ي��ة لمصلحة ال��ك��ي��ان الصهيوني فاكتشفنا
حجم العقم والفشل اللذين أصابا النظام السياسي
الفلسطيني لمنظمة التحرير ومؤسساتها التشريعية
والتنفيذية .هذا النظام الذي تعرض بدوره لالنقسام
حول التوجهات وال��رؤى السياسية للقيادة المتنفذة
ف��ي منظمة التحرير آن���ذاك ،منذ منتصف سبعينات
القرن الفائت.
وق���ع���ت ات���ف���اق���ات أوس���ل���و ع����ام  1993وأنشئت
بموجبها سلطة الحكم اإلداري الذاتي على أراضي
ال��ض��ف��ة وال��ق��ط��اع فع ّمقت م���أزق ال��ن��ظ��ام السياسي،
ع��ل��ى ع��ك��س م��ا ح���اول أن ي����ر ّوج ل��ه «األوس���ل���و ّي���ون»
آن����ذاك .وم��ش��اه��د التعثر ال��ت��ي عاشتها ه��ذه السلطة
ف��ي جميع مناحي عملها خ�لال العقدين الماضيين
دفعت حكومات الكيان الصهيوني وشجعتها إدخال
السلطة الفلسطينية ومفاوضيها في متاهات ال تنتهي
م��ن ال��ع��ب��ث ال��س��ي��اس��ي .وم��ض��ى ال��ك��ي��ان الصهيوني
وحكوماته المتعاقبة في اقتحام العناوين الفلسطينية
ال��ت��ي ع�� ّرض��ت��ه��ا م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر الفلسطينية منذ
توقيعها اتفاقات أوسلو للخطر الشديد ،بعد موافقتها
على ترحيل هذه العناوين إلى ما س ّمي بمفاوضات
الحل النهائي التي ُيفترض أنها بدأت عام  ،1998أي
بعد مضي خمس سنوات على هذه االتفاقات.
لعل من أخطر أزمات النظام السياسي الفلسطيني

هو ما يعانيه هذا النظام في مستوييه ،األول تعطيل
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بمجلسيها
الوطني والمركزي ولجنتها التنفيذية والتي شاخت
وع��ف��ا عليها ال��زم��ن .وال��ث��ان��ي ال��س��ل��ط��ة الفلسطينية
ّ
معطلة مؤسساتها التشريعية والرئاسية التي
ذاتها
ّ
ت��ج��اوزت س��ق��وف��ه��ا ال��دس��ت��وري��ة ل��ك��ل م��ن انتخابات
ً
أص�ل�ا بسبب
ال��م��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي ال��م��ن��ف��رط ع��ق��ده
االنقسام ووجود حكومتين ،واحدة في الضفة الغربية
والثانية في قطاع غ��زة ،وانتخابات رئاسة السلطة.
وب��ه��ذا ال��م��ع��ن��ى ف���إن ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي الفلسطيني
دستوريا ً وقانونيا ً غير شرعي ،وهو موجود اليوم
بحكم األم��ر الواقع ووض��ع اليد ،أي بالهيمنة ،إن لم
نقل بالسطوة .فضالً عن أنّ هذا النظام ُيدار منذ زمن
عقود حتى اليوم بطريقة القائد أو الزعيم ،ال بطريقة
ع��م��ل ال��م��ؤس��س��ات وال��ق��ي��ادة ال��ج��م��اع��ي��ة ال��ت��ي يحكم
أعمالها القانون والدستور والنظم واللوائح .إذ تشكل
في كنف المنظمة والسلطة على حد سواء جيش من
المنتفعين والمستفيدين والمحسوبين والمتحكمين،
ول��م يكن ينقص النظام السياسي الفلسطيني إالّ ما
تعانيه الساحة الفلسطينية م��ن انقسام وطني حاد
لم يسبق له مثيل منذ عام  ،2007فالسلطة سلطتان
وح��ك��وم��ت��ان ،وال��ت��ش��ري��ع��ي ت��ش��ري��ع��ي��ان ،والرعية
تحت وصاية سلطات ث�لاث ،واح��دة لسلطة حكومة
االح��ت�لال ،وث��ان��ي��ة لسلطة حكومة فتح ف��ي الضفة،
وثالثة لسلطة حكومة حماس في القطاع .وإذا كان
هناك من يعتبر أن المنظمة والسلطة هما الدعامتان
األساسيتان في الدولة الفلسطينية العتيدة ،فعلى أي
شاكلة ستكون ه��ذه ال��دول��ة ال��م��وع��ودة ف��ي ظ��ل نظام
سياسي متهالك ف��ي مؤسساته كلّها .ه��ذا إذا أبقى
الكيان أص�لاً لها مكانا ً في ظل التهويد واالستيطان
المستشريين فوق األرض الفلسطينية المحتلة.
اليوم ،في ظل استئناف المفاوضات منذ آب الفائت،
ووصولها إلى أفق مقفل تماما ً بسبب حكومة نتنياهو
وسياساتها العدوانية وإصرارها على فرض رؤيتها
للحل مع السلطة في ما يتعلق بالعناوين المطروحة،
واالم���ت���ن���اع ع���ن إط��ل�اق س����راح ال��دف��ع��ة ال��راب��ع��ة من
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األسرى .عدا تواجهه المنظمة والسلطة من تحديات
إضافية نتيجة ذل��ك ،إذ عمدت حكومة نتنياهو ومن
خلفها اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة إل��ى ش��ن ح��رب العقوبات
على السلطة وحكومتها ومقاطعتها على خلفية توجه
السلطة إلى المشاركة في  15هيئة واتفاقية دولية.
وال��م��ف��ارق��ة أن ج��ل��س��ات ال��ت��ف��اوض مستمرة برعاية
مارتن أنديك ،والتنسيق األمني ال يزال مستمراً ،وفي
كال األمرين مصلحة مباشرة لحكومة نتنياهو .هذه
التحديات ال��ت��ي ال يعلم أح��د ال ف��ي فصائل المنظمة
بلجنتها التنفيذية ،وال حتى في المؤسسات الوطنية
األخ���رى كيف السبيل إل��ى مواجهتها ف��ي ظ��ل غياب
الخطة واستراتيجية العمل ،وتبقى الموضوع رهينة
الحلقة المقربة من رئيس السلطة دون سواها .كأن
هناك من يتعمد إيصال النظام السياسي الفلسطيني
ومؤسساته الوطنية إل��ى ال��م��أزق ال��ذي ال يمكن معه
وإداري
إنقاذ هذا النظام مما يعانيه من فساد مالي
ّ
وس��ي��اس��ي وه���ذا م��ا ت��ذه��ب إل��ي��ه ال��ك��ث��ي��ر م��ن أدبيات
وب���ي���ان���ات وت��ص��ري��ح��ات ف��ص��ائ��ل م��ن��ظ��م��ة التحرير
الفلسطينية.
إن ت��ح��ق��ي��ق ق�����در ع�����ال م����ن ال���ص���م���ود وال��م��ن��اع��ة
الوطنية ،في ظل المواجهة الدائرة اآلن مع االحتالل
الصهيوني وح��ك��وم��ت��ه ،يفترض ب��ال��ض��رورة العمل
ع��ل��ى إص�ل�اح ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي الفلسطيني وطنيا ً
ودي��م��ق��راط��ي��ا ً م��ن خ�ل�ال :أوالً ت��ح��ري��ره م��ن الهيمنة
والقبض على مؤسساته واالستئثار بها ،وثانيا ً إنهاء
االنقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية بالذهاب إلى
تنفيذ عناوين ومتطلبات المصالحة ،وث��ال��ث��ا ً إعادة
تشكيل المؤسسات الوطنية الفلسطينية وإصالحها
ديمقراطيا ً بما يحقق المشاركة الجماعية لقيادة العمل
الوطني الفلسطيني ،خاصة في ما يتعلق بمؤسسات
منظمة ال��ت��ح��ري��ر ،راب��ع��ا ً إع���ادة االع��ت��ب��ار للمشروع
الوطني الفلسطيني ومتطلباته النضالية والكفاحية،
بغية التصدي لألطماع الصهيونية المتمادية ،من
خ�ل�ال ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ال��ت��م��س��ك ب��ال��ث��واب��ت والحقوق
الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتنازل والتفريط
مهما تعاظمت التحديات وتكاثفت الضغوط.

الملكي لحركة التاريخ في الجغرافيا الثابتة يقود �إلى زيارة مو�سكو ...وقريب ًا �سورية!
الإدراك
ّ
} محمد أحمد الروسان*
عبر هذا التحليل السياسي وفي ضوء حالة الدفع التاريخي الحاد السائدة
في العالم اليوم ،سأحاول أن أجمع وأكثّف في «حويصل» ك ّما ً من المعلومات،
ننجم وال نقتحم علم المستقبليات الذي يعتمد نظريات فلسفة التاريخ
فنحن ال ّ
عندما نبحث شكل العالم القادم بعد ض ّم القرم ،ألننا أمام يالطا جديدة أنهت
يالطا القديمة ،والفاعل الوحيد واألوح��د في التاريخ وحركته وفي صناعة
المستقبل هو الله سبحانه وتعالى ،والناس والج ّن مجرد أدوات يستعملها
الخالق سبحانه لتحقيق التوازن في هذا العالم وعبر التدافع.
أحسب وأعتقد أنّ أوكرانيا أول��وي��ة أميركية أول���ى ،وه��ي إنتاج الحدث
السوري ،وإي��ران أولوية ثانية ،وهي الحلقة المستهدفة استراتيجيا ً عبر
الحلقة السورية ،والملف الفلسطيني أولوية ثالثة ،والملف السوري عامة
أولوية رابعة رغم الشعور الغربي بقلق شديد نتيجة ارتفاع أسهم إجراءات
االنتخابات الرئاسية السورية في وقتها ،وبفضل تح ّول الميدان العسكري
ال��س��وري لمصلحة دم��ش��ق ،وال��رس��ال��ة وص��ل��ت إل��ى ال��ري��اض عبر أوباما
مباشر ًة ،وخضع الجيش السوري إلعادة هيكلة ميدانية عميقة وسيكولوجية
بالغة األهمية على م��دار األزم��ة السورية ،وتعمل واشنطن على المتابعة،
وعلى احتواء نتائج ض ّم القرم على المنظومة الدولية ،بحيث ال يتمدّد النفوذ
الروسي سريعا ً في دول حدائقه الخلفية ذات المجال الحيوي لألمن القومي
الروسي .وثمة ق��راءة أميركية في تفسير نبرة الرئيس محمود عباس (أبو
مازن) األخيرة ،إذ وجدت فيها واشنطن إش��ارات تدخل روسي واضح في
إعادة إحياء اللجنة الرباعية ،بينما تريد أميركا جعلها بيدها وحدها ،وبعيدا ً
عن موسكو في الداخل الرباعي الدولي الراعي للمفاوضات ،كذلك بعيدا ً عن
موسكو خارج الرباعي الدولي.
كلّما ارتفعت ،في تفاقم عميق ،حدّة الكباش الروسي ـ األميركي ،ازدادت
وتوسعت رقعة اإلره��اب في المنطقة،
ح��رارة التدمير الممنهج في سورية
ّ
وتوسع رقعة اإلره��اب في الشرق الساخن وقلبه سورية ،قد تغيّر وتبدّل
المعادالت كافة وتقلب الطاولة على رأس الجميع ،وهذا يدفع واشنطن الى
حالة من المجاهرة واإلعالن عما صارت تقبله ضمناً ،وهو بقاء الرئيس األسد
ونسقه السياسي ،شرط ضرب اإلرهاب األممي في المنطقة والعالم.

سلّة من الضغوط

سري
��ري يتصل بحبل
ّ
هناك ف��ي المقابل ط��رف أميركي فاعل وص��ق ّ
بالبلدربيرغ األميركي يقوم بأدوار خطيرة تشي بأننا أمام المرحلة الثانية
من الحرب في سورية وعليها ،لتحسين شروط التفاوض األميركي الغربي
وبعض العربي المرتهن أمام المحور المقاوم الممانع والمضاد ،وهناك أكثر
من سلّة ضغوط مقبلة على األردن لمزيد من توريطه في الحدث السوري
ولنقل الفوضى اليه وجعله مثل اسفنجة تمتص مخرجات المفاوضات
الفلسطينية ـ «اإلسرائيلية» العبثية ،فذهب الملك إل��ى موسكو ،إل��ى جانب
أسباب أخرى ثنائية وإقليمية سنأتي على ذكرها الحقاً ،مع استمرار الرياض
في صنع الطبخة الكبرى ذات الرائحة التي تزكم األنوف.
ثمة في الدولة األردنية ،بمؤسساتها المختلفة وعلى رأسها الملك ،إدراك
لحركة التاريخ في الجغرافيا الثابتة وعليها ،وإدراك لقاعدة الدفع التاريخي
الحاد (االحتكام واالمتثال لثقافة العولمة والتجارة الدولية ونسج المصالح
وتهيئة أسباب تعظيم المكاسب وتحويل األخطار الى ف��رص) ،وي��درك أنّ
العالم بعد ض ّم القرم وعودتها الى حضن أمها الرؤوم ليس كالعالم قبل الض ّم،
وللمرة األولى بعد الحرب العالمية الثانية تتغيّر الحدود الدولية ،ويمت ّد هذا
اإلدراك الى أنّ الصراع اآلن في العالم هو صراع بين مفهوم احترام مبادئ
األخالق التقليدية في السياسة الدولية واالحترام العميق للقانون الدولي،
وهذا المفهوم المتصاعد تتبناه نواة الدولة الروسية ،مقابل مفهوم تصنيف
الدول في العالم بين محور الخير ومحور الشر ،وتتبناه مؤسسات الواليات
المتحدة المختلفة لتبرير عداواتها للشعوب المستضعفة ،إذ فقدت القدرة على
التأثير الجدّي والحقيقي في خصومها وحلفائها ،وهي كما وصفها اإلعالم
المضاد للمحور األميركي الغربي وبعض العربي المرتهن والتابع ،مثل العب
كرة القدم الذي وصل إلى س ّن متقدمة ،فصار يلعب بخبرته ال بقدرته على
المناورة والمراوغة.
يلحظ العالم أجمع الفرق بين النموذج الروسي الصاعد كق ّوة دولية عظمى،
والنموذج األميركي ال��ذي استنفد مخزونه من الكذب وقواميس االفتراء
والغدر واالستكبار واالحتقار والخديعة واإلجرام ،باسم الواقعية السياسية
االنتهازية وعبر المكارثيين الجدد في اإلدارة األميركية ،ص��دى المج ّمع
الصناعي الحربي وصدى البلدربيرغ األميركي ونواة حكومته األممية ،إذ
أخرجت واشنطن موسكو من مجموعة الثماني الدولية  ،G8لتعود األخيرة
إلى صفتها اإلمبريالية  G7بدول سبع ،كما أنهت أشكال التعاون العسكري
والمدني كافة مع موسكو بما فيها مكافحة اإلره��اب ومكافحة المخدرات
ومكافحة اإلت��ج��ار بالبشر ،وأب��ق��ت على التعاون بين روس��يّ��ا والناتو في
الملف األفغاني ،بهدف تأمين بعض انسحابات للق ّوات األميركية والناتو من
أفغانستان في نهاية هذا العام ،إنْ صدقت النوايا.
إنّ د ّل ذلك على شيء فإنما على مدى انتهازية واشنطن ،فهي تلغي ما
يناسبها وتبقي ما يتفق ومصالحها اآلنية الضيقة .إنها دولة تعاني النرجسيّة
و«السوبر إيغو» على نحو شمولي ،وصار نفوذها المعنوي يتراجع بسبب
مواقفها السياسية وتدخالتها األمنية غير األخالقية .مع ذلك أعطتها الفدرالية
الروسية درسا ً في األخالق السياسية ،إذ اعتبرت موسكو مسألة االنسحاب

مصافحة بين بوتين وعبد الله الثاني في موسكو

عبر أراضيها وعبر مجالها الجوي مسألة إنسانية صرفة بامتياز ،فالخطورة
كبيرة على سالمة الق ّوات األميركية االحتاللية والناتو ّية عبر الطرق البر ّية
الباكستانية ،حيث نشاطات عسكرية عميقة لجماعات «طالبان باكستان»
المسلّحة ،واألخيرة ب��دأت ح��وارا ً مع إس�لام أب��اد في محاولة مشتركة من
باكستان وواشنطن لتأمين طريق احتياطي بديل لالنسحابات العسكرية
االحتاللية األميركية األطلسية من أفغانستان عبر باكستان ب ّرا ً كخ ّطة بديلة،
في حال تصاعد مروحة المواقف الروسية المتصاعدة كنتاج لحاالت الكباش
الروسي األميركي ،لجهة الدبلوماسي والسياسي ،أو لجهة االقتصادي
والعسكري ،أو لجهة االستخباري والعلمي ،أو لجهة الثقافي والفكري،
وتداعيات ذل��ك كلّه على مشاعر ال��ع��داء القومي والكراهية لسائر أطراف
معادالت الكباش األممي.

فج
سلوك ّ

فجا ً في التعامل مع من كانت
انتهجت الواليات المتحدة األميركية سلوكا ً ّ
تعتبره الشريك الروسي االستراتيجي ،إذ علقت واشنطن التعاون بين وكالة
«ناسا» في برنامج الفضاء ومؤسسة الفضاء الروسية ،باستثناء النشاطات
المتعلقة بمحطة الفضاء الدولية الروسية ،واألخيرة بنتها موسكو وتفيد
الفجة غير
منها أميركا في األبحاث العلمية المتقدمة .ومع كل هذه االنتقائية ّ
األخالقية في واشنطن لن يطرد الروسي «شريكه» األميركي من محطته،
وعلى ق��اع��دة أنّ البحث العلمي ه��و ملك للبشرية جمعاء ،يظهر الموقف
إنساني
ورقي وتسا ٍم
الروسي قيمة علمية وإنسانية مضافة تدلّل على ق ّوة
ّ
ّ
لدى الفدرالية الروسية ونموذجها األخالقي والعلمي المتنامي والراقي.
لم تكن روسيّا في حاجة إلى سنوات لتعيد ترتيب بيتها الداخلي وآفاقه
لتسجل ع��ودة بق ّوة إل��ى واجهة المسرح ال��دول��ي .أذك��ر كمتابع
الخارجية،
ّ
ما بعد احتالل بغداد في  2003 – 4 – 9قول وزي��رة الخارجية األميركية
السابقة كوندوليزا رايس ( كانت مستشارة لألمن القومي آن��ذاك) ر ّدا ً على
جبهة الممانعة األوروبية للتدخل األميركي السافر في العراق والمتشكلة
آنذاك من فرنسا وروسيا وألمانيا« :علينا أن نعاقب فرنسا ونسامح ألمانيا
ونهمل روسيا»!.
استطاعت موسكو أن تخرج من المخاض العسير غير المكتمل الذي
دخلته مع انهيار حلف وارس��و وتداعي االتحاد السوفياتي السابق خالل
أربع سنوات فحسب ،بحسب قول الدكتورة رايس اآلنفة ،مثبتة خطأ هذا
القول ،فهي لم تفهم حقيقة الفدرالية الروسية جيداً ،رغم أنها ُتعتبر خبيرة
في الشؤون الروسية ،فالشعور القومي الوطني الروسي والمستند إلى
إرث االتحاد السوفياتي وإلى قوة روسيا العسكرية والنووية االستراتيجية
وإمكاناتها االقتصادية والطبيعية ،مع وجود زعيم قومي روسي هو فالدمير
بوتين ذو الرؤية الواضحة والذي يف ّكر ويعمل في االتجاه الصحيح ،أفشل
ما كانت ترجوه وتتمناه واشنطن من انهيار كامل للدولة الفيدرالية الروسية.
فلوضع الروسي في الشرق األوسط آفاقه الخاصة .موسكو حاضرة بق ّوة
على سائر الجبهات :من إيران المستهدفة كخاصرة ضعيفة لروسيّا ،ومن
والمقسم ،إلى فلسطين المحتلة التي تتع ّرض
اليمن المستعر والمشتعل
ّ
قضيتها في هذا األوان العربي للتصفية واالنهاء عبر مفاوضات عبثية ،ومن
مياه الخليج المسلوبة السيادة أميركياً ،إلى سورية التي تتع ّرض لحرب
كونية س��اف��رة ،إل��ى لبنان الساخن م���رورا ً بالعراق ال��ذي يتع ّرض لحاالت
مخاض عسير ،ومحاوالت العبث عبر بعض أطراف من العربان المرتهنين
للخارج ،الى أوكرانيا كمجال حيوي روسي ذي أثر على سالمة األمن القومي
الروسي ،موسكو تعود بق ّوة ودبلوماسيتها تظهر دينامية متنامية حيال
األزمات التي تهز المنطقة .وأضحت موسكو بشكل متجدّد وجهة رئيسية
للتعامل مع هذه األزم��ات ،وع��ادت مرة أخرى إلى المياه الدافئة في الخليج

والبحر األحمر والبحر األبيض المتوسط.
تح ّولت موسكو في عهد بوتين ،لثالث فترات رئاسية ،إلى طرف نشيط
يقدم مقترحات ويدافع عنها ،فالدبلوماسية الروسية تسعى جاهد ًة وبثبات
إلى استعادة مواقع النفوذ التقليدية لدبلوماسية االتحاد السوفياتي السابق،
من خ�لال التخلي عن العامل االيديولوجي والتركيز على عامل المصالح
االستراتيجية في المقام األول ،معطوفا ً على ما يمكن أن توفره موسكو
بفضل موقعها كق ّوة عظمى ذات دور رئيسي في مجلس األمن الدولي وفي
الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط ،رغم أنّ ملف السالم أضحى
ملفا ً«إسرائيلياً» داخليا ً تنهيه األخيرة مع الجانب الفلسطيني فحسب ،ولم يعد
ملفا ً أميركيا ً رئيسيا ً مثلما تر ّوج بعض وزارات الخارجية العربية.
وتت ّم عودة موسكو على الجبهة الدولية والجبهات اإلقليمية األخرى على
أس��اس اإلف���ادة من الصعوبات التي تعانيها ال��والي��ات المتحدة في العراق
وأفغانستان وسورية ولبنان واليمن وإيران ،ما يمنحها صك تواصل وانفتاح
على تلك األطراف التي ال تتعامل معها واشنطن ،إذ تفيد موسكو وتوظف بؤر
النزاعات والملفات الساخنة إلسماع صوت مختلف عن الصوت األميركي
والغربي عامة ،ما يجعلها مسموعة ومقبولة لدى الجانب العربي لوقوفها
إلى جانب حقوقه المشروعة ،وأقلها إقامة دولته على األراضي المحتلة لعام
 1967وعودة القدس الشرقية لتكون عاصمة تلك الدولة وعودة الالجئين
والنازحين إليها ،فروسيا اليوم الع��ب نزيه وحقيقي وع��ادل في كواليس
الصراع العربي « -اإلسرائيلي» وجوهره القضية الفلسطينية ،كما هي العب
نزيه وع��ادل وحقيقي في تداعيات ما ُيس ّمى بـ«الربيع العربي» ،ودورها
الحقيقي والفاعل والمتصاعد في الحدث ال��س��وري ،للحفاظ على الدولة
السورية وعلى األمن والسلم الدوليين.

فراغ في الميزان األممي

تقول المعطيات النظرية في علم العالقات الدولية إنّ التوازن اإلقليمي
مرتبط دوما ً بالتوازن الدولي وبتنزيل هذه الحقيقة إلى الواقع الميداني ،فقد
كان التوازن اإلقليمي الخاص بمنطقة الشرق األوسط مرتبطا ًبالتوازن الدولي
الخاص بنظام القطبية الثنائية خالل فترة وجود القوتين العظميين (الواليات
المتحدة واالتحاد السوفياتي السابق) ،لكن بعد انهيار القطبية الثنائية وانفراد
واشنطن بالزعامة محاول ًة الهيمنة على النظام الدولي ،بدا واضحا ً أنّ منطقة
الشرق األوسط شهدت على أساس اعتبارات التوازن الدولي حدوث فراغ في
الميزان األممي بسبب غياب الق ّوة السوفياتية التي انهارت وعدم تقدم روسيا
أو الصين لملء الفراغ في الميزان الدولي ،وصعود ق ّوة «إسرائيل» في ميزان
القوى اإلقليمي ،وهبوط ق ّوة األطراف العربية في ميزان القوى اإلقليمي ،مع
األخذ في االعتبار حالة انقسام سادت في المنطقة العربية ،فأكد ما يسمى
بـ«محور االعتدال» في المنطقة  -الذي انهار تماما ً  -على ضرورة المضي
قدما ًفي القبول بالنفوذ األميركي وتقديم التنازالت للمشروع «اإلسرائيلي» -
األميركي  -الغربي .وعلى الطرف اآلخر ،أكد ما ُيس ّمى بـ«محور الممانعة» في
المنطقة على ضرورة المضي قدما ً في االعتماد على اإلرادة العربية والقدرة
الذاتية ومبادئ العدالة والحقوق المشروعة ،كوسيلة لمواجهة المشروع
«اإلسرائيلي» – األميركي – الغربي في المنطقة الشرق األوسطية.

رسائل جديدة

إن جهود روسيا الفدرالية بمواقفها المختلفة إزاء الحدث السوري وإزاء
إي��ران وبرنامجها النووي السلمي وإزاء ال��دور التركي المتلون والملفات
األخ��رى كافة في المنطقة ومنها الملف األوك��ران��ي ،بما فيها ملف التسوية
السياسية ...تمثل جهود روسيا االستراتيجية والتكتيكية هذه رسائل جديدة
تحمل اإلشارات اآلتية:

تعود روسيا إلى منطقة شرق المتوسط ،لملء الفراغ الذي خلَفه انهيار
اإلتحاد السوفياتي ،وردع النفوذ األميركي في المنطقة عن طريق التأكيد على
أنّ أميركا لن يكون في وسعها اإلنفراد الكامل بممارسة النفوذ على المنطقة،
وردع «األسرائليين» عن مغبة اعتماد استخدام الق ّوة الغاشمة المرفوضة،
ودبلوماسية العمل من طرف واحد عن طريق وضع «اإلسرائليين» أمام روادع
على النحو اآلتي:
موسكو الع��ب دول��ي مؤثر في الساحة األممية ،ألنّ لها دورا ً كبيرا ً في
إدارة الصراع الدولي الدبلوماسي في مجلس األمن الدولي واللجنة الرباعية،
وموسكو قادرة على تعزيز ق ّوة األطراف األخرى وإعادة نظام سباق التسلح
ال��ذي سبق أن شهدته المنطقة على النحو ال��ذي يضعف التفوق العسكري
النوعي «اإلسرائيلي» الراهن ،ولموسكو خريطة طريق جديدة في الشرق
األوسط ،إذ تتحدث المواقف الروسية عن نفسها ،فموسكو تسعى حاليا ً إلى
معاقبة الواليات المتحدة األميركية عن طريق لعب دور معاكس لواشنطن
في منطقة الشرق األوس��ط ،ردا ً على دور واشنطن المعاكس في أوكرانيا
ومنطقة البلقان وش��رق أوروب���ا ودف��اع��ا ً عن مصالحها االستراتيجية عبر
الحدث السوري .والذين يتبنون وجهة النظر هذه يلمحون بطريقة أو بأخرى
إل��ى الفرضية القائلة باحتمال أن ت��ؤدي ضغوط موسكو على «إسرائيل»
وواشنطن في الشرق األوسط ،بعد ضم القرم الى روسيّا عبر استفتاء شعبي
نزيه ،إلى عقد صفقة بين موسكو وواشنطن تتراجع بموجبها واشنطن عن
استهداف النسق السياسي السوري ،وتقدم تنازالت لموسكو في ملفات
نشر برنامج ال��دف��اع الصاروخي والقواعد العسكرية األميركية وغيرها.
وفي المقابل تتراجع موسكو عن ملفات الشرق األوسط غير االستراتيجية،
وعدم استهداف المصالح األميركية ،وخاصة في جورجيا ،على ان يكون ذلك
بالتفاهم معها.
لكن على العكس تماماً ،توحى التحركات الروسية أنّ ثمة «خريطة طريق
روسية دولية « وأن موسكو تتق ّفى معالمها الرئيسية ،فالتحركات الروسية
المعاكسة ألميركا شملت:
منطقة الخليج العربي ،إذ سبق للرئيس الروسي فالدمير بوتين زيارتها.
ومنطقة الشرق األدنى حيث ثمة صعود روسي معاكس ألميركا في أوكرانيا
بعد ض ّم القرم ،وأرمينيا حيث تفيد المعلومات بأن موسكو أرسلت منصات
صواريخ الى منطقة نارغوبي كارباخ على الحدود المتنازع عليها بين أرمينيا
وباكو بموافقة الحكومة األرمينية ،وهذا يشي بشيء ما ازاء نظام أذربيجان
الموالي للغرب وأميركا ،كذلك في منطقة القوقاز والقفقاس ،إضافة إلى
الموقف الروسي المتجدد والثابت والداعم للنسقين السوري واإليراني.

منطقة آسيا الوسطى

استطاعت موسكو أن تضعف الوجود األميركي في آسيا الوسطى عن طريق
االتفاقيات الثنائية مع دولها الخمس ،تركمنستان وأوزبكستان وكازاخستان
وطاجيكستان وكيرغيزستان .أما في منطقة الشرق األقصى فإن تحركات
روسيا في ملف األزمة النووية الكورية الشمالية أدّت إلى إضعاف الموقف
األميركي المتشدد في المنطقة ،ويضاف إلى ذلك انخراط روسيا – بكين
ضمن منظمة تعاون شنغهاي كمنظمة إقليمية ،استطاعت أن تفرض نفوذها
الجيويوليتيكي على اإلقليم األوراسي الذي يضم روسيا والصين ومنغوليا
ودول آسيا الوسطى ،وأجمعت النظريات االستراتيجية على ا ّنه يمثل مفتاح
السيطرة على العالم باعتباره يمثل منطقة القلب االستراتيجي لخريطة العالم.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،إن ان��خ��راط روس��ي��ا ف��ي أج��ن��دة ال��ص��راع ال��ع��رب��ي -
«اإلسرائيلي» ضمن جهد شامل ونوعي ،باإلضافة إل��ى ما ذك��ر سابقا ً في
متن المقال ،يهدف من ناحية أخرى إلى مكافحة ومواجهة انخراط واشنطن
المتزايد في إقليم أوراسيا (آسيا الوسطى ،القوقاز ،القفقاس) والبدء في
التحركات المتعلقة بالملف النفطي ،مع كل من مصر والجزائر وغيرها من
البلدان الشرق األوسطية النفطية ،لبناء ق ّوة ناعمة نفطية روسية لجهة بناء
تحالف نفطي روسي  -شرق أوسطي.
حتّى اآلن ،ترى التحليالت األميركية إلى أن التحركات الروسية في الشرق
األوسط تهدف إلى معاقبة أميركا ،لكن الواضح هو أنّ التحرك الروسي قد
يكون جزئيّا ً بسبب هذه المعاقبة .وما لم تنتبه إليه التحليالت األميركية حتّى
اآلن هو أنّ روسيا باشرت التصدي للسلوك األميركي في ملف كوسوفو
ومنذ البدء وقبل أكثر من خمس سنوات من اآلن ،عن طريق استخدام الملف
الجورجي وت��داع��ي��ات ه��ذا االس��ت��خ��دام ال��روس��ي المشروع م��ن وجهة نظر
يمس أمنها القومي ومجالها الحيوي ،واآلن استخدام
موسكو ،باعتبار أنّ ذلك ّ
الملف األوكراني بعد ضم القرم.

قوى صاعدة

عبر فعلها وصبرها ،تقول موسكو للواليات المتحدة األميركية :نجمك آفل
بسرعة ،وحضارتك ستستق ّر في مزبلة التاريخ عبر حركته ،والفراغ ستمالْه
قوى جديدة صاعدة ،والنظام الدولي الجديد المتعدد القطب ،سيولد من رحم
األزم��ات ومن رحم متاهاتك السياسية والعسكرية واالقتصادية والعلمية
الفجة ،والعالم استعاد عبر ميكانيزمات فعله ميزة العالم المتعدد القطب ،وهذا
ّ
ما يدركه الجميع.
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