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لقاء مو�سكو الت�شاوري بين احتمالين
} حميدي العبدالله
اللقاء التشاوري الذي ُيعقد في موسكو برعاية روسية بين وفد الحكومة
السورية ووفد من المعارضة طرح سؤاالً هاماً :هل ينجح هذا اللقاء التشاوري
حيث فشلت اللقاءات السابقة ،وال سيما لقاءات جنيف التي جمعت المعارضة
مع الحكومة السورية؟ من حيث الوقائع يمكن التأكيد على أنه في ك ّل لقاء كانت
الظروف تختلف عن اللقاء الذي سبقه ،وبالتالي ليس من السهل القياس على
أي لقاء جديد.
اللقاءات السابقة لتحديد نتائج ّ
أي لقاء هو مدى دوره في إنهاء األزمة
ولكن بما أنّ الهدف المركزي من ّ
الدموية التي تعصف بسورية منذ نحو أرب��ع سنوات ،ف��إنّ ذل��ك يصبح هو
أي لقاء بين
المعيار الوحيد ال��ذي يعني السوريين في قياس نجاح أو فشل ّ
الحكومة والمعارضة.
على أساس هذا المعيار يمكن توقع ما سينجم عن لقاء موسكو التشاوري،
وعلى هذا الصعيد يمكن اإلشارة إلى احتمالين أساسيّين:
االحتمال األول ،أن يكون الرهان على تفاهمات بين المعارضين المشاركين
في اللقاء وبين الحكومة السورية .وعلى فرض أنه ت ّم التوصل إلى مثل هذا
التفاهم ،وسجل المعارضون ،جميع المعارضين ،استقاللية في موقفهم عن
الدول التي انخرطت في الحرب على سورية مباشرة أو بصورة غير مباشرة
عبر الدعم المالي والعسكري واإلعالمي والسياسي ،وفتح الحدود أمام تدفق
المتشدّدين من قبل  83دولة ،فإنّ مثل هذا االتفاق يظ ّل رمزيا ً في تأثيره على
مجرى األحداث الميدانية التي هي أساس األزمة الدموية التي تعصف بسورية
أي أنّ هذا اللقاء لن يقود إلى ح ّل األزمة ،وال حتى
والتي ُيراد إيجاد ح ّل لهاّ ،
إلى الح ّد من تداعياتها الدموية الكارثية ،ذلك ألنّ التنظيمات المشاركة في اللقاء
أي تأثير على الوضع الميداني.
ليس له ّ
ً
االحتمال الثاني ،أن يكون ال��ره��ان معقودا على أن يقود ه��ذا ال��ح��وار إلى
انسحاب الدول التي انخرطت في الحرب على سورية ،الدول الغربية ودول
المنطقة ،وإغالقها الحدود ،ك ّل الحدود ،أمام تدفق المسلحين ،ودمج المسلحين
ال��ذي��ن يوافقون على االت��ف��اق ف��ي بنية ال��دول��ة ،وال��ك ّ
��ف ع��ن ت��دري��ب مسلحين
وإرسالهم إلى سورية ،ووقف تقديم ك ّل أشكال الدعم للجماعات المسلحة،
في مثل هذه الحال يمكن عندها التأكيد على أنّ اللقاء يشكل منعطفا ً في األزمة
السورية وخطوة هامة على طريق القضاء على الجماعات المسلحة التي تنتمي
إلى تنظيمات «القاعدة» بفروعها المختلفة ،ألنّ حرمان الجماعات المسلحة
من الدعم ال��ذي حصلت وتحصل عليه يخ ّل بتوازن القوى لمصلحة الجيش
السوري ،والتشكيالت المساندة له ،ويق ّرب ساعة إلحاق الهزيمة الكاملة بك ّل
تنظيمات القاعدة وعلى رأسها «داعش» و»النصرة» التي تشكل القوة العسكرية
األساسية المنتشرة في ك ّل أنحاء الجغرافية السورية.
من الواضح ،على األق ّل حتى اآلن ،أنّ المؤشرات على هذا الصعيد ال تزال
أي من االحتمالين ،ويمكن القول بوضوح
ضبابية ،ويصعب معها ترجيح ّ
قاطع أنّ الميدان وح��ده الكفيل بترجيح أحدهما ،بمعنى كلما حقق الجيش
السوري المزيد من المكاسب واالنتصارات على حساب التنظيمات المسلحة،
كلما كان إمكان انسحاب دول المنطقة من الحرب على سورية أكثر واقعية،
وكلما راوحت األوض��اع ميدانيا ً في مكانها كلما ت��ردّدت الدول المشاركة في
الحرب باتخاذ قرار االنسحاب منها واالستمرار برهاناتها الخاسرة.

كوباني ت�ؤكد التحرك
الرو�سي ـ الأميركي �ضدّ �أنقرة

تقاطعات ...دوائر ومربّعات!...
} محمد ح .الحاج
طويت عباءته ،ألقى بعكازه جانبا ً وانطلق
في رحلة الالعودة ،لم يكن آخر الملوك من أبناء
أبيه ،ربما قبل األخير ،لم يكمل قرنا ً من العمر...
مات عبد الله ،مات الملك ...عاش الملك ،بهذه
ّ
بغض النظر
البساطة تسلّم سلمان العرش
عن الغليان السري في أوساط العائلة ،قبّلوا
رأسه أو كتفيه وأعلنوا ال��والء !...تأخرت يقظة
الشعب في نجد والحجاز رغم السؤال المتداول:
إلى متى تبقى المملكة (الشعب واألرض) رهنا ً
باسم عائلة؟
كثيرون علقوا قائلين :ما ف ّرقته المناحرات
والمناكفات السياسية والعائلية والطائفية
والمذهبية في لبنان ،وما تقف الحوارات عاجزة
عن جَ ْسره ،جمعه موت الملك ...ك ّل األفرقاء
على ساحة الوطن هرولوا إلى الرياض ،ربما
جمعتهم طائرة واح��دة ،هل ذلك ل��وداع الملك
الراحل ومواساة العائلة أم لحبك خيوط مع
الملك الجديد وحاشيته ،وبناء جسور عالقات
أق�� ّل ما يُقال فيها ...إنها انتهازية ،نفعية!...
كثير من دول العالم بعثت من يمثل الدولة،
وبعض الدول لم تهت ّم ...أبرق رؤساء وملوك،
أو تقدّم ممثلون عنهم بالتعزية إلى السفارة...
حج
عدا لبنان ...مَن لم يهرول إلى الرياض ّ
إلى التعازي التي نظمتها السفارة ،وبعضهم
جمع االثنتين ...ليس هناك رئيس للجمهورية،
مجلس ال��وزراء بكامله يمثل الرئيس !...دائرة
للفراغ ،عصر للنفاق واالنتهازية.
ف��ي ال��ري��اض ،ع��اش الملك ،وف��ي واشنطن
بانتظار الزيارة (الواجب) للتثبيت ،ك ّل ملوك
الحج إلى واشنطن
بني سعود عليهم واج��ب
ّ
للتوقيع على وثيقة األب األكبر ليت ّم اعتمادهم
وتثبيت ملكهم ،ال خروج مطلقا ً على القاعدة ،لئال
نسي أيّ من األبناء
يسقط التعهّد بالحماية ،ما
َ
وصية الوالد ،واشنطن هي من يوفر لهم الحماية
شرط أال يسمحوا بوصول األي��دي السورية –
العراقية – المصرية إلى االجتماع في قبضة
واح���دة ...اللقاء محظور ،مطلوب أن يستم ّر
ضرب الرأس دائما ً (القاهرة) ليبقى في حالة
من ال��دوار ،على أن تتوالى الطعنات في القلب
(دمشق) ليستم ّر النزيف ...ويبقى السكين في

أثبتت الواليات المتحدة فعالً أنّ ك ّل شيء في كوباني من معارك مفترضة
وتطورات ومستجدّات ،أنها كانت منذ أيامها األولى الرسالة األعنف إلى تركيا.
حاولت الواليات المتحدة في األشهر السابقة الضغط على تركيا من خالل ملف
األكراد الحساس الذي يعني المجتمع التركي والحكومة التركية في شكل مباشر،
نظرا ً لما لألكراد من تاريخ ومواجهات مع تركيا منذ زمن بعيد.
األكراد وحقوقهم وملفهم الساخن الذي يربط النزاع في سورية والعراق والذي
المعني أيضا ً
يرتبط بتركيا في كال الحالتين او الملفين ،وجد في تنظيم «داعش»
ّ
ببسط نفوذ دولة تمت ّد من سورية إلى العراق ضالته ،وها هي تركيا الثابتة على
أي إحراج في التحالف
موقفها لم تتدخل قط في قتال التنظيم ولم تشارك من دون ّ
الدولي ولو حتى ص َورياً.
تعرف تركيا منذ اندالع احداث األزمة السورية انّ ملف االكراد سيسخن تدريجياً،
وان االمور لن تبقى كما كانت عليه سابقاً ،وعليه تحركت نحو السيطرة على الملف
هناك.
لم تكن مجاهرة تركيا بفتح حدودها امام من أسمتهم «ثواراً» حتى الشهر االخير
من عام  2014مقلقا ً بالنسبة اليها ،فهي تعلن أنّ إسقاط الرئيس األسد اولويتها،
وتعترف بأنها تدعم المسلحين من اجل هذا الهدف.
تقارير استخبارية مفصلة اميركية وبريطانية وروسية تحدثت عن الدعم التركي
لتنظيم «داعش» حتى تكاد تكون الوحيدة التي ما زالت تقدم الدعم والمساندة بنفس
درجة االهتمام واإلصرار ،حتى قال مراقبون انه ال يجب استبعاد ان تفتح تركيا
جبهات اخرى غير سورية ،وتفتح طرقا ً أخرى امام «داعش» لنقل المعركة إليها هربا ً
من فشل حلفائها ،خصوصا ً اإلخوان المسلمين في المنطقة.
تركيا المعنية بالملف ليست سوى حكومة اردوغان التي تع ّرضت ألقسى انواع
الهزيمة في كوباني في اليومين الماضيين ،فقد اعلن ممثلو لجان الحماية الكردية
نصرهم في عين العرب ـ كوباني في مشهد لم يكن ليحدث او يطرأ على الملف
الكردي في هذا الوقت تحديدا ً لوال الدعم االميركي المقصود ميدانيا ً الذي تعرف
واشنطن أنها في تدخلها المباشر تفرض واقعا ً جديدا ً وموقفا ً جديدا ً وحسما ً أكيدا ً
لموقفها الموجه من تركيا ،في حين تؤكد مصادر أمنية متابعة انّ هذا الر ّد هو رسالة
صارخة موجهة الى حكومة أردوغان التي رفضت السماح باستخدام قاعدة أنجرليك
من قبل الطائرات األميركية ض ّد «داعش» من دون التفاهم على خطة متكاملة للتغيير
في سورية وهذا يندرج ضمن إطار معارضة األتراك ،أي حسم او مكافحة لإلرهاب
ألي ح ّل أو تسوية أمنية أو سياسية في
او بمعنى آخر معارضة أنقرة حتى الساعة ّ
المنطقة ال تخرج منها بمكاسبها.
اي حال كوباني تحتفل على وقع مشاورات موسكو ،والتي اذا اراد البعض
على ّ
ً
االستخفاف بها ،فإن الر ّد االميركي المباشر لهم جاء من كوباني تزامنا مع حوار
موسكو الذي يشارك فيه مفارقة أكراد مسلحون كفريق وحيد قادر على التفاوض
على األرض وعلى الطاولة ليحسم ،وكأنّ االميركي يساهم في إنجاح الحوار في
روسيا مع قرار مسبق اميريكي روسي بخصوص التحرك ض ّد تركيا برسائل جدية
جداً.
كوباني تنتصر وتحكي في الوقت عينه قصة المفاوضات الطويلة بين روسيا
واميركا حول سورية ،والتحرك نحو تركيا في وقت واحد ،وتختصر جولة
مفاوضات مضنية وزيارات رئاسية من كال البلدين الى انقرة.
تركيا تتلقى الرسائل التي لم يعد ممكنا ً بالنسبة اليها سوى تلقيها كضغوط
حقيقية على مواقفها ،وحوار موسكو يسلك طريقه بدعم اميركي صارخ.

مر ّبعات للمعارضات

مرابع اسطنبول وباريس والدوحة ،وحتى
ال��ق��اه��رة ه��ي ال��م��ربّ��ع��ات ال��ت��ي تقيم ضمنها
معارضات الخارج معزولة عن أيّ امتداد إلى
الداخل السوري ،وأيضا ً معزولة بالمطلق عن
بعضها بعضا ً دون أمل باللقاء ،مربعات عصية
على االندماج أو التالقي مع معارضات الداخل
رغم الجهد المبذول من القيادة الروسية ومن
يقف في صفها ،ويبقى الشك سيد الموقف،
وأنّ الموقف األميركي يدعم الروسي لتحقيق
لقاء يفتح أبواب السالم ،األرجح أنّ األميركي
ي��ق��ول ب��ال��س�لام وي��ع��م��ل الس��ت��م��رار ال��ح��رب
والخراب والدليل األق��رب هو قرار الكونغرس
وق��ي��ام البنتاغون ب��إرس��ال بضع م��ئ��ات من
العسكريين لتدريب مرتزقة أو عمالء سوريين
(تحت ُمس ّمى المعارضة المعتدلة) يرتبطون
باألجهزة الخارجية سواء السعودية أو القطرية
أو التركية ،وهؤالء أبعد ما يكونون عن تمثيل
الشعب السوري الذي يدّعون النطق باسمه،
ال��ره��ان على منتدى موسكو – كما أسمته
القيادة الروسية – ليس بالرابح إال أن��ه قد
يشكل فرزا ً حقيقيا ً لقيادات المعارضة الداخلية

يكثر الحديث في األروق��ة السياسية وفي
الصحافة العربية والغربية عن مؤتمر موسكو،
وعن حجم مشاركة أطياف المعارضة السورية
الداخلية والخارجية ،ومخرجات هذا االجتماع
ومدى تأثيره في إيجاد تسوية سياسية بين
الحكومة السورية ومعارضة الداخل والخارج.
وقد عجل التوافق الدولي الذي تحقق أخيرا ً
بين أميركا وروسيا وال��دول الغربية في عقد
هذا المؤتمر ،وخصوصا ً بعد أن أصبح العالم
مهدّدا ً من قبل آفة اإلرهاب الذي ارت ّد إلى الدول
التي كانت حتى األم��س القريب تبارك نشره
في سورية ،وهي اليوم تكتوي بناره .وتأتي
موافقة الواليات المتحدة على عقد هذا المؤتمر،
في هذا الوقت الحساس ،بمثابة اعتراف ضمني
بفشل ال��م��ؤام��رة التي حيكت لسورية على
مدار السنوات األربع الماضية ،باإلضافة إلى
التسربيات التي تر ّد من هنا وهناك والتي تؤكد
أنّ الغرب بات مقتنعا ً بأنّ الرئيس األسد أصبح
جزءا ً من الح ّل في سورية ،بعد أن قلب الطاولة
على الحلف المعادي لسورية ،والذي سعى بك ّل
قوة إلى إسقاط النظام فيها.
إنّ المزاج العام قد تغيّر ،والك ّل أصبح يدعو
إلى الح ّل السياسي ،فتأثير التنظيمات اإلرهابية
المسلحة ،بشتى مس ّمياتها ،تخطى الجغرافية
السورية وأصبح يهدّد دول الجوار ،بل أكثر من
ذلك وصل إلى العمق األوروبي ،وهذا ما أدركته
القوى الدولية أخيراً ،فكان ال ب ّد من إيجاد الح ّل
الذي ينزل األميركي من أعلى الشجرة كما أنزله
في مسألة الكيميائي الملقفة ض�� ّد الحكومة
السورية ،فكان الح ّل في مؤتمر موسكو ،والذي،
إذا صفت فيه النيات ،سيكون لبنة لح ّل األزمة
في سورية.
إنّ ال��ص��م��ود ال��س��وري عسكريا ً وشعبيا ً
وسياسيا ً واقتصاديا ً رسم صورة لما ستؤول
إليه نتائج مؤتمر موسكو ،بعد الحديث السابق
في مؤتمري جنيف  1و ،2عن عدم قبول الرئيس
السوري في أي مرحلة قادمة ضمن خارطة
سورية الجديدة والذي أصبح من الماضي .فما
الذي تغيّر؟ يسأل المراقبون .الجواب بسيط

ومعروف ،وما تغيّر هو مبدأ القوة ،فالقوي
ميدانيا ً هو المتحكم بطاولة التفاوض ،وهو
الذي يفرض شروطه .وبعد أن تفشى اإلرهاب
«الداعشي» في المنطقة ،أيقن بعض الساسة
الغرب أنّ الجيش السوري وحده القادر على
لجم هذا الوحش الذي صنعه الغرب بأموال
أعراب المنطقة.
جاءت المبادرة الروسية لعقد هذا المؤتمر،
فوضعت المعارضة السورية تحت االختبار،
وق��د عبّر ع��ن ذل��ك وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الف��روف عندما قال :من ال يحضر من
المعارضة سوف يخسر ،وهذا الكالم له دالالت
خطيرة على المعارضة ،فهو تسليم من قبل
أميركا بأنّ الح ّل يبدأ من موسكو وأنّ المنطقة
لم تعد تحتمل تمدّد هذه األزم��ة لفترة زمنية
أطول ،وذلك ألنّ تمدّدها يطيل عمر التنظيمات
اإلرهابية ،والتي باتت تهدّد الغرب ،ومفتاح
القضاء عليها في يد الجيش السوري ،والغرب
يدرك ذلك فكان ال ب ّد من إيجاد الح ّل ولو كان من
دولة تصنف بأنها الداعم والحليف الرئيسي
للحكومة السورية ،وه��ذا ما تريد روسيا أن
توصله إل��ى بعض أقطاب المعارضة الذين
يعارضون مؤتمر موسكو ويريدون أن يفرضوا
أجندتهم وشروطهم المعروفة.
إنّ المراقب لوضع المعارضة السورية،
وأقصد هنا معارضة الخارج بشقيها السياسي
والعسكري ،ي��درك ضعف ه��ذه المعارضة،
وم��ا رفضها ح��ض��ور مؤتمر موسكو وكثرة
التصريحات المتناقضة بين ممثليها ،إال دليل
على ضعفها ،وه��ي التي تدعي أنها الممثل
الوحيد للشعب ال��س��وري .وإنّ ب���روز قوى
متطرفة ،ال يقبلها الغرب في المسرح العسكري
في سورية ،يحرجها ويعطي أحقية وطنية
سورية بمحاربتها ،فالغرب يدعم «الجيش
الح ّر» سياسيا ً وعسكرياً ،ولكن على األرض
يتهاوى هذا الجيش أمام قوى أخرى متطرفة،
ك��ان ال��غ��رب ف��ي ال��س��اب��ق ي��ح��اول إخ��ف��اءه��ا،
ويحرص على ع��دم تضخيم وجودها لكي ال
يعطي شرعية للدولة السورية بمحاربتها.
لكنّ بروز «داعش» ،كقوة فاعلة في الجغرافية
السورية والعراقية مع «جبهة النصرة» أحرج

«توب نيوز»

�أوباما ولنكولن
يصطحب أوباما في زيارته إلى السعودية رموز اإلدارة من الحزب الجمهوري ،ويفتح
النقاش مجدّدا ً حول حادثة بنغازي مع الديبلوماسيين األميركيين .
في زمن الرهان على الحروب انفرد أوباما بالحكم والظهور مع فريقه األقرب.
اللعبة انتهت والوقت هو للنقالت االستراتيجية .
أوباما يستعيد الرموز ألنها تستنهض األمة األميركية.
ـ صورة ابراهام لنكولن التي أراد ان ترافقه في حكمه يحتاجها اليوم بصفته ممثل
إرادة األميركيين بالحزبين الجمهوري والديمقراطي بمن يمثل بنظر األميركيين الخير
والعظمة فيهما.
صورة التهديد اإلرهابي ضرورة لتبرير تغيير السياسات والتراجع عن لغة الحرب
على سورية والمواجهة مع إيرا.ن
الوفد الجامع الموحد الى السعودية ليقول انّ طلب التغيير من التطرف الوهابي
الى حكم منفتح تدريجا ً وصوال ً إلى إصالح سياسي مطلب األميركيين من الحزبين ،كما
التوجه إلى الحلول السياسية في المنطقة.
أوباما يعرف أنّ الحرب ولى زمانها وال ب ّد من االعتراف بأنّ القوة محدودة القدرة في
السياسة وأنّ دعوات الخصوم إلى التصعيد وصفة للسقو.ط
استر ّد أوباما عقالنية البدايات بسبب الفشل ،ويريد لألميركيين دعم عقالنيته بصفتها
حالة أميركية تمثل الحزبين مثل تقرير بايكر ـ هاملتون.

التعليق السياسي

اعتداء القنيطرة ودوافع نتنياهو
عن الخارجية ويع ّري تلك المرتبطة بالجهات
الخارجية وعلى رأسها المشروع الصهيو –
أميركي في المنطقة ،والذي بدأت معالمه تتضح
منذ ال��ع��ام  1996وحقق أكثر م��ن قفزة عبر
قرارات األمم المتحدة المتعلقة بلبنان والشام،
خصوصا ً بعد تركيبة اغتيال رئيس وزراء لبنان
األسبق رفيق الحريري ،واستثمارها وتوظيفها
ضمن عملية تفتيت المجتمع في سورية ولبنان،
وص��وال ً إلى الداخل الفلسطيني خدمة للكيان
الصهيوني.
يجب استمرار العقوبات والضغوط على
روسيا لوقف تدخلها في اوكرانيا! يقول الرئيس
اوباما متناسيا ً أنّ األوكرانيين والروس أقرب
إلى بعضهم البعض ،وهم يتعايشون منذ مئات
السنين ،كما أنّ أوكرانيا تشكل الحديقة األمامية
لروسيا تجاه الغرب األوروب���ي – بالمفهوم
األميركي – وأميركا التي ترفض أي تدخل في
محيطها األميركي تسمح لنفسها بأن تتدخل
في ك ّل أنحاء العالم من منطلق غطرسة القوة،
الشعب األوكراني ال رابطة جذرية له بالشعب
األميركي ،لكن تدخل واشنطن في الشأن الداخلي
أج��ج أوار الحرب الداخلية
األوك��ران��ي ،هو ما ّ
وعمل على تفتيت مك ّونات الشعب األوكراني
على قاعدة معاقبة روسيا وإشغالها بسبب
موقفها في مجلس األمن ودعمها الدولة السورية
بوجه استهدافات الغرب لها لرفضها مشاريع
هذا الغرب في ما يتعلق بالطاقة ومعارضتها
لمشروع نابوكو للغاز المنافس للمشروعين
اإليراني والروسي ،االستهداف الغربي – العربي
للنظام السوري ليس حبا ً في الحرية وال دفاعا ً
عن حقوق اإلنسان أو طائفة مظلومة ...الدائرة
التي وضعت نفسها بداخلها اإلدارات األميركية
المتعاقبة ،دائرة غطرسة القوة ،ومحاولة فرض
الوصاية على دول وشعوب العالم ،هي دائرة
مغلقة ،عصية على االنفتاح ،يمكن أن تلتقي
في األهداف مع المربعات الصغيرة الدائرة في
الفلك الغربي ،فال خطوط مستقيمة ،ال متعامدة
وال متوازية ...ورؤساء أميركا كما يقول خبير
أميركي كبير ،مج ّرد أدوات بيد حكومة الظ ّل
المتحكمة من خلف الستار ...أدوات تنفيذية
ضمن مربع البيت األبيض ،أو الكونغرس أو
البنتاغون.

م�ؤتمر مو�سكو �إلى �أين...؟
} جمال الكندي

} روزانا ر ّمال

يد شياطين المملكة يقطر دماً !...متى يرت ّد إلى
الصدر الحاقد...؟ البشائر ...قريباً.
الكيان الصهيوني ليس بحاجة إلرس��ال
شمعون أو ش���اوول وال م��ردخ��اي ،كثير من
المندوبين وم��ن جنسيات مختلفة بأسماء
عبيد الله أو حمد أو حتى ج���ورج ،يتولون
األم��ر – المحفل هو من يدير اللعبة ،ويتولى
التنسيق ،ال تغيير في سياسات المملكة ،أعلن
الملك الجديد !...من يجرؤ على الخروج من
المربع...؟
القيادات الصهيونية مشغولة باألمر األكثر
أهمية ،أي��ن ومتى وكيف يكون ر ّد المقاومة
على جريمة القنيطرة ،المستوطنون في حال
من القلق والرعب يؤرق النوم ويش ّوش العمل
وربما يدفع إلى الهرب من مناطق الحدود نحو
الداخل ،بل من الكيان كله إلى غير رجعة...
القلق أكثر إيالماً ،وقد ال تنفع رسائل التطمين
أو االعتذار المبطن ،دائرة مناسبة للرعب ربما
تستم ّر طويالً.

هل يوجد حل في سورية إال بالقضاء على اإلرهاب واإلرهابيين؟
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ال��غ��رب فاعترف بخطأ ه��ذه االستراتيجية
التحالفية مع اإلرهاب من أجل إسقاط النظام
السوري ،فجاء الح ّل من روسيا مرة ثانية لحفظ
ماء الوجه األميركي من خالل مؤتمر موسكو.
إنّ التغيّرات األخيرة تجاه األزمة السورية
من قبل الغرب وسعي بعض الدول األوروبية
إلى فتح سفارتها في دمشق ،قلب ك ّل الموازين
وأج��ب��ر أميركا وحلفاءها على قبول مؤتمر
روسيا ولو على مضض ،وهذا بسبب إرهاب
«داعش» في المنطقة.
إنّ اجتماع موسكو واضح المعالم وعنوانه
توحد جميع الفرقاء السوريين تحت العلم
ال��س��وري ،وأع��ن��ي ال��ف��رق��اء السياسيين من
الحكومة السورية والمعارضة المؤمنة بوحدة
التراب السوري ،والتي ال تسير حسب الهوى
األميركي أو الخليجي ،بل تدعو كل السوريين
الوطنيين إل��ى إل��ق��اء ال��س�لاح وال��دخ��ول في
حضن الدولة الشرعية ،وحمل السالح ض ّد
األرهاب الذي يريد إرجاع سورية الى العصور
الحجرية.
إنّ تداعيات مؤتمر موسكو ستؤثر على الدول
التي كانت على خط العداء لسورية ،فهي لم
تفهم لعبة السياسة وأنّ هناك حلفاء سورية
قالوها مدوية :لن نسمح بسقوطها في يد أميركا
ومن يدعمها ،ولم يدركوا أيضاً ،أنّ هذه الدول ال
ُتشترى بالمال ،فالموقع الجغرافي لسورية
عندهم أهم من ك ّل ذلك.
إنّ ما نشهده في مؤتمر موسكو هو سورية
جديدة تجمع المكونات السياسية السورية
المختلفة تحت سقف واح���د ،فهذا المؤتمر
يتميّز عن غيره كونه يجمع معارضة الداخل
مع بعض رموز معارضة الخارج بالحكومة
السورية والذي سينتج عنه ،في حال نجاحه،
حكومة تشاركية هدفها اإلص�لاح السياسي
ومحاربة اإلره��اب ،وسوف تخضع الستفتاء
الشعب السوري ،وهذا يطابق رؤية الرئيس
األسد في خطابه بداية  ،2013وقوله إنّ ك ّل
مرحلة من مراحل التغيير سيق ّرر مصيرها
الشعب السوري مباشر ًة عن طريق االستفتاء
العام ومشاركته في صنع هذا التغيّير .فهل
سنشهد ذلك فعالً بعد مؤتمر موسكو؟

} رامز مصطفى
ما أقدم عليه نتنياهو وجنراالته من عمل عسكري أمني ض ّد
حزب الله على أرض القنيطرة العربية السورية ،والذي تمثل
في اغتيال جبان لمجموعة من المقاومين هناك ،تبيّن أنّ من
بين ال��ش��ه��داء ضابط ف��ي ال��ح��رس ال��ث��وري اإلي��ران��ي .إنما هو
تكرار لتجربة من سبقوه إلى رئاسة الحكومة «اإلسرائيلية»،
من اسحق رابين إلى شمعون بيريز .والتي أتت جميعها في
لحظات سياسية بالغة الدقة ،واستجابة لحسابات داخلية في
«إسرائيل».
وال غرابة في أن يذهب نتنياهو نحو هذا السياق التصعيدي
ف��ي ظ�� ّل جملة م��ن األوض���اع على صلة بما ه��و خ��اص وعام.
بمعنى م��ا يخص ال��داخ��ل «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وم��ا يتصل بملفات
إقليمية والتي ال تخلو من حسابات دولية تصل إلى الواليات
المتحدة األميركية وال��ع�لاق��ة ال��م��ت��أ ّزم��ة بين رئيسها وطاقم
إدارته من جانب ونتنياهو وبعض ائتالفه من جانب أخر.
ولع ّل االتهامات من جانب فريق أوباما لنتنياهو بأنه غير
وفي ،على خلفية الكلمة التي سيلقيها األخير أمام الكونغرس
ب��دع��وة رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب م��ن ال��ح��زب ال��ج��م��ه��وري جون
باينر ،ومن دون التنسيق مع إدارة أوباما ،والذي اعتبرته أنه
قد جرى ترتيبه من خلف ظهرها لتعميق األزمة بين الطرفين،
وقد أصدر البيت األبيض بيانا ً في هذا الخصوص ،أعلن فيه أنّ
الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري لن يلتقيا نتنياهو
خ�لال زي��ارت��ه إل��ى واشنطن .ويمكن تلخيص دواف��ع نتنياهو
وجنراالته وبعض ائتالفه من وراء اعتداء القنيطرة باآلتي:
 1ـ قبل ك ّل شيء تأتي هذه العملية في سياق التأكيد على
الطبيعة العدوانية للكيان منذ اغتصابه فلسطين ،والشواهد
كثيرة.
 2ـ ال��م��أزق الداخلي في «إس��رائ��ي��ل» ،وم��ا يعانيه نتنياهو
وح��زب��ه م��ن ح��ال��ة ال��ح��ص��ار ال��ت��ي ت��ح��اول ال��ع��م��ل عليها بقية
األحزاب والكتل ،وظهور االئتالفات الجديدة لخوض انتخابات
«الكنيست» المقبلة في  17آذار المقبل .وخشية نتنياهو على
التحسن الطفيف على
مستقبله السياسي على الرغم من مؤشر
ّ
وضعه االنتخابي .وك ّل ذلك يحصل في ظ ّل العالقة المتوترة
بينه وبين اإلدارة األميركية .والتي اتهمت قبل فترة أنها تحاول
التأثير في االنتخابات المقبلة.
 3ـ ت��ع��ث��ر ال��م��س��ار ال��س��ي��اس��ي ع��ل��ى خ��ط ال��م��ف��اوض��ات مع
السلطة الفلسطينية ،والخطوة التي أقدمت عليها السلطة في
توجهها إل��ى محكمة الجنايات الدولية والتوقيع على ميثاق
روما .وحالة اإلرباك البادية على نتنياهو والكثير من القيادات
السياسية والعسكرية واألمنية نتيجة لذلك ،ونبرة التهديدات
«اإلسرائيلية» المتصاعدة ف��ي وج��ه السلطة ،تأكيد على هذا
والتوجس.
اإلرباك
ّ
 4ـ ارتفاع منسوب التفاؤل األميركي والغربي ،في ما يتعلق
بمفاوضات الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي .ولطالما عمل نتنياهو
وحلفاؤه الجدد في الواقع اإلقليمي على تخريب المفاوضات
أو تعطيلها قدر المستطاع .وخطاب نتنياهو مطلع آذار المقبل
أم��ام الكونغرس يرمي من جملة أهدافه إلى تحريض أعضاء
الكونغرس على فرض عقوبات جديدة على إيران ،األمر الذي
يرفضه أوباما ويؤكد عزمه استخدام «الفيتو» الرئاسي ض ّد أية
عقوبات جديدة بحق إي��ران ،ويأمل نتنياهو أن يحرج طهران
ويدفعها إلى التنازل ،ال سيما أنّ بين من استهدفتهم الغارة
ضابط إيراني كبير.
 5ـ الدخول المباشر على خط خلط األوراق من جديد في
لبنان بعد االنفراجات التي أفضت إلى بدء حوارات بين حزب
الله وتيار المستقبل ،بما يتيح تخفيف االحتقان في الشارع،
وال���ذي أس��ه��م ف��ي ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي حققتها األج��ه��زة األمنية
اللبنانية في وضع يدها على عدد من الخاليا النائمة ،والدخول
إل��ى م��ا ي��س�� ّم��ى «ج��ن��اح اإلس�لام��ي��ي��ن» ف��ي س��ج��ن روم��ي��ه ،بعد
تفجيري جبل محسن ،وبالتالي اإلجماع اللبناني ،على إدانة
االغتيال «اإلسرائيلي» لعناصر حزب الله في القنيطرة.
 6ـ القول لحليفه االستراتيجي الواليات المتحدة األميركية
إنّ التزاماتك في اإلب��ق��اء على تف ّوقنا العسكري ،وعلى أمننا
وسعا من حدود جبهة
لم يعد كافياً ،ها هي إيران وحزب الله ّ
المواجهة معنا ليصبح الجنوب والجوالن جبهة واحدة .وهذا
ما ذهب إليه السيد نصر الله في حواره على شاشة «الميادين»
لم يخف مسألة ال��ج��والن ،والسالح الكاسر للتوازن ،وحتى
أي
أي عدوان يتع ّرض له ّ
أحقية محور المقاومة في الر ّد على ّ
من أط��راف المقاومة ،بمعنى أنّ الجبهة لم تعد مقتصرة على
الجنوب والجوالن ،بل قد تصل حتى حدود إي��ران أو غزة إذا
تع ّرض إحداها لعدوان .والعملية بهذا المعنى في سياق منع
تغيير قواعد اللعبة.
 7ـ إعطاء دفعة معنويات جديدة للمجموعات المسلحة في
المنطقة الجنوبية من س��وري��ة ،وص��والً حتى مناطق الغوطة
الشرقية وحتى الغربية ،التي بدا من الواضح أنّ ثمة انهيارات
ف��ي ج��دران صفوفها ،والحديث ع��ن اختفاء بعض م��ا ُيس ّمى
قيادات الصف األول لهذه المجموعات ،والهجوم الذي نفذته
المجموعات المسلحة قبل أيام على مواقع الجيش اللبناني في
جرود رأس بعلبك ،ومن ثم عملية الجيش السوري االستباقية
في منطقة كفير يابوس القريبة من منطقة المصنع الحدودية
ض ّد المجموعات المسلحة ،مما ُيدلل على عمق التنسيق الوثيق
بين هذه المجموعات أو بعضها مع «إسرائيل» ،التي تقدم الكثير
من التسهيالت والدعم والمعلومات لهذه المجموعات.
 8ـ تظهير التحالف اإلقليمي لبعض الدول مع الكيان بشكل
ميداني .والذي تمثل فيه «إسرائيل» رأس الحربة ،وهذا ما أكد
عليه وزي��ر خارجية ال��ع��دو ليبرمان ،بأنه ق��د أج��رى ويجري
حوارات ولقاءات مع العديد من الدول العربية .وجميعنا يذكر
ما صرح به عدد من المسؤولين «اإلسرائيليين» ،خالل العدوان
األخير على غزة من اعترافات ،أنهم وألول مرة يذهبون إلى
ال��ح��رب على ق��ط��اع غ���زة ،ومعهم ال��ع��دي��د م��ن ال���دول العربية.
والصمت الذي ّ
لف الدول العربية في امتناعها عن إدانة الغارة
ليصب ف��ي م��ا قاله ه��ؤالء المسؤولون
على القنيطرة يذهب
ّ
«اإلسرائيليون».
 9ـ محاولة التأثير على لقاءات موسكو بين الدولة السورية
وعدد من معارضي الداخل والخارج .والقول لروسيا إنّ تنامي
دورك في ملفات المنطقة ،من سورية إلى إيران وفلسطين غير
مرحب به «إسرائيلياً».
أما عن طبيعة ال��ر ّد في زمانه ومكانه ،فال يجوز في مطلق
األحوال أن نق ّرر بشأنه ،أو أن نؤثر بشكل عاطفي على قرارات
قيادة المقاومة أو حلفائها ،وإظهارهم إما أبطاالً أو خائفين أو
متردّدين ،وحتى بعض من يجلس خلف البحار وفي المقاهي
ي��ح��اول النيل منهم أو نعتهم بتوصيفات م��دان��ة ف��ي الشكل
والمضمون .وال يفعلها إالّ عدو أو حاقد أو جاهل.
إذا ك��ن��ا م��ت��ف��ق��ي��ن أنّ ال��م��ق��اوم��ة ف��ع��ل وع��م��ل ع��ل��ى أه����داف
استراتيجية ،ال فعل آني أو مرحلي أو تكتيكي .فإنّ األهداف
االستراتيجية لقوى المقاومة يجب أن تبقى األول��وي��ة على
م��ا س��واه��ا م��ن م��ح��اوالت االس���ت���دراج ال��ت��ي ي��ق�� ّرره��ا أعدائها
و»إس��رائ��ي��ل» ف��ي الطليعة م��ن ه���ؤالء .والحسابات واأله���داف
االستراتيجية يجب أن تبقى بالنسبة إلينا هي المنطلق الذي
ُيوجب العمل على تحقيقه .ولننتظر ما سيقوله السيد نصر الله
خالل األيام المقبلة ،عن العملية الجبانة وكيفية الر ّد عليها.

