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الأ�سد ير�سم مالمح �ستالينغراد كبيرة ...والغرب يتح ّول!

التلويح بف�شل رو�سيا في �سورية:
الحقيقة والوهم
} حميدي العبدالله
بعد إعالن روسيا تعزيز وجودها العسكري في سورية لإلسهام
في مكافحة اإلرهابيين ،كان أول تعليق رسمي على هذا التطور وعلى
لسان الرئيس األميركي ب��اراك أوباما يفيد بأنّ روسيا سوف تفشل
في سورية ،وعلى الرغم من أنّ صحيفة «نيويورك تايمز» قد تولّت
توضيح أسباب االمتعاض األميركي من الوجود الروسي في سورية
والذي لخصته بعاملين اثنين ،األول ،الح ّد من الضغوط الميدانية على
الجيش والدولة السورية ،والثاني تعطيل تسوية سياسية ترضى عنها
واشنطن والمعارضة المرتبطة بها ،إال أنّ التلويح بفشل روسيا في
سورية يبطن مسألة أخرى ،فربما يشير الرئيس األميركي ،حتى وإنْ
لم يص ّرح بذلك ،إلى تجربة الواليات المتحدة في العراق ،وربما يقصد
أيضا ً تجربة االتحاد السوفياتي في أفغانستان.
ال شك في أنّ الوجود العسكري الروسي في سورية يختلف عن
الوجود العسكري السوفياتي في أفغانستان ،إنْ على مستوى األهداف
والدوافع أو على مستوى طبيعة هذا التواجد.
على مستوى األه��داف ،جاء التدخل السوفياتي في أفغانستان في
إطار التمدّد السوفياتي في أنحاء العالم كافة ،في إفريقيا وآسيا وأميركا
الالتينية ،في حين أنّ الوجود الروسي في سورية يأتي اليوم دفاعا ً
عن وحدة واستقرار روسيا وأمنها القومي المهدّد بآالف اإلرهابيين
ال��ذي��ن يقاتلون ف��ي س��وري��ة والمتحدّرين م��ن مقاطعات القوقاز في
روسيا االتحادية ،وتخشى موسكو ارتدادهم إلى داخل روسيا كما
حدث في الشيشان ومناطق أخرى في روسيا ،وطالما أنّ تبعية روسيا
يلتسين للغرب وللواليات المتحدة لم تشفع لها دون سعي المجموعات
اإلسالميةالمتطرفةالمرتبطةبالغربوالمدعومةمنالحكوماتالموالية
له ،إلى تهديد وحدتها واستقرارها ،فمن البديهي أنّ قلق موسكو اآلن
أكبر في ظ ّل نيات الغرب والواليات المتحدة العدائية ض ّد روسيا بوتين.
لذلك فإنّ الوجود العسكري الروسي في سورية ،وربما القتال الحقا ً
إلى جانب الجيش السوري ،هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لموسكو،
وهو دفاع عن استقرار ووحدة روسيا وأمنها القومي.
أما على مستوى طبيعة هذا الوجود ،فمن الواضح أنّ الدولة السورية،
على عكس النظام القائم في أفغانستان أيام االتحاد السوفياتي ،تعبّر
عن إرادة غالبية السوريين ،وتمتلك جيشا ً قويا ً وف ّعاالً وحلفاء إقليميين
يقاتلون إلى جانبها مثل المقاومة اللبنانية ،وبالتالي أوالً ،فإنّ روسيا
ليست بحاجة إلرسال قوة برية كبيرة ،وهي ال تحتاج ألكثر من أطقم
إلدارة األسلحة المتط ّورة وتدريب الجيش السوري عليها ،وثانياً ،ليس
أي مخاطر بإلقاء عبء مكافحة اإلره��اب في سورية على عاتق
هناك ّ
الجيش الروسي كما كان عليه الحال بالنسبة الجيش السوفياتي في
أفغانستان ،والمرجح أن يؤدّي تكامل جهد الجيش السوري وحلفائه
م��ع جهد اإلس �ه��ام ال�ج��وي وال�ص��اروخ��ي والمدفعي واالستطالعي
للجيش الروسي إلى نجاحات تشبه النجاحات التي حققها التحالف
الذي تقوده الواليات المتحدة في عين العرب ،وليس إعادة إنتاج تجربة
أفغانية جديدة.
لذلك ف��إنّ ره��ان واشنطن على فشل روسيا في سورية هو وهم
وليس حقيقة.

�أغارت رو�سيا فغ�ضبت �أميركا
واهتز عر�ش ال�شرعية ال�سعودية...
} سعدالله الخليل
على أح ّر من الجمر بدت األوساط السياسية واإلعالمية بانتظار الدخول الروسي
في معركة سورية في حربها على اإلرهاب ،وبالرغم مما شهدته أجواء األمم المتحدة
من نقاشات وجداالت بمنابرها المتعدّدة وأروقتها المبهرة وقاعاتها المغلقة ،فقد
سرقت الغارات الروسية األضواء ،وما إنْ أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شنّ
طائراتها أولى غاراتها على مواقع اإلرهابيين في األراضي السورية حتى انهالت
موجات التصريحات والمواقف والتحليالت بين مرحب ورافض وقلق وشاجب.
في الشكل أظهرت دمشق وموسكو شديد الحرص على إظهار المسار القانوني
والدستوري للخطوة ب��دءا ً من رسالة الرئيس بشار األسد بصفته القائد العام
للجيش والقوات المسلحة السورية والمؤتمن على أرض وشعب سورية بموجب
الدستور إلى نظيره الروسي فالديمير بوتين يطلب فيها إرسال قوات جوية في
إطار مبادرة الرئيس بوتين لمكافحة اإلرهاب الذي بدوره أحال الطلب إلى مجلس
االتحاد الروسي الذي وافق على مشاركة القوات الروسية خارج حدودها.
لم يكد أول الصواريخ الروسية يطأ أرض الهدف وقبل تناثر الغبار من حوله
أطلقت جوقة “السلمية والمدنية” صرخات الندب والعويل على “تطاير جثث
النساء واألطفال والشيوخ التي أصابتها الصواريخ الروسية” ،في مشهد يذ ّكر
بالبراميل المتفجرة التي ال تصيب سوى األطفال والنساء والشيوخ ،وعبر سنوات
األزمة لم تصب ولو من قبيل الخطأ في بيانات وتصريحات قيادات المعارضة
والدول الداعمة لها قياديا ً في ما ُسمي يوما ً ما “الجيش الحر” الذي تح ّول الحقا ً
إلى “جبهة النصرة” قبل ان يغدو تنظيم “داعش” أبو صقار آكل القلوب واألكباد
مثالً ،وفجأة تسيّد يتامى السعودية وأنقرة الشاشات مندّدين في الظاهر فرحين
بعودتهم إلى األضواء بعد أن خبا صوتهم ليبدوا كالنواحات الباكيات في الشكل
على ميت ال يمت لهم بصلة ،السعيدات بأجر مقبوض آخر المطاف ،وربما تفهم
دوافع االئتالفيين للتباكي على حصون تنهار على األرض ومناصب تتهاوى في
السياسة ال يسأل عنها أحد ،إال أنّ الغريب أن يعود وزير الخارجية األميركي جون
كيري لتكرار رواية قمع األطفال وتح ّول األهالي إلى إرهابيين بعد خمس سنوات من
الحرب ،ولعله كان نائما ً طوال اجتماعات نيويورك ولم يسمع مستوى الخطابات
النارية التي سبقته .كيري الذي أبدى قلقه وخشيته أن تصيب الغارات مواقع
ليست لـ”داعش” دون أن يفصح عن المواقع التي أصابها طيرانه خالل عام من
الغارات على التنظيم ،وهو ما يطرح تساؤالت عدة عن المعطيات التي يعتمد عليها
التحالف لضرب التنظيم التي ال تمتلكها روسيا وسورية ،ليبدو غضب كيري مب ّررا ً
لخشيته من ضرب الغارات للتنظيم الذي لعب بورقته في الساحة السورية.
بعيدا ً عن الصراخ األميركي فعلى موسكو ودمشق أن تراجعا حساباتهما بعد
إعالن مملكة آل سعود رفضها للغارات ،وأن تستجيبا لدعوتها وقف الغارات ،خاصة
أن السعودية تتسلح بلبوس الشرعية في حربها على اليمن وكان من المفترض أن
بق
تستعين روسيا بـ”خبرتها الشرعية” في الحروب على أراضي الغير ،والتي لم ُت ِ
حجرا ً على حجر في المدن اليمنية ،كي تمنح الرئيس الفا ّر عبد ربه منصور هادي
بعضا ً من الشرعية التي باتت بعد أحداث منى بحاجة إلى من يمنحها إياها.
بعد عام من غارات واشنطن الوهمية على تنظيم “داعش” لم ينبس أي طرف
ممن يعلو صراخهم اليوم بوجه موسكو ببنت شفة ،ومن سوء حظهم العاثر أنّ
السياسة الروسية والسورية تمتاز بهدوء أعصاب منقطع النظير تراقب طائراتها
بهدوء ،ولسان حالها يقول اغضبوا وتمسكوا بـ”شرعيتكم” ولتضربوا رؤوسكم
بالجدار ال تراجع عن حرب أعلناها ض ّد مرتزقتكم.

«توب نيوز»

ال�سعودية واله�ستيريا
 تعيش السعودية ثالث أزمات إحداها حربها التي تخوضها في اليمن،والثانية الحرب التي ترعاها ض ّد سورية ،والثالثة المواجهة التي تقودها ض ّد
إيران.
يفسر بالمصالح.
 كان السلوك السعودي ّ كثيرون كانوا يرون تسهيل التأقلم على السعودية بمنحها جوائز ترضيةهو الطريق لمنع تع ّنتها الخاطئ وضمانة لعدم زعزعة نظام سيكون «داعش»
األش ّد جهوزية لالنقضاض عليه.
 ما قاله عادل الجبير وزير خارجية السعودية عن تخيير الرئيس السوريالتنحي الطوعي أو مواجهة الخيار العسكري ،ثم تهديد مندوب السعودية
بين
ّ
لروسيا ما لم تغادر سورية ،يعني أنّ حكام السعودية قد أصيبوا بالجنون.
 ما تفعله السعودية في اليمن من وهم التوغل لتحقيق النصر العسكريفيما هي ترى انهيار جغرافيتها الحدودية ومعها خطر الصواريخ التي تطال
عمقها ومواصلة رفض الح ّل السياسي يقول إنّ الجنون سيد الموقف في
السعودية.
 كارثة الحج واللغة والسلوك السعوديّان تجاه إيران ،مع حجم الغموضفي حقيقة ما جرى ودرجة التعتيم المرافقة إشارات كافية للجنون السعودي.
حتمي والر ّد القاسي بتقييد أيدي المجانين
 الحظر على المجانين خيارّ
أولى الخطوات الضرورية منعا ً لألذى المتمادي.

التعليق السياسي

*

} جمال رابعة

كنت قد كتبت مقاال ً في بداية العام الحالي بعنوان
«اإلرهاب وارتداداته على األنظمة والدول الراعية» وختمته
بسؤال مفاده:
هل أدركت العواصم نتيجة أفعالها؟ وما ارتكبته بحق
سورية رئيسا ً وشعبا ً وجيشاً؟ وهل اقتنع الغرب األطلسي
بأهمية وق��درة الجيش العربي ال��س��وري على اجتثاث
اإلرهاب في المنطقة وقد بان عجز هذا الغرب وعدم قدرته
على تحقيق أيّ نتائج على المدى المنظور من دون اعتماده
على طرف قوي في المنطقة.
ها هو اليوم الموعود ه ّل علينا وأط � ّل بحقائق دامغة
أضحت واضحة لك ّل من كان يدّعي أنّ األمر كان ملتبسا ً
عليه ،وتبيّن فيه الخيط األبيض من األسود ،وظهر وبان
للغرب األطلسي خطر هذه العصابات التكفيرية ،وعجزه
الميداني عن الوقوف بوجه تمدّدها العابر للحدود بقوات
تحالف استعراضي تقوده أميركا بسياسات تميّزت بنفاق
وازدواجية المعايير.
بعد أربع سنوات ونيّف من الدعم اللوجستي والمالي
لهذه القوى التكفيرية ،والتغطية السياسية على مم ّوليها
من آل سعود وآل خليفة وسالجقة العصر في مقدّمتهم
أردوغان ،أدرك الغرب األطلسي خطأه الفادح بالتغاضي
والتعاطي بجدية مع اإلرهاب ،ذاهبا ً إلى ما كانت تفرضه
عليهم اإلدارة األميركية بتوجهات سياسية ذات أهداف
ومصالح اقتصادية ضيّقة تحقق بعض المكاسب للشركات
والمتن ّفذين من الساسة الغربيّين بطريقة شراء الذمم من
قبل آل سعود وآل خليفة متجاوزين مصالح شعوبهم وما
يمكن أن يشكل اإلرهاب مستقبالً من خطر وزعزعة االستقرار

واألمن الدولي واإلقليمي.
م��ن ه��ن��ا ن���رى ال��ه��رول��ة وال��ت��ه��اف��ت ال��غ��رب��ي باتجاه
عواصم حلفاء سورية موسكو وطهران ،ونسمع سيالً من
التصريحات الغربية تتوالى على ألسنة قادة هذه الدول
بالقبول ببقاء الرئيس السوري بشار األسد في السلطة،
وكما جاء على لسان الرئيس روحاني في مقابلة تلفزيونية
مع شبكة «سي أن أن» األميركية قوله:
إنّ الجميع في وضع القبول ببقاء الرئيس السوري
بشار األسد في السلطة مقابل التف ّرغ لمحاربة اإلرهاب.
ونفى روحاني أيّ محادثات مباشرة مع واشنطن حول
سورية قائالً :لدينا محادثات مع االتحاد األوروبي ودول
أخرى وهؤالء يتواصلون مع أميركا ،وهذا يعني أنّ لدينا
يفسر
محادثات مع واشنطن إال أنها غير مباشرة ،ه��ذا ّ
ويوضح االنعطافة واالستدارة في المواقف من قبل اإلدارة
األميركية وفرض إمالءات على الساسة الغربيين .من هنا
بدأ التغيير وتدوير الزوايا واالنعطافة األخيرة الغربية
جاءت من فرنسا.
وكما يقول الخبير الفرنسي في الشأن السوري الباحث
ال��زائ��ر ف��ي (معهد واشنطن لسياسات ال��ش��رق األدن��ى)
فابريس باالنش ،إنّ زيارة الوفد النيابي الفرنسي ،والذي
زار دمشق سابقاً ،إنما تأتي اليوم مباركة فرنسية رسمية
ضمنية وتتناغم مع التبدّل في الموقف الفرنسي ،كما أكد
الباحث الموجود في الواليات المتحدة أنّ سياسة فرنسا
الخارجية تجاه سورية «أصبحت أكثر واقعية» ،وقال:
هنا في واشنطن لم يعد هناك كالم عن رحيل األسد بل عن
ضرورة إعادة االستقرار إلى سورية ،ومع تأكيد رئيس الوفد
الفرنسي جيرار بابت على أنّ الزيارة (هي زيارة خاصة) ،إال
أنّ ما يثبت ويؤكد تميّز سياسة الحكومة الفرنسية بالتخبّط

والفشل هو ما شهدناه بمعارضتها الشديدة لمشاركة إيران
في مؤتمر جنيف األول ،واآلن أصبحت إيران جزءا ً أساسيا ً
من الح ّل السوري وبمطلب دولي.
باألمس ومن على منبر األمم المتحدة عاد الرئيس أوباما
إلى التصعيد اإلعالمي بكالمه عن الرئيس األسد ،وهذا ليس
مستغرباً ،ألنه لطالما تميّز هذا الخطاب بجملة متناقضات
ونفاق سياسي وازدواج��ي��ة معايير لك ّل ما يحصل في
الساحة الدولية ،فالسيد أوباما ال يرى ما يحصل في اليمن
وما تفعله طائرات آل سعود بأطفال اليمن ونسائه وشعبه
وتاريخه ،وال يرى فشل سياسته بما يس ّمى «المعارضة
المعتدلة» في سورية حيث أصبحت في حضن «داعش»
و«النصرة».
جاء الر ّد حاسما ً وعلى لسان الرئيس الروسي فالديمير
بوتين بقوله :نعتقد أنه سيكون من الخطأ الفادح التخلي
عن التنسيق مع الحكومة السورية والجيش السوري الذي
يواجه اإلرهاب ،ويجب االعتراف بأنه ليس هناك أيّ قوة
فعّ الة أخرى تواجه تنظيم الدولة اإلسالمية والتنظيمات
اإلرهابية سوى الجيش السوري ووحدات الحماية الكردية
وعلينا أن ننطلق من هذه الحقيقة( .نحن ال نستطيع أن
نتح ّمل أكثر من ذلك).
من خالل ما تقدّم يتبيّن لنا أنّ من أسباب تراجع الغرب
األطلسي ع��ن مواقفه أنّ ق��ادت��ه أدرك���وا خطأهم الكبير
بسياستهم إزاء سورية ،وجميعهم اليوم يقولون إنّ األسد
جزء مه ّم من الح ّل في سورية ،وسواء اعترفوا أم لم يعترفوا
فهم يعلمون أنّ األسد ليس فقط جزءا ً من الح ّل بل هو عامل
استقرار وطني واقليمي ودولي ولذا تنادوا جميعا ً وتراجعوا
عن مواقفهم ،كذلك أدركت هذه العواصم خطأها التاريخي
بحق شعب سورية وأنه من أسباب هجرته داخليا ً وخارجيا ً

هو الهرب من اإلرهاب ونتائجه واستخدامه لك ّل أشكال القتل
والتعذيب واالغتصاب والدمار والجهل والتخلف لجهة دور
هذا الغرب بتغطية سياسية لهذه العصابات التكفيرية
ومموليها ،وتاليا ً مما شكل موجة من الهجرات الخارجية
نتج عنه ضغط حقيقي على المجتمعات الغربية.
في لقاء سابق جرى بين الرئيس الروسي وسفير تركيا
في روسيا ،وحسب صحيفة «موسكو تايمز» ،اتهم الرئيس
الروسي تركيا والسعودية بدعم «القاعدة» في اليمن
وسورية والعراق ،ونقلت الصحيفة عن بوتين قوله للسفير
التركي« :فليذهب رئيسك ونظيره السعودي إلى الجحيم
مع «داع��ش» ،وكم هو رئيسك منافق يدّعي الديمقراطية
ويتغاضى عن النشاطات اإلرهابية التي هدفها إسقاط
الرئيس السوري».
وأض��اف بوتين :لن تكون سورية سوى ستالينغراد
كبيرة ألردوغان ونظيره السعودي ،ولن نتخلى عن دعم
الحكومة السورية الشرعية مع حلفائنا إي��ران والصين
إلنقاذ دولة عربية من االنحدار في فوضى عرقية ودينية.
الثابت والباقي حتى تاريخه في الضفة األخ��رى في
محور العدوان على سورية هو استمرار آل سعود وآل
خليفة بالنهج التصعيدي ذات��ه من دون إدراك الحقائق
اآلنفة الذكر.
سورية التاريخ والحضارة اإلنسانية لن تكون إال كما قال
بوتين ستالينغراد كبيرة بصمود شعبها وجيشها وقائدها
بوجه هؤالء الطامعين الغزاة القادمين من خلف الحدود،
وكما قال الدكتور بشار الجعفري لممثل آل سعود في األمم
المتحدة :اليد التي ستمت ّد إلى سورية س ُتقطع ،والتاريخ
خير شاهد ونحن بكتابتنا نؤ ّرخ اللحظة.

*عضو مجلس الشعب السوري

ان�ضمام الفتيات الغربيات �إلى «داع�ش» م�س�ؤولية مَن؟
} سمر الخطيب
يتعاظم قلق الحكومات الغربية من أع��داد مواطنيها
المنض ّمين إلى تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات
المتطرفة في سوريا ،وم��ن ارتكاب أعمال إرهابية في
المجتمعات الغربية على غ��رار الهجوم اإلرهابي على
صحيفة “شارلي إيبدو” ومحاولة تفجير مصنع الغاز في
جنوب فرنسا.
لقد ش ّكل انضمام فتيات غربيات إلى تنظيم “داعش”
ظاهرة غير مسبوقة ،إذ إنّ هؤالء الفتيات ،وهنّ من بيئات
متن ّوعة اجتماعيا ً ودينيا ً وبعضها ميسور ،تخلّين عن
عائالتهن وجامعاتهن وأعمالهن واتجهن إلى سوريا عبر
تركيا ،بعدما وقعن فريسة الدعاية الداعشية من خالل
وسائل التواصل االجتماعي واألفالم المفبركة.
هذه الظاهرة ،تستدعي مراجعة وتحليالً لألسباب التي
تدفع هؤالء النساء لالنضمام إلى تنظيمات إرهابية ،فما
هي هذه األسباب؟
لقد لعبت وسائل التواصل االجتماعي دورا ً أساسيا ً في
عملية استقطاب الفتيات ،وقد أشار رئيس رقابة المملكة
المتحدة البريطانية روبرت هانيجان لشبكة الـ “سي أن
أن” إلى أنّ التنظيمات اإلرهابية كداعش وغيرها تستخدم
“تويتر” ،و”فيسبوك” و”واتس آب” كوسائل أولية
للوصول الى جمهورها المستهدف باللغة التي يفهمها.
هذا بينما تشكل الصور والفيديوات التي ينشرها محركو
هذه التنظيمات تجميالً للوحة الواقعية في الميدان ،فتظهر
مدينة دمشق بأحسن حاالتها وك��أن هذه اللقطات هي
نفسها مراكز “داعش” التي ستأوي النساء األجنبيات.
فتاة بريطانية انض ّمت ال��ى “داعش” ع��ام ،2013
نشرت على جدار صفحتها دعوة إلى أخريات تقول فيها:
“منزل يتض ّمن كهرباء وماء مقدّم لك مجاناً ...كما يمكنك
العثور على الشامبو والصابون والضروريات األنثوية،
لذلك ال تقلقي إذا كنت تعتقدين بأنك سوف تعانين من

حياة الكهف هنا”!
مثل هذه الدعوات وبصياغات مختلفة تمأل وسائل
التواصل االجتماعي ،والواقع أنّ الفتيات اللواتي يقعن
في أفخاخ هذه الدعوات يخضعن لعبودية كاملة ويت ّم
استخدامهن لتلبية رغبات الرجال الجنسية ،وبعضهن
يدركن هذا األمر مسبقاً ،لكن عمليات غسل األدمغة تجعلهن
يعتبرن األمر بمثابة «جهاد».
المركز اإلقليمي للدراسات االستراتيجية في العراق

أشار في دراس��ة له ،إلى أنّ النساء اللواتي تقعن تحت
تأثير موجة المعتقدات الداعشية يعتقدن أنّ مساعدة من
يس ّمونهم «المجاهدين» وال��زواج منهم هي من الوسائل
التي تقودهن إلى الجنة.
سامارا كيزينوفيتش ( 17عاماً) وسابينا سليموفيتش
( 15عاماً) ،مراهقتان نمساويتان نشأتا في فيينا ق ّررتا
التوجه نحو سوريا واالنضمام إلى تنظيم «داعش» ،وهما
مقتنعتان بشعار «الجهاد في سبيل الله» ،وهذا ما ورد

في الرسالة التي ارسلتاها إلى ذويهما« :ال تبحثوا عنا،
نحن سنخدم الله ونموت من أجله» .وفور وصولهما ت ّم
تزويجهما ،بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» ،مضيفة
انهما ارسلتا رسالة أخرى بعد فترة ال تتجاوز الستة أشهر
تقوالن فيها إنهما حاملتان وترغبان بالعودة الى بلدهما
بسبب الظروف الصعبة التي تعيشانها ،وهما نادمتان
ألنهما انض ّمتا إلى «داعش».
هن إذا ً يصلن وينسجمن بداية ،لكنهن يندمن بعد أيام
قليلة ...هذا هو الواقع المأساوي الذي باتت معالجته من
مسؤولية الدول الغربية لوقف هذا التسيّب والتس ّرب،
حيث أصبح من الضروري تب ّني برامج دائمة وخلق مراكز
توعية إلظهار خفايا أهداف تنظيم «داعش» ومثيالته.
ال��دول الغربية التي تعاني اليوم من ه��ذه الظاهرة
تتح ّمل المسؤولية األساسية ،فسياساتها التي تساهلت
منذ أكثر من أرب��ع سنوات مع التط ّرف بغرض تأجيج
الصراعات في دول الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا،
وخاصة باستهدافها العراق وسوريا في محاولة إلسقاط
الدولة السورية ،فص ّورت عناصر التنظيمات اإلرهابية
«ثوارا ً من أجل الديمقراطية» ،بينما كانت هذه التنظيمات
تستفيد من الغباء الغربي والعربي لنشر أفكارها الهدامة
وبناء إماراتها و»دولتها الناشئة» على أنقاض المجتمعات
التي تعايشت مك ّوناتها الدينية والعرقية واالثنية آلالف
السنين.
اذاً ...وتبعا ً للمثل القائل «أن تأتي متأخرا ً أفضل من
أال تأتي أبداً» ،فإنّ على أصحاب القرار في الدول الغربية
وقف التمييز العنصري والديني لألقليات في مجتمعاتها
وفتح آفاق االندماج والمستقبل للشباب ،خاصة المسلم،
في مجتمعاتها ،وفي نفض يدها من التدخل في سورية
وغ��ي��ره��ا ،والطلب م��ن حلفائها ال��ع��رب وق��ف التمويل
والتسليح للجماعات اإلرهابية التي تمدّدت ولم يعد
ممكنا ً الفرز بين مَن هو إرهابي ومَن يُس ّمونهم «معارضة
معتدلة»...

�آثار العالقات ال�صينية الرو�سية على النزاع في بحر جنوب ال�صين
*

} رضا حرب

يعتقد المراقبون أنّ فرضية «الصين تسعى الى تحقيق اهدافها في بحر
جنوب الصين بالطرق السلمية» هي التي تحكم وتقود التوجهات الصينية في
هذه المرحلة ،لكن السؤال البديهي متى تتغيّر األدوات؟
بات من المسلّمات انّ الصين قوة اقتصادية عالمية وقوة عسكرية كبرى
تتف ّوق على خصومها الخمسة في بحر جنوب الصين( ،فيتنام والفيلبين
وماليزيا وتايالند وبروناي) .دفع هذا البروز الصيني الواليات المتحدة كي تنقل
أولوياتها إلى جنوب شرق آسيا وأطراف المحيط الهادئ في إطار استراتيجيتها
المعروفة «آسيا المحورية» .من هذا المنطلق يقول بعض المراقبين إنّ الحرب
االميركية الصينية قد بدأت فعالً .هذا التحليل فيه مبالغة شديدة.
ال تزال القيادة الصينية بما تتمتع به من براغماتية تخالف التشدّد الشيوعي
في مواجهة الرأسمالية المتوحشة ،تعطي األولوية للمصالح االقتصادية
ومصداقيتها على مستوى العالقات الدولية ودورها في مجلس األمن وتثبيت
قوة «بريكس» االقتصادية واستقطاب المزيد من الشركاء في إطار منظمة
«شنغهاي للتعاون» األمنية ،وبالتالي يمكن ان تلجأ إلى ممارسة الضغوط
على خصومها من خالل االستفزازات المحدودة او المناوشات القابلة لالحتواء
(مع فيتنام والفيلبين) ،لكنها بالتأكيد لن تلجأ الى استخدام القوة لتنفيذ قرار
السيادة على بحر جنوب الصين ،على األق ّل ،قبل بلورة الصورة التي سيكون
عليها النظام العالمي الجديد .يبدو أنها في هذه المرحلة التي يمكن ان تقصر او
تطول ،تراعي االعتبارات المتعلقة بالقدرات والنيات ،وبالتالي تدرس خياراتها
في حاالت االنفراج او التأزم.
السياسة الصينية تمشي في مسارين منسجمين :المسار األول سياسة
«الباب المفتوح» والثاني سياسة «التنمية االقتصادية» في إط��ار إقامة
المشاريع العمالقة في فضائها االقتصادي .يساهم المساران في تنامي قدراتها
العسكرية وتوسيع نفوذها الجيوسياسي ،مما يشكل تحديا ً لوضع الواليات
المتحدة كقوة عظمى وحيدة في العالم وفقا ً لبعض القراءات .لكن ،بقراءة
جيوسياسية ،تحاول الصين االستفادة من النزاعات كالعقوبات االقتصادية
المفروضة على روسيا التي أب��رزت للروس أهمية العالقات مع دول آسيا
وأهمية الصين في االستراتيجية الروسية ،لذلك تسعى روسيا اليوم الى ربط
القوى اآلسيوية الكبرى بأوراسيا إلى درجة أنّ رئيس الوزراء الروسي ديمتري
ميدفيديف قال في مؤتمر صحافي« :أنا أشكر ك ّل الدول التي تب ّنت العقوبات،
وأقول إني أشكرهم بصدق» في إشارة الى أهمية العالقة مع الصين.
العالقات الروسية ــــ الصينية خط سريع في اتجاهين .الصين يمكن ان
تستفيد من التكنولوجيا العسكرية الروسية ،وفي المقابل تستفيد روسيا من
تط ّور العالقات الروسية ـــــ الصينية ألنها تخفف من آثار العقوبات االقتصادية
المفروضة عليها .العام الماضي وقعت الدولتان اتفاقية  30سنة لشراء الغاز
الروسي بقيمة  400مليار دوالر ،وتقدّمت الصين لشراء  100طائرة سوخوي.
كما انّ الطرفين أجريا مناورات مشتركة في «بحر شرق الصين».
هذه الشراكة االستراتيجية في حال تطورت وتقدّمت الى األمام ستصبح
العالقات الروسية ــــ الصينية العامل األه ّم في رسم معالم النظام العالمي
الجديد ،وستكون لها آثارها على النزاع في «بحر جنوب الصين» والطموحات
الصينية بالسيادة على جزر سبراتلي وبارسلي.
خالل االحتفاالت بعيد النصر في شهر ايار الماضي و ّقع الرئيس الروسي
ونظيره الصيني  32اتفاقية من شأنها ان تق ّوي الروابط بين الدولتين .إحدى
أه ّم االتفاقيات تهدف الى ربط الدولتين بفضاء اقتصادي يطال اوراسيا «في
األس��اس ،نحن نسعى في نهاية المطاف للوصول إلى مستوى جديد من
الشراكة التي من شأنها خلق فضاء اقتصادي مشترك في جميع أنحاء القارة
االوراسية» قال الرئيس بوتين ،الذي أراد توجيه رسالة تحمل في مضمونها
انّ روسيا ليست في صراع مع الصين حول النفوذ في وسط آسيا ،ودعوة
للصين الى شراكة مباشرة مع االتحاد االقتصادي األوراس��ي ،وهي خطوة
كبيرة ستكون لها انعكاساتها االيجابية على النزاع الصيني الفيتنامي في

بحر «جنوب الصين» بحكم العالقة التاريخية بين روسيا وفيتنام.
خط السكة الحديدية بتمويل صيني من موسكو الى مدينة «كازان» عاصمة
«تتارستان» وإمكانية وصوله الى بكين سيشكل دافعا قويا لبناء خط السكة
الحديدية المقترح من بكين الى موسكو عبر منغوليا بتمويل صيني ايضاً.
إذا نجح الصينيون في ربط اوراسيا ووسط آسيا ببحر جنوب بحر الصين
كفضاء استراتيجي واح��د ،سيشكل ذلك ضربة كبيرة للواليات المتحدة
االميركية التي تستشعر مخاطر البراغماتية الصينية ،لذلك تدفع الفيلبين
نحو المواجهة لتكون رأس الحربة في المواجهة مع الصين .الفيلبين التي
أهملت حقوقها في المنطقة االقتصادية في مجموعة «جزر سبراتلي» (200
ميل بحري) خالل العقود الثالثة الماضية وفشلت في تحصين موقفها ...فجأة
استفاقت.
قبل أيام أجرت الصين مناورة بالذخيرة الحية في بحر شرق الصين التي
ُتع ّد المناورة الثالثة خالل شهرين .شارك في المناورات عشرات الطائرات
واكثر من  100قطعة بحرية (مد ّمرات وفرقاطات وغواصات) معظمها من
األسطول البحري دونغهاي.
ذكرت تقارير من بكين انّ العديد من القطع التي شاركت في المناورات ت ّم
عرضها في العرض العسكري يوم  3أيلول خالل االحتفال بعيد النصر الذي
حققته المقاومة الصينية على االحتالل الياباني .كما ت ّم عرض قاذفات مط ّورة
بعيدة المدى .بالتأكيد حمل االحتفال رسائل مزدوجة :العودة إلى الحوار

وتوجيه تحذيرات.
المثير لالنتباه ،أنه بالتزامن مع المناورات الصينية ،ت ّم تداول نموذج
للقاذفة االستراتيجية المستقبلية «الشبح بي  »3 -االميركية التي ستدخل
الخدمة عام  .2025وأشارت صحيفة «فوربس» الى انّ الطائرة قادرة على
البقاء في األجواء الصينية لمدة ساعة ويمكن أن تقطع مسافة  5000ميل قبل
الحاجة الى التزود بالوقود ،وأنها مخصصة أيضا ً للوصول الى أهداف في
يفسر المراقبون هذا التزامن على انه رسالة
العمق الروسي .من الطبيعي ان ّ
موجهة إلى روسيا والصين معاً.
الميزان العسكري في هذه المرحلة يشير الى عدم قدرة الصين على تح ّمل
أعباء حرب تكون الواليات المتحدة واليابان ج��زءا ً من المحور المعادي،
لذا تسعى الى فرض «أمر واقع» من خالل إقامة مد ّرجات لهبوط الطائرات
ومنصات تنقيب عن الغاز والنفط ومنصات إطالق صواريخ وتوسيع نشاط
أسطولها البحري والسيطرة الجوية دون اللجوء الى القوة العسكرية لتحقيق
اهدافها.
إنهاء النزاع على الطريقة الصينية – أيّ فرض أمر واقع  -غير ممكن على
المدى البعيد أو على الطريقة الفيلبينية – المحكمة الدولية  -غير مجد ،من
هنا يبدأ النظر الى التغيير في األدوات ،السؤال متى وكيف؟ العالقات الصينية
الروسية يمكن أن تحسم الخيارات الصينية.
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