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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

ثقافة ال�سالم بين االهتمام الدولي وحاجة الداخل :دور القانون والتربية في تر�سيخها
خليل خيرالله *
يعالج الدكتور خليل خيرالله دور القانون والتربية بترسيخ
ثقافة السالم ويدعو إلى أن تنتقل الثقافة من المبادئ والعقول
إلى مجاري الحياة والمؤسسات االجتماعية واالقتصادية
والثقافية والحقوقية .إضاف ًة إلى إشارته إلى أن السالم هو
حاجة دولية ويقع عليه اهتمام دول��ي ،السالم الذي ترعاه
نصوص دولية عديدة.
كما يشير خيرالله إل��ى أن السالم حاجة داخلية ضمن
المجتمع من شأنها ترسيخ ثقافة السالم الداخلي.

دور التربية
في ترسيخ ثقافة السالم االجتماعي

عندما أخذت األونيسكو تنظر إلى السلم من زاوية ثقافية
تربوية ،أولت الحوار الثقافي اهتماما ً كبيرا ً في برنامجها
الرامي إلى توفير ثقافة سالم عالمية ،وهو برنامج طموح شمل
عددا ً من المجاالت التربوية العامة .ويعتبر «مشروع رابطة
المدارس” من أهم المشاريع التي أقامتها بغية تشجيع الحوار
الثقافي وبالتالي ثقافة السالم.
إن ثقافة السالم تعني أن تسود ثقافة الحوار والمناقشة
واإلقناع في التعامل بين المواطنين بدال ً من فرض الرأي الواحد
بالتهديد أو بالق ّوة .ويعني ذلك أن يح ّل المواطن خالفاته عن
طريق وعي حقوقه أوالً ،واعتماد مبدأ الوقاية الحقوقية قبل
اضطراره للمفاوضة أو ح ّل نزاعاته حبيا ً أو االحتكام إلى
القضاء حيث تحتكر الدولة العنف والعقوبة ضد المسيء
إلى غيره ...وفي كل هذه الحاالت ال مجال لألفراد العتماد الثأر
والتش ّفي.
ال ّ
شك أن دور التربية عظيم األهمية في نقل الثقافة من
جيل إلى آخر ،وكلنا يعرف قاعدة أن “الصغير والد الكبير”.
والتربية عائلة وم��دارس ثم جامعات وجمعيات يمكنها أن
تثقف على قيم السالم من تفاهم وتسامح وتضامن لكنها ،وهذا
األهم ،مناهج تربوية تتضمن قيما ً تتفق والفلسفة التي يعتنقها
المجتمع ،وهي أيضا ً معلمون مؤهلون مدربون يتوسلون
جميع األساليب العلمية والتشجيعية في مهمتهم التربوية.
إن غرس قيم العدل والسالم في نفس التلميذ وتعميقها في
ذهنه بقصد ترجمتها إلى سلوك يومي ،هو غرض التربية .وكل
تقصير عن جعل ثقافة السالم االجتماعي قيمة تربوية ،يترك
الطفل وبالتالي الشاب أمام قلق تسببه الفوضى السائدة في
مجتمعنا ،وتؤدي به إلى الخوف من اآلخرين واستبعادهم
واللجوء إلى العنف لح ّل النزاعات معهم.
ويجب أن تساهم السياسات والمناهج التربوية والدراسية
في تحقيق ما يسمى باالتجاه الوقائي التربوي لجهة تنمية قدرة

الطفل على استقالل الرأي والتفكير النقدي والتفكير األخالقي،
وهذا يسهم في تعزيز قيم التفاهم والتسامح والتضامن بين
األف��راد ومحاربة التط ّرف وإيجاد المناعة الذاتية التي تقي
من خروج السلوك البشري عن دائرة التصرف السوي .وهذا
ما دعت إليه منظمة األونيسكو حين أكدت ضرورة “تحسين
نوعية المناهج المدرسية ب��إدراج القيم اإلنسانية لتحقيق
السالم والتالحم االجتماعي ،واحترام حقوق اإلنسان والكرامة
اإلنسانية ،وأن تكون عملية تطوير المناهج الدراسية قائمة
على المشاركة . 1
إن لثقافة العنف حلقة مفرغة يرتكبها بعض أفراد المجتمع
ويقعون ضحايا لها ،بينما تهدف ثقافة السالم إلى ترك العنف
في مواجهة النزاعات .أما دور التربية على السالم فهو تزويد
الشخص بالمعرفة والمهارات والقيم التي تمكنه من ح ّل
النزاعات سلمياً.
والمقصود بالمعرفة هنا ،معرفة أسباب العنف وتقييم
نتائجه قبل البحث عن حلول بديلة منه .وتعني التربية على
السالم أيضا ً التع ّرف إلى الفريق اآلخر ألن اإلنسان عدو ما
يجهل أو من يجهل وألن الخوف يو ّلد سلوكا ً دفاعيا ً وعنفا ً قد
ال يكون بالتحديد جسديا ً ولكن أيضا ً معنويا ً يتمثل في تداول
اإلشاعات وإعالء شأن الذات تجاه الشخص اآلخر ،كما يحصل
في أيامنا اليوم بين أتباع المذاهب في بالدنا أو بين الطبقات
والفئات والمهن المختلفة.
أما المهارات المطلوبة فتبدأ برؤية النزاع بشك ٍل إيجابي ،أي
بالتعرف إلى حاجات كل األطراف قبل إيجاد الحلول المناسبة،
ألن النزاع غالبا ً ما يكون تنازع حاجات ،وألنه غالبا ً ما ينتهي
بما يرضي الطرف األقوى على حساب الطرف األضعف :األهل
على حساب الطفل واألخ على حساب األخ��ت وال��زوج على
حساب الزوجة واألقوى من األصدقاء على حساب األضعف...
ومن المهارات المطلوبة ،بعد التع ّرف إلى االحتياجات سبب
النزاع ،القدرة على الحوار للوصول إلى حل حقيقي ،وهي
مهارة في االستماع والتعبير قبل ابتداع الحلول المناسبة.
وبالنسبة للقيم التي تتضمنها التربية على السالم فأوالها
هي تربية الشخص على احترام ذات��ه وتقديرها واحترام
اآلخرين وتقديرهم ما يعزز الكرامة اإلنسانية وهي أساس
حقوق اإلنسان وبها تبدأ مقدمة «الشرعة العالمية لحقوق
اإلنسان» ومن دونها يبدو اإلنسان رخيصا ً ومن يسهل يسهل
الهوان عليه ..ويأتي هنا دور التربية في إفساح المجال للطالب
بإبداء رأيه الشخصي بحرية ومن دونها أحادية مفروضة
واستبداد في الرأي .ومن المفيد اإلشارة إلى أن شعور اإلنسان
بكرامته اإلنسانية ينطوي على قيم التسامح وقبول اآلخر
والثقة بالنفس وبعدم أحادية الرأي.
وهكذا يكون للتربية على السالم دورها األساس في ثقافة
السالم بما يعني تكوين إنسان إيجابي وب ّناء ينبذ العنف

فردريك باس
في حياته الخاصة والعامة وفي رأيه السياسي أو انتمائه
الطائفي ،فيساهم في استقرار مجتمعه وتطويره رغم جميع
مظاهر العنف والفساد في المجتمع وسطوة األقوياء وبؤس
الضعفاء وضعف س��ي��ادة ال��ق��ان��ون وت��ج��ارة السياسيين
بعواطف الناس وغرائزهم الطائفية وحاجاتهم الحياتية
وشحنهم وقودا ً لمعارك عبثية.

 ...ودور القانون

إن المهمة األساسية لمنظمة األمم المتحدة هي حفظ السالم
واألمن العالميين.
لن نتناول نصوص ميثاق األمم المتحدة المناهض للحرب
ونصوص القانون الدولي اإلنساني وجوهره اتفاقية جنيف
 1949التي تتعلق باألوضاع اإلنسانية في زمن الحرب وما
بعدها .هذه النصوص تهدف إلى إقامة األمن والسالم ،لكن
تطبيقها غالبا ً ما كان استنسابيا ً من قبل ال��دول العظمى،
وخصوصا ً بما تعلق بحقوقنا ،من دون أن تنسى لحظ ًة
أن ّ
تبشرنا بالسالم وتهيّئ الحرب .لكننا نهتم هنا بسالمنا
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الداخلي ودور القانون الداخلي في إرساء ثقافة السالم في
مجتمعنا.
القانون صورة حية تعكس واقع المجتمعات ،وعليه يرتكز
بنيانها ،فهو ينظمها ويهذبها ويعنى بتطويرها كي يستقر
فيها األمن والعدالة قدر المستطاع .وما األجهزة التشريعية
نصت عليها الدساتير سوى
والتنفيذية والقضائية التي ّ
مؤسسات يتكامل عملها في ضبط السلوك اإلنساني وتسيير
مرفق العدالة تحقيقا ً لألمن االجتماعي الذي كان وسيبقى
مطلبا ً لإلنسان .وبالعمل من أجل العدالة يتح ّقق السالم ،إذ ال
سالم حقيقيا ً بال عدالة.
إن الغاية من التشريع في المجتمعات هي تنظيم وترتيب
عالقات مؤسساتها وأفرادها عبر وضع قواعد قانونية من أهم
صفاتها أنها عامة وأمرة وملزمة ،وأنها تضمن توزيعا ً منصفا ً
لخيرات الحياة العامة وأعبائها.
السلطة التشريعية تقر القوانين وبعضها ال يصبح قيد
التنفيذ إال بصدور مراسيم تنظيمية وتطبيقية أو ق��رارات
تتوالها السلطة التنفيذية.
النص العادل ينعكس عدال ً وسالما ً في المجتمع
وال جدال أن
ّ
وال يكون سببا ً لتوترات اجتماعية أو سياسية أو غيرها،
كقانون اإليجار ،مثالً ،ال��ذي يجعل من المالك والمستأجر
أناسا ً حاقدين متنابذين مظلومين يصرفون عمرهم بالقلق
أو بالتظلم وبالدعاوى القضائية السترداد أو للحصول على
أبسط حقوق اإلنسان بالملكية والسكن واألمان االجتماعي...
يفصل على قياس الحكام ويسبّب
أو كقانون االنتخاب الذي ّ
الظلم وسوء التمثيل وأسوأ النتائج في جميع مصالح الشعب
من دون تمييز مما يصيب السلم االجتماعي ويشجع بيئة
العنف والتنابذ والعقم.
يفصل على قياس المصالح
ثم إن النص العادل ،الذي ال ّ
الخاصة ،يقي المواطنين النزاعات الطويلة واللجوء إلى
ّ
الحق بالذات ويصبح اللجوء للقضاء
العنف أو الثأر أو استيفاء
استثنائيا ً عند اإلساءة إلى الحقوق .والنص القانوني هو ما
ينظم السلطة القضائية وينظم استقالليتها في تطبيق العدالة
تطبيقا ً عادال ً وح ّل الخالفات وإعادة الحقوق إلى أصحابها ،أي
إعادة األطراف إلى مراكزها القانونية.
وبحسب نوع األعمال التي يحتاج اإلنسان إلى القيام بها
انقسم القانون إلى فروع عدّة أهمها قانون الموجبات والعقود
كمنظم للعالقات واالتفاقات بين األف��راد وبالتالي للرضى
والسلم بينهم ،وقانون العقوبات الذي يضمن ّ
حق المجتمع
بالدفاع عن نفسه وفرض السلم األهلي عبر السلوك الفردي
والجماعي السوي ،خصوصا ً بما يتعلق باالعتداءات على
األشخاص ومنها اإلرهاب والفتنة.
ومن نافل القول أن للقانون دورا ً تربويا ً إلى جانب دوره
الردعي .وعليه ،فإن ثقافة القانون تعطي المواطن ثقة بنفسه

وقدرة على معرفة حقوقه وطرق حمايتها والحدود التي تبدأ
منها حقوق سواه .ومجتمع تسوده الثقافة الحقوقية مجتمع
ينبذ العنف والتط ّرف ويحقق االستقرار.
يبقى أن األمن والعدالة توأمان وهما شرط السالم الحقيقي.
وإن اضطراب األم��ن لمدة طويلة في لبنان ،وتعطيل عمل
مؤسساته إلى ح ٍّد كبير ،قلّص رهبة الناس من القانون ومن
مؤسسات العدالة وشجع على االستقواء بالقوى النافذة
فغاب األمان.
أخيراً ،ولئن كانت ثقافة السالم إعالنا ً وخطة عمل صادرة
عن األمم المتحدة وتنفذها بشراكة مع منظمات غير حكومية
مرتبطة بها ،فإن ما يجب أن تكونه هو خطة وطنية تعتمد
المبادئ ذاتها وتتنكبها حكوماتنا وتشرف على تنفيذها ألنها
حاجة وتحد فعليان ودعامة من دعائم الديمقراطية ومصلحة
عليا تختلف عن أوضاع قهر الناس والتسلط عليهم وإخراس
عقولهم وكبت حرياتهم وتسمية ذلك استقراراً!
وعملية التثقيف على السالم يجب أن تأخذ مداها في وعي
الشعوب وفي سلوك أفرادها وجماعاتها وأن تضبطها القوانين
التي تختلف عن منطق العين بالعين والسن بالسن ويصبح
الجميع أعمى (غاندي) .لكنها تتعارض أيضا ً مع فرضها
ّ
تحضرا ً وأنها
بقوة الصاروخ والطائرة من دول تدّعي أنها أكثر
راعية حقوق اإلنسان في العالم فتقتل باسم السالم وتدمر
باسم الديمقراطية وتتالعب بمصير الشعوب فتم ّزقها وتنهب
ثرواتها وتح ّول ناسها الجئين وترسل لهم الخيام والفتات
باسم اإلنسانية والسالم.
وكما هو اإلرهاب عقيدة لدى البعض فهكذا يجب أن يكون
السالم فنسميه عقيدة السالم الداخلي ،وهي أصل التماسك
االجتماعي وحافظ ال��دول��ة .وك��ل األماني أن تتحول ثقافة
السالم إلى قيم حقوقية ملزمة يشكل االعتداء عليها اعتداء
على قيم المجتمع وتقاليده الراسخة.
وأخ��ت��م بكلمة لفريديريك ب��اس« :األم���م ك��األف��راد قابلة
للتربية.»2
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انقالب الم�شهد اال�ستراتيجي ميداني ًا ورو�سيا تغ ّير المعادلة الع�سكرية في �سورية
كمال مساعد*

على سورية إلى تطبيق قراري مجلس األمن  2170و ،2173وخصوصا ً تركيا
واألردن ،إلى منع المسلحين من عبور حدودها إلى سورية ،وتجفيف منابع
اإلرهاب وتمويله.
وحول هذه النقطة ،يبدو أن ثمة تفاهما ً أردنيا ً  -روسياً ،عبّر عنه الملك
األردني عبدالله الثاني ،بعد زيارته موسكو ولقائه بوتين« ،بمحورية الدور
تنسق الهجمات ضد
الروسي» ،وتبعه تعطيل غرفة عمليات عمان ،التي كانت ّ
الجيش السوري على الجبهة الجنوبية ،خصوصا ً الهزيمة المد ّوية لـ«عاصفة
الجنوب» ،وفشل  5موجات هجوم خالل الصيف ،من دون أن تتمكن المجموعات
المسلحة ،التي يدعمها األردن ،من التقدّم نحو درعا.
وعلى المقلب اآلخر ،وفي إطار تمهيد الطريق أمام العمليات الروسية ،من
المنتظر أن يبلّغ بوتين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،خريطة الطريق،
والمطالب الروسية من تركيا ،التي تدعم عمليات الجماعات «الجهادية»
اإلرهابية« ،وجبهة النصرة» ،خصوصا ً في الشمال السوري.
وكان مركز أبحاث أميركي قد نشر صورا ً أولية لطائرات حربية من طراز
«سوخوي  »27روسية ،فيما تخ ّوفت تقارير «إسرائيلية» أنها من نوع
«سوخوي  ،»30تجثم في مطار الالذقية الدولي .والحظت أن اختيار الروس
نشر هذا النوع من الطائرات ،والتي ال تستخدم في مساندة العمليات البرية،
تزيد المخاوف من أن الهدف الحقيقي لروسيا ليس محاربة «داعش» وإنما
تحصين النظام السوري بالتعاون مع اإليرانيين .وطائرات «سوخوي
 »27هي طائرات معارك جوية ،ما يجعلها قادرة على مواجهة أي محاوالت
الختراق األجواء السورية ،وهو ما يصعب مهمات سالح الجو «اإلسرائيلي».
وقد يقود وجود هذه الطائرات ،فضالً عن منظومات دفاع جوي متطورة ،إلى
ردع أو تقليص قدرة «إسرائيل» عن مواصلة غاراتها التي تكررت على األراضي
السورية بدعوى منع انتقال أسلحة استراتيجية للمقاومة في لبنان .ربما
لهذا السبب أعلن سالح الجو «اإلسرائيلي» ،إنشاء آلية فنية لتنسيق النشاط
الجوي مع الجيش الروسي ،بغرض منع مشاكل تشخيص في المجال الجوي
السوري ،الذي تعمل فيه أيضا ً طائرات من دول متعددة ،بينها أميركا وروسيا
و«إسرائيل» .وفي «إسرائيل» تقديرات بأن النشاط العسكري الروسي في
سورية ستختلف وتيرته إذا زادت هجمات المسلحين على القوات الروسية،
ولذلك ث ّمة حاجة آلليات التنسيق بين الجيشين الروسي و«اإلسرائيلي» في
سورية ،وهذا ما أدى إلى تواصل بين رئيسي األركان في الدولتين .رئيس
األركان الروسي فاليري غارسيموف و«اإلسرائيلي» غادي آيزنكوت إذ تقرر
خالله إنشاء لجنة مشتركة لتنسيق النشاطات العسكرية في المنطقة .كما
أن اللجنة ستعنى بتنسيق النشاط الجوي والبحري ،المعني بآثار النشاط
اإللكترومغناطيسي العسكري على كل من الجانبين .حيث «هناك نشاط
جوي في شمال «إسرائيل».

قلبت روسيا الموازين السورية واإلقليمية بوجودها العسكري المعلن
والمتزايد على الساحل السوري ،بعدما جعلت التوازنات اإلقليمية السائدة
هبا ًء منثوراً .بحيت أغلق الوجود العسكري الروسي في سورية فصالً مهما ً امتد
في المنطقة خالل العقد المنصرم ،مفاده استئثار القوى اإلقليمية بالصراعات
وإدارتها بعدما ُفتح الباب أمام عودة البعد الدولي لهذه الصراعات .من اآلن
فصاعداً ،لم تعد الصراعات المحلية بالمنطقة حكرا ً على القوى اإلقليمية الثالث
«إسرائيل» والسعودية وتركيا ،حيث يترسخ البعد الدولي للصراعات المحلية
بصورة أكثر كثافة ،وهي نتيجة سياسية عميقة تفيض على حدود الجغرافيا
السورية والصراعات فيها وعليها.

االستراتيجية الروسية في سورية

يمكن تلخيص سياسات الرئيس الروسي بوتين منذ توليه مقاليد الحكم في
روسيا بمسألتين أساسيتين :األولى داخلية ومفادها تأمين السيادة الكاملة
لروسيا على أمورها الداخلية ،عبر تحييد التأثير الخارجي على سياسة روسيا
الداخلية وحشد الشعب الروسي وراء الفكرة الوطنية .أما المسألة الثانية فهي
الحفاظ على حرية حركة على المسرح الدولي تسمح لروسيا بالحفاظ على
مصالحها وراء البحار عموماً ،وفي جوارها الجغرافي المباشر خصوصاً.
ويعني ذلك أن تتحدى روسيا النظام الدولي أحادي القطبية ،عبر خلق موانع
جيو  -سياسية في مناطق جغرافية مختلفة لموازنة الضغوط األميركية عليها
في جوارها الجغرافي المباشر .وفي حين اضط ّرت روسيا في بداية التسعينيات
من القرن الماضي إلى االنكفاء داخل حدودها ،بعد تف ّكك االتحاد السوفياتي
السابق ،فقد عادت وتماسكت اقتصاديا ً بمرور السنوات .حينها وعمدت روسيا
إلى إيجاد موطئ قدم لها في الصراعات الدائرة بالمناطق الجغرافية المحيطة
بها ،والتي تشكل أولوية أمنها القومي.
حدث ذلك في أوسيتيا الجنوبية وفي أبخازيا قبل  7سنوات ،ثم عاد وتكرر
في شبه جزيرة القرم ،ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها ،حيث يؤمن ذلك
الض ّم «قاعدة سيفاستوبول»  -المعبر الوحيد لروسيا على المياه الدافئة في
البحر األسود ما يمكن روسيا لوجستيا ً من الوصول الحقا ً إلى البحر األبيض
المتوسط والمياه الدافئة .ثم عاد التوتر مع أوكرانيا ليتصاعد مع إعالن
جمهوريتي «دونتسك» و«لوهانسك الشعبيتين» في شرق أوكرانيا المواليتين
لموسكو والمتمتعتين بمظلتها.
تعرف روسيا أن أي مفاوضات حول الوضع في سورية عرض ًة للفشل،
ألن ذلك يتطلب موافقة جميع الفصائل المتحاربة ومن ورائها القوى اإلقليمية
الداعمة لها ،وهو أمر غير مؤ ّكد الحدوث .لذا تحتاج موسكو إلى مناطق اهتمام
مشترك مع واشنطن لخوض حوار معها حول جوارها الجغرافي من موقع الن ّد
والمقايض .في المقابل ،تحتاج واشنطن إلى روسيا وإيران والقوات الموالية
للنظام للوصول إلى ح ّل سياسي تفاوضي في سورية .وكلما اعتمدت واشنطن
على موسكو لتسهيل الح ّل التفاوضي ،تقدمت روسيا أكثر نحو تغليب منطقها
الجيو -سياسي ،وامتلكت ورقة مقايضة في مواجهة الغرب وتدخالته في فناء
روسيا.
وفي هذا الصدد ،أسقط وزير الخارجية األميركي جون كيري ،أهمية الحشود
العسكرية الروسية في سورية ،وإمكانية أن تؤدي إلى تحول في مسار الحرب
السورية ضد التنظيمات التكفيرية ،وعلى رأسها «الدولة اإلسالمية في العراق
والشام ـ داعش» ،وهو ما يتناقض مع تسريبات خبراء عسكريين أميركيين،
باإلضافة إلى صور مأخوذة عبر األقمار االصطناعية ،عن وج��ود عشرات
الطائرات الحربية والطوافات وقطع مدفعية ،باإلضافة إلى الطائرات المقاتلة
«وأسلحة استطالع جديدة تساعد في تحديد مكان الهدف بدقة متناهية،
باإلضافة إلى رادارات مرافقة لها ومناظير ليلية» ،حيت بدأت القوات البرية في
المنطقة الشرقية تالحظ فرقا ً كبيرا ً في العمليات العسكرية ،وأصبحت القوات
البرية متماسكة أكثر بسبب التغطية الجوية التي تصيب أهدافها بدقة ،كما
من شأن الطائرات الروسية أن تتيح لموسكو «شنّ ضربات بعيدا ً في سورية،
خصوصا ً في األراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية».
وفي هذه األثناء ،كشفت تقارير عسكرية أن ما ال يقل عن  6آالف عسكري
روسي «أصبحوا داخل سورية للقتال إلى جانب النظام ،فيما يتجهز آخرون
في روسيا للمجيء إلى سورية .كما أن «السبب الحقيقي وراء هذا التدخل
المفاجئ هو تس ّرب معلومات لروسيا عن لقاء س ّري جمع أصحاب القرار في
كل من أميركا وإسرائيل وما يسمى بـ«التحالف العربي» ألخذ القرار بالتدخل
العسكري المباشر في سورية في سيناريو مشابه للسيناريو اليمني ،للقضاء
على الجيش العربي السوري والمقاومة» ،لذا جاء التدخل بإضافة إلى تجهيز
 95ألف عنصر من وحدات النخبة الروسية التي بدأت تدريبها للتدخل في
سورية ،وأنه خالل األسبوع األول من تشرين األول سوف تشارك في هذه
العملية العسكرية  170طائرة و 700قطعة مدرعة ومدفعية».
وكشفت أيضا ً معلومات متعددة أن القيادة الروسية واألميركية ،أنهت
مشاورات خالل عملية الجسر الجوي أدّت إلى غرفة عمليات مشتركة من هيئة
األركان لدى الطرفين ،وكانت  6طائرات روسية ،من طراز «سوخوي  ،»30قد
تمركزت في مطار حميميم قرب مدينة جبلة على الساحل السوري ،فيما ينضم
إلى السرب األول  6طائرات من طراز «سوخوي  .»34ويعمل الروس على حشد
أسراب إضافية من طوافات «مي  »23و«مي  ،»25فيما تنتظر دمشق تسلم

طائرات حربية روسية في مطار حميميم بالالذقية

أردوغان

بوتين

 8طوافات من طراز «مي  ،»28المعروفة باسم «الصياد الليلي» ،لمواجهة
الدبابات وتطوير العمليات الليلية.
وليس مستبعدا ً أن ينضم إلى غرفة العمليات بريطانيون وفرنسيون،
خصوصا ً بعد القرار الرئاسي باللحاق بالروس واألميركيين ،وتوجيه ضربات
إلى «داعش» ،علما ً أن مجمل المساهمة الفرنسية في الغارات الجوية لم يتع ّد
 200غارة من أصل  9500غارة ش ّنها التحالف األميركي ضد «داعش» في
سورية والعراق ،منذ أيلول عام .2014
وتبدو المهمة األول��ى لغرفة العمليات تبادل المعلومات ،خصوصا ً أن
السوريين واإليرانيين يملكون معطيات «أرضية» دقيقة مما تملكه عمليات
االستطالع الجوي األميركية المستمرة ،فيما ال يملك الفرنسيون معلومات كافية
عن انتشار «داع��ش» في سورية ،بعد رفض األميركيين تقاسم المعلومات
معهم ،طيلة مدة رفضهم المشاركة في عمليات ضرب التنظيم في سورية.
كذلك تسعى الغرفة المشتركة إلى تنظيم «االزدحام» في األجواء السورية،
خصوصا ً في الشمال ،التي تجوبها مقاتالت سورية وأميركية وروسية قريباً.
وكان وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو واألميركي أشتون كارتر ،قد أجريا
محادثات هاتفية ،للمرة األولى منذ اندالع األزمة األوكرانية قبل  18شهراً ،تؤكد
الذهاب نحو التنسيق في العمليات الجوية ،إضاف ًة إلى مركز تبادل المعطيات
في العراق ،بين روسيا وإيران وسورية لجمع المعلومات عن تنظيم داعش
والجماعات التكفيرية في الشرق األوسط.
ومن الواضح أن األولوية ،أميركيا ً وروسياً ،أصبحت للعمل الميداني ،واختبار
الميزة الروسية ،التي يفتقدها األميركيون في الحرب على «داعش» ،بحيازتهم
حلفاء على األرض ،وفي اإلقليم ،وق ّوة برية تساند العمليات الجوية ،وتستكمل
أهدافها ،وهي ميزة استراتيجية يفتقدها األميركيون ،فضالً عن انعدام الجدية
األميركية في الحرب على التنظيم وهو ما يظهر في خرافة القوة «المعتدلة»
التي د ّربها البنتاغون والذي اعترف بفشلها ،كما أنفقت عليها واشنطن ماليين
الدوالرات من دون أن ترى النور ،باإلضافة إلى غياب أي استراتيجية أميركية
واضحة في سورية ،سياسيا ً وعسكرياً ،وتع ّرجات المواقف ،والصراعات داخل
اإلدارة األميركية حول الموقف من الخطوة الروسية.
وتجدر اإلشارة إلى أن نشر الطائرات الروسية المقاتلة يستجيب لخطط
قصف جوي واسع وثقيل ،واالستفادة من قدرة الـ«سوخوي  »34على العمل

شويغو

عبد الله الثاني

كقاذفة ،حيث إنها تحمل ثمانية أطنان من القنابل ،ومن مداها الكبير الذي يبلغ
 1500كيلومتر ،لتغطية األراضي السورية كافة ،انطالقا ً من مطار حميميم الذي
يتوسط منطقة حصينة وآمنة .كما أن ـ «سوخوي  »30تستجيب أيضا ً لحاجات
العمليات الروسية ،بسبب تعدد ميزاتها ،وقدرتها على االشتباك الجوي وإسناد
العمليات البرية التي سيتوالها الجيش السوري ،وحلفاؤه اإليرانيون ،ومقاتلو
«المقاومة» حيث أن العمليات الروسية ،ليست فقط للدفاع عن سورية فحسب،
إذ تشير طبيعة المعدات المنشورة إلى أهداف أبعد ،أولها يتعلق باألمن القومي
الروسي.
كما أن العمليات ،التي يمكن أن تشمل غ��ارات جوية روسية ،لن تقتصر
على مواقع «داعش» ،إذ تعمل القوات الروسية على اإلعداد لبنك أهداف يشمل
الجماعات الشيشانية والقوقازية التي جاءت بها االستخبارات التركية إلى
سورية .وهناك مخاوف حقيقية روسية من أن تكون البؤرة السورية مجرد
تمرين لهذه الجماعات ،وأن تقوم االستخبارات التركية بنقلهم إلى القوقاز في
ما بعد .كما أن الصينيين يشاركون الروس مخاوفهم ،نظرا ً لنقل األتراك آالف
المقاتلين «األويغور» ،من جماعة «الحزب التركستاني اإلسالمي» ،إلى سورية
مع عائالتهم .ولعب هؤالء المقاتلون دورا ً أساسيا ً في غزو جسر الشغور ،وفي
عملية إسقاط مطار أبو الضهور ،حيث أن أكثر من  15ألف فرد من «األويغور»
انتقلوا مع عائالتهم إلى سورية ،فيما تؤكد المعلومات في المعارضة السورية
أن أكثر من  3500منهم استوطنوا قرية الزنبقي ،المحاذية للحدود مع تركيا،
في ريف إدلب ،بعد طرد سكانها السوريين منها ،كما يشمل ضرب أهداف أوسع
في الجنوب السوري ،حيث تنتشر على مشارفه مجموعات «داع��ش» ،وفي
الشرق حول مدينتي الميادين ودير الزور.

بوتين يحدّد خريطة الطريق

وفيما أن الروس يشعرون بأنهم قد استعادوا المبادرة في سورية ،بعدما
أعادوا التركيز على الوضع الميداني ،وتعديل ميزان القوى لمصلحة الدولة
السورية ،فإنه من المنتظر أن تتضح معالم االستراتيجية الروسية في سورية،
خالل ال��دورة الحالية للجمعية العامة لألمم المتحدة .ألن الرئيس الروسي
فالديمير بوتين سيحدد خريطة الطريق التي سيعمل عليها في سورية ضد
«داع��ش» .كما يعمد بوتين إلى دعوة الدول اإلقليمية المنخرطة في الحرب

القلق «اإلسرائيلي» من منظومات الرادار

ألن المؤسسة العسكرية «اإلسرائيلية» تفهم أن الوضع على الحدود
الشمالية دخل مرحلة حساسة جداً ،وهي ستزداد حساسية كلما زاد الجيش
الروسي من سيطرته على مناطق في سورية ،ومن مشاركته في القتال ضد
«داعش» .وإن الحساسية ال تنبع فقط من تعقيدات التنسيق مع جيش أجنبي،
وإنما من حقيقة أن الجيش الروسي يدير محطة إن��ذار ورصد ضد الجيش
«اإلسرائيلي» بالتنسيق مع الجيش السوري ،فضالً عن أنه ينسق حاليا ً مع
إيران و«المقاومة».
إن «إسرائيل» تدخل إلى المحادثات مع روسيا مكرهة ،واألميركيون يفهمون
أنه ال مف ّر من التنسيق األمني ،وأن من المهم لألطراف ضمان مصالحها في
المنطقة .ولذلك هناك خشية كبيرة من أن المنظومات المتطورة ،التي سيبدأ
الجيش الروسي استخدامها قريبا ً لتشويش ال���رادارات ووسائل االتصال
المعادية ،يمكن أن تعرقل أو حتى تشل منظومات «إسرائيلية» ،قسم منها
معد أصالً لإلنذار ،وللرصد االستخباري والسيطرة ،كما تخشى «إسرائيل» من
زيادة النشاط البحري العسكري الروسي في البحر المتوسط األمر الذي سيقيّد
العديد من النشاطات البحرية «اإلسرائيلية».
ل��ذا ف��إن وج��ود روسيا المستجد في س��وري��ة ،يو ّفر األرض��ي��ة المناسبة
للتفاوض حول سورية مع واشنطن ،ويم ّكن موسكو من حفظ وجود مستدام
في شرق المتوسط والمشرق العربي .كما أن الحضور الروسي على الساحل
السوري يع ّزز المركز التفاوضي لموسكو حيال واشنطن في ملفات المقايضة
للمصالح الحيوية واالستراتيجية المختلفة ،ضمن مفاوضات الوصول إلى
ح ّل سياسي لألزمة السورية ،وهو المنطق األساسي الذي تعتمده موسكو في
مقارعة النفوذ األميركي في جوارها الجغرافي المباشر .وفي النهاية ،وعلى
يرسخ الوجود الروسي على الساحل السوري مع استمرار
المدى البعيد،
ّ
غياب أفق الح ّل السياسي فكرتين ال رابط مباشر بينهما« :سورية الموحدة»
مع مخاطرها التقسيمية الكبرى على البالد ،وتصاعد التوتر الروسي ـ األميركي
عالميا ً وانعكاساته السلبية على بؤر الصراع المختلفة بينهما ،وفقا ً لمنطق
إدارة الصراعات الجيو ـ سياسية بين واشنطن وموسكو بالوكالة حول العالم،
ربما تكون الخطوة الروسية مقدمة لح ّل سياسي ليس في سورية بل في ملفات
شائكة ومعقدة عدة ،لكن ضمن إطار ترسيخ البعد الدولي للصراعات المحلية
وإنهاء احتكار القوى الكبرى واإلقليمية إلدارتها.

* باحث في الشؤون االستراتيجية

