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مالمح الر ّد الأميركي على رو�سيا
في الحرب على الإرهاب
} حميدي العبدالله
يتساءل كثيرون عن ماهية الر ّد األميركي على إسهام روسيا في
الحرب على اإلرهاب إلى جانب الجيش السوري ،بل ث ّمة َمن يعتقد
أنّ الواليات المتحدة أو شركاءها الغربيين لن يقفوا مكتوفي األيدي
أم��ام ه��ذا التح ّول غير المسبوق في العالقات الدولية في منطقة
الشرق األوس���ط ،ذل��ك أنّ ه��ذه هي المرة األول��ى التي يسهم فيها
الجيش الروسي في حرب في هذه المنطقة ،وزادت هذه التساؤالت
بعد كشف النقاب عن اختراق طائرات حربية روسية أكثر من مرة
األجواء التركية والتحذيرات التي صدرت عن قيادة حلف الناتو.
واض��ح أنّ من يعتقد أنّ الواليات المتحدة وحلف الناتو بصدد
التصدّي العسكري المباشر لروسيا فهو مخطئ؛ ألسباب عديدة
أي مواجهة وخطرها الذي قد يتح ّول إلى حرب
أبرزها :أوالً ،كلفة ّ
أي شعب مستع ّد للموافقة على قرار إشعال
عالمية ثالثة ليس هناك ّ
فتيلها ،حتى وإنْ كان هناك بعض المغامرين الذين قد ال يخشون
عواقب مثل هذا الخيار .ثانيا ً أنّ روسيا دولة رأسمالية وهي تختلف
عن االتحاد السوفياتي الشيوعي ال��ذي ك��ان يهدّد جميع األنظمة
الرأسمالية في الغرب .اليوم روسيا لديها مصالح مع الدول الغربية
ومع دول المنطقة ،ولهذه المصالح تأثير على سقف التوقعات بشأن
االنزالق إلى حرب شاملة .وثالثاً ،الواليات المتحدة شنّت أكثر من
حرب ،منها ض ّد اإلرهاب مثل التحالف الحالي ض ّد «داعش» ،ومنها
ض ّد دول مستقلة مثل العراق وأفغانستان ،وبالتالي سجلت سابقة
أي عمل مماثل.
تضعها في موقع ال يتيح لها االحتجاج على ّ
إذا كانت المواجهة المباشرة والشاملة متع ّذرة ،بل مستحيلة ،فهذا
ال يعني أنه ليس لدى الواليات المتحدة أساليب أخرى للمواجهة ،من
بينها شيطنة التدخل الروسي ،عبر الزعم بأنه يستهدف المدنيين
والمعارضة المعتدلة وال يستهدف تنظيم «داعش» ،وهذا ما ركزت
عليه تصريحات المسؤولين األميركيين ،األمر الذي استدعى ردا ً من
القيادة الروسية ومن الخارجية الروسية ،يفنّد هذه المزاعم ويؤكد
أنّ الطيران الروسي ال يستهدف المدنيين وال المعارضة المعتدلة،
إذا وج��دت ،ولكنه أيضا ً ال يحصر ضرباته ،كما تطالب صراحة
ال��ح��ك��وم��ات ال��غ��رب��ي��ة ،ب���ـ«داع���ش» ،ب��ل يستهدف جميع المنظمات
المصنّفة إرهابية من قبل مجلس األمن والحكومات الغربية ،كما أنه
يدعم الجيش السوري في حربه على اإلرهاب.
واألرج����ح أنّ ر ّد ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ل��ن يقتصر ع��ل��ى شيطنة
اإلسهام الروسي في الحرب على اإلرهاب بل إنه قد يتعدّى ذلك إلى
تسهيل تدفق اإلرهابيّين إلى سورية ،ومدّهم بالسالح ،في محاولة
إلفشال ومنع روسيا من تحقيق نجاحات في حربها على اإلرهاب
تشكل إدانة للفشل والعجز الغربي في حملته على «داعش» وتأكيد
تحذيرات المسؤولين األميركيين من فشل التدخل الروسي في
سورية .أكثر من ذلك ال يوجد ر ّد أميركي ألنّ من شأن تجاوز هذا
السقف أن يقود إلى عواقب وخيمة على الجميع.

تط ّور �سريع في الميدان ال�سوري
وعنا�صر الجي�ش �أكثر ثقة
تبدو العمليات الروسية العسكرية في سورية محور العمليات العسكرية
في الشرق األوسط ،وهي أول مؤشرات التغيير الدولي تجاه مكافحة
اإلرهاب من جهة ،ومن جهة أخرى ثبات الدولة السورية بقيادتها ورئيسها
وجيشها وشعبها .واليوم يق ّر االتحاد األوروبي وعبر مسؤولة السياسة
الخارجية في االتحاد األوروبي فيدريكا موغيريني ،التي دعت إلى أن يكون
االتصال بالرئيس األسد عبر األمم المتحدة ،في حين ك ّرر وزير خارجية
إسبانيا وجهة نظر بالده ،بأنّ الغرب سيحتاج إلى التفاوض مع األسد
لتحقيق االستقرار في سورية.
الالفت أنّ المواقف الدولية المتتالية التي تحدّثت عن القبول بمرحلة
انتقالية بقيادة األسد جاءت قبل التدخل الروسي بأسابيع ،وبالتالي فإنّ
المفاجأة الروسية بناحيتها السياسية بالدخول العسكري في أخذ األمور
على عاتقها ،وبالرغم من القلق الذي أفردته في المنطقة بتدخلها العسكري،
إال انه يعتبر ضمانة ح ّل سياسي آتٍ ترعى روسيا فيه موقف األسد
وتساهم بفعالية بح ّل األزمة.
أما ميدانيا ً فإنّ التقدم العسكري السوري على األرض بدأ يأخذ أوسع
مدى ،فالمعلومات تشير إلى تقدّم ملحوظ على الجبهات كافة ،منذ بدء
العمليات العسكرية الروسية .وعلى ما يبدو أنّ الخطة الروسية ستداهم
الغرب والعرب بمعادلة أن ال شيء للنقاش إال الحرب على «داعش» بفترة
قريبة جدا ً بعد انتصارها على «جبهة النصرة» التي ُتعتبر صلة وصل
استخبارات المنطقة والجهة األكثر ارتباطا ً بالسلطات المجاورة .وهي
الجهة األخطر سياسيا ً لما جرى من أجلها من محاوالت لشرعنتها في
المحافل الدولية .أبرزها لدى الكونغرس األميركي ،وهي اليوم الجبهة
المنضوية تحت ألوية المعارضة السورية وليس اإلرهابية ،كما تصنّفها
وسائل إعالم السعودية رسمياً ،وبالتالي فإنّ خطورة «النصرة» تكمن
في تركها ورقة عسكرية وحيدة ألبست ثوب السياسة وانتقلت إلى طاولة
المفاوضات ليبقى فقط ملف «داعش» المتفق عليه دوليا ً بوجوب القضاء
عليه.
تملك «جبهة النصرة» ثالث خلفيات :أوالً الخلفية التركية ،ثانيا ً الخلفية
األردنية من جهة درعا ،وثالثا ً الخلفية «اإلسرائيلية» من جهة القنيطرة...
توسع ،أما األردنية فال تتح ّمل
الجهة «اإلسرائيلية» ال تمنح فرصة ّ
مواجهة بانسحاب تركيا ،أما أنقرة أو الجهة التركية فيستحيل تحركها بدون
غطاء أطلسي الستكمال الطريق ،فكيف إذا أصبح تسريب المسلحين عبر
الحدود أصعب في ظل كثافة الحضور الجوي الروسي؟
التقدم العسكري السوري الميداني يتقدم بسرعة ويحقق إنجازات أكبر
في ك ّل ساعة ،هذا مع ما يؤكده مطلعون على سير المعارك .وهو يندرج
تحت أهمية خاصة مفادها انه منذ دخول الجيش الروسي إلى محور
العمليات وعدد الضحايا بالجيش السوري إلى تقلص .هذا ما سيعطي زخما ً
أكبر ومعنويات أكثر تنعكس على إقدام الجيش وثقته بالنصر واقترابه منه
في ك ّل يوم أكثر من الذي سبقه ،هذا كله باإلضافة إلى الثقة التي منحتها
روسيا للجيش السوري بقتالها معه جنبا ً إلى جنب باعتباره جيشا ً قادرا ً
على أخذ المهمات الصعبة على عاتقه من منطلق تحالفها مع جيش منظم،
ليس من باب الوصاية إنما من باب التعاون .وقد لفت خبير أمني في هذا
اإلطار إلى أنّ مجمل «داتا» المعلومات التي جمعها الجيش السوري قد
أصبحت بيد الجيش الروسي لتسريع الضربات واإلنجازات أيضاً.
«توب نيوز»

تركيا االنتخابية
شكل استحقاق أول تشرين أول مفصل في تطورات المنطقة والعالم ،ألنهموعد الح ّل في أوكرانيا ،وقد صار موعد التموضع الروسي في سورية.
في األول من تشرين الثاني موعد سيصير استحقاقا ً إقليميا ً ودوليا ً هواالنتخابات النيابية المعادة في تركيا بعد فشل االنتخابات األخيرة قبل شهور
في استيالد حكومة.
نتائج االنتخابات التركية ستكون أحد ثالثة ...إما تكرار النتيجة الحاليةالقائمة على عدم امتالك أي فريق أغلبية تسمح له بتشكيل حكومة ،أو فوز
حزب الثنائي أردوغان وأوغلو ،أو فوز الفريق المعارض باألغلبية.
فرضية فوز أردوغ��ان وأوغلو كانت تتوقف على نجاحهما في مشروعالمنطقة العازلة في سورية ،وقد ّ
تبخر المشروع بالرفض األلماني األميركي،
وت ّوجه سحب الباتريوت ،وصار مزحة بعد التواجد الروسي شمال سورية.
فرضية ثانية لفوز أردوغان وأوغلو وهي التم ّكن من سحق الحركة الكرديةّ
تبخرت مع التمسك الغربي بدور
المسلحة والبطش بقادتها السياسيين ،وقد
لألكراد.
في حال توازن القوى ،كما هي حال اليوم ،تكون حكومة جامعة للمتناقضاتفتصير حكومة الالسياسة وتتولى إدارة األزمة.
-إذا فازت المعارضة تنقلب تركيا وسياستها في المنطقة.

التعليق السياسي

«الإخوان الما�سو ــ م�سلمين» و�سقوط �آخر �أوراق التوت...
} محمد ح .الحاج
ال حاجة لنا إلى التذكير بأنّ تنظيم «اإلخوان
المسلمين» صناعة بريطانية ،وأنّ الغاية في
البداية كانت حماية نظام فاروق والتحالف
مع آل سعود ،وحتى يكونوا أداة فاعلة كان ال
ب ّد من عسكرتهم فأنشأوا جناحهم العسكري
المعروف ال��ذي وقف عكس التيار فحاربوا
عبد الناصر واألنظمة التح ّررية العربية
حيثما وج���دوا ...ما ك��ان الدين غاية وإنما
وسيلة للتستر خلفها واستقطاب بسطاء
المتديّنين في العالم العربي باعتبار الدين
نقطة الحساسية واإلث��ارة العاطفية ...وما
زالوا.
االحتالل األجنبي أليّ من األقطار العربية
ال يحرك مشاعر النخوة عند «اإلخ���وان»،
غايتهم الوصول إل��ى السلطة حيثما أمكن
واستمرار تبعيّتهم للغرب ال��ذي أنشأهم
وم ّولهم ،لم يحاربوا على أية جبهة قامت بها
ثورة تح ّررية ،األه ّم أنهم على مذهب مم ّوليهم
آل سعود الذين تعهّدوا بحماية اليهود حتى
تصيح الساعة وما كانت فلسطين تعني لهم
شيئاً.
ج��زي��رة ال��ع��رب بك ّل ممالكها وإم��ارات��ه��ا
ومشيخاتها محتلة عمليا ً وم��ا ن��ال��ت من
االستقالل سوى االسم ،مع ذلك لم يهبّوا ولم
تتحرك الحمية في رؤوسهم وما كان الجهاد
فرضا ً أبداً ،انتداب حقيقي ،ووصاية ،ونهب
ث��روات ،وقواعد في ك ّل البالد التي ال يوجد
فيها غير اإلسالم المحمدي ،مع ذلك لم نسمع
عن دعوة لنصرة الدين أو غضبة لوجه الله،
هم ،وحيثما وج��دوا يقتلون اإلس�لام بذرائع
ش��ت��ى ،منها ال��خ��روج على ال��دي��ن وكأنهم
األولياء األوصياء أو أنّ الله استخلفهم في
األرض وتنازل لهم عن صالحياته ،يزهقون
األرواح ويصادرون الحرث والنسل ،وفتاوى
شيوخهم وكهنتهم تمأل اآلف���اق ضجيجاً،
ليس ض ّد مغتصب أو محت ّل وإنما ض ّد طامح
للتح ّرر والخالص من التبعية ،وقد ك ّفروا

من ق��ال إنهم مجرد ف��رع ألخوية الماسون
العالمية ،فيما هم يطبّقون تعاليمها ويحققون
غاياتها ومشاريعها.
هم في بالد العربان كما في الهند والسند
واألفغان ،عد ّوهم اللدود الحضارة والتقدّم
وحركات التح ّرر من ربقة التبعية للغرب،
ت��ج��ار دي��ن يمتلكون م��ن الخبرة م��ا يكفي
إلعجاز منظمة التجارة العالمية ،فصحاء
في الخطابة والتالعب بالكالم يحرفونه عن
مواضعه فيخدعون البسطاء.
أرض ال��ح��رم��ي��ن ال��ش��ري��ف��ي��ن يحتلها
األميركي منذ أكثر من نصف قرن ،يقيم فيها
قواعده وعسكره ،وتنطلق منها اعتداءاته،
وما استفاق عندهم ضمير ،كذلك في باقي
ال���دوي�ل�ات وال��م��ش��ي��خ��ات واإلم������ارات ،غير
مسموح لعربي أو أع��راب��ي أن يدخل حيث
وج��ود «ال��خ��واج��ات» ،حاربوا الروسي في
بالد األفغان ألنّ تلك كانت مشيئة العم سام،
وعندما احت ّل العم سام تلك البالد لمآربه
وغاياته وأمنه القومي واقتصاده «بلعوا
ألسنتهم» ،بل كانوا من أخلص الخدام ،أما
في بلد الحرم الثالث مسرى النبي محمد ومهد
المسيح ،حيث ي��دوس اليهودي كراماتهم
ويستخف بمقدّساتهم ،ويقتل أبناء دينهم،
ك ّل ذلك ال يستدعي غضبة ووقفة نصرة لله،
كيف ذلك؟ ال عجب طالما هم في تحالف وثيق
مع سادتهم أحفاد مردخاي بن سعود ،وهل
يجرؤون ،وهنا ال عالقة لوقفة حماس بالدين
وال نصرة له ،وإنما ألنّ الوطن واألرض تنزلق
من بين أيديهم كزيت نابلس والناصرة ،وقد
أصبحوا يقبضون على الجمر ،ينتظرون
لحظة يعترف كيان العدو بهم حكومة شرعية
في غزة ليقولوا لمحمود عباس وأهل الضفة:
اذهبوا وقاتلوا أنتم وربكم إنا هنا قاعدون
(هذا جوهر المشروع السعودي وخالصته،
الضفة مملكة يهودا الخرافية).
أميركا ومنذ عقود تحاول ابتالع المنطقة
وترويضها ،بعد أفغانستان احتلت العراق،
قتلت م��ئ��ات األل����وف م��ن أب��ن��ائ��ه وك��س��رت

جناحيه الهاشمي والعباسي« ،السنة» كانوا
مع ص��دام ،وك��ان رجل أميركا في المنطقة،
انقلب عليه العربان بعد توريطه في استعداء
ايران وقالوا عنهم :الشيعة الصفوية ،الفرس،
المجوس ،لم يتركوا صفة إال ونبشوها من
التاريخ بتوجيه من مراكز البحوث والدراسات
الغربية ولم يفهموا أنها لعبة العقاب منذ
البداية  -ألنّ ايران انحازت إلى جانب الحق
وأغلقت س��ف��ارة الكيان ال��ي��ه��ودي ورفعت
علم فلسطين ،األرجح فهموها وتجاهلوها،
المهم عندهم أداء ما ِّ
وظفوا ألجله واستثمار
مشاعر البسطاء وما أكثرهم في هذه البالد،
وألنّ رأس سورية مطلوب بعد العراق ،وألنّ
سورية غير العراق ،فقد أوجدوا لهم مخارج
ومب ّررات وأدوات ،وألنّ سقوط سورية هو
سقوط آلخر الحصون في وجه أميركا التي
تستهدف روسيا وايران وصوال ً إلى ترويض
التنين الصيني ،فقد تنبّه الروس ومن معهم،
بدا صبرهم طويالً ،وكأنّ إثارة الدب الروسي
ليست أم��را ً سهالً ،ول��و حصل التدخل قبل
سنوات لوفروا على شعب سورية الكثير من
المآسي والخراب  -لهم مب ّرراتهم  -وأخيرا ً
أصبحت موسكو ف��ي الميزان م��ع دمشق،
وطهران أيضا ً لم تكن بعيدة ...بدأ الهجوم
المعاكس طبقا ً للقوانين الدولية ،بدا مؤلما ً
منذ انطالقته ...وعال الصراخ.
يقول رئيس مركز الحوار العربي األميركي
– صبحي غندور – أستغرب سيل األصوات
ال��ت��ي ب���دأت تعلو ف��ي المنطقة ،مشايخ
ومفتين و ...ماذا يعلم هؤالء ،ماذا يتعلَّمون
وي��ع��لِّ��م��ون !...المضحك أن��ه��م يطالبون
أوباما بغضبة من أجل الله ،ربما صدّقوا
أنّ اوباما هو أبو حسين فعالً وتناسوا أنّ
أم��ه وعائلتها يهودية وأن��ه تربّى بكنفهم
وتحت إش���راف المحفل ،وأنّ ع � ّم زوجته
معروف بالحاخام األس��ود ...بلى ،يعلمون
ذل��ك ،لكنهم يمارسون التضليل والتالعب
بعقول المؤمنين البسطاء ،وهكذا يدعون
إلى الجهاد ويستنفرون مسلمي العالم ض ّد

روسيا وكأنهم لم يفعلوا حتى الساعة!...
م��ص��در رس��م��ي س��ع��ودي ي��ص��رح لـ«بي
بي س��ي» البريطانية أنّ حكومته ستزيد
م��ن دعمها لثالث فصائل ف��ي س��وري��ة هي:
«جيش الفتح»« ،الجيش الحر» و«أح��رار
الجنوب» ،وس��ت��ز ّوده��م بصواريخ حديثة
مضادّة للدروع وصواريخ أرض جو مضادّة
للطائرات ...صفقات السالح األميركية لدول
العالم العربي مشروطة ومقيّدة ،ممنوع
تصديرها أو تسليمها ألط��راف خ��ارج البلد
المستو ِرد (مقتضيات أمن الكيان الصهيوني)
وهذا ينطبق على السعودية وقطر واإلمارات
والكويت وغيرهم ،وال يمكن للسعودية أن
تخرج عن هذا اإلط��ار إال بموافقة أميركية،
وهو أمر يدركه الروس واألوروبيون ،الكيان
الصهيوني وحده يستطيع كسر هذه القاعدة
دون التع ّرض إلى المساءلة ،فهو من يحاسب
القيادة األميركية وليس العكس ،فرنسا وقطر
تقصر في تقديم مثل
والسعودية وتركيا لم
ّ
هذه األسلحة بموافقة أميركية وتحت رقابة
روسية ،وهو أمر مؤكد ،األمر الذي استدعى
من الروس تقديم شحنات من أسلحة مقابلة
على وجه السرعة ،وإذ زاد األمر عن حدوده
تدخلت روسيا علنا ً وبقوة ،هل قال بوتين
حقاً :إذا سقطت طائرة روسية وثبت أنّ قطر
هي من س ّرب السالح المضا ّد فإنّ قطر ستكون
هدفا ً للصواريخ البالستية !...ما الذي تملكه
قطر؟ غير القواعد العسكرية الجوية والبرية
األميركية ....تهديد خطير يرقى إلى مقدّمات
الحرب الكبرى ...وهذا ينطبق على السعودية
التي ال شك تعاني من حالة الضياع وبداية
الهزيمة في اليمن ،السعودية وحلفاؤها
يعربدون في أجواء اليمن ،لكنهم مهزومون
على األرض ...يقول وزير الخارجية السعودي
عادل الجبير« :إنْ لم يتنازل األسد فعليه أن
ينتظر تدخالً عسكريا إلسقاطه »!...أال يبعث
كالمه هذا على السخرية والضحك؟
لم يكن أم��ام ضباط الحرس الجمهوري
اليمني الكثير من الخيارات في مأرب ،قاموا

بحركة تكتيكية لتحييد طيران التحالف،
فانسحبوا شكليا ً وبقيت قواتهم على أطراف
م��أرب وكمائن بداخلها ،وعندما دخلتها
ق��وات التحالف وج��دت نفسها شبه مط ّوقة
وفي مواجهة مباشرة وبدأت اآلليات تحترق
ويتساقط الضباط والجنود ،هذا ما تض ّمنته
رسالة أخ مناضل من اليمن بعث لي بها
البارحة  -هي التجربة األولى لقوات اإلمارات،
وش��ت��ان م��ا بين خبرتها وخ��ب��رة الحرس
الجمهوري اليمني ،خسر التحالف غطاءه
الجوي بسبب االلتحام ،وهنا ب��دأ العويل
والصراخ ...القيادة اإلماراتية ستعيد قراءة
التاريخ وتضع عنوانا ً لواحد من الدروس...
اليمن ليست مقبرة األن��اض��ول فحسب ،بل
مقبرة األع��راب ...ما الذي دفع اإلم��ارات إلى
هذه الورطة! أليسوا هم اإلخوان أنفسه؟
أردوغ���ان العثماني ما زال راك��ب�ا ً رأسه
تقوده أحالم الخالفة ،وقد و ّرطه «اإلخوان»،
هو يقود تركيا إلى حافة الهاوية ،والنتيجة
أنّ تركيا ستكون الضحية األكبر في أية حرب
كبرى ،الرخاء التركي و«صفر مشاكل» لم
تعجبه ،سيقود تركيا إلى عصر الظلمة ،ربما
قرن إلى الوراء ...يقول محلل سياسي تركي.
تتنامى مشاعر السخط والكراهية في
أوساط شعوب العالم العربي ض ّد «اإلخوان
الماسو – مسلمين» بعد أن سقطت آخر أوراق
التوت وانكشفت عوراتهم وعمالتهم للعيان،
يحملون راياتهم السوداء التي تنبئ بنهايتهم
بعد مساهمتهم في دمار أغلب أقطار العالم
العربي ...سورية ستضع لهم هذه النهاية
بعد محاولتهم طعن قلب هذا العالم ،يقول
الصديق المناضل ذي يزن اليمني« :من ينكر
فضل الجيش السوري على العالم العربي هو
جاحد»...
****
هامش :يتسلل طيران الواليات المتحدة
من األجواء التركية فيد ّمر محطات الكهرباء
التي تغذي حلب ...أميركا تعاقب أهل حلب،
هكذا هي حربها على «داعش» منذ البداية.

التدخل الرو�سي� ...إ�سقاط الأحادية القطبية
} عصام الحسيني
منذ التاريخ ،كان اإلنسان دائما ً أمام تحديات ومخاطر وصعاب ،احتاجت
جهدا ً وتعاونا ً جماعيا ً لمواجهتها ،بدأ من إشكالية ظواهر الطبيعة في غضبها
وجبروتها ،إلى إشكالية األم��ن والغذاء ،م��رورا ً بإشكالية الموارد المحدودة
والحاجات المتنامية ،وليس آخرا ً إشكالية المرض والموت ،وما بعد الموت.
ولما كان «أنا» اإلنسان ،ضعيفا ً لوحده أمام هذه التحديات ،فإنه كان دائما ً
وأبدا ً بحاجة إلى «أنا « اآلخر ،كي يعبر نقطة الخوف ،منذ اإلنسان األول ،إلى
إنسان ما بعد الحداثة ،إنسان االجتماع السياسي.
وفي رحلة الصيرورة المجتمعية ،المتطورة نحو بداية تشكل نواة الدولة،
عرف اإلنسان ك ّل أنواع التطور االجتماعي المنتظم ،وما رافق هذا التطور من
حقائق تاريخية ثابتة ،تتمحور حول حقيقة السلم والحرب ،رحلة اإلنسان مع
نفسه ،وما أنتجته هذه النفس ،من صراعات وحروب ال محدودة.
وإذا كان الصراع أو الحرب ،لحظة حرجة في تاريخ اإلنسان الفرد أو الجماعة،
فإنّ هذه اللحظة ،احتاجت المزيد من القوة ،وتجمع هذه القوة ،لتحقق أهدافها
مجتمعة ،عبر «األنا» و«األنا» اآلخر.
والتاريخ القديم والحديث ،حافل بشواهد عن تجمع هذه القوى ،في مواجهة
بعضها بعضاً ،ضمن نظرية «توازن القوى» ،والتي عرفها فقهاء اإلغريق ،وتب ّنتها
مدنهم في استراتيجيتها.
ثم كذلك طبّقتها الدويالت اإليطالية في القرون الوسطى ،لتخ ّفف من حدة
المنافسة بين ملكي فرنسا والنمسا.
وشهدنا في منتصف القرن السادس عشر ،مع حروب فرنسا وإسبانيا ،نموذجا ً
لهذه النظرية ،لتأتي معاهدة «وستفاليا» عام ( )1648وتك ّرس مبدأ التوازن،
كأساس تبني عليه العالقات الدولية في أحد بنودها.
وقد عبرت معاهدة «أوترخت» عام ( )1713عن هذا المضمون ،كشعار للتوازن
األوروبي ،وكذلك تقسيم «بولونيا» عام ( )1772وعام ( )1793ثم عادت وأزيلت
نهائيا عام ( )1795من الخارطة الدولية ،في سبيل بقاء التوازن الدولي مصانا ً
وغير معرض لإلخالل.
ومع معاهدة فيينا عام ( )1815والتي أنهت الحروب النابليونية ،تك ّرس
مبدآن أساسيان في النظام األوروبي الجديد وهما :مبدأ الشرعية ،ومبدأ التوازن.
وباالنتقال إلى مرحلة ظهور القوميات األوروبية ،وبعد مرحلة «بسمارك«،
ُطرح مبدأ «األمن الجماعي» كبديل لمبدأ «توازن القوى «لصيانة السالم العالمي.
لكن ال هذا التوازن ،استطاع المحافظة على السالم العالمي ،وال األمن الجماعي،
تمكن من ردع الدول الكبرى ،من أن تتوجه نحو حرب عالمية ثانية.
ومع انتهاء هذه الحرب ،انقسم العالم إلى معسكرين ،ودخل مرحلة الحرب
الباردة ،ليتح ّول التوازن األوروبي إلى توازن عالمي ،بقيادة االتحاد السوفياتي
والواليات المتحدة األميركية ،ثم لينتقل إلى توازن من نوع آخر ،وهو «توازن
الرعب النووي» ،وت��وازن القوى في السياسة الدولية ،حتى سقوط المعسكر
االشتراكي ،وسقوط هذا التوازن.
وتوازن القوى ،هي نظرية سياسية ،يقصد بها «المحافظة على ميزان القوة بين
دول العالم ،بحيث ال يسمح لدولة ،أو لدولة مع حليفاتها ،باالستئثار بالنفوذ في
المجال الدولي ،حتى تفرض سيطرتها على الدول األخرى ،بما يكون في حوزتها
من قوة عسكرية متفوقة ،وإمكانيات اقتصادية كبيرة ،ووسائل إعالم متقدمة».
إذن ...فتوازن القوى ،يدعو إلى إقامة توازن بين الدول المختلفة على الصعيد
العالمي ،انطالقا ً من فرضية أن «حفظ السالم الدولي» ،هو األساس في استقرار
العالقات الدولية.
وتوازن القوى لم يكن في يوم من األيام ساكناً ،ولكنه يبقى دائما ً في حالتي
تط ّور ونم ّو مستمرين ومتقابلين ،وهو مزيج من العوامل الكمية والكيفية في آن
واحد ،أيّ انه مبني على التخمين أكثر مما هو قائم على الحقيقة ،فيبقى توازنا ً
وهميا ً قبل أن يكون توازنا ً فعلياً.
واألحالف السياسية والعسكرية ،هي األساس القانوني لتوازن القوى ،حيث
شهدت مرحلة الحرب الباردة ،وجود أحالف دولية عديدة ،أه ّمها تمثلت في
حلفين أساسيين هما :حالف الناتو وحلف وارسو.
وللدولة حرية اختيار أحالفها ،ضمن نظرية سيادة الدولة الداخلية والخارجية
المطلقة ،في الفهم الكالسيكي للسيادة ،شرط أال تهدّد هذه السيادة في سلوكها
العملي ،السلم واألمن الدوليين ،كونها جزءا ً من المجتمع الدولي ،وتترتب عليها
حقوق وواجبات دولية.

االستثناءات الكالسيكية المشروعة
لمبدأ عدم التدخل

ضمن نظرية المحافظة على السلم واألمن الدوليين ،سمح القانون الدولي،
الستثناءات محدّدة من التدخل الدولي في شؤون دولة أخرى ،في إطار المفهوم
الكالسيكي للتدخل ،وإنْ كان األصل هو مبدأ عدم التدخل ،واحترام سيادة الدولة.
ومن أوجه هذه االستثناءات الكالسيكية التدخلية:
 1ـ األمن الجماعي 2 ،ـ الدفاع عن النفس 3 ،ـ حماية المحميات 4 ،ـ حماية
مواطني الدولة في الخارج 5 ،ـ التدخل بناء لدعوة 6 ،ـ األعمال الزاجرة.
أ – استثناء األمن الجماعي والدفاع عن النفس :ضمن نظرية األمن الجماعي،
وحق الدفاع عن النفس ،أق ّر ميثاق األمم المتحدة في المادة ( )51للدول« ،حق
الدفاع عن نفسها فرادى أو جماعات ،إذا اعتدت قوة مسلحة عليها ،إلى أن يتخذ
مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولي».
هذا يعني ،أنّ الميثاق سمح ضمنا ً بالتالي:
 - 1شرعية الدفاع عن النفس من اعتداء مسلح على الدولة (االستثناء
الثاني).
 - 2شرعية الدفاع الفردي أو المشترك (االستثناء األول).
 – 3شرعية األحالف السياسية والعسكرية ،كمقدمة قانونية ناظمة لحالة
الدفاع المشترك.
وعلى ه��ذا األس���اس القانوني ،شهد العالم الكثير من أشكال األح�لاف،
والمعاهدات ،واالتفاقيات السياسية والعسكرية ،ترجمة على أرض الواقع في
الكثير من أحداث العالم منها حالة سورية في حرب تشرين عام ( ،)1973حيث
اشترك قسم متخصص من الجيش الروسي ،إلى جانب الجيش السوري في
مجال الدفاع الجوي ،وفي مجال الحرب اإللكترونية.

وهذا التدخل العسكري الروسي ،أتى ضمن آلية قانونية مشروعة ،حدّدها
القانون الدولي ،من وجود معاهدة مكتوبة رسمية بين البلدين ،ومصادق عليها
من قبل الشعب ،بموجب «استفتاء شعبي».
وقد احتفظ االتحاد السوفياتي ،بوجود قواعد عسكرية له في سورية بعد
الحرب ،بموجب معاهدات دفاعية بين البلدين ،وت ّم تجديد هذه المعاهدات مع
االتحاد الروسي ،وهي تخضع آللية قانونية ،متوافقة مع القانون الدولي.
واتفاقيات الدفاع المشترك ،والتي تأتي ضمن نظرية األمن الجماعي ،تقبلها
منظمة األمم المتحدة ،إذا لم تخالف نص وروحية المادة ( )51األممية.
حلف الناتو وفي المادة رقم ( )5من ميثاقه يقول :إن االعتداء على عضو في
الحلف هو اعتداء على الجميع ،ولهم حق الدفاع المشترك ،شرط التزامه بنص
المادة ( )51الدولية.
لكن استراتيجية الناتو تقوم على الهجوم وليس على الدفاع ،وهي مخالفة
صريحة لنص ولروحية المادة ( )51من ميثاق األمم المتحدة ،وبالتالي مخالفة
للقانون الدولي.
القرار الدولي رقم  1373الصادر بتاريخ  2001\9\28عن مجلس األمن،
سمح بتدخل دولة للدفاع عن أخرى ،وفي حالة دفاع الدول عن الواليات المتحدة
في حربها في أفغانستان ،بعد أح��داث  11أيلول  2001ضمن نظرية األمن
الجماعي (االستثناء األول).
ب – استثناء التدخل بناء لدعوة :القانون الدولي يحظر وال يبيح ،ألنّ الدولة
هي صاحبة السيادة ،لها الحق في إقامة معاهدات دفاع مشترك ،ولها الحق
بإلغاء وجودها.
والقانون الدولي يشترط في استثناء الدعوة ،توفر إرادة الشعب ،ولهذا األمر
يتوجب إقامة االستفتاء الشعبي.
فالدولة لها حق طلب التدخل من دولة أخرى ،ضمن شروط قانونية هي:
 – 1أن يكون هناك دعوة صريحة بالتدخل ،من الدولة الطالبة إلى الدولة
المطلوبة.
 – 2أن يكون التدخل موقتا ً وليس دائماً ،ألنّ سيادة الدولة من الشعب.
 – 3أن تحدّد الدولة الطالبة ،للدولة المطلوبة ،موضوع التدخل ،كي ال يصبح
تدخالً مفتوحا ً على ك ّل المجاالت.
ً
وفي حالة التدخل الروسي العسكري القائم حاليا في سورية نالحظ التالي:
أوالً :أنه أتى بناء لدعوة من السلطات الرسمية الشرعية السورية ،المنتخبة
من الشعب ،وحظي بإقرار رسمي من البرلمان االتحادي الروسي.
ثانيا :ت ّم تحديد اإلطار الزمني للتدخل العسكري الروسي ،عبر اإلعالن الرسمي
للمدّة المتوقعة ،وعلى لسان السلطات الروسية الرسمية.
ثالثا :ت ّم تحديد موضوع التدخل العسكري الروسي ،وهو محاربة اإلرهاب،
المتمثل في «القاعدة» وأخواتها من التنظيمات اإلرهابية.
وعليه يكون التدخل العسكري الروسي ،قد استوفى الشروط القانونية،
الستثناء التدخل بناء لدعوة ،وب��دء العمليات الحربية ،وهي مرحلة مكملة
لوجوده العسكري السابق لمرحلة التدخل.

االستثناءات غير الكالسيكية المشروعة
لمبدأ عدم التدخل

وهي استثناءات حديثة المفهوم ،تتناول إشكاليات قانونية لم تكن مطروحة
سابقا ً في القانون الدولي ،ومرتبطة بالتطور اإلنساني ،وآليات هذا التطور ،وهي:
 – 1القواعد اآلمرة 2 ،ـ التدخل اإلنساني – 3 ،نظام مكافحة اإلره��اب 4 ،ـ
موجبات العولمة الجديدة.
وفي إطار بحثنا ،حول فهم القانون المش ّرع للتدخل الروسي في سورية،
نستعرض الستثناء عدم التدخل ،لنظام مكافحة اإلرهاب ،وهو استثناء إضافي
معلن من القيادة الروسية.
أ – استثناء التدخل بموجب نظام مكافحة اإلرهاب :إنّ نظام مكافحة اإلرهاب،
مبني على ركيزتين أساسيتين:
ّ
األولى على االتفاقيات الدولية المتنوعة في مكافحة اإلرهاب .والثانية على
قرارات مجلس األمن ،المدرجة تحت الفصل السابع ،المواد القهرية.
إنّ االتفاقيات الدولية ،ال تتض ّمن قواعد آمرة ملزمة ،وال تلزم إال الدول الموقعة
عليها .لكن في القضايا المتعلقة باإلرهاب ،هناك اتفاقيات ملزمة للدول يجب
قبولها ،وتأتي موجباتها تحت الفصل السابع وهي:
 – 1اتفاقية عام ( )1963الخاصة بالجرائم وبعض األفعال األخرى ،المرتكبة
على متن الطائرات.
 – 2اتفاقية عام ( )1970لمكافحة االستيالء غير المشروع على الطائرات.
 – 3اتفاقية عام ( )1971لقمع األعمال غير المشروعة ،الموجهة ض ّد سالمة
الطيران المدني.
 – 4اتفاقية عام ( )1973لمنع الجرائم المرتكبة ض ّد األشخاص المتمتعين
بحماية دولية ،بمن فيهم الموظفون الديبلوماسيون ،والمعاقبة عليها.
 – 5اتفاقية عام ( )1979لمناهضة أخذ الرهائن.
 – 6اتفاقية عام ( )1980للحماية المادية للمواد النووية.
 – 7بروتوكول عام ( )1988المتعلق بقمع أعمال العنف ،غير المشروعة في
المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي.
 – 8اتفاقية عام ( )1988لقمع األعمال غير المشروعة ،الموجهة ض ّد السالمة
المالحية البحرية.
 – 9بروتوكول عام ( )1988بقمع األعمال غير المشروعة ،الموجهة ض ّد
سالمة المنشأت الثابتة الموجودة على الجرف القاري.
 – 10اتفاقية عام ( )1991لتمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها.
 – 11االتفاقيات الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لعام (.)1997
 – 12االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام (.)1999
 – 13االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي لعام (.)2005
 – 14اتفاقية عام ( )2010لقمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران
المدني الدولي.

تعريف اإلرهاب

لقد عرف القانون الدولي اإلرهاب بالتالي« :اإلرهاب هو ك ّل عنف غير قانوني
بحق المدنيّين ،ألجل تحقيق هدف سياسي».

تمس جميع المجتمعات اإلنسانية ،وتهدّد االستقرار
واإلرهاب جريمة دوليةّ ،
مثل :اإلبادة الجماعية ،والجرائم ض ّد اإلنسانية.
واإلرهاب الدولي ،جريمة يعاقب عليها:
 - 1المحاكم الدولية :باعتبارها جريمة دولية.
 - 2مجلس األمن :باعتبارها تهدّد السلم واألمن الدوليّين.
 – 3ال تسقط بمرور الزمن.
إنّ موجبات التدخل الروسي العسكري في سورية ،تستند في الشق القانوني،
على استثناء التدخل لمحاربة اإلرهاب ،وخاصة في االتفاقيات رقم ( 5و  10و 11
و  )12الملزمة للدول بالقبول بها ،حيث أنّ موجباتها تأتي تحت الفصل السابع.
والواقع انه في المواقف المعلنة من معظم دول العالم ،ال يوجد أيّ خالف
قانوني حول نظرية محاربة اإلرهاب ،ال بل هناك ما يشبه اإللزامية القانونية
بوجوب محاربته ،ضمن إطار تحالف دولي معلن ،رسمته اإلدارة األميركية في
العراق ،ورسمته اإلدارة الروسية في سورية.
إنّ التدخل الروسي في سورية ،أتى ضمن األطر التي حدّدها القانون الدولي،
أكان هذا التدخل من خالل االستثناءات الكالسيكية ،أم غير الكالسيكية ،وهو
يخضع آللية قانونية ثابتة ،من روحية ونصوص ميثاق األمم المتحدة ،ومما هو
متعارف ومصادق عليه في العالقات الدولية.
إنّ االستثناءات المشروعة لمبدأ عدم التدخل ،الكالسيكية وغير الكالسيكية،
والتي أق ّرها القانون الدولي ،قد سمحت ولظروف استثنائية وقاهرة ،بتجاوز
سيادة الدولة.
وفي مثال الوضع السوري ،فإنّ التدخل الروسي ،قد أتى بطلب من السلطة
الرسمية الشرعية المنتخبة في سورية ،وهو يخضع ألحكام االتفاقيات العسكرية
يمس
القائمة منذ عقود من الزمن بين البلدين ،وبالتالي فهو تدخل قانوني ال
ّ
السيادة للدولة السورية.
وهو بخالف التدخل العسكري األميركي ،الخارق للسيادة السورية ،كونه
ينسق معها ،وبالتالي يعتبر تدخله عمالً
لم يأتِ بطلب رسمي من الدولة ،ولم ّ
عدوانياً ،بخرقه أجواء دولة ذات سيادة.
ً
أما مفهوم سيادة الدولة ،في عصر النيوعولمة ،فلم يعد مفهوما واضح المعالم
والتفاصيل ،كونه تع ّرض للكثير من الخروقات ،خارج إطار قدرة الدولة على
التصدّي له ،أو التحكم به.
وفي تاريخ الدولة القومية ،لم تكن السيادة للدولة بالفعل ،سيادة مطلقة ،ولن
تكون ،إنما كانت دائما ً سيادة نسبية ،مشروطة ألوضاع الدولة الجيوبوليتكية
والجيوسياسية.
إنّ نظرية سيادة الدولة الحديثة ،هي سيادة مقيّدة من الدولة بإرادتها ،كونها
جزءا ً من المجتمع الدولي ،تتعاون من اجل استقرار واستمرار السلم واألمن
الدوليّين.
إنّ معاهدات فيينا الديبلوماسية ،منحت الحصانة المطلقة للبعثات
الديبلوماسية على أراض��ي ال��دول األخ��رى ،في ظاهرة تقيّد الدولة لسيادتها
المطلقة بإرادتها ،على مبدأ المعاملة بالمثل ،كونها جزءا ً يعيش داخل إطار
المجتمع الدولي الكلي.
ثم في عصر النيوعولمة ،حيث شكل مفهوم الخرق لسيادة الدولة ،وضعا ً
متفهّما ً من ك ّل الدول ،أكان هذا الخرق ثقافياً ،أو اقتصادياً ،أو اجتماعياً.
وعليه ،فإنّ نظرية السيادة المطلقة للدولة ،هي مجرد نظرية ،وال ترقى إلى
مستوى مقاربة الواقع الدولي القائم ،حتى مع ال��دول األكثر قوة في العالم،
مثال ذلك إنكلترا ،حيث يوجد فيها قواعد عسكرية ،لجيوش الواليات المتحدة
األميركية.
وفي العودة إلى التدخل العسكري الروسي في سورية ،المستوفي للشروط
القانونية ،فإنه يحمل في طياته ،أبعادا ً استراتيجية أبعد من سورية ،فرضتها
طبيعة المواجهة الصامتة ،بين الواليات المتحدة األميركية ،وبين االتحاد
الروسي ،والتي أعادت حقبة الحرب الباردة من جديد.

الحرب الباردة لم تنته

والواقع ،أنّ سقوط االتحاد السوفياتي وخالفا ً لما هو مسلّم به ،لم يسقط
الحرب الباردة من القاموس الغربي .فالواليات المتحدة واصلت الحرب على
روسيا لتفكيكها من الداخل ،منعا ً لقيام اتحاد سوفياتي آخر في المستقبل ،وعلى
نظرية «تفكيك الدول األكبر من حجمها».
وهي حاولت دمج روسيا في االقتصاد العالمي ،وعقدت معها اتفاقيات لخفض
األسلحة النووية ،وحاولت ضبطها ،بعدم اعتراضها على تمدّد األطلسي إلى
جورجيا وأوكرانيا ،وبعدم اعتراضها على سياستها في الشرق األوسط ،أيّ أنّ
الواليات المتحدة األميركية ،حاولت جعل روسيا جمهورية من جمهوريات دول
البلطيق ،بعد أن كانت الدولة العالمية العظمى.
إنّ التدخل العسكري الروسي في سورية ،هو بداية تشكل نظام دولي جديد،
سوف يض ّم إليه العديد من الدول والقوى الدولية الفاعلة ،في حركة صراع مع
الرأسمالية العالمية ،على مناطق النفوذ الجيوسياسية ،في عالم متعدّد األقطاب.
إنّ التبدّل االستراتيجي لتوازن القوى الدولية ،من أحادية قطبية ،إلى تعدّدية
قطبية ،لم تسقط القوى الفاعلة الغربية ،لكنها أسقطت أحاديتها الدولية ،وشكلت
إدارة عالمية جديدة ،ستظهر نتائجها ليس في فرض ح ّل سياسي في سورية
فقط ،إنما في فرض شراكة لقوى أخرى ،تساهم في معالجات معظم الصراعات
الدولية المقبلة ،بعد أن كانت قد استبعدت من المسرح الدولي ،لهيمنة قوى
أخرى عليها.
إنّ التدخل العسكري الروسي في سورية ،هو أبعد من التدخل العسكري
من أجل سورية ،هو دفاع عن مصالح روسيا في سورية وما بعدها ،ورسالة
اعتراضية للتمادي الغربي في قهر االتحاد الروسي ،رسالة أسقطت منذ اللحظة
األولى ،ك ّل الخطوط الحمر األطلسية في سورية ،رسالة مفتوحة عنوانها :في
الحرب على «القاعدة» في أفغانستان ،ك ّرست الواليات المتحدة أحاديتها القطبية
على العالم .واليوم ومن دمشق ،وبنفس العنوان ،تسقط روسيا األحادية القطبية
القائمة ،وتك ّرس تعدّدية قطبية جديدة.
إنّ تشكل نظام عالمي جديد ،يعيد التوازن الدولي المفقود ،ضمن احترام حق
الشعوب ،واحترام النظم القانونية الدولية ،يمثل إسهاما ً في تطبيق روحية
ونصوص ميثاق األمم المتحدة ،في حفظ السالم واألمن الدوليين.
وكما شعّ الحرف من سورية نورا ً إلى العالم ،سوف يشعّ منها فجر جديد ،ولو
أنّ الليل طويل.

