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رو�سيا والإرهاب والأزمة االقت�صادية
} حميدي العبدالله
على موقع «معهد واشنطن» وفي سياق تكثيف حملته المعادية لإلسهام الروسي
في الحرب على اإلرهاب في سورية ت ّم ترداد مقولة طالما ك ّررها كثير من المحللين
السياسيين واالقتصاديين في الغرب ،وقلّدهم كالعادة المحللون العرب .مفاد هذه
المقولة أنّ الدول تخرج إلى الحرب هربا ً من أزماتها االقتصادية .وفي هذا السياق
فسر بعض باحثي «معهد واشنطن» دور روسيا العسكري في سورية بالقول
ّ
«التدخل العسكري يعني تشغيالً للمصانع الحربية وإتاحة فرص عمل للروس،
وبالتالي يساهم ذلك في تعافي االقتصاد الروسي ،وكسر حالة العزلة المفروضة
على روسيا من االتحاد األوروبي» .واضح أنّ «معهد واشنطن» يردّد مقوالت إلدانة
اإلسهام الروسي في الحرب على اإلرهاب بمعزل حتى عن منطقية هذه المقوالت
وإقناعها أبسط الناس .كيف مثالً للتدخل العسكري الروسي أن يفك عزلة روسيا
المفروضة من االتحاد األوروبي ،في حين أنّ ك ّل الحكومات األوروبية انتقدت هذا
التدخل أو وصفته بالفاشل أو التزمت مواقف حذرة منه.
أم��ا عن ال��دواف��ع االقتصادية وتشغيل المصانع فهذه المقولة مستمدّة من
الحربين العالميتين األولى والثانية ،إذ زعم كثير من المحللين أنّ أسباب الحربين
هو الهرب من األزمة االقتصادية ومحاولة إيجاد ح ّل لها عن طريق الحرب ،علما ً أنّ
الحربين أنهكتا اقتصادات الدول التي شاركت فيها في حين ازدهرت اقتصادات
الدول التي لم تشارك في الحرب ،أو كانت مشاركتها محدودة.
على أي��ة ح��ال ،الحرب العالمية األول��ى سببها بالدرجة األول��ى التنافس بين
الدول األوروبية على اقتسام المستعمرات واالستيالء على إرث الدولة العثمانية،
والسيطرة على مصادر الطاقة ،وانتشار األس��واق؛ أما الحرب العالمية الثانية،
فكانت نتيجة لرفض ال��دول التي هُزمت في الحرب العالمية األول��ى لنتائج تلك
الحرب ،وعندما ش ّكل أدولف هتلر حلفه الدولي كان هدفه األساس استعادة ما
خسرته ألمانيا وحلفاؤها في الحرب العالمية األولى.
على أية حال ،ثمة َمن ردّد هذه المقولة بعد الغزو األميركي للعراق وأفغانستان،
وعلى الرغم من أنّ دوافع وأسباب هذا الغزو كانت واضحة ،وتتلخص بالسيطرة
يفسر هذا الغزو
على مصادر الطاقة في العراق وفي بحر قزوين ،إال أنه َ
وجد من ّ
بمحاولة إخراج االقتصاد األميركي والغربي من الركود الذي ضربه بدءا ً من العام
()2000؛ هذا مع العلم أنه بعد الغزو ونتيجة له ،كما يقول الخبير االقتصادي
األميركي الحائز على جائزة نوبل ورئيس فريق االقتصاديين في عهد الرئيس
بيل كلينتون ،تصاعدت األزمة وحدث االنهيار الكبير بدءا ً من العام 2008؛ مؤكدا ً
أنّ الحرب ال تقود إل��ى تعافي االقتصاد ،بل تقود إل��ى نتائج أخ��رى تسهم في
تعميق األزمة ،ومعروف أنّ معدالت النمو في الواليات المتحدة وفي دول االتحاد
األوروب���ي التي تشارك في حلف الناتو ال��ذي يتح ّمل العبء األساسي للحرب
في أفغانستان ال ت��زال تشير إلى بقاء األزم��ة االقتصادية ،وحتى استفحالها.
على العكس من ذلك إن أعلى معدالت للنمو االقتصادي ،وال سيما في الواليات
المتحدةُ ،س ِّجلت عندما نأت واشنطن بنفسها عن الحروب ،واعتمدت في تنفيذ
سياستها الخارجية على القوة الناعمة ،كان هذا على امتداد حوالي قرنين وتك ّرر
في عقد التسعينيات ،ولكن عندما بدأت أميركا حرب فيتنام ،خسرت جزءا ً كبيرا ً
من حصتها في إجمالي الناتج الدولي ،وأدّت حروب غزو العراق وأفغانستان
إلى زيادة حدّة أزمتها االقتصادية ،وارتفاع َد ْينها إلى معدالت غير مسبوقة ،ما
اضطر الكونغرس إلى تعديل سقف ال َّد ْين أكثر من مرة.
يبدو أنّ مراكز األبحاث األميركية باتت بوقا ً دعائيا ً وتخلَّت عن مهمتها األصلية
يوجه صانع ال��ق��رار في واشنطن
وه��ي تأصيل وترشيد الفكر السياسي ال��ذي ّ
والغرب.

م َْن يجر�ؤ على االحتكام
ل�شرعية ال�صندوق...؟

} سعدالله الخليل

من جديد يفتح الرئيس السوري بشار األسد باب الح ّل السياسي لألزمة السورية
على مصراعيه معلنا ً خالل استقباله وفدا ً برلمانيا ً روسيا ً في دمشق استعداده إلجراء
انتخابات رئاسية مبكرة والمشاركة فيها ،إذا أ ّيده الشعب السوري في ذلك ،والموافقة
على بحث إمكانية إدخال تعديالت على دستور البالد وإجراء انتخابات برلمانية بمشاركة
القوى السياسية الراغبة في إحالل السالم واالستقرار في سورية.
من حيث الشكل ال جديد في ما طرحه الرئيس األسد يقدّمه على المشهد السوري ،إنما
يأتي في سياق التأكيد على ما تؤمن به القيادة السورية ،والذي أعلنته أكثر من مرة طوال
السنوات الخمس من عمر األزمة السورية ،والتي لم تترك مناسبة إال وأبدت االستعداد
للذهاب إلى ح ّل سياسي ينهي نزيف الدم السوري ويوقف الدمار والتدمير الممنهج
للوطن السوري بحجره وبشره وبنيته ،لقناعتها بأنّ ما يجري في سورية يتجاوز حدود
المطالب الشعبية ،وك ّل ما عرفه التاريخ من ثورات رفض خاللها ثوار الناتو الساعين
أي احتكام إلى قواعد السياسة وشرعية
إلى الديمقراطية والحرية والعدالة لوطنهم ّ
االنتخابات ،وأص ّروا على صوت السالح في مسعى لنيل شرعية وهمية على دماء
وأجساد السوريين.
ما قاله الرئيس األسد للوفد الروسي عالنية يتقاطع مع ما أعلنه الرئيس الروسي
فالديمير بوتين عن ضمانات حصل عليها من الرئيس األسد بالسير في ح ّل سياسي
ضمن هذه الرؤية ،ويأتي في خض ّم عملية عسكرية سورية روسية على األراضي
السورية هدفها القضاء على التنظيمات اإلرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في الشكل
بأي شكل من أشكال الح ّل السياسي ،وبعكس
والمضمون ،والتي ال تؤمن بطبيعة الحال ّ
ما تشيعه األوساط الداعمة لما تطلق عليه واشنطن المعارضة السورية المعتدلة عن
أنّ غايتها ضرب تلك المعارضة ،فقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
استعداد سالح الجو الروسي للتنسيق مع الفصائل المعارضة الوطنية وحتى «الجيش
أي قوة أو
الح ّر» لضرب التنظيمات اإلرهابية كـ»داعش» و«النصرة» ،وهو ما ال تحلم به ّ
فصيل معارض يقاتل تلك التنظيمات على أرض الواقع .أما َمن وضع نصب أعينه قتال
الدولة السورية بناء على توجيهات وزير الدفاع األميركي أشتون كارتر فلن تترك له
موسكو فرصة اللعب على هذا الوتر ،ولن تسمح بتمرير المشاريع األميركية السعودية
على األرض السورية وآخرها االتفاق على دعم ما ُيس ّمى بـ«المعارضة المسلحة المعتدلة»
خالل لقاء وزير الخارجية األميركي جون كيري والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
بما يتعارض مع أجواء فيينا التي أعلنها الطرفان بالسعي للتوصل إلى تسوية سياسية
بشأن األزمة في سورية.
على األرض تشت ّد المعارك على الجبهات ويتوالى سقوط معاقل اإلرهاب الواحد تلو
اآلخر ،وفي دمشق يتقلد الرئيس بشار األسد من الوفد البرلماني الروسي نسخة من
راية النصر التي رفعها السوفيات فوق دار الحكومة األلمانية في برلين العام ،1945
فيما يجوب كيري المنطقة متجاهالً ما لم يعتده من قبل صوت هدير الطائرات الروسية
في أجواء المنطقة ،ونواح أتباعه على األرض وتخبّط ساسته في واشنطن بحثا ً عن إعادة
الشرعية للفا ّرين من أتباعها بدءا ً بالرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور إلى تنظيمات
ُخدَّج ولدت ميتة ،ويص ّم السمع عن دعوات السير في مقتضيات الديمقراطية التي تدّعي
بالده رفع رايتها.
من دمشق إلى ك ّل العالم ال شرعية يمنحها الدم لكائن من يكون ،الشرعية الوحيدة في
صندوق االنتخابات ومن يجرؤ على االحتكام لها فأهالً وسهالً به شريكا ً في الوطن.
«توب نيوز»

تفاهم رو�سي �سوري متكامل
 مشاورات ستة أشهر دارت منذ آذار بين دمشق وطهران وموسكو ،أيّ منذ توقيع اتفاقاإلطار للتفاهم النووي اإليراني وبدء حرب اليمن.
 أفضت المشاورات إلى بلورة ثنائية تمنع تقسيم سورية واالستنزاف المفتوح بعرضسياسي تحت سقف المعايير الدولية للديمقراطية ،وسيف ب ّتار للحسم العسكري يتدحرج وال
يترك مجاال ً للوقت المريح أمام الغير.
 خالل الشهور الفاصلة كان يت ّم إغناء الرؤية واالقتراب من مواعيد االستحقاقات ،خصوصا ًتوقيع التفاهم النووي ونتائج حرب اليمن واالنتخابات التركية.
 التوقيت التنفيذي كان مطلع تشرين األول مع تبلور نهاية الحرب اليمنية عمليا ً بفشلسعودي وبدء المفاوضات للح ّل السياسي لليمن ،ودخول االتفاق النووي حيّز التنفيذ برفع
العقوبات ،وقرب انتخابات اإلعادة التركية.
القمة السورية الروسية نقطة االنطالق السياسية ،ومنها تحركت االجتماعات والمبادرات. العرض السياسي قوامه ببساطة أن ال مكان للتذاكي والتحدث عن الشعب السوري،بل ذهاب إلى منح السوريين فرصة قول كلمتهم الفاصلة بمن وماذا يريدون عبر صناديق
االقتراع.
 حرب على اإلرهاب مفتوحة للشراكة من دون تمييز بين إرهاب وآخر ،وعملية ديمقراطيةتعقبها مفتوحة لك ّل السوريين.
 -الوقت داهم.

التعليق السياسي

اال�ستعداد لل�سالم بالحرب ...الأ�سد وبوتين في قمة «الحرب وال�سالم»
نارام سرجون
وأحس فيها
أحس فيها بأنّ الكتابة صعبة جداً،
هذه إحدى المرات التي
ّ
ّ
أنّ الكلمات تريد أن تعبّر عن تهيّبها من النزول الى صفحات الكتابة وكأنّ
الورق بحر هائج وعميق جدا ً سيغرقها ويبتلعها وهي ال تعرف «فنّ العوم»
ولن تصل إلى ميناء الحقيقة ،بل أبدو وكأني أفقت صباحا ً في بيت جبلي
وفتحت نافذتي ألنظر الى الوادي ألجد نفسي وجها ً لوجه مع البحر الذي
حاصرني في الجبل وصارت عتبة بيتي شاطئه...
إنّ لقاء الزعيمين أعادني فورا ً الى رواية الكاتب الروسي ليو تولستوي
«الحرب والسالم» التي تلخص تاريخا ً معقدا ً للغاية تتداخل فيه الحقائق
مع الخيال ،لكن السخرية من الغزاة التي أظهرها تولستوي وخاصة من
نابوليون الذي أراد كسر إرادة روسيا ال يمكن أليّ سخرية أن تضاهيه ألنّ
الغازي يبدو في تلك الرواية مجرد أداة ال قيمة لها في يد التاريخ ليصنع
األحداث ،تماما ً كما غزاة هذه األيام الذين يريدون كسر سورية وروسيا،
والذين يستخدمهم التاريخ كأدوات لكتابة الحدث مع فارق العظمة الكبير
لصالح نابوليون ...ولكن ورغ��م صعوبة تلخيص مقولة الرواية الى
ح ّد االستحالة فإنها ربما كانت حول خيار «لماذا نعيش؟» أو «لماذا ال
نعيش؟» الذي طالما أ ّرق تولستوي...
لقاء الزعيمين بوتين واألسد في موسكو فاجأ الجميع وفاجأ العواصم
وفاجأ طائرات السوخوي وبدا محيّرا ً وال يمكن أليّ غواص أن يصل الى
القاع لمعرفة ما فيه ...فهو لقاء يحدث في لحظة حاسمة فاصلة ...ويحدث
مع بدايات مرحلة عسكرية لم نر منها إال ذروة الجبل الجليدي بعد ،ألنّ
التخطيط والتحضيرات العسكرية التي سبقتها هائلة جدا ً وكبيرة جداً...
وكما الحائر ال��ذي يحاصره الطوفان صرت أتل ّفت الى ك ّل المتحدّثين
والمحللين ،ولكني بصراحة وجدت أنّ حيرتهم أكثر من حيرتي وأنهم
يخ ّمنون ويتم ّنون سواء كانوا مؤيدين أو معارضين ،ولكنهم حتما ً ال
يعرفون ...فالرئيسان فاجآنا باللقاء...
هناك قدر من القلق لدى العالم بالرغم من تسريبات التطمين واتصاالت
بوتين التي أعقبت اللقاء ،ألنه ال يمكن لزعيمين بهذا الحجم والمكانة
والتحالف الحديدي أن يلتقيا من أجل شيء عادي أو ها ّم ،بل من أجل شيء
فوق عادي وفائق األهمية ...بالرغم مما قيل إنها زيارة تح ّد ويُراد منها أن
يفهم الجميع أنّ روسيا وسورية ماضيتان الى أقصى مدى في التنسيق
والتحدّي ،فإنّ التحدي ال يحتاج لقاء بين الرئيسين ألنه ال يمكن للتحدّي
أن تكون له صورة أوضح من تحدّي السوخوي وتج ّولها ومرورها قرب
أنف أردوغان حتى كادت تالمسه وتحرق شاربيه بنفاثاتها ...فال ب ّد أن
يكون في القمة ما هو أه ّم...
طبعا ً سيكون من غير الطبيعي أن ال نرى المنتجات التقليدية لإلعالم
المعارض التي لم تتط ّور منذ اليوم األول للحرب على سورية إزاء ك ّل حدث،
وص��ارت تشبه اإليقاع أو ضربات الطبل الذي يرافق الموسيقى بشكل
رتيب ...فهو ال يأتي بشيء جديد وال بنغمة مختلفة ،ولذلك ال يمكن أن يم ّر
حدث كهذا دون أن نسمع اإليقاع ذاته  -من ذات الطبول -الذي نسمعه
منذ خمس سنوات ...فكلنا كما تو ّقعنا رأينا كيف نسج الخيال المعارض
توقعاته من دون أن ينحرف عن الهذيان ،خاصة وهو في حالة الصدمة
والروع من اللقاء بين األسد وبوتين ...وبنى وعوده القاطعة بأنّ اللقاء كان
للتخلي عن األسد بل س ّماه البعض استدعاء وتبليغ األسد بنهاية المهمة
واالستعداد للرحيل ...يعني باختصار إعادة نغمة (روسيا ق ّررت التخلي
عن األسد) في (أيام معدودة) ...نفس التراتيل المملة منذ خمس سنوات
حتى من دون احترام لذاكرة الناس أو لذكائهم ،وكأنّ ك ّل حشود السوخوي
وهدير الميغ وسباحة األسطول الروسي نحو طرطوس وتحليق الصواريخ
المج ّنحة الروسية سيرميه بوتين في البحر مجانا ً ويغيّر رأيه كطفل صغير
في يومين وينهي المعركة قبل أن تبدأ ...بل ويعطي األميركيين ك ّل ما
وتوجس
يريدون ...والحقيقة لو لم يكتب المعارضون ذلك ألصابني قلق
ّ
من أنهم صاروا عقالء ويُخشى من عقالنيتهم ...أما اآلن فإني على يقين بأن
ال عقالء في الطرف اآلخر بل بلهاء...
ولكن دعونا من ك ّل المحللين والكتاب ،ودعونا نرمق الصورة التي
أمامنا ...في الصورة بدا الرئيس الروسي محاطا ً بوزير الدفاع ووزير
الخارجية ،فيما ابتعدت الشخصيات السورية المرافقة للرئيس األسد عن
عدسة الكاميرا ووقفت بعيدا ً عنها ...والجلسة التي غاب عنها األستاذ وليد
المعلم ال بد أنها ال يمكن أن تناقش شأنا ً سياسيا ً أو مبادرات ديبلوماسية...
ولو كان األمر كذلك لكان من الضروري إشراك األستاذ وليد المعلم أو أحد
الالعبين الرئيسيين في الخارجية السورية والمستشارين الرئاسيين
المعروفين بباعهم الطويل وخبرتهم وحنكتهم في نصح الرئيس األسد...
ألن المبادرات الكبرى يناقشها طاقم عمل وفريق ديبلوماسي وحقوقي
وقانوني طويل عريض ...والرئيس األسد لم يقم يوما ً بإجراء محادثات
ديبلوماسية مع أية جهة في العالم منذ توليه الرئاسة اال بوجود فريقه
المخلص والخبير بالشأن الديبلوماسي والحاذق والبارع في تفكيك
الفخاخ السياسية وتنقيتها وإغ�لاق ثقوبها ورت��ق فتوقها ...الرئيس
األسد أبعد الوفد المرافق له عمدا ً عن الكاميرات ألنه غالبا ً لم يكن فريقا ً
ديبلوماسيا ً ليناقش مبادرات وتفصيالت مفاوضات واقتراحات ...الرئيس
األسد لم يذهب وحده طبعاً ...فهل كان الوفد المرافق عسكريا ً رفيعا ً لكن لم
يرد للقاء أن يُفهم أنه لقاء عسكري؟
هناك من قال إنّ األسد ذهب ليبحث وي��ر ّد على رسالة هامة جدا ً من
أردوغ��ان ال��ذي يعرض إيقاف الحرب شماال ً بضمانة الرئيس بوتين،
شريطة أن يحارب األسد حزب العمال الكردستاني وأن يوقف النشاط
الذاتي الكردي في سورية لكي يلملم أردوغان شظاياه الكردية المشتعلة
داخل تركيا ألنه أكبر خطر على وجود تركيا ظهر من تحت الرماد دون
توقع ...أيّ يجب أن يتجه الجيش السوري إلع��ادة تواجد الدولة في
الحيّز الكردي بالقوة المسلحة ويمنع تواصل المقاتلين الكرد على خطي
سيمتص أكراد تركيا من وجه أردوغان نحو األراضي
الحدود ...وهذا طبعا
ّ
السورية لمساعدة أبناء جلدتهم...
أصحاب هذه الفرضية استعانوا بتوقيت الزيارة التي تسبق االنتخابات
التركية بأيام ألنّ أردوغان يريد إنهاء أمل األكراد األتراك قبل االنتخابات،
كما أنه كان أول المتصلين ببوتين ليعرف الجواب ...ويبدو أنّ السعوديين
لم يدركوا العرض التركي بعد وال زال��وا يتحدّثون بعنترية منذ زيارة

الجبير إلى تركيا التي حمل في حقيبته اليها ملياري دوالر ...وانْ
صح
ّ
هذا التوقع فإنّ القيادة السورية  -لمن يعرف طريقة تفكيرها  -لن تقبل
بهذا ّ
الفخ الذي يعني أن تنهي ملف المعارضة السورية وتفتح صراعا ً مع
األكراد تخ ّفف به حمل أردوغان ،خاصة أنّ ذلك يعني أنّ الحرب في الشمال
ستتح ّول نحو األكراد ويدفع أردوغان وحلفاؤه باألزمة الى مزيد كي ينتقل
أكراد تركيا للقتال والجهاد في سورية ...واستبدال مجاهدين إسالميين
بمجاهدين أك��راد ...أي يضرب أع��داءه بأعدائه ...ناهيك عن أنّ القيادة
السورية ق ّررت أن ال يكون هناك نزاع مع األكراد بل مساعدة حقيقية لح ّل
مشكلتهم بشكل عادل وخاصة في تركيا ،ولذلك أعتقد أنّ من يقول بذلك
إنما يخترع سيناريوات خيالية...
وهناك من قال إنّ الرئيس ذهب لعقد معاهدة دفاع مشترك مع الروس
يتعهّد بموجبها الجانب السوري بوضع قاعدة طرطوس وحميميم
تحت تصرف القيادة الروسية في أيّ مرة يتهدّد روسيا الخطر لتصبح
مثل «أنجرليك» التركية ...ولكن هذا االتفاق يحتاج أن يكون هناك فريق
مختص ،وأن يت ّم عرضه للتصويت في
ديبلوماسي وعسكري رسمي
ّ
مجلس الشعب وإشهار ذلك علناً ...وإال فإنه باطل دستورياً...
ولكن تعالوا نعيد تركيب األحداث في األيام األخيرة حركة اللقاءات في
المنطقة ...السعوديون يرسلون منذ أيام وزير خارجيتهم (المصارع) عادل
الجبير الى موسكو ولكنهم من ناحية أخرى يغدقون على حملة أردوغان
االنتخابية بملياري دوالر لتأمين بقاء حزبه الدموي في السلطة عن طريق
شراء حياد حوالي  500ألف كردي وعلماني لمنعهم من التصويت لحزب
الشعوب الديمقراطي ،وذلك لحرمانه من دخول البرلمان بحرمانه من كتلة
ناخبين تجعله ال يصل الى نسبة  ،10%فتذهب ك ّل مقاعده الى حزب
أردوغ��ان حتى ولو حقق  9.9%من األص��وات .وهناك في تركيا اآلن من
يتج ّول في القرى الكردية ويعرض دفع مبلغ  500وأحيانا ً  1000دوالر
لمن يسلّم هويته قبل يوم االنتخابات الى جهة ثالثة لتعاد الى صاحبها
في اليوم التالي دون أن تستخدم ،ولكن هذا يعني تغييب نصف مليون
صوت عن االنتخابات وهي التي فاز بواسطتها حزب الشعوب الديمقراطي
وتجاوز عتبة  ...10%كلفة المهمة تدفعها السعودية عدا ً ونقدا ً على داير
مليم...

أميركا وحلفاؤها ال يريدون حالً

هذا يعني أنّ التخطيط لعودة حزب أردوغان له تفسير واحد ،وهو أنّ
الواليات المتحدة وحلفاءها ال يريدون أيّ ح ّل لألزمة ،بل إعطاء دفعة تركية
إلبقاء الحال على ما هو عليه حتى نهاية فترة أوباما ...في انتظار الرئيس
الجديد الذي قد تكون له مقاربة مختلفة خاصة اذا كان جمهورياً ...ألنّ
سقوط حزب العدالة والتنمية هو سقوط مروع ونهائي للثورة السورية،
ألنّ اشغال الشمال هو األساس الضاغط في الحرب السورية ،ومن دون
تركيا ودواعشها ال تقدر «إسرائيل» والسعودية على اللعب جنوبا ً عندما
يتف ّرغ الجيش لك ّل الجنوب ...وهذا يعني أنّ أردوغ��ان مع السعودية
يريدان بالنيابة عن الواليات المتحدة والغرب (وبرغبة أميريكية أو تكليف
صريح) دفع العمل المسلح الى مرحلة جديدة غايتها تثبيت االندفاعة
الروسية بأيّ ثمن ومراوحة األزمة في نفس المكان ...فكابوس إسقاط
تركيا األردوغانية سيعني نهاية ك ّل الحرب ألنّ ذلك يعني نهاية «داعش»
و«النصرة» بالسكتة القلبية...
البعض يرى أنّ التحضيرات العسكرية الثالثية لسورية وروسيا
واي��ران عبر إط�لاق فيلق االقتحام واستقدام المستشارين اإليرانيين
والسالح الروسي لم يت ّم لالستعراض بل لالستعمال ...ألنّ المعطيات
كلها تتفق أنّ انتصار الرئيس األسد سيكون كارثة سياسية في تركيا
والسعودية ،وبالتالي على القوى الغربية التي تح ّرك هاتين الدولتين،
ولذلك فإنّ الروس يتوقعون احتمال تط ّور المواجهات في الشمال السوري
الى ح ّد كبير يشمل الجيش التركي ...وهذا احتمال يقتضي اجتماع قمة
بين الرئيسين لتنسيق خيار المواجهة انْ حدثت ،وحدود التصعيد التي
يجب أن تبقى في حدود ال تتدفق منه حرب واسعة كبرى ...والروس يرون
أنّ محاربة «النصرة» و«داعش» هو مضيعة للوقت إذا لم تغلق الحدود
مع تركيا ،أيّ اغالق الفم التركي بخازوق روسي س��وري ...ألنّ األتراك
والسعوديين يج ّندون ك ّل يوم مئات من المقاتلين وال جدوى من قتلهم ك ّل

يوم ،فالقادمون أكثر من الراحلين ...ولذلك ال ب ّد من اظهار البأس ألردوغان
إذا ما فكر بمغامرة ،وهو لذلك كان اول المتصلين ببوتين ليسأله عن هذا
اللقاء الذي يجب أن يقلق تركيا جداً...
ومن هنا يقول آخ��رون بأنّ بوتين دعا األسد لزيارته ليطرح مبادرة
هي أن يت ّم تحطيم ك ّل القوى الراديكالية المتطرفة حتى الحدود الكاملة
لسورية ،تتلوها مبادرة سخية من األسد بإشراك خصومه في حكومة
وحدة وطنية بال أنياب مسلحة وال تغيّر من سلطات الرئيس ...وعندها
فإنّ أيّ مبادرة يطرحها األسد يمكن له أن يكون فيها سخيا ً كمنتصر وهو
يعرض على المعارضين أكثر ما يمكن أن يعرضه منتصر في حرب ...انه
عرض المنتصر...
وسيحصل بوتين في المقابل على تأمين غاز روسيا من أيّ منافسة
أنابيب طالما أنّ الشواطئ السورية حليفة نهائيا ً بانتصار الحكم السوري
الوطني ...ناهيك عن وج��ود عسكري ثمين وعزيز للروس في البحر
يمس
المتوسط وسط ترحيب كبير من الشعب السوري ال يعامله على أنه ّ
بالسيادة ...وكذلك سيت ّم تدمير القاعدة الجهادية العالمية األكبر في
العالم التي أري َد لها أن تنمو في سورية وتظهر وكأنها خارجة عن السيطرة
وال يوجد دولة مسؤولة عنها وعندما تضرب عمق روسيا ال يوجد من تنتقم
منه روسيا أو تهدّده إال دولة هالمية غامضة اسمها الجهاديون السوريون
والدواعش !...واأله ّم أنّ روسيا ستتك ّرس دولة عظمى بال منازع ...ألنّ
انتصار القوة العسكرية هو مؤشر القوة األعظم...
مثل هذه القمم الحساسة تحدث قبيل المواجهات الكبرى الحاسمة ،فمثالً
في قمة يالطة في شباط  1945اجتمع تشرشل وروزفلت وستالين ألول
مرة بعد خمس سنوات من الحرب العالمية الثانية ليس من أجل مناقشة
مبادرة السالم بل من أجل االتفاق على تقسيم ألمانيا ،حيث وضعت مواعيد
الهجوم النهائي والخطوط التي ستقف فيها القوات الروسية واألميركية
وعند أيّ رصيف في برلين التي كانت تنتظر معركة اقتحامها وهي التي
ت ّمت بعد  3أشهر في  21أيار من ذات العام ...وقد لفتني تعليق طريف
يقول (اليوم وبعد سبعين عاما ً على قمة يالطا يجتمع األسد وبوتين بدال ً
من روزفلت وستالين) ...وال ب ّد أن تظهر نتائج القمة خالل أشهر قليلة...
لذلك هذه القمة بالرغم من أنها يمكن أن تقرأ على أنها رسالة تح ّد
ورسالة انتصار مليئة بالمبادرات ،اال أنّ علينا أن نفكر في أنها أيضا ً ربما
هي قمة بحثا ً في احتمال تدحرج األمور الى حرب محتملة إقليمية غير
متوقعة إذا لم تفلح جهود السالم ،ألنّ من الواضح أنّ الغرب يراهن على
تسليم المنطقة لإلسالميين لالنتقال الى تهديد روسيا ...ولم تفلح ك ّل
جهود روسيا إلقناعه بالتخلي عن ذلك ،بل وجدت مماطلة ومراوغة وعمالً
متواصالً سريا ً لتحقيق ذلك بك ّل الوسائل ،فجاءت بسالحها ...ولذلك
عقدت القمة بين األسد وبوتين قبل لقاء مه ّم بين روسيا ودول التحالف
حيث ستستمع روسيا فيه الى آخر آراء دول التحالف في اللقاء األخير ،وإال
فال ب ّد من خيار الكي ...والكي هو على الحدود التركية إليقاف تدفق الدم
المهاجر عبرها ...وبإسقاط الدور التركي بإخراج ك ّل مسلحيها تنتهي ك ّل
الحرب...
حتى اآلن ال يمكن ألحد أن يدّعي أنّ كلماته نزلت الى بحر الورق دون أن
تخشى الغرق ...ألنّ التشابك والتداخل معقد جداً ،واللقاء سيبقى سرا ً من
األسرار الكبيرة الى حين ...ولكن المنطق يقول إنها قمة الحرب والسالم...
فيها االستعداد للسالم بالحرب ...أو االستعداد للحرب بالسالم ...وربما
يشبه بوتين بذلك الجنرال كوتوزوف في رواية الحرب والسالم الذي يمثل
ليس فقط البطل أو الشعب الروسي بل أيضا ً األرض الروسية ...وهو الذي
يبدو في الرواية متوترا ً ونزقا ً لكنه هو الذي يدفع نابولبون الغازي الى
هزيمة نفسه ...وبعد أن يكون كوتوزوف باحثا ً عن المجد العسكري يفيق
على النصر الذي ينبّهه الى حبّه الصافي لوطنه وأرضه ...واذا كان بوتين
هو الجنرال كوتوزوف فإنّ األسد الذي كتبت هذه المرحلة باسمه يبدو كما
لو أنه ليو توستوي السوري الذي يكتب أعظم رواية للحرب والسالم في
المنطقة...
انّ الحيرة في تلخيص رواية قمة الحرب والسالم لتولستوي الروسي
ليست هي نفس الحيرة في رواي��ة تولستوي السوري ،فهي ليست في
سؤال «لماذا نعيش أو ال نعيش؟» ...وال في هل ننتصر أو ال ننتصر؟ بل أن
ننتصر ...أو ننتصر ...أو ننتصر...

ا�ستراتيجية �أميركا ...االحتواء بالت�صعيد واال�ستقطاب
} سومر صالح
أوراق ال��خ��ري��ف األم��ي��رك��ي ف��ي ال��ش��رق األوس��ط
بدأت بالتساقط ،واإلط��ار الجيو استراتيجي الحاكم
لتوازناته اإلقليمية بدأ بالتفكك سريعاً ،وال نبالغ
إذا قلنا إنّ اإلرادة األميركية تضع نصب أعينها
تدمير مخزون الطاقة لهذه المنطقة الجيوسياسية
الحساسة والدول التي تمتلكه بعد أن استنفذ أهميته
الجيبوليتيكة في رسم خرائط القوة الدولية وتكريس
األحادية القطبية األميركية ،فمنذ مطلع العام 2010
بدأ مركز الثقل الدولي ينزاح تدريجا ً نحو منطقة شرق
آسيا وجنوب شرق آسيا بفعل االكتشافات الهائلة من
النفط والغاز الصخريين في الواليات المتحدة وألمانيا
على ح ّد س��واء ،وإمكانية تح ّول الواليات المتحدة
إلى أكبر منتج للنفط والغاز بحلول العام ،2018
األمر الذي يعني أنّ التكلفة االقتصادية من البقاء في
منطقة الشرق األوسط ال ترتقي إلى مستوى الخسارة
االستراتيجية والسياسية للتمدّد الصيني في آسيا
وأفريقيا وأميركا الجنوبية ،وك��ي ال يقع الوجود
األميركي في وسط وجنوب آسيا مستقبالً بين فكي
كماشة صينية وروسية من جهتي الشرق والغرب
كان ال ب ّد أميركيا من ترتيب أوراق تلك المنطقة بما
يمنع تح ّولها إلى فضاء جيوسياسي روسي والحقا ً
أوراسي ،حينها تالقى المشروع األميركي مع المشروع
«اإلخ��وان��ي» التركي القطري لإلطاحة بك ّل األنظمة
المناوئة لتوجهاتهم ،بما في ذلك نظام آل سعود،
وأم��ام النجاحات المتواترة بداية من تونس وليبيا
ومصر جرت مراسم التزاوج األميركي «اإلخواني»،
لتشكل األزمة السورية أولى ساحات التالقح اإلرهابي
االمبريالي ،زواج المصلحة هذا كان عنوانه ملف إيران
النووي و«يهودية الدولة اإلسرائيلية» وكسر الهيمنة
الروسية إلمدادات الطاقة األوروبية.
تنبّه ال��روس ومن خلفهم الصينيون سريعا ً إلى
نوايا اإلدارة األميركية بإسقاط حلفائهم في الشرق
األوسط وأنهم المستهدفون نتيجة مجمل األحداث في
الشرق األوسط ،ال سيما مع الخديعة األطلسية لروسيا
في الحالة الليبية ،فكانت الممانعة الروسية أليّ

حسم عسكري في الشرق األوسط لصالح األجندات
األميركية ،ومع عدم القدرة على الحسم العسكري
األميركي في سورية نهاية العام  ،2013واالتجاه
نحو تسوية تاريخية ألزمة الملف الكيميائي السوري،
وص��دور ال��ق��رار  2118ال��ذي مهّد لمفاوضات فيينا
النووية بشكل جديّ  ،بدأ النظام السعودي بالتصعيد
مدركا ً النوايا األميركية باالنسحاب اآلمن من الشرق
األوسط ،فعمل على عرقلة هذا التوجه األميركي مبتدئا ً
بخفض أسعار النفط بشكل كبير ليعيد الجدوى
االقتصادية لبقاء القوات األميركية في الخليج وتذ ّرع
حينها بمقارعة روسيا ،لعبة قذرة أدركها األميركيون،
فدفعوا بهم إلى اليمن في خطوة غير محسوبة العواقب
هدفها رفع أسعار النفط مدركين أنّ االتفاق النووي قاب
قوسين أو أدنى من اإلنجاز ،ومدفوعين أيضا ً بسقوط
مشروع «اليهودية اإلسرائيلية» بسبب الخالفات
بين المعسكرين اليمني الليكودي والتيار اليساري
العلماني حول مدى يهودية الدولة ،وتأجل البت بهذه
القضية إلى ما بعد انتهاء والية بنيامين نتينياهو بعد
أربع سنوات ،سريعا ً تحقق ما كان يتوقعه األميركيون
بتوقيع االتفاق النووي بين إيران ومجموعة ()1+5
بتاريخ  ،2015/7/14وإذا م��ا أضفنا إل��ى جملة
المتغيّرات تلك توقيع اتفاقية بين الحكومة السورية
وروس��ي��ا ح��ول استخراج الغاز من ح��وض سورية
البحري في نهاية العام  2013ولمدة  25عاماً ،تكتمل
الصورة تقريباً ،فاألمور استراتيجيا ً حسمت بالنسبة
للواليات المتحدة من ناحية األه���داف والتوقعات
وحدود القوة وتعزز هذا االتجاه مع الدخول الروسي
إلى سورية بتاريخ  2015/9/30بشكل يوحي بأن
ال إمكانية لمفاوضة موسكو على أمنها القومي انطالقا ً
من الساحل الشرقي للمتوسط ،وبات من المؤكد أنّ
اإلدارة األميركية لن تستطيع االنسحاب بشكل آمن
من الشرق األوسط ،لعدة عوامل أولها حالة الثأر الذي
ظهر عليها نظام آل سعود وتجلى باستراتيجيتهم
النفطية ،ثانيا ً الطموحات التركية بوراثة أمن الخليج
وتجلى باالتفاقية التركية القطرية ما يح ّول نظام
اردوغ���ان إل��ى ق��وة ف��ي مواجهة األورب��ي��ي��ن ،وثالثا ً
مستقبل األمن «اإلسرائيلي» والذي أصبح بحالة عدم

يقين استراتيجية ،وبالتالي كان ال ب ّد من استراتيجية
أميركية تضمن منع تح ّول أي قوة إقليمية في الشرق
األوسط إلى قوة معادية أو ضمن نفوذ وحماية المحور
األوراسي اآلخذ بالتشكل انطالقا ً من حديقته الخلفية
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،خصوصا ً نظامي آل سعود
واردوغ��ان ،وبذات الوقت تمنع المحور األوراسي من
االستفادة بشكل أو بآخر من بقايا المخزون النفطي في
تلك المنطقة.
هذا الكالم يعني حكما ً شتا ًء قاسيا ً من الصراعات...
عبر إغ���راق ال��ش��رق األوس���ط ف��ي المتناهيات من
الصراع ...وعلى ما يبدو أنّ العقل المخابراتي األميركي
لم يستطع الخروج من استراتيجيته التاريخية وهي
االستنزاف عبر االحتواء المزدوج على غ��رار دورها
في تاجيج حرب الخليج األولى ،وهي االستراتيجية
األميركية الستنزاف أكبر تهديد حقيقي على «إسرائيل»
آنذاك إيران والعراق عبر التمويل المزدوج للصراع...
اليوم هناك نسخ مزدوجة ومط ّورة من هذه الرؤية
تطبّقها الواليات المتحدة على ثالث مستويات...
األول بين المستوى األول ه��و بين التنظيمات
اإلره��اب��ي��ة ك���ـ»داع���ش» و«ال��ن��ص��رة» وغ��ي��ره��م��ا،
والمستوى الثاني بين ال��دول كالسعودية وإي��ران
وقطر وتركيا ومصر والعراق والمستوى الثالث هو
حالة االشتباك بين الدول والتنظيمات اإلرهابية...
هذه االستراتيجية مركبة ومعقدة أكثر من سابقتها
في حرب الخليج األول��ى ،حيث تعمد واشنطن إلى
إشعال فتيل الصراعات على المستويات المتقاطعة
ت��ل��ك ض��م��ن استراتيجية خ��ل��ق ال متناهيات من
االستنزاف والصراع في حلقات دائرية مفرغة ال يمكن
الخروج منها ،ترسمها الواليات المتحدة بدقة ،فتدعم
تنظيمات مسلحة ضد أخرى ضمن المستوى األول
والحاالت كثيرة منها الدعم األميركي لميليشيا الفتح
ض ّد «داعش» وبالعكس مثالً ،وتم ّول الصراعات بين
الدول ذاتها في المستوى الثاني كحالة الحرب بين
اليمن والسعودية ،وتم ّول ال��دول ض ّد التنظيمات
اإلرهابية وبالعكس كالحالة العراقية مع «داعش»،
وعلى صعيد متصل تم ّول االستقطاب الثنائي في
الشرق األوسط كاالستقطاب الثنائي التركي القطري

في مواجهة التقارب السعودي المصري ،واالستقطاب
الخليجي التركي ض� ّد المحور اإلي��ران��ي السوري،
وتعمل ب��ذات الوقت على إط�لاق سباق تسلح في
الشرق األوسط من خالل اإلعالن عن سحب المد ّمرات
األميركية من الخليج العربي ،وسحب منظومات
الباتريوت من تركيا ،فتندفع تلك ال��دول إلى إبرام
عشرات الصفقات العسكرية لحماية أمنها وتعزيز
نفوذها ،والشواهد كثيرة انطالقا ً من صفقات وعقود
سالح البحرية األميركية مع السعودية ومحاوالت
السعودية شراء منظومات اسكندر الروسية وصفقة
الميسترال والميغ إلى مصر ،وصفقات المقاتالت إلى
«إسرائيل» (اف  ،)35ومحاوالت سعودية لشراء
منظومات مقالع داوود من العدو «اإلسرائيلي»...
ويقابلها تسلح نوعي من المحور اآلخر كفعل ور ّد
فعل على تسلح المحور اآلخر كمنظومات (اس)300
إلى إيران ،والسالح النوعي إلى سورية...
في المجمل تهدف تلك االستراتيجية إلى تحويل
الشرق األوسط بر ّمته إلى بيئة غير مستقرة ومستنزفة
اقتصاديا ً وغير آمنة سياسياً ،فيتح ّول الدخول
الروسي إلى عامل تغذية للصراعات وب��ذات الوقت
ضروري ألمن روسيا القومي ومعه تدخل روسيا في
بيئة معقدة تستنزف اقتصادها وأمنها ،وتصبح غير
قادرة على الخروج من هذا المستنقع ،وبذات الوقت
أمس
تبقى ال��دول اإلقليمية كالسعودية وتركيا في
ّ
الحاجة إلى المساعدة العسكرية األميركية ،وإذا ما
نجحت واشنطن في شيطنة البيئة الجيو سياسية
للشرق األوس���ط ستكون أكثر ارت��ي��اح�ا ً ف��ي الشرق
األسيوي ،وحليفتها «إسرائيل» ستكون مجبرة على
القبول بالرؤية األميركية ألمن «إسرائيل» والمتمثل
بالمفاوضات ووق��ف االستيطان والقبول بمبدأ ح ّل
الدولتين ،في مقابل بقاء المظلة العسكرية األميركية
جزئيا ً لحماية أمنها مع تزويدها بأعلى التقنيات
العسكرية.
تبقى هذه االستراتيجية األميركية محكومة بالفشل
والنجاح عكسا ً مع الجهود الروسية إلنجاز تسوية
كلية ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،وال��ت��ي على م��ا يبدو أنّ
الواليات المتحدة ستعمل ما بوسعها إلجهاضها.

