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رو�سيا و�سورية ب�صوت عالٍ  :كفى لعب ًا بم�صائر الب�شرية

الت�شوي�ش الفرن�سي
} حميدي العبدالله
ال شك أنّ اللقاءات واالتصاالت السياسية المكثفة التي تجري
على أكثر من صعيد بمشاركة روسيا والواليات المتحدة وبعض
دول المنطقة المعنية بالشأن السوري ،تندرج في إط��ار مساعي
البحث عن ح� ّل سياسي بعد ال��واق��ع الجديد ال��ذي أدخله اإلسهام
الروسي المباشر في الحرب على اإلرهاب في سورية .وإذا كانت
أهداف روسيا واضحة على هذا الصعيد لجهة بعث رسائل مفادها
أنّ ال��وج��ود العسكري ال��روس��ي ف��ي س��وري��ة ال يغلق طريق الح ّل
ال�س�ي��اس��ي ،واس�ت�ك�ش��اف م��دى س�ق��وط األوه���ام وال��ره��ان��ات على
االستفراد بالدولة السورية إلسقاطها وتحويل سورية إلى ساحة
للفوضى على غرار ليبيا ،فإنّ الواليات المتحدة لم تتخذ بعد قرارا ً
نهائيا ً يوضح موقفها من الح ّل السياسي على قاعدة احترام حق
أي
السوريين في أن يق ّرروا مستقبل بلدهم السياسي بعيدا ً عن ّ
إمالءات خارجية.
لكن يمكن القول إنّ اللقاء الذي استضافته فرنسا لبعض الدول
المعنية بما يجري ف��ي س��وري��ة ال يأتي ف��ي إط��ار البحث ع��ن ح ّل
سياسي أو تسهيل الوصول إلى هذا الح ّل.
نشاط فرنسا على هذا الصعيد يشبه مواقفها من المباحثات حول
الملف النووي اإليراني ،حيث حاولت دائما ً عرقلة الوصول إلى هذا
الح ّل ،من خالل مزايداتها على الموقف األميركي ،ويشبه أيضا ً
موقفها الذي وجه انتقادات حادّة إلدارة الرئيس أوباما ألنه جاء قبل
المساعي الروسية لنزع فتيل ما ُعرف بأزمة الكيماوي في سورية،
وعدم قيام الواليات المتحدة بش ّن عدوان عسكري مباشر إلسقاط
الدولة السورية.
واضح أنّ الحكومة االشتراكية ،وهذا الفريق من االشتراكيين
ال�ف��رن�س�يّ�ي��ن ال ��ذي ُع ��رف ت��اري�خ�ي�ا ً ب�ع�لاق��ات��ه ال��وث�ي�ق��ة م��ع الكيان
الصهيوني ،وم��ن خ�لال الكيان الصهيوني مع فريق المحافظين
ال �ج��دد ف��ي ال��والي��ات المتحدة يستقوي بتل أب�ي��ب وبالصراعات
الداخلية األميركية للتشويش على السياسة األميركية المعتمدة
في ظ ّل إدارة الرئيس أوباما ،كما أنّ لقاء باريس هو محاولة من
الحكومة االشتراكية للر ّد على الواليات المتحدة الستبعادها عن
اللقاء الرباعي الذي ُعقد في فيينا حول األزمة السورية .لكن مثلما
أنّ فرنسا ع��ادت ورضخت للموقف األميركي في الملف النووي
اإليراني وكان وزير خارجيتها أول الزائرين لطهران ،فإنّ فرنسا
االش�ت��راك�ي��ة مسموح لها اللعب ف��ي ال��وق��ت ال�ض��ائ��ع إزاء األزم��ة
السورية ،ولكن عند التوصل إلى تفاهمات أو اتفاقات ،فإنّ باريس
سترضخ وتلتحق بالركب وليست لديها خيارات أخرى.

ح�ضور �إيراني وازن
وان�سحاب �سعودي تكتيكي...
} سعدالله الخليل
يبدو أنّ ليالي األنس في فيينا قد تحمل إلى السوريين بعضا ً من أخبار
سعيدة ،فبالرغم من ارتفاع منسوب الرطوبة في العاصمة النمساوية إال أنّ
حرارة االجتماعات التي تشهدها ربما ترفع من مستويات التفاؤل بانطالق
فاعل للعملية السياسية بعد انقشاع غيوم الوهم السياسي وانكشاف الرؤية
في المشهد الميداني السوري واإلقليمي وال��دول��ي ،فبعد أخذ ور ّد وطول
أي مشاركة إيرانية
انتظار رفعت الواليات المتحدة حظرها المفروض على ّ
في الجهود السياسية.
فبعد سنوات من تجاهل واشنطن لمئات التصريحات األممية والدولية
أي محادثات جدية حول سورية ،ها هي
عن ضرورة الحضور اإليراني في ّ
ديبلوماسية القوة المفرطة تعترف بدور إيران الفاعل في المشهد السوري،
ب��ل وت �س��ارع إل��ى اإلع�ل�ان ع��ن ترحيبها بالمشاركة دون أن تعير السمع
لصيحات االستهجان من صبيان الرياض في االئتالف المعارض الذي أكل
عليه دهر السياسة وشرب ،وباتت تصريحاته نفخا ً في قربة مثقوبة ال يد ّر إال
شعور بالعظمة لدى هشام مروة وفايز سارة وغيرهم من جوقة ملء الفراغ
اإلعالمي على الشاشات السعودية ال أكثر وال أق ّل ،وبقدرة السياسة وقوة
ف ّن الممكن تح ّولت طهران من سبب رئيسي لألزمة السورية في القاموس
األميركي إلى أحد مفاتيح الحلّ.
إذاً ...طهران ممثلة في لقاء فيينا بحضور وازن لوزير خارجيتها محمد
جواد ظريف الذي يستحقّ لقب شخصية عام  2015في السياسة الدولية بال
منازع ،فحضوره الوازن أضاف إلى موقف بالده ثقالً تفاوضيا ً م ّكن الفريق
اإلي��ران��ي المفاوض من إتمام االتفاق النووي مع مجموعة ال��دول الكبرى
( ،)19+5ولع ّل علم واشنطن بمكامن القوة بشخصية ظريف الذي درس
في واشنطن واطلع بشكل واسع على السياسة األميركية الدور األكبر في
تعنّت الخارجية األميركية ورفضها إشراك إيران في مساعي الح ّل السوري،
خاصة أنّ موازين القوى اإلقليمية والدولية ليست في صالح واشنطن ،وال
التطورات على الساحة السورية تحمل تباشير صمود أتباعها على األرض
السورية بعد كثافة ال�غ��ارات الروسية على معاقل اإلرهابيين على امتداد
الجغرافية ،وفشل رهانها على تعب روسي في األجزاء السورية ،فكان ر ّد
وزارة الدفاع الروسية بتكثيف الغارات الكتشاف المزيد من مقرات اإلرهاب
في سورية ،فما كان منها سوى القبول بوجهة النظر الروسية وتج ّرع كأس
حضور ظريف في فيينا بالتوازي مع تخفيض ع��دد غ��ارات تحالفها على
أي تفسير منطقي للقرار
األراض��ي السورية من دون أن يقدّم البنتاغون ّ
باستثناء اإلشارة إلى أنّ الخطوة ال عالقة لها بكثافة الغارات الروسية ويبدو
في حيثيات النفي إقرار تأبى الهيبة األميركية أن تعترف به.
على طاولة فيينا سيجلس بالقرب من ظريف وزير خارجية آل سعود عادل
الجبير منتشيا ً بـ«إنجازات» بالده على األرض اليمنية بإعادة «الشرعية» إليها،
فسارع لإلعالن عن إنهاء الحرب على اليمن والدخول في العملية السياسية
بعد أن حققت الغارات هدفها بإعادة حكومة بحاح الى اليمن وإقالة الرئيس
السابق علي عبد الله صالح ،متناسيا ً أهداف الغارات عالية السقف بدءا ً من
القضاء على النفوذ اإليراني إلى اإلطاحة بالحوثيين ،والتي لم يتحقق منها
أي شيء ُيذكر ،ولع ّل وجود ظريف قبالة الجبير يفوق م��رارة الكأس التي
ّ
تج ّرعتها السعودية على األراضي السعودية واليمنية والسورية.
على ط��اول��ة فيينا تقال األم��ور بمس ّمياتها ويظهر ال��رج��ال بأحجامهم
الطبيعية وترسم الخطط وفق معطيات األرض ،فمن زرع الموت لن يقطف
إال «االنسحاب التكتيكي».
“توب نيوز”

فيينا الأول للتمرين
 ينعقد لقاء فيينا على مرحلتين ففي األول��ى روسيا وأميركا وتركياوالسعودية ،وفي اليوم التالي سيكون فيينا الحقيقي حيث ستحضر إضافة
إلى دول مثل فرنسا وبريطانيا واإلمارات واألدرن وإيطاليا وألمانيا ،دول مثل
لبنان والعراق ،ولكن أيضا ً مصر وإيران.
 اللقاء األول تمرين للسعودية على تقبّل الفشل ،حيث لن يلقى الحديثعن مستقبل الرئيس السوري آذانا ً صاغية بل جوابا ً حاسما ً هو أنّ السوريين
وحدهم يق ّررون من يكون رئيسهم ،وتعالوا نتفق كيف يمكن للسوريين أن
يختاروا...
 ال طريق لمنح السوريين حقهم باالختيار إال صناديق االقتراع ،والسؤال هليمكن تحقيق ذلك في ظ ّل سيطرة «داعش» و«النصرة» على أجزاء من سورية
والحرب دائرة في أكثر من منطقة؟
 الطريق هو إنهاء الحرب بالنصر على اإلرهاب وتأمين االستقرار ليتس ّنىفتح الباب للطريق النتخابات نيابية ورئاسية ليق ّرر السوريون.
 النصر على اإلرهاب يستدعي حشد الجهود والقدرات الدولية واإلقليميةإلى جانب السوريين المستعدّين لقتال اإلرهاب.
 ال مانع من حكومة تض ّم السوريين المعارضين مع الموالين لقيادةالحرب.
 -السعودية تخضع لتمرين التعايش مع األسد في فيينا.

التعليق السياسي

*

} حاتم الشلغمي

«العالم يتغيّر» ...هكذا كان عنوان مقدّمة كلمة
الرئيس فالديمير بوتين ضمن أشغال الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،منتقدا ً تقصيرها في التعامل
م��ع ملفات ال��ع��ال��م منذ ان��ت��ه��اء ال��ح��رب ال��ب��اردة،
مق ّررا ً شنّ هجوم دفاعي ،مؤ ّكدا ً على ضرورة لجم
االندفاعة األميركية بعد انكشاف استراتيجيتها في
الشرق األوسط بخاصة والعالم بعامة نحو فرض
ّ
التدخل في شؤون البلدان السياسية
قرارها بأشكال
واالقتصادية واالجتماعية عبر تحطيم مؤسسات
الدول وتهشيم مقدّراتها وتفتيت خرائطها وتذرير
نسيجها المجتمعي ،خصوصا ً مع تصعيد وتيرة
الحرب على الدولة الوطنية السورية واتساع الرقعة
الجغرافية لقوى اإلرهاب «الداعشي» و«النصروي»
المدعوم تركيا ً وسعوديا ً وفرنسيا ً و«إسرائيلياً»،
في ك ّل من سورية والعراق ،وأمام توافر أعداد هائلة
من الصينيين والروس في صفوف هذه التنظيمات،
عالوة على تط ّور األحداث في أوكرانيا والتي تعامل
الغرب في ملفها مع روسيا «بشكل مهين» ،كما أشار
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في
لقائه على قناة «المنار» ،مما يفتح المجال واسعا ً
أما تساؤل جدّي :هل باتت روسيا حقيقة ضمن قائمة
الدول التي يراد كسرها؟
انطالقا م��ن ه��ذا ال��س��ؤال وأم���ام تكاثر الحديث
وال��ص��خ��ب ح���ول ال��وج��ود ال��روس��ي ف��ي س��وري��ة
و«االندفاع» الحربي الروسي على األرض السورية
يمكننا تقسيم مقالنا إلى عدة وحدات عبر طرح عديد
األسئلة :ما هي رهانات روسيا في سورية؟ أيّ أفق
للدخول الروسي على خط المواجهة السورية؟ وما
هي أهداف روسيا في العالم؟ أو باألحرى كيف تنظر
روسيا إلى السياسة الدولية؟

روسيا بوتين وسورية األسد

غير مستغرب أن يوجد قائدان من طراز الرئيس
فالديمير بوتين ،وهو من نتاج تاريخ مجد المرحلة
السوفياتية وم��ن عمق المؤسسة االستخبارية
الحربية الروسية ،والرئيس الدكتور ّ
بشار األسد،
من نتاج الجمهورية العربية السورية بتاريخها
الحافل بمق ّومات الهوية عبر خطاب الحق التاريخي
وابن مؤسسة وطنية عقائدية أضحت رمزا ً للصمود
والعطاء «الجيش العربي السوري» ،أن يتقاسما
النظرة ذات��ه��ا إل��ى سياسات اإلدارات األميركية
المتعاقبة التي تنظر إلى «قريتنا الكونية الصغيرة»
بعيون صهيونية ،وتخوض حروب الداخل والخارج
السياسية والعسكرية واالقتصادية وفق حسابات
الكيان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» وم��ن منطلق مفهوم «أم��ن
إسرائيل االستراتيجي».
قد م ّثل اللقاء التاريخي الذي كان قد حصل بين
القائدين في الكرملين منذ عقد من الزمن استدارة
تاريخية استراتيجية عبر إع�لان موسكو ،والذي
يرسم للخط ال��روس��ي ال��س��وري مالمح سياسية
جديدة قوامها لجم االندفاعة األميركية وطموحاتها
الصهيونية اإلقليمية وال��دول��ي��ة التي استثمرت
وقائع المنطقة فساعدت على تهيئة مناخ مساعد
على نمو ونشر اإلره��اب في مناطق عدة من العالم
تحيط استراتيجيا ً بـ«إسرائيل» ال ُمراد لها أن تكون
«القوة الوحيدة المهيمنة على المنطقة ومقدّراتها
االستراتيجية» .وتتجلّى مفاعيل إع�لان موسكو
طوال زمن أزمة «النظام العولمي» في سورية منذ
قرابة خمس سنوات ،حيث قامت الدولة الروسية
بقيادتها البوتينية بدعم الحكومة والقيادة والشعب
السوري سياسيا ً عبر مجلس األمن وعسكريا ً عبر
تنفيذ العقود المبرمة بين البلدين ،واقتصاديا ً عبر
آليات عدّة لتعزيز صمود الدولة الوطنية في مواجهة
حرب كونية وحشية تستهدف سورية الجغرافيا
والدولة والموقع الجيوسياسي الرافض للسياسات
األميركية والواقف عقبة كأداء في وجه المشاريع
اإلخضاعية الصهيونية .بل تط ّور هذا الدعم حين
حاولت اإلدارة األميركية إشعال حرب إقليمية ،عبر
التهديد بشنّ عدوان عسكري على سورية في شهر
آب  ،2013فأجهضته روسيا بحنكتها السياسية
والديبلوماسية من جهة وحسمها العسكري عبر
حادثة إسقاط الصاروخين الباليستيين األميركيين
وتشغيل أجهزة االستعالمات المركزية ووضعها
في خدمة الدفاعات السورية ووضع سورية تحت
المظلة النووية االستراتيجية الروسية ،وصوال ً الى
التصعيد األخير في وتيرة المواجهة ،والذي استدعى
ألن تقوم روسيا بدورها الشرعي في مساعدة الدولة
الوطنية السورية والحكومة العراقية في مواجهة
خطر التنظيمات اإلره��اب��ي��ة المختلفة المتعاظم
أمام تزايد أعداد العناصر اإلرهابية المتوافدة على
الجغرافيا السورية والعراقية.

رهان روسيا في سورية:
حرب استباقية أم دفاع مشترك؟

تصاعدت وتيرة التصريحات الروسية منذ فترة
سواء على مستوى الخارجية الروسية أو الدفاع أو
مستوى الرئاسة حول التحذير من خطورة الوضع
في الشرق األوس��ط أم��ام تزايد أع��داد اإلرهابيين
وتعاظم قدراتهم التسليحية من جهة ،وحول عدم

جدية التحالف الذي ش ّكلته الواليات المتحدة والذي
ال يمتلك شرعية سياسية وال قانونية على األق ّل على
توسع الرقعة
مستوى الدولة السورية ...بدليل
ّ
الجغرافية لتنظيم «داعش» أمام ناظري قيادة هذا
التحالف الذي «نسمع عن عدد غاراته وال نصل إلى
نتائجها» كما عبّر وزير الخارجية السوري السيد
وليد المعلّم في كلمته باألمم المتحدة م ّما يؤ ّكد
التطابق في النظرة والقراءة بين القيادتين الروسية
والسورية.
ث��م أم���ام ال��ت��ط��ورات ال��راه��ن��ة ال��ت��ي وق��ع��ت في
الجغرافيا السورية وأمام ما تمتلكه اإلدارة الروسية
ّ
مخطط تدريب وإرسال دفعات من
من معلومات حول
المقاتلين كانت مهيأة لبدء تح ّرك يستهدف العاصمة
دمشق ،قلب العروبة النابض ،وب��دء هجوم تحت
يفسر ما
غطاء ناري ضمن عناوين أخرى .وهذا ما ّ
مخططا ً
ّ
وقع في جسر الشغور وإدلب كتمهيد لما كان
أن يحصل في السويداء كمقدّمة تستهدف دمشق.
يفسر أيضا تراجع القوات السورية عن نقاط
وهذا ما ّ
محدّدة بهدف إعادة التج ّمع والمحافظة على نقاط
اشتباك محدّدة تزامنا ً مع حرب تأمين محيط دمشق
غربا ً وجنوبا ً وشماالً.
ه��ك��ذا أيقنت اإلدارة ال��روس��ي��ة ،ال��ت��ي انتهجت
الحنكة نهجا ً والصبر االستراتيجي آلية في تعاطيها
م��ع حمق ووحشية ال��غ��رب المتطاوس بحضارة
وديمقراطية وشرف مزعوم ،أن الوضع في المنطقة
السورية والعراقية لم يعد يحتاج إلى نسق عادي
من خالل مج ّرد الدعم اللوجستي .فالمستثمرون
إلرهاب «داعش» على حساب الخرائط هم أنفسهم
المستهدفون ل��ك� ّل نقطة للمجال االستراتيجي
الروسي ،وهم أنفسهم المتف ّردون باإلدارة السياسية
في العالم ،والعابثون بالقوانين والمواثيق الدولية
التي جعلت من مؤسسة األمم المتحدة ومجلس األمن
مج ّرد أدوات لتحقيق أهداف هؤالء.
لذلك يمكننا القول إنّ الدخول الروسي على خط
المواجهة السورية حرب استباقية لسببين هما:
غلق أيّ باب في وجه أي نيّة تطاول الدولة السورية،
ومؤسساتها السياسية والعسكرية ودحر
عاصمتها
ّ
التمدّد الداعشي وبقية التنظيمات اإلرهابية األخرى
التي تتض ّمن مواطنين من روسيا أو من المنتمين الى
بلدان ضمن مجال االتحاد الروسي الذين إذا اكتسبوا
خبرات قتالية وفائض عنف قد يش ّكلون تهديدا ً جدّيا ً
على األمن القومي االستراتيجي لروسيا.

أفق الدخول الروسي
على خط المواجهة

بعد أول��ى غاراتها على م��واق��ع اإلرهابيين في
حمص وإدلب وغيرها ،إثر استجابتها لمطلب رسمي
سوري بالتنسيق العسكري لمواجهة اإلرهاب ،بدأ
نوع من الهستيريا اإلعالمية (العربية خصوصاً)
ون��وع من إب��داء «مخاوف» من بعض السياسيين
اإلقليميين والدوليين من «خطورة التعامل الروسي»
– بحسب زعمهم – والذي لم يقتصر على «داعش»
بل على «المعارضة المعتدلة» ،التي ينفق عليها
مليارات ال��دوالرات .بعد ما أعلن هؤالء عن «رضى
مبدئي» لوجود شريك جدّي في محاربة داع��ش...
لكن سرعان ما تبدّلت المواقف بشكل سريع ليصف
الرئيس األميركي العملية الروسية بـ«الحماقة
تمسك روسيا
والسقوط في مستنقع سورية» نتيجة ّ
بدعم الرئيس األسد ،عالوة على ما ص ّرح به كيري
حول رفض «الس ّنة» في المنطقة للتدخل الروسي.
طبعا ً كان قد أجاب الرئيس فالديمير بوتين على
ك ّل ذلك الصخب اإلعالمي مص ّنفا ك ّل التصريحات
واالدّع����اءات على كونها «ح��رب�ا ً إعالمية» ،مص ّرا ً
ّ
الخطة
على أنّ روسيا ستستكمل نهجها بحسب
نقسم أفق هذا الدخول
المرسومة ،وهذا ما يجعلنا
ّ
الروسي ،بصفته مسارا ً جدّيا ً وحيدا ً ممكنا ً لخروج
المنطقة ،وخصوصا ً سورية ،من واقع المأساة ،الى
أربعة أقسام:
 األول وهو ما قامت به الطائرات الروسية ،بحيثقامت بقصف أماكن تواجد قيادات أمنية وعسكرية
تابعة لتنظيمات مص ّنفة إرهابية بحسب األمم
المتحدة ،ع�لاوة على مراكز ذخيرة وس�لاح ،كانت
قد أكدت األرك��ان الروسية تقويض بنيتها التقنية
والمادية.
 الثاني ما سيحصل ،وف��ي ه��ذا القسم تحدّثالكثيرون في اإلعالم عن أهداف روسية وإنْ بالغوا في
لحظات ما ،ولكننا نعتقد أنّ ما سيحصل بالعموم هو
أن يت ّم التنسيق التا ّم بين الجيش العربي السوري
وال��روس��ي على أن يش ّكل الطيران ال��روس��ي غطاء
ناريا ً أوسع للقوات البرية الروسية مما سيساعد
على أن يكون التقدّم الميداني أكثر مرونة ،وهذا
ال يشمل تنظيم «داعش» فقط بل ك ّل هدف للجيش
العربي السوري ،وخصوصا ً في المناطق الحدودية
الشمالية والجنوبية ،ولذلك التقى الرئيس بوتين
كالً من أردوغان وناتنياهو تباعا ً مح ّذرا ً من أيّ نية
لالشتباك ،على أن يكون شكل التنسيق شرعيا ً
وقانونيا ً بأبعاده السورية والروسية وعلى مستوى
األمم المتحدة .ومن هنا يمكننا القول إنّ ما سيحصل
هو دحر «داع��ش» ك��دور وظيفي يهدف الى تقسيم
سورية ،ومن ثم االتفاق على دحر «داعش» كتنظيم.
تحسبا ً أليّ تط ّور
 الثالث ما يمكن أن يحصل،ّ

مفاجئ قد يحصل سواء تنفيذا ً لخطة الهجوم على
مركز الدولة السورية أو القيام ب��ر ّد فعل ما على
التواجد الروسي تحت أسماء أخرى ،يمكن لروسيا
أن تقيم منظومة دفاع ج ّوي متط ّورة (يقول مراقبون
روس عبر مجلة غلوبال ريسرش إنّ منظومة أس-
 300موجودة في مواقع سورية محدّدة منذ فترة)
وذلك لحماية المنشآت الحيوية السورية والروسية
على ح � ّد س��واء ،وه��ذا ما سيجعل حركة الطيران
«اإلسرائيلي» محدودة جدا ً (أو كما وصفها نتنياهو
بالحذرة) ،ومنعا ً أليّ تغيير لقواعد االشتباك قد
يصل الروس الى مستوى التنسيق التا ّم مع حزب
الله إلى جانب الجيش العربي السوري ،وه��ذا ما
تداوله اإلعالم الصهيوني مؤخرا ً ألنه بحسب خبراء
عسكريون روس :ال يمكن لغطاء ج��وي مهما كان
نوع الطائرات أن يغيّر الموازين إال إذا كانت وتيرة
التنسيق مع القسم الب ّري عالية.
 الرابع ما لن يحصل ،ونجيب في هذا القسم علىك ّل ذلك الصخب في اإلعالم حول استقدام الجيش
الروسي لجنوده وآلياته إلى سورية ،وهذا ما لن
يكون (إال إذا دعت الضرورة القصوى .فسيناريو
أفغانستان ال ي��زال في الوجدان العسكري لورثة
الجيش األحمر) ،ال وجود آلليات روسية بطواقمها
يخص اتفاقيات
على خطوط التماس ،باستثناء ما
ّ
�ص ف���رق الصيانة
التسليح ال���س���وري ،وم���ا ي��خ� ّ
والذخيرة التي تحتاجها الطائرات الروسية في
ينسق مع السوريين،
عملياتها .ال حظر جويا ً على من ّ
وأيّ حديث عن غلق روسيا للمجال الجوي السوري
صحة وال معنى له.
ال
ّ
إذاً ...بشكل ع��ام ،أه��داف التواجد الروسي هي
حماية استمرارية الدولة الرسمية الشرعية السورية
بقائدها بشار األسد وجيشها العربي السوري ،من
أيّ خطط تنوي إسقاط المنطقة في أيدي الجماعات
اإلرهابية المتعدّدة والمختلفة األسماء واألشكال.
تحديد حدود جغرافية معينة لتنظيم «داعش» بهدف
تشكيل مسار سياسي توافقي على ضرورة التنسيق
الجماعي لتخليص المنطقة من ه��ذا «ال��م��ارد» ثم
تأمين فعالية ودور التواجد الروسي في منطقة
الشرق األوسط كشكل من أشكال تحقيق التوازن.
خالصة القول روسيا تقود العالم إلى االبتعاد عن
لغة التصابي والتسليم بمنطق التع ّقل في التعاطي
مع الملفات بشكل ال يسمح أبدا ً إلسقاط مفاهيم الدول
والقانون والمؤسسات حتى وانْ كانت القيادات «ال
تروق للبعض» فما بالك بدول تنتهج نهجا ً مستقالً
وهذا ّ
حق منطقي يجب استيعابه.

تعدّدية قطبية
تحتكم للقانون والمؤسسات

هكذا هي روسيا بقائد استثنائي من طراز فالديمير
بوتين حريص على استعادة مكانة روسيا وترسيخ
دوره���ا كقطب حقيقي ف��اع��ل ف��ي إدارة السياسة
الدولية ال يمكن تجاوزه أو االستهانة به بأيّ حال
من األحوال.
وه��ذه س��وري��ة بقائدها الصامد ال��واث��ق ّ
بشار
األسد بنهجه السياسي االستراتيجي الوطني الذي
انتهجته الجمهورية العربية السورية منذ سنة
 1970القائم على السيادة والكرامة واالستقالل
الحقيقي عبر تالحم القيادة والجيش والشعب
في مواجهة المشاريع االستعمارية والتدميرية
والتقسيمية.
هاتان القيادتان ،تعيدان مع من تحالف معهما،
صياغة المنطقة بعد أن أنهكتها أالعيب المستخ ّفين
بمصير كوكبنا،
انه حراك دولي تقوده موسكو تأسس على الصمود
السوري األسطوري اإلعجازي في وجه المشروع
الصهيو -أميركي االستعماري يضع ح ّدا ً للتالعب
بالمنطقة جراء جشع ووحشية اإلدارات الصهيونية
وشركاتها االحتكارية.
هكذا غ ّيرت الجمهورية العربية السورية وجه
العالم ،حيث فرضت بصمودها شجاعة لدى حلفائها
الحقيقيّين لتكريس تعدّدية قطبية مفروضة على
السياسة الدولية كواقع ال تراجع عنه ،مهما كلّف
األمر ومهما اتسعت الخيارات.
انّ ما يجمع بين روسيا األرثودوكسية والصين
بدينها الشعبي وإيران اإلسالمية وسورية القومية
العلمانية ،ليس مج ّرد «مصالح» ،على أهميتها
ووجوبيتها ومشروعية وجودها .بل هدف وحيد
مشترك ،انتهاء زمن اللعب بمصائر البشرية ،وهذا
ال يتح ّقق إال بدعم النهج المستق ّل ل��ل��دول ودع��م
مؤسساتها الشرعية وفتح آفاق لألمل أمام الشعوب
ّ
للتقدّم المجتمعي والتقني بعد أن أغلقت السياسات
االمبريالية األب��واب أم��ام مفهوم الحياة .ومن هذا
المنطلق يكون هدف روسيا وسورية المشترك عبر
كمؤسستين شرعيّتين
األمم المتحدة ومجلس األمن
ّ
مرجعيّتين لتفعيل القانون الدولي ال��ذي عبث به
العابثون وتحقيق األم��ن وال��س�لام ال��دول��ي ال��ذي
ق ّوضته السياسات الصهيونية منذ تف ّرد الواليات
المتحدة بتشكيل ال��ق��رار ال��دول��ي خدمة لمصالح
ضيّقة.
هكذا قد تغيّر العالم...

*كاتب تونسي

�أزمة �أحزاب ونواب...
و�شعب �أرهقته االنتخابات
} بشير العدل
تعجبوا أو تفاجأوا باإلقبال
ل��م أك��ن م��ن ال��ذي��ن
ّ
الضعيف على التصويت في أول��ى ج��والت المرحلة
األولى لالنتخابات النيابية ،والتي جرت داخل بالدي
مصر االسبوع الماضي ،ولن أكون مندهشا ً إذا استم ّر
الحال على هذا النحو من اإلقبال الضعيف خالل جولة
إعادة المرحلة األولى وجولتي المرحلة الثانية.
وليس من باب النظرة التشاؤمية للواقع السياسي
ال��ذي تم ّر به ب�لادي مصر منذ أح��داث كانون الثاني
 ،2011ولكن من واقع متابعة متأنية ودراسة دقيقة
لما قبل هذه االنتخابات أن أق��ول إنني لن أقبل بأيّ
نتائج أو أرقام تتحدّث عن نسبة المشاركة أكثر من 15
بالمائة على أقصى تقدير إنْ لم تكن أق ّل من ذلك بحدود
 2أو  3بالمائة.
وعندي األسباب لما ذك��رت وه��ي كثيرة ال يتسع
المجال لذكرها في مقالة أو مقالتين ،ولذلك ألخصها
ف��ي نقاط م��ح �دّدة منها :أنّ تلك االنتخابات تمثل
االستحقاق السابع الذي يتطلب ذهاب المواطن الى
صناديق االقتراع وقد تن ّوعت االستحقاقات ما بين
استفتاءات وانتخابات ،حتى شعر المواطن باإلرهاق
من كثرة الذهاب الى صناديق االقتراع دون أن يشعر
المواطن بنتيجة مشاركته ،وبجانب ذلك فإنّ قانون
ونظام االنتخابات التي ت� ّم تفصيله وألول م��رة في

االنتخابات النيابية خلق حالة من اإلرب��اك بالنسبة
للناخب والمرشح على ح� ّد س��واء ،والجمع ما بين
القائمة المغلقة المطلقة والفردي وزيادة عدد النواب
ال��ى حوالى  600نائب وف��رض نظام قوائم وإلغاء
نسبة  50بالمائة عمال وفالحين ،كلها عوامل جعلت
المواطن المصري وخاصة البسطاء منهم يشعرون
بأنّ حقا ً مكتسبا ً مارسوه طوال عقود ستة ت ّم انتزاعه
منهم ،ولذلك شعروا بانتزاع حق من حقوقهم ،فجاءت
المشاركة ضعيفة.
وبجانب كثرة االنتخابات وفشل القوانين المنظمة
لها تأتي أزمة األح��زاب السياسية التي وصل عددها
على الساحة إلى ما يزيد على  90حزباً ،كلها أحزاب
ضعيفة ال تستطيع ان تقدّم فكرا ً أو نهجا ً أو نظاما ً
للحكم ،وكلها ت��دور ح��ول تحزبات للنفع الخاص
بعيدا ً عن المشاركة السياسية ،وهو األمر الذي بدا
واضحا ً في فكرة القوائم التي تض ّم عددا ً من األحزاب
الضعيفة حتى تستطيع التغلب على ضعفها وعدم
معرفة الناخب بها في كيان قد يبدو معروفا ً الى ح ّد
ما ،ويضاف الى ذلك أزمة المرشحين أنفسهم الذين
يفتقد أغلبهم للفكر السياسي أو حتى اإللمام بالنظام
السياسي او حتى بالنظام الذي يخوضون االنتخابات
على أساسه ،لتكون أزمة األحزاب والنواب وفشلهم في
التعريف بأنفسهم للناخب هو السبب األكبر للعزوف
عن المشاركة في االنتخابات.

المعار�ضة ال�سورية
بين الوطنية والتبعية
*

} د .محمد أشرف البيومي

يعاتبني بعض المصريين لما يشعرون بأنه اهتمام زائد
بالشأن السوري ،وينتقدني بعض السوريين بما يعتبرونه
تدخالً في ش��ؤون بلدهم .من الواضح أنّ الفئة األول��ى لديها
قصور شديد بأهمية مستقبل سورية علي مصر واألمن القومي
المشترك ،أما الفئة الثانية فموقفها يثير الدهشة العارمة؛ فهم
يقبلون تدخل عنان واالبراهيمي والجبير وكيري وفورد وأوباما
وهوالند وكاميرون وأردوغان ،بل إنّ بعضهم ينادي ،دون خجل،
بالتدخل األجنبي والحماية الدولية ،والبعض اآلخر يتعاون مع
الكيان الصهيوني .أقول بالبلدي «اشمعنى»؟
على أية حال فإنّ مساهمتي ليست تدخالً بل مشاركة واجبة
يخص مباشرة ك ّل مصري وسوري وعربي ملتزم ،إنْ
في شأن
ّ
كنتم ال تعلمون! وحتى علي المستوى الفردي نجد أنّ حريقا ً في
منزل مجاور يستدعي فورا ً مساعدة الجيران ،ليس فقط حماية
لهم ،بل لدرء الخطر عن النفس ،فما بال األمر عندما يكون متعلقا ً
بمصالح شعب ومستقبل أمة!
وفي الوقت الذي تتع ّرض فيه سورية لعدوان قوي الرجعية
العربية والتكفيرية والصهيونية بقيادة االمبريالية العالمية
فمن القصور الذهني الشديد والجهل العميق ع��دم التمسك
بمنهج الرؤية الشاملة الواعية باألبعاد الجغرافية والتاريخية
والتنموية والثقافية في إطار عالقات القوى العالمية.

المعارضات ا ٍلسياسية وأنواعها

ليس غريبا ً أن تكون هناك ألوان وأطياف مختلفة بين معارضين
للسلطة في أيّ مكان وأيّ زمان ،والمعارضة السورية الحالية ال
تتميّز عن معارضات أخرى في هذا األمر .وعلينا أن نتذ ّكر على
سبيل المثال ما حدث إبان الغزو الثالثي علي مصر عام 1956
عندما استعدّت عناصر معادية لنظام عبد الناصر لتسلّم الحكم،
أما «اإلخ��وان المسلمون» فلم يخف بعض عناصرهم فرحتهم
بقرب وصول المنقذ األجنبي .وهل ننسى عندما أعلن الشيخ
الشعراوي صالته شكرا ً لله على هزيمة  .1967عندما نقول إنّ
هذا التصرفات متوقعة من قبل عناصر ال تكترث بالوطن وكرهها
العميق لقيادات الدولة تؤدّي إلى انحرافها ،إال أنّ هذا ال يمنعنا من
الشعور باالشمئزاز العميق واالحتقار الشديد ألصحابها.
عندما نعطي أيّ معارضة صفة الوطنية أوغير الوطنية،
ال ب ّد إنْ أردن��ا الموضوعية أن نحدّد مقاييس واضحة وثابتة
لما هو وطني أو غير وطني .إنّ أه ّم هذه المعايير أنه إذا واجه
الوطن خطرا ً داهما ً كعدوان خارجي أو إرهاب مد ّمر ،يتحتم على
المعارضين الوطنيين تنحية ك ّل الخالفات جانبا ً موقتا ً حتي
يزول الخطر ،وعدم إعطاء أية فرصة للمعتدي أن يستغ ّل أيا ً من
هذه الخالفات لمصلحته .وال يمكن اعتبار من يكسر أو يتخلى عن
هذا المبدأ الراسخ شعبيا ً عبر العصور معارضا ً وطنياً.

المعارضة التابعة

تعلّمنا أنّ أوق��ات الشدّة سواء على المستوى الشخصي أو
الوطني تفرز ما هو أصيل وما هو زائ��ف .فعندما بشرت قوى
العدوان أنّ النظام السوري على وشك االنهيار سارعت شخصيات
معارضة إلعالن مواقفها االنتهازية تحت رداء الحماس المخادع
«للديمقراطية» و«الحرية» دون اكتراث بمصير الوطن أو األهداف
المد ّمرة التي سعى المعتدون إلى تحقيقها .رأينا البعض ينادي
بالحماية الدولية والبعض اآلخر يشجع ضباط وجنود الجيش
الوطني للتم ّرد أو االنشقاق بل تب ّنى البعض علما ً استخدم أيام
االنتداب الفرنسي بدال ً من علم الجمهورية العربية المتحدة.
وقابل البعض السفير األميركي فورد ،رمز العدوان والتآمر .هل
طلب الحماية من أطراف مارست العدوان والنهب واالحتالل على
األمة العربية مثل أميركا أو دول أوروبية عاتية في االستعمار،
حتى لو كانت مرتدية الثوب الدولي ،وهيئة األم��م ،هل يكون
هذا عمل وطني؟ والمهم انّ هناك نماذج حديثة أمامنا لمثل هذا
التدخل األممي في العراق وليبيا ويوغسالفيا ،والتخريب الهائل
الذي لحق بهذه الدول وشعوبها.
ورغم تط ّور األمور ووضوح طبيعة ما تتع ّرض له سورية،
ما زالت تط ّل علينا عبر التلفزيون نماذج مختلفة من المعارضة
السورية ،فمنهم من يردّد نفس مقوالت ومصطلحات األعداء مما
يجعل من الصعوبة التمييز بين مواقفهم وبين مواقف العدو
المتربّص .وهناك من يخفي منطلقاته العنصرية والمذهبية
فيجيء خطابه متسما ً بالبالهة والعته .وهناك من يغ ّير مواقفه
فيفقد احترام الجميع النتهازيته الفجة .مشهد جنوني ،هزلي
يشبه مسرحيات الالمعقول .عندما يقول أحدهم إنّ الح ّل
السياسي ال ب ّد أن يسبق الح ّل العسكري ،وهو ال يملك أيّ تواجد
في الواقع ،فاألجدر به أن يقول صراحة «على السلطة أن تستسلم
إلرهابيّي النصرة وأحرار الشام وجيش الفتح وداعش إلخ»...

تعويذة «بشار الزم يرحل»

لماذا يص ّر كيري وف��ورد وهوالند واردوغ���ان وغيرهم على
رحيل االس��د؟ وكما عبّر مواطن مصري في مقهى شعبي «مال
أهلكم» ،ما شأن هؤالء؟ هل هم مواطنون سوريون؟ فإنّ هذا األمر
تحديدا ً
يخص السوريين وحدهم ،أصبحت هذه المقولة بمثابة
ّ
تعويذة للقيادات األميركية وتوابعها من العرب تردّد ك ّل صباح
ومساء قبل األكل وبعده« ...ال ب ّد من رحيل األسد»« ...األسد قاتل
لشعبه»« ...األسد دكتاتور ال ب ّد من إزاحته» ...مقوالت تردّد من
دون وعي أو منطق كأيّ إعالن لمنتج أميركي! فكيف أنّ رحيل
االسد سيجلب الرخاء والنعيم للشعب السوري؟ وهل أصبحت
سعادة الشعب السوري شغلكم الشاغل فجأة؟ إنّ إحدى أالعيب
قوى الهيمنة هي اختزال شعب ودولة ومؤسساتها وتاريخها في
شخص ثم تصويره كأنه صاحب ك ّل المصائب ،وبذلك ال ب ّد من
إزاحته ،وهذا يتطلب بالضرورة حملة لتسويق واسعة .أعطى
هذا األسلوب غطاء للتآمر والعدوان واالحتالل في أماكن عديدة
مثل العراق وليبيا ورومانيا وبنما وكوبا ...لم تستعمل تعويذة
الرحيل في حاالت أخرى مثل حكم آل سعود والكيان الصهيوني
والسفاح بينوشيه في تشيلي وساليزار في البرتغال وغيرهم
الكثيرون من أتباع اإلمبريالية .لن ينجح هذا األسلوب في الحالة
السورية ألسباب موضوعية أه ّمها صمود الشعب وجيشه
الوطني.

الوجه المضيء والمش ّرف
للمعارضة الوطنية

وفي قراءة سريعة في النتائج التي ت ّم اإلعالن عنها
للجولة األول��ى يتضح أنّ هناك ع��ودة وبقوة لحزب
جديد هو أشبه بالحزب الوطني الذي كان يسيطر على
ك ّل انتخابات في عهد الرئيس السابق حسني مبارك،
وقد تمثل هذه المرة في قائمة هي أشبه بحزب الرئيس،
ولكن دون أن تكون حزبا ً رسمياً ،وهو في حقيقته
الحزب المؤيد للرئيس ويسعى المرشحون على تلك
القائمة أن يكونوا سندا ً للرئيس داخل المجلس النيابي
المقبل ،فقد أعلن أحدهم أنهم داخ��ل البرلمان فقط
لمساندة الرئيس ،ووصل األمر في اإلعالن أنه كشف
عن عدم معارضة الرئيس.
المجلس النيابي المقبل – عندي – ووفقا ً للمعطيات
السابقة ،مجلس غامض يتسم بك ّل سلبيات العملية
االنتخابية ،والتي تمثلت في قوانين مشوبة بعدم
الدستورية ،وع��زوف عن المشاركة ،وتشكيل لوبي
لدعم الرئيس ،ومثل هذا المجلس ال يمكن ان تنتظر منه
الحياة السياسية في بالدي مصر خيراً.
الفائز الوحيد في هذه االنتخابات هو قوات الجيش
والشرطة التي نجحت في تأمين وحماية العملية
االنتخابية ،وكذلك في أجهزة الدولة التي استطاعت أن
ّ
بغض النظر عن األساس الواهي
تجهّز وتع ّد لها وذلك
والضعيف الذي قامت عليه العملية االنتخابية.

*كاتب وصحافي مصري
مق ّرر لجنة الدفاع عن استقالل الصحافة

هناك وج��ه آخ��ر يستدعي اإلش���ادة الكبيرة ب��ه ،أصحابه
معارضون ملتزمون بوطنيتهم رغ��م اختالفاتهم القوية مع
النظام .هذه العناصر تعطي نموذجا ً رائعا ً لماهية المعارضة
الوطنية .فالمبدأ األساسي الذي يرقى إلى مستوى القانون هو:
«عندما تقع الدولة ومؤسساتها ومستقبلها تحت تهديد مباشر
ّ
يصطف المعارضون الوطنيون وراء النظام وتؤجل
من أعدائها
الخالفات من دون تناسيها لحماية الوطن» .أعرف أحد هؤالء
المعارضين السوريين الذي قال« :أعارض النظام بشدة ولكني
مستع ّد للتضحية بحياتي لحمايته» ،إنّ مثل هذه الشخصيات
هي التي تشكل حماية قوية للوطن كما أنها تمثل عنصرا ً أساسيا ً
للصمود ،وبعد ذلك االنتصار ،يذ ّكرني هذا الموقف لمساجين
سياسيين حبسهم عبد الناصر عندما بكوا بحرقة عند علمهم
بوفاته.
من المنطقي إذا ً أن نجد على الساحة السورية مواقف واضحة
ومعلنة م��ن قبل معارضين سوريين يقفون م��ع النظام في
مواجهته لإلرهاب وأعداء االمة كأولوية تمليها المخاطر المحدقة
من دون تناسي أو التخلي عن طموحاتهم من أجل بناء مجتمع
سوري أكثر عدال ً وحرية ونهضة تشمل تقدّما ً علميا ً وتكنولوجياً.
ال نستبعد بل نتوقع مواقف جماعية معلنة في هذا الوقت تحديدا ً
ألصحاب هذا التوجه .سيمثل هذا الموقف دعما ً قويا ً للجبهة
المناوئة لإلرهاب والقوى المساندة له .إنّ إعالن هذا الموقف
المساند للدولة في هذا التوقيت تحديداً ،ستكون له أهمية بالغة
لعزل المعارضين االنتهازيين وإغالق الباب على النهج الطائفي
والمذهبي للحفاظ على سيادة الوطن واستقاللية قراراته.

*أستاذ الكيمياء الفيزيائية
في جامعة اإلسكندرية وجامعة والية ميشغان سابقا ً

