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�أوكرانيا والعالقات
الأميركية ـ الرو�سية
} حميدي العبدالله
كانت األزم��ة األوكرانية ،الصاعق ال��ذي فجر العالقات األميركية –
الروسية والذي أعاد العالقات بين روسيا والغرب إلى ما كانت عليه إبان
االتحاد السوفياتي ،إن لجهة العقوبات أو مستوى التوتر السياسي ،علما ً
أنّ كثرا ً من المحللين كان يتوقع أن ال يصل تدهور العالقات بين الواليات
المتحدة وروس�ي��ا إل��ى ه��ذا المستوى ألنّ روس�ي��ا ال�ي��وم غير االتحاد
السوفياتي ،روسيا اليوم هي نظام رأسمالي ولديها مصالح مشتركة
مع الغرب ،حتى وإنْ كان ثقل هذه المصالح مع الشركات األوروبية،
لكن من المعروف أنّ الشركات الرأسمالية هي شركات مساهمة عابرة
للحدود القومية ،ولألميركيين حصص كبيرة في الشركات األوروبية،
ناهيك عن أنّ االقتصاد العالمي في ظ ّل العولمة بات أكثر ترابطا ً وباتت
المصالح متشابكة وليست متجاورة ومتنافسة على غرار ما كانت عليه
الحال في عصر القوميات.
راهنت الواليات المتحدة والحكومات الغربية في تصعيدها للصراع
م��ع روس�ي��ا وال��وص��ول إل��ى ه��ذا المستوى م��ن التدهور على الحكومة
األوكرانية الموالية للغرب .لكن الحكومة األوكرانية تواجه اآلن أزمة
كبيرة وخطيرة تحرج الواليات المتحدة والحكومات الغربية وتضعها
في موقف صعب ،بل أكثر من ذلك أنّ خطط الغرب في مواجهة روسيا
باالستناد إلى أوكرانيا لم تعد خطط واقعية ،وتكشف حالة االضطراب
الشديد ال�ت��ي ت�م� ّر بها أوك��ران�ي��ا اآلن وم��ا ت��رت��ب عليها م��ن انعكاسات
اقتصادية ،سواء على االقتصاد األوكراني ،أو على االقتصاد األوروبي
في ضوء العقوبات المتبادلة بين روسيا والغرب ،إن أوكرانيا ليست
مؤهلة ألن تكون الدولة الحامية للنفوذ الغربي في جمهوريات االتحاد
السوفياتي السابق ،وإذا ما استم ّر رهان الحكومات الغربية ،واإلدارة
األميركية على وجه الخصوص ،على أوكرانيا ،فإنها تراهن في الواقع
على سراب .اليوم النخبة والشعب األوكراني منقسم على نفسه ،وهذا
االنقسام ليس فقط بين النخبة ف��ي المقاطعات الشرقية التي أعلنت
انفصال أمر واقع عن أوكرانيا ،بل أيضا ً في المقاطعات الغربية ،وفي
العاصمة األوكرانية كييف .وهذا االنقسام الذي يتح ّول إلى اضطرابات
عسكرية وغير عسكرية يجعل الدولة والحكومة األوكرانية أضعف من
أن تشكل مصدر ق��وة للحكومات الغربية ول�ل�إدارة األميركية ،وعبئا ً
عليها ،ليس فقط عبء سياسي في ضوء حالة الالاستقرار التي تعيشها
المقاطعات الغربية اآلن.
ما الذي تفعله الواليات المتحدة والحكومات الغربية إزاء هذا الواقع،
وهل تعيد النظر بسياساتها ورهاناتها الخائبة ،وتس ّهل إع��ادة توحيد
أوكرانيا على األسس التي تطرحها موسكو ،أم تواصل سياسة المكابرة
مع ما يترتب على ذلك من نتائج وتداعيات تؤثر سلبا ً على االستقرار في
أوروبا كون أوكرانيا تقع على التخوم بين أوروبا وآسيا ،وتشكل جزءا ً
ال يتجزأ من منطقة األوراسيا .سؤال صعب اإلجابة عليه مسبقاً.

�سورية لي�ست فدرالية
ـ منذ الكالم الروسي عن فرضية اعتماد الفدرالية كصيغة للدولة السورية يجري
الحديث عن مخاوف تقسيم سورية.
ـ هل يمكن ضمان هذه النتيجة لو كانت رغبة روسية أميركية مع شبه إجماع
السوريين على رفضها؟
ـ ال قدرة روسية على فرض ح ّل من هذا النوع وبهذا الحجم على السوريين حتى لو
أرادت ،فالدولة السورية والشعب السوري يدينون للدعم الروسي بنصرهم لكنهم
ليسوا أدوات روسية ،وهم أساس صناعة النصر الذي ال تكفي الطائرات لصناعته
كما يقول األميركيون والروس ،ويحتاج إلى دماء جنود هم الجنود السوريون.
ـ هل تغامر روسيا بخسارة سورية؟ كرمى لمن ومقابل ماذا؟
ـ الجواب بالنفي حكماً.
ـ ماذا تريد روسيا من طرح الفدرالية؟
ـ روسيا تريد إدخال األكراد إلى العملية السياسية وشق صفوف جماعة الرياض
وحرمانهم من حصرية الوفد المفاوض للمعارضة ،فتحسم القضية الكردية وتقدّمها
عنوانا ً للسياسة فتصير مشاركتهم ضرورية.
ـ تقسيم سورية يحتاج شرخا ً طائفيا ً جغرافيا ً وال يكفيه العنوان الكردي بسبب
ضعف حجمهم الجغرافي وبدايته تمثيل األكراد بالبيشمركة لالستقواء بعمق أكراد
العراق.
ـ الفدرالية مناورة سياسية.

ر�ؤية ا�ست�شرافية لعالم ما بعد الحداثة في علم ال�سيا�سة
وممار�ستها ومخاطر اال�ستمرار في الفو�ضى
} د .عماد فوزي شعيبي
الهدف مما سأعرضه هنا هو مشروع نظرية في
عالم السياسة في مرحلة ما بعد الحداثة .لفهم
يتجاوز السائد والفاشل في فهم الظواهر السياسية،
بناء على نظرية الواقع المضبوط والسياسات
المدروسة بعناية ونظرية المؤامرة ...وك ّل ما سبق
لم يُفلح ال في تفسير الوقائع السائدة وال في تو ُّقع
ال ُمقبل من الوقائع وال في التعامل معها.
م ّرت السياسة بثالث مراحل هي:
 1ـ مرحلة الفكر السياسي األخالقي الممتد
من سقراط إلى أفالطون فالفارابي وهي مرحلة
ربطت السياسة بـ (ما يجب أن يكون) ،ولهذا كانت
أخالقية غير قابلة للتنفيذ .ألنّ ما يجب أن يكون
يصعب أن (يكون) ألنّ الحكم األخير فيه للواقع.
وهذه مرحلة ما قبل الحداثة.
 2ـ مرحلة السياسة الواقعية التي ُغلّب فيها
مبدأ ال��واق��ع على األف��ك��ار أو القيم وه��ي مرحلة
الحداثة فيها حيث تعيّنت السياسة بناء على
مبدأ الواقع باعتبارها فنا ً للممكن وهنا ارتكزت إلى
أربع قوائم وهي الميكيافيلية (التي تعني فصل
الذات عن الموضوع) مؤسسة بذلك علم السياسة،
ولألسف ال يعرف العرب من ميكيافيل إال (الغاية
تب ِّرر الوسيلة وهو ما لم يقله ميكيافيل أساسا ً
لنظريته ،ما ُيبرز جهالً كبيرا ً بعلم السياسة وبمبدأ
الواقع ،حيث ُحوكم ميكيافيل بعقل ما قبل الحداثة،
األخالقي ،عاكسا ً الفوات التاريخي ـ العقلي للعرب
إزاء السياسة) وثانيا ً األداتية التي ترى ك ّل شيء
بما فيه العقل أداة لخدمة الواقع وثالثا ً البراغماتية
التي تعتبر أن ال قيمة للنظرية إذا لم ُتطبّق على
الواقع ،أي غلّبت الواقع على األفكار مرة أخرى،
ورابعا ً الوظيفية التي عنت التعامل مع الواقع كما
هو دون البحث في أسباب ما فيه .وبهذه العناصر
األربعة ُمورست السياسة حتى الثمانينات من
القرن العشرين حيث نشأ تيار جديد هو تيار ما بعد
الحداثة أو ما أدعوه تيار (الكوانتا) السياسية .وفي
مرحلة الحداثة نشأ وهم ضبط الواقع بالقوانين
السياسية متأثرا ً بقوانين الفيزياء ،ورافقت هذه
(الرغبة) نظريات أش ّد وهما ً وهي نظرية المؤامرة
السياسية والتوقعات االستقرائية والتاريخية

التي ُتبنى على أنّ المستقبل هو اب��ن للحاضر
والحاضر اب��ن للماضي وأنّ معرفة المستقبل
مبنية على معرفة الماضي ،لكن سرعان ما اصطدم
هذا االتجاه االستقرائي التاريخي ب��أنّ الوقائع
المستقبلية كانت وحيدة عصرها ومتفردة وليست
مشابهة أليّ م ّما عرفته البشرية من أح��داث في
الماضي ،ما يعني أنّ هنالك (قطيعة) بين الماضي
والمستقبل وأنّ المذهب التراكمي التاريخي ليس
أكثر من (محاولة) في تاريخ المعرفة اإلنسانية
وهنا جاءت مرحلة ما بعد الحداثة.
 3ـ المرحلة الثالثة :إذا كانت مرحلة الحداثة
قد تأثرت بفيزياء نيوتن وحاولت أن ترسم علما ً
للسياسة مضبوطا ً بقوانين صارمة ،فإنّ مرحلة ما
بعد الحداثة ترافقت مع نهاية االتحاد السوفياتي
ونظام القطبين شبه الضابط للعالم ،مع نشوء
الفيزياء الكوانتية التي نسفت منطق القوانين
الصارمة ورسمت فهما ً جديدا ً للفيزياء وبالتالي
تأثرت به السياسة بدورها ويقوم على التالي1 :ـ
الفروق الطفيفة ُتنتج أحداثا ً كبيرة (أثر الفراشة)،
ُفسر3 ،ـ أنّ مخالفة
2ـ أنّ العالم يُفهم فهما ً أكثر مما ي ّ
والحس العام والشائع يمكن (االئتالف)
المنطق
ّ
معهم في عالم ال يمكن ضبطه4 ،ـ أنّ الفوضى
العمياء أو العماه  Chaosهي سمة الوجود الغالبة
نظما ً هو من طبيعة م� ّ
وأنّ ما ن��راه ُم ّ
�خ اإلنسان
وترتيبه وتناظراته وميله إلى التجريد (التعميم
وتوليد المفاهيم)5 ،ـ أنّ ك ّل حدث مقبل مؤلف من
ك ّل احتمال ونقيضة معا ً وهذا مخالف للحس العام،
6ـ أنّ المستقبل ال يمكن تعيينه سلفا ً وهو مش ّكل من
عدد ال متنا ٍه من االحتماالت ،والغريب أنّ كل احتمال
هو  100في المئة بنسبة االحتماالت وهذا مخالف
للحس العام وللمنطق الذي اعتاده البشر .وقد
ّ
ترتب على ذلك العديد من النتائج :أولها تعايش
النظام الدولي مع العماه في قطع أبستمولوجي
ندعوه القطع بالتعايش  complimentaryأو ما
ندعوه بالتضايف .وثانيها نشر العماه بصورة ال
سابق لها .وثالثها أنّ التحليل السياسي االستقرائي
التاريخي لم يعد ممكنا ً في الحاالت العماهية
ألنه ال ينطبق إال على المنظومات المستق ّرة ،أي
الحداثية ،ونسبيا ً أيضا ً وبهامش خطأ كبير ،بينما
تصبح المنظومات العماهية منظوماتٍ يعتملها أثر

الفروق الدقيقة  Microوتحتاج إلى اإلمعان في
الفويرقات  Nuancesإلدراك وتوقع االحتماالت
الالمتناهية ،وهذا في ح ّد ذاته ُمفارقة ،بمعنى أننا
لم نعد قادرين على القبض على عالم المستقبليات
كما كنا نتوهم في مرحلة الحداثة ،ما يترتب على
ذلك من أثر بالغ العبثية في مجال المعرفة وحتى
في مجال العمل السياسي .فالعبثية والعدمية هي
من سمات عالم ما بعد الحداثة ،وقد انعكس على
السياسة كما سينعكس الحقا ً على علوم أخرى ،ما
يعني أنّ القرن الحالي هو قرن صعود علوم جديدة
سمتها األبرز أنها ليست كتلك التي عرفتها البشرية
وطورتها مند القرن السادس عشر .إذ ستكون
عكسها وتعايشا ً معها وعبثية وعدميّة في آن وهذا
ما يصدم العقل الحداثوي الذي يحمله أغلب مثقفي
العصر وعموم عامته باالستناد إلى أنه تح ّول إلى
عقبة أبستمولوجية تتمثل في الثقافة السائدة أو
التي ت ّم التع ّود عليها ،فأسوأ ممانعات التغيير هي
ممانعة الفكر المعتاد عليه والسائد .والحال إنّ ما
سيعانيه الفكر اإلنساني مماثل تماماً ،بل أعنف مما
عاناه اإلنسان عندما قال له غاليليو وكوبرنيكوس
إنّ األرض ليست مركز الكون .وهنا فإنّ صدمة الفكر
السائد أنه سيعاني من نتائج انعدام اليقين التي
هي سمة ما بعد الحداثة وما بعد ما بعد الحداثة.
والالفت أنّ البداية كانت بالفيزياء ثم السياسة
وها هي الشعوب التي دخلت العماه السياسي
تدفع ثمنا ً باهظاً .لذلك نحذر الشعوب وال��دول
التي لم تدخل مرحلة الفوضى العارمة أو العماه
كما اسميناها من دخول ذلك الوضع ونعتبر أنّ
الخروج من العماه بأي ثمن هو أبلغ حكمة يبلغها
قائد أو مجتمع أو دولة ألنّ عالم العماه مقيد له
أن يستمر لسنين وعقود طويله ،وهذا ما دعيناه
الكمين التاريخي الذي رسمه لنا هذه المرة ليس
مكر التاريخ فحسب ،بل مكر ما بعد الحداثة ومكر
العبثية والعماه.
أخطر مراحل السياسة اليوم هي هذه المرحلة
الفوضوية العارمة .والتي قد يكون استمرار عالم
الالقطبية فيها مؤشرا ً الندياحها واقعا ً لعقود
طويلة سيدفع البشر فيها أثمان فلسفة السياسة
هذه.

ً
ترحيال ّ
للحل!
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التعليق السياسي

خطاب ال�س ّيد ن�صراهلل
�صحح البو�صلة وكرامة الوطن
ّ
} جهاد أيوب
ف ّند السيد حسن نصرالله في خطابه األخير بعض من حركة السعودية في لبنان
بثقة العارف ،وبساطة الواثق ،ووطنية الخائف على الوطن وأهله.
لم يكن السيد متس ّوال ً على باب السفارة كي ترضى خزانتها ،ولم يكن السيّد
ماسحا ً لجوخ أمراء «طال عمرك» كي يشاركهم في شركة الوطن والخيانة...
السيّد رفع شموخ المواطنين اللبنانيين الذين ص � ّوروا من قبل البعض انهم
خدم عند مملكة الظلمات ،وحفظ السيّد كرامات الشباب اللبناني بعد ان اتهم
إعالم السعودية وألسنته في لبنان هذا الشباب بأن ال قيمة ألحالمه دون بركات آل
سعود ،وانّ ك ّل جهود هذا الشباب صدقة من مملكة التآمر العربي بعيدا ً عن السلم
االجتماعي واألهلي والوطني ،وفضح السيّد من برز ممن نصب زورا ً زعيما ً ونائبا ً
ووزيرا ً ليحذر من غضب أصحاب األنامل البيضاء في مملكة العروبة الحق ،ووصلت
التصريحات عند بعض ألسن آل سعود في بيروت بتهديدنا انّ الحرب االقتصادية
خلف األبواب ،والفوضى الشوارعية خلف النوافذ ،وانّ الويل اقترب جراء انتقاد
مملكة الغدر وبفضلها أصاب مصر عبد الناصر ،وتفكيك اليمن ،وزرع الفتنة في
سورية ،واستمرار الجهل في البحرين ،ودعم حروب «إسرائيل» على المقاومة في
لبنان وتغذية الحروب التي وقعت وقد تقع ...ك ّل هذا الش ّر خدمته وم ّولته وسيّسته
وشجعته في بالدنا تلك المملكة التي يُراد ان ال ننتقدها ،بل نص ّفق كلما
واعلنته
ّ
د ّمرت بالدنا ودعمت الحروب فيها ،لكن السيّد المقاوم لن يقع في وحل هذه المملكة،
لذلك ق ّرر فضحها!
السيّد نصرالله في كالمه األخير تدفق لوهج الحقيقة وتصالح مع ال��ذات
اإلنسانية والوطنية ،لم يخف من صراخ السعودية هنا وهناك ،ولم يفكر بقطع المال
الشيطاني عنه وهو من أعلن اكثر من مرة عن المال الحالل بعيدا ً عن أموال الفتن...
أكد السيد بهدوء اكتشافه الفتنة ومال الفتنة وسياسة الفتنة السعودية ،وأوضح
حقيقة السيارات المفخخة التي سيّرتها إلينا السعودية ،وص ّوب انّ الخالف مع
السعودية هو مع الحزب وليس مع الشعب اللبناني ،فهذه عقلية جاهلية يعمل من
يمتطي السيف ويل ّوح بالجمل بمحاسبة ك ّل الناس اذا تخاصم مع أحدهم!
صحح الصورة الجديدة في صراع الحق مع الباطل
خطاب السيّد نصرالله
ّ
السعودي ،وجهّز العدّة لمحاربة الحرب السعودية القديمة والمستقبلية ،ومَن
من الناس في الشارع ال يذكر محاربة آل سعود لزعيم الوحدة العربية جمال عبد
الناصر ،ومن ال يؤكد إضعاف النظام السعودي للمقاومة الفلسطينية حتى اغتيل
ياسر عرفات ،ومن ال يعلم انّ السعودية ساهمت بك ّل ما تملك بدعم الحرب األهلية
في لبنان ،واالهتمام بقادة «الكتائب» و«القوات» لكونهم كانوا ض ّد المقاومة التي
تدّعي مقاتلة إسرائيل ...مَن من اإلعالميين في األرض ال يعرف انّ ك ّل إعالم مم ّول
من السعودية ال يسمح له بقول «إسرائيل» عدوة وتحت ّل فلسطين ،وانّ من يهت ّم
للمقاومة يصبح خارج سرب موظفي المملكة!
السيّد نصرالله جدّد بريق الحقيقة التي ساهمت السياسة السعودية بتهشيمها،
وبقتل من يجاريها ،ولم يعر السيّد اهتماما ً لغدر المملكة رغم أنه يعرف تداعياته
أكثر من غيره ،ولو أفصح عنها لجنّ جنون حكام المملكة أكثر من جنونهم الحالي!
في خطاب السيّد األخير قيمة لكرامة المواطن اللبناني الذي يُهان في إعالم
السعودية وتصفق لك ّل إهانة زمرة السعودية في لبنان ،كأنّ كرامة المواطن ال
تعني هؤالء  ،ولمواقف السيّد األخيرة مقاومة ال تق ّل قيمة عن مقاومة «إسرائيل»،
فقلة احترام السعودية للبنان ولشعب لبنان ولعلم وفكر وفنّ لبنان ال وصف
فيها ،ونخجل ان نكتبها او نقولها ،لكنها تمارس وتكتب وتقال في مملكة العروبة
والتصالح مع الصهاينة!
السيد حسن نصرالله في مواقفه األخيرة أعاد الكرامة لوطن تريده السعودية
تابعاً ،أعاد البوصلة لقيمة فكر المواطن من مملكة تنظر إلينا كخدم ،وهذا ما تعمله
مع زمرها من األغنياء في لبنان .أعاد السيّد في خطابه التفكير الى صوابه بعد ان
سجن في نهج التآمر على الذات حتى صدّق البعض أنه يسير في قطيع المملكة
بعيدا ً عن استخدام عقله ،وما أتعس من يسمح لغيره ان يفكر عنه ،والسعودية
تريد منا ان ال نستخدم عقولنا ،والمصيبة انها ايّ المملكة ال تستخدم العقل الجامع
بل تنفذ ما يطلب منها في المشروع األميركي في المنطقة بزخم أموالها التي أصابت
الكثير بالش ّر في هذا الوطن العربي!

} سومر صالح
إقليمي غير
سياسي
بسالسة غير مألوفة وحذر
ّ
ّ
معهود وخبو نار التصريحات المهدّدة بمقاطعة
المحادثات من قبل المعارضات السورية ،ال سيما
المحسوبة على الرياض ،يحدّد السيد ستيفان
دي ميستورا موعد التاسع من آذار الحالي ،كموعد
شبه نهائي النطالق مفاوضات جنيف  3بعد تعليق
جولتها األولى في .2016/2/3
ّ
ش��ك ف��ي أنّ التفاهم األم��ي��رك��ي ـ ال��روس��ي
ال
وال ُمك َّرس بثالثة اتفاقات هامة قد تكون تاريخية
في أق ّل من شهر حول األزم��ة السورية ،هو سبب
السالسة والحذر والخبو التي وص ّفتها ،فوزيرا
الخارجية األميركي والروسي ح � ّذرا الجميع من
تبعات سقوط «اتفاق الهدنة» ألنّ البديل عنه هو
الحرب الضروس التي إذا عادت فإنّ نارها حكما ً
ستلسع الجميع وبشدة أيضاً ،فال الروس يريدونها
استراحة محارب ألدوات اإلره��اب وال األميركي
مستعد لسماع خبر هزيمة أدوات���ه ومشروعه
بالمطلق في سورية.
إذا ً هي سلسلة مترابطة موضوعيا ً ومتتالية
زمنيا ً من االتفاقات الروسية ـ األميركية أعقبت
إج��ه��اض ال��ج��ول��ة األول���ى م��ن جنيف ،3تشكل
بمجموعها األساس الذي سنستند إليه محادثات
جنيف  3بجولتها الثانية ،ابتدا ًء من إعالن ميونخ
في  11شباط الجاري ،وصوال ً إلى االتفاق الروسي
األميركي لـ(وقف األعمال العدائية) بتاريخ 22
شباط الجاري وال��ذي هو موضوع تنفيذ التفاق
ميونخ السابق في أح��د مضامينه ،وص��وال ً إلى
إص��دار القرار ( 2268وملحقاته) ح��ول سورية
والذي هو تكريس لالتفاقين السابقين بقرار أممي،
إضافة إل��ى تقديمه مستجدات سياسية تشكل
بمجملها إعادة إنتاج األساس الذي استندت عليه
محادثات جنيف عموماً ،لذلك نستطيع القول يقينا ً
إنّ القرار( )2268بكليته والمستند إل��ى إعالن
ميونخ من جهة ،واتفاق وق��ف األعمال القتالية
من جهة أخ��رى ،هو األس��اس ال��ذي يستند إليه
إعالن محادثات جنيف  ،3وليس القرار ()2254
بكليته والمستند إلى إعالني فيينا األول والثاني
رغ��م التشابه الجزئي بين م��ف��ردات األساسين
نص
واعتبار القرار( )2254هو أساس الح ّل في ّ
القرار ( ،)2268فالفوارق بين القرارين كبيرة رغم
نصي القرارين عموما ً وتحمل
التشابه النظري بين ّ
دالالت لها تأثيرها على شكل ومضمون المحادثات
المزمع إج��راؤه��ا في  9آذار ال��ج��اري ،ونستطيع
اإلشارة إلى أبرزها باآلتي:
أوالً :القرار  2254يسلم بالصلة الوثيقة بين
(مبادرتين) أولهما وقف إطالق النار والثانية هي
إطالق عملية سياسية موازية ،بينما القرار ()2268

يشير إلى قسرية بشكل أو بآخر على وقف األعمال
القتالية مع إنذار باستخدام القوة لمن يخ ّل به ،هذا
يقودنا إلى استنتاج أنّ الفاعلين األميركي والروسي
خرجا من إطار المشرف على العملية التفاوضية
نص القرار إلى ذلك صراحة،
إلى طرف ولو لم يشر ّ
هذا األمر له تبعاته على جوهر االتفاق النهائي ولو
تأخر إلى حين.
ثانياً :القرار ( )2254كان ك ّرس أهمية وجدوى
اجتماعالرياضالمنعقدبين(،2015/12/)11-9
وبالتالي كان قد ك ّرس التفاهم الدولي في اجتماع
فيينا  2بتاريخ  2015/11/14بتكليف السعودية
مه ّمة تشكيل الوفد ال��س��وري المعارض تمثيالً
واسعا ً بالتشاور مع دي ميستورا وهذا ما فشلت
به بطبيعة الحال ،بينما لم نلحظ ه��ذه المه ّمة
�ص القرار( )2268ال��ذي أوك��ل المه ّمة إلى
في ن� ّ
دي ميستورا والملتزم حصرا ً بالتفاهم األميركي
الروسي ،هذا األمر يقود إلى استنتاج واضح بأنّ
شكل الوفد المعارض سيتغير حكما ً وأنّ وجود
فود من معارضة الداخل ومن القوى العلمانية
والديمقراطية سيكون أساسيا ً وليس استشاريا ً أو
تابعا ً وغير خاضع للتجاذبات اإلقليمية ،ما يقود
حكما ً أيضا ً إلى تغيير أجندات وفد المعارضة،
والتي تمثلت سابقا ً بأجندات الرياض وحدها.
ثالثاً :رغم تأكيد القرارين ( 2254و )2268على
إعالن جنيف األول في العام  2012كأساس النتقال
سياسي في سورية ،إال أننا نجد فارقا ً جوهريا ً
ّ
مه ّما ً بين حيثيات القرارين ،فالقرار ( )2254أشار
ونصا ً إلى (دعم األطراف الدولية لعملية
صراحة
ّ
سياسية بقيادة سورية تيسرها األم��م المتحدة
وتقيم في ستة أشهر (حكماً) ذات مصداقية،)...
نص القرار ( )2268في حيثياته في
بينما أشار ّ
الفقرة 7منه إلى تأكيد (دعمها لعملية سياسية
بقيادة سورية وبتسهيل من األمم المتحدة )..من
دون اإلشارة إلى شكل االتفاق النهائي سواء حكم
انتقالي ( )2254أو حكومة انتقالية (إعالني فيينا)
أو هيئة حكم انتقالي (بيان جنيف )1أو حكومة
وحدة وطنية ...بل ترك األمر من دون تحديد وهذا
تطور إيجابي مهم يُبنى عليه.
ج��م��ل��ة األم����ور وال��م�لاح��ظ��ات ال��ث�لاث تنبئ
بصعوبة المحادثات ،ال سيما أننا أم��ام حالة
ّ
تشظ في أجندات المعارضات السورية وحالة
م��ن التناقض ال��ح��ا ّد ف��ي االت��ج��اه��ات السياسية
الداخلية والخارجية ،ومن الصعوبة بمكان أن
موحد من المعارضات السورية تحت
يجتمع وفد
َّ
سقف محدّد من المطالب والتوجهات هذا إذا ما
أضفنا إليه ردة الفعل اإلقليمية التي لم تتضح
حتى اآلن وحالة التم ُّرد التركي ال��دائ��م ،والتي
ينتابها الحذر من تفاصيل االتفاق وشكله ،ليبقى
السؤال األه��م :هل نحن أمام فرصة النطالق جاد

وحقيقي لعجلة المسار السياسي للح ّل أم أنّ ج ّل
التفاهمات السابقة كانت بمثابة خيار الضرورة
فقط لتجنب احتماالت الصدام الذي كاد أن يكون
وشيكاً ،بما يوحي بإمكانية ترحيل الملف إلى ما
بعد االنتخابات األميركية المقبلة.
تبقى هذه األسئلة مشروعة ومطروحة ،وهنا
ال نستطيع تبني سيناريو دون آخر نظرا ً لغياب
المعطيات الواضحة ،ولكن سنقدم مالحظات مه ّمة
تفيدنا باإلضاءة على مسار المفاوضات المقبلة:
المالحظة األول���ى :خ�لاف�ا ً للجولة األول���ى من
محادثات جنيف ،3بدأ العمل فعليا ً على تفكيكٍ مهم
أللغام زرعت في مساره ،فنتحدث في هذا السياق
عن وقف مهم لألعمال القتالية بانتظار إحراز ٍ
وقف
�ص عليه صراحة
شامل إلط�لاق النار ،وه��و ما ن� ّ
القرار ( )2254ولم ينفذ حينها ،وأيضا ً نتحدث
عن تمثيل واس��ع للمعارضات السورية وليس
احتكارا ً سعوديا ً لحصرية تشكيل الوفد المعارض،
وألول مرة نرى اللبنات األولى لتصنيف الجماعات
المسلحة بين معتدل وإرهابي ،فلعل االلتزام التام
بالقرار ( )2268بكليته بما فيه وقف إطالق النار
والتوجه نحو محادثات جنيف قد يكون أساسا ً
متفقا ً عليه للتصنيف.
المالحظة الثانية :بخالف جنيف  2بجولتيه
والتي أعقبها تهديد جدي أطلسي ـ أميركي بغزو
سورية .وجنيف  3بجولته األولى والتي أتت على
وقع قرقع ٍة فارغة للسالح الخليجي والتركي نرى
ه��دوءا ً إقليميا ً نسبيا ً مهما ً قد يساعد في إنجاح
مناخات الح ّل في سورية.
المالحظة الثالثة :حجم التفاهم األميركي ـ
الروسي والمكرس بثالث اتفاقات مه ّمة بأقل من
شهر توحي بجدية وض��ع األزم��ة السورية على
مسار الح ّل السياسي وليس العسكري تجنبا ً
لكارثة الصدام الذي كاد أن يحصل برعونة تركية
وإسناد سعودي.
استنتاجا ً لما سبق نستطيع تب ّني إجابة لتلك
األسئلة السابقة فخيار الضرورة لتجنب الصدام
قاد حكما ً إلى جملة التفاهمات الثالث استكماال ً
لنهج فيينا السابق ،والتي ج ّنبت سورية ساحة
الصدام بين روسيا والواليات المتحدة ،أو الحرب
اإلقليمية باإلنابة ،والوقت عينه ،هي فرصة مه ّمة
لوضع قطار الح ّل على مساره السياسي ،لكنّ األمر
مرتبط بالنوايا األميركية والتي قد تتخذ ق��رارا ً
بترحيل الملف إلى إدارة أميركية جديدة على قاعدة
الصراع السياسي ال العسكري مع روسيا في شرق
المتوسط ،وقد تتضح الصورة أكثر مع انطالق
المحادثات ربما في  9آذار الجاري ،والتي قد تحمل
في أيامها األولى إشارات مه ّمة إلى النوايا الدولية
الجديدة في سياق األزمة السورية وتفاعالتها.

انتخب انتخب
حر و�س ّيد...
ف�أنت ّ
*

} د .حسام الدين خالصي

في سورية اليوم ،ومنذ خمسة سنوات مضت ب��ات الميدان
حلبة صراع واضحة بين من يؤيد السيادة الوطنية والدفاع عنها،
وبين من يؤيد الرغبات الخارجية في إسقاط هذه السيادة والنيل
منها وتحويلها إلى تابعة على أق� ّل تقدير أو استبدالها بأخرى
مأجورة للكيان الصهيوني.
ـ عسكرياً ،يتصدّى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة
الشعبية والحلفاء في ك ّل يوم لعصابات اإلرهاب المنظم ليمنع أي
هجوم منذ اليوم األول ،ويمضي الجيش في خطته للتحرير غير
آبه لما ينجز من تفاهمات ألعداء سورية حول المشهد من الداخل
ويقضي على الرغبات الحاقدة على سورية وتاريخها من قبل
عصابات آل سعود وأردوغان.
ـ سياسيا ً وشعبيا ً الشعب ال�س��وري حسم خياره ب��أن يقف
وراء جيشه وقدم في أرقى استفتاء على اإلرادة الوطنية أنه وبعد
خمس سنوات ينتمي إلى قرار وطني مستقل ويحترم دستوره
ال��ذي ك��ان ال يعرف عنه شيئا ً في الماضي النتفاء الحاجة إلى
ه��ذه المعرفة وال��ذي فجأة وج��د فيه (الدستور) الحصن األول
فتمسك بمواعيده ومواقيته الدستورية غير
الذي يصون سيادته
ّ
ملتفت إلى اتفاقات جنيف وال فيينا وال موسكو وال أي عاصمة
في األرض وال األمم المتحدة المتلونة صهيونيا ً وسعودياً.
س�ت�ج��ري االن�ت�خ��اب��ات البرلمانية ف��ي س��وري��ة ب�ع��د شهرين
تقريبا ً من اآلن وبعد إعالن السيد الرئيس الدكتور بشار األسد
عن موعدها في تح ٍّد واضح للرغبات الخارجية التي تطمح إلى
تمسك السيد الرئيس
خ��رق ال��دس�ت��ور ال �س��وري ون�س�ف��ه .فقد ّ
بحرية الشعب المقاوم ورغبته في نيل الحرية الحقيقية من براثن
اإلرهاب الذي تسلط على رقاب السوريين.
وال�س��ؤال اآلن :هل يعلم السوريون أهمية ه��ذه االنتخابات
األهم في تاريخهم المعاصر؟ هل يدركون أنها ترمز إلى السيادة
والحرية الحقيقية م��ن ب��راث��ن االستعمار اإلره��اب��ي التكفيري،
وأن�ه��م م��ن خاللها سيرفضون فيما يرفضون ال��وج��ه األسود
لإلسالم السياسي ال��ذي ُف��رض على المنطقة ،وأنهم بنجاحهم
ف��ي ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات س�ي�ع�ط��ون ج��رع��ة األم� ��ل ل �ك � ّل الشعوب
المقاومة للمشروع الصهيوني في المنطقة والعالم؟ إنّ نجاح
هذه االنتخابات يعني وبالضرورة أنّ الصمود األسطوري لهذا
الشعب المقاوم في سورية سيكون منهجا ً ُيد ّرس (مصر ـ الجزائر
ـ تونس ـ ليبيا ـ اليمن ـ لبنان) حول أنّ هناك من أراد أن يدمر العالم
وأنّ سورية وقفت في وجه الظلم وقالت ال ومليون مرة ال.
تد ّل المؤشرات االجتماعية والسياسية على وعي السوريين
لهذه المه ّمة السياسية الوطنية ألنهم فعلوها في االنتخابات
الرئاسية  2014بقوة وج��دارة ،ولك ّن األه��م اآلن أن ن��درك أننا
ودف��اع�ا ً عن حريتنا وسيادتنا نخوض ه��ذه المعركة السياسية
لنوصل برلمانيين أكفاء إلى قبة البرلمان كي نستمر في الصمود
ونوحد الصف لنكون أقوى ونحقق
وأن نتالفى أخطاء الماضي
ِّ
نجاحا ً أرقى ألنّ هذا البرلمان سيُفرز حكومة أقوى إذا كان ُمن َّوعا ً
ومختارا ً بدقة وعناية.
إنّ قيمة ال�ح��ري��ة وال �س �ي��ادة ال�ت��ي قدمنا م��ن أجلها الشهداء
تقتضي أن ال نعطي الصوت إال لمستحقيه األكفاء وأن نحجب
الثقة عن من ال يستحقها تحت أي اعتبار ،ففي زمن الحروب تكثر
السمسرة واالتجار بالمواقف ،وعلى السوريين أال ُيخدعوا ممن
تاجر بالموقف والكلمة واللقمة ،علينا أال نوصل عمالء اإلخوان
المسلمين المختبئين والمتخفين والغير مكشوفين بعد إلى
البرلمان بغير قصد أو عن جهل وعدم دراية ،وهذه مه ّمة صعبة
ألنّ االختيار يحتاج إلى الوعي الوطني الكامل بصعوبة وقداسة
المه ّمة حفاظا ً على تضحيات الشهداء والجرحى.
اليوم ما زال السوري حرا ً وسيدا ً والحر والسيد ال يمنح صوته
في االنتخابات إال لمستحقيه الذين يضمنون تغييرا ً وشجاعة في
نقل المواطن من مرحلة الصمود إلى الصمود اإليجابي والشراكة
الوطنية الحقيقية في اتخاذ القرار الوطني ،وإلى رقابة حقيقية
على مصالح ال�ن��اس م��ن خ�لال ال�ق��وة ف��ي ال�ط��رح ورق��اب��ة األداء
الحكومي تحت قبة البرلمان.
يجب أن يرتقي صوت المواطن إلى مستوى القتال في الميدان
ويكون الصوت االنتخابي كالطلقة الصائبة والغير مهدورة،
ّ
بغض النظر عن
علينا أن نصوت بكثافة وأن نختار األف�ض��ل،
االنتماء الحزبي والمناطقي والعشائري والديني .علينا النظر إلى
البعد الوطني للمرشح في انتخابات التحدّي والسيادة لذلك أيها
السوري ما زالت رحى المعركة تدور واليوم المعركة السياسية
للوصول إلى للبرلمان ال ُيحسمها إال صوتك القوي.
أم��ام المعارضة الوطنية واألح��زاب الجديدة المتشكلة اليوم
فرصة تاريخية للمساهمة ف��ي صناعة ال �ق��رار ولديها فرصة
لتكشف رصيدها الحقيقي في ال�ش��ارع ال�س��وري ولتكسب ما
تستطيع كسبه من نواب في البرلمان ،وإذا فكرت بعض فصائل
المعارضة في مقاطعة هذه االنتخابات كما فعلت في االنتخابات
الرئاسية س��اب�ق�اً ،ألي سبب ك��ان ،ستكون ب��ذل��ك ترتكب خطأ
تاريخيا ً كبيراً ،فالقصة هنا ال تتعلق بموقف سياسي بل بموقف
تتجسد فيه معاني الحرية والسيادة فك ّل تيار سياسي،
وطني
ّ
موال كان أو معارضا ً ويشعر بالحرية والسيادة يجب أن يشارك
في االنتخابات فالوقت اآلن ليس لتصفية الحسابات السياسية بل
لممارسة السيادة الوطنية مهما شاب هذه االنتخابات من شوائب
وكما يقول المثل المصري الشهير (الميه تكذب الغطاس) ،وبنا َء
عليه الجميع مدعو إل��ى المشاركة وب�ق��وة ف��ي ه��ذه االنتخابات
ك ّما ً ونوعا ً في تح ٍّد واضح لقوى الشر والظالم التي عتّمت على
سورية وتاريخها بأنها لن تفلح ما دام فينا مواطن ح ّر وسيد.
إذاً ،التاريخ سيُسجل وأي تقصير هنا وعدم مشاركة ستكون
داللته إلى أنك وقفت مع الباغي وأنك عبد وسجين إرادة ومرتهن
للغير.
على المواطن الحر والسيدّ ،
بغض النظر عن االنتماء السياسي،
واجب وطني مهم هذا إن كان يشعر بقيمة صوته اليوم أكثر من
أي يوم مضى واجب يتلخص فيما يلي:
ـ إبعاد االنتهازية عن البرلمان وتنقيته من الرجعية األصولية.
ـ إبعاد االنهزاميين من البرلمان إلى غير رجعة.
ـ االق��ت��راب م��ن علمانية ال��دول��ة ب��اخ�ت�ي��ار ال�م��رش��ح األفضل
الواضح.
ـ االبتعاد عن المحسوبيات والرشاوي وشراء الذمم.
ـ الدفاع عن سورية ومصالحها بنجاح االنتخابات.
ـ احترام األقليات السياسية وإيصالها إلى البرلمان ،خاصة إن
كانت واضحة الطرح ومستقلة القرار.
ـ عدم الركون لليأس في عدم جدوى ما نفعله بالتصويت فمهما
كان الفعل فهو أجدر من البقاء في المنزل وعدم التصويت ،أي
ترك الالمباالة جانبا ً ألنها ذات يوم أوصلت من ال يستحق إلى
البرلمان وكي ال نندب حظنا الحقاً.
واليوم ومن تجارب الشعوب علينا استنتاج العبر فليس صدفة
أن تجري االنتخابات التشريعية في سورية وإيران معاً ،فإيران
التي حوصرت طيلة سنين ُ
وشنّت عليها الحروب نجحت بفعل
قوة صوت الشعب الحر والسيد أن تمضي في ركب انتصارها
في ك ّل الميادين ،لذلك فإنّ السوريين أولى بالفرح بانتصارهم
الذي اقتربت راياته ،وألنّ ك ّل سوري ح ّر وسيد وألنّ ك ّل سوري
سيكون مشاركا ً في النصر عبر صموده .سنرفع صوتنا وحتى
نهاية االنتخابات عاليا ً بعبارة :انتخب ...انتخب ...فأنت ح ّر
وسيّد.
ح � ّر ب�ق��وة الجيش ال�ع��رب��ي ال �س��وري ،س�يّ��د ألن��ك ف��ي وطنك
وتمارس حقوقك الدستورية في موعدها.
*رئيس األمانة العامة
للثوابت الوطنية في سورية  -مجتمع مدني

