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حمليات

� ّأكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن �أهداف رو�سيا في �سورية ُح ّققت ...وقرارها الأخير تقلي�ص القوات ال ان�سحاب ًا



و�سطي لرعاية العملية ال�سيا�سية في جنيف
حطيط :رو�سيا تحتاج �إلى موقع
ّ
حاورته :روزانا رمال
تحرير محمد حمية
أ ّكد الخبير العسكري واالستراتيجي الدكتور
العميد أم��ي��ن حطيط أن ال��ق��رار ال��روس��ي ليس
انسحابا ً وال خروجا ً من سورية ،بل هو تقليص
لحجم التواجد أو خفضه ألن الوجود الروسي
استراتيجي ومرتبط بالتواجد في المياه الدافئة.
وأوضح حطيط في حديث إلى «البناء» وقناة
«توب نيوز» أنّ الدخول الروسي إلى سورية كان
لمنع إسقاط الدولة بالق ّوة وهذا ما تحقق ،وانتزاع
القدرة الهجومية من اإلرهاب وهذا تحقق ،واإلجهاز
على العناصر الذين يحملون الجنسيات الروسية
كي ال يعودوا إلى روسيا ويهدّدوا أمنها ،وهذا ُح ّقق
بشكل كبير.
وش���دّد حطيط على أنّ ال��ق��رار ال��روس��ي كان
طبيعياً ،ألن روسيا ال تريد أن تجمع بين القائد
في الميدان والراعي للعملية السياسية ،بل عليها
أن تتخلّى عن إحدى الصفتين ألنها بحاجة إلى
وسطي للوظيفة الرعائية في جنيف،
إشغال موقع
ّ
لكسب ثقة الطرفين.
نص الحوار:
وفي ما يلي ّ
{ هل فعالً أح��دث القرار الروسي تقليص قواته
العسكرية من سورية إرباكاً؟
 القرار الروسي في الدخول العسكري إلىس��وري��ة ك��ان مهما ً ب��ذات��ه وف��ي توقيته .واآلن
ف��ي تقليصه مه ّم ف��ي المضمون وف��ي التوقيت
والرسائل .للتدخل الروسي ثالث عبارات مفتاحية
قالها الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،األولى :إن
الدخول الروسي العسكري كان بطلب من الحكومة
السورية ولم يكن تدخالً .ثانياً ،الطلب كان مقترنا ً
بمدة ،ولذلك حدّد بوتين مدة أربعة شهر ثم مدّدها
إلى ستة ،وثالثا ً الدخول مقترن بمهمة معينة ،فإذا
توقفت الحاجة السورية وانقضت المدة والمهمة
انتهت الحاجة لوجودها ،ألنها دخلت كقوات
مساعدة موقتة ال احتالالً.
{ ه���ذه ال��خ��ط��وة ال��روس��ي��ة ق��رأه��ا ال��ب��ع��ض على
أنها ضغط على واشنطن وحلفائها أو على الجانب
السوري؟
 للمساعدة الروسية العسكرية عناوين ثالثة،األول الدعم اللوجستي للجيش السوري وبمقتضاه
تم تأهيل س�لاح الجو ال��س��وري لتقدّم اإلسناد
للقوات الب ّرية وتزويدها بالذخائر واألسلحة التي
دمرت ،وهذا لم يتأثر بعد الخطوة الروسية .الثاني
مساعدة عمالنية وهي فرعين ،االول إسناد القوات
التي تواجه القوة المسلحة المعادية على االرض
والثاني ضرب «داعش» وتحديدا ً في األماكن التي
يسيطر عليها ،والتقليص طال الفرع االول فقط.
ومن المنطقي أن تقرر روسيا وقف المساعدة في
الفرع األول ،ألن روسيا ال تريد أن تجمع ما بين
القائد في الميدان والراعي للعملية السياسية،
بل عليها ان تتخلى عن احدى الصفتين .عندما
دخلت القوات الروسية كان يعمل الجيش السوري
وفق استراتيجية محدّدة ،وعندما دخلت القوات
الروسية وتشكل فائض ناري انتقلت سورية إلى

حطيط متحدّثا ً إلى الزميلة ر ّمال
استراتيجية الحرب الشاملة والجبهات المتعدّدة
والمحاور المتناغمة ،وس� ّرع��ت االستراتيجية
الثانية تحقيق االهداف التي تبتغيها سورية في
االستراتيجية السابقة ،وباتت المراكز االساسية
التي تريدها ال��دول��ة في قبضتها .أم��ا مواجهة
«داع��ش» مباشرة ،فتتابع القوات الروسية ذلك
كما كانت قبل القرار .أما إقفال الفضاء السوري في
وجه الطيران التركي فسيستمر ألن منظومة «أس
أس  »300قال الروس إنها ستستمر .توقف الشطر
العمالني ألن القوات العربية السورية مع حلفائها
أصبحوا في وضع مقتدر على المتابعة ،والدليل
ما يجري في تدمر ومحيطها .وثانيا ً ألن روسيا
بحاجة إلى إشغال موقع وسطي للوظيفة الرعائية
في جنيف لكسب ثقة الطرفين ،ولذلك بعد القرار
تغيّر الجو في جنيف.
{ هل أصبحت روسيا طرفا ً مقبوالً لرعاية طر َفي
النزاع في سورية؟
 ه��ذا ال��م��وق��ع جعلها ف��ي وض��ع أف��ض��ل منأميركا ،ولذلك تغيرت لهجة «المعارضة» ورعاتهم
اإلقليميين والدوليين .وبالتالي السبب االول للقرار
الروسي بالدخول إلى سورية كان لمنع إسقاط
الدولة بالقوة وهذا تحقق ،الثاني انتزاع القدرة
الهجومية من اإلرهاب وهذا تحقق ،الثالث االجهاز
على العناصر الذين يحملون الجنسيات الروسية
كي ال يعودوا إلى روسيا ويهدّدوا أمنها وهذا تح ّقق
بشكل كبير .القرار الروسي ليس انسحابا ً وال
خروجاً ،بل هو تقليص لحجم التواجد أو خفضه.
الوجود الروسي استراتيجي مرتبط بالتواجد في
المياه الدافئة.
{ ماذا ح ّققت روسيا على األرض حتى اآلن وماذا
تغيّر في الجغرافيا عسكريا ً بعد الوجود الروسي؟
 الوضع قبل الدخول في منطقة الجنوب كانتالجبهة مع ّرضة لما يس ّمى «عاصفة الجنوب»
خمس مرات ،وانتهى الحال إلى أن ُح ّررت منطقة
«الشيخ مسكين» ،وحوصر المسلّحون في جزء
محدّد في درعا وسقطت منظومة «الفيلق االول»

وعُ ّطلت «غ��رف��ة ال��م��وت» ف��ي األردن وأصبحت
الجبهة راك��دة وال تشكل أي تهديد لدمشق .أما
في ريف دمشق فتح ّقق أم��ران :األول في الجانب
الغربي حصلت المصالحات في الزبداني ،وخطر
اإلرهاب المهدد لدمشق من الغرب انتهى ،وبقيت
مضايا وأجريت المصالحات في الغوطة الجنوبية
و ُفصلت داريا عن المعضمية ،وخرجت دمشق من
الجنوب من إطار أيّ تهديد .استكملت المصالحات
في القدم والحجر االس���ود ،وأُب � ِع��د خطر مخيم
اليرموك عن دمشق .أما الجانب الشرقي فحصل
خرق هام في الغوطة الشرقية ووص��ل الجيش
السوري إلى مطار «مرج السلطان» ،وبات تهديد
المسلّحين للعاصمة من دوما قليالً جداً ،وتم قطع
اتصال «جيش االس�لام» مع البادية .أما منطقة
ريف حمص فتم الخرق في مهين ،وتمت حماية
صدد ،وأصبح الجيش على مشارف تدمر .ويمكن
أن تعالج خالل أسبوع ،كل ريف حمص الشرقي
في القبضة السورية ،أما في شمال حمص فحصلت
المصالحات في حي الوعر وعزلت الرستن وانتهى
التهديد لحمص من الشمال .في ريف حماه هناك
محاصر.
شطران :االول استعادته الدولة واآلخر
َ
ف��ي منطقة الشمال ت��م تطهير ال��ري��ف الشمالي
لالذقية بشكل شبه كامل وعزلت الحدود التركية
عنه وبقي مثلث إدلب ـ جسر الشغور ـ سهل الغاب.
أما في حلب فكان اإلنجاز األهم بتحرير معظم ريف
حلب الجنوبي وخرق كبير في مطار «كويرس»
وتحرير نصف ريف حلب الشرقي ،وتقدّم الجيش
السريع باتجاه نبّل والزهراء ّ
وفك الطوق عنهما
ثم طرد المسلحين بين أعزاز والحدود الشمالية
بالتعاون مع األكراد ،و ُف ّككت الجبهة حول حلب،
وثبت الجيش القوى في دير ال��زور ،وأعاد منابع
النفط .وفي ريف الحسكة ُثبّتت القوة ودخلت
القوى إلى الشدادي وقطعت الطريق مع العراق في
جنوب الحسكة.
{ القرار الروسي تبع االتفاق األميركي ـ الروسي
لوقف إطالق النار في سورية ،أال يظهر ذلك التنسيق

الكامل بين أميركا روسيا؟
 لو كانت أميركا ق��ادرة على تحقيق أهدافالعدوان على سورية كما شاءت لما كانت استمعت
إل��ى روس��ي��ا .ول��و كانت روسيا ق��ادرة على طرد
أميركا كلّيا ً من سورية لما كانت مدّت اليد نحوها.
روسيا التي رأت أنها بتدخلها غيّرت الميدان ،ليس
من مصلحتها أن تستف ّز أميركا وتجبرها على الر ّد
وتفسد االنتصار .روسيا تعتبر نفسها أنها التحقت
بالفريق الذي صمد وانتصر ،وتريد أن تنزل أميركا
عن الشجرة وتشركها في االنتصار ،وهذا ما تفعله
مع السعودية المهزومة والمأزومة التي تحتاج إلى
رجل ذكي كي ينزلها عن الشجرة وهو بوتين الذي
يستعين بأميركا للضغط على السعودية ،وهو
بدوره يقدّم لها الحضن الدافئ.
{ ه��ل ه���ذا التنسيق يعني أن روس��ي��ا ه��ي التي
ستحكم المنطقة وأميركا تس ّهل لها لعب هذا الدور؟
 هناك فرق بين تص ّرف روسيا وتص ّرف أميركامع األطراف اإلقليمية .أميركا تتص ّرف على قاعدة
التابع والمتبوع .أما روسيا فهي صديقة إليران
وس��وري��ة وح��زب الله .الصمود األس��ط��وري في
سورية يعني أننا نتجه إلى شرق أوسط صديق
لروسيا وليس منطقة النفوذ والحكم.
{ ه��ل ك��ش��ف ال��ق��رار ال��روس��ي ع��ج��ز أم��ي��رك��ا في
الضغط على حلفائها لدفع مسار الح ّل السياسي ال
سيما السعوديين واألتراك؟
 أميركا منذ أن قبلت دخول مشاورات فييناكان لديها نوع من االنقالب في الموقف من سياسة
إس��ق��اط س��وري��ة عسكرياً ،إل��ى حفظ المصالح
األميركية بالسياسة في ظل ق��رار استراتيجي
أميركي باالنزياح عن الشرق األوس��ط عسكريا ً
والتح ّول نحو أفريقيا وشمالها بالنفوذ االقتصادي.
االنسجاب الروسي هو لتسهيل الدور األميركي في
عملية االنزياح ومساعدتها للضغط على حلفائها
نحو الحل السياسي.
{ هل هذا يعني أننا دخلنا في جدّية الحلول؟
 المشهدان الدولي واإلقليمي محكومان بثالثةعناصر ،األول قناعة من كل الالعبين االساسيين
في المنطقة والعالم بأن الحرب انتهت ،والثاني
أن ال��خ��روج من المستنقع ال ب � ّد أن يكون بح ّل
سياسي يحفظ مصالح الجميع ،والثالث الدخول
ّ
في التفاوض بجدّية ،وفي جنيف بدأت تلوح هذه
الجدّية.
{ هل ستطول العملية السياسية؟ وهل هي مرتبطة
باالنتخابات األميركية؟
 ال أتوقع سرعة في العملية السياسية .للوصولإلى حل يجب تجميع المعارضات المتنافرة والتي
ما زالت تشتبك مع بعضها .قطر انكفأت عن المشهد
السوري ،وتركيا ضربها اإلره��اب والسعودية،
تستعد لتنزل عن الشجرة .تشكيل حكومة جامعة
يمكن أن يتم خالل األشهر الستة المقبلة .أما عملية
وضع الدستور واالنتخابات فستطول .نعيش
اليوم المرحلة التي تفصل الحرب عن السالم ،أي
أننا نسير بجدّية نحو الح ّل السياسي ألن الح ّل
العسكري وصل إلى حائط المسدود ،وبدأت تتآكل
قدرات الفريق الذي اعتدى على سورية.

التدخل الرو�سي في �سورية ّ
ّ
� ّأكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ
حقق نتائج باهرة على الأر�ض وفي ال�سيا�سة

�ص ّوان :مو�سكو حري�صة على التعاطي مع الق�ضايا من بوابة ال�شرعية الدولية
العسكري والسياسي الداخلي من خالل ما ح ّققوه من مصالحات
واالستجابة من قبل  44فصيالً مسلحا ً وافقت على وقف العمليات
العسكرية.

حاوره سعد الله خليل
أ ّكد الكاتب والصحافي السوري أحمد ص ّوان أنّ ما شهدته سورية
متوحشة بامتياز،
خالل السنوات الخمس الماضية يع ّد حربا ً إرهابية
ّ
حاولت بسيناريواتها ومراحلها وأهدافها القضاء على ك ّل شيء ،ليس
فقط تدمير الدولة السورية ،إنما تفتيت جغرافيتها إلخراجها من
دورها القومي والعربي المش ّرف في الساحة العربية ،إلى دور مه ّمش
كرتوني.
ّ
وقال ص ّوان خالل لقاء مشترك أجرته معه «البناء» وشبكة «توب
نيوز» :هي حرب إرهابية حاولت عبر هذه السنوات أن تنال من القرار
السيادي في سورية وانتهاكه واختراقه بشكل كامل .لكن من الواضح
أنّ هذه األزمة لن تطول بسبب الصمود األسطوري وانتصارات الجيش
العربي السوري والتفاف الشعب السوري حول الجيش والدولة في
مكافحة اإلرهاب والقضاء عليه ،وبسبب ما تم ّثله سورية بموقعها
الجيوسياسي في المنطقة ،وما أُغدق من أموال وماليين إلشاعة الفقر
والجهل والخراب في هذا البلد.

ّ
لصف موسكو
كسب واشنطن

وأشار ص ّوان إلى أنه رغم ك ّل سنوات هذه الحرب ،ما زالت أهدافنا
مكافحة اإلره��اب والقضاء عليه لرسم خريطة سورية المستقبل
باإلرادة الشعبية والخيار الشعبي.
وأوضح أن األصدقاء الروس لم يدخلوا إلى سورية إلاّ من أجل
الحفاظ على القرار السيادي فيها .وكان هذا التعاون مع الجيش
السوري لتأمين الغطاء الج ّوي له للتقدم على األرض.
وحول قرار موسكو سحب جزء من القوات الروسية من سورية قال
ص ّوان :الروس قالوا إنهم دخلوا سورية بالشرعية وبقرار سياسي
سوري وطني ،وقد كانوا حريصين تماما ً على تحديد فترة زمنية
محدّدة للتدخلُ ،م �دّدت حتى ستة أشهر .واإلنجازات التي حققها
الجيش السوري مع الطيران الروسي كانت محسوبة بد ّقة .كما كان
سحب القوات الروسية بقرار سوري سيادي أيضاً.
وأضاف ص ّوان :باستهداف روسيا مق ّرات المجموعات اإلرهابية
وتحركاتها ،بدت حريصة على كسب الواليات المتحدة كشريك في
الحرب على اإلرهاب والدخول في مسار سياسي .و روسيا قادرة على
إنجاز هذه المهمة رغم ما م ّرت به من مطبات في تلك المرحلة من كيل
بمكيالين والنفاق السياسي األميركي .ولكن معالم اإلنضاج السياسي
بدأت تظهر أكثر بالتزامن مع محادثات جنيف.
وشدّد ص ّوان على أنّ الخطوة الروسية تع ّد توقيتا ً مهما ً جدا ً تجاه
محادثات جنيف ،ألننا بدأنا نلمس أنّ «جنيف  »2في جولته الثانية
سيكون مختلفا ً عن «جنيف  »3في جولته األول��ى ،وهذا ما أوضح
أنّ فشل عقد الجولة كان باألساس بسبب التدخالت واإلم�لاءات
واألج��ن��دات التي حملتها وف��ود «معا ِرضة» ع �دّة ،تلك التي عُ لّبت
وص ّنعت في السعودية وتركيا.
ُ
ولفت ص��وان إل��ى أن هناك موقفا ً واض��ح�ا ً للواليات المتحدة
األميركية منذ الجولة األولى لمباحثات «جنيف  »2عندما وضع وفد
الرياض شروطا ً للحضور إلى جنيف ،لكن زي��ارة وزير الخارجية
األميركي جون كيري إلى السعودية فرضت على المملكة ووفدها
الحضور ،ولكنهم أفشلوا عقد الجلسة .أما اآلن ،فقد ثبُت أنّ هناك
إمكانية الختراق هذا الفشل أكثر بحماية عقد المباحثات بشكل يضمن
على األقل إجراء حوار سوري ـ سوري برعاية األمم المتحدة.

نتائج باهرة

وأش��ار ص�� ّوان إل��ى ما قالته روسيا وم��ا حققته بالتعاون مع
الجيش العربي السوري حيث تم ّكنت من استهداف  2000عنصر من
اإلرهابيين ،وأتاحت الفرصة للجيش العربي السوري للسيطرة على
 10.000كيلومتر مربّع ،أي ما يعادل مساحة لبنان تقريباً .وأضاف:
هذا الوجود الروسي كان له طريق آخر مترتب عليه من خالل التزام
عدد من التنظيمات اإلرهابية العسكرية بوثيقة «ميونخ» ،بالتوازي
مع إقرار المصالحات الوطنية .وهذا ما جعل الروس يعتقدون ـ حتى
ّ
اضطلعوا بها،
على الصعيد العسكري ـ أنهم أنجزوا المهمات التي

النزول عن الشجرة

وهم في الوقت نفسه ما زالوا موجودين في سورية حتى القضاء على
اإلرهاب والتنظيمات التي لم تلتزم بالقرار « .»2268من ّوها ً أن عملية
الفرز بين اإلرهاب و«المعارضة» باتت أكثر وضوحاً ،وهذا ما يجعل
المضي بالح ّل السياسي والقرار الوطني أكثر تقدّماً.
ّ

حماية القانون الدولي

وشدّد الكاتب الصحافي على أن روسيا تنطلق من نقطة واضحة
بعالقاتها مع الدول ،سواء كانت صديقة أم دول في حالة خصومة،
وهم حريصون على الدخول من باب الشرعية الدولية ولذلك دخلوا
بقرار سوري واستجابوا لهذا القرار ،من باب ميثاق االمم المتحدة
لحماية دولة عضو في االمم المتحدة ،وقالوا إنهم دخلوا إلى سورية
لحماية مصالح روسية أيضاً ،فهم أصحاب عبارة «أمن روسيا من
أمن سورية» ،والرئيس بوتين يستشهد دائما ً بكالم كاترين الثانية
أنّ «مفتاح البيت الروسي موجود في سورية» ،وهذا كالم مه ّم جداً.
مؤكدا ً أن روسيا استطاعت ترسيخ القرارات الدولية ليس كمثل
الواليات المتحدة التي تستعملها لمصالحها الخاصة .فروسيا خرقت
هذه االعتبارات األميركية عبر الفيتو بالتشارك مع الصين .وهكذا لم
مسجلة أميركياً.
يعد مجلس األمن عالمة
ّ
ص ّوان أوضح أن روسيا أوقفت الواليات المتحدة ولم تسمح بتدخل
في سورية من خ��ارج مجلس األم��ن كما حصل في العراق وليبيا،
وحالت دون بقاء القرارات الدولية حبرا ً على ورق ،خصوصا ً في ما
يخص سورية كالقرار « »2253الذي اتخذ على مستوى وزراء مالية
الدول األعضاء في مجلس األمن ،بتوقف تدفق اإلرهابيين وتجميد
أموال الدعم لإلرهاب .وعندما حاولت الواليات المتحدة تهميش هذا
القرار قامت روسيا بإغالق الحدود بالنار ،خصوصا ً على الجانب
التركي بما يتعلق بهذه الحالة.
وتابع ص ّوان :أعتقد أن الروس يستندون إلى الشرعية الدولية
عالمي متوازن يجب أن يقوم على عدم تهميش الدول والتالعب
ونظام
ّ
بجغرافيتها وبقراراتها السيادية .وب ّين ص ّوان أنّ القرار الروسي
يُع ّد سابقة ،وهو دفعٌ لألمور في سورية إلى الفضاء السياسي مع
الحفاظ على مكافحة اإلرهاب كأولوية ،وهذا كان واضحا ً من أصداء
هذا القرار على المستويين اإليراني واألميركي ،وحتى على مستوى
أطراف «المعارضة المعتدلة» كما تس ّميها أميركا ،والتي ت ّتهم روسيا
السياسي عبر
بقصف المدنيين .فروسيا تعتقد أنها تك ّرس الح ّل
ّ
الميدان العسكريّ ووقف المعارك ووقف العنف وإراقة الدماء ،رغم
أنّ الواليات المتحدة ـ حتى بعد صدور القرار الروسي ـ ال تزال تريد
استمرار هذا الصراع ألنها لم تستطع امتالك وال ورقة استراتيجية
على األرض السورية من أجل المقايضة والمبازرة فيها .وهذا سبب
السكوت على مواقف كثيرة من حلفائها التي تتعارض مع مواقفها
المعلنة ،خصوصا ً تركيا والسعودية.
وي��رى ص � ّوان أنّ الكرة اآلن في ملعب الواليات المتحدة لجهة
السياسي وسبل بقاء الدور الروسي فعّ اال ً
الجدّية من عدمها في الح ّل
ّ
وديناميكيا ً كما كان على امتداد األشهر الستة الماضية في العمل

ويرى ص� ّوان أن األدوات األميركية كانت وما زالت تحتاج إلى
مخارج تنزلها عن الشجرة .فتركيا التي صعّ دت في موضوع المناطق
اآلمنة بمساحات كبيرة ب��دأت تتحدّث عن مساحات ضئيلة بعد
اشتداد المعارك مع إرهابييها ،وادّع��اء أن هذه المساحات من أجل
الالجئين السوريين .وهذا في ح ّد ذاته تراجع تحتاج إليه تركيا
وتبحث من خالله عن مخرج من عنق الزجاجة .إضافة إلى االرتدادات
اإلرهابية التي بدأت تضرب أنقرة واسطنبول ،وإيجاد حاالت من
العداء والخصومة ما بين النظام التركي وقطاعات كبيرة من الشعب
التركي كاالعتقاالت الكبيرة في مختلف القطاعات التركية .فهناك
 2000دعوى قضائية رفعها أردوغان على صحافيين.
وأضاف ص ّوان :الزيارة األخيرة لرئيس الحكومة التركية أحمد داود
أوغلو إلى ايران كانت لفتح صفحات تنقذ األتراك من المآزق .وهذا ما
ينسحب أيضا ً على السعوديين ،ونستشفه من خالل تصريحات وزير
الخارجية عادل الجبير الذي بدأ يقول إنهم أصبحوا يستسهلون
األم��ور في سورية واليمن .وه��ذا ي� ّ
�دل على أن ال��روس ق��رأوا هذه
اإلشارات للدخول في اشتباك سياسي بين السوريين أنفسهم وتفكيك
االشتباكات الدولية واإلقليمية في ما يتعلق بالوضع السوري.
وأض��اف ص � ّوان أنّ كالم وزي��ر الخارجية السوري وليد المعلم
عن انفراج األزم��ة ،لهو معلومة ال تحليالً كما عبّر الوزير في لقائه
الصحافي منذ أيام .معتقدا ً أننا بدأنا ندخل هذه المرحلة من االنفراج
التي باتت واضحة من خالل مباحثات جنيف الثالثة بجولتها الثانية
وما سيتبعها ،ومن القرار « »2254الذي حدّد ستة أشهر إلنهاء
هذا الحوار والوصول إلى ثالث نقاط هامة كما طرحها المبعوث
الدولي إلى سورية ستيفان ديمستورا سابقاً ،وهي الحكم والدستور
واالنتخابات .وهذا ما أبداه وفد الجمهورية العربية السورية في
لقاءاته ،من الطلب إلى ديمستورا إيضاح الشكل ّ
الدال على المضمون،
ومن سنفاوض ،وقد قدّم ديمستورا الئحة أسماء تض ّم :هيثم م ّناع
وماجد حبو ممثالً لألكراد ،والنقطة الثانية هي الترحيب الذي جرى
من أطراف من «المعارضة» والتي عقد بعض منها مؤتمرا ً في أنقرة
لالتفاق على وفد محدّد للبدء في اشتباك سياسي يخرج بحلول
سياسية.
ورأى ص� ّوان أنّ السعودية اقتنعت أنّ الحالة اليمنية ستضع
ّ
تتفشى في أوصال هذا
العائلة المالكة في مصيدة ،وأنّ المشاكل التي
النظام باتت خارج القدرة .وهذا ما دفعها إلى الهروب بتوصيف حزب
الله كمنظمة إرهابية .إنه تأجيج للصراعات الطائفية والفتنة التي
تعتاش عليها السعودية ،وكالم الرئيس األميركي باراك أوباما األخير،
تأكيد على أنّ النظام السعودي ال يستطيع االستمرار إال بعالقات
طيّبة مع إيران .مشيرا ً إلى أنّ اإليرانيين أذكياء في هذا المجال ،إال
أنّ السعوديين الذين يش ّكلون النبع للمشاكل في هذه المنطقة،
يحملون هدفا ً بات واضحا ً بتحالفهم مع الكيان الصهيوني ،ويندرج
ضمن هدف صهيوني يتعلق بإلغاء الصراع العربي ـ الصهيوني،
واستبداله بصراعات طائفية وعرقية أشارت إليها «إسرائيل» عبر
تصريح تسيبي ليفني ،وترحيبها بالقرار السعودي توصيف حزب
الله منظمة إرهابية وتح ّول نوع الصراع في المنطقة.

االنتخابات التشريعية

يؤ ّكد ص ّوان أنّ االنتخابات استحقاق دستوري ال ب ّد من ممارسته
تحاشيا ً للفراغ ،وهو ال يرتبط بمسار جنيف .فهو تعزيز للقرار
السيادي بالمحافظة على الدستور س��واء اعترفت أميركا أم لم
تعترف .فالسوريون مارسوا خالل هذه الحرب ثالثة استحقاقات
هي :انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية ،والدستور الحالي قابل
عبر التفاهم السياسي للتعديل والتبديل وبرأي الشعب السوري.
فهذا االستحقاق يع ّد تحدّيا ً وطنيا ً ّ
يدل على وقوف الدولة وثباتها
وعالقاتها الطبيعية بين مؤسساتها وشعبها.

دور الطالب في بناء المجتمع

عبد الهادي محفوظ
«ال��ب��ح��ث ع��ن الحقيقة» ،ك��ان أح��د االهتمامات
السياسي وعالم االجتماع أنطون
األساسية للمفكر
ّ
سعاده الذي اختار ما س ّماه «طريق الوعي القومي
للخروج من التخبّط في ماهية حقيقتنا» .في من نحن
وما هو وجودنا وما نبغي في الحياة؟!
لقد أدرك أنطون سعاده مبكرا ً خطورة التجزئة
واالنقسام ،ور ّد ذلك لغياب الهدف الواحد واإلرادة
الواحدة .وما ح ّذر منه أنطون سعاده نجده حاضرا ً
في واقعنا اللبناني والعربي بحيث تتحكم الطوائفية
والقبلية والجهوية ...وهي عوامل تساهم إلى ح ّد بعيد
بتهديد وحدة النسيج االجتماعي والوطني والقومي.
الوعي القومي االجتماعي هو االتجاه الصحيح
ال��ذي يُعيِّن لألمة الطريق الصحيح .وألنّ الطالب
هم الذين يسعون إلى طلب الحقيقة ومعرفتها قبل
غيرهم ،يُعوِّل الزعيم أنطون سعاده عليهم إلنقاذ
األمة .فالعنصر الشاب هو الذي يصنع التغيير .وال
شك في أن ه��ذه المقاربة هي في مكانها .فالطالب
في الجامعة األميركية تو ّزعوا في تأسيس األحزاب
القومية األساسية .حزب البعث والحزب السوري
القومي االجتماعي وحركة القوميين العرب .وكان
أنطون سعاده أستاذا ً في هذه الجامعة ومعه المفكر
قسطنطين زريق فيما كان جورج حبش طالباً...
كان أنطون سعاده سبّاقا ً في الرهان على الطالب.
فأوروبا عرفت في الستينات من القرن الماضي ما
عُ رف بالثورة الطالبية .وهذه مقاربة فيها الكثير من
الرؤية المستقبلية لمؤسس الحزب السوري القومي
االجتماعي.
ك ّل األح��زاب تجعل من الطالب هدفا ً مركزيا ً لها.
فالمجتمع على ما يقول أنطون سعاده هو معرفة
والمعرفة قوة ُتو ِّلد وعي الجماعة وعيا ً حقيقياً .ومثل
ه��ذه المعرفة الحقيقية تجعلنا نمعن في التفكير
القومي اإلجتماعي ال��ذي يقوم على «معرفة الواقع
ومعرفة الفعل فيه».
في ك ّل األح��وال ،نظرية «معرفة الواقع ومعرفة
الفعل فيه» تفترض أن يكون للطالب ،طالب المعرفة
الدور األساسي في نقد نظام المحاصصة الطوائفية
اللبناني الذي صادر فكرة المواطن في وطن لصالح
فكرة المواطن في طائفة ما أضعف فكرة الدولة وما
ع � ّزز من فكرة العصبيات التي ال تبني وطنا ً على
ما استنتجه سابقا ً ابن خلدون .ومن هنا تعقيدات
األزمة اللبنانية والمشاريع الطوائفية انعكست على
وضع الطالب بحيث أنهم ليسوا بمعزل عن تأثيراتها
السلبية ،خصوصا ً أنّ الهاجس المعيشي والقلق من
المستقبل يتحكمان بهم ويحوالن بينهم وبين وعي
طالبي قومي ونهضوي في ظل التوترات الطوائفية
الراهنة وفي ظل الركود االقتصادي والبطالة وغياب
المخارج الداخلية لها .فاألكثر ت��ض � ّررا ً من األزم��ة
اللبنانية الحالية ه��م ال��ط�لاب .ففي المعلومات
اإلحصائية أن  70في المئة من الجامعيين الشباب
ال يتوقعون الحصول على عمل مناسب بعد التخ ّرج،
وأنّ  96في المئة متشائمون بالنسبة إلى المستقبل.
وسنويا ً يتخ ّرج  40ألف طالب من الجامعات اللبنانية
وال يتوفر لهؤالء سوى  10آالف فرصة عمل .كما أنه
في دراسة أجرتها الجامعة اليسوعية يتبين أنّ 40
في المئة من الشباب اللبناني يرغبون في الهجرة
بحثا ً عن فرصة عمل ،وأنّ نسبة الساعين إلى الهجرة
ترتفع إلى  45في المئة لدى الشباب مقابل  25في
المئة لدى الشابات .وفي إحصاءات وزارة الشؤون
االجتماعية  70في المئة من المهاجرين أعمارهم بين
العشرين واألربعين.
ك ّل ذلك يُش ّكل خسارة الكفاءات وتحويل المجتمع
اللبناني إلى مجتمع كهل بأفكار مظلمة أساسها رفض
اآلخر واالحتماء بمظلة الطوائفية الواهية والمزارع
السياسية الفاسدة وغياب الدولة القادرة والعادلة
وتعميم اليأس والقنوط.
لكن ،ورغ��م ذل��ك ،ثمة أم��ل ف��ي ال��ح��راك الشعبي
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الذي يقوده الشباب والطالب والذي عنوانه األساس
اإلصالح والعدالة ومواجهة الفساد ومعالجة موضوع
النفايات وإيجاد آليات للرقابة والمحاسبة الشعبية.
هذا الحراك الشعبي الشبابي يأتي في لحظة أصبحت
الطبقة السياسية عاجزة عن تجديد النظام السياسي.
ولذلك المطلوب من هذا الحراك أن يُغلِّب المشترك
بين اللبنانيين وأال يذهب إل��ى سياسات مغامرة
وأن يعمل على تكوين الحاملة االجتماعية لعملية
التغيير ب َن َفس طويل وبحسابات مدروسة وبتوفير
الظروف الموضوعية لم ّتحد اجتماعي يؤ ّمن انخراط
مؤسسات المجتمع المدني .فأنطون سعاده واإلمام
السيد موسى الصدر كانا يلتقيان على فكرة «الم ّتحد
االجتماعي» .وه��ذه الفكرة تجد رصيدها البقاعي
ّ
مصغر فيه كل
في كون البقاع الشمالي أشبه بلبنان
المك ّونات اللبنانية التي يجمعها الحرمان وإهمال
الدولة ...ذلك أنّ ثمة حاجة إلى وعي طالبي وشبابي
توحد بين الهرمل الشيعية ورأس
بقاعي لطرح مطالب ّ
بعلبك والقاع الكاثوليكيتين وعرسال الس ّنية وبعلبك
والفاكهة المختلطتين ودير األحمر المارونية وجميعها
عمليا ً تنتمي إلى طائفة الحرمان.
البقاع الشمالي يحتاج إلى مساهمة طالبية في
تعميم الوعي إلخ��راج��ه مما هو فيه من انقسامات
ومن إهمال ومن غياب سياسات إنمائية ومن ضعف
حضور الدولة .ما يحتاج إليه البقاع اعتماد الدولة
رؤية لدور الشباب ومستقبلهم وتوفير فرص العمل
لهم وبإقامة البنى التحتية لشبكات الصرف الصحي
والكهرباء وال��م��اء وبناء ال��س��دود واعتماد سياسة
زراعية ومعالجة مشكلة المطلوبين عبر قانون عفو
يشمل أبناء عكار أيضاً .وتعزيز دور الجامعة اللبنانية
والمدرسة الرسمية وحضورها في األطراف واألرياف
وأيضا ً تصنيع المنتوج الزراعي ومنتوج الحشيش
ألغراض طبية كما فعلت دول كثيرة ...وأخيراً ،دعم
المؤسسة العسكرية اللبنانية والتنسيق بينها وبين
المقاومة في حماية الحدود اللبنانية .واستطرادا ً أن
يساهم الطالب في معالجة أيّ خالف أو سوء تفاهم
في البقاع بين مك ّوناته بالحوار ،وت��دارك األخطاء
مباشرة.
ال يسعنا إال أن نرى في فكر أنطون سعاده عمالً
نهضويا ً ب ّنا ًء واستقراء لواقع المنطقة ومستقبلها .إذ
ليس من قبيل الصدفة أنه ر ّكز في كتاباته ومحاضراته
على مخاطر الصهيونية على األمة وعلى كون «تركيا
هي أقرب وأقوى وأخطر الدول التي تنظر إلينا بعين
جشعة وهي ترتقب الفرص الدولية لتتمكن من عمل
شيء من هذا القبيل».
من ُحسن الحظ أن لبنان الصغير المقاوم أخرج
االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» م��ن لبنان وأس��ق��ط نظرية
الجيش «اإلسرائيلي» الذي ال يُقهر .وأنطون سعاده
ح ّذر من عملية التشريح والتقسيم وطمع الغير بنا
اعتمادا ً على فقدان التجانس واإلرادات الجزئية...
وهكذا ،ال ب ّد في المثال اللبناني من سحب سياسات
التحدّي بين المك ّونات اللبنانية وبين الفريقين  8آذار
و 14آذار ومن تنازالت متبادلة والتالقي على فكرة
الدولة المدنية ،ال سيما أن الفكر التكفيري ال يلغي
يؤسس لحروب داخلية ال تنتهي وال
اآلخر فقط ،إنما
ّ
يستفيد منها إال العدو «اإلسرائيلي».
��ص المحاضرة التي ألقاها رئيس المجلس
ن ّ
الوطني لالعالم المرئي والمسموع عبد الهادي
م��ح��ف��وظ ،خ�ل�ال ال���ن���دوة ال��ت��ي ّ
نظمتها منفذية
الهرمل في الحزب السوري القومي االجتماعي
منذ أيام في مكتبة األسد ،وذلك لمناسبة األول
من آذار ،عيد مولد باعث النهضة الزعيم أنطون
سعاده.

ْ
دولي في تون�س
�شاركت بورقة عمل في ملتقى
ّ

د .لور �أبي خليل :م�س�ؤولية النزوح ال�سوري
تتح ّمله الدول التي �ساهمت في الحرب على �سورية
اعتبرت الدكتورة لور أبي خليل أن النسق السياسي
اللبناني القائم على التحاصص الطائفي ،يقف عائقا ً
أم��ام الح ّريات األكاديمية وال يسمح بإرساء قواعد
االختيار العلمي بحسب معايير الكفاءة والنزاهة.
الفتة إلى أن الطوائف تعيّن أتباعها في المراكز الهامة،
ليكونوا مصدرا ً لنفوذها ،كما أن النخب الحاكمة في
لبنان هي نخب طائفية ومذهبية بامتياز تسعى إلى
المؤسسات العامة.
الهيمنة على
ّ
كالم أبي خليل جاء في سياق ورقة عمل تحت عنوان
النص والتطبيق»،
«الح ّريات األكاديمية في لبنان بين
ّ
قدّمتها إلى الملتقى الدولي الذي استضافته العاصمة
التونسية بعنوان «الح ّريات األكاديمية والمواثيق
الدولية» ،وش��ارك فيه ع��دد من أساتذة الجامعات
العربية واألوروبية والعالمية ،الدكتورة أبي خليل
ممثلة الجمعية العربية للحريات األكاديمية ،وقد
تض ّمنت ورقتها شرحا ً مسهبا ً حول المعوقات التي
تحول دون ممارسة الح ّريات األكاديمية في لبنان.
وأج��ري��ت خ�لال المؤتمر نقاشات وح���وارات بين

األكاديميين ،على خلفية مواقف عدد من المشاركين
من جامع َتي «ستراسبورغ» و«تولوز» الذي اعتبروا
أن النزوح السوري يش ّكل عبأ ً على الدول والمجتمعات
األوروبية.
وقد ردّت أبي خليل قائلة :أنّ مسؤولية النزوح
السوري تتح ّمله بالدرجة األولى الدول التي ساهمت
في الحرب على سورية تحت عناوين وذرائ��ع غير
واق��ع��ي��ة ،م��ا ش ّكل عامل احتضان مباشر للخاليا
المتط ّرفة داخل الدول األوروبية ،وهناك جهات ،ومنها
أوروبية و ّفرت للمجموعات اإلرهابية ك ّل أشكال الدعم
المالي والفكري ما ساعد هذه المجموعات في تنفيذ
أعمالها اإلجرامية.
وقالت أبي خليل :الدول األوروبية وبدل أن تتذمر
وتتحدث عن أعباء النزوح السوري ،عليها أنّ تتحمل
مسؤولياتها إنسانيا ً وأخالقياً ،وأن تذهب باتجاه
المساهمة الفاعلة في معالجة األسباب الجوهرية
التي أدّت إلى هذا النزوح ،من خالل دور جاد وفعلّي
في محاربة اإلرهاب والتط ّرف.

