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حتقيقات

ما يح�صل في �سورية ن�صر لرو�سيا و�إيران وخ�سارة حتمية لأردوغان وع�صابة البترودوالر

قاعدة حميميم في سورية

ترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
كتب بيبي إس��ك��وب��ار لموقع «سبوتنيك»
الروسي:
تجسسي؛ ما من أحد يتحدّث .غير
إنه فيل ٌم
ّ
أننا نستشعر بعض المؤشرات إلى أن روسيا
جزئي من سورية قبل
انسحاب
لم تعلن عن
ٍ
ّ
انتزاعها حقوقها في محادثات جنيف المكثفة،
ف��ي ح��ال التم ّكن م��ن عقد صفقة ك��ب��رى مع
واشنطن.
يعتبر ه��ذا ن��وعٌ م��ن أن���واع المساومة في
اللعب ،مساوم ٌة غامضة ما زلنا عاجزين عن
ّ
فك لغزها؛ وهذا ما أعلنته وكالة االستخبارات
األميركية نفسها مضاعف ًة حدّة األبواق الصادرة
في الواليات المتحدة .وهذا هو المعنى الحقيقي
الكامن وراء توقيت أوباما الدقيق والمناسب
خالل مقابلته وقراءته الوثيقة الرئيسة حول
تغيير السياسات ودع��وت��ه إل��ى وق��ف الكفر.
يستثمر أوب��ام��ا التمويه في ضربه لألمثال،
ويعترف بأن االستخبارات األميركية لم تج ّرم
حكومة بشار األسد ،ولم تعتبرها مسؤولة عن
هجوم الغوطة الكيماوي .كذلك ،هناك بضع
ثغرات ،كما في األزمة األوكرانية ،والتي يُنظر
إليها على أنها من مصالح الواليات المتحدة
الحيوية ـ األمر الذي يصطدم وجها ً لوجه مع
مذهب بريجينسكي ،أو مع المملكة العربية
السعودية المستفيدة بشك ٍل رئيس من السياسة
الخارجية للواليات المتحدة ،األمر الذي أثار
ردود فعل عنيفة من الصديق المق ّرب سابقا ً من
أسامة بن الدن ،ورجل االستخبارات السعودي
األمير تركي الفيصل.
يبدو أن المقايضات كانت ستكون وشيكة.
وه��ذا يعني ضمنا ً تح ّول السلطة إل��ى مكان
آخر بعيدا ً من أوباما ـ باعتباره مج ّرد رسول،
يسلّم البريد .وعلى رغم هذا ،إنّ ذلك ال يعني
أنه من الممكن احتواء جداول األعمال العدوانية
للبنتاغون ووكالة االستخبارات األميركية في
الوقت الحالي.
ال ي��م��ك��ن ل�لاس��ت��خ��ب��ارات ال���روس���ي���ة أن
�ج خاليا
ت��ث��ق ب����اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة ال��ت��ي ت��ع� ّ
المحافظين الجدد فيها بسجلاّ ت حربية مثيرة
للجدل .وع�لاو ًة على ذل��ك ،فقد فشلت عقيدة
بريجينسكي ،لكنها لم تمت .إذ إنّ ج��زءا ً من
خ��ط��ة بريجينسكي ق��ض��ت ب��إغ��راق أس���واق
النفط وتعطيل ق��درات «أوب��ك» بهدف تدمير
روسيا.
تسبّب هذا الواقع بضرر كبير ،ومن الناحية
ص ّمم لجذب
األخ��رى ،فقد فشل المخطط الذي ُ
روسيا إلى الحرب األوكرانية ـ التي أشعلها
األوكرانيون أنفسهم ِباسم «الديمقراطية» ـ
فشالً ذريعاً .وحيث كان يُنتظر أن تج ّر الحرب
الروسي إلى مستنقع حربها
�دب
السورية ال� ّ
ّ
الشبيه بذلك الذي أوقعت فيه الواليات المتحدة
نفسها في العراق ،وجدنا أن الروس نجحوا في
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منظومة «أس ـ »400
إفالت أنفسهم من قيود هذه الشباك الموحلة في
الوقت المناسب تماماً.

الكردي
العامل
ّ

قد تتوفر لدى البعض ،التفسيرات المقنعة
لالنسحاب الروسي (الجزئي) من سورية .غير
المس بقاعدة حميميم السورية
أن األهم هو عدم
ّ
والقاعدة البحرية في طرطوس .أبقى الروس
على ال��خ��ب��راء وال��م��د ّرب��ي��ن العسكريين على
األرض .الغارات الجوية ،وإط�لاق الصواريخ
البالستية من بحر قزوين أو البحر األبيض
المتوسط يبقي ك ّل شيء قيد العمل .تواصل
القوة الجوية الروسية حماية القوات المنتشرة
والتابعة لدمشق وطهران.
وبقدر ما يمكن تقليص دور روسيا ،بقدر ما
يزداد انتشار قوات إيران وحزب الله .فقد د ّربت
طهران وسلّحت القوات العسكرية الرئيسة
ـ أي اآلالف من الجنود القادمين من العراق
وأفغانستان للقتال جنبا ً إلى جنب مع حزب
الله والجيش العربي السوري .وسيبقى هذا
األخير محافظا ً على ثباته وشعبيته وتقدّمه
على أرض الواقع .وفي الوقت ال��ذي ُوضعت
فيه مفاوضات جنيف على نار حامية الوطيس،
تتج ّمد هذه الوقائع نسبيا ً في انتظار إدراجها
ف��ي الصفقة الكبرى المحتملة .تستند هذه
الصفقة إل��ى تنفيذ وق��ف إط�لاق ال��ن��ار ،وعلى
افتراض عقد ك ّل هذه المواقف ،يمكن لسورية
الفدرالية الظهور من جديد في ما يمكن أن يُطلق
عليه اسم «التفريق النهائي».
في األساس ،سوف تبرز لدينا ثالث مقاطعات

رئيسة :الس ّنية ،الكردية ،والكوزموبوليتية.
تض ّم الدولة الس ّنية دير ال��زور وال��ر ّق��ة ،على
افتراض أن المحافظة كك ّل قد تخضع لسيطرة
«داع����ش» .أم��ا المحافظة ال��ك��ردي��ة فستأخذ
مكانها على طول الحدود التركية ـ األمر الذي
من شأنه إفزاع السلطان أردوغان الطامح إلى
استعادة ُملك أجداده المندثر .تبقى المحافظة
المتن ّوعة التي ستض ّم المسيحيين والعلوييين
والدروز والس ّنة العلمانيين في سورية ،أو حتى
غيرهم من السوريين الذين يعملون من دمشق
حتى حلب .ينشغل األكراد السوريون بانتزاع
دولتهم الفدرالية باالستناد إلى روح الجماعة ال
إلى الحدود الجغرافية.
من المتوقع أن تأتي استجابة أنقرة قاسي ًة
بعض الشيء؛ إذ إنّ أيّ وج��ود لنظام ك��رديّ
ف��درال��ي ف��ي ال��ش��م��ال ال��س��وري على ال��ح��دود
ّ
التركية ،ل��ن يشكل فقط خطا ً أحمر م��ن غير
المسموح تجاوزه ،بل أيضا ً «وج��ود تهديد»
وهمي يتمثل
لتركيا .قد تخضع تركيا لتفكير
ّ
في إمكان أن تكون موسكو ـ وم��ع انسحابها
الجزئي ـ تمهّد للنظر نحو الجهة األخ��رى في
ح��ال ف ّكر أردوغ���ان ش��نّ هجوم على الشمال
تمس بمحافظة الالذقية.
السوري ،طالما أنها ال
ّ
ومع ذل��ك ،وفي مكان ما ،هنالك خط ٌر واضح
يتربّص باالستخبارات الروسية التي قد تكون
مستعدّة لعقد اتفاق مع الجيش التركي ـ والذي
ستكون نتيجته الطبيعية تمهيد الطريق نحو
إعادة عالقات الصداقة بين روسيا وتركيا إلى
مجاريها الطبيعية ـ عالقات ضرورية لتحقيق
التكامل األوراسي.

ّ
يخطط السوريون األكراد لفعله ،ال عالقة
ما
ل��ه ال��ب� ّت��ة ب��االن��ف��ص��ال .إذ يشكل ه���ؤالء 2.2
مليون سوريّ من بين  18مليوناً .وقد أنشئت
كانتوناتهم عبر الحدود السورية ـ التركية
في عين العرب (كوباني) وعفرين منذ عام
 .2013أم��ا ح��زب العمال الكردستاني فقد
رب��ط الجزيرة بعين العرب ،وه��و في طريقه
لالتصال بعفرين .وف��ي واق��ع األم��ر ،سيُطلق
على هذه المنطقة اسم مقاطعة راجوفا .يتأثر
األكراد الكائنون في مقاطعة راجوفا تأثرا ً كبيرا ً
بمفاهيم الرئيس الكردي المسجون عبد الله
أوجالن ومعتقداته ـ الذي ساهمت مشاوراته
مع العرب والمسيحيين في تحديد الكثير من
مفاهيمه الفدرالية ،وتفضيله نموذج الحكم
الذاتي األفقي ،كنوع من الفدرالية الفوضوية.
رؤي ٌة سياسية رائعة من شأنها أن تشمل حتى
تلك المجتمعات ال��ك��ردي��ة القائمة ف��ي حلب
ودمشق.
موسكو ـ التي تشكل بطبيعة الحال ـ المفتاح
الرئيس الداعم لألكراد ،تص ّر على ضرورة ض ّم
األك���راد إل��ى األط���راف المتحاورة في جنيف.
اللعبة الروسية هي لعبة معقدة وطويلة األمد؛
ال تسير بدقة في محاذاة الحكومة في دمشق،
أو مع «المعارضة» التي فقدت مصداقيتها
على رغم دعمها وتسليحها من قبل تركيا ودول
التعاون الخليجي .يبقى فريق أوباما ـ وعلى
ج��ري العادة ـ واقفا ً على الحياد .أم��ا حليفه
الناتو ،فيبدو أنه ـ كما واشنطن ـ قد بدأ ينفذ
صبره حيال رعونة أردوغان.

دونالد ترامب مر ّوج ًا لنف�سه� :أنا �أف�ضل �صديق لـ«الإ�سرائيليين»!
ترجمة :ل .ز.
كتبت صحيفة «إندبندنت» البريطانية:
جاء الظهور األول لدونالد ترامب خالل المؤتمر
السنوي لـ«آيباك» في واشنطن عبر اإلص��رار ـ من
خالل خطاب مط ّول ـ على عدم إرضاء جمهوره الداعم
لـ«إسرائيل» .مدّعيا ً أن هذا يمثل عادة د َرج عليها
السياسيون .وأكد أنه لم يفعل سوى القليل في ما
يتعلق بإظهار الحزب الجمهوري على أنه األوفر حظا ً
واألكثر تأثيرا ً في السياسة الخارجية األميركية،
باعتباره أكبر منظمة مؤيدة لـ«إسرائيل» في الواليات
المتحدة األميركية.
واصفا ً نفسه على أنه داع ٌم قديم وصديق حقيقي
لـ«إسرائيل» ،استشهد السيد ترامب بعدد من األمثلة
الدامغة على والئ��ه للدولة اليهودية ،بما في ذلك
إق��راض طائرته لعمدة نيويورك ،رودي جولياني،
للسفر إلى «إسرائيل» في األسابيع التي تلت هجمات
 11أيلول ،فضالً عن إشارته إلى أن ابنته إيفانكا
سوف تلد قريبا ً «طفالً يهوديا ً جميالً».
كذلك ،أكد السيد ترامب أنه كان المارشال األكبر
في نيويورك ،الذي أدّى التحية للموكب «اإلسرائيلي»
عام  ،2004وذلك خالل فترة العنف المتواصلة في
الشرق األوس��ط« .ك��ان وقتا ً خطيرا ً ج��دا ً إلسرائيل،
وأليّ شخص داعم إلسرائيل» ...ويتابع الملياردير
العقاري« :أنا سعي ٌد بإقدامي على هذه المجازفة».
وللم ّرة األولى خالل مسيرته الخطابية االرتجالية
في السباق االنتخابي نحو البيت األبيض ،يتلو ترامب
خطابا ً قد أُع ّد مسبقاً ،ويرتكز جوهره السياسي بشكل
مباشر على قواعد اللعبة التي يمارسها الجمهوريون.
وفي حال انتخابه رئيساً ،يقول ترامب إنه سيعمل
على تفكيك الصفقة النووية اإليرانية ،التي وصفها
بـ«الكارثية» .مضيفاً« :عكفتُ على دراس���ة هذه
القضية بتفاصيلها المملّة ،أعمق مما فعل أيّ شخص
آخر».
كما انتقد ترامب أيضاً ،الضعف المطلق وعدم كفاءة

لدى األمم المتحدة .مشيرا ً إلى أنه سيستخدم ّ
حق
النقض «الفيتو» ض ّد أيّ محاوالت من قبل المنظمة
ّ
يحق
لفرض قراراتها على «إسرائيل» .وأضاف« :ال
ألحد بأن يفرض على إسرائيل التقيّد بهذه االتفاقية،
التي وقعها آخرون يبعدون عنها مئات آالف األميال
وال يعرفون حقيقة ما يجري في المنطقة هناك».
ووسط تصفيق حادّ ،وتعهّد بنقل السفارة من «ت ّل
أبيب» إلى القدس ،يص ّر على أنه سيكون على إدارة
ترامب المستقبلية ،إرسال إشارات واضحة المعالم
على عدم وجود أيّ غموض أو التباس في العالقات
بين أميركا وبين حليفها األكثر موثوقية «إسرائيل».
وقد يكون األمر األكثر إثارة للدهشة ،التفاخر بمعرفته
العميقة برئيس ال���وزراء «اإلس��رائ��ي��ل��ي» بنيامين
نتنياهو ،ويقول أنه سيكون باستطاعتهما ـ سويا ً ـ
العمل بشكل جدّي على إحالل السالم بين «إسرائيل»
وباقي الدول في المنطقة.
ويكمن العنصر المفاجئ خ�لال خطبة السيد
ت��رام��ب ف��ي «آي��ب��اك» ،ف��ي ردود الفعل اإليجابية
والقوية من حشود لجنة الشؤون العامة األميركية
ـ «اإلسرائيلية» .فقبل ظهوره على المسرح ،ان ُتقد
ترامب بشدّة من قبل بعض الحاخامات ذوي التأثير،
بسبب خطابه القاسي حول المهاجرين والجماعات
ٌ
بعض من الحضور ح��ول ما إذا
الدينية .وتساءل
يعتبر نفسه «رجالً محايداً» ،حيال قضية الصراع
«اإلسرائيلي» ـ الفلسطيني.
ومع ذلك ،وعلى رغم االحتجاجات المهدّدة ،فقد
اس ُتقبلت خطبة ترامب مع ضحك وتصفيق حادّين
من الحضور الذي وقف متح ّمسا ً بعد خطاب ترامب،
ول��ي��س أق �لّ��ه حين ش��نّ األخ��ي��ر حمل ًة على وزي��رة
الخارجية السابقة ه��ي�لاري كلينتون وال��ت��ي من
المرجح أن يشهد معركته الحامية معها ،واصفا ً إياها
بـ«الكارثة المطلقة».
جاء خطاب الملياردير بعد م��رور ساعات قليلة
وجهته إليه المرشحة
فقط على االنتقاد القاسي الذي ّ
الديمقراطية في خطابها أيضا ً في «آيباك» .وعلى رغم

عدم ذكر كلينتون لترامب باإلسم ،فلم يكن هناك من
المعني في خطابها عندما
مجالٍ للشك في أنه كان هو
ّ
وصفت النهج الم ّتبع في الشؤون الخارجية بـ«الخطأ
الخطير» .وتابعت« :نحن بحاجة إلى أيدي ثابتة ،ال
إلى رئيس محايد اليوم ،ومؤيد إلسرائيل غ��داً ،مع
تيقنه من أن غدا ً سيكون ك ّل شيء قابالً للتفاوض».
كذلك ،قدّمت السيدة كلينتون مقارنة بين آراء
السيد ترامب وأفكاره حول المسلمين وغيرهم من
المهاجرين إلى المواقف األميركية في الثالثينات
من القرن الماضي ،عندما أشاحت الواليات المتحدة
بوجهها ب��ع��ي��دا ً ع��ن ب��ع��ض ال��ي��ه��ود األوروب��ي��ي��ن،
وأعادتهم إل��ى أوروب��ا المحتلّة من قبل النازيين،
مؤكد ًة« :على أميركا أن تعمل بشكل أفضل من ذلك،
وه��ذه المسؤولية تقع علينا كمواطنين أميركيين
للمجاهرة بذلك».
كما ظهر أمام «آيباك» عد ٌد من المرشحين المنافسين
للسيد ترامب ،كسيناتور تكساس تيد كروز ،وحاكم
والية أوهايو جون كاسيش .أما سيناتور فيرمونت
بيرنيه س��ان��درز ،وه��و المرشح المنافس للسيدة
كلينتون على ترشيح ال��ح��زب الديمقراطي ،فقد
آث��ر قضاء يومه في التحضير للحملة االنتخابية
التمهيدية في واليات أريزونا ،يوتاه وإيداهو .لوحظ
بشدّة غيابه عن حضور اللقاء ،باعتباره المرشح
اليهودي الوحيد ،يملك حظوظاً ،اآلن وأكثر من أيّ
وقت مضى للفوز باالنتخابات التمهيدية الرئاسية.
وخالل لقائه مع هيئة تحرير صحيفة «واشنطن
ب��وس��ت» األم��ي��رك��ي��ة ،س���رد ت��رام��ب أس��م��اء فريقه
المختص بالسياسة الخارجية ،الذي
االستشاري
ّ
يقوده سيناتور آالباما الجمهوري جيف سيشينز،
المتشدّد للغاية في ما يتعلق بالهجرة .إضاف ًة إلى
المفتش العام السابق في وزارة الدفاع األميركية
ف��ي ع��ه��د ال��رئ��ي��س ج����ورج دب��ل��ي��و ب����وش ،ج��ورج
بابادوبولوس ،وهو مستشار الطاقة المحافظ الذي
قاد سابقا ً حملة الدكتور بن كارسون االنتخابية.

الرابحون والخاسرون
الجيوسياسيون

فات وسائل اإلعالم الغربية وحدها أن تتكهّن
أبعاد الخطوة الدبلوماسية التي انتهجتها
روسيا على حين غ� ّرة ،كأحدث انقالب حصل
منذ بدء الحرب على سورية .االتساق كان هو
القاعدة واألس��اس .ولطالما استم ّرت الشراكة
االستراتيجية الروسية ـ الصينية تحافظ على
ارتقائها ومتانتها .يجري ه��ذا بالتوازي مع
ان��دالع الحرب الهجينة في أوكرانيا (عمليات
غير متكافئة مختلطة مع الدعم االقتصادي،
السياسي ،العسكري والتكنولوجي لجمهوريات
دونتسيك ولوغانسك)؛ يلحق حتى المسؤولين
المتمتعين بمستويات عالية من الذكاء ،في
حلف شمال األطلسي ،والذين يق ّرون أن��ه ما
من حلول مقترحة ألزمة الدونباس بعيدا ً من
ألحقت موسكو في
الدبلوماسية الروسية.
سورية هذه الهزيمة النكراء بفريق أوباما ،الذي
بدأ ينظر بوضوح بعد انقشاع الرؤية الضبابية
التي رسمتها حرب المحافظين الجدد ،والتي
ق��ادت إلى ح ّل الترسانة الكيماوية السورية
بعدما أوق��ع أوباما نفسه في براثن الخطوط
الحمراء التي صنعها بنفسه .يدين أوباما بهذا
لك ّل من بوتين والف��روف ،اللذان أنقذاه عمليا ً
ليس فقط من إحراج كبير ،بل أيضا ً من الغرق
في مستنقع وحول الشرق المتوسط العميقة.
واآلن ،وقد تح ّققت بالفعل األهداف الروسية
ّ
يكف
ف��ي س��وري��ة م��ن��ذ أي��ل��ول ال��م��اض��ي .ال
الجهاديون عن الهرب من جميع المحاور ،وهذا

ما فعله ألفان من مقاتلي جمهوريات جنوب
القوقاز .نجحت دمشق من اإلف�لات من تغيير
النظام الذي كان ي َّ
ُخطط له اللحاق بصدّام أو
بالقذافي .فالوجود الروسي في الشرق األوسط
يشكل وجودا ً آمناً؛ ستعمل روسيا على مراقبة
«وق��ف األع��م��ال العدائية» ع��ن كثب؛ وإذا ما
تق ّرر رفع منسوب العنف عبر دعم «داع��ش»
أو «المتمردين المعتدلين» وتحريك بعض
الجبهات في الظ ّل ،فستكون مستعدّة للمواجهة
على الفور .أما بالنسبة إلى السلطان أردوغان،
فسيكون عليه التباهي قدر ما يريد إزاء «منطقة
حظر الطيران» شبه الوهمية؛ فالحقيقة هي أن
الحدود السورية ـ التركية شمال غرب البالد
هي اآلن محمية بالكامل من نظام الدفاع الج ّوي
«.»S-400
وع�ل�او ًة على ذل���ك ،ف��إن ال��ت��ع��اون الوثيق
بين تحالف الـ« »1+4ـ روس��ي��ا ،س��وري��ة،
إي��ران ،العراق إلى جانب حزب الله ـ قد القى
مواءم ًة إيجابية وتنسيقا ً عالي المستوى على
أرض ال��واق��ع ،ذهبت أبعد من مج ّرد تحالف
روسي ـ شيعي .وهذا بح ّد ذاته ،ينبئ بتح ّول
جيوسياسي كبير ،يؤكد أن الناتو لم يعُ د الخيار
الوحيد المطروح على أرض الواقع؛ وقد يُنظر
إلى هذا االئتالف «اآلخ��ر» على أنه يملك رؤية
مستقبلية متقدّمة ،تلعب دورا ً رياديا ً لمصلحة
منظمة شانغهاي العالمية.
وبينما نقف هنا ،قد يكون من غير المجدي
الحديث عن الفائزين والخاسرين في المأساة
السورية المستم ّرة منذ خمس سنوات ،وتدمير
سورية بالكامل بسبب تنفيذ حرب بالوكالة
ـ على أرضها ـ فارغ ًة من مضمونها .غير أن
الوقائع ـ الجيوسياسية ـ على أرض الواقع،
تنبئ بتحقيق روسيا ،إيران واألكراد السوريين
نصرا ً حتمياً ،وخسار ًة محققة لتركيا ،وعصابة
البترودوالر ودول مجلس التعاون الخليجي،
وت��ح��دي��دا ً ع��ن��د ال��ن��ظ��ر إل���ى ورق���ة المصالح
الجغرافية الضخمة للطاقة.
إنه لمن المهم أن نؤكد دوما ً أن الحرب على
سورية وفي سورية هي حرب طاقة ـ مع تقديم
«جائزة» ،هي عبارة عن تزويد أوروبا بأفضل
إمدادات الغاز الطبيعي؛ خط األنابيب اإليراني
ـ العراقي ـ السوري المقترح ،سينافس خط
األنابيب القطري مع تركيا ومنها إلى دمشق.
ك��ذل��ك ،سنعثر على خ��س��ارات جيوسياسية
عدّة ،وتحديدا ً تلك «اإلنسانية» التابعة لألمم
والمتحدة واالت��ح��اد األوروب����ي ،وأي��ض �ا ً تلك
التابعة للبنتاغون ووك��ال��ة االستخبارات
األميركية وزم��رة من «المتم ّردين المعتدلين»
المسلّحين .من الواضح للعيان ،أن الجهاد لن
ينتهي حتى يحقق ك� ّل من ه��ؤالء الجهاديين
حلمه الجهاديّ بإنشاد أغنيته في الجنة .أما
في الوقت الحالي ...أي «الوقت المستقطع»،
فإن روسيا تتخذ فيه وضعية المراقبة.

