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سوريا تكسر أحـ

على الغالف

مظلة النووي الروسي
سوريا تحت ّ
كشف الرئيس الروسي ،فالديمير
بوتني ،أمس ،االستحقاقات
املترتبة على روسيا ،لقاء القبول
السوري اإليراني باملبادرة الروسية
ّ
للتخلص من األسلحة الكيميائية
السورية؛ فقد أعلن ،أمس ،ما
يأتيّ ّ :
ً
أوال ،أن «تخلي سوريا عن سالحها
الكيميائي يكتسب مغزى فعليًا
فقط عند تخلي أميركا عن
استخدام القوة» .وهو ما يعني
التزامًا واضحًا ومحددًا بأمن سوريا
كحليف استراتيجي في مواجهة
الواليات املتحدة والغرب.
ّ
ثانيًا ،أن «سوريا كانت تعتبر
سالحها الكيميائي في مقابل
السالح النووي اإلسرائيلي» .وهو
ما يعني أن النووي اإلسرائيلي
بات مطروحًا على طاولة البحث،
ما سيكون ،على املدى البعيد،
جزءًا من أي تسوية شاملة في
املنطقة ،لكنه ،على املدى
القريب ،سيكون مطروحًا في أي
مفاوضات حول امللف النووي
اإليراني .لكن األكثر أهمية ،في
هذا التصريح ،هو أن موسكو
قررت وضع سوريا تحت مظلتها
النووية ،لقاء تخليها عن قوة
الردع الكيميائي

ناهض حتر
ُ
خالل ساعات ،نزع فتيل الحرب األميركية
ع� �ل ��ى س � ��وري � ��ا؛ أع � �ل� ��ن ال � � � ��روس م � �ب� ��ادرة
اإلش � ��راف ال ��دول ��ي ع �ل��ى ت��رس��ان��ة س��وري��ا
الكيميائية ،مقابل وقف العدوان .وافقت
دم �ش��ق ف � ��ورًاّ ،
وردت واش �ن �ط��ن ب �ص��ورة
إي�ج��اب�ي��ة فيها ش��يء م��ن ال �ح��ذر ال �ك��اذب؛
ف �ق��د ك �ش��ف وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال��روس �ي��ة،
سيرغي الفروف ،سريعًا ،أن املبادرة التي
غيرت املناخ الدولي كله باتجاه التسوية،
ُط ْ
بخت مع األميركيني؛ الرئيس الروسي،
فالديمير بوتني ،ونظيره األميركي ،باراك
أوباما ،تبادال الحديث ،في عز إعالنهما
االنقسام الكبير ب�ين معسكريهما ،حول
إمكانات التوصل إلى مخرج من حتمية
ال �ح ��رب .ه �ك��ذا ت �ك��ون ق��واع��د ال�ل�ع�ب��ة بني
العمالقني ،قد ُوض� َ�ع� ْ�ت؛ دمشق وطهران،
تفاهمتا م��ع ال ��روس ح��ول استراتيجية
إدارة الصراع من خندق مشترك ،لكن ،على
الضفة األخ��رى ،حيث ال يوجد حلفاء بل
أتباع ،فليس ّ
ثمة سوى املفاجأة والخيبة
ّ
ُ
ّ
والعويل ،وكأن رئيس ما يسمى «الجيش
ال�ح��ر» ،ك��ان يصرخ باكيًا بحناجر بندر
بن سلطان ورج��ب طيب أردوغ��ان وبقية
الصغار ،كالصغار :نريد الضربة ،نريد
الضربة .لكن عالم اليوم هو عالم الكبار؛
ال �ع �م�ل�اء وال �خ��ون��ة وال� �ح ��اق ��دون ،ل�ي�س��وا
سوى أدوات.
ص� �ح� �ي� �ف ��ة «وول س � �ت� ��ري� ��ت ج� � ��ورن� � ��ال»
األميركية اليمينية ،تشارك أولئك الصغار
ص�ي�ح��ات�ه��م امل ��رع ��وب ��ة :ح �ل �ف��اء ال ��والي ��ات
املتحدة ف��ي املنطقة سيستنتجون أنهم
ل ��م ي� �ع ��ودوا ق ��ادري ��ن ع �ل��ى ال ��وث ��وق ب�ه��ا.
ّ
وتنبه الصحيفة ،خصوصًا ،إلى إمكانية
خ � �س� ��ارة ال� �ن� �ف ��وذ األم � �ي ��رك ��ي ف� ��ي م �ص��ر.
وم �ص��ر ه ��ي ال �ج��وه��رة امل �ك �ن��ون��ة ل�ل�ف��ائ��ز
الصراع في املنطقة.
أخيرًا في مسار
ّ
ال �ص��راع ال��دائ��ر م�ع��ق��د ل�ل�غ��اي��ة ،ويشتمل
ع�ل��ى م�ل�ف��ات م�ت�ع��ددة وم�ت��داخ�ل��ة ون�ق��اط
ل�ل�ت�ف��اه��م وأخ� ��رى ل�ل�ت�ف�ج�ي��ر .وإذا ك�ن��ا ال
ن�غ�ف��ل ،إط�ل�اق��ًا ،أح �ج��ام ال �ق��وى اإلقليمية
وال��دول �ي��ة وأدواره � � ��ا ،ف��ال�ح�ق�ي�ق��ة األول ��ى
التي ينبغي أن نراها لكي نفهم التطورات
ونتمكن م��ن التنبؤ بها ،ه��ي أن الصراع
ي ��دور ب�ين ال��دول �ت�ين ال�ع�ظ�م�ي�ين ،االت�ح��اد
الروسي والواليات املتحدة.

ف ��ي ال �ع��ال��م ال� �ع ��رب ��ي ،ه �ن ��اك ال ّ�ع��دي��د م��ن
ال �ق �ي��ادات وال�س�ي��اس�ي�ين وص ��ن ��اع ال �ق��رار
والرأي ،ممن ال يفهم ـــ أو ال يريد أن يفهم
ـــ أن مرحلة القطبية األحادية قد انتهت،
وأن � �ن ��ا دخ� �ل� �ن ��ا ،ب��ال �ف �ع��ل ،م��رح �ل��ة ت �ع��دد
األق � �ط ��اب ف ��ي إط � ��ار م �ع �س �ك��ري��ن ،روس ��ي
وأميركي :لم تفقد روسيا ـــ حتى بتفكك
االتحاد السوفياتي ـــ مواردها الهائلة من
األراض��ي الشاسعة أو ثرواتها الطبيعية
الضخمة أو بناها التحتية كبلد صناعي
ح��دي��ث أو ،أخ� �ي� �رًا ،ق ��واه ��ا وص�ن��اع��ات�ه��ا
العسكرية التقليدية والنووية .ما فقدته
روس � �ي� ��ا ه� ��و ه �ي �ك �ل �ي��ة ال� ��دول� ��ة واإلرادة
ال�س�ي��اس�ي��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة إلدارة ك��ل ما
تملك في مشروع قومي .وهذا ما حققته
إدارة بوتني للبالد .وق��د نجحت سريعًا،
اقتصادها اآلن ق��وي ،بال أزم��ة ،وجيشها
أق��وى ويتم تحديثه بميزانيات ضخمة.
وه ��و ج �ي��ش م �ح �ت��رف ،ل�ك�ن��ه م�ب�ن��ي على
أس � ��س ق��وم �ي��ة وش �ع �ب �ي��ة ،وأخ � �ي � �رًا ،ف��إن
م�س�ت��وى ح �ي��اة ال ��روس ال �ي��وم ،باملجمل،
ربما يكون األفضل عامليًا ،فاإلحصاءات
ال�غ��رب�ي��ة ت �ق��ول إن  77ب��امل�ئ��ة م��ن ال ��روس
«سعداء».
ب��امل �ق��اب��ل ،ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ق ��وة عاملية
ج � �ب� ��ارة ،اق �ت �ص ��ادي ��ًا وع �س �ك ��ري ��ًا ،ل�ك�ن�ه��ا
ت� �ع� �ي ��ش ث �ل ��اث أزم � � � � ��ات :األزم� � � � ��ة امل ��ال� �ي ��ة
االق�ت�ص��ادي��ة امل�ت�ج��ذرة ـــ وال�ت��ي ل��م تشهد
سوى معالجات هشة ـــ وأزم��ة اجتماعية
تختزن ث��ورة ال�ف�ق��راء وامل�ه�م�ش�ين ،وأزم��ة
ال�ح��روب الفاشلة الباهظة التكاليف في
أفغانستان والعراق.
ول �ل ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ح �ل �ف��اء ف ��ي أوروب� ��ا
ال �غ��رب �ي��ة وأت � �ب� ��اع ف ��ي ال� �ش ��رق األوس � ��ط،
ول� ��روس � �ي� ��ا ،أي � �ض� ��ًا ،ح� �ل� �ف ��اء م� ��ن ال �ك �ب��ار
ك ��ال �ص�ي�ن وال� �ه� �ن ��د وال � �ب� ��رازي� ��ل وج �ن ��وب
أف ��ري �ق �ي ��ا ،وح �ل �ف ��اء أق� ��وي� ��اء ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
كإيران وسوريا وحزب الله.
ه��ذه ه��ي ال�ل��وح��ة ،وه��ذه ه��ي ت��وازن��ات�ه��ا.
وه ��ي ،ع�ل��ى ن�ح��و م��ا ،ت�ع�ي��دن��ا إل��ى مطلع
الستينيات.
ف��ي آب  ،1962حصلت ال��والي��ات املتحدة
على ذري�ع��ة للحرب على ك��وب��ا؛ كانت قد
ج��رب��ت إط��اح��ة ال��رئ�ي��س ف�ي��دي��ل ك��اس�ت��رو
بوسائل حرب العصابات املرتزقة (غزوة
خليج الخنازير) وفشلت ،حني اكتشفت أن
روسيا السوفياتية نصبت في األراض��ي

الكوبية صواريخ نووية متوسطة ،ووقع
العالم كله في القلق املرعب لحرب كونية،
لم يكن الرئيس األميركي الديموقراطي،
ج � ��ون ك �ي �ن �ي ��دي ،ي ��ري ��ده ��ا ب��ال �ن �ظ��ر إل ��ى
ت ��وج� �ه ��ات إدارت � � � ��ه ال �س �ل �م��وي��ة (ب �م �ع �ن��ى
تفضيل خ��وض ال�ص��راع باالستخبارات
وامليليشيات املحلية ،ال بالعسكر) ،لكنه
وج��د ن�ف�س��ه ،وس��ط ض�غ��وط ال �ت��أزي��م ،في
موقف حربجي.
ّ
وحني اقترب الفريقان من حافة الهاوية،
ت ��وص�ل�ا إل � ��ى ات � �ف ��اق ب� �م� �ب ��ادرة ال��رئ �ي��س
السوفياتي نيكيتا خروتشوف :موسكو
ّ
تتعهد
تسحب ص��واري�خ�ه��ا ،وواش�ن�ط��ن
ب �ع ��دم االع � �ت� ��داء ع �ل��ى ك ��وب ��ا؛ ك ��ان ��ت ت�ل��ك
اللحظة التي ُم ّد فيها الخط الساخن بني
ع��اص�م�ت��ي ال �ح��رب وال �س�ل�ام ،وت��وض�ح��ت
حدود الحرب الباردة ومساراتها.
ل�ع��ل ب��وت�ين (ال� ��ذي ي �ع� ّ�د س �ق��وط االت �ح��اد
السوفياتي أكبر كارثة جيوستراتيجية
ف ��ي ال � �ت� ��اري� ��خ) ،أف� �ض ��ل ت �ل�ام ��ذة ال �ح �ق �ب��ة
السوفياتية ف��ي إت�ق��ان ال�ج��دل ب�ين تأكيد
االن � �ق � �س� ��ام ال �ك �ب �ي��ر ل� �ل� �ع ��ال ��م ،وب �ي��ن ع�ق��د
ال�ت�س��وي��ات امل�ع�ق��دة ل�ت�لاف��ي ال �ح��روب في
ال�ل�ح�ظ��ة األخ� �ي ��رة .ل �ك��ن م �ي��زة ب��وت�ين عن
أس ��ات ��ذت ��ه ال� �س ��وف� �ي ��ات ،ه ��ي ال��دي �ن��ام �ي��ة
ال�س��ري�ع��ة؛ ف�ل�ي��س ه �ن��اك وق ��ت إلض��اع�ت��ه؛
ّ
تستعد لتأسيس دوره��ا
ذل��ك أن روس�ي��ا
القيادي في القرن الحادي والعشرين.

الخسائر
ف��ي امل �ب��ادرة ال��روس�ي��ة لتجميع األسلحة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال �س��وري��ة وإت�ل�اف �ه��ا ،ورب�م��ا
اضطرار دمشق إلى التوقيع على معاهدة
منع انتشار األسلحة الكيميائية ،خسائر
ج ��دي ��ة مل � �ح ��ور امل � �ق� ��اوم� ��ة وامل � �م ��ان � �ع ��ة ،ال
نستطيع إنكارها ،وهي:
ً
أوال ،ت � �ج� ��ري� ��د س� � ��وري� � ��ا م� � ��ن س�ل�اح �ه ��ا
االستراتيجي الذي يشكل قدرة الردع أمام
السالح النووي اإلسرائيلي .وباملحصلة،
س�ي��ؤدي ذل��ك إل��ى خلل ف��ي م�ي��زان القوى
ب�ين س��وري��ا وال �ع��دو اإلس��رائ�ي�ل��ي .ورب�م��ا
ي �ك��ون ال �ب��دي��ل ال��وح �ي��د امل �ت��اح الح �ق��ًا هو
االعتماد على ّ
سد الثغرة باملقاومة.
ثانيًا ،تسليم السالح الكيميائي السوري
ت �ح��ت ال �ض �غ��ط ال �ع �س �ك��ري ،س ��وف يفتح
ش �ه �ي��ة ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة وإس ��رائ� �ي ��ل،
ملمارسة التهديد بالحرب لوقف املشروع

ال�ن��ووي اإلي��ران��ي .وق��د اع�ت�ب��رت صحيفة
«م � �ع� ��اري� ��ف» اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،أن ت�ط�ب�ي��ق
املبادرة الروسية بشأن كيميائي سوريا،
س �ي �ك��ون ل ��ه «ت ��داع� �ي ��ات إي �ج��اب �ي��ة» ع�ل��ى
امللف النووي اإليراني ،من خالل التلويح
«بالخيار العسكري ضد إيران».
ثالثًا ،ليس هناك ما يضمن عدم االنزالق
إلى وضع استباحة السيادة السورية من
خالل التفتيش على النسق العراقي .وهو
ما سترفضه دمشق ،ويجدد ،تاليًا ،مناخ
التهديد بالحرب .وهو ما يتطلب اليقظة،
تقديم التنازالت ،وتالفي الركون
وتقنني
ّ
إلى مزاج تجنب الحرب بأي ثمن  ...إلخ.

املكاسب

ي�س�ت�ط�ي��ع أوب ��ام ��ا ،ب��ال �ط �ب��ع ،أن ي�ت�ب� ّ�ج��ح

تسليم «الكيميائي»
سوف يفتح شهية أميركا
وإسرائيل للتهديد بوقف
المشروع النووي اإليراني
ب ��أن ال �ح �ك��وم��ة ال �س��وري��ة رض �خ��ت تحت
التهديد العسكري .وفي هذا القول ما هو
ً
صحيح؛ فدمشق قدمت تنازال كبيرًا جدًا
ّ
لتجنب ال�ح��رب ،ل�ك��ن ،باملقابل ،ال يخفى
ع �ل��ى أح � ��د أن أوب� ��ام� ��ا ك � ��ان ف ��ي م�س�ي��س
الحاجة إل��ى م�خ��رج ينقذه م��ن ح��رب هي
ف��وق ط��اق��ة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،اقتصاديًا
وعسكريًا ومعنويًا واستراتيجيًا .وهو
م ��ا ص� ��اغ ال �س �ي��اس��ة ال �ح��رب �ي��ة امل� �ت ��رددة
للبيت األبيض .ولقد بات الجميع يعرف
وي �ق� ّ�ر ب ��أن إرادة امل�ج��اب�ه��ة ـ�ـ�ـ وق��درات �ه��ا ـــ
لدى سوريا وحلفائها ،هي التي عطلت،
م��رة ب�ع��د أخ ��رى ،ال�ض��رب��ات ال�ص��اروخ�ي��ة
األميركية .وه��ذه هي الخلفية األساسية
ل �ل �م �ك ��اس ��ب امل �ت �ح �ق �ق ��ة ج� � � ��راء ال� �ت ��واف ��ق
الروسي األميركي لتالفي الحرب مقابل
الكيميائي؛ لقد اكتشف العالم كله ـــ ربما
ب��اس�ت�ث�ن��اء ال �ع �م�لاء ال �ص �غ��ار ف��ي ال�ش��رق

متقدم للمقاومة
روحاني :القضية السورية أولوية لنا كخط
ّ
دخ �ل��ت ط �ه ��ران أم ��س ع �ل��ى خ ��ط امل �ب ��ادرة
ال � ��روس� � �ي � ��ة ل � �ت ��رح ��ب ب � ��وض � ��ع األس� �ل� �ح ��ة
الكيميائية السورية تحت اش��راف دولي،
ّ
ب�ي�ن�م��ا ح� ��ذرت ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،أم�ي��رك��ا
وح �ل �ف��اء ه��ا م ��ن ت��داع �ي��ات ال� �ع ��دوان على
سوريا ونصحتهم باالحتكام إلى «العقل
واملنطق».
وأك� ��د ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي ح �س��ن روح��ان��ي
أم��س أن ال�ق�ض�ي��ة ال�س��وري��ة ل�ه��ا األول��وي��ة
في سياسة إيران الخارجية ألن هذا البلد
ي�م�ث��ل ال �خ��ط امل �ت �ق��دم ل �ل �م �ق��اوم��ة ،معتبرًا
أن ت �ع� ّ�رض س��وري��ا ألي ع� ��دوان سيجعل
ال �ض��رر األك �ب��ر وال�خ�س��ائ��ر ال�ج�س�ي�م��ة من
نصيب املعتدين وحلفائهم ف��ي املنطقة.
وت ��زام ��ن ت �ص��ري��ح روح ��ان ��ي م ��ع ت��رح�ي��ب
طهران باملبادرة الروسية لوضع االسلحة
الكيميائية السورية تحت اشراف دولي.
وع� ّ�ب��ر روح��ان��ي ،ف��ي ملتقى أئمة الجمعة
أم� � ��س ف � ��ي ط� � �ه � ��ران ،ع � ��ن ات ��رت� �ي ��اح ��ه ألن
امل �ع �ط �ي��ات خ�ل��ال األي� � ��ام األخ � �ي� ��رة ت�ش�ي��ر
إل��ى ت �ض��اؤل اح�ت�م��ال وق ��وع ال �ح��رب ضد

س ��وري ��ا ،م ��ؤك� �دًا أن ت �ع��رض س ��وري ��ا ألي
ع��دوان سيجعل الضرر األكبر والخسائر
الجسيمة من نصيب املعتدين وحلفائهم
في املنطقة.
ف��ي غ�ض��ون ذل ��ك ،أع�ل�ن��ت امل�ت�ح��دث��ة باسم
وزارة الخارجية اإليرانية مرضية أفخم،
أن «ج �م �ه��وري��ة إي � ��ران االس�ل�ام �ي��ة ت��رح��ب
ب �م �ب��ادرة (روس �ي ��ا) ال��رام �ي��ة إل ��ى م�ن��ع أي
ع �م��ل ع �س �ك��ري» ض ��د س ��وري ��ا .واع �ت �ب��رت
أن امل � �ب� ��ادرة ال ��روس� �ي ��ة ت ��أت ��ي ف ��ي س �ي��اق
ج �ه��ود إب �ع��اد ش�ب��ح ال �ح��رب ع��ن امل�ن�ط�ق��ة.
وأضافت «نريد ان تكون منطقتنا خالية
من كل أسلحة الدمار الشامل ...ويجب ان
ت�س�ت�ه��دف ه ��ذه ال �ج �ه��ود أي �ض��ًا األس�ل�ح��ة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي ب� �ح ��وزة امل �ج �م��وع��ات
السورية املتمردة».
ع �ل� ّ�ى م �س �ت��وى ال �ت �ص��ري �ح��ات ال�ع�س�ك��ري��ة،
ح � � ��ذر وزي � � ��ر ال � ��دف � ��اع اإلي � ��ران � ��ي ال �ع �م �ي��د
ح �س�ي�ن ده � �ق ��ان ،أم �ي��رك��ا وح �ل �ف��اء ه��ا م��ن
تداعيات العدوان على سوريا ونصحهم
«باالحتكام الى العقل واملنطق والتفكير

بنتائج أي خطوة عسكرية ،ألنه ،كما قال
ق��ائ��د ال �ث��ورة االس�لام�ي��ة (ع�ل��ي خامنئي)،
فان هذا العمل يعد تفجيرًا لبرميل بارود
يخرج عن السيطرة».
وأك��د ده�ق��ان ف��ي ح��وار متلفز ،أن أميركا
عاجزة عن شن هجوم بري من أجل احتالل
سوريا أو إسقاط نظامها السياسي ،وكل
ما يمكنها فعله هو توجيه غ��ارات جوية
تستهدف مناطق معينة في سوريا وهو
ما ال يؤدي الى اسقاط نظامها السياسي.
وردًا ع �ل��ى س � ��ؤال ح� ��ول س �ب��ب اك �ت �س��اب
س ��وري ��ا أه �م �ي��ة ك �ب �ي��رة ب��ال �ن �س �ب��ة إلي� ��ران
ق ��ال ،إن س��وري��ا ت�ق��ع ف��ي م �ح��ور امل�ق��اوم��ة
وال �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ت �ع��د ال �ق �ض �ي��ة
االسالمية األولى.
وأشاد دهقان بسوريا ودورها البارز في
ً
محور املقاومة ،قائال إنها «كانت وال تزال
في صلب املواجهة ازاء الكيان الصهيوني
ودافعت عن الشعب الفلسطيني وحقوقه
املشروعة باستمرار».
وع �م��ا س �ت��ؤول إل �ي��ه أوض� ��اع امل�ن�ط�ق��ة في

