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سياسة

على الغالف
أكدت جولة نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف الى سوريا ولبنان وتركيا ،أن الصراع
الروسي االميركي ال يزال يرخي بظالله المتشائمة فوق الدم السوري .كل التفاؤل المصطنع
الذي أوحت به اتصاالت هذا المسؤول الروسي الرفيع حيال امكانية الحوار بين الدولة السورية
والمعارضة يبقى بال أمل فعلي .ال شيء حتى الساعة يسمح بالقول إن واشنطن ستدعم
المساعي الروسية للحل السياسي او ستقبلها ،وال السعودية غيرت موقفها حيال النظام.
فلماذا هذه الضجة البوغدانوفية اذًا ما دام ال افق حاليا لتسوية سياسية؟

بوغدانوف:

األمير بندر قال لي سندمر سوريا
سامي كليب
مـنــذ لـحـظــة وص ــول ــه ال ــى املـنـطـقــة،
ح ـ ـ ــرص نـ ــائـ ــب وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الروسية ميخائيل بوغدانوف على
إظهار لهجة أكثر حزما حيال دعم
ن ـظــام الــرئ ـيــس ب ـشــار االس ـ ــد .ملس
بعض محاوريه ان نبرته ارتفعت
عـ ـم ــا كـ ــانـ ــت ع ـل ـي ــه ف ـ ــي الـ ـلـ ـق ــاءات
املاضية .اللهجة مرتبطة باحتدام
ال ـصــراع الــروســي االطـلـســي .يــدرك
الرئيس فالديمير بوتني ان سوريا
مهمة جــدا فــي هــذه ال ـصــراع .ال بد
من العودة بقوة اذًا صوب دمشق.
استقبل بــوتــن عالنية وبترحيب
ك ـب ـيــر وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـســوريــة
ول ـيــد املـعـلــم .رف ــع مـسـتــوى تــوريــد
ال ـس ــاح ك ـمــا ون ــوع ــا ال ــى الحليف
الـ ـس ــوري .ق ــال لـلـمـعـلــم إن ــه فــوجــئ
ُ
واعجب بنسبة التصويت ملصلحة
األس ــد فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة.
ق ـ ـ ــال كـ ــامـ ــا ع ــالـ ـي ــا جـ ـع ــل ال ــوف ــد
الـ ـس ــوري ي ـق ــول أث ـن ــاء ع ــودت ــه إنــه
«سمع ما فاق توقعاته».
تلك السجادة الحمراء التي فرشها
بــوتــن ،جعلت بــوغــدانــوف يتقدم
عـلـيـهــا ص ــوب امل ـن ـط ـقــة ،م ــدرك ــا ان
مهتمه االولــى هي دعم سوريا كي
تصمد ،ألن في صمودها ما ِّ
يقوي
اوراق الصراع الروسية مع الغرب.
ال ب ــد اذًا م ــن دفـ ــع امل ـع ــارض ــة إلــى
مـحــاورة النظام ،او على االقــل من
تحميلها مسؤولية احباط الحوار.
يقني موسكو ان املعارضة املفككة
بسبب خالفاتها الداخلية ،وخفوت

بوغدانوف مع وفد هيئة التنسيق بقيادة حسن عبد العظيم (الثاني من اليسار)

الدعم الغربي لها ،سيدفعانها إلى
ق ـبــول املـسـعــى ال ــروس ــي .رب ـمــا في
هذا اليقني بعض مغاالة.
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن غـ ــري ـ ـبـ ــا اذًا ،ان ي ـس ـمــع
بعض معارضة الــداخــل كالما من
بوغدانوف فيه شيء من السخرية
ح ـي ــال «االئ ـ ـتـ ــاف ال ــوط ـن ــي لـقــوى
الثورة واملعارضة» .قال ما حرفيته
وبلغته العربية املمتازة« :سنذهب
الـ ـ ــى إس ـط ـن ـب ــول لـ ـن ــرى م ـع ــارض ــة
فنادق الخمس نجوم إذا ما كانت
تعيش فعال رفاهية الحياة» ضحك
الجميع .كانت الرسالة واضحة.

بندر والتدمير
لـ ــم يـ ـك ــن غ ــريـ ـب ــا أيـ ـض ــا ان يـ ــروي
بــوغــدانــوف ملحادثيه فــي املنطقة،
كـ ـي ــف ان رئ ـ ـيـ ــس االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
السعودية السابق االمير بندر بن
س ـل ـطــان ق ــال حــرف ـيــا ف ــي مــوسـكــو:
«نــريــد تدمير هــذا الـنـظــام العلوي
فــي ســوريــا حـتــى لــو ج ــرى تدمير
ســوريــا» .وحــن سأله بــوغــدانــوف:
«ك ـي ــف ك ــان ــت عــاق ـت ـكــم بــالــرئـيــس
ال ـ ــراح ـ ــل ح ــاف ــظ االس ـ ـ ـ ـ ــد؟» ،سـ ــارع
االم ـ ـيـ ــر الـ ـسـ ـع ــودي إل ـ ــى االجـ ــابـ ــة:
«ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت م ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــازة ،وك ـ ـ ـ ـ ــان رجـ ــا
حكيما» ،فقال له بــوغــدانــوف« :إذًا
املشكلة ليست في النظام العلوي،
بل ُمع الرئيس بشار االسد نفسه».
َ
كشف هذا األمــر اآلن يحمل رسالة
روس ـ ـ ـيـ ـ ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ايـ ـ ـض ـ ــا حـ ـي ــال
الرياض.
لـ ــم ي ـك ــن غ ــري ـب ــا كـ ــذلـ ــك ،أن يــوجــه
ب ــوغ ــدان ــوف ان ـت ـق ــادات الذعـ ــة إلــى

االم ـي ــرك ـي ــن ب ــرغ ــم انـ ــه ك ـش ــف عــن
مــوافـقـتـهــم عـلــى ال ـت ـحــرك الــروســي
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي .روى ملـ ـح ــادثـ ـي ــه ك ـيــف
جـ ــاء جـ ــون ك ـي ــري ب ـعــد  3اســابـيــع
ع ـل ــى مـ ـف ــاوض ــات ج ـن ـيــف  2ي ـقــول
ل ـل ــروس« :لـقــد فشلت امل ـفــاوضــات،
وسـ ــوف ن ـع ــود االن ال ــى ال ـح ــرب»،
ك ــان الـ ـج ــواب ال ــروس ــي ان ـك ــم حني
تـتــولــون االشـ ــراف عـلــى الـتـفــاوض
بــن الفلسطينيني واالسرائيليني
ت ـم ـض ــون  9أش ـه ــر ث ــم ت ـ ـمـ ــددون 9
أشـ ـه ــر اخ ـ ـ ــرى ثـ ــم تـ ـ ـك ـ ــررون االمـ ــر
لـفـتــرات طــويـلــة ،فـلـمــاذا ال تفعلون
الشيء نفسه النقاذ سوريا.
قناعة بوغدانوف بان ال ثقة مطلقا
حــال ـيــا بــاالم ـيــرك ـيــن .إم ـكــان ـيــة ان
يـخــدعــوا قــائـمــة .فـهــم مـتـفـقــون مع
مــوسـكــو عـلــى ه ــذا الـتـحــرك لجمع
امل ـع ــارض ــة وال ــدول ــة ،ل ـكــن املــواف ـقــة
هي من باب «سنترككم تتحركون

يدرك األسد ،تماما كما
موسكو ،أن االئتالف وحلفاءه،
هم المحرجون بالتحرك الروسي
تريد موسكو إحراج واشنطن،
وإحداث اختراق سياسي،
أو اإليحاء بهذا االختراق

بوغدانوف مع منى غانم وأنس جودة والوسيط نضال السبع (األول من اليسار)

وال شـ ــك انـ ـك ــم س ـت ـف ـش ـل ــون» .ه ــذا
ب ــال ـض ـب ــط مـ ــا ي ـج ـع ــل امل ـس ــؤول ــن
الــروس يتحفظون جدا على تأييد
اي عمل اميركي او أطلسي خــارج
مجلس االمــن ضد داعــش ،ولعلهم
في قرارة أنفسهم لم يرتاحوا كثيرا
الن ـف ـتــاح س ــوري ــا ع ـلــى الــرغ ـبــة في
التعاون مع التحالف الدولي ضد
داعــش .فهم كما االيــرانـيــون ،يرون
ان اي اش ـ ــارة إي ـجــاب ـيــة للتحالف
تعني السماح الميركا وحلفائها
ب ــارت ـك ــاب اخـ ـط ــاء ،وال ـق ـي ــام بـخــدع
على االراضي السورية.
م ــن ق ــاب ــل امل ـب ـع ــوث الـ ــروسـ ــي فـقــد
س ـمــع م ـثــا ك ـيــف ان ك ـي ــري نفسه
ق ــال ل ـلــروســي« :ال تـعـتـقــدوا بأننا
جـئـنــا ن ـض ــرب داع ـ ــش ف ــي ســوريــا
ل ـكــي يـسـتـفـيــد الـ ـنـ ـظ ــام» .ي ـب ــدو ان
ه ـ ــذا االمـ ـ ــر ك ـ ــان مـ ـح ــور ص ــدام ــات
ك ـث ـيــرة روس ـي ــة ام ـيــرك ـيــة .ســابـقــا،
كان االميركيون يقولون للروس ما
دام نــوري املالكي في السلطة فلن
نتحرك لضرب االرهاب في العراق،
وهــم يقولون الشيء نفسه تقريبا
فــي ســوريــا ،بــرغــم انـهــم مضطرون
إلــى ضــرب داعــش .رد الــروس أكثر
م ــن م ــرة ،وف ــق روايـ ــة بــوغــدانــوف،
بالقول« :انكم بهذا ايضا تخرقون
ك ــل ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي واالن ـس ــان ــي،
الن ـكــم تـسـهـلــون االرهـ ـ ــاب لـغــايــات
سـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،وهـ ـ ـ ـ ـ ــذه س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة ف ــي
السياسة الدولية».
ملــاذا التحرك اذا االن ما دام ال ثقة
باالميركيني؟ ببساطة الن موسكو
ت ــري ــد احـ ـ ــراج واش ـن ـط ــن ،وإح ـ ــداث
اخـتــراق سياسي ،او االيـحــاء بهذا
االخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراق .االسـ ـ ـ ــد م ـت ـف ـه ــم ل ـه ــذا
االم ـ ــر ،وه ــو ي ــري ــد تـسـهـيــل املـهـمــة
ال ــروس ـي ــة ب ــرغ ــم ان ــه ق ــال اك ـث ــر من
م ــرة ل ـبــوغــدانــوف وغ ـي ــره إن هــذه
امل ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ال ت ـ ــؤث ـ ــر فـ ـ ــي شـ ـ ــارع
واحـ ــد وم ــن االف ـض ــل ال ـت ـح ــاور مع
املسلحني .ال بــأس ،فــاالســد ،تماما
ك ـمــا م ــوس ـك ــو ،ي ـ ــدرك ان االئ ـت ــاف

