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سياسة
في الواجهة

نهاية الطريق:
أوراق تحترق
عامر محسن
قد تكون مجموعات املعارضة السورية «املعتدلة» ،وفصائل
جيش الفتح ،هي الخاسر األكبر مما يجري في سوريا ،وأول
من باعه الغرب والداعمون حني رضخوا ـ ـ ضمنيًا ـ ـ للواقع
الجديد .فقد قضت الغارات الروسية رسميًا ،ودفعة واحــدة،
عـلــى فـكــرة «الـحـظــر ال ـجــوي» وم ـشــروع «املـنـطـقــة اآلم ـنــة» في
الشمال؛ وهي ّ
تقصدت استهداف مواقع على مرمى النظر من
الحدود التركية (كانت املجموعات املسلحة تعتبرها حصينة
من الغارات الجوية) ،وداخل حدود «املستطيل» بني جرابلس
ومارع الذي تم الترويج لوضعه تحت «الحماية» التركية.
عـلـيـنــا ان ـت ـظــار الـعـمـلـيــات ال ـبــريــة املـكـ ّـمـلــة حـتــى ن ـعــرف األث ــر
الحقيقي لهذه ّ
التطورات ،ولكن ،في أحسن األحــوال ،فإن هذه
بيئة جديد ٍة صعبة.
املجموعات ستعمل من اآلن وصاعدًا في ٍ
واذا مــا وضـعـنــا جــانـبــا التصعيد الـلـفـظــي واإلع ــام ــي الــذي
يقوم به عــرب الخليج ،فــإن الـغــارات تخلق وضعًا جديدًا بني
ً
ّ
ستتردد في
املقاتلني وداعميهم :املخابرات األميركية ،مثال،
إغداق األسلحة والصواريخ على مجموعاتها ،حتى يدمرها،
ببساطة ،ســاح الـجــو الــروســي فــي الـيــوم الـتــالــي (ومــوسـكــو،
بــاملـنــاسـبــة ،لــم تعلن يــومــا أنـهــا سـتـضــرب «داعـ ــش» حـصـرًا،
ّ
بل هي بلغت األط ــراف املعنية بأنها تستهدف «أع ــداء الدولة
السورية» ،ومسؤولوها العسكريون ،على اية حــال ،يطلقون
اسم «داعش» على كل مجموعة يضربونها).
سواء كان األمر مصادفة أو نتيجة تخطيط ،فإن التوقيت كان
أهم ما خدم «الحلف الجديد» في سوريا .في العادة ،يتمحور
ّ
رد الـخـصــوم فــي هـكــذا حــالــة ـ ـ طــاملــا أن املــواج ـهــة املـبــاشــرة
غـيــر مـطــروحــة ـ ـ ح ــول تـعــزيــز املـجـمــوعــات املسلحة التابعة
وتمويل أكـبــر؛ غير أن الـغــارات
ـاح أفعل
ٍ
لهم ،وتــزويــدهــا بـسـ ٍ
وقت وصلت فيه ثقة الجمهور الغربي
الروسية قد انطلقت في ٍ
(والحكومة واإلعــام) باملعارضة السورية املسلحة الى أدنى
درجاتها ،وصار دعم املجموعات املسلحة موضوع ّ
تند ٍر في
الصحافة ،بمعنى أن هذا السالح ّامــا يذهب الى «القاعدة» أو
جهة
الى أفــراد يذوبون ويهربون عند أول اشــارة للخطر .من ٍ
وضع مالي يسمح لها
أخرى ،فإن الدول الخليجية لم تعد في
ٍ
ّ
بذر املليارات بال حساب ،وهذا ال ينطبق فقط على السعودية،
وحالها معروف ،بل ايضًا على قطر (قــد يصعب على املرء
أن يـتـصــور ان دولـ ــة ب ـهــذا الـحـجــم الـصـغـيــر ،وب ـه ــذه املـ ــوارد
عجز ،ولكن هــذه هي الـحــال)؛ فقطر ال
الضخمة ،قد تقع في
ٍ
تملك احتياطات مالية كـبــرى ،وهــي ـ ـ على عكس السعودية
ـ ـ قد راكمت دينًا حكوميًا معتبرًا ،ولديها التزامات هائلة في
السنوات املقبلة ،تتعلق بمشاريع البنى التحتية واستضافة
كــأس العالم ،وميزانيتها ،اذا اعتمدنا األرق ــام الرسمية لهذه
السنة ،التي احتسبت على أســاس سعر  65دوالرًا للبرميل،
عجز كبير (ربما كان على «الثوار» أن يراهنوا على
ستقع في ٍ
اإلمارات).
بــاملـعـنــى األشـ ـم ــل ،م ــا ي ـجــري ال ـي ــوم ف ــي املـنـطـقــة ه ــو نتيجة
ّ
تراكمات عـ ّـرت الخليج والغرب من كل «أوراق ــه» ،الخليج لعب
ٍ
ّ
ٌ
َ
كل رهاناته في املنطقة ،وباملعنى السيئ للكلمة :لم يبق حليف
ّ
مدينة لهم فيها نفوذ
محتمل اال وتـ ّـم تجنيده ،كــل قــريـ ٍـة أو
ٍ
ّ
صــارت ساحة حــرب ودم ــار ،كــل مــن يمكن ش ــراؤه انضوى
شعار طائفي أو تحريضي استخدم .لم تعد
في الركب ،وكل
ٍ
للتصعيدّ .
يهدد الخليجيون (واألميركيون)
هناك امكانيات
روسـيــا ،فــي اإلع ــام ،بأنها ستصير «ع ــدوًا» للمسلمني بعد
ّ
ّ
وتعج االنترنت ببيانات ملشايخ سعوديني وشاميني
تدخلها،
ّ
تلوح بإعالن الجهاد على «الــروس الكفرة» .ولكن هذا الكالم
لم يعد له من معنى ،فتهديد روسيا و»إعــان الجهاد» عليها
ّ
ّ
مرات ّ
دق النفير ،بالفعلّ ،
عدة ،وكل
حصل منذ سنوات ،وقد
ّ
ّ
مستعد لإلنتظام فــي هــذا املـشــروع السعودي تطوع
مــن هــو
وجــاء يقاتل فــي أرضـنــا ،فما هــو «املــزيــد» الــذي بــه يـهــددون؟
(وحني ّ
يشبهون سوريا ،باملعنى االيجابي ،بأفغانستان ،فهل
هم يفقهون الرسالة التي يوجهونها الى السوريني؟ واملستقبل
واملصير الذي يتوعدونهم به؟)
من العراق الى سوريا واليمن ،بدأ الغرب والخليج يصطدمان
ّ
بحائط الواقع واستنفاد الخيارات .لقد تقلصت طموحاتهم في
بلد كالعراق من االستئثار بكامل الحكم والعملية السياسية
ٍ
(عـبــر شخصيات كــايــاد ع ــاوي) الــى دعــم «ث ــورة العشائر»
واملشاريع األميركية (الفاشلة) في األنبار؛ والوضع في اليمن
ً
كوقود لإلحراق ،بدال من االستثمار
اسوأ .ومن يعامل حلفاءه
ٍ
بهم وتأطيرهم والحفاظ عليهم ،يجد نفسه في نهاية املطاف
وحيدًا.

ّ
ّ
ديبلوماسي روسي :التقدم البري
رسم التدخل العسكري
الروسي في الحرب السورية
خطوطًا حمرًا جديدة،
لم يعد في استطاعة
التحالف الغربي المناوىء
لنظام الرئيس بشار االسد
تجاوزها .وقد يتعين
عليه مساكنتها ربما ،الى
ان يفرض على تلك الحرب
صدمة معاكسة

نقوال ناصيف
شـ ـ ــأن كـ ــل ص ــدم ــة تـ ـض ــرب امل ـن ـط ـق ــة،
يتسابق فريقا  8و 14آذار على املغاالة
فــي التوقع واالجـتـهــاد والــرهــان على
ت ـ ـطـ ــورات ف ــي الـ ــداخـ ــل ،ت ـج ـع ـلــه عـلــى
صــورة ما يحدث في الـخــارج .فيكون
ثـمــة راب ــح وخــاســر .هـكــذا يتربصون
بما بعد الصدمة الروسية.
ذاك ما عناه مــرة تقدم نظام الرئيس
ب ـ ـشـ ــار االس ـ ـ ـ ــد وال ـ ـج ـ ـيـ ــش ف ـ ــي ح ــرب
سوريا ،ثم عناه تقدم املعارضة .عنته
حرب اليمن حينما زحف الحوثيون،
ثــم بـعــدمــا ان ـك ـفــأوا .كــذلــك قـبــل اتـفــاق
ف ـي ـي ـن ــا بـ ــن اي ـ ـ ـ ــران والـ ـ ـغ ـ ــرب ع ـنــدمــا
ق ـيــل ب ـضــربــة ع ـس ـكــريــة قــاص ـمــة الــى
الـجـمـهــوريــة االســام ـيــة وبــرنــامـجـهــا
ال ـن ــووي ،ثــم مــرحـلــة مــا بـعــد االت ـفــاق.
صــح االم ــر اي ـضــا حينما ج ــزم فريق
ل ـب ـن ــان ــي ب ـح ـت ـم ـيــة ض ــرب ــة ع ـس ـكــريــة
ام ـي ــرك ـي ــة ل ـن ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري
اث ــر ال ـح ــدي ــث ع ــن اس ـت ـخ ــدام ال ـســاح
الكيميائي ،ثم قيادة موسكو وساطة
افضت الى تسوية قضت بتدمير هذا
ال ـس ــاح .فــي كــل م ــرة اصــابــت صدمة
الـحــرب الـســوريــة ،تـمــددت ارتــداداتـهــا
الـ ـ ــى م ـخ ـي ـل ــة االفـ ـ ــرق ـ ــاء ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن
وأوهامهم وتوقعاتهم بأن ثمة رابحًا
مؤكدًا في الداخل ،على صورة الرابح
املــؤكــد فــي ال ـخــارج .بيد ان شيئا من
ذلك كله ال يبصر النور.
ل ــم يـخـتـلــف االمـ ــر تـمــامــا مـنــذ دخ ــول

يترك االسد السلطة عندما يطلب ذلك السوريون (أرشيف)

مــوس ـكــو ط ــرف ــا عـسـكــريــا ف ــي ال ـحــرب
ال ـس ــوري ــة ف ــي  30ايـ ـل ــول ال ـف ــائ ــت مع
تشعب االجتهادات ،تــارة بقول فريق
انها اغرقت نفسها في وحول الحرب
بــن ن ـظــام االس ــد وم ـعــارض ـيــه ،وقــول
ف ــري ــق آخ ـ ــر ان الـ ـض ــرب ــات ال ــروس ـي ــة
ش ـبــه ال ـيــوم ـيــة م ــذ ذاك ت ـتــوخــى قلب
موازين القوى العسكرية التي شهدت
فــي االش ـهــر االخ ـي ــرة تـقـهـقــرا للنظام
والجيش رأسا على عقب بغية ترجيح
الكفة له مجددا .لكن سجاال كهذا من
الشرفة يطل به اطــراف  8و 14آذار لن
يكون كافيا لتقدير ماذا يتوقعون من
الدور الروسي ،العسكري الصارم بعد
السياسي غير املـتـهــاون ،فــي سوريا
في املرحلة املقبلة.
ف ــي لـ ـق ــاء خ ـ ــاص ف ــي مـ ـن ــزل م ـس ــؤول
ل ـب ـنــانــي س ــاب ــق ،ح ـ ـ ّـدد دي ـب ـلــومــاســي
روسـ ـ ـ ــي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت مـ ــامـ ــح ال ـ ــدور
الـ ـج ــدي ــد ل ـ ـبـ ــاده ب ـش ـق ـيــه ال ـع ـس ـكــري

والـسـيــاســي فــي طــريــق الــوصــول الــى
م ــا ت ـق ــول ب ــه م ــوس ـك ــو ،وه ــو تـســويــة
النزاع في سوريا .ابرز الديبلوماسي
ال ــروس ــي امـ ــام م ـحــاوريــه املــاحـظــات
اآلتية:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ــدع ـ ــم روس ـ ـ ـيـ ـ ــا نـ ـ ـظ ـ ــام االسـ ـ ــد
والتغيير فــي ســوريــا فــي آن ،وتصر
عـلــى ان يـتــرك االس ــد الـسـلـطــة عندما
يطلب منه الـســوريــون ذلــك ،ال عندما
تطلب الــواليــات املتحدة او الدولتان
الـ ـعـ ـج ــوزان ف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا .مــا
تقوله موسكو انها مستعدة للبحث
ف ــي ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ،ال ف ــي تـغـيـيــر
االشخاص الذين ُيبت مصير بقائهم
او رحـ ـيـ ـلـ ـه ــم ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء م ـ ــا ي ــري ــده
ال ـ ـسـ ــوريـ ــون ،ع ـم ــا ب ــآل ـي ــة سـيــاسـيــة
تقودهم الى نظامهم الجديد.
 2ـ ـ روسيا في سوريا ألن تركيا وقطر
وال ـس ـعــوديــة واوروب ـ ــا الـغــربـيــة فيها
تـقــاتــل االس ــد وتــريــد اس ـقــاط نـظــامــه.

المشهد السياسي

عون يختبر جلسة الحوار :التسوية
هل تكون جلسة الحوار اليوم آخر
جلساته بحضور العماد ميشال
عون؟
بـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة،
س ـت ـك ــون ج ـل ـس ــة ال ـ ـيـ ــوم حــاس ـمــة
لـ ـجـ ـه ــة تـ ـح ــدي ــد مـ ـصـ ـي ــر ت ـس ــوي ــة
الـسـلــة الـكــامـلــة ألزم ــة التعيينات
األم ـن ـي ــة وآل ـي ــة ال ـع ـمــل الـحـكــومــي
وف ـ ـتـ ــح أب ـ ـ ـ ــواب م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب،
ّ
ّ
ف ــي ظ ـ ــل ع ـ ــدم الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ح ــل
العتراض الرئيس السابق ميشال
سليمان على التسوية.
وعـلــى الــرغــم مــن اإليـجــابـيــة التي
ط ـب ـعــت ج ـل ـســة الـ ـح ــوار ب ــن تـيــار
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل و»ح ـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» ل ـيــل
أمــس بــرعــايــة الــرئـيــس نبيه بــري،
خ ـصــوصــا ل ـج ـهــة تــأك ـيــد مــواف ـقــة
األط ـ ــراف ال ـثــاثــة ع ـلــى الـتـســويــة،
ّ
ّ
الحر
إل أن أجــواء التيار الوطني
عـكـســت ق ــدرًا مــن ال ـت ـشــاؤم ،وســط
مــا ّ
سمته مـصــادر التيار «حــرص

الـفــريــق اآلخ ــر عـلــى مـنــع الـجـنــرال
عون من تحقيق أي مكسب».
وح ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ن ـ ـب ـ ـيـ ــه ب ـ ــري
أم ــام زواره عـلــى ال ـقــول إن ــه يــدعــم
وال ـنــائــب جـنـبــاط إقـ ــرار خـطــوات
م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا دعـ ـ ــم الـ ـعـ ـم ــاد ع ـ ــون.
وي ـ ـن ـ ـفـ ــي بـ ـ ـ ــري أن تـ ـ ـك ـ ــون لـ ـ ــه أي
صـلــة بــالـنـقــاط الـتـســع ال ـتــي اتـهــم
تـيــار «املـسـتـقـبــل» بتسريبها إلــى
الـصـحــافــة بـقـصــد تـفـجـيــر األزم ــة.
وقال بري لــزواره إنه كان واضحًا
مـ ــع ق ـ ـيـ ــادة «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ب ــأن ــه ال
مجال إلمرار صفقة تعيينات قوى
األم ــن الــداخـلــي مــن دون التسوية
الشاملة ،وأن موقف العماد عون
واضــح ،وسيحظى بدعم أكيد من
حزب الله ومن آخرين ،ما سيعطل
التسوية.
وكانت جلسة أمــس بني املستقبل
والحزب انتهت إلى تأكيد «أهمية
الحوار الوطني وتأثيره اإليجابي

في الوضع ،والتشديد على إيجاد
املخارج املناسبة إلعادة العمل في
املؤسسات الدستورية وتفعيلها
في أسرع وقت».
على صعيد جلسة الحوار العامة
ال ـي ــوم ،قــالــت امل ـص ــادر إن الـعـمــاد
ّ
ع ــون س ـي ـكــون ح ــاض ـرًا ال ـي ــوم ،إل
أنـ ـه ــا ج ــزم ــت ب ــأن ــه «لـ ـ ــن ي ـنــاقــش
بـنــد الـتـعـيـيـنــات وال ـت ـســويــة الـتــي
اق ـت ــرح ــوه ــا ه ـ ــم» .وأضـ ــافـ ــت« :ق ــد
تـكــون جلسة الـحــوار األخ ـيــرة ،إذا
لــم يـكــن هـنــاك ج ــواب واض ــح على
الـتـســويــة ،وبـعــدهــا ال حـكــومــة وال
أي شيء آخر .فعدم الجواب يعني
أن كــل ال ــذي شـهــد ًنــاه كــان توزيعًا
ل ـ ـ ــأدوار» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن «سـعــد
الـحــريــري يــوافــق ،ف ــؤاد السنيورة
ي ـ ـت ـ ـح ـ ـفـ ــظ ،وم ـ ـ ـي ـ ـ ـشـ ـ ــال سـ ـلـ ـيـ ـم ــان
يـعـتــرض» .وســألــت امل ـصــادر« :هل
ي ــري ــدون ـن ــا أن ن ـص ــدق أنـ ــه يـمـكــن
سليمان الــوقــوف فــي وجــه جميع

