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رأي

األزمة السورية في هزيعها األخير!
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت

عدنان بدر حلو *
ما من شك في أن استعادة الدولة السورية
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ع ـم ــوم امل ـنــاط ــق الــداخ ـل ـيــة
من التنظيمات املسلحة التي انكفأت إلى
مناطق حــدوديــة تحظى بحمايات دولية
(ت ــرك ـي ــا ف ــي ال ـش ـم ــال والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
فــي الـشــرق والـنـفــوذ األمـيــركــي  -األردن ــي -
ً
ّ
اإلســرائ ـي ـلــي فــي ال ـج ـنــوب) تـشــكــل انـتـقــاال
إل ــى مــرح ـلــة ج ــدي ــدة ومـخـتـلـفــة ف ــي األزم ــة
ال ـســوريــة ال يـمـكــن أن يـتــم الـتـعــامــل معها
بــالــوســائــل واألس ــال ـي ــب ال ـت ــي اسـتـخــدمــت
فــي املناطق الــداخـلـيــة! (الـتـفــاوض بضغط

الحصار والضغط العسكري املباشر).
لكن ال يمكن القول بإمكانية الوصول إلى
ٍّ
ح ــل سـيــاســي لــأزمــة دون تــوفــر صـيــغ ما
للتعامل مع هذا الواقع الجديد ،بما يؤدي
إلى «تحرير» تلك املناطق وإعــادة دمجها
فــي الخريطة الوطنية الـســوريــة ،وهــو أمر
ال يـمـكــن ت ــوق ــع ح ــدوث ــه دون ال ــدخ ــول في
مفاوضات دولية جدية تشارك فيها هذه
الــدول األجنبية الراعية لوجود املسلحني
عـلــى األراض ــي الـســوريــة! فعلى أي أســاس
(أو مجموعة أســس) يمكن أن تنطلق مثل
هذه املفاوضات؟
ال يمكن الــدخــول في مضمون اإلجــابــة عن

هــذا الـســؤال دون وضــع اليد على مساحة
استراتيجية يمكن أن تشكل منطقة تقاطع
ملصالح هذه القوى الدولية (أو األساسية
منها على األقل)!

في البدء كان الصدام
عندما وضعت الواليات املتحدة (وضمنًا
إسرائيل) يدها على «الثورة السورية» كان
هدفهما االستراتيجي هــو تدمير سوريا
(ب ـع ــد ت ــدم ـي ــر ال ـ ـعـ ــراق) ومـ ـح ــاص ــرة ح ــزب
الـلــه فــي لـبـنــان ودف ــع إي ــران ومحاصرتها
وإبـعــادهــا آالف الكيلومترات عــن املنطقة،
وف ـت ــح أبـ ـ ــواب املـ ـش ــرق ال ـع ــرب ــي وال ـخ ـل ـيــج

ٍّ
ال يمكن القول بإمكانية الوصول إلى حل سياسي دون توافر صيغ للتعامل مع الواقع الجديد (أ ف ب)
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أمـ ــام هـيـمـنــة مـطـلـقــة ل ـل ـن ـفــوذ األم ـي ــرك ــي -
ال ـص ـه ـي ــون ــي .ك ـم ــا ي ـت ــم ف ــي ه ـ ــذا ال ـس ـيــاق
نشر حــالــة إسالمية وهابية عاصفة على
ً
امتداد الشرق اإلسالمي وصوال إلى الدول
الـســوفـيــاتـيــة الـســابـقــة ف ــي ج ـنــوب روسـيــا
وغرب الصني بما يهدد األوضاع الداخلية
للدولتني اللتني تعتبران مصدر التحدي
املباشر للهيمنة األميركية على العالم!
وع ـنــدمــا تــدخـلــت ال ـقــوى الـحـلـيـفــة للنظام
(حــزب الله وإيــران ثم روسـيــا) كــان الهدف
االستراتيجي لهذه القوى معاكسًا تمامًا
ملــا سـبــق ،أي مـنــع الــواليــات املـتـحــدة ،ومــن
يـ ـل ــوذ ب ـه ــا مـ ــن دول وقـ ـ ـ ــوى ،مـ ــن تـحـقـيــق
أهــدافـهــا املــذكــورة فيما تـقــدم :منع سقوط
النظام وانهيار الدولة السورية .وهــذا ما
ً
ت ــم تـحـقـيـقــه ف ـعــا خ ــال ال ـس ـنــوات الـثــاث
األخيرة .لكن تحقيق هذا الهدف (للمحور
السوري  -اإليراني  -الروسي) لم ِّ
يؤد فقط
إلــى منع املحور األول من تحقيق أهدافه،
بل أكثر من ذلــك؛ خلق واقعًا استراتيجيًا
جــدي ـدًا ومـخـتـلـفــا جــذريــا عـمــا كــانــت عليه
األمور قبل :2011
 -1الـجـيــش ال ـســوري ال ــذي كــان يـعــانــي من
أوضاع رثة (بكل معنى الكلمة) في ظروف
مــا قـبــل  2011وم ــا ك ــان يـطـغــى عـلـيـهــا من
ّ
استبداد وفساد وتفلت خرج من األحــداث
الـحــالـيــة ب ـص ــورة مـخـتـلـفــة كـلـيــا وج ــذري ــا.
صحيح أنه خسر كثيرًا من عدته وعديده
بــاالن ـش ـقــاقــات ال ــواس ـع ــة ال ـت ــي ح ــدث ــت في
صفوفه وعمليات النهب التي تعرضت لها
مخازنه ،وخسر كثيرًا أيضًا بما قدمه من
تضحيات بشرية كبيرة ج ـدًا فــي ميادين
القتال (يتحدث البعض عن أرقام تتجاوز
مئة وخمسني ألفًا) ،لكنه اكتسب في املقابل
مـهــارات فنية وعملية وتنظيمية وقتالية
ما كان يمكن لها أن تتحقق خارج ظروف
املعارك الكبيرة التي خاضها على امتداد
ه ـ ــذه الـ ـسـ ـن ــوات وعـ ـل ــى ات ـ ـسـ ــاع األراض ـ ـ ــي
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .ك ـم ــا ح ـظ ــي ب ـع ـم ـل ـيــة ت ـحــديــث
وإعــادة تسليح وتدريب وتنظيم بإشراف
خـبــرات روسـيــة متقدمة لــم يـكــن بــاإلمـكــان
حدوثها خــارج نطاق هذه املعركة .وهكذا
تحول بهذه املواصفات إلــى قــوة عسكرية
مؤهلة يحسب لها ألــف حـســاب باملقارنة
مع أوضــاعــه قبل األزم ــة ،بل أكثر من ذلك؛
بات يشكل ،بهيكليته الجدية ومواصفاته
املـ ــذكـ ــورة أس ــاس ــا صــال ـحــا ل ـب ـن ـيــة وطـنـيــة
جديدة في الدولة السورية.
 -2انـتـقــل حــزب الـلــه ،ال ــذي كــان ي ــراد لــه أن
يـتـقــوقــع م ـحــاص ـرًا فــي ال ـج ـنــوب الـلـبـنــانــي
ً
مـ ـع ــزوال ع ــن ع ـم ـقــه ف ــي س ــوري ــا وشــريــانــه
الحيوي مع إيران ،إلى قوة عسكرية فعالة
على املستوى اإلقليمي وقــد تطورت لديه
مهارات تجاوزت بما ال يقاس حالته قبل
األحـ ــداث وال سـيـمــا عـلــى صـعـيــد املــواء مــة

قد تسلم واشنطن
وتل أبيب بالنتائج الحالية
لكنهما لن تقبال بتهديد
وجودي إلسرائيل

قتاليًا وفنيًا بني حرب العصابات والحرب
ً
النظامية ،كما تحقق له انتشارًا متواصال
جغرافيًا يمتد من جنوب لبنان إلى العمق
الـ ـع ــراق ــي ش ــرق ــا والـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـس ــوري ــة مــع
فلسطني املحتلة واألردن جنوبًا.
ً
 -3وبـ ــدال م ــن أن تـنـتـهــي األح ـ ــداث بــإيــران
َ
مرتدة ُمبعدة آالف األميال عن بالد الشام،
انتهت األم ــور بــوجــود سياسي وعسكري
واقتصادي متواصل من طهران إلــى مياه
البحر األبيض املتوسط!
 -4أمــا روسـيــا التي كانت مـهــددة بحصار
شــواطـئـهــا الــرئـيـسـيــة عـلــى الـبـحــر األس ــود
(مع أحداث أوكرانيا) وبعاصفة إسالموية
وهــاب ـيــة ف ــي ج ــواره ــا ،ب ــل ف ــي ع ـقــر داره ــا
(ث ـمــة م ــا يــزيــد ع ــن ع ـشــريــن م ـل ـيــون مسلم
في روسيا االتحادية نفسها) ،فقد حققت
إنجازات ال حدود لها جراء انخراطها في
الحرب السورية:
• ألول مــرة في تاريخ روسيا (القيصرية
وال ـســوف ـي ـي ـت ـيــة وال ـبــوت ـي ـن ـيــة) ي ـتــوفــر لـهــا
هذا الحضور العسكري الجوي والبحري
والبري امتدادًا من إيران إلى املياه الدافئة
في املتوسط.
• ت ـح ــول ــت مـ ــن ش ــاه ــد زور فـ ــي م ـســاعــي
تـســويــة أزم ــات املـنـطـقــة إل ــى فــاعــل رئيسي
فيها بدور معترف به من جميع األطراف.
• فرضت تغييرًا سياسيًا على املستوى
ال ــدول ــي لــم يـسـبــق أن تـحـقــق مـنــذ ان ـفــردت
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ب ـمــوقــع ال ـق ــوة األع ـظــم
إثـ ــر ان ـه ـي ــار االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي مـطـلــع
تسعينيات القرن املاضي.
هكذا ،تحولت األحداث السورية من فرصة
إلنـجــاز الهيمنة األمـيــركـيــة  -الصهيونية
على املنطقة والعالم إلى انقالب كبير على
هذه الهيمنة .فهل يمكن لقوى هذا املحور
أن تتقبل ان ـقــاب مخططها إل ــى نقيضه؟
هــذه هــي النقطة االستراتيجية املفصلية
التي تقف األزمة السورية أمامها اآلن:
قــد تسلم أميركا وإســرائـيــل (على مضض
طبعًا) بـعــدم تحقيق اآلم ــال الكبيرة التي
ك ــانـ ـت ــا ت ـع ـل ـق ــان ـه ــا عـ ـل ــى مـ ـس ــار األح ـ ـ ــداث
السورية ،لكن أن ينقلب األمــر إلى نقيضه

تمامًا ويـتـحــول إلــى هزيمة لهما وتغيير
جذري في موازين القوى ال يهدد مصالح
واش ـن ـط ــن وتـ ــل أب ـي ــب ف ـح ـس ــب ،ب ــل يـشـكــل
أيضًا تهديدًا وجوديًا للكيان الصهيوني
نفسه ،فهذا أمر ال يمكن التسليم به وال بد
من السعي الحتوائه بأي حال!

البدائل األميركية  -الصهيونية
مــن الــواضــح أن ال ـعــودة إلــى الـخـيــار األول
(تــدمـيــر ســوريــا والـسـيـطــرة عـلــى املنطقة)
لم يعد متاحًا ،فما هو املمكن؟ العمل بكل
الــوســائــل والـسـبــل عـلــى تـقــزيــم انـتـصــارات
ال ـ ـطـ ــرف اآلخـ ـ ــر واحـ ـت ــوائـ ـه ــا ض ـم ــن أدنـ ــى
الحدود املمكنة.
بني الضغوط واإلغراء ات:
 -1الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى دم ـ ـشـ ــق عـ ـب ــر امل ـن ــاط ــق
الـحــدوديــة املسيطر عليها واستثمار تلك
السيطرة لفرض شروط وتنازالت سياسية
وأمنية وبنيوية قبل السماح بعودة تلك
املناطق إلى حضن الدولة السورية.
 -2استثمار الحاجة إلى إعادة اإلعمار من
أج ــل الـتـسـلــل عـبــر الـكـثـيــر مــن األطـ ــراف (ال
سيما املـقــاولــون ورج ــال األعـمــال والقطاع
ال ـخ ــاص واملـ ـص ــارف اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة
وكذلك الدول الخليجية التي ال تتحرك إال
بأوامر من واشنطن).
 -3تصعيد الـضـغــوط الــدولـيــة واإلقليمية
وال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى حـ ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي ل ـب ـنــان
(ال ـع ـق ــوب ــات امل ـصــرف ـيــة ول ــوائ ــح اإلره ـ ــاب،
والــدعــم املــالــي والسياسي للقوى املعادية
للحزب وغير ذلك) حتى التلويح بالحرب
املباشرة على لبنان!
 -4رف ــع م ـس ـتــوى ال ـض ـغــط األم ـي ــرك ــي على
إيران إلى أعلى مستوى ممكن كاالنسحاب
من االتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة
ع ـلــى ط ـه ــران وع ـل ــى ال ـش ــرك ــات األوروبـ ـي ــة
التي تتعامل معها.
 -5تجديد الضغوط على روسيا والسعي
الس ـت ـث ـم ــار ال ـن ـف ــوذ ال ـص ـه ـيــونــي م ــن أج ــل
التأثير في قرارات موسكو سواء باملساعي
املـ ـب ــاش ــرة املـ ـتـ ـك ــررة ل ـب ـي ـنــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو
والــوزيــر أفـيــدور ليبرمان ،أم بالتهديدات
غير املـبــاشــرة مــن الـلــوبــي الصهيوني في
الكونغرس واإلدارة األميركية.
م ــا م ــن ش ــك ف ــي أن ه ــذه ال ـض ـغــوط مــؤثــرة
بــالـفـعــل (وإن ك ــان تــأثـيــرهــا مـتـفــاوتــا هنا
وهناك) لكنها في جميع األحــوال ال ترقى
إلى مستوى إحداث تغيير استراتيجي ملا
وصـلــت إلـيــه مــوازيــن الـقــوى عـلــى الساحة
السورية وامتداداتها اإلقليمية والدولية.
إن أقـصــى مــا يمكن األم ــل فــي تحقيقه هو
االح ـت ــواء ،ب ـصــورة شــديــدة الـخـصــوصـيــة،
ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـخ ـطــر الـ ــوجـ ــودي عـلــى
الـ ـكـ ـي ــان ال ـص ـه ـي ــون ــي ،وه ـ ــو أم ـ ــر لـ ــم يـعــد
بــاإلم ـكــان تحقيقه إال بــالـتـلــويــح بتسوية

أردوغان وخامنئي
محمد سيد رصاص *
يـشـتــرك رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان والـسـيــد علي
خامنئي فــي أمــور عــديــدة :االثـنــان أتيا بعد
قامتني كبيرتني (نـجــم الــديــن أربــاكــان وآيــة
الـلــه الخميني)ّ ،وتجمعهما ينابيع فكرية
متالقية ،رغــم سنية األول وشيعية الثاني،
وي ـم ـك ــن تـكـثـيـفـهــا ف ــي أن ال ـس ـي ــد خــامـنـئــي
قــد تــرجــم كـتــاب سيد قطب «املستقبل لهذا
الدين» إلى الفارسية عام  1966وأنجز معظم
تــرجـمــة كـتــاب آخ ــر لــه «خـصــائــص التصور
اإلســامــي ومـقــومــاتــه» ،ثــم لــم يكمله بسبب
ظروف املالحقة والسجن في زمن الشاه .قاد
االث ـن ــان نهضة اقـتـصــاديــة الفـتــة لبلديهما
وحـ ّـصــا أدوارًا إقليمية كـبــرى .عندما كانا
ّ
فــي ظلي أربــاكــان والخميني لــم يكن ممكنًا
قراءة إمكاناتهما التي ظهرت بعد توليهما
السلطة ،وهو ما ينطبق على ستالني الذي لم
يكن بارزًا في ظل لينني بالقياس إلى آخرين
مثل تروتسكي وكامينيف وبوخارين.
ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،يـلـفــت الـنـظــر إل ــى الـتـشــابــه
بــن كـتــاب سـيــد قـطــب «مـعــالــم فــي الـطــريــق»
( ،)1964وكـ ـ ـت ـ ــاب ال ـخ ـم ـي ـن ــي «الـ ـحـ ـك ــوم ــة
اإلسالمية» ( )1971من حيث ّ
توحدهما على
ف ـكــرة «الـحــاكـمـيــة ل ـلــه» ،ولكنهما يختلفان

على الوسيلة ،إذ يــرى قطب أن ذلــك يتم من
خـ ــال «ط ـل ـي ـعــة م ــؤم ـن ــة» ،بـيـنـمــا الـخـمـيـنــي
يعتبر أن ذلــك يتحقق عبر «الــولــي الفقيه».
مــا يجمع الخميني وسـيــد قـطــب ،ومعهما
أرب ــاك ــان وأردوغ ـ ــان وخــامـنـئــي ،هــو املــوقــف
السلبي من الحضارة الغربية ومن أتاتورك
وع ـل ـم ــان ـي ـت ــه ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ش ـ ــاه إيـ ـ ــران،
والخمسة تجمعهم أيضًا فكرة أن «اإلســام
هو صاحب رسالة عاملية ،وأنه مؤهل لقيادة
العالم» ،ويرون أن هناك «حاجة إلحياء هذا
الـ ــدور اإلس ــام ــي الـعــاملــي الــذيــن يجتمعون
على أنه انتكس بفعل الهجمة الغربية على
العالم اإلسالمي» .هناُ ،يقال إن أحد أسباب
تشجيع واشنطن للعسكر األتاتوركيني على
انقالب  28شباط  1997ضد رئيس الــوزراء
ال ـت ــرك ــي ن ـج ــم ال ــدي ــن أربـ ــاكـ ــان ألن تـفـكـيــره
املعلن كان إقامة محور سياسي – اقتصادي
مشرقي يضم الرباعي :أنقرة ،طهران ،بغداد
ودمشق .ولــم ُيعلن ذلــك في أنقرة ،وإنما تم
االك ـت ـفــاء ب ــ«ال ـح ـفــاظ عـلــى راي ــة العلمانية»
أمام أول رئيس وزراء تركي من أيديولوجية
إسالمية.
إذا رجـعـنــا إل ــى خامنئي وأردوغ ـ ــان ،نالحظ
الـبــراغـمــاتـيــة ال ـشــديــدة ،فــالــزعـيــم اإلي ــران ــي لم
يتملكه أي وسواس في التحالف مع واشنطن

في العراق املغزو واملحتل عام  ،2003وعندما
ش ـعــر بـ ــأن ه ـن ــاك حـصـيـلــة م ـكــاســب إيــران ـيــة
تمت مراكمتها من خالل «البوابة البغدادية»
نحو التمدد اإلقليمي لم يـتـ ّ
ـورع عن الدخول
ف ــي مـجــابـهــة ع ــام  2005م ــع األم ـيــرك ـيــن من
خالل استئناف البرنامج اإليراني لتخصيب
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،ث ــم ظ ـه ــرت هـ ــذه ال ـبــراغ ـمــات ـيــة
ثانية عندما قايض خامنئي إيقاف برنامج
التخصيب باتفاق  2015مقابل رفع الواليات
امل ـت ـح ــدة ال ـع ـق ــوب ــات االق ـت ـص ــادي ــة ع ــن إيـ ــران
وسـ ّكــوتـهــا عــن املـكــاســب اإلقـلـيـمـيــة اإليــرانـيــة
وغ ــض بـصــرهــم ع ــن ال ـبــرنــامــج ال ـصــاروخــي.
ظ ـهــرت بــراغـمــاتـيــة أردوغ ـ ــان بـعــد ف ــوز حزبه
بانتخابات برملان 2002عندما ّقدم إسالميته
عـ ـن ــد واشـ ـنـ ـط ــن ك ـ ــ«بـ ــديـ ــل إسـ ــامـ ــي حـلـيــف
لألميركيني» في عالم ما بعد  11أيلول ،وهو
الــذي ّ
شجع على حــوار واشنطن مع التنظيم
الـعــاملــي لجماعة اإلخ ــوان املسلمني مـنــذ عــام
ً
 ،2005وص ــوال إل ــى أن ك ــان دوره ك ـع ـ ّـراب في
«الربيع العربي» عام  2011لتسهيل أن يكون
اإلس ــام ـي ــون ع ـنــد واش ـن ـطــن ه ــم ال ـبــديــل في
تونس والقاهرة وصنعاء وطرابلس الغرب،
وهـ ـ ــذا ق ـب ــل أن ي ـن ـفــك ت ـح ــال ــف واش ـن ـط ــن مــع
اإلســامـيــن الـعــرب ومــع أردوغ ــان عــام .2013
ليست البراغماتية عندهما بــا ضـفــاف ،بل

ّ
يقيدها مزيج دقيق يضم املبادئ واملصالح،
م ــع ب ــراع ــة سـيــاسـيــة تـكـتـيـكـيــة ي ـتـم ـيــزان بها
فـ ــي ال ـ ـصـ ــراعـ ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة (عـ ـن ــد أردوغـ ـ ـ ــان
ف ــي قـصـقـصــة ن ـف ــوذ ال ـع ـس ـكــر األت ــات ــورك ـي ــن
الــذيــن كــانــوا حــاكـمــن فــي أن ـقــرة مـنــذ انـقــاب
1960علنًا أو من وراء ستار الحكومات املدنية،
وع ـنــد خــامـنـئــي فــي تفشيل تـجــربــة الــرئـيــس
اإلصــاحــي محمد خــاتـمــي  2005-1997وفــي
مواجهة تظاهرات  2009الواسعة) ،باإلضافة
إلى استغالل التطورات اإلقليمية ملصلحتهما
(األزمة السورية نموذجًا).
هـنــا يـمـكــن تـسـجـيــل أن أردوغ ـ ــان ،املـهـجــوس
بـ ـتـ ـح ــال ــف واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن م ـ ــع ح ـ ـ ـ ــزب االت ـ ـح ـ ــاد
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي وهـ ــو امـ ـت ــداد ك ـ ــردي س ــوري
ل ـحــزب عـبــد ال ـلــه أوجـ ــان مـنــذ ع ــام  ،2014ثم
الدالئل الكثيرة على تــورط الواليات املتحدة
فــي مـحــاولــة االن ـق ــاب الـفــاشـلــة ض ــده فــي 15
تموز  ،2016عاد وتالقى مجددًا عام  2017مع
خامنئي الذي عادت واشنطن دونالد ترامب
إلى مواجهته بعد إدارة ظهرها التفاق باراك
أوباما مع علي خامنئي تجاه امللف النووي
اإلي ــران ــي ع ــام  2015بـعــد تـبــاعــدهـمــا ف ــي ظل
األزمة السورية.
ي ـج ـم ـع ـه ـم ــا اآلن ع ـ ـ ـ ـ ــداء واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ل ـه ـم ــا،
وه ــواج ـس ـه ـم ــا م ــن األكـ ـ ـ ـ ــراد ،وم ـحــاوالت ـه ـمــا

استغالل الخالف األميركي – الروسي البادئ
ّ
م ــع إدارة ت ــرام ــب الـ ــذي شــكــل عـجـيـنــة كــافـيــة
لصنع مؤتمر «سوتشي الثالثي» في تشرين
ال ـثــانــي  .2017مــن خ ــال ال ـت ـقــارب ال ــروس ــي ـ ـ
الـتــركــي استحصل أردوغـ ــان ع ــام  2016على
شريط جرابلس ـ الباب ـ أعــزاز ،ثم عام 2018
عـلــى عـفــريــن ك ـكــوريــدور وص ــل ه ــذا الـشــريــط
بإدلب ،وأصبح بذلك ألنقرة منطقة نفوذ تمتد
مــن بــدامــا حتى جــرابـلــس على طــول الـحــدود
السورية ـ التركية يسيطر عليها إسالميون
سوريون يأتمرون بأوامر األتراك ،ومن املؤكد
أن أنقرة ستسعى مع موسكو ألن يكون لها

تقارب أكبر حركتين
إسالميتين حديثتين
في الفكر أنتج تقاطعات
سياسية بينهما

حصة وازن ــة فــي التسوية السورية الشاملة.
خامنئي لــن يعترض على األرج ــح ،وخاصة
ف ــي ظ ــل ب ـ ـ ــوادر خـ ــاف روس ـ ــي ـ ـ إيـ ــرانـ ــي فــي
الحريص
سوريا ،وال السيد حسن نصر الله
ّ
على العالقة مــع حركة «حـمــاس» التي تمثل
االم ـ ـ ـتـ ـ ــداد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ل ـج ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ــوان
امل ـس ـل ـمــن ،رغ ــم ك ــل ال ـخ ــاف ــات ف ــي ال ـس ـنــوات
األخيرة تجاه األزمة السورية.
تطرح تقاربات أردوغان – خامنئي ،وتقاربات
أربــاكــان مع طهران في التسعينيات وقبلهم
تـ ــوحـ ــد سـ ـي ــد قـ ـط ــب والـ ـخـ ـمـ ـيـ ـن ــي ف ـ ــي ف ـك ــرة
تقارب
«الحاكمية لله» ،حالة إشكالية كبرى:
ّ
أكبر حركتني إسالميتني حديثتني عند السنة
والشيعة ،أي «اإلخوان» و«الحركة الخمينية»،
في الفكر أنتج تقاطعات سياسية بينهما لم
تهتز رغم العواصف خالل ما يقارب األربعني
عــامــا تـقــريـبــا أي مـنــذ وص ــول الـخـمـيـنــي إلــى
السلطة فــي  .1979هــذا يتعاكس أو لــم يتأثر
بـحــالــة الـتــوتــر الـسـنــي ـ ـ الـشـيـعــي ال ـتــي ّ
عمت
املنطقة بتأثير الحرب العراقية ـ اإليرانية في
الثمانينيات أو بالتوتر الشيعي – السني في
بغداد ما بعد  9نيسان  2003وفي بيروت ما
بعد  14شباط  2005وفي صنعاء ما بعد 20
أيلول .2014
* كاتب سوري

دولية إقليمية تربط ما بني األزمة السورية
واألزم ـ ــة فــي املـنـطـقــة ،عـلــى نـحــو يـمـكــن أن
تتقاطع فيه مصالح جميع األطراف:
• مقابل السماح بعودة املناطق الحدودية
إل ــى ك ـنــف ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة ودمـ ــج أع ــداد
كبيرة من املقاتلني السوريني في صفوف
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ب ــأط ــره ــا
التنظيمية الـجــديــدة وعلى قــواعــد وطنية
صـ ــارمـ ــة ،يـ ـج ــري اس ـت ـئ ـن ــاف املـ ـف ــاوض ــات
الـســوريــة  -اإلسرائيلية مــن أجــل التسوية
انطالقًا مــن النقطة التي كانت قــد توقفت
عندها في املراحل املاضية.
• يجري البحث في توفير حل للمشكالت
الـ ـح ــدودي ــة ال ـب ــري ــة وال ـب ـح ــري ــة ب ــن لـبـنــان
وإسرائيل يسحب ذريعة احتفاظ حزب الله
بسالحه ،مــا يوفر مناخًا مالئمًا للتوصل
إلى استراتيجية دفاعية جديدة في لبنان
ت ـت ـض ـم ــن احـ ـ ـت ـ ــواء ال ـ ــدول ـ ــة ل ــذل ــك الـ ـس ــاح
بطريقة ما (يالحظ هنا ما كشفه الرئيس
نبيه بري قبل أيام حول الرسالة األميركية
املفاجئة بشأن استعداد إسرائيل للتفاوض
حول الحدود البحرية والبرية ،بما في ذلك
موضوع مزارع شبعا!).
• الوصول بالتصعيد األميركي مع إيران
إل ـ ــى ت ـس ــوي ــة ت ـس ـمــح ب ــال ــرب ــط ال ـج ـغ ــراف ــي
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ب ـ ــن طـ ـ ـه ـ ــران واملـ ـت ــوس ــط
مقابل اندماج إيــران في عملية السالم مع
إســرائ ـيــل ،خــاصــة فــي الــوقــت ال ــذي تــدخــل
فيه الدول العربية أفواجًا في تلك التسوية
(عـلـمــا ب ــأن الـتـهــديــدات بــالـحــرب مــع إي ــران
ال م ـع ـن ــى ل ـه ــا ب ـس ـب ــب ه ـش ــاش ــة امل ـص ــال ــح
األمـيــركـيــة فــي املنطقة تـجــاه مـخــاطــر مثل
ت ـل ــك ال ـ ـحـ ــرب ،ك ـم ـض ـيــق ه ــرم ــز وامل ـن ـش ــآت
النفطية الـحـســاســة فــي الخليج واملنطقة
الشرقية من السعودية التي تقع جميعها
تحت مرمى حجر من األراضي اإليرانية)!
• الدخول الجدي في عملية تسوية لألزمة
األوكرانية تحرر روسيا من أعبائها ومن
ال ـع ـق ــوب ــات ال ــدول ـي ــة ال ـت ــي تــرت ـبــت عـلـيـهــا
(يــاحــظ فــي ه ــذا امل ـجــال أن مـجـلــس األمــن
الدولي قد توصل في الخامس من حزيران
ال ـج ــاري ،ألول م ــرة مـنــذ وق ــت طــويــل ،إلــى
ب ـي ــان ت ـب ـنــاه ب ــاإلج ـم ــاع ي ـطــالــب الـحـكــومــة
األوك ــران ـي ــة بـسـحــب األس ـل ـحــة الـثـقـيـلــة من
امل ـنــاطــق ال ـشــرق ـيــة وت ـجــديــد الـ ـح ــوار بـنــاء
على اتفاقات مينسك (شباط  )2015التي
كان الغرب قد انقلب عليها بعد يوم واحد
من إنجازها ،ورفض مذذاك العودة إلى ما
تحتويه من تفاهمات!).
في هذه املساحة من التهديدات والضغوط
واإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ،ت ـق ــف ح ــال ـي ــا مـ ـ ــآالت األزم ـ ــة
السورية وربما أزمة املنطقة بكاملها! فهل
ت ـصــل ه ــذه امل ـ ــآالت إل ــى ن ـهــايــات ـهــا؟ مـتــى؟
وكيف؟
* كاتب سوري
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عن بري ونصر الله
يجيب ...جعجع!
عبد الغني طليس*
ً
إذا كــان تعبير املارونية السياسية ال يــزال معموال بــه ،وبما
ي ــوازي ــه فــي الـبـلــد ،ف ـ ّ
ـإن رمـ ـزًا أســاسـيــا مــن أبـنــائــه هــو رئيس
«الـقــوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع .فهو عندما خرج
من لقاء الرئيس ميشال عون خالل فترة مشاورات تكليف
رئيس الحكومة استلهم الشيعية السياسية ،مطالبًا «التيار
الوطني الحر» بمعاملته بعد االنتخابات كما يتعامل «الثنائي
الشيعي» أحدهما مع اآلخر.
ّ
كــأنـمــا «املــارونـيــة السياسية» الـتــي انبنت فــي لبنان سنوات
ً
ط ــواال ،وكــانــت محكومة بمجموعة مــن الخالفات السياسية
ال ـح ــادة الـتــي منعت الـتـق ّــاء حـتــى زعـيـمــن أو أكـثــر منها في
تحالف ّ
جدي وحقيقي إل نادرًا جدًا ،باتت تعترف بأن هناك
«طائفة سياسية» أخرى حققت ما لم تحققه هي ،ال بل تريد
استلهام هذه الطائفة في االعتراف باآلخر والتوازن واملنطق.
يعرف الدكتور جعجع طبعًا أن «الثنائي الشيعي» وصل إلى
هذه الحال من التماسك والتنسيق والثقة شبه املطلقة بينهما،
تحت معمودية النار ،أو معمودية الفوضى التي ضربت لبنان
منذ  2005ســاعــة اغتيال الرئيس الشهيد رفـيــق الحريري.
وخالل وقت قصير جدًا ،واستثنائي في كثافته ،أدرك رئيس
مجلس النواب نبيه بري (كحركة أمل) والسيد حسن نصر الله
(كأمني عام لحزب الله) أن الخطر يتجه نحو املقاومة (وطائفة
ّ
املقاومة) في لعبة دولية مفزعة كشرت عن أنيابها منذ لحظة
عليهما ،كثنائي كبير ،له قواعد واسعة
االغتيال ،وكان لزامًا ً
جنوبًا وبقاعًا وضاحية أن يباشرا بخطة مواجهة رسمت
فورًا مهمات كل طرف ،بحيث ظهر أن كل التعاون والتنسيق
السابق بينهما كــان «تدريبًا» و«تمرينًا» على ما ينتظرهما
ّ
وتعرجات املحكمة الدولية،
داخليًا وخارجيًا (حــرب ،2006
وحكومة السنيورة املعفاة من الشيعة ،والعقوبات األميركية
والعربية وغيرها كثير)...
ثالثة عناصر فعلية أوصلت العالقة بني الثنائي الشيعي إلى
هنا:
ً
أوال :الكيمياء ،فهناك عالقة شخصية تخلت عن كل شك أو
ريب أو غموض بني بري ونصر الله بحيث يغيب أحدهما عن
اآلخر حوالى سبع سنوات كاملة ،كما قيل بعد آخر لقاء لهما
وال يتأثر حرف واحد من االتفاق بينهما الذي يجب القول إنه
ضمني ال ورقة فيه وال رؤوس أقالم!
ومع الكيمياء احترام متبادل يشعر به كل من يسمع أحدهما
متحدثًا عــن اآلخ ــر فــي الـخـطــابــات واملـنــاسـبــات الـعــامــة وفــي
الصالونات الخاصة التي يذكر اسماهما فيها.
ثــان ـيــا :ه ـنــاك ط ــرف ف ــي ه ــذا الـثـنــائــي ّه ــو ح ــزب ال ـل ــه ،مقتنع
والقناعة عـنــده راسـخــة بــأنــه عندما ســلــم الــرئـيــس بــري رايــة
الـطــائـفــة الشيعية فــي الـبـعــد الــداخـلــي اللبناني كــان يتخفف
فــي املـشــاكــل مــع ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة األخ ــرى ق ــدر املستطاع،
تاركًا املسؤولية بني يــدي بــري العارف بطالسم هــذه الدولة.
لكن بــري لــم يكن يــومــا إال مــركــز استقطاب ايجابي لجميع
الفئات اللبنانية (التعاون بشرف والتخاصم بشرف) من دون
استثناء ،فالذين يحبونه يقولون ذل ــك ،والــذيــن يخاصمونه
يقولون ذلك ...ومنذ  2005كان ضابط اإليقاع الوحيد الذي ما
ارتبك وال تقلقل في إدارة البلد.
ثالثًا :هناك ما يمكن وصفه بتوزيع األدوار بني بري ونصر
الله .فبري عني على الداخل اللبناني وعني على الخارج املرتبط
بــالــداخــل ،ونـصــر الـلــه عــن على الـخــارج اإلقليمي وعــن على
الخارج الدولي ووجوده فيهما مؤثر وفعال .وصاحب كل دور
يؤدي السيناريو الذي يؤلفه ويراه مناسبًا في الوقت املناسب،
وفي القضية املناسبة بدعم من اآلخر.
إن االغـ ــراءات الـتــي طــرحــت بــن يــدي الــرئـيــس بــري مــن جهة،
وس ـمــاحــة ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــر ال ـلــه م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ومــن
مـصــادر مختلفة ومتناقضة أحـيــانــا مــن أجــل فــك التحالف
بينهما قــادرة على هز الجبالّ ،
ّ
تصرفا حسب
لكن الجانبني
حكمة اإلمام علي :كن في الفتنة كابن اللبون ،ال ظهر فيركب
وال ضرع فيحلب.
لــم يحدث فــي تــاريــخ الشيعة اللبنانيني أن ّأدوا ال ــدور األبــرز
واأله ــم فــي تــاريــخ لـبـنــان .هــم اآلن ي ـ ّ
ـؤدون ــه ب ـجــدارة «الثنائي
ّ
الشيعي» الــذي كان مخاصموه يتهمونه باحتكار «الشيعة»
وإف ـشــال «امل ـعــارضــن» فـيـهــم ،عـلــى املـنــابــر واإلعـ ــام ،فباتوا
ّ
يـتـمــنــون مــن اآلخــريــن أن يـعــامـلــوهــم بـهــذا األس ـلــوب ال ــذي ال
نستبعد أن يـسـ ّـمــى «األس ـل ــوب الـشـيـعــي» ،ش ــرط أن تحفظ
لبري ونصر الله في زمن تمويه ّ
ّ
ّ
الفكرية ّ
امللكيات.
امللكية
ّ
أين كان الشيعة في لبنان في بداية الحرب اللبنانية 1975؟
وأين أصبحوا في املعادلة في 2018؟ ّربما أكثر القادرين على
اإلجابة هو الدكتور سمير جعجع ،ألنه ذاكــرة تحلل املاضي
والـحــاضــر ،لكن اتـفــاق «أوع ــى خـ ّـيــك» ال ــذي كــان حديقة أمل
وطنية ال مسيحية فحسبّ ،
حيرنا بني أنه قادر ،بعد أيام من
توقيعه على إنجاب رئيس قوي لجمهورية لبنان ،أو أنه غير
قــادر بعد سنة ونصف سنة على إنـجــاب ...مدير لتلفزيون
لبنان.
* إعالمي لبناني

