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تقرير ال ّ
تعد سوريا من بين البالد الغنية بالنفط ،لكنها رغم
ذلك كانت قادرة على تحقيق نوع من االكتفاء الذاتي
بالمشتقات النفطية ،مع تحقيق وفورات مالية من هذا
القطاع .بدأ الواقع بالتغير منذ عام  ،2012ألسباب ترتبط
بخروج الحقول النفطية عن سيطرة الدولة ،وبالعقوبات
الغربية .اليوم ،تعيش البالد أزمة خانقة لألسباب ذاتها ،مع
تضييق خناق العقوبات أكثر فأكثر .ورغــم أن األزمــة
الراهنة على موعد مع «انفراج وشيك» مقترن بطرح
المادة بـ«السعر العالمي» ،فإن الحاجة إلى البحث عن سبل
لضمان عدم تكرارها تبدو شديدة اإللحاح

أزمة البنزين بوابة نحو «السعر العالمي»:

أين النفط السوري؟
صهيب عنجريني
قبل أسبوع ،كان وزير النفط والثروة
املعدنية الـســوري ،علي غــانــم ،يؤكد
أن «م ـ ـ ــادة ال ـب ـن ــزي ــن مـ ـت ــواف ــرة عـلــى
مــدار الساعة» ،وأن «هناك انحسارًا
تــدري ـج ـيــا ل ــازدح ــام ع ـلــى مـحـطــات
الـ ـ ــوقـ ـ ــود» .أم ـ ـ ــس ،وصـ ـ ــل االزدحـ ـ ـ ــام
ّ
ع ـل ــى م ـح ــط ــات الـ ــوقـ ــود ذروت ـ ـ ــه فــي
مـعـظــم امل ـحــاف ـظــات ال ـس ــوري ــة ،األم ــر
الــذي تــرافــق مــع انخفاض فــي حركة
السير فــي ال ـشــوارع الرئيسة ملعظم
املـ ــدن ،وال سـيـمــا الـعــاصـمــة دمـشــق،

إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ّـد ي ـ ـكـ ــاد ي ـ ـفـ ــوق م ـ ــا ع ــرف ـت ــه
الـ ـش ــوارع نـفـسـهــا ف ــي ذروة امل ـعــارك
عـلــى أبـ ــواب الـعــاصـمــة قـبــل سـنــوات
َ
خ ّــل ــت .وك ــان ــت الـ ـ ـ ــوزارة امل ـع ـن ـيــة قد
بــشــرت ،قبل يــومــن ،بــأن «األزم ــة في
طريقها إل ــى االن ـح ـســار فــي غضون
عـشــرة أي ــام» ،مــن دون اإلف ـصــاح عن
ّ
آلية الحل املــوعــود .وبــات من املسلم
بــه أن االخـتـنــاقــات مرتبطة إلــى ّ
حد
العقوبات األميركية
كبير بتشديد
ّ
التي تمنع توريد املشتقات النفطية
جملة أسباب
إلى البالد ،عالوة على ّ
«غــام ـضــة» ،أو بـنـحــو أدق ال يرغب

دمشق و«اإلدارة الذاتية» :مكانك راوح؟
األزمة النفطية املتجددة تعيد إلى دائرة الضوء ملف املناطق الخاضعة لسيطرة «قسد»،
ومسار املفاوضات املتعثرة بني دمشق و«اإلدارة الذاتية» .وتعيد املصادر الحكومية هذا
التعثر إلى «رضوخ قسد للضغوطات األميركية» في الدرجة األولى ،فيما تكرر «اإلدارة
الذاتية» تأكيد «انفتاحها على الحوار مع دمشق» .املتحدث باسم «العالقات الخارجية
في اإلدارة الذاتية» ،كمال عاكف ،يقول لـ«األخبار» إن «النظام ينظر إلى الواقع في سوريا
على أنــه يماثل ما سبق ولــم يتغير فيه شــيء ،وال يــزال التعامل بعقلية ما قبل ،2011
وهــذه مشكلة كبيرة» .يكرر املتحدث تأكيدات دأبــت «اإلدارة الذاتية» على طرحها في
اإلعالم ،حول ضرورة «تفعيل الحوار ألنه سبيل الحل الوحيد» .في الوقت نفسه ،يشير
عاكف إلى وجوب «االنفتاح على التغيرات التي حصلت في سوريا ،خاصة في الشمال
والشرق ،وما شهداه من انتصار على اإلرهــاب ،وهو انتصار لعموم الشعب السوري».
ويضيف« :ننتظر من الحكومة السورية التعامل مع هذه املعطيات على أنها أرضية مهمة
لالنطالق نحو الحل واالستقرار ،خاصة أن شمال وشرق سوريا يشكالن أرضية لتحول
ديمقراطي يحقق طموحات الشعب السوري ،ويحافظ على الوحدة السورية».

ٌ
أحد في اإلفصاح عنها رسميًا.
الالفت ،هو غياب الحديث عن إنتاج
اآلبار السورية الخارجة عن سيطرة
كاف في كل
دمشق ،وهو إنتاج غير ٍ
األحــوال ّ
لسد جميع حاجات البالد،
لكنه كفيل إل ــى حــد كبير بتضييق
الفجوة الحادة بني العرض والطلب.
ومنذ سنوات ما قبل الـحــرب ،كانت
س ــوري ــا ت ـص ـ ّـدر ج ـ ــزءًا م ــن إنـتــاجـهــا
النفطي ،وتستورد في املقابل بعض
املـشـتـقــات النفطية ألس ـبــاب تتعلق
ب ـنــوع ـيــة ال ـن ـفــط ال ـ ـسـ ــوري ،املـنـقـســم
إلــى «خفيف» و«ثـقـيــل» .وبــدأ نزيف
ال ـن ـفــط الـ ـس ــوري م ـنــذ الـ ـع ــام ،2012
مــع ب ــدء خ ــروج حـقــولــه عــن سيطرة
الدولة ،وال يزال مستمرًا حتى اليوم
(راج ـ ــع «األخـ ـب ــار»  18ك ــان ــون األول
 .)2018ومن املعروف أن عددًا من أهم
حقول النفط السورية تقع اليوم في
املـنــاطــق الخاضعة لسيطرة «قــوات
سوريا الديمقراطية» في دير الزور
وال ـح ـس ـك ــة .ولـ ــم ي ـم ـنــع هـ ــذا ال ــواق ــع
وصـ ـ ــول جـ ــزء م ــن اإلن ـ ـتـ ــاج الـنـفـطــي
َ
لتلك الحقول إلــى مصفاتي حمص
وبانياس ،عبر قنوات غير رسمية.

مقالة

تقاطع وتنافس روسي ـــ أميركي
وليد شرارة

«وساطة إماراتية» متعثرة؟
وسرت قبل أكثر من شهر أنباء غير
مــؤكــدة عــن تـغـيــر فــي م ـســار األم ــور
امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـمـ ـل ــف ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ،ب ـس ـبــب
ض ـ ـغـ ــوط أمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ـل ــى «اإلدارة
الـ ـ ــذات ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،أفـ ـ ـض ـ ــت إلـ ـ ـ ــى «إيـ ـ ـق ـ ــاف
األخيرة كل التوريدات النفطية إلى
مناطق سيطرة الحكومة السورية».
وي ــذه ــب بـعــض امل ــروي ــات امل ـتــداولــة
ع ـلــى ن ـط ــاق ض ـيــق إلـ ــى ال ــرب ــط بــن
إيـ ـق ــاف ض ــخ ال ـن ـف ــط ال ـ ـسـ ــوري إل ــى
م ـنــا ّطــق س ـي ـطــرة ال ــدول ــة ال ـســوريــة،
وتعثر «وســاطــة إمــاراتـيــة» ُعرضت
عـ ـ ـل ـ ــى دمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــق ،تـ ـتـ ـضـ ـم ــن ف ـ ـ ــي م ــا
تتضمن «تنظيم العالقة بني اإلدارة
الذاتية ودمشق في إطــار ال مركزي
ً
محدود» ،عالوة على تفاصيل أكبر
ّ
ت ـت ـعــلــق بـ ـ «ال ـح ـض ــور اإليـ ــرانـ ــي فــي
سوريا ،وعودة دمشق إلى الجامعة
ال ـعــرب ـيــة ،واس ـت ـع ــداد ع ــدد م ــن دول
الـخـلـيــج لـتـقــديــم تـعــويـضــات مالية
لطهران».
في املقابل ،ثمة أنباء تناقض جذريًا
الـحــديــث عــن تــوقــف ضــخ الـنـفــط من
م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة «ق ـ ـسـ ــد» ،وت ـش ـيــر
خــافــا لــذلــك إلــى «ت ـطــورات إيجابية
مرتقبة» .وامتنعت مصادر سورية
ع ــدي ــدة ع ــن ال ـخ ــوض ف ــي أي حــديــث
مرتبط بما سـبــق ،األم ــر ال ــذي تكرر
حـ ــن ط ــرح ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» األس ـئ ـل ــة
ذاتها على عدد من مصادر «مجلس
س ــوري ــا ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» و«اإلدارة
الذاتية» .واكتفى «الرئيس املشترك»
ل ــ«م ـســد» ،ري ــاض درار ،بــالـقــول إنــه
ال يـمـتـلــك أي مـعـلــومــات ح ــول ملف

ّ
ّ
إيجابية مرتقبة» في ملف ضخ النفط من مناطق «قسد» (أ ف ب)
«تطورات
تشير أنباء إلى

لم تكن مفردة «أزمة»
حاضرة في قاموس
الجهات المعنية بملف
الوقود قبل أسبوع

الـ ـنـ ـف ــط .وع ـ ـلـ ــى نـ ـح ــو مـ ـم ــاث ــل ،ق ــال
املتحدث باسم «العالقات الخارجية
في اإلدارة الذاتية» ،كمال عاكف ،إن
«اإلدارة الذاتية ال تريد التعليق على
موضوع النفط».

«انفراجة مؤكدة»؟
ت ـك ـت ـفــي م ـ ـصـ ــادر ع ــام ـل ــة فـ ــي ق ـطــاع
الـنـفــط ال ـس ــوري الــرس ـمــي بالتأكيد
أن ه ـن ــاك «انـ ـف ــراج ــة قــري ـبــة لــأزمــة
الحالية» .وإذا ما صـ ّـح كالمها ،فإن

االنـ ـف ــراج ــة ت ـب ــدو حـتـمـيــة ال ـح ــدوث
بالفعل ،وبصورة تتجاوز حل األزمة
ال ــراه ـن ــة ،إل ــى ض ـمــان ع ــدم تـكــرارهــا
في املدى املنظور .وال يعكس تفاعل
ال ـش ــارع ال ـس ــوري مــع أن ـبــاء «األزم ــة
ال ـن ـف ـط ـيــة» ث ـقــة بـ ــأن ال ــوع ــود قــابـلــة
للتحقق ،ال سيما أن مـفــردة «أزمــة»
لم تكن حاضرة في قاموس الجهات
املعنية بامللف قبل أسـبــوع ،بــل كان
اإلصـ ـ ــرار كـبـي ـرًا عـلــى أن م ــا تشهده
الـ ـب ــاد «اخ ـت ـن ــاق ــات م ــؤق ـت ــة بـسـبــب
اإلشاعات» .وأعلنت «وزارة النفط»،
أمـ ــس ،ع ــن «إجـ ـ ـ ــراءات مــؤق ـتــة للحد
مــن ظــاهــرة االزدحـ ـ ــام» ،مــؤكــدة أنها
تأتي بهدف «توزيع البنزين بعدالة
عـ ـل ــى جـ ـمـ ـي ــع أصـ ـ ـح ـ ــاب اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــات».
وك ـش ــف اإلع ـ ـ ــان ع ــن «م ـخ ـص ـصــات
ّ
محددة» قوامها  20ليترًا كل خمسة
أي ــام ل ـل ـس ـيــارات ال ـخــاصــة بمختلف
أنـ ــواع ـ ـهـ ــا ،و 3لـ ـيـ ـت ــرات كـ ــل خـمـســة
أي ـ ــام لـ ـل ــدراج ــات ال ـن ــاري ــة بمختلف
أن ــواع ـه ــا ،و 20ل ـي ـت ـرًا ك ــل  48ســاعــة
لـسـيــارات األج ــرة (تــاكـســي) .ب ــدوره،
كـشــف «مــديــر املـكـتــب الـصـحــافــي في
وزارة النفط» ،أخيل عيد ،عن دخول

ال ـب ـنــزيــن بــال ــ«ال ـس ـعــر ال ـع ــامل ــي» إلــى
األسـ ـ ــواق ال ـس ــوري ــة .وقـ ــال ع ـيــد ،في
تصريح إذاعي ،إنه «تلبية للمطالب
ب ـتــأمــن مـ ــادة ب ـنــزيــن ـ ـ ـ أوكـ ـت ــان ،95
سـ ـتـ ـق ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة خ ـ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن
املقبلني بافتتاح محطتني في دمشق
لبيع املادة بالسعر العاملي».

هل قلت «استراتيجية»؟
ثمة مشكلة أســاسـيــة تـطــرح نفسها
لـ ـ ــدى الـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن ق ـ ـطـ ــاع ال ـط ــاق ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـيـ ــرة،
وخــاص ـت ـهــا أن «ح ـس ــاب ال ـس ــوق ال
ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى ح ـس ــاب الـ ـصـ ـن ــدوق».
وتجدر في هذا السياق اإلشــارة إلى
أن بـيــانــات «وزارة الـنـفــط» كــانــت قد
لفتت قبل عامني إلى أن إنتاج النفط
الـ ـس ــوري «س ـيــرت ـفــع ع ــام  2018إلــى
 105آالف بــرمـيــل يــومـيــا ،وإل ــى 221
ألــف برميل في عــام  .»2019أمــا على
أرض الواقع ،فكان وزير النفط يشير
قبل خمسة أيام إلى أن إنتاج البالد
حاليًا هــو « 24ألــف برميل يوميًا»،
أي بفارق يقارب  200ألف برميل عما
توقعته الوزارة قبل عامني!

فنزويال

بومبيو يختتم جولته الالتينية :تهديد لهافانا وموسكو وبكين ...واألخيرة تردّ
اخـتـتــم وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،جــول ـتــه الــاتـيـنـيــة
فـ ــي م ــدي ـن ــة ك ــوك ــوت ــا ال ـكــولــوم ـب ـيــة
املحاذية للحدود الفنزويلية ،حيث
التقى الجئني فنزويليني ،في رسالة
ُ
استفزاز واضحة من منطقة تعرف
ب ـمــدى حـســاسـيـتـهــا بـعــدمــا شـهــدت
في شباط /فبراير املاضي محاوالت
أمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة إلدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات.
ّ
ب ـ ــومـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــو ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــل م ـل ــف
«األزم ــة اإلنسانية» ،طالب الرئيس
مــادورو بفتح املنافذ الحدودية مع
كولومبيا أم ــام عـبــور الفنزويليني
وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدات .ومـ ــن هـ ـن ــاك ،وخ ــال
تفقده مع الرئيس الكولومبي إيفان
دوكـ ــي م ـع ـب ـرًا ح ــدودي ــا ف ــي املــديـنــة
ّ
ُ
ُت ـ ـخ ـ ــزن فـ ـي ــه م ـ ـسـ ــاعـ ــدات أم ـي ــرك ـي ــة
أرس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ـنـ ـ ــزويـ ـ ــا ،أض ـ ـ ــاف
ً
قـ ــائـ ــا« :ال ـس ـي ــد م ـ ـ ـ ــادورو ،اف ـت ـحــوا
ه ــذه الـجـســور وال ـح ــدود ،بوسعكم

إن ـهــاء ه ــذا األم ــر ال ـي ــوم ،وآم ــل أنـكــم
سـتـهـتـمــون بتغيير وســائـلـكــم لــدى
رؤيـ ـتـ ـكـ ــم امل ـ ـ ــأس ـ ـ ــاة» .أمـ ـ ــا ال ــرئ ـي ــس
ال ـكــولــوم ـبــي ،ف ـقــد ع ـمــد ب ـ ــدوره إلــى
مهاجمة الرئيس الفنزويلي ،معربًا
عــن أمـلــه فــي «محاكمة م ــادورو في
مـحـكـمــة الـجـنــايــات ال ــدول ـي ــة» .وعــن
ال ـح ـم ـلــة ّاالق ـت ـص ــادي ــة والـسـيــاسـيــة
ال ـتــي تـشــنـهــا ب ــاده عـلــى فـنــزويــا،
قال بومبيو« :نتعهد عبر استخدام
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات وإل ـ ـ ـغـ ـ ــاء الـ ـت ــأشـ ـي ــرات
وغ ـيــرهــا م ــن ال ــوس ــائ ــل ،ب ــأن ّ
نحمل
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام وم ـ ـ ــن ي ــدعـ ـم ــه م ـس ــؤول ـي ــة
فسادهم وقمعهم للديموقراطية».
أم ـ ـ ــا بـ ـخـ ـص ــوص الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـح ـل ـي ـفــة
لكاراكاس ،فقد ّ
وجــه إليها بومبيو
تـ ـح ــذيـ ـرًا ح ـ ــاد ال ـل ـه ـج ــة ،م ـ ـفـ ــاده أن
واشـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن س ـ ـ ـتـ ـ ــوضـ ـ ــح ملـ ــوس ـ ـكـ ــو
وه ــاف ــان ــا أن ـه ـم ــا «س ـت ــدف ـع ــان ثـمــن
دع ـم ـه ـمــا» ل ـل ـح ـكــومــة ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة.

ّ
وهذه ليست املرة األولى التي يحذر
فـيـهــا م ـســؤولــون أم ـيــرك ـيــون ال ــدول
الداعمة لفنزويال على اعتبار أنها
«تتدخل في األزمة» ،خصوصًا كوبا
التي أكدت منذ بداية األزمة موقفها
الداعم ،وآخر مظاهره قبل أيام حني
شـ ــدد زعـ ـي ــم «ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي»،
راؤول كــاسـتــرو ،على أن بــاده «لن
تتخلى عــن دعــم حـكــومــة نيكوالس
م ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ولـ ـ ـ ــن ت ـ ــرض ـ ــخ لـ ــاب ـ ـتـ ــزاز
األميركي» .وذهب كاسترو أبعد من
ذلك في التمسك باملوقف ،عبر دعوة
الـكــوبـيــن إل ــى االس ـت ـعــداد الشـتــداد
الحرب والحصار االقتصادي ،بعد
ت ـهــديــد واش ـن ـط ــن ب ـف ــرض عـقــوبــات
جديدة.
ك ــذل ــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـصــن،
ال ـت ــي ت ـعــرضــت ل ـه ـج ـمــات أمـيــركـيــة
على خلفية موقفها من األزمــة ،كان
آخ ــره ــا الـجـمـعــة ح ــن ق ــال بــومـبـيــو
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من تشيلي إن «تمويل بكني لنظام
م ـ ـ ـ ــادورو أسـ ـه ــم فـ ــي ت ـف ــاق ــم األزم ـ ــة
وإطـ ـ ــالـ ـ ــة أم ـ ـ ــده ـ ـ ــا» .ك ـ ـ ــام ب ــوم ـب ـي ــو
استدرج ردًا صينيًا رسميًا قاسيًا،
أتـ ـ ــى عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ل ــو ك ــان ــغ ،ال ــذي

ُموسكو وكاراكاس
تجريان تحقيقًا
مشتركًا في
الهجمات السيبرانية

وصــف الـتـصــريــح بـ ـ «ال ـكــذب» .وقــال
كــانــغ أم ــس إن بــومـبـيــو «أه ــان بكل
اسـ ـتـ ـهـ ـت ــار ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ب ـ ــن ال ـص ــن
ودول أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة» ،مـشـيـرًا
إلــى أن واشـنـطــن تعتبر أن املنطقة
بمثابة «ساحتها الخلفية» .ولفت
إلى التصريحات األميركية املتكررة
الـتــي تحمل إهــانــات للصني ،ناعتًا
كالمهم وأفعالهم بأنها «خسيسة»،
ومـ ـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ـدًا أن «األكـ ـ ـ ـ ــاذيـ ـ ـ ـ ــب ت ـب ـق ــى
أكــاذيــب ولــو تم تكرارها ألــف مــرة».
وبسخرية ظاهرة ،قال كانغ« :سيد
بومبيو ،بإمكانك التوقف عن ذلك».
ع ـ ـل ـ ــى خـ ـ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواز ،وفـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق
اإلج ــراء ات املتخذة ملواجهة «حــرب
امل ـ ــاء وال ـك ـه ــرب ــاء» ال ـت ــي تـنـتـهـجـهــا
الواليات املتحدة كــأداة ضغط على
مادورو ،أعلن نائب وزير الخارجية
ال ــروس ــي ،أول ـي ــغ س ـيــرومــولــوتــوف،
ُ
أن مــوس ـكــو وكـ ــاراكـ ــاس «ت ـج ــري ــان

ت ـح ـق ـي ـق ــا م ـش ـت ــرك ــا فـ ــي ال ـه ـج ـم ــات
ال ـس ـي ـبــران ـيــة ع ـلــى م ـن ـشــآت ال ـطــاقــة
الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة» .ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت وك ـ ــال ـ ــة
«ريـ ـ ـ ــا ن ــوف ــوسـ ـت ــي» الـ ــروس ـ ـيـ ــة عــن
سـ ـ ـي ـ ــروم ـ ــول ـ ــوت ـ ــوف قـ ـ ــولـ ـ ــه« :ن ـ ـقـ ــدم
ك ــل املـ ـس ــاع ــدة الـ ــازمـ ــة ل ــأص ــدق ــاء
ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــن ،وت ـف ـي ــد امل ـع ـل ــوم ــات
املـ ـت ــواف ــرة ل ـ ــدى ح ـك ــوم ــة ف ـن ــزوي ــا،
وك ـ ــذل ـ ــك امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة مــن
م ـصــادر مــوثــوقــة أخ ــرى ،ب ــأن قطاع
الكهرباء الفنزويلي تعرض لهجمة
سـيـبــرانـيــة مــن ال ـخ ــارج فــي الـســابــع
م ــن آذار /م ــارس امل ــاض ــي» .وأش ــار
إلــى أن االع ـتــداء استهدف منظومة
محطات توزيع الطاقة الفنزويلية،
وأن امل ـعــدات واألج ـهــزة املستخدمة
في املحطات الفنزويلية املستهدفة
مصنوعة في إحدى الدول الغربية،
ما ّ
سهل معرفة سبل اختراقها.
(األخبار ،األناضول)

ال يمنع ارتفاع مستوى املواجهة االستراتيجية
بــن موسكو وواشنطن وجــود تقاطعات الفتة
بينهما ح ــول ع ــدد مــن املـلـفــات .ع ــودة الـصــراع
بني القوى العظمى هي إحــدى السمات البارزة
لسياق الفوضى العاملية املتسعة حاليًا .تجدد
س ـب ــاق الـتـسـلــح ب ــن ت ـلــك الـ ـق ــوى ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
التسلح النووي ،وتدويل عدد من األزمات املحلية
أو اإلقليمية من ِق َبلها ،قد يكونان أبرز مؤشرين
إلى تطور بنيوي يساهم في زيادة توتر العالقات
الدولية وعسكرتها.
لم َي ُحل هذا التطور ،على الرغم من ّ
حدته ،دون
تقارب مواقف بعض هذه القوى الدولية ،وتحديدًا
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وروس ـ ـيـ ــا ،ح ـي ــال ق ـســم من
األزمات املذكورة ،على الرغم من تباين خلفيات
مــواقـفـهـمــا وال ــره ــان ــات ال ـت ــي ت ـتـ ّ
ـأســس عـلـيـهــا.
وق ــد أظ ـهــرت األحـ ــداث املـتـســارعــة فــي السنتني
املاضيتني عدة أمثلة من هذه التقاطعات ،أبرزها
الــدعــم األمـيــركــي وال ــروس ــي لبنيامني نتنياهو
خــال االنتخابات اإلسرائيلية األخـيــرة ،وتأييد
الطرفني ـ ـ ولو بدرجات متفاوتة ـ ـ محاولة الفريق
خليفة حـفـتــر حـســم األزمـ ــة الـلـيـبـيــة ملصلحته
عسكريًا ،وتقارب مواقفهما من الصراع الدائر
في اليمن.
يـ ّ
ـرد بعض الخبراء هــذه التقاطعات ،التي باتت
أكـ ـث ــر وضـ ــوحـ ــا مـ ــع وص ـ ـ ــول دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب
إل ــى الـسـلـطــة فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،إل ــى وجــود
حـســاسـيــات أيــديــولــوجـيــة وسـيــاسـيــة مشتركة
وعالقات خاصة بينه وبني فالديمير بوتني .قد
ال تخلو هذه املالحظة من الصواب ،لكن األبعاد
الـشـخـصـيــة ،رغ ــم أهـمـيـتـهــا ،ال تـكـفــي لتفسير
سياسات قوى دولية أصبح الصراع والتنافس
ف ــي عــاقــات ـهــا يـطـغــى ع ـلــى م ــا ع ـ ــداه ،وت ـن ــدرج
تقاطعاتها الظرفية في إطاره األشمل.

عقد في أيلول  2016في نيويورك ،على هامش
االجتماع السنوي لألمم املتحدة ،بــن نتنياهو
وت ــرام ــب ،ش ــرح فـيــه األول للمرشح املـلـيــارديــر،
والـقـلـيــل املـعــرفــة بالسياسة الــدولـيــة ،جملة من
حقائقها حول ملفات حساسة كاألمن والهجرة
واإلرهـ ـ ـ ــاب واإلسـ ـ ـ ــام ،وتـ ـح ــول إلـ ــى درس في
الجغرافيا السياسية بحسب ستيفن بــانــون،
مستشاره السابق الذي حضر االجتماع .فكرة
جــوهــريــة رك ــز عليها نتنياهو ،وه ــي أن إي ــران
ولـيــس روسـيــا هــي الـعــدو الرئيسي ،وأن بوتني
«فــي موقع استثنائي ملساعدتنا ضد آيــات الله
واإلس ـ ــام ال ــرادي ـك ــال ــي ...ضـغــط نـتـنـيــاهــو على
تــرامــب لـلـمــزيــد مــن خـطــب ّ
ود بــوتــن وتحسني
العالقات مع روسيا .هذا ما أراد ترامب سماعه.
قبل هذا اللقاء ،كان يتبادل اإلطــراء مع الرئيس
ال ــروس ــي ،م ـث ـي ـرًا ح ـنــق خ ـصــومــه مـحـلـيــا وفــي
أوروبـ ـ ـ ــا .ل ـك ـنــه أص ـب ــح ب ـع ــده مـسـلـحــا بـعـقـيــدة
جـيــوسـيــاسـيــة ت ـف ـتــرض ب ـن ــاء ش ــراك ــة جــديــدة
بــن رج ــال أق ــوي ــاء يمتلكون رؤى متشابهة».
يسهب بشارة في تفصيل املشتركات الفكرية
ـ ـ السياسية والشخصية بــن الــرجــال الثالثة
ليصل إلى خالصة بأنها تسمح ،على الرغم من
احتدام املواجهة بني القوى الكبرى على الصعيد
ال ـع ــامل ــي ،بــال ـتــوصــل إل ــى ت ـفــاه ـمــات وتــرتـيـبــات
محلية وظرفية مهمة ،وخاصة في سوريا .وهو

ترى روسيا أنه آن األوان
لتحصيل القدر األكبر من
المكاسب في سوريا ولو
على حساب الحلفاء

خلفيات الهدايا إلى نتنياهو
حصل املرشح بنيامني نتنياهو ،قبل اليوم املقرر
إلج ــراء االنـتـخــابــات اإلســرائـيـلـيــة ،على هديتني
ثمينتني ،أميركية وروسـيــة .فقد أعلن الرئيس
ّ
بضم الجوالن
األميركي ،من جهة ،اعتراف بالده
إلــى إسرائيل ،وقامت روسـيــا ،من جهة أخــرى،
بنقل ُرفات الجندي اإلسرائيلي ،زخاريا باومل،
الذي قتل في معركة السلطان يعقوب عام 1982
واملدفون في سوريا ،إلى إسرائيل« .تصويت»
ترامب ملصلحة نتنياهو لم يكن مدهشًا .عالقات
عـضــويــة ،أيــديــولــوجـيــة ـ ـ سياسية ومصلحية،
تجمع الرجلني وفريقيهما .لم يسبق أن تماهت
إدارة أميركية كما تفعل اإلدارة الحالية مع املواقف
والسياسات اإلسرائيلية إلى درجة دفعتها إلى
الـتـخـلــي عــن جـمـيــع ال ـثــوابــت األمـيــركـيــة املعلنة
الـخــا ّصــة بـحــل ال ـصــراع الـعــربــي ـ ـ اإلســرائـيـلــي.
وقد دللت تصريحات ترامب ،ونائبه مايك بنس،
ووزيــر خارجيته مايك بومبيو ،على هــذا األمر
بــوضــوح .هــذه املـعـطـيــات ،بــاإلضــافــة إلــى الدعم
الالمحدود الذي ال سابق له أيضًا في سياسات
الحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة ،والــذي منحه
نتنياهو لترامب في معاركه السياسية الداخلية،
وآخر مناسباته كانت قضية جمال خاشقجي،
كافية لفهم دوافع الخطوة األميركية.
ل ـك ــن ت ـ ـسـ ــاؤالت ك ـث ـي ــرة ال تـ ـ ــزال تـ ـط ــرح ح ــول
دواف ــع الـخـطــوة الــروسـيــة .الخبير الفلسطيني،
م ــروان بـشــارة ،رأى فــي مقال نشر على موقع
«ش ــرق  ،»21بـعـنــوان «قـصــة الـحــب املــذهـلــة بني
تــرامــب ونـتـنـيــاهــو وب ــوت ــن» ،أن رئـيــس الـ ــوزراء
اإلسرائيلي نجح في القيام بدور القناة الوسيطة
والقادرة على تسهيل التفاهمات املوضعية بني
الرئيسني األميركي والــروســي نتيجة لعالقات
ّ
الثقة التي نسجها معهما .يذكر بشارة بلقاء

ّ
يضيف إن «نتنياهو استغل رغبة روسيا في
الحصول على اعتراف واشنطن بموقعها كقوة
عظمى وبــدوائــر نفوذها ،واستفاد مــن عالقته
الخاصة مع ترامب ليجني تنازالت من بوتني...
لقد نسي الرئيس الروسي بسرعة دور إسرائيل
في التسبب بإسقاط الطائرة الروسية في أيلول
 ،2018ووافق على تشكيل مجموعة عمل معها
ســة انسحاب الـقــوات األجنبية من سوريا.
لــدرا َ
وهو ق ِبل أيضًا باالنتهاكات املستمرة لألجواء
الـســوريــة مــن ِقـ َـبــل إســرائ ـيــل ،وقصفها أهــدافــا
إيرانية في هذا البلد».
وصالت خاصة
مشتركات
ال شك في أن وجود
ِ
ّ
بني الرجال الثالثة سهل التوصل إلى ترتيبات
ظرفية في ســوريــا ،وأن الــدور الــذي يضطلع به
نتنياهو القــى «عــرفــانــا بالجميل» مــن القيادة
الروسية .إال أن اعتبارات أخرى حكمت موقفها،
أولها اقتناعها بأن املعركة في سوريا أصبحت
ش ـبــه م ـح ـســومــة ،وأن ـ ــه آن األوان لـلـسـعــي إلــى
تـحـصـيــل ال ـق ــدر األك ـب ــر م ــن امل ـكــاســب والـنـفــوذ
في هذا البلد ،ولو على حساب الحلفاء .السياق
ّ
الحالي الــذي يتسم بتشديد الضغوط املتعددة
األش ـك ــال عـلــى إي ــران قــد يـســاعــد عـلــى تحقيق
ه ــذا ال ـه ــدف .االع ـت ـبــار اآلخـ ــر مــرتـبــط بــالـنـظــرة
الروسية إلسرائيل باعتبارها طرفًا قــادرًا على
التأثير على صناع القرار األميركيني والغربيني
عبر لوبياتها النافذة في بلدانهم ،ومنصة من
منصات التطور العلمي والتكنولوجي ،سيعود
الـ ـتـ ـع ــاون م ـع ـهــا ب ـف ــوائ ــد ك ـب ــرى بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
روسيا .وهي ترى أن مجموعة عوامل ستعزز
مــن ف ــرص ه ــذا ال ـت ـعــاون ،وم ــن الـنـفــوذ الــروســي
داخ ــل إســرائـيــل ،بينها وج ــود أكـثــر مــن مليون

مستوطن من أصــل روســي فيها ،واقتناع بأن
الــدور األميركي في الشرق األوســط سيتراجع
نسبيًا فــي املستقبل الـقــريــب ،نـظـرًا إلــى وجــود
أولويات استراتيجية في مناطق أخرى للواليات
املتحدة ،ما يفسح املجال أمــام حضور روسي
أبرز في هذه املنطقة بطلب من دولها التي تريد
بـنــاء شــراكــات جــديــدة لضمان أمنها والحفاظ
ع ـل ــى م ـصــال ـح ـهــا .وربـ ـم ــا ت ـط ـمــح روسـ ـي ــا فــي
مــرحـلــة قــادمــة إل ــى الـتـحــول مــن وس ـيــط ظرفي
يتدخل أحـيــانــا لخفض الـتــوتــر فــي ســوريــا بني
إسرائيل وأعــدائـهــا ،إلــى قــوة قــادرة على اقتراح
تصور ملا تــراه تسوية مقبولة للصراع العربي
ـ ـ اإلســرائـيـلــي ،بـنـ ًـاء على الـصــات املميزة التي
تمتلكها مع أفرقائه ،وتحصيل مكاسب جمة،
سياسية واقتصادية ،بموجب ذلك.

التقاطع مع محور الثورة المضادة
تقاطع آخر يندرج في إطار استراتيجية «التسلل»
الــروســي إلــى مناطق الـنـفــوذ األمـيــركــي والغربي
التقليدية ،هو ذلك الجاري في ليبيا واليمن .الحرب
التي عــادت لالحتدام فــي ليبيا بعد قــرار الفريق
خليفة حفتر اللجوء إلى الخيار العسكري ملحاولة
حل األزمــة السياسية املستعصية في هذا البلد،
تؤشر في الواقع إلى عزم محور الثورة املضادة
ال ـس ـع ــودي ـ ـ ـ ـ امل ـص ــري ـ ـ ـ ـ اإلمـ ــاراتـ ــي ،ب ــدع ــم من
الواليات املتحدة وفرنسا ،على استكمال الهجوم
الذي بدأه في الفترة التي تلت اندالع االنتفاضات
الشعبية العربية لإلجهاز على القوى التي شاركت
ّ
فيها .شكل انتصار هذه االنتفاضات في تونس
ومصر ،وامتدادها إلــى اليمن والبحرين ،تهديدًا
َ
وج ــودي ــا بــالـنـسـبــة إل ــى ه ــذه األن ـظ ـمــة ،تـضــاعــف
خطره مع إبــداء أطــراف غربية؛ على رأسها إدارة
أوباما استعدادًا للحوار والتفاهم مع بعض قواها،
ومنها جماعة «اإلخوان املسلمون».
الجماعة
إطاحة
نجح محور الـثــورة املـضــادة في
َ
ف ــي م ـصــر ،وف ــي تـحـجـيـمـهــا ف ــي ت ــون ــس ،وقـ َـمــع
انـتـفــاضــة الـبـحــريــن بــوحـشـيــة وب ـســرعــة ،وش ـ ّـن
في ما بعد عــدوانــه الــدمــوي املستمر على اليمن.
التقطت روسيا الفرصة التي وفرتها أزمــة الثقة
بني دول املحور وإدارة أوبــامــا لتطوير عالقاتها
معها ،والتأكيد على اشتراكها معها فــي العداء
ل ـقــوى «اإلس ـ ــام ال ـس ـيــاســي» وال ـس ـعــي للقضاء
عليها .وصــول ترامب إلــى السلطة أعــاد الحرارة
إلــى عــاقــات مـحــور الـثــورة املـضــادة مــع الــواليــات
املتحدة ،وازداد األخـيــر شــراســة فــي اإلقليم كما
تكشف التطورات في ليبيا ،وفي السودان أخيرًا.
لكن ال ـحــرارة املـسـتـعــادة ال تتناقض والسياسة
املـعـتـمــدة م ــن ِقـ َـبــل أطـ ــراف ه ــذا امل ـحــور ف ــي بـنــاء
شراكات دولية جديدة ،وظيفتها أساسًا توسيع
شبكة األم ــان ،بما فــي ذلــك مــع الـقــوى الصاعدة
كروسيا والصني.
الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي ـ ـ ـ ـ اإلمـ ــاراتـ ــي ع ـلــى الـيـمــن،
ّ
«املتفهم» له ،مثال إضافي على
واملوقف الروسي
كيفية استفادة روسيا من صراعات إقليمية ال
ت ــدور فــي مناطق نـفــوذهــا ،للتقارب مــع العبني
وازنـ ـ ــن ع ـبــر تـظـهـيــر نـفـسـهــا ك ـق ــوة حــريـصــة
على «االسـتـقــرار» .ال ّ
يهم إن كــان ذلــك الحرص
يعني عمليًا القبول بفرض هيمنة دول املحور
على هذا البلد بالقوة وضد إرادة شعبهّ .
املهم،
بنظر القيادة الروسية ،هو تعزيز الثقة والتعاون
بينها وبــن ال ـقــادة «الـطـمــوحــن» فــي السعودية
واإلمارات ،والتقاط الفرص الناجمة عنهما .هذه
املقاربة الشديدة البراغماتية للعالقات الدولية من
ِق َبل القيادة الروسية أتاحت لها تحقيق نجاحات
ع ــدة ،ودخـ ــول روس ـيــا إل ــى مـنــاطــق مختلفة لم
يكن لها فيها دور ،والتأكيد على موقعها كقوة
دولية في مواجهة استراتيجية الحصار والخنق
والـتـهـمـيــش ال ـتــي اعـتـمــدتـهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة
تجاهها في الحقبة املاضية.

