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قــرار التمديد لقائد الجيش ورئيس
األركـ ـ ــان ،ف ــا تــرتــد مـفــاعـيــل الـتـمــديــد
على مجلس الوزراء ،وال على مقررات
الــوزراء الذين باتوا مقيدين بموافقة
عون على قرارات متعلقة بوزاراتهم.
بـعـيـدًا عــن دس ـتــوريــة ومـفــاعـيــل قــرار
استقالة رئيس الحكومة واالجتهادات
حولها ،وإمكان تطبيقها عمليًا ،جرى
ت ــداول هــذه الفكرة كــإجــراء احـتــرازي،
ال ـهــدف مـنــه تعطيل عملية اعـتــراض
ع ـ ــون امل ـ ـت ـ ـكـ ــررة ،وت ـم ـك ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارات
املعنية ،وخصوصًا الداخلية والدفاع
وقيادة الجيش من ممارسة أعمالها
بعيدًا عن الضغط العوني.

لكن قــرارًا بهذا الحجم ليس بسيطًا،
وق ـ ــد يـ ـك ــون غ ـي ــر ع ـم ـل ــي العـ ـتـ ـب ــارات
دس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة وق ـ ــان ـ ــون ـ ـي ـ ــة .وإذا ت ــم
تـ ـج ــاوزه ــا ،ف ـل ــن ت ـك ــون ه ـن ــاك ع ــودة
الــى ال ــوراء عنه ،في ظل غياب رئيس
الجمهورية .والذهاب في منحى خطر
من هــذا النوع سيتعدى فكرة إيجاد
مخرج للمأزق الحكومي والتعيينات،
ألنـهــا تعني حينها امل ــس بــاسـتـقــرار
الوضع الداخلي .إال إذا كــان مطلوبًا
رفـ ــع س ـقــف امل ــواج ـه ــة ال ــداخ ـل ـي ــة بما
يـفــرض إيـقــاعــا جــديـدًا على البلد في
مرحلة املــواجـهــات اإلقليمية مــا بعد
االتفاق النووي.

ّ
الـصــراعــات التي يشهدها عالم الـيــوم ،تــرجــع ،فــي جلها
األكبر ،إلى سعي الثالثية الرأسمالية اإلمبريالية (الواليات
املتحدة وأوروبا واليابان) ،إلى استمرار هيمنتها العاملية
فــي مواجهة صـعــود قــوى اقتصادية كـبــرى (مجموعة
البريكس) ودفاعية مستقلة (منظمة شانغهاي ).وقطب
الرحى ،في الحالتني ،يتمثل في روسيا التي تقاربت مع
إيــران ،بصورة إيجابية وفعالة ،منذ  ،2011على خلفية
َ
املشترك ،سوريا.
الدفاع عن الحليف
احتفظت دمشق ،منذ الخمسينيات ،بعالقات متينة مع
موسكو؛ عالقات لم تفتر في كل املراحل ،بل تعززت بال
انقطاع ،حتى حني كان االتحاد الروسي يترنح في أزماته
الداخلية والـخــارجـيــة ،فــي فترة بــوريــس ًيلتسني .وعلى
الجانب اآلخــر ،ظلت القيادة السورية ّ
وفية لتحالفها مع
الجمهورية اإلسالمية في إيران ،منذ قيامها ،وفي أصعب
الظروف وأقساها .وبينما كان على السوريني االختيار
بني فض ذلك التحالف ،مقابل عشرات املليارات والدعم
ّ
ّ
والهجوم
والتعرض للحصار
التمسك به
السياسي ،أو
ً
والحرب ،لم تتردد عاصمة األمويني ،لحظة واحدة ،هازئة
بالوعود والوعيد معا.
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ــوري ــة ،ب ـحــد ذاتـ ـه ــا ،وبـسـبــب
سياساتها املستقلة وبناها االنتاجية الوطنية ّودعمها
للمقاومة ورفضها اإلذع ــان إلســرائـيــل ،هــي محل عــداء
الــرأسـمــالـيــة االمـبــريــالـيــة وحلفائها فــي الخليج وتركيا
وإســرائ ـيــل .لـكــن ال ـحــرب عـلــى ســوريــا ،حـفــزهــا ،أيـضــا،
عامالن رئيسيان ،هما حرمان الروس من آخر حلفائهم
ال ـع ــرب ،وتـقـلـيــص ال ـن ـفــوذ اإلي ــران ــي وم ـحــاصــرة إي ــران،
عــربـيــا ،وتركيعها .وبـهــذا املـعـنــى ،فــالـحــرب على الــدولــة
الوطنية السورية ،هي حرب عاملية ،كما هي عاملية بسبب
الحلف الدولي الذي يشارك فيها ،سياسيًا واستخباريًا
وعسكريًا وأمنيًا وإعالميًا.
روس ـيــا وإيـ ــران وس ــوريــا ،إذًا ،فــي خــط سـيــاســي عاملي
وإقليمي واحد .لكنَ ،من قال إن مصالح الحلفاء متطابقة
دائـمــا؟ َ
ومــن قــال إن تعارض املصالح الحليفة ال يمكن
حله بالتفاهم الودي في سياق الحلف نفسه؟
دعمت روسيا التوصل إلى تسوية نووية مالئمة لطهران
والعواصم الغربية .ومــن نتائج هــذه التسوية االعتراف
بإيران قوة إقليمية كبرى في الشرق األوســط؛ من حق
اإليرانيني أن يتطلعوا إلى هذه املكانة ،ومن حق الروس أن
يعترضوا ،ويعملوا على ضبط حركة حليفهم اإليراني،
ومن حق سوريا أن تظل مستقلة ،إزاء األعــداء كما إزاء
األصدقاء ،ومن حقها أن ّ
تثمر صمودها في دور مركزي
فــي إع ــادة بـنــاء الـنـظــام الـعــربــي ،وق ـيــادتــه .وتـحـقــق هــذه
املعادلة ،املصالح االستراتيجية للحلفاء الثالثة :روسيا
تستعيد مــركــزهــا ال ـخــاص فــي الـعــالــم ال ـعــربــي ،وإي ــران
تفيد من عالقتها املميزة مع سوريا ،للتواصل اإليجابي
مع الــدول العربية السنية ،وإحــال التعاون محل التوتر
املستمر في العالقات اإليرانية ـ ـ العربية ،وأخيرًا ،يفيد
السوريون من تعدد الحلفاء واألصدقاء الحتالل املوقع
الرئيسي في النظام العربي ،وتوظيف كل ذلك في معركة
استئصال اإلرهاب وإعادة البناء والتحرير.

مــن الــواضــح أن روسـيــا وســوريــا ،هما ،الـيــوم ،أقــرب إلى
ت ـكــويــن م ـع ــادل ــة إقـلـيـمـيــة ال ت ـت ـطــابــق ،ب ــالـ ـض ــرورة ،مع
السياسة اإليــرانـيــة .وتـقــوم هــذه املعادلة على املصالحة
ال ـس ــوري ــة ـ ـ ـ ـ ال ـس ـع ــودي ــة ،ل ــوق ــف الـ ـح ــرب ع ـلــى س ــوري ــا،
والـتــوصــل إلــى تسوية فــي اليمن ،تنقذ السعوديني من
ورطــة الحرب وتحافظ على الحد األدنــى من مصالحهم
في البلد الجار الثائر ،تحت عنوان عريض هو مكافحة
اإلرهاب.
مـصــر ـ ـ ـ ـ املـتـلـهـفــة ،ب ــاألص ــل ،عـلــى الـتـنـسـيــق السياسي
واألمني والعسكري مع سوريا ،والتي تحظى بعالقات
طيبة مــع كــل مــن روسـيــا والـسـعــوديــة ـ ـ ستجد ،أخـيــرا،
مـكــانـهــا فــي الـسـيــاســة الـعــربـيــة ،وتـحـصــل عـلــى الـغـطــاء
القومي ملواجهة اإلرهابيني في سيناء وليبيا.
ي ـح ــدث ك ــل ذلـ ــك ف ــي م ـس ــار تـ ـق ــوده روسـ ـي ــا ف ــي لـعـبــة
ش ـطــرنــج م ـع ـق ــدة ،بـيـنـمــا ي ـس ـعــى ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض إلــى
تفاهمات سريعة مع طهران حول امللفات الساخنة .وقد
ً
حدث ذلك في امللف العراقي فعال؛ فاالعتراف األميركي
بـ «الحشد الشعبي» العراقي ،وإعالن التحالف معه ضد
«داعــش» ،لم يحدثا مصادفة ،وإنما كنتيجة لتفاهمات
لــن تعترضها مــوسـكــو أو دمـشــق ،لكنهما ستكونان
مـضـطــرتــن ،الح ـقــا ،فــي س ـيــاق م ـفــاوضــات املصالحة
مــع الـسـعــوديــن ،إلــى الـقـيــام بـمــداخــات تــأخــذ هواجس
الرياض ،بعني االعتبار.
تـتـمـحــور هــواجــس ال ــري ــاض ح ــول مــا ت ــراه مــن مخاطر
«الـتـمــدد اإليــرانــي» ،وبعدما وجــدت أن الــواليــات املتحدة
مصممة على تصفية ملف الخالفات مع إيران ،توجهت
ن ـحــو روسـ ـي ــا ،ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى م ـظ ـلــة دولـ ـي ــة إضــاف ـيــة
ّ
ومفاعالت نووية وأسلحة نوعية .تركز النقاش الروسي
ـ ـ السعودي ،أوال ،على صفقات سالح طلبها السعوديون،
وجــاري العمل على التعاقد بشأنها ،ثم امتد ،ثانيا ،إلى
الشأن الـنــووي ،وثالثا ،إلــى اليمن وســوريــا ،وصــوال إلى
خطة إنشاء الحلف الرباعي (سوريا والسعودية وتركيا
واألردن) ضد اإلرهاب.
ّ
ومستمر ،لكنه،
التحالف السوري ـ ـ اإليراني متني جدا،
أوال ،غير كــاف لتحقيق املصالح الـســوريــة ،وهــو ،ثانيا،
قــد استقر على مــرونــة تسمح ب ــإدارة الـخــافــات داخله؛
وحدث ذلك مــرارًا :في الحرب العراقية ـ ـ اإليرانية ،عملت
دمشق على عدم ّ
توسعها لتشمل الخليج ،وفي سنة ،86
حينما أصبح التراب الوطني العراقي مهددًا ،كان الرئيس
الراحل حافظ األســد ،مستعدًا التحاد سوري ـ ـ عراقي،
وتخيير إيران بني وقف الحرب أو محاربة البلدين معا.
ومنذ  2003حتى  ،2011كانت السياسة السورية في
العراق ،في حالة مواجهة مستمرة مع السياسة اإليرانية.
ومنذ سنتني ،نشب الخالف بني الحليفني حول املوقف
من «حماس» و»اإلخــوان» واملوقف من مصر السيسي،
ومــن تركيا أردوغ ــان .غير أن كل ذلــك ،لم ّ
يهز التحالف
الوثيق العميق بني دمشق وطهران.
دفـعــت ســوريــا أت ــاوة الـتــاريــخ بــالــدم؛ وهــا هــي تـخــرج من
س ـنــوات ال ـحــرب ال ـض ــروس ،أق ــوى مــن أي وق ــت مضى،
وق ــادرة ،أكثر من أي وقــت مضى ،على إدارة سياسات
إقليمية ودولية ،أكبر من حجمها الفعلي ،ولكنها تظل،
بالطبع ،أصغر من حجمها الرمزي.

تقرير

ّ
دورتا األمن العام وقوى األمن :الخالف على الحصص يؤخر النتائج
رضوان مرتضى
ع ــدوى الـتــأخـيــر الـتــي أصــابــت دورة
ّ
دركــي متمرن ورتيب متمرن املعلقة
ف ــي قـ ــوى األم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،م ــن دون
ص ـ ــدور ن ـتــائ ـج ـهــا ب ـع ــد ،ي ـب ــدو أنـهــا
انتقلت الــى دورة تطويع  42ضابط
اختصاص في األمن العام عالقة في
ُدرج وزير الداخلية والبلديات نهاد
امل ـش ـن ــوق م ـن ــذ ن ـح ــو ش ـه ــر ون ـصــف
الـشـهــر .فــي األولـ ــى ،ي ـتــردد أن قطبة
التأخير ضائعة بــن مجلس قيادة
ّ
قـ ـ ـ ــوى األمـ ـ ـ ـ ــن امل ـ ـعـ ــطـ ــل والـ ـحـ ـص ــص
املناطقية ضمن الطائفة السنية .كذلك
األمــر بالنسبة إلى دورة األمــن العام
ال ـت ــي يـنـتـظــر ضـبــاطـهــا الـنــاجـحــون
توقيع املشنوق إلحالة املرسوم على
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ليسلك طــريـقــه إلــى
التنفيذ .غير أن الغوص في تفاصيل

التوزيع يكشف أن الخالف هو على
الـحـصــص الـسـيــاسـيــة فــي شــق منه،
والطائفية املناطقية في شق آخر.
ُبالنسبة إلــى دورة قــوى األم ــن التي
أعلن عنها منذ سنة ،فيجري تداول
روايتني؛ األولى تقول إن الخالف هو
ع ـلــى ح ـصــص امل ــرش ـح ــن املـسـلـمــن
(اتـ ـف ــق ع ـل ــى الـ ـت ــوزي ــع اآلت ـ ـ ــي2150 :
مسيحيًا) ،وتحديدًا
مسلمًا و1850
ّ
حـصــص املـسـلـمــن ال ـســنــة ،بــاعـتـبـ ٌـار
أن حـصــص الـ ــدروز والـشـيـعــة متفق
عليها ،علمًا بــأن عــدد املتقدمني الى
الــدورة ناهز  14ألفًا .وتشير الرواية
الـ ـ ــى خـ ــافـ ــات عـ ـل ــى الـ ـحـ ـص ــص بــن
النائبة بهية الحريري ووزيــر العدل
أشرف ريفي ومديرين عامني سابقني
وشخصيات سياسية شمالية ،وأن
مجموع مــا تطالب بــه هــذه االطــراف
ي ـف ــوق ح ـص ــة ال ـط ــائ ـف ــة ال ـس ـن ـيــة مــن

املرشحني ،ما ّ
تسبب في إرجاء إعالن
الـنـتــائــج .وعلمت «األخ ـب ــار» أن أحد
ق ـ ــادة الـ ــوحـ ــدات اقـ ـت ــرح ع ـل ــى امل ــدي ــر
ال ـع ــام إبــراه ـيــم بـصـبــوص رف ــع عــدد
املـتـطــوعــن أل ـفــا ،إلرض ــاء املختلفني.
لكن مـصــادر فــي املــديــريــة تنفي هذه
الــروايــة ،مــؤكــدة أن الـلــواء بصبوص
لم ُيعلن نتائج االخـتـبــارات وأسماء
املــرشـحــن الـنــاجـحــن كــي ال ُيخالف
الـقــانــون ويـتـجــاوز مجلس الـقـيــادة،
وأنـ ــه يـنـتـظــر عـ ــودة امل ـج ـلــس الـفــاقــد
ل ـن ـص ــاب ــه الـ ـق ــان ــون ــي إلـ ـ ــى االلـ ـتـ ـئ ــام
والعمل كــي ُيعلن النتائج .وأشــارت
ُ
امل ـص ــادر إل ــى أن «ك ـث ـرًا يستعجلون
الـلــواء بصبوص إع ــان النتائج كي
تنتهي ه ــذه املـســألــة ،لـكــن ه ـّـذا األمــر
مخالف للقانون ويحيي سنة اللواء
أش ــرف ري ـفــي» ال ــذي ت ـج ــاوز ،عندما
ك ـ ــان م ــديـ ـرًا ع ــام ــا ،ت ـع ـط ـيــل مـجـلــس

ق ـي ــادة ق ــوى األمـ ــن وع ـمــل بـمــا ُع ــرف
يــومـهــا بـ ــ«ق ــرار مــديــر عـ ــام» إلدخ ــال
آالف العسكريني إلــى سلك املؤسسة
األمـنـيــة ،وأق ـ ّـر الـتــرقـيــات لــرتــب أعلى
(منح رتبة استثنائية لحملة اإلجازة
ما فوق الجامعية).
أمــا في ما يتعلق بــدورة األمــن العام
لتطويع ضباط اختصاص (مناصفة
بني املسلمني واملسيحيني) ،فيجري
ت ــداول رواي ـتــن أيـضــا ،تشير األولــى
الـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك خـ ــافـ ــا ب ـ ــن الـ ــوزيـ ــر
امل ـش ـنــوق والــرئ ـيــس نـجـيــب ميقاتي
حــول اســم أحــد الـضـبــاط الناجحني،
ف ـي ـم ــا ت ـت ـح ــدث م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـي ــة عــن
«خ ــاف أك ـبــر ب ــن الـكـتــل السياسية
على األس ـمــاء» ،ال سيما أن األطــراف
املعترضة ترى أن حصة قوى  8آذار
مــن أسـمــاء الضباط املقبولني تفوق
حصة قوى  14آذار.

لم ُيعلن اللواء بصبوص نتائج االختبارات وأسماء المرشحين
الناجحين كي ال ُيخالف القانون (مروان طحطح)

