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ورد كاسوحة *
ل ــم يع ــد ممكن ــا التعام ــل م ــع ال ــدور الروس ــي
في املنطق ــة والعالم على ضوء االصطفافات
السياس ــية الت ــي أفرزته ــا انتفاض ــات ع ــام
فمفاعي ــل ه ــذه األخي ــرة ت ــكاد تنته ــي
ّ .2011
وم ــا تبق ــى منه ــا ال يق ــدر عل ــى تحدي ــد
معايي ــر ّ
معين ــة ف ــي التعام ــل م ــع ال ــدول ذات
التأثي ــر الكبي ــر كروس ــيا أو الص ــن أو...
ّ
ال ــخ .ويمك ــن الق ــول إن أح ــد أس ــباب «انته ــاء
الث ــورات» ه ــو انع ــدام قدرته ــا عل ــى فص ــل
املس ــارات املختلف ــة بحيث ال تع ــود «الثورة»
ه ــي املعي ــار الوحي ــد ف ــي العالق ــة م ــع الدول.
ً
أص ــا ه ــي ل ــم تع ــد ق ــادرة عل ــى التأثي ــر ف ــي
غي ــاب الجس ــم السياس ــي ال ــذي يحمله ــا
ّ
ويف ــرض اس ــتمراريتها ،وق ــد ترتب ــت عل ــى
ه ــذا الغياب أش ــياء كثيرة م ــن بينها اتضاح
الف ــارق بني الق ــول والفعل وع ــدم القدرة على
ص ــوغ رؤي ــة كامل ــة للعالق ــات م ــع العال ــم.
وه ــذا م ــا ملس ــه الس ــوريون خصوص ــا م ــع
تط ـ ّـور األح ــداث وفق ــدان «الث ــورة» زخمه ــا،
إذ اتضح ــت له ــم التعقي ــدات الت ــي تكتنفه ــا
العالقة مع روس ــيا ،واكتش ــفوا محدودية ما
يمك ــن عمل ــه ف ــي غي ــاب الروس «كمس ــاهمني
ف ــي لج ــم اندفاع ــة النظ ــام».
املش ــكلة هن ــا ل ــم تب ــدأ م ــع إدان ــة املوق ــف
الروس ــي فه ــي كان ــت ض ــرورة ف ــي مرحل ــة
ّ
معين ــة وإنم ــا م ــع غي ــاب القدرة عل ــى ّ
تلمس
االحتياج ــات املوضوعي ــة للن ــاس .فه ــؤالء
ل ــم يكون ــوا ض ـ ّـد روس ــيا باملطل ــق وال كان ــوا
معه ــا باملطل ــق أيض ــا ،وبالتال ــي كان ممكن ــا
توضي ــح املوق ــف له ــم بعيـ ـدًا م ــن التنظي ــر
ال ــذي «يفض ــح ال ــدور الروس ــي» ،ولكن ــه ال
يق ـ ّـدم بدائ ــل عن ــه للن ــاس.
ف ــي ه ــذا الس ــياق تحديدًا ظه ــرت الطروحات
الت ــي ترب ــط ب ــن تس ــليح روس ــيا للنظ ــام
ّ
وتوس ــعها الرأس ــمالي عاملي ــا ،فأضح ــت
موس ــكو وفق ــا له ــذا الط ــرح امبريالي ــة ب ــن
امبريالي ــات ،وانتف ــت بالتال ــي اإلمكاني ــة
للتميي ــز ب ــن دوره ــا ف ــي س ــوريا وموقعه ــا
ضم ــن النظ ــام الدول ــي .وهم ــا كم ــا أزع ــم
منفص ــان تمام ــا ويس ــتحيل الرب ــط بينهما
ميكانيكي ــا كم ــا يفع ــل الرف ــاق ف ــي اليس ــار
الراديكا ل ــي.

ّ
التطور في الموقف الروسي
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لم يعد الدور الروس ــي في س ــوريا كما كان من

قب ــل ،فإل ــى جان ــب اس ــتمراره ف ــي تقدي ــم الدعم
العس ــكري واللوجس ــتي والسياس ــي للنظ ــام
ب ــدأت عالقت ـ ّـه باألطراف األخرى املس ــاهمة في
الح ــرب تتوض ــح أكث ــر ،وص ــار مضط ـ ّـرًا بحكم
مس ــؤوليته الكبي ــرة ع ــن األزم ــة إل ــى اتخ ــاذ
ّ
موق ــف أكث ــر وس ــطية وأق ــل انحي ــازًا للس ــلطة.
ّ
ّ
ه ــذا ال يعن ــي أن روس ــيا قد غي ــرت موقفها من
ّ
النظ ــام ،ولكنه ــا عل ــى األق ــل ل ــم تع ــد تتعام ــل
مع ــه وح ــده ،وأصبح ــت تعتب ــره طرف ــا م ــن
ضم ــن أط ــراف عدي ــدة .وه ــو تط ـ ّـور ال ب ـ ّـد م ــن
مالقات ــه ،ألنن ــا إن ل ــم نفع ــل فس ــندفع مج ـ ّـددًا
ّ
وتطوراته وحدن ــا ،ولن
ثم ــن ع ــدم فه ــم الواق ــع
نج ــد إل ــى جانبنا أحـ ـدًا ليعيننا عل ــى الخروج
م ــن مأزقن ــا الجدي ــد .الواق ــع اآلن يف ــرض عل ــى
الجمي ــع ولي ــس عل ــى ط ــرف بعينه فق ــط قراءة
ّ
وتحوالتها ،فاملوقف الروس ــي
مختلفة لألزمة
ّ
املتغير الوحيد وإنما هو جزء من سياق
ليس
ع ــام ّ
يتغي ــر باس ــتمرار وال يس ــمح موضوعي ــا
بب ّق ــاء الح ــال كم ــا ه ــي علي ــه .ه ــذا الج ــزء الذي
ً
تمثل ــه روس ــيا يالق ــي قب ــوال اآلن م ــن قطاع ــات
ش ــعبية ليس ــت موالي ــة بالض ــرورة ،وبعضه ــا
كان يرف ــع الس ــاح ف ــي وج ــه النظام قب ــل فترة،
ّ
صوري ــا كم ــا يب ــدو ،وال هو
وقبوله ــا ب ــه لي ــس
م ــن ضم ــن التعليم ــات الت ــي يمليه ــا النظ ــام
وحلف ــاؤه أحيان ــا ،فه ــذه البيئ ــات ل ــم تقب ــل
ّ
باالم ــاءات س ــابقًا حت ــى تفع ــل اآلن .كل ما في
ّ
األم ــر أن الن ــاس هن ــاك يش ــعرون بحاج ــة إل ــى
ّ
تطوي ــر التس ــويات املحلي ــة الت ــي ب ــدأت ف ــي
أماك ــن مختلف ــة م ــن س ــوريا ،وه ــي ل ــن تكتم ــل
بالطب ــع ف ــي غي ــاب إرادة سياس ــية تن ــزع منها
ّ
وتحوله ــا إل ــى حال ــة ش ــبه
عوام ــل التفجي ــر
ّ
دائم ــة تحاف ــظ عل ــى تماس ــك املجتم ــع املحل ــي
وال تس ــمح للنظ ــام أو للتكفيري ــن بمع ــاودة
تحطيم ــه .ال َ
دور مباشـ ـرًا لروس ــيا هن ــا ولك ــن
مس ــاعيها لجم ــع النظ ــام واملعارض ــة الوطنية
عل ــى طاول ــة ح ــوار تض ــع س ــياقًا عام ــا لفك ــرة
التسويات ،وتسمح بإنضاجها أكثر وتوسيع
رقعته ــا االجتماعي ــة .بالطب ــع ه ــذا ل ــن ّ
يتم في
ّ
املتضررة من
غي ــاب الق ــدرة على لجم األط ــراف
التس ــوية إذا ما حصلت وهي كثيرة تبدأ بمن
ّ
املتطرفني داخ ــل النظام
يس ـ ّـميهم هيث ــم من ــاع
وال تنته ــي عن ــد ح ــدود وهابي ــي املعارض ــة
ّ
وتكفيرييه ــا .واملش ــكلة الت ــي نواجهها هنا أن
دينامي ــة الح ــرب بات ــت تس ــمح له ــؤالء باملزيد
م ــن الس ــيطرة ،وبالتال ــي ل ــم يع ــد إيقافهم عند
ّ
حده ــم ممكن ــا بس ــهولة.
وه ــذه باملناس ــبة ليس ــت املش ــكلة الوحي ــدة

الت ــي س ــيواجهها ال ــروس ف ــي مس ــعاهم
لجم ــع «األط ــراف املحترب ــة» ،فهنال ــك مش ــكلة
املعارض ــة نفس ــها وفقدانه ــا ملرك ــز ثقل تمكن
مخاطبت ــه والتح ــاور مع ــه ،وخصوص ــا بع ــد
اس ــتبعاد «داع ــش» و»النص ــرة» م ــن ّ
أي حوار
مس ــتقبلي واعتبارهم ــا خصم ــن لجمي ــع
ّ
الق ــوى املحلي ــة واإلقليمي ــة.

والحف ــاظ عل ــى تماس ــكه .يس ــاعده ف ــي ذل ــك
انتش ــاره الواس ــع ف ــي مناط ــق مختلف ــة م ــن
س ــوريا وانضم ــام بيئ ــات بكاملها إلي ــه ،وهذا
املعط ــى األخي ــر يق ــول لنا الكثير حول مش ــكلة
ـي له ــذه املجامي ــع «الهائل ــة»
التمثي ــل السياس ـ ّ
م ــن البش ــر .ف ــي الرق ــة وحده ــا يوج ــد أكث ــر من
خمس ــمئة أل ــف إنس ــان وه ــؤالء محس ــوبون

مشكلة التمثيل السياسي
تأت ــي بع ــد ذل ــك مش ــكلة التمثي ــل السياس ــي
للمعارض ـ ّـة ،وه ــي م ــن األم ــور الخالفي ــة الت ــي
ّ
ووس ــعت
لطامل ــا عق ــدت األزم ــة الس ــورية
نطاقه ــا .م ــا يطرح ــه ال ــروس ف ــي ه ــذا اإلط ــار
ه ــو ح ــوار ب ــن النظ ــام واملعارض ــة الوطني ــة
(متمثل ــة ف ــي هيئ ــة التنس ــيق وجبه ــة
التحري ــر والتغيي ــر وتي ــار بن ــاء الدول ــة و...
ال ــخ) إضاف ــة إل ــى ش ــخصيات كان ــت تنتم ــي
إل ــى «االئت ــاف» س ــابقًا وبات ــت عل ــى مس ــافة
الخطيب تحديـ ـدًا) ،وهو أمر
منّ ــه الي ــوم (معاذ ّ
جي ــد كبداي ــة ،غي ــر أن ــه ال يق ــدم ف ــي الحقيق ــة
ص ــورة فعلي ــة ع ــن الواق ــع ال ــذي أفض ــت إلي ــه
ّ
الح ــرب .والواق ــع يق ــول ب ــأن املس ــتفيد األكب ــر
م ــن ح ــوار كه ــذا هو النظ ــام ألنه الوحي ــد الذي
يمتل ــك قواع ــد ش ــعبية كبي ــرة ويس ــيطر عل ــى
مس ــاحات شاس ــعة من األرض ،فيما املعارضة
الوطني ــة «ال تح ــوز ش ــيئًا عملي ــا» ،وتفتق ــد
ً
فض ــا ع ــن ذل ــك إل ــى كوادره ــا القابع ــن حاليًا
ف ــي الس ــجون .وه ــو م ــا س ــيجعل موقفه ــا
التفاوض ــي ضعيف ــا في مواجهة الس ــلطة التي
تتص ـ ّـرف فعلي ــا كدول ــة تأم ــر وتنه ــي ولي ــس
كط ــرف م ــن بني أط ــراف متس ــاوية .وم ــا نعرفه
ّ
أيض ــا بحك ــم التجرب ــة أن الط ــرف الوحي ــد
ال ــذي «يتس ــاوى م ــع الس ــلطة» حالي ــا ف ــي
امت ــاك األرض وامل ــوارد البش ــرية واملادي ــة هو
«داع ــش» ،وه ــذا التنظي ــم ال يعت ــرف بالعملية
ً
السياس ــية أص ــا ،ويمل ــك أكث ــر م ــن غي ــره
إم ــكان تعطيله ــا .فتحه املس ـ ّ
ـتمر للجبهات مع
النظ ــام ومحاول ــة تم ـ ّـدده إل ــى جبه ــات جديدة
(ري ــف دمش ــق الجنوب ــي والقلم ــون ودرع ــا و...
ال ــخ) يش ــيان برغبته في تغيي ــر قواعد اللعبة،
وبالتالي تجاوز دوره العس ــكري املباش ــر إلى
أدوار أخ ــرى سياس ــية وغي ــر سياس ــية .وه ــذا
لي ــس باألم ــر الجدي ــد عل ــى ّأية ح ــال ،فهو عبر
ّ
تعطيله املس ـ ّ
ـتمر للتس ــويات املحلي ــة وإخالله
بالس ــتاتيكو القائ ــم ب ــن النظ ــام واملعارض ــة
ّ
يتول ــى عمليًا ّ
مهمة التصدي
التابع ــة للخليج
ّ
ألي جه ــد يح ــاول إنق ــاذ املجتم ــع الس ــوري

الكيان الصهيوني ...أزمة حكم أم قلق الوجود؟
محمد العبد الله *
فجر رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو
قنبلة مــدويــة داخ ــل التجمع االسـتـعـمــاري
عـنــدمــا أق ــدم عـلــى ف ـصــل /إق ــال ــة أب ــرز ق ــادة
ائـتــافــه الـحـكــومــي مــن ال ـ ــوزارة ،وزي ــر املــال
يائير البيد زعيم حــزب «يوجد مستقبل»،
ووزيــرة العدل تسيبي ليفني زعيمة حزب
«الحركة» ،ما أدى إلى استقالة جميع وزراء
الحزبني من التشيكلة الحكومية.

الفرد /الرئيس والعجزة
لــم يمض على تشكيل الحكومة الـ ـ  33في
كيان العدو ،أكثر من عشرين شهرًا ،بائتالف
خـمـســة أح ـ ــزاب س ـيــاس ـيــة ،تـ ـت ــراوح م ــا بني
«الـيـمــن ويـســار الــوســط» .ق ــرارات اإلقــالــة/
الفصل من الوزارة ،جاءت محمولة بخطاب
هجومي أطلقه نتنياهو على املستهدفني:
«في األسابيع األخيرة ،خصوصًا في اليوم
األخير ،حمل الوزيران البيد وليفني بشدة
عـلــى الـحـكــومــة بــرئــاسـتــي .لــن أتـحـمــل بعد
اآلن معارضة داخــل الحكومة ،ولــن أتحمل
وزراء يهاجمون من داخل الحكومة سياسة
الحكومة ورئيسها ،إنه انقالب» ،داعيًا إلى
«حل الكنيست بأسرع وقت ممكن للذهاب
ل ـل ـش ـعــب والـ ـحـ ـص ــول م ـن ــه ع ـل ــى ت ـفــويــض
واضـ ــح ل ـل ـق ـي ــادة» .لـيـفـنــي س ــارع ــت ب ــال ــرد:
«رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء نـتـنـيــاهــو خـ ــواف ويـجــب
علينا تـغـيـيــره ...إنـهــا مشكلة اضــافـيــة مع
نتنياهو ال ــذي لــم يتحدث بـصــدق وأخفى

الـ ـحـ ـق ــائ ــق ،ومـ ـ ــا تـ ـح ــدث عـ ـن ــه كـ ـ ــان امل ــزي ــد
م ــن ال ـ ـكـ ــذب» .أحـ ــد ق ـ ـيـ ــادات حـ ــزب «ي ــوج ــد
مستقبل» ،الــوزيــر املستقيل مــن الحكومة
م ـئ ـيــر ك ــوه ــن قـ ــال م ـع ـق ـبــا ع ـل ــى ال ـخ ـط ــاب:
«عندما ألقى نتنياهو خطابه ضحكنا كما
فعل كــل االسرائيليني الــذيــن ضحكوا على
خال من الحقيقة».
خطاب كهذا ...إنه خطاب ٍ
أم ــا البـيــد فـقــد ذه ــب ألبـعــد مــن التوصيف،
تحدث عن التخريب الــذي أحدثه نتنياهو
ع ـلــى أك ـث ــر م ــن ص ـع ـيــد« :ل ـق ــد أل ـح ــق ض ــررًا
خطيرًا بالحلف االستراتيجي بني إسرائيل
بالعالقات
والواليات املتحدة ،وضررًا بالغًا
ّ
مــع الـبـيــت األب ـي ــض» ،مـضـيـفــا« :ل ـقــد فضل
امل ـصــالــح الـشـخـصـيــة ع ـلــى أي إصـ ــاح في
جـهــاز التعليم وال ـص ـحــة ...إن نتنياهو لن
يـشـكــل الـحـكــومــة املـقـبـلــة .لـقــد ارت ـكــب خطأ
والثمن الــذي سيدفعه على هذا الخطأ هو
أنــه لن يكون رئيس حكومة بعد اآلن» .في
ج ـل ـســة الـكـنـيـســت امل ـن ـع ـقــدة يـ ــوم األربـ ـع ــاء
 3دي ـس ـم ـب ــر /كـ ــانـ ــون أول ،خ ــاط ــب زع ـيــم
ح ــزب الـعـمــل «بــوغــي /يتسحاق هرتسوغ
ً
« نـتـنـيــاهــو ،ق ــائ ــا« :ه ــذا ه ــو الـفـشــل ال ــذي
ج ـل ـب ـتــه ل ـن ـف ـســك ب ـي ــدي ــك .وه ـ ــذا ه ــو الـثـمــن
ال ــذي تــدفـعــه عـلــى خطيئة الـغـطــرســة .هــذا
هو الثمن الذي يدفعه من يفضل مصلحته
الشخصية على مصلحة الــدولــة» ،مضيفًا:
«يا نتنياهو أنت لست زعيمًا» .العديد من
ق ــادة وأع ـضــاء األحـ ــزاب والـكـتــل البرملانية
داخــل الكنيست ،انضموا أيضًا إلــى حملة
الهجوم على نتنياهو.

حكومة األزمات والفشل
ل ـ ــم تـ ـسـ ـق ــط الـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ـف ـع ــل م ـم ــاح ـك ــات
وتعارضات وخالفات أحزاب االئتالف على
قضايا اقتصادية واجتماعية _ رغم أهمية
ما أفرزته من تناقضات _ كاملوازنة العامة
وبشكل أكثر خصوصية ،املوازنة املقترحة
للجيش ،ورسوم الضرائب وقضايا التعليم
والصحة والسكن وخصوصية املتدينني/
ال ـ ـحـ ــريـ ــديـ ــم ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ال ـت ـج ـن ـيــد
وامل ــوازن ــة ال ـعــامــة .لـكــن الـعــامــل األهـ ــم ،كــان
فــي كـشــف عـجــز الـحـكــومــة عــن تــأمــن األمــن
للمستعمرين ،ومــا فرضته وقائع ونتائج
ال ـع ــدوان الـعـسـكــري الــوحـشــي األخ ـيــر على
ق ـطــاع غ ــزة .واح ــد وخ ـم ـســون ي ــوم ــا ،صمد
الـشـعــب وقــاتــل أب ـن ــاؤه دفــاعــا عــن الــوجــود
وعن املقاومة .لم ترفع غزة الراية البيضاء
رغ ــم ه ــول الـخـســائــر الـبـشــريــة وامل ــادي ــة ،بل
بقيت صــواريـخـهــا ت ـ ّ
ـدك املـسـتـعـمــرات مدنًا
وم ـس ـت ــوط ـن ــات ،ف ــي ال ـع ـمــق امل ـح ـتــل وعـلــى
تخوم الـقـطــاع .أمــا هــدف الـجـنــراالت املعلن
فــي الـقـضــاء عـلــى س ــاح امل ـقــاومــة ،وتدمير
األن ـفــاق ،فـكــان تـحــرك املقاتلني داخـلـهــا ،بل
والــوصــول من خاللها إلــى مواقع عسكرية
ً
للعدو ،ما قــدم دليال آخــر على فشل جديد.
ه ــرب م ـئــات اآلالف م ــن مـسـتـعـمــرات غــاف
غزة ،ونام عدد أكبر داخل املالجئ في املدن
األخـ ــرى ،وسـقـطــت أس ـط ــورة الـجـيــش الــذي
ال ي ـق ـهــر ،إذ ق ـتــل وجـ ــرح ال ـع ـش ــرات ،ووق ــع
بــاألســر مــن وق ــع .لــم تـنـ َـهــر بـنــى اقتصادية

وم ــالـ ـي ــة داخـ ـ ــل الـ ـكـ ـي ــان فـ ـق ــط ،بـ ــل سـقـطــت
معها وت ـهــاوت أوه ــام «األم ــن والــرفــاهـيــة»
املوعودة ،لسكان املستعمرات .ومنذ تموز/
يوليو املنصرم ،واملستعمرون على امتداد
ال ــوط ــن امل ـح ـتــل ،يـقـطـفــون ث ـم ــار احـتــالـهــم
وعنصريتهم وساديتهم .من كفركنا وعكا
ً
وحيفا إلى الخليل وبيت لحم ،وصوال إلى
القدس امللتهبة ،تعيش قطعان املستعمرين
بخوف وقلق دائمني من الفعل الفلسطيني
املـ ـق ــاوم الـ ــذي ي ـط ــور أش ـك ــال امل ــواج ـه ــة مع
املحتل بما يتالءم وظروف كل منطقة ،وبما
يمتلك الجيل الجديد مــن أدوات /وسائل،
يـبـتــدعـهــا بـشـكــل خـ ــاق ،لـيـلـحــق أك ـبــر قــدر
مـمـكــن م ــن االص ــاب ــات ف ــي ص ـفــوف ال ـغ ــزاة.
وك ـمــا ع ـجــزت قـ ــوات ال ـج ـيــش ال ـفــاش ـيــة في
إنـهــاء املـقــاومــة فــي غ ــزة ،ستكلل بالهزيمة
كــل أســالـيــب القمع واالعـتـقــال والـقـتــل التي
تقوم بها عناصر الشاباك وحرس الحدود
وق ــوات النخبة ضــد الهبات الشعبية التي
يقودها شباب وشابات الحراك في القدس
املحتلة وباقي األراض ــي املحتلة .لهذا كان
الفشل العسكري واألمـنــي /االستخباراتي
في رصد املجموعات أو األفــراد التي نفذت
ع ـم ـل ـيــات «ال ــده ــس وال ـط ـع ــن واالخ ـت ـط ــاف
وإط ـ ـ ــاق ال ـ ــرص ـ ــاص» ،أح ـ ــد ع ــوام ــل تـفـكــك
حكومة االئتالف وانهيارها.

الذهاب النتخابات مبكرة
كما كان متوقعًا بعد االنقالب الذي قام به
نتنياهو عـلــى حـلـفــائــه بــالـحـكــومــة ،جــاءت

