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ورد كاسوحة *
ّ
ّ
األول أو الوحيد
التدخل الروسي ليس التدخل ّ
ف ــي س ــوري ــا ول ـك ـنــه بـحـســب مـ ــؤشـ ــرات أول ـيــة
«األعنف» واألكثر تأثيرًا في ّ مجريات امليدان.
وتأثيره نابع من فشل التدخالت السابقة في
إحـ ــداث تغيير ج ــدي فــي املـعـطـيــات املـيــدانـيــة
الـتــي بقيت «مـسـتـقـ ّـرة» طيلة الـفـتــرة السابقة
ولم يطرأ عليها ّ
أي تعديل منذ دخول «داعش»
ّ
ع ـلــى ال ـخ ــط وه ـ ـ ــزه ال ـس ـتــات ـي ـكــو ال ـق ــائ ــم (بــن
ً
الـنـظــام وامل ـعــارضــة املـسـلـحــة) قـلـيــا .وه ــو ما
تتجاهله باستمرار التقديرات وردود الفعل
األولـ ــى عـلــى ال ـضــربــات الـجــويــة الــروس ـيــة ،إذ
ّ
إن املـطـلــوب حــالـيــا لـيــس ال ـق ــراءة املوضوعية
للتدخل ال ــذي تـقــوده روس ـيــا ،وإنـمــا وضعها
تحت الضغط ســواء استهدفت «داعــش» أم لم
تستهدفه ،وس ــواء قتلت مدنيني أو لــم تفعل.
ّ
ّ
حتى قبل أن يبدأ فــي حــن أن
فتدخلها مــدان ُ
التدخالت األخــرى أعطيت وقتًا قبل أن «تبدأ
مساءلتها» ،وعندما قتلت مدنيني إلى جانب
استهدافها ملـقـ ّـرات «داع ــش» وخـطــوط إم ــداده
لــم يكترث أحــد لـهــؤالء القتلىّ ،وبقي التركيز
ّ
منصبًا على إبــراز شرعية التدخل وضرورته
وحتميته .وحــن يفعل بوتني اآلن األمــر ذاتــه
بحديثه عن «شرعية التدخل الروسي» املعطاة
مــن قبل «الـحـكــومــة املـعـتــرف بـهــا» فــي سوريا
على
يصبح كــامــه تـبــريـرًا لـلـعــدوان الــروســي ّ
ق ــوات املـعــارضــة الـســوريــة ،وال يـعــود التدخل
ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه م ـشــاب ـهــا ل ـل ـتــدخــل األم ـي ــرك ــي،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـه ـمــا ي ـس ـت ـهــدفــان الـبـيـئــات
االجـتـمــاعـيــة نفسها و»يــوق ـعــان فـيـهــا أع ــدادًا
مـتـســاويــة مــن الـضـحــايــا» .وه ــذا يـضــع عالمة
استفهام كبيرة حول املسار الــذي يوضع اآلن
ملساءلة روسيا عن عملياتها الجوية ،إذ يظهر
ّ
أن القتلى الــذيــن سيسقطون اآلن مــن بيئات
املعارضة ال يشبهون «من حيث الشكل» على
ّ
األقــل ضحايا الغارات الجوية األميركية ،فهم
أعلى شأنًا على ما يبدو على الرغم من كونهم
االجتماعية
فقراء أيضًا .هكذا ،ال تعود بيئاتهم
ً
ُ َّ
ال ـتــي ســتـحــطــم بــال ـط ـيــران ال ــروس ــي مـشــابـهــة
لبيئات الرقة ودير الــزور وريف الحسكة التي
أحالها الطيران األميركي «أثرًا بعد عني» .هذه
االنتقائية ليست وليدة اليوم والتعبير عنها
ب ـهــذه ال ـح ـ ّـدة مــرتـبــط بــال ـصــراع ال ــذي يـتـطـ ّـور
ً
باستمرار منتقال من محطة دموية إلى أخرى،
ّ
وفــي كــل محطة يــأخــذ معه االرت ـبــاطــات بهذه
الــدولــة أو تـلــك إل ــى مـسـتــويــات جــديــدة .وهــذه

املستويات يجرى التعبير عنها من خالل األداء
اإلعــامــي ال ــذي يــربــط عمليات القتل بالجهة
التي تقوم بها وليس بالفعل ُ نفسه ،أو بأثره
ّ
َ
ستهدفة ،والتي
التدميري على البيئة املحلية امل
تبقى دائمًا نفسها وال تختلف باختالف الجهة
ّ
التي تحطمها وتقتل فقراءها.

انتقائية اإلدانة
فــي معظم العمليات الـتــي ق ــام بـهــا التحالف
األميركي ّ
ضد «داعش» سقط قتلى من املدنيني
ولكن لم يعترض أحـ ّـد أو يجرؤ على مساءلة
التحالف عن مدى الدقة التي يضعها ألهدافه
ال ـع ـس ـكــريــة م ــن الـ ـج ــو ،واآلن ع ـن ــدم ــا ي ـحــدث
األم ــر ذات ــه مــع الـ ــروس تتغير االستراتيجية
ّ
ُتمامًا وينشط املدافعون عن البيئات املحلية
املـسـتـهـ َـدفــة بقصف الـطـيــران الــروســي لفضح
امل ـس ــان ــدة ال ـتــي تـبــديـهــا روس ـي ــا ع ـبــر قــواتـهــا
ال ـجـ ّ
ـويــة «لـنـظــام األس ـ ــد» .فــي الـحــالـتــن يجب
إبـ ــراز ال ـجــرائــم ال ـتــي ترتكبها ق ــوات الـطـيــران
ّ
ّ
ضد البيئات املحلية ولكن التركيز على جرائم
الحاصلة
طــرف دون اآلخــر ينزع عن املساءلة
شرعيتها األخالقية ،ويربطها باملوقف ُامل َ
سبق
الــذي تتخذه دول غربية وأخــرى عربية تابعة
لـهــا (ف ــي حــالــة دول الـخـلـيــج تـصـبــح التبعية
أقرب إلى الحالة االستعمارية فهناك الدول هي
َ
شبه ُمستعمرات ومواقفها السياسية ضد هذا
الطرف أو ذاك ال ّيمكن تقويمها بمعزل عن هذه
الحالة) من التدخل الروسي« .جرائم الروس»
ّ
هنا ال تعود محل تساؤل ألنها باتت مرتبطة
ّ
بغض الطرف الذي يحدث في أماكن أخرى عن
جرائم األميركيني وحلفائهم ،وهذه معضلة لن
تستطيع املاكينات اإلعالمية تجاوزها بسهولة
ألنها ببساطة مرتبطة بطبيعة الصراع نفسه
وبقدرة أطرافه على إخفاء جرائمها واالكتفاء
بتسليط الـضــوء على جــرائــم اآلخ ــري ــن .طبعًا
ّ
الــوضــع الــدولــي ال يسمح بتناول كــل الجرائم
ورب ـط ـهــا م ــع بـعـضـهــا ال ـب ـعــض ،ف ـه ــذا منطق
مرفوض في السياسة الدولية ،ورفضه مرتبط
بمبدأ ازدواجية املعايير الذي ال تقوم سياسة
أو مــوازيــن قــوى مــن دون ــه .وحــن نتحدث عن
مــوازيــن قــوى أو عــن م ـعــادالت دولـيــة مرتبطة
بامليدان ،فهذا يعني أن ال مكان للمعايير التي
وتسييد منهجية
تسمح باالتساق مع الــذاتّ ،
العسكرية.
الت
التدخ
واحــدة في التعامل مــع
ّ
ّ
وعـلـيــه يصبح ك ــل ال ـكــام عــن جــرائــم الـتــدخــل
الروسي بال طائل ،تمامًا كما كانت إدانة طرف
واح ــد لـجــرائــم التحالف األمـيــركــي بــا جــدوى
أو مـقــدرة على ترجمة هــذه اإلدان ــة إلــى أفعال

ّ
على األرض ،فظل األميركيون يقتلون من دون
ّ
وتحولت البيئات التي يقصفونها إلى
حساب،
ّ
بيئة حاضنة لداعش و»غير مكترثة» بكل «ما
يـقــال» عــن وحشيته واستعباده للناس .وإذا
لم يستفد الروس من تجربة التحالف الغربي
وي ـحـ ّـيــدوا ه ــذه الـبـيـئــات تـمــامــا فسيتسببون
في دفعها أكثر إلــى أحضان «داعــش» وجبهة
النصرة ،وعندها ستتحول الدعاية املوجهة
ض ـ ّـده ــم إل ــى م ـكــان آخـ ــر ،وت ـب ــدأ بــاسـتـحـضــار
ّ
نماذج عن بيئات محلية لم تكن على وفاق مع
الوهابيني ولكنها اضطرت لإلذعان لهم تحت
ّ
املتكرر لها.
ضغط القصف الجوي

ّ
طبيعة التدخل الجوي

ّ
ّ
التدخل الجوي ّ
ضد
وفي الحالة الروسية ،فإن
ّ
«داع ــش» مشابه بالفعل ُلباقي الـتــدخــات ،إن
َ
مــن حـيــث «مــوضـعـيـتــه» املـعــلـنــة أو مــن خــال
ع ــدم اسـتـثـنــائــه املــدن ـيــن م ــن أع ـم ــال الـقـصــف.
ً
ه ــو ق ــد ي ـكــون ف ــاع ــا أك ـث ــر ،ول ـكــن فـعــالـيـتــه ال
تتعارض مع عدم ّ
املس باملدنيني أو ّعلى األقل
تحييدهم ،وهذا يعود لطبيعة التدخل نفسه،
ّ
ّ
تتعمد قصف السكان املحليني
فروسيا هنا ال

تتعامل
وتـحـطـيــم بيئاتهم االجـتـمــاعـيــة ،بــل
ّ
معهم في ضوء «املنهج» الذي يفرضه التدخل
الـعـسـكــري مــن ال ـجــو ،والـ ــذي ي ـقــوم عـلــى مبدأ
عدم االكتراث باملدنيني أثناء القيام بعمليات
ً
«أخطاء
القصف ،واعتبارهم في أحسن األحوال
جــان ـب ـيــة»« .االم ـب ــري ــال ـي ــة» تـفـعــل ذلـ ــك دائ ـم ــا،
وح ــن ُت ـ َ
ـواج ــه بـجــرائـمـهــا ت ـبــدأ بــالـتـبــريــر وال
تشير إلــى املنهجية التي تحصل مــن خاللها
ُ
أع ـمــال الـقـتــل .قــد تـعـتــذر الحـقــا ولكنها تبقي
املسؤولية عن أعمال القتل في اإلطـ ّـار الفردي
ّ
متعمدة عــدم اإلشــارة إلــى مبدأ التدخل نفسه
ّ
الـ ــذي تـحـصــل بـمــوجـبــه ك ــل ه ــذه «األخـ ـط ــاء».
ح ــدث ذل ــك م ــع أم ـيــركــا ف ــي بــاكـسـتــان والـيـمــن
والعراق وسوريا ومع ّ
قوات األطلسي في ليبيا
وم ــع الـسـعــوديــن وحـلـفــائـهــم فــي الـيـمــن ،وال
أحــد يضمن عــدم حصوله مـجــددًا مــع الــروس
َ
ط ــامل ــا أن ش ـك ــل امل ــواج ـه ــة ه ــو نـفـســه تـقــريـبــا.
وامل ـق ـصــود هـنــا بــاملــواجـهــة ع ــدم الـتـكــافــؤ بني
القوات الجوية «الغازية» التي تحمل صواريخ
ّ
والقوات املحلية (مهما كانت
وقاذفات وقنابل
تسميتها) التي تعتمد على السالح الخفيف
وامل ـتـ ّ
ـوســط وتـتـمــركــز وس ــط املــدنـيــن لحماية

في معظم العمليات التي ّنفذها التحالف األميركي ّ
ضد «داعش» سقط قتلى من المدنيين (األناضول)

لماذا الجمهوريات العربية؟
كاظم الموسوي *
ملـ ــاذا ال ـج ـم ـهــوريــات ال ـعــرب ـيــة؟ سـ ــؤال يـطــرح
بـ ـع ــد ك ـ ــل م ـ ــا حـ ـص ــل وي ـ ـج ـ ــرى فـ ـيـ ـه ــا خ ــال
ال ـس ـنــوات االخ ـي ــرة ،وال بــد مـنــه ألن مــا حــدث
لـيــس أم ـرًا بسيطًا وال هامشيًا أو اعـتـيــاديــا،
مــع االنـتـبــاه لـتــدرجــه او اخ ـتــاف مستوياته
وتداعياته .حيث جرت تغيرات ليست قليلة،
تستدعي التفكير بها حتى ولو وضعنا قصة
«املـ ــؤامـ ــرة» جــان ـبــا ،وتـحـ ّـسـبـنــا لــأمــر وكــأنــه
مقصود ومخطط له سلفًا .فهل تم هذا ووضع
عـلــى سـكــة الـطــريــق ،وقـصــد مـنــه مــا أري ــد لــه؟!
سماه بعض من الغربيني بـ»الربيع العربي»
وتــرنــم بــه بـعــض ال ـع ــرب ،وش ـ ِّـوه ــت تـحــركــات
الـشـعــوب وانتفاضاتها وثــوراتـهــا الـجــديــدة،
التي لم تكن وليدة ربيع او خريف ،وإنما هي
درجات في سلم الغضب الشعبي ،او تمرينات
للحظة تاريخية تمر بها ظروف كل بلد منها.
والـبــدايــات بــا شــك حــراكــات وطنية متنوعة
املستوى ومختلفة التأثير ،ورد فعل على فشل
سياسات الحكم او تعبيرات شعبية ،قد تكون
عفوية او منظمة ،مقابل األوضاع التي لم تكن
في الحسبان السياسي ،او التي تراكمت فيها
تناقضات الحكم وخـطــايــا سياساته وغلبة
التحكم الفردي واالستبداد واخفاق التنمية
وفـ ـق ــدان ح ـق ــوق االنـ ـس ــان ،ف ــي ع ـم ــوم الــوطــن
العربي وان كــانــت أيـضــا بتموجات وظــروف
كــل بـلــد منها ودور ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة فيها.
ج ــاءت الـجـمـهــوريــات الـعــربـيــة بـعــد تـحــوالت
داخل بلدانها ،عبر تغيرات سلمية واتفاقيات
وضـغــوط معينة او الــى درج ــة مــا مــع الـقــوى
االستعمارية التي كانت محتلة أو وصية أو
منتدبة على تلك االقطار ،بتضحيات جسيمة

ون ـضــاالت مستمرة لـقــوى سياسية وطنية،
أن ـض ـج ـت ـهــا ال ـ ـظـ ــروف امل ــوض ــوعـ ـي ــة ووف ـ ــرت
لـهــا مـســاحــات الـكـفــاح ال ـت ـحــرري والـتـضــامــن
االمـ ـم ــي ف ــرص ــا ل ـت ـحــديــد ال ـبــوص ـلــة وال ـع ـمــل
ضمن الثوابت التحررية الوطنية والقومية.
او جـ ــاءت ع ـبــر ان ـق ــاب ــات ع ـس ـكــريــة وخ ــروج
الــدبــابــات مــن ثكناتها الــى ش ــوارع العواصم
ومــؤسـســاتـهــا الـتـنـفـيــذيــة ،وإعـ ــان ب ـيــان رقــم
واحــد بتغير السلطة وتسلم الحكم ،وأحيانًا
في إطار التحالفات أو التوافقات مع االحزاب
والـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـفــاع ـلــة ع ـلــى ال ـســاحــة.
فــال ـج ـم ـهــوريــات كـلـهــا وأس ــاس ــا قــامــت بـطــرد
املستعمر أو مــن يمثله فعليًا أو الحكومات
التابعة مباشرة أو غير مباشرة لسياسات
املستعمر االمبريالي أو توابعه .وهذه مسألة
ال بد من التنبه لها رغم ما حصل من متغيرات
في تلك البلدان التي حملت اسم الجمهورية.
وأعلن اغلبها ،ال سيما التي قادتها أحزاب او
تنظيمات عقائدية ،انحيازًا واضحًا ملصالح
الـشـعــوب وال ـث ــورات وال ــدع ــوة لـبـنــاء بلدانها
في اطار التحرر الوطني ومعاداة السياسات
االستعمارية ،حتى ولو في بياناتها املعلنة
وبعض مواقفها املتميزة والتاريخية ،وهي
اغـلــب النظم السياسية الـعــربـيــة ،فــي سوريا
ول ـب ـن ــان وم ـص ــر وال ـ ـعـ ــراق وال ـي ـم ــن وتــونــس
والـ ـج ــزائ ــر ول ـي ـب ـيــا وال ـ ـسـ ــودان ومــوري ـتــان ـيــا
وال ـ ـص ـ ــوم ـ ــال .ب ـي ـن ـم ــا ب ـق ـي ــت دول ال ـخ ـل ـيــج
مرتبطة باتفاقيات حماية متوزعة بني دول
االس ـت ـع ـمــار ال ـغــربــي ال ـبــري ـطــانــي والـفــرنـســي
وم ــن ثــم االم ـي ــركــي ،ومـعـهــا االردن وامل ـغــرب.
وما يلفت االنتباه أيضًا هو محاوالت الدول
االسـتـعـمــاريــة الـقــديـمــة ال ــى ال ـع ــودة بنفسها
ً
لالستعمار مــن الشباك ،بــدال مــن الـبــاب الــذي

بقيت دول الخليج
مرتبطة باتفاقيات
حماية متوزعة بين دول
االستعمار الغربي

اخ ــرج ــت م ـن ــه ،او تـكـلـيـفـهــا بـمـهـمــات معينة
من قبل االمبريالية العاملية وكأنها صاحبة
الفضل واألهلية لها في تلك البلدان ،كما هو
ً
مثال بعودة بريطانيا الــى الـعــراق وفلسطني
ومـصــر وال ـســودان بـصــور مختلفة وأساليب
منوعة وبمواقف مريبة بال شك ،أو فرنسا الى
سوريا ولبنان وبلدان املغرب العربي ،وحتى
ً
ايـطــالـيــا ال ــى ليبيا وال ـصــومــال م ـثــا .وهـكــذا
انقسم الوطن العربي بني هاتني املجموعتني
من االنظمة السياسية في التاريخ املعاصر،
(بينما احتل اغلب ارض فلسطني وحـ ّـول الى
ق ــاع ــدة عـسـكــريــة اسـتــراتـيـجـيــة لــامـبــريــالـيــة
الغربية وش ــرد اغـلــب شعبها الـعــربــي ،داخــل
وخ ـ ــارج ف ـل ـس ـطــن) .وان ـق ـســم ال ـت ـعــامــل معها
أي ـضــا مــن قـبــل الـ ــدول االسـتـعـمــاريــة القديمة
والـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة .وتـ ـمـ ـي ــزت الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــات مـنــذ
ن ـش ــوئ ـه ــا وال ـ ـ ــى ال ـ ـيـ ــوم ب ـت ـع ــدد االنـ ـق ــاب ــات
العسكرية وتتاليها ضمن الــدائــرة ذاتـهــا او
بتدخل خــارجــي مكشوف او ســري كشف في
ما بعد ،وكذلك ضعف قــدرات اغلب القيادات

العسكرية ،وحتى الحزبية منها التي اعلنت
عـ ــن ن ـف ـس ـهــا فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة ت ـل ــك ال ـج ـم ـه ــوري ــات
وانـحــرافـهــا عــن الـثــوابــت الــوطـنـيــة وإضـعــاف
الحركة الوطنية وتسهيل عمليات االنقالب او
التآمر عليها ،وسلوكها سياسات االستئثار
بــالـحـكــم والـتـمـتــع بـمــا آل الـيــه ه ــذا الـتـصــرف
مــن اس ـت ـبــداد ودك ـتــاتــوريــة فــرديــة او حزبية
او مشتركة .ورغــم منحى التغيير فيها ظلت
ال ـق ـي ــادات الـعـسـكــريــة وح ـل ـفــاؤهــا ف ــي الـحـكــم
مستندين الــى شرعية قــوة الدبابة والجيش
وليس ارادة الشعب وإقـنــاعــه برسم البرامج
ال ــوط ـن ـي ــة وال ـت ـك ــام ــل ف ــي م ـس ـت ــوي ــات الـحـكــم
واإلدارة واالقـتـصــاد والتنمية وتمكني املــرأة
وحقوق االنسان .مع ان بعضها تنبه الى ذلك
متأخرًا وبعد تجارب عديدة وأخطاء تاريخية
غـلـبــت عـلــى م ـح ــاوالت االصـ ــاح والـتـحــديــث،
وظ ـلــت م ــراوح ــة بــن ق ــوى امل ـصــالــح واملـنــافــع
والفساد التي جاءت بعد االنقالبات والثورات
وق ــوى التجديد والتغيير ،مــا ضيع الفرص
الـتــاريـخـيــة لـبـنــاء دول قـ ــادرة عـلــى املــواجـهــة
وال ـتــوازن االستراتيجي مــع األع ــداء وصيانة
األمــن الداخلي والتحالفات الوطنية والدعم
ال ــدول ــي امل ــائ ــم لـلـتـقــدم وال ـت ـط ــور ومــواج ـهــة
الـتـحــديــات املـسـتـمــرة ،وامل ـشــاركــة الـفـعــالــة في
النظام االقليمي والدولي سياسيًا واقتصاديًا
وثـقــافـيــا .ال تبتعد الـجـمـهــوريــات فــي الــواقــع
العملي عــن املـلـكـيــات فــي الــوطــن الـعــربــي في
اساليب الحكم الفعلية ،رغم تناقض اعالناتها
او توجهاتها املعلنة ،مــن حيث االبتعاد عن
الشعوب والتصرف بخيارات املصالح الفردية
او ال ـحــزب ـيــة وغـلـبـتـهــا ع ـلــى امل ـه ــام الــوطـنـيــة
التحررية املطلوبة .وتشابهت معها أيضًا في
التحكم ب ـشــؤون الـشـعــب والـتـنـكــر للخيارات

