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أب ـ ـ ـ ـ َـدت روس ـ ـيـ ــف ع ــزي ـم ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وأظـ ـه ــرت
اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـل ـق ـتــال ح ـتــى ال ـن ـه ــاي ــة ،وهـ ــو ما
ُعرفت به خــال مسيرتها الكفاحية الطويلة
ً
سواء في مواجهة الديكتاتورية العسكرية أو
أثناء وجودها داخــل حزب العمال .ولكن في
الوضع الذي تخضع له حاليًا ال تكفي اإلرادة
وحدها للعودة إلــى الحكم .فاليسار بقيادة
حــزب الـعـمــال أصـبــح عمليًا بـعــد ق ــرار الـعــزل
فــي مجلس الـشـيــوخ خ ــارج السلطة نهائيًا،
ولـ ــم ي ـع ــد ي ـم ـلــك األدوات الـ ــازمـ ــة ملـجــابـهــة
ميل اليمني املتعاظم للسيطرة على الــدولــة
وأجهزتهاّ .
وأول املؤشرات على ذلك هو القمع
ّ
الشديد الذي ووجهت به التظاهرات املحتجة
عـلــى ع ــزل روس ـيــف فــي س ــاو بــاولــو وغيرها
من املــدن البرازيلية .فالقمع اآلن سيزداد مع
ّ
ـروج جــديــد لليسار مــن السلطة ،حيث
كــل خ ـ ٍ
ستصبح املسألة بالنسبة إلــى اليمني ليس
ّ
املؤسسات
ُفقط منع اليسار من التواجد في
َ
نتخبة بل أيضًا مجابهته ّ
بشدة في الشارع
امل
َ
عـبــر حــرمــانــه مــن املـســاحــة الــوحـيــدة الباقية

لــه للضغط عـلــى الـسـلـطــة ال ـجــديــدة فــي ّحــال
ق ـ ّـررت الـتــراجــع عــن املكتسبات الـتــي تحققت
للبرازيليني خ ــال حـكــم ل ــوال (وه ــي ستفعل
طبعًا) .في هذه املرحلة سيحاول اليمني أيضًا
التنفيذية
بـعــد إخـ ــراج ال ـي ـســار مــن الـسـلـطــة
َ
ـوده ف ــي ال ـش ــارع حــرمــانــه من
وتـحـجـيــم وج ـ ـ ِ
األداة األخـ ـي ــرة ال ـت ــي ت ـت ـيــح ل ــه م ــراق ـب ــة أداء
ال ـس ـل ـط ــة .واملـ ـقـ ـص ــود بـ ـه ــذه األداة ال ـك ـت ـلــة
البرملانية املتبقية له في مجلس النواب والتي
ُ
ل ــم تـسـتـطــع ن ـظـيــرتـهــا ف ــي مـجـلــس الـشـيــوخ
إعطاء الرئيسة روسيف سوى عشرين صوتًا
أثناء التصويت إلقالتها مقابل ستني صوتًا
ّ
أو أك ـث ــر لـلـيـمــن .ه ــذا يـ ــدل ع ـلــى خ ـلــل ف ــادح
ّ
فــي مـيــزان الـقــوى داخ ــل املــؤسـســات ملصلحة
اليمني ،وهو ما سيسعى األخير إلى تأكيده
عبر االنتقال من مرحلة إلى أخرى ،مستعينًا
ب ــأدوات الهيمنة الـتــي يملكها وهــي كثيرة،
ومستفيدًا مــن تــراجــع الــدعــم الشعبي لحزب
ّ
العمال ال ــذي كــان بإمكانه لــو لــم تحصل كل
ت ـلــك الـ ـص ــدام ــات ف ــي ع ـهــد روسـ ـي ــف تــأخـيــر
ح ــدوث سيناريو االنـقــاب الـبــرملــانــي ،ريثما
يكون اليسار قد ّ
جهز بدائله.

خاتمة

ّ
والحال أن ُالبدائل اآلن ليست متوافرة تمامًا،
وحـتــى لــو أت ـيــح لـهــا ال ـشــرط الـ ــازم للتبلور
ّ
ف ــإن افـتـقــار الـيـســار إلــى األدوات وهــو خــارج
السلطة سيحرمها مــن الفاعلية السياسية،
والـ ـت ــي ب ــدون ـه ــا ال ي ـم ـكــن م ـجــاب ـهــة ال ـي ـمــن
ف ــي م ـس ـعــاه لـلـسـيـطــرة ع ـلــى أجـ ـه ــزة ال ــدول ــة
وجعلها تنحاز مـجــددًا لألغنياء وأصـحــاب
الــرســام ـيــل عـلــى ح ـســاب الـطـبـقــات الــوسـطــى
ّ
الدنيا والفقيرة .وفــي ظــل هــذا الخلل الفادح
ّ
في موازين القوى ال يكون الحل كما طرحت
ّ
روسـ ـي ــف ع ـب ــر اس ـت ـئ ـن ــاف قـ ـ ــرار ال ـ ـعـ ــزل ،ألن
العودة إلى السلطة اآلن لن تكون فاعلة ،هذا
ً
ـا باالستئناف ،ولــم ُت َ
حرم
إذا ُسمح لها أصـ
ّ
ُّ
وفقًا ملا يطرحه اليمني من حقها في الترشح
ّ
عام ربطًا بثبوت تهمة
مجددًا إلى أي منصب ُ
الفساد املزعومة عليها .املجابهة هنا تصبح
ً
ُ
كخيار
بال أنياب ،ولكي يتم استردادها فعال ّ ٍ
مـمـكــن ول ـيــس «ك ـم ـحــاولــة يــائ ـســة» ال ب ــد من
استعادة املبادرة عبر ترك السلطة التنفيذية
لليمني ،واالكـتـفــاء بمراقبته برملانيًا ،ريثما
تتبلور انحيازاته االقتصادية ،ويبدأ اليسار
بالتالي في معاودة استقطاب الطبقات التي
خسرها جزئيًا ملصلحة خصومه اليمينيني.
هـ ــذه ال ـط ـب ـقــات ه ــي ال ـت ــي سـتـحـســم امل ـعــركــة
حــن ي ـكــون الـيـســار جــاه ـزًا لـخــوضـهــا س ـ ً
ـواء
فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة املقبلة أو فــي ِّ
أي
ّ
يستعد له البرازيليون .املهمّ
استحقاق آخــر
ُ
هـنــا أن ت ـكــون الـفــاعـلـيــة ق ــد اســت ـع ـيــدت على
ّ
املتضررة
قاعدة الربط بني مصالح الطبقات
ـازات اليمني االقتصادية وجاهزية
مــن انـحـيـ ّ
ال ـي ـســار لـتـلــقــف ق ـيــادت ـهــا ف ــي لـحـظــة تــراجــع
اليمني أو «أفوله».
* كاتب سوري

لفظيًا ،أدانـتــا ق ــرارات حكومة البحرين حول
ت ـجــريــد رجـ ــل ال ــدي ــن آيـ ــة ال ـل ــه ع ـي ـســى قــاســم
مــن جنسيته وإيـقــاف نشاط جمعية الوفاق
اإلس ــامـ ـي ــة امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ،واعـ ـتـ ـق ــال ال ـن ــاش ــط
ال ـح ـق ــوق ــي ن ـب ـيــل رجـ ـ ــب .ف ـه ــل اهـ ـت ــزت ل ـهــذه
ّ
ومنظريها «شنبة»؟!
الوسائل
ل ـي ــس آخ ـ ــر إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـك ــم امل ـس ـت ـبــد غـلــق
املساجد والحسينيات واستدعاء علماء الدين
وحـجــزهــم فــي املـعـتـقــات وم ــراك ــز التحقيق،
ب ــل تـسـعـيــر الـطــائـفـيــة وتـعـمـيـقـهــا بــأســالـيــب
تعسفية وقمعية ترقى إلى اإلبادة والتطهير،
وهو ما أشارت إليه منظمات حقوقية وطنية
ودولية ،ما اضطر علماء الدين في البحرين
بعد تفاقم األزمة واستفحال القمع والعسف،
إل ــى إصـ ــدار ب ـيــان يــديــن تـصــرفــات الحكومة
وان ـت ـهــاكــات ـهــا املـ ــدويـ ــة .جـ ــاء ف ــي ال ـب ـي ــان (7
آب /أغسطس  :)2016االس ـتــدعــاءات املكثفة
والـتــوقـيــف والـحـبــس والـتـهــديــد والـتـعـ ِّـديــات
املـ ـهـ ـيـ ـن ــة لـ ـعـ ـلـ ـم ــاء ال ـ ــدي ـ ــن ووكـ ـ ـ ـ ــاء املـ ــراجـ ــع
العظام والخطباء وأئمة الجمعة والجماعة
وال ــروادي ــد الدينيني والـنـشـطــاء األحـ ــرار ،كل
ذل ــك ب ـغــرض كـســر إرادة الـشـعــب فــي حماية
وطنه ودينه .إن اإلرادة الشعبية التي لم تلن

طوال خمس سنوات رغم كل اإلرهاب الرسمي
الهائل بشتى صنوفه هي إرادة ال يزال النظام
غير فاهم لها بعد ،وال يزال يعيش الوهم في
قهرها وتركيعها بأساليبه اإلرهــابـيــة التي
أث ـب ـتــت فـشـلـهــا طـ ــوال ه ــذه ال ـس ـنــن ال ـت ــي لم
تثمر ســوى ّاملزيد من اإلصــرار والثبات على
املطالب املحقة العادلة.
أح ـ ـ ــرار ال ـع ــال ــم وبـ ـع ــض امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة
نـ ــددت ب ـس ـلــوك ال ـح ـكــومــة وأدان ـ ــت قــرارات ـهــا
املنتهكة ألبسط حقوق اإلنسان ،كذلك بينت
فــي بـيــانــات أو تـصــريـحــات ملـســؤولــن فيها،
وك ــل ه ــذا وأغ ـلــب اإلعـ ــام الـعــربــي خ ــارج عن
ت ـغ ـط ـي ـت ـهــا ،ولـ ــو ض ـم ــن األخ ـ ـبـ ــار ال ـع ــام ــة أو
إشـ ـ ــارة ل ـه ــا ،اح ـت ــرام ــا إلن ـســان ـيــة الـضـحــايــا
وتنبيهًا للمستبدين والديكتاتوريني الذين
أف ــرغ ــوا ق ـنــوات ـهــم وم ـف ـكــري ـهــم ل ــ»ال ـت ـص ــدي»
لهم .إن مــا يحصل فــي البحرين وصمة عار
على الحكومات واإلع ــام الصامت ومفكريه
وم ـن ـظ ــري ــه الـ ــذيـ ــن ك ـش ـف ـت ـهــم ه ـ ــذه األح ـ ـ ــداث
ووض ـع ـت ـه ــم أم ـ ـ ــام ارتـ ـب ــاط ــاتـ ـه ــم وال ــوق ــائ ــع
والـ ـحـ ـق ــائ ــق الـ ــدام ـ ـغـ ــة وع ـ ـ ـ ـ ّـرت ت ـن ـظ ـيــرات ـهــم
املخادعة ووظيفتهم التضليلية.
* كاتب عراقي
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الهزيمة المؤجلة
في الحرب السورية
هادي قبيسي *
الـ ـح ــذر ف ــي امل ــواجـ ـه ــة م ــع الـ ـع ــدو وال ـت ـش ـك ـيــك فــي
نواياه وااللتفات إلى املخاطر املحتملة ،ال ينبغي
أن يـتـنــاقــض م ــع ال ـج ـهــوزيــة امل ـع ـنــويــة والـنـفـسـيــة
لــاسـتـمــرار فــي ال ـصــراع ،أو أن يقلص مــن اإليـمــان
بالنصر في نهاية املعركة ،بل إن الحذر والتشكيك
هــو ال ـطــريــق األقـ ــرب إل ــى ال ـن ـصــر .فـعـنــد الـغـفـلــة أو
ال ـت ــراخ ــي أو ال ــرك ــون إلـ ــى الـ ـع ــدو ،ت ــأت ــي ال ـفــرصــة
للمباغتة واالن ـق ـضــاض ،واالس ـت ـفــادة مــن ال ـقــراءة
امل ـب ـت ــورة ل ـل ـم ــؤش ــرات امل ـي ــدان ـي ــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الناتجة مــن االطمئنان إلــى سير األم ــور ،واعتبار
ال ـت ـح ــرك ــات واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــواض ـح ــة ل ـل ـعــن أمـ ــورًا
روتينية ضمن الــوعــاء الكلي اآلمـ ــن ...هنا يصبح
ً
طريق النصر طويال جدًا.
ً
العنوان اآلخر الذي يعتبر مدخال ضروريًا لتحليل
حركة العدو ومناورته ،هو فهم أهدافه من الحرب،
وم ــا هــي الـ ـض ــرورات ال ـتــي دفـعـتــه لــدخــول الـحــرب
واالس ـت ـمــرار فيها ،خصوصًا حــن يـكــون التداخل
والتشابك سيد املــوقــف ،كما فــي الـحــروب البديلة
التي يكثر فيها الفاعلون واملؤثرون ويختلط فيها
العنصر املحرك بالعناصر املتحركة.
الحرب على سوريا كانت قــرارًا أميركيًا باألساس
منذ  ،2003مع شراكة إقليمية ملجموعة من الدول:
تــركـيــا ،الـسـعــوديــة ،األردن ،قـطــر .لكل مــن الشركاء
غــايــات ومـطــامــع وم ـحــدوديــات ،لـكــن امل ـحــرك األول
يعمل دومــا بالتأثير على كــل الـشــركــاء ،ولتحقيق

الحرب على سوريا كانت قرارًا
أميركيًا باألساس منذ  ،2003مع شراكة
إقليمية لمجموعة من الدول
ال ـغ ــاي ــة ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي ب ـ ــدأت الـ ـح ــرب واس ـت ـمــرت
لتحقيقها .فــي غـيــاب ال ـقــدرة لــدى أي مــن الشركاء
اإلقـلـيـمـيــن ع ـلــى ال ـتــأث ـيــر ف ــي ن ـظــرائــه مجتمعني،
ي ـن ـب ـغــي دومـ ـ ــا ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى الـ ـط ــرف األس ــاس ــي،
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،ال ـتــي وإن كــانــت ال
تسيطر على التفاصيل ،وال تضبط إيقاع الشركاء
بالدقة ،إال أنها تحافظ على املسار االستراتيجي
للحرب بما يخدم مصلحتها ،حتى عندما تحصل
خــافــات بينها وبــن الـشــركــاء .هدفت الـحــرب على
س ــوري ــا ف ــي األول ـ ــوي ـ ــة األول ـ ـ ــى إل ـ ــى الـ ـخ ــاص مــن
مشروع محور املقاومة املمتد ،سياسيًا ولوجستيًا
وجغرافيًا ،من طهران إلى بيروت.
في البداية كانت الطموحات بانتهاء املعركة خالل
أشهر ،والسيطرة على سوريا وتحويلها إلى كيان
معاد للمحور املـقــاوم ،والحقًا ّ
تبي أن هــذا الهدف
ٍ
يحتاج إلــى بعض الوقت ،ومــن ثم تراجع الطموح
إل ــى إمـكــانـيــة تـجــزئــة س ــوري ــا وفـصـلـهــا عــن لبنان
والعراق جغرافيًا ،وبعد أن تبددت إمكانية إسقاط
النظام أو فصل سوريا عن شرقها وغربها ،دخل
املشروع في هدف آخر :استمرار االستنزاف ملحور
املقاومة إلى أقصى حد ممكن.
يخدم االستنزاف مجموعة غايات جزئية ،األولــى
واألك ـث ــر طـمــوحــا ال ــوص ــول إل ــى طــاولــة مـفــاوضــات
حــول أمــن إسرائيل وبقائها فــي املستقبل ،حينما
ي ـص ـبــح م ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ع ــاجـ ـزًا م ـن ـه ـكــا سـيـكــون
ممكنًا ،في النظر األميركي ،أن يتخلى عن مشروعه
األيديولوجي ألنه لم يعد واقعيًا وال ممكنًا تحقيقه.
الـ ـغ ــاي ــة ال ـث ــان ـي ــة ،األق ـ ــل طـ ـم ــوح ــا ،ت ـق ـل ـيــص قـ ــدرة
املقاومة على استهداف إسرائيل ،من خــال نزفها
في العديد والـكــوادر والتسليح وغير ذلــك ،بحيث
تصبح إمكانية شن حروب وجودية ضد إسرائيل
أم ـرًا بعيد املـنــال .الغاية الثالثة ،وتتعلق بالبيئة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة مل ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،ب ـح ـيــث يـتـحــول

تدريجيًا إلى العداء مع املقاومة وفكرتها ،والحقًا
يـتـهـيــأ لـلـتـطـبـيــع ومـ ــن ث ــم ح ـمــايــة ال ـك ـي ــان ،وه ــذه
عملية بحاجة إلــى وقــت طويل ،يوفره االستنزاف
املتواصل.
هكذا ّ
تكيفت السياسة األميركية مع انحدار وتراجع
الطموحات بشأن الحرب على سوريا .هذه الحرب
الـضــروريــة لكبح تصاعد مـحــور املـقــاومــة وتغيير
وجـهــة بـنــاء الـقــوة العسكرية املتجهة نحو العدو
الصهيوني ،تستحق من األميركي ممارسة الصبر
االستراتيجي ،قبل أن يصبح الشرق األوسط شعلة
نار تحت أقدام بقايا االستعمار القديم والحديث.
اسـتـخــدمــت اإلدارة األم ـيــرك ـيــة الـتـضـلـيــل املتعمد
إلع ـط ــاء االس ـت ـن ــزاف قـيـمــة م ـضــاع ـفــة ،ف ــإن إص ــرار
محور املقاومة على املواجهة ،وثقته بالخط البياني
ملسار الحرب ،وانقالب ميزان القوة والجغرافيا في
ســوريــا لصالحه ،بعد أن كانت الـبــاد على شفير
الهاوية ،كل ذلــك تطلب اعتماد الخداع والتضليل
الم ـت ـص ــاص هـ ــذا االن ـ ــدف ـ ــاع ،م ــن خـ ــال ال ـس ـيــاســة
التقليدية األميركية :العصا والجزرة.
تـ ـق ــدم وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام األمـ ـي ــركـ ـي ــة والـ ـن ــاطـ ـق ــون
الــرسـمـيــون عــروضــا للتسوية وتــرويـجــا إلمكانية
ح ـصــول ـهــا ،م ــدع ــوم ــة ب ـم ـصــداق ـيــة تــوك ـيــد روس ــي
خجول يهدف إلى تكريس دور بوتني العبًا دوليًا
على الساحة السورية بني العبني إقليميني .يهدف
هذا الخداع في املستوى األول إلى امتصاص عزيمة
وإصــرار محور املقاومة على االنتصار في الحرب
مــن خ ــال ال ـجــوالت والـنـقــاط وتـحــريــر الجغرافيا،
وفي املستوى الثاني إلى التضليل التكتيكي وفتح
املجال لعملية ميدانية مباغتة تقوم بها جماعات
الحرب البديلة على األرض.
تستفيد ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــن نــاحـيــة أخ ــرى من
تعدد الالعبني ،في كال الطرفني ،حيث تتطلع إلى
الساحة من منظار دينامية النظم ،وليس مواقف
األطراف املعادية أو تلك املستقلة نسبيًا ،فالحضور
الـ ــروسـ ــي م ـف ـيــد ل ـض ـبــط انـ ــدفـ ــاع م ـح ــور امل ـق ــاوم ــة
ً
ً
مستقبال ،والتدخل البري التركي قد يشكل بديال
مؤقتًا عن املشروع الكردي ،ويوفر إمكانية حصول
صدام سوري ـ إيراني ـ تركي في امليدان ،ويخفف من
استنزاف الجماعات املسلحة .وهكذا يتم التعامل
بالضبط أو االنكفاء والتغافل مع الفاعلني بحيث
يستمر السير نحو الهدف ،االستنزاف إلى أقصى
حــد مـمـكــن ،حـتــى لــو كــانــت نتيجة ال ـحــرب هزيمة
املـشــروع ،فــإن الهزيمة املؤجلة أفضل مــن الهزيمة
املبكرة ،ألنها ستؤدي إلى استنزاف أكثر عمقًا في
املجاالت املختلفة.
ً
لعبت الــواليــات املتحدة دورًا مماثال خــال الحرب
األفغانية ضد السوفيات ،فحني ال يكون دمــك هو
الذي يراق وال أموالك التي تنفق ،يمكنك الدخول في
لعبة االستنزاف الطويلة ،بــأدوات محلية وشركاء
إقليميني .حاولت باكستان التوصل عدة مرات إلى
تسوية سلمية نهائية وشاملة مع السوفيات لوقف
الحرب بما يحفظ وجه اإلمبراطورية املاركسية ،فما
كان من أميركا إال أن أرسلت املزيد من السالح إلى
«الجهاديني» ودفعتهم إلــى خــوض معارك جديدة
إلحباط التسوية والحفاظ على االستنزاف .وقبل
ذلــك وبـعــده ،وفــي املـحــادثــات مــع الـســوفـيــات ،طرح
األميركي الكثير من العروضات لتسوية
املفاوض
ّ
النزاع ،كما وقع وزيرا خارجية البلدين في جنيف
اتفاقًا يقضي بوقف إرس ــال الـســاح إلــى األراضــي
األفغانية ،وكــان ذلك بهدف تمرير شحنات كبيرة
عبر الحدود إلى «الجهاديني» ،تمامًا مثلما حصل
في حلب قبل أسابيع.
إدراك سياقات حركة العدو ،ضــروري ملعرفة طرق
املــواجـهــة الفضلى مـعــه ،وإن كــانــت ال ـصــورة التي
قدمت هنا متشائمة بعض الشيء ،إال أنها تبتغي
منع الـعــدو مــن استغالل قصر الــذاكــرة الناتج عن
التدفق اليومي في األحداث املؤثرة.
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