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ملخص الدراسة
يختلف موقف موس���كو الداعم لكل الثورات وحركات التحرر الوطني في العالم عن احلالة الس���ورية بش���كٍل خاٍص، 
والعربية بشكل عام؛ حيث لم تعلن روسيا تأييًدا صريًحا للثورة والثوار في أي بلد عربي، والتزمت الصمت إزاء األحداث 

حلني نضجها، وإزاحة من بالسلطة، كما حدث في تونس ومصر. 
واتس���م موقفها احملايد بالتأني الذي وصل حد البطء في رد الفعل في حالة اليمن والبحرين، في حني أبدت مواقف 
مؤيدة بوضوح للس���لطة احلاكمة في ليبيا. ولذلك أفقد موقف روس���يا من الثورة السورية الكثير من شعبيتها في الشارع 
الس���وري والعربي، والتي كانت حتظى بها نتيجة مواقفها الداعمة للحق العربي والش���رعية الدولية، خاصة فيما يتعلق 

بالقضية الفلسطينية، واالحتالل األمريكي للعراق واألزمة السودانية.
وتسعى الدراسة إلى فهم وحتليل املوقف الروسي من الثورة السورية، وأسباب اتخاذ روسيا هذا املوقف، باإلضافة إلى 
تطور املوقف الروسي من الثورة السورية؛ حيث قامت روسيا بتكييف الوضع في سوريا بأنه »نزاع داخلي مسلح« أو حرب 
أهلية، وأن بش���ار األسد ال يتحمل وحده مسئولية العنف، وإمنا يتحمل الطرفان؛ السلطة واملعارضة، مسئولية ما يحدث، 
واس���تمرت أيًضا في االحتفاظ بعالقاتها مع السلطة القائمة؛ باعتبارها املمثل الشرعي الوحيد للبالد. ورفضت الدعوة 
ل السلطة واملعارضة مًعا املسئولية، وترفض رفًضا قاطًعا أي تدخل  إلى تنحي بش���ار األس���د. فرؤية املوقف الروسي حُتمِّ
خارجي مباش���ر أو غير مباشر، انطالًقا من حتمية احلل الس���لمي، وجلوس كل األطراف املعنية على طاولة املفاوضات، 
وهو موقف يختلف جذرّيًا عن املوقف الغربي والعربي الذي حمل بشار األسد وحده مسئولية العنف واملذابح في سوريا.

كما تناقش الدراسة أبعاد املوقف الروسي من النظام السوري، والتي ظهرت من خالل مجموعة من املواقف والسياسات 
املتبعة، مثل: رفض استصدار قرارات أممية تفتح الباب للتدخل الغربي في سوريا، وقيام روسيا بالدفع لتبني خطة عنان، 
باعتبارها احلل املمكن لألزمة الس���ورية، ورفض العقوبات على س���وريا، وأكدت روسيا على أن فرض العقوبات، ال بد أن 
يك���ون م���ن ِقبل مجلس األمن الدولي، وفي حاالت الضرورة القصوى فقط. وأن���ه ال يجب فرضها من ِقبل دول معينة أو 

مجموعة من الدول التي تسعى لتحقيق أغراض سياسية في إشارة واضحة للواليات املتحدة واالحتاد األوروبي.
وحتاول هذه الدراس���ة إرس���اء أهم العوامل واملصالح التي دفعت روس���يا إلى مثل هذا التأييد املعلن والصريح للنظام 
الس���وري في مواجهة ضغوط دولية وإقليمية عربية وداخلية، أهمها العوامل االس���تراتيجية؛ ألن سقوط النظام السوري 
يجعل الطريق مفتوًحا أمام واشنطن إلى آسيا الوسطى، وهذا بدوره ميّكن الواليات املتحدة من إحكام الطوق حول روسيا، 
ومواصلة خططها الرامية لنشر الفوضى في محيط روسيا والصني، كما يعني سقوط النظام السوري أيًضا فقدان روسيا 

حليفها القوي والوحيد في العالم العربي. 
وهذا بدوره يعني أن روسيا ستخسر منطقة الشرق األوسط برمتها، باإلضافة إلى القاعدة العسكرية الروسية في ميناء 
طرطوس، واملخصصة خلدمة س���الح البحرية الروس���ية، وخدمة السفن الروسية التي تؤدي مهمات عسكرية في منطقة 

البحر املتوسط وخليج عدن، وتتيح لها التزود مبا حتتاجه من الوقود واملؤن واملياه، وأعمال الصيانة.
ويظل مس���تقبل العالقات الروسية السورية رهًنا بكيفية تسوية األزمة الس���ورية، وتطوراتها حسب السيناريوهات احملتملة 
ملرحلة ما بعد األس���د إذا مت االنتقال الس���لس للسلطة، أو ما يُطلق عليه البعض النموذج اليمني، أو انتقال السلطة بالقوة إلى 
املعارضة املس���لحة أي اجليش السوري احلر، أو التدخل العس���كري اخلارجي، والتحول ملواجهة عسكرية إقليمية ورمبا دولية 
شاملة. ورمبا تستمر الفوضى واحلرب األهلية، وصوملة سوريا وتقسيمها إلى مناطق متصارعة على غرار ما جرى في العراق.

د. نورهان الشيخ
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خالًفا للعهد الس���وفييتي الذي كانت فيه موس���كو الداعم لكل الثورات وحركات التحرر الوطني في العالم، لم 
تعلن روس���يا تأييًدا صريًحا للثورة والثوار في أي بلد عربي. فقد التزمت الصمت إزاء األحداث حلني نضجها 
وإزاحة من بالس���لطة كما حدث في تونس ومصر. ووقفت موقف احلياد أو املتابع، واتسم موقفها بالتأني الذي 
وصل حد البطء في رد الفعل في حالة اليمن والبحرين. في حني أبدت مواقف مؤيدة بوضوح للسلطة احلاكمة 
في ليبيا، مع احلرص في ذات الوقت على إبقاء قنوات اتصال مفتوحة مع الثوار. وذلك في محاولة منها لتحقيق 
أكبر قدر ممكن من التوازن، والتأكيد الدائم على نزاهة مواقفها، وحرصها على االس���تقرار الداخلي واإلقليمي 
للدول العربية، حتى يتس���نى لها اإلبق���اء على عالقاتها بالدول محل الثورات، بغ���ض النظر عن الطرف الذي 

سيسيطر على السلطة وتكون له الغلبة في النهاية.

ومتثل احلالة الس���ورية خروًجا عن هذا اخلط العام في السياس���ة الروس���ية، فكانت موسكو أكثر سرعة في 
االستجابة وحسًما في مواقفها من الثورة السورية. ويرتبط هذا بحجم املصالح الروسية، والتي تبلغ ذروتها في 
احلالة الس���ورية، وأيًضا التعقيدات التي اكتنفت التطورات في س���وريا، ومستوى دولنة القضية، ومدى اجلدل 
واخل���الف بني القوى الكبرى حولها؛ حيث تقف روس���يا تؤيدها الصني بقوة ف���ي مواجهة احملاوالت األمريكية 

واألوربية والعربية لدعم املعارضة السورية مادّيًا ودبلوماسّيًا. 

ورغم أن موقف روسيا من الثورة السورية أفقدها كثيًرا من شعبيتها في الشارع السوري والعربي، والتي كانت 
حتظى بها نتيجة مواقفها الداعمة للحق العربي والش���رعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلس���طينية 
واالحت���الل األمريكي للعراق واألزمة الس���ودانية، فإن هذا لم يغّير من موقفه���ا. كما لم تفلح الضغوط الدولية 

والعربية، وتلك التي من جانب املعارضة السورية في ذلك.

وتس���عى الدراس���ة إلى فهم وحتليل املوقف الروسي من الثورة السورية، وأس���باب اتخاذ روسيا هذا املوقف، 
وتداعياته احملتملة على العالقات الروس���ية السورية بعد رحيل بش���ار األسد ونظامه، وذلك يف إطار أربعة حماور 

أساسية هي:
)- تطور املوقف الروسي من الثورة السورية.

2- األبعاد السياسية واالقتصادية والعسكرية للموقف الروسي.
3- العوامل املؤثرة على املوقف الروسي من الثورة السورية.

4- مستقبل العالقات السورية الروسية.

د. نورهان الشيخ

 أبعاد املوقف الروسي 
من الثورة السورية
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التقرير االسرتاتيجي العاشر

الباب الرابع
العالقات الدولية

أواًل: تطور املوقف الروسي من الثورة السورية: 

عقب اندالع املظاهرات الس���لمية ضد بشار األسد 
ونظامه اتخذت موس���كو في بداية الثورة الس���ورية 
موقًفا ميثل نقطة ما بني النظام الس���وري واملعارضة. 
وانطلقت في موقفها هذا من حق الش���عب الس���وري 
في التغيير، ومثَّل التأكيد على أهمية التغيير السلمي 
ونبذ العن���ف والدعوة إلى احلوار واحلل السياس���ي 
ضمن األطر القانونية وعلى أس���اس الوفاق الوطني، 
توجًها ثابًتا في موقف روسيا. وحّذر الرئيس الروسي 
آنذاك دميتري مدفيديف القيادة الس���ورية، ورأى أنه 

»ينتظر األس���د مصير محزن 
إذا لم يبدأ حواًرا مع املعارضة 

ويباشر اإلصالحات«. 

وأعلن���ت موس���كو ترحيبها 
بحزم���ة اإلصالح���ات الت���ي 
أعلنها األس���د، وقامت بإجراء 
اتصاالت مع املعارضة السورية، 
وعلى حني انتقدت دمشق لقاء 
الدبلوماس���يني األمريكيني مع 

ممثلي املعارضة الس���ورية، رحبت باتصاالت اجلانب 
الروسي انطالًقا من أن موسكو وسيط نزيه، وحتاول 
من خالل هذه اللق���اءات إقناع املعارضة ببدء احلوار 

مع السلطة. 

إال أنه م���ع تصاعد الثورة الس���ورية واس���تخدام 
الس���لطات للعنف ضد املتظاهرين، ثم جلوء املعارضة 
الستخدام القوة ضد القوات النظامية املوالية لألسد، 
حدث حتول مه���م في املوقف الروس���ي، تتمثـــل أهم 

مالحمه فيما يلي:

أواًل: تكييـــف الوضع يف ســـوريا بأنه »نزاع داخلي مســـلح«، أو 
حـــرب أهليـــة، وأن بشار األسد ال يتحمل وحده مسئولية 
العنف، وإمنا يتحمل الطرفان؛ الس���لطة واملعارضة، 
مس���ئولية م���ا يحدث في ظ���ل العن���ف املتبادل بني 
الطرفني. وطالبت موسكو بتحقيق دولي حول تهريب 

السالح إلى سوريا، خاصة بعد احتجاز سفينة »لطف 
الله 2« في لبنان يوم )) مايو 2)20م، التي كانت تنقل 
سالًحا يُفترض أنه كان مخصًصا للمعارضة السورية. 
وقد أش���ار وزير اخلارجية الفروف إلى أنه »ال توجد 
دولة في العالم ميكن لها أن تتس���امح أمام محاوالت 

تنفيذ عصيان مسلح«. 

وانتقدت اخلارجية الروسية واشنطن لوصف املندوبة 
األمريكية لدى األمم املتحدة س���وزان رايس املسلحني 
في س���وريا بأنهم »املعارضة الشرعية«؛ لتورطهم في 
قت���ل املدنيني من وجهة النظر الروس���ية. وأش���ادت 
موس���كو مبضمون الرسالة التي 
بعث بها بان كي مون األمني العام 
لألمم املتحدة إلى رئيس مجلس 
األمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 
الدولي اخلاص بتس���وية الوضع 
في س���وريا، والتي أقر فيها بأن 
عناصر املعارضة املسلحة تتحمل 
مس���ؤولية تصعيد النزاع، وأنها 
شنَّت هجمات في دمشق وحلب، 
بينما واصلت احلكومة استخدام األسلحة الثقيلة.))( 

ثانًيـــا: التأكيد علـــى دور الطرف الثالـــث، وأن النزاع من 
وجهة النظر الروس���ية ليس فقط بني النظام السوري 
واملعارضة، وأن هناك ما يس���مى »القوة الثالثة«، وهي 
تنظيم »القاعدة«، وتنظيمات إرهابية مقربة منه، وأن 
تنامي نش���اطها على نحو ملح���وظ يهدد ليس فقط 
س���وريا، وإمنا األمن اإلقليمي. وترى موس���كو أن بني 
الثوار إرهابيني يتعني القضاء عليهم، وآالف العناصر 
املسلحة من القاعدة وغيرها، األمر الذي يزيد املوقف 

تعقيًدا وعنًفا. )2(  

ثالًثا: اســـتمرت روســـيا يف االحتفاظ بعالقاتها مع الســـلطة 
القائمـــة باعتباره���ا املمثل الش���رعي الوحيد للبالد. 

))( وكالة أنباء نوفوستي، )) أغسطس 2)20م.
(2) Captured terrorist in Syria confesses to having received 

training in Turkey, Pravda, 15 August, 2012.

عقب اندالع املظاهرات الس��لمية ضد بش��ار األسد 
ونظامه اختذت موس��كو يف بداية الثورة السورية 
موقًف��ا ميث��ل نقط��ة م��ا ب��ني النظ��ام الس��وري 
واملعارض��ة. وانطلق��ت يف موقفه��ا ه��ذا م��ن حق 
��ل التأكيد على  الش��عب الس��وري يف التغي��ري، ومثَّ
أهمي��ة التغيري الس��لمي ونبذ العن��ف والدعوة إىل 
احل��وار واحلل السياس��ي ضم��ن األط��ر القانونية 
وعلى أساس الوفاق الوطي، توجًها ثابًتا يف موقف 

روسيا.
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 أبعاد املوقف الروسي 
من الثورة السورية د. نورهان الشيخ

ورفضت الدعوة إلى تنحي بش���ار األسد، وأعلن وزير 
اخلارجية الروسي سيرجي الفروف أن موسكو »ستؤيد 
حاًل يقضي بتنحي الرئيس الس���وري بشار األسد، إذا 
كان الشعب السوري نفسه يؤيد مثل هذا احلل«.))( وأن 
العلويني واملسيحيني يتمسكون بالرئيس األسد؛ ألنهم 

يخافون على مصيرهم من القاعدة.)2( 

مع التأكيد على أن روسيا ال تدعم نظام األسد بقدر 
ما حتافظ على كيان الدولة الس���ورية؛ حتى ال تتكرر 
مأساة ليبيا ومن قبلها العراق والسودان. وهو ما عّبر 
عنه الف���روف بقوله: »إن موقفنا يعتم���د على القلق 
العميق إزاء مصير الشعب السوري والدولة السورية، 
وعلى س���عينا إلى تفادي انهيار الدولة السورية التي 
أُسس���ت على تش���كيلة عرقية وطائفية معقدة، وعلى 
احليلول���ة دون تأثير األحداث الس���ورية في الوضع 
اإلقليمي. وأن اإلقليم س���يتأثر س���لًبا في حال تنفيذ 
الس���يناريو الليبي ال���ذي يريد البع���ض تطبيقه في 
سوريا. إن السيناريو الليبي تسبب وال يزال يتسبب في 
معانات عديدة لليبيني أنفس���هم وجليرانهم، وسيصل 

صدى هذه األزمة بعيًدا إلى خارج البالد«.)3(

رابًعا: رفض التدخل اخلارجي خاصة العسكري للتأثري على 
مسار الثورة السورية، وأنه ال تُعتبر الدميقراطية املطبقة 
بالق���وة اخلارجية دميقراطية فّعال���ة، وإمنا يجب أن 
تنض���ج الدميقراطية من الداخل. م���ع التأكيد على 
أن روس���يا ليست ضد رحيل األس���د شريطة أن يتم 
ذلك بطريقة دس���تورية. فقد أعلن الرئيس الروس���ي 
فالدميير بوتني أن تغيير الس���لطة في سورية ممكن 
فقط في إطار الدستور، معلًنا أن »ال أحد ميلك احلق 
في أن يقرر نيابة عن الش���عوب األخرى من يجب أن 
يأتي إلى الس���لطة، ومن يج���ب أن يذهب«. وأضاف 
»نعم، نحن نعلم أن جزًءا من الش���عب السوري، املمثل 
باملعارضة املس���لحة، يريد أن يرحل الرئيس األس���د، 

))( وكالة أنباء نوفوستي، 9 يونيو 2)20م.
)2( ايتار-تاس، 8) يوليو 2)20م.

)3( وكالة أنباء نوفوستي، 3) يونيو 2)20م.

لك���ن، أوالً: هذا ليس كل الش���عب الس���وري، وثانًيا، 
واألهم: من املهم أال يحص���ل فقط تغيير النظام، بل 
من املهم التوصل إلى وضع يسمح بعد تغيير السلطة، 
إن حصل ذلك وبطريقة دس���تورية، بأن يحل السالم 
في البالد وأن تتوقف إراقة الدماء«. ويقتضي ذلك أن 
جتلس كل األطراف حول طاولة احلوار ويتفقوا مسبًقا 
حول كيفية العيش فيما بعد، في بلد مشترك ...«. )4( 
وأن اإلطاحة باألس���د ونظامه بطريقة غير دستورية، 
س���تقود إلى تبادل لألدوار بني الس���لطة واملعارضة، 

وبالتالي إلى استمرار احلرب األهلية.)5(

وأكد بوتني أن روسيا تعارض تطور الوضع في سورية 
حسب السيناريو الدموي للحرب األهلية التي ميكن أن 
تستمر لسنوات طويلة، كما هو احلال في أفغانستان.)6(  
كما رفضت موسكو ما أشارت إليه واشنطن على لسان 
جون برينان كبير مستشاري الرئيس األمريكي ملكافحة 
اإلره���اب حول احتمال فرض منطقة حظر جوي على 
جزء من األراضي الس���ورية، واعتبرتها خطوة أحادية 

اجلانب ال ميكن قبولها.)7( 

خامًســـا: االنتقادات احلادة لدعم املعارضة املسلحة، واعتباره 
تدخاًل خارجيًّا غري مباشـــر ال ميكن قبولـــه، ويؤدي إىل زعزعة 
االستقرار يف ســـوريا واملنطقة بأسرها. فقد انتقدت موسكو 
اس���تجابة الرئيس أوباما للحملة التي قادها السناتور 
جون ماكني عضو مجلس الش���يوخ األمريكي لتقدمي 
مساعدة عسكرية مباش���رة إلى املعارضني املسلحني 
الس���وريني، مبا في ذلك اس���تخدام الق���وة اجلوية 
األمريكية حلماية املناطق التي يسيطر عليها املعارضون 
داخل سورية، وتوفير املساعدة »بشكل مباشر ومفتوح« 
إلى املعارضة املس���لحة، وتقدمي األسلحة واملعلومات 
االس���تخباراتية والتدريب لها،)8( وقيام أوباما بتوقيع 
أمر يس���مح بش���كل عام لوكالة املخاب���رات املركزية 

)4( املرجع السابق، 20 يونيو 2)20م.
)5( املرجع السابق،  26 يوليو 2)20م.
)6( املرجع السابق، 23 يوليو، 2)20م.

)7( املرجع السابق، 9 أغسطس 2)20م.
(8) Washington Post, August 6, 2012.
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ووكاالت أمريكية أخرى بتقدمي الدعم للمعارضة من 
أجل اإلطاحة بالرئيس الس���وري بشار األسد. األمر 
الذي عزز من قدرات املعارضة فأصبحت متتلك إلى 
جانب صواريخ مض���ادة للدبابات، أنظمة دفاع جوي 
وأنظمة صاروخية محمولة مضادة للطائرات. وهذا 
س���يمكنهم من ضرب وإسقاط الطائرات التي تدعم 
اجليش النظامي من اجلو.))( وهو ما أكدته املتحدثة 
الرسمية باس���م فريق املراقبني الدوليني في سورية 
سوسن غوشة حني أش���ارت إلى أن الثوار السوريني 
أصبح���وا ميتلك���ون دبابات وأس���لحة ثقيلة مختلفة 

وصواريخ أرض � جو.)2( 

هذا إلى جانب املساعدات األمريكية غير العسكرية 
للمعارض���ة والت���ي بلغت 25 ملي���ون دوالر. وهو ما 
اعتبرته روس���يا عدواًنا عسكرّيًا خارجّيًا مبطًنا يحق 
للحكومة الس���ورية، بل ويتعني عليها أن تقضي عليه 
بأس���اليب شديدة وحاس���مة وفعالة. وأن »استخدام 
القوة بشكل واسع ضد اآلالف من املقاتلني املتدربني 
واملس���لحني مبس���اعدة الواليات املتحدة األمريكية 
وبريطانيا وغيره���ا من الدول الغربي���ة، باإلضافة 
إلى الس���عودية وقطر وتركيا الذين يحاولون إسقاط 
ر بأحكام القانون  السلطة الشرعية، أمر شرعي ومبرَّ

الدولي«. 

وأكد وزير اخلارجية الروسي الفروف ذلك بقوله: 
»كيف ميكن االعتقاد بأنه في مثل هذه األوضاع ميكن 
أن تقبل احلكومة بكل بس���اطة باألمر الواقع، وتقول: 
كن���ت على خطأ، هيا اعملوا على إس���قاطي وغّيروا 

النظام.. إن هذا بكل بساطة غير واقعي«.)3(

خالصـــة القول: إن املوقف الروس���ي انطلق من رؤية 
حتّمل الس���لطة واملعارضة مًعا املس���ئولية، وترفض 
رفًض���ا قاطًعا أي تدخ���ل خارجي مباش���ر أو غير 
مباش���ر، انطالًقا من حتمية احلل السلمي، وجلوس 

(1) Financial Times, August 3, 2012.
)2( وكالة أنباء نوفوستي، ) أغسطس 2)20م.

)3( املرجع السابق، 28 يوليو 2)20م.

كل األط���راف املعنية على طاول���ة املفاوضات. وهو 
موق���ف يختلف جذرّيًا عن املوق���ف الغربي والعربي 
ل بشار األسد وحده مسئولية العنف واملذابح  الذي حمَّ
في سوريا، وفقد األمل في احلل السلمي ليتجه إلى 
الدعم العسكري للمعارضة من أجل اإلطاحة ببشار. 
فالرؤية الروسية قد تشترك مع نظيرتها الغربية في 
ضرورة وقف إراقة مزيد من دماء الش���عب السوري، 
إال أن التباين يبدو واضًحا في كيفية حتقيق ذلك بني 

اجلانبني.

ثانًيا: أبعاد املوقف الروسي:

هذه التوجهات العامة التي حكمت املوقف الروسي 
من األزمة الس���ورية مت ترجمته���ا إلى مجموعة من 

املواقف والسياسات املتبعة، على النحو التالي:

1- رفـــض اســـتصدار قـــرارات أمميـــة تفتـــح البـــاب للتدخل 
الغربي يف سوريا:

فش���لت املس���اعي الغربية املتكررة إلصدار قرار 
من مجلس األمن الدولي يدين الس���لطات الس���ورية 
الس���تخدام العنف في قم���ع املتظاهرين؛ بس���بب 
معارضة روس���يا والصني. وأعلن الرئيس الروس���ي 
السابق مدفيديف واحلالي بوتني في أكثر من مناسبة 
أن روسيا لن تؤيد قراًرا يُصدره مجلس األمن الدولي 
بش���أن س���ورية على غرار القرار بش���أن ليبيا. وأن 
القرارين 970) و973) بش���أن ليبيا قد مت انتهاكهما 
بشكل واضح، ومت التالعب بهما. وأنه »ال توجد رغبة 
ألبتة بأن تس���ير األحداث في س���وريا وفق النموذج 
الليبي، وأن يُستخدم قرار ملجلس األمن لتبرير عملية 
عسكرية ضد سوريا«. وأكدت موسكو على ضرورة أن 
يتولى السوريون تسوية أوضاع بالدهم بأنفسهم، ومن 
دون تدخل خارجي، على أس���اس أن احلوار السوري 

الوطني هو األسلوب الوحيد حلل األزمة.)4( 

(4) Farooq Yousaf, Russia and China vow to protect Syria 
from becoming another Libya, Pravda, 25 June, 2012
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انطالًقا مما سبق، أجهضت موسكو مشروع القرار 
ضد سوريا الذي أحالته فرنسا وبريطانيا إلى مجلس 
األم���ن الدولي ودعمته الوالي���ات املتحدة في 8 يونيو 
))20م. وكان املوقف الروس���ي الذي تدعمه الصني 
وراء بيان مجلس األمن الذي صدر في 3 أغس���طس 
))20م بعد ثالثة أيام من املش���اورات، والذي يحمل 
الس���لطة واملعارضة املس���ئولية عن العنف، وال يدين 
الس���لطات الس���ورية فقط كما كانت تأمل الواليات 
املتحدة وحلفاؤها األوروبي���ون. وأكد القرار احلرص 
على سيادة س���وريا، وتضمن دعوة واضحة إلى وقف 
كل مظاهر العنف وبدء حوار سياس���ي بني الس���لطة 

واملعارضة. 

وقامت روس���يا والصني باس���تخدام ح���ق النقض 
)الفيتو( لعرقل���ة إصدار مجلس األمن ق���راًرا يدين 
القمع في س���وريا في 5 أكتوب���ر ))20م، وعادت إلى 
اس���تخدام الفيتو للمرة الثانية ضد قرار مماثل في 5 

فبراير 2)20م.

وفى 9) يوليو2)20م اس���تخدمت روس���يا والصني 
للم���رة الثالثة حق النقض في مجل���س األمن الدولي 

لتحبطا مشروع قرار يضع خطة الوسيط الدولي كوفي 
أنان حتت املادة )4 من الفصل السابع من ميثاق األمم 
املتحدة الت���ي جتيز ملجلس األمن فرض عقوبات على 
نظام بشار األسد في حال لم يسحب قواته وأسلحته 
خالل عش���رة أيام من صدور القرار. وذلك في حتدٍّ 
واضح للضغ���وط الغربية؛ حيث أي���دت )) دولة من 
بني الدول اخلمس عش���رة األعضاء في مجلس األمن 
مشروع القرار الغربي، وامتنعت اثنتان عن التصويت، 
في حني كان الفيتو الذي اس���تخدمته روسيا والصني 
كافًي���ا إلحباطه. وبررت روس���يا رفضه���ا هذا بكون 
املشروع جاء منحاًزا؛ حيث إن التهديد بالعقوبات كان 
يستهدف فقط النظام السوري، وينبغي أن يكون على 
طرفي األزمة، وأن روس���يا لن تقبل استخدام الفصل 
الس���ابع وفرض العقوبات، األمر ال���ذي يفتح الباب 

للتدخل العسكري.))( 

كما قامت روس���يا باالعت���راض على قرار اجلمعية 
العامة بشأن س���وريا الصادر في 3 أغسطس 2)20م 
والذي وافقت عليه 33) من الدول األعضاء، وامتنعت 
33 دولة ع���ن التصويت، واعترض���ت عليه 2) دولة 

))( وكالة أنباء نوفوستي، 8) يوليو 2)20م.

 

أبعاد الموقف الروسً تجاه الثورة 
 :السورٌت

رفض استصدار قراراث أممٍت تفتح الباب للتدخل الغربً 
 .فً سورٌا

خطت عنان باعتبارها الحل الممكه لألزمت   ًالدفع لتبن
 .السورٌت

 .استمرار التعاون العسكري بٍه البلدٌه
 

 .رفض العقوباث على سورٌا
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فقط منها روسيا. وهو القرار الذي أعدت مشروعه 
الس���عودية، وتضمن )إدانة استخدام العنف من ِقبل 
احلكومة السورية، وطالب بتس���ريع عملية االنتقال 
السياس���ي للسلطة(، واعتبرته روس���يا غير متوازن، 
وميثل التفاًفا على قرارات مجلس األمن. كما اعتبرت 
أن طرح مشروع القرار حول سوريا على التصويت في 
اجلمعية العامة في الوقت ال���ذي ينظر فيه مجلس 

األمن القضية يتناقض مع ميثاق األمم املتحدة.))( 

وصّوتت موس���كو أيًضا ضد قرارات مجلس حقوق 
اإلنس���ان التابع لألمم املتحدة الصادرة بشأن سوريا 
ف���ى29 أبريل و23 أغس���طس ))20م، وفي ) يونيو 
2)20م حول مجزرة احلولة في سوريا. بدعوى رفض 
اس���تخدام اآلليات احلقوقية من أج���ل التدخل في 
الش���ئون الداخلية، وحتقيق األهداف السياسية التي 
تتعارض مع قواعد الشرعية الدولية، وتخالف ميثاق 
األمم املتح���دة الذي يقوم على مبدأ احترام س���يادة 

الدول ووحدة أراضيها، من وجهة النظر الروسية. 

وعارضت موسكو أيًضا إحالة امللف النووي السوري 
إلى مجلس األم���ن، في اجتم���اع مجلس محافظي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو ))20م، ولكن 
مت التصويت لصالح القرار باألغلبية في محاولة من 

الدول الغربية للضغط على سوريا. 

2- الدفـــع لتبين خطة عنان باعتبارهـــا احلل املمكن لألزمة 
السورية:

كان للدبلوماسية الروسية الدور الرئيس في التوصل 
خلطة أنان للتس���وية في سوريا. فأثناء لقاء سيرجي 
الفروف مع وزراء اخلارجية العرب في القاهرة في 0) 
مارس 2)20م مت االتفاق على خمس مبادئ للتسوية 
السلمية لألزمة الس���ورية، متت املصادقة عليها في 
قرار خاص صادر عن  مجلس األمن الدولي في )2 
مارس، لتش���كل خطة عمل كوفي أنان مبعوث األمم 
املتحدة وجامعة الدول العربية اخلاص إلى س���وريا، 

))( ايتار – تاس، 3 أغسطس 2)20م.

والتي تتألف من ست نقاط ، هي:

- االلتزام بالتعاون مع املبعوث في عملية سياسية 
تشمل كل األطياف السورية لتلبية التطلعات املشروعة 

للشعب السوري وتهدئة مخاوفه.
- االلتزام بوقف القتال، والتوصل بشكل عاجل إلى 
وقف فّعال للعنف املسلح بكل أشكاله من كل األطراف 
حتت إشراف األمم املتحدة حلماية املدنيني وحتقيق 

االستقرار في البالد. 
- ضمان تقدمي املس���اعدات اإلنسانية في الوقت 

املالئم لكل املناطق املتضررة من القتال.
- ضمان حرية حركة الصحفيني في أنحاء البالد، 
وانتهاج سياس���ة ال تنطوي عل���ى التمييز بينهم فيما 

يتعلق مبنح تأشيرات الدخول.
- احترام حرية التجمع وحق التظاهر السلمي كما 

يكفل القانون.

وقد عّبرت موس���كو عن حرصها على إجناح خطة 
عنان، حتى بعد استقالته وتعيني األخضر اإلبراهيمي، 
واتهمت عناصر القاعدة في سوريا مبحاولة إفشالها 
من خالل هجمات وتفجيرات اس���تهدفت الس���لطة 

واملدنيني، بل واملراقبني الدوليني على السواء. 

كما انتقدت موس���كو قرار جامع���ة الدول العربية 
الصادر في 22 يوليو2)20م، والذي يدعو إلى تنحي 
بش���ار األس���د وتش���كيل حكومة انتقالية، ورأت أنه 
ال يس���اهم في تس���وية األزمة، ويغلق الباب أمام أي 
حديث عن اإلصالح السياس���ي. وأنه من الضروري 
إعطاء فرصة لتنفي���ذ خطة كوفي عنان، وعلى كافة 
الق���وى املعنية الضغ���ط على املعارض���ة. ورفضت 
موسكو الدعوة املفتوحة التي أطلقها املجلس الوطني 
السوري، باعتباره زعيًما للمعارضة، العتماد الكفاح 
املسلح حتى موافقة هيئة األمم املتحدة على التدخل 

العسكري في سوريا.

كما أكدت روسيا على أهمية اإلبقاء على املراقبني 
الدوليني كش���رط مهم لنجاح خطة عنان. وعارضت 



 257   
التقرير االسرتاتيجي العاشر

 أبعاد املوقف الروسي 
من الثورة السورية د. نورهان الشيخ

إنه���اء بعثة املراقب���ني الدوليني في س���ورية، وأكدت 
على أهمية عودتهم عق���ب قرر مجلس األمن الدولي 
في 6) أغس���طس 2)20م القاضي بعدم متديد بعثة 
املراقبني ومغادرتهم األراضي السورية اعتباًرا من يوم 
20 أغس���طس. ورأت أن ذلك يح���رم املجتمع الدولي 
من املعلوم���ات املوضوعية عما يج���ري هناك؛ حيث 

كوفي  انتهاكات خلطة  سجلوا 
عنان للس���الم اخلاصة بوقف 
إطالق النار من جانب القوات 
املسلحة  واملعارضة  احلكومية 
عل���ى حد س���واء، فضاًل عن 
أن وجوده���م أدى إلى تراجع 
مس���توى العنف منذ أن بدأت 
الدوليني عملها  املراقبني  بعثة 
ف���ي س���وريا في ش���هر مايو 
2)20م.))( وكانت روس���يا قد 

تقدمت مبش���روع قرار مجلس األمن رقم 2043 حول 
تشكيل بعثة كاملة من املراقبني العسكريني إلى سورية 
قوامها 300 ش���خص خالل ثالثة أشهر والذي متت 

املوافقة عليه.

وطرحت روسيا مبادرة لعقد مؤمتر دولي حول سوريا 
حتت رعاية األمم املتحدة، وأكدت على ضرورة إشراك 
الفاعلني اإلقليميني ذوي التأثير وفي مقدمتهم إيران 
إلى جانب كل من قطر والس���عودية، ولبنان واألردن، 
والعراق وتركيا، إضافة إلى منظمة التعاون اإلسالمي 
واالحتاد األوربي. بينما رفضت واشنطن رفًضا قاطًعا 
إش���راك طهران في ه���ذا االجتم���اع. لذلك يختلف 
املؤمتر الذي تقترحه موس���كو جوهرّيًا عن مؤمترات 
مجموعة »أصدقاء س���وريا«، التي قاطعتها روس���يا 
ورفضت املش���اركة فيها؛ لكونه���ا »مضرة«، و»تقتصر 
أعمالها على إيجاد مختلف الذرائع لإلطاحة باحلكومة 
السورية احلالية، وليس إلى تنفيذ خطة كوفي عنان«. 

))( تصري���ح جينادي جاتيل���وف، نائب وزير اخلارجية الروس���ي، لوكالة 
»انترفاكس« الروسية لألنباء، 7) أغسطس 2)20م.

وأش���ار الفروف إلى »أنه من األفضل تصحيح خطأ 
عدم دعوة إيران واململكة العربية الس���عودية حلضور 
مؤمتر جنيف«، و»أن  لقاء باريس )ألصدقاء سوريا( ال 
يهدف إلى توحيد املعارضة السورية على أسس بّناءة، 
بل إن مهمة املشاركني فيه تتلخص منذ البداية بدعم 

املعارضة اخلارجية فقط«.)2( 

كم���ا عب���رت روس���يا ع���ن 
استعدادها الستضافة مفاوضات 
ب���ني ممثلي احلكومة الس���ورية 
واملعارضة في موس���كو، وكذلك 
االتصاالت الهادف���ة إلى توحيد 
املعارضة السورية. ورغم زيارات 
املعارضة املتكررة ملوسكو للضغط 
عليها قبيل التصويت في مجلس 
األمن ف���ي أكتوبر ))20م ويوليو 
2)20م، ف���إن برهان غليون عض���و املجلس التنفيذي 
للمجلس الوطني الس���وري أكد أن »مس���اعي موسكو 
جلمع أط���راف ميكن أن حتاور النظام س���وف مُتْنَى 
بالفش���ل؛ ألنها لن جتد قب���والً من أي طرف معارض 
باجللوس مع النظام الذي ال يؤمن إال باحلل األمني«.)3(

3- رفض العقوبات على سوريا:

أكدت روس���يا على أن فرض العقوب���ات، ال بد أن 
يك���ون من ِقَب���ل مجلس األمن الدول���ي، وفي حاالت 
الض���رورة القصوى فقط. وأن���ه ال يجب فرضها من 
قب���ل دول معينة أو مجموعة من الدول التي تس���عى 
لتحقيق أغراض سياسية في إشارة واضحة للواليات 
املتحدة واالحتاد األوربي. ورفضت في 24 أغس���طس 
))20م مشروع القرار املقدم إلى مجلس األمن لفرض 
عقوبات على سوريا، وهددت باستخدام الفيتو ضده. 
وتضمن املش���روع احلظر الكامل على توريد األسلحة 
إلى دمش���ق، وجتميد أرصدة العديد من املس���ئولني 
الس���وريني، ومن بينهم بش���ار األس���د، مما اضطر 

)2( وكالة أنباء نوفوستي، 7 و8) يوليو 2)20م.
)3( املرجع السابق، )) يوليو 2)20م.

أك��دت روس��يا على أن ف��رض العقوب��ات، ال بد أن 
يك��ون من ِقَبل جمل��س األمن الدول��ي، ويف حاالت 
الض��رورة القص��وى فق��ط. وأنه ال جي��ب فرضها 
من قب��ل دول معينة أو جمموعة م��ن الدول اليت 
تس��عى لتحقيق أغراض سياسية يف إشارة واضحة 
للواليات املتح��دة واالحتاد األوربي. ورفضت يف 24 
أغس��طس 2011م مش��روع القرار املق��دم إىل جملس 
األم��ن لف��رض عقوب��ات عل��ى س��وريا، وه��ددت 

باستخدام الفيتو ضده. 
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الواليات املتحدة واالحتاد األوربي إلى فرض عقوبات 
أحادية اجلانب خارج نطاق األمم املتحدة. 

وق���ام الرئيس األمريكي ب���اراك أوباما في 9 مايو 
2)20م مبد س���ريان العقوب���ات املفروضة منذ عام 
2004م على س���وريا، وأعلنت الوالي���ات املتحدة في 
خطوة مش���تركة مع قطر ف���رض عقوبات ضد »بنك 

اإلسالمي« في  الدولي  سوريا 
مايو 2)20م؛ وذلك بعد اتهامه 
في  السوري  النظام  مبساعدة 
االلتفاف على العقوبات املالية 
املفروضة عليه. وقرر االحتاد 
األوربي ف���ي 23 يوليو2)20م 
ف���رض املجموعة ال����7) من 
العقوبات على س���وريا. إال أن 
مشاركتها  عدم  أكدت  موسكو 
بأي ش���كل من األش���كال في 
االحت���اد  إج���راءات  تنفي���ذ 

األوروبي املتخذة ضد سوريا، ورفضها القاطع لطلبات 
تفتيش السفن التي حتمل العلم الروسي، والتخاذ أي 

إجراءات مقيدة بحقها. 

من ناحية أخرى، اس���تمرت روس���يا في عالقاتها 
االقتصادية والتجارية مع دمشق وقامت بدعمها في 
مواجهة العقوبات األمريكية واألوربية والعربية. ففي 
8) أغس���طس 2)20م قام وفد برئاسة قدري جميل 
نائب رئيس الوزراء الس���وري للش���ئون االقتصادية 
بزيارة روس���يا لبحث مساعدة موس���كو لدمشق في 
تخطي األزم���ة االقتصادية الناجتة ع���ن العقوبات 
املفروضة عليها والقرض الروس���ي لها. ومت االتفاق 
على أن تقوم موس���كو بتقدمي قرض لسوريا، وكمية 
من العملة الصعبة، واالس���تمرار في تصدير النفط 

ومشتقاته إلى سوريا. 

كما مت طبع أوراق نقدية س���ورية جديدة في روسيا 
طرحت للتداول بكميات جتريبية في دمشق وحلب، في 
خطوة هي األولى من نوعها منذ اندالع االحتجاجات 

ضد بش���ار األسد؛ الس���تبدال األوراق املتهرئة ودفع 
املرتبات والنفقات احلكومية. وكانت األوراق النقدية 
السورية تُطبع في النمسا من ِقَبل شركة تابعة للبنك 
املركزي النمس���اوي الذي أوق���ف الطبع منذ فرض 

عقوبات االحتاد األوربي عام ))20م. 

 وأعل���ن جينادي جاتيلوف، نائ���ب وزير اخلارجية 
الروس���ي أن روسيا ستزيد من 
اإلنس���انية  املس���اعدات  كمية 
كميات  إرس���ال  عبر  لس���وريا 
الغذاء  برنام���ج  إلى  إضافي���ة 
العامل���ي التابع ل���ألمم املتحدة 
وإلى اليونيسيف وعبر القنوات 

الثنائية.))(

املجل���س  بح���ث  كذل���ك 
االجتماعي في روس���يا أوضاع 
الش���تات الروس���ي في سوريا، 
مركًزا على أحوال اجلاليات القوقازية القاطنة هناك 
مع تفاقم األزمة، خاصة الشركس الذين وصل حوالي 

00) أسرة منهم من سوريا إلى القوقاز. )2(

4- استمرار التعاون العسكري بني البلدين: 

أكدت روس���يا في أكثر من مناسبة أن  كل األسلحة 
التي تقوم بتصديرها إلى س���وريا ذات طابع دفاعي، 
وال ميكن تقنّيًا وعملّيًا استخدامها لقمع املتظاهرين، 
وال ميكن اس���تخدامها من جانب مقاتل منفرد؛ حيث 
حتتاج ملتخصصني. ومن غير احملتمل اس���تخدامها 
ضد أه���داف مدنية؛ ألنها مخصصة لصد املدرعات 
واأله���داف اجلوية في حال تعرض س���وريا لعدوان 
خارج���ي. وأن جميع التوريدات إلى س���وريا تتم وفق 
عة س���ابًقا، ومعظمها يخص تعزيز منظومة  عقود موقَّ
الدف���اع اجل���وي الس���ورية. وأك���دت أن االتهامات 
املوجهة إليها هي متويه لتدفق السالح غير القانوني 

))( املرجع السابق، 5 يونيو 2)20م.
)2( املرجع السابق، 30 مايو 2)20م.

أكدت روس��يا يف أكثر من مناس��بة أن  كل األس��لحة 
طاب��ع  ذات  س��وريا  إىل  بتصديره��ا  تق��وم  ال��يت 
ا اس��تخدامها لقمع  ا وعمليًّ دفاع��ي، وال ميكن تقنيًّ
املتظاهري��ن، وال ميك��ن اس��تخدامها م��ن جان��ب 
مقات��ل منفرد؛ حي��ث حتتاج ملتخصص��ني. ومن 
غري احملتمل اس��تخدامها ضد أه��داف مدنية؛ ألنها 
خمصص��ة لص��د املدرع��ات واأله��داف اجلوي��ة يف 
ح��ال تعرض س��وريا لعدوان خارج��ي. وأن مجيع 
عة سابًقا،  التوريدات إىل سوريا تتم وفق عقود موقَّ
ومعظمه��ا خيص تعزي��ز منظومة الدف��اع اجلوي 

السورية.
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 أبعاد املوقف الروسي 
من الثورة السورية د. نورهان الشيخ

إلى املعارضة الس���ورية. وأن موس���كو ال تريد تكرار 
الس���يناريو الليبي حني أوقفت روسيا توريد األسلحة 
إلى ليبيا، بينما اس���تمرت ال���دول الغربية في إمداد 
املعارضة باألس���لحة في خرق واضح لقرارات مجلس 

األمن الدولي.

وقال وزير اخلارجية الروس���ي س���يرجي الفروف: 
»ال نورد إلى س���وريا، وال إلى أي مكان آخر، وس���ائل 
تُستخدم لقمع املتظاهرين السلميني، بخالف الواليات 
املتحدة، على سبيل املثال، التي تبيع الوسائل اخلاصة 
من هذا القبيل إلى دول املنطق���ة والدول اخلليجية. 
نحن ال نورد لدمشق إال األش���ياء التي ستحتاج إليها 

في حال العدوان من اخلارج«.))(

وتواصل مؤسسة »روس أوبورون إكسبورت« الروسية 
توريد السالح إلى سوريا مبوجب العقود املوّقعة سابًقا. 
وكانت س���وريا قد أبرمت مع روسيا عدًدا من العقود 
لشراء أسلحة بقيمة خمس���ة مليارات ونصف املليار 
دوالر. وأوضح مصدر مقرب من إدارة ش���ركة »روس 
أوبورون إكسبورت« أن هناك عقوًدا يبدأ العمل بها في 
عام 3)20م  بقيمة ثالثة مليارات دوالر لش���راء أربع 
منظومات دفاع جوي من طراز »إس 300« و36 طائرة 
م���ن طراز »ياك - 30)« و2) طائ���رة من طراز »ميغ 
29ام- ام2«. وقام وزير الدفاع السوري السابق العماد 
داوود راجحة بزيارة غير معلنة ملوس���كو يوم 4) يونيو 

2)20م لبحث أوجه التعاون العسكري بني البلدين.)2(

من ناحية أخرى، اعتبر بعض احملللني أن وجود عدد 
من القطع البحرية الروس���ية في مياه البحر املتوسط 
وإجراءها مناورات عس���كرية هناك مطلع أغسطس 
2)20م وإظهار العلم الروس���ي في تلك املنطقة يُعتبر 
مبثابة دعم سياس���ي لبشار األسد وحكومته، وأنه في 
حالة الضرورة فإن قطع األس���طول الروسي مستعدة 
للقي���ام بزيارة إل���ى ميناء طرطوس، ول���ن تقبل بأي 
س���يناريو عس���كري ضد سوريا وس���تدعمها بجميع 

))( املرجع السابق، 3) يونيو 2)20م.
)2( القدس العربي، 8) يونيو 2)20م.

الوس���ائل؛ ألنها ش���ريك اس���تراتيجي وجيوسياسي 
لروسيا. وأن مجموعة الس���فن الروسية التي اجتهت 
إلى البحر املتوس���ط تذكر الغرب بأن���ه ينبغي عليه 
األخذ بعني االعتبار موقف روس���يا الذي يرفض أي 

عملية عسكرية ضد سوريا.

يذكر أن مجموعة السفن احلربية الروسية املوجودة 
في البحر املتوس���ط تضم خمس سفن إنزال ضخمة، 
تس���تطيع حم���ل 72 عربة  مدرعة، وأكث���ر من ألف 
عنصر من مشاة البحرية. وباإلضافة إلى ذلك، تضم 
املجموعة س���فًنا عمالقة مضادة للغواصات، وأخرى 

للمرافقة واحلراسة. 

ثالًثـــا: العوامل املؤثرة على املوقف الروســـي من 
الثورة السورية:

أك���د وزير اخلارجية الروس���ي س���يرجي الفروف 
على أن »مصلحة روس���يا الوحيدة فيما يخص األزمة 
الس���ورية، تكمن ف���ي احليلول���ة دون زعزعة الدولة 
الس���ورية واملنطقة بأكملها فيما بعد«. )3( إال أن هناك 
مجموعة من العوامل واملصالح التي دفعت روسيا إلى 
مثل هذا التأييد املعلن والصريح للنظام الس���وري في 
مواجهة ضغ���وط دولية، وإقليمية عربية، وداخلية من 

جانب املعارضة السورية، أهمها:

 1- العوامل االسراتيجية:

نشرت مجلة القوة العس���كرية األمريكية في يوليو 
2006م، خارطة جديدة للشرق األوسط مبقال معنون 
ب� »حدود الدم«، حددت مالمح جديدة لش���رق أوسط 
جديد تعالج من وجهة نظر واش���نطن التقسيم املعيب 
الذي قامت به إجنلترا وفرنسا مطلع القرن العشرين 
مع تف���كك اإلمبراطورية العثماني���ة؛ حيث تأتي هذه 
التقسيمات على أساس الواقع الدميوجرافي )الدين، 
والقومي���ة، واملذهبية(، إال أن اله���دف احلقيقي هو 
إضعاف الدول اإلقليمية العربية وغير العربية الكبرى 

)3( وكالة أنباء نوفوستي، 6) يوليو 2)20م.
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وخلق كيانات ضعيفة يسهل توجيهها، وال متثل خطًرا 
على إسرائيل. فإسرائيل على استعداد للمجازفة لفترة 
قصيرة بتنحية األسد وإشعال حرب أهلية في سوريا، 
لكي حتصل فيما بعد على جار شمالي ضعيف تتنازعه 
عصابات مسلحة متفرقة، ال تستطيع مقاومتها أو منع 

اجليش اإلسرائيلي من الوصول إلى إيران.

فس���وريا مبوقعه���ا اجلغرافي املتمي���ز وحتالفاتها 
اإلقليمية مع إيران وحزب الل���ه تعتبر منطلًقا مثالًيا 
إلعادة رسم خارطة الشرق األوسط جغرافّيًا وسياسّيًا. 
ذلك أن سقوط النظام السوري، يفتح الباب أمام تصفية 
احلسابات القدمية بني الواليات املتحدة وإيران وكسر 
شوكة طهران. ليس هذا فحسب وإمنا يجعل الطريق 
مفتوًحا أمام واشنطن إلى آسيا الوسطى، وهذا بدوره 
ميّكن الواليات املتحدة من إحكام الطوق حول روسيا، 
ومواصلة خططها الرامية لنش���ر الفوضى في محيط 

روسيا والصني. 

وقد أش���ار الفروف إلى أن »املطالبة بتغيير النظام 
في سوريا عبارة عن حلقة في لعبة جيوسياسية تقصد 
إيران  أيًضا«. ))( وأكد الكسندر لوكاشيفيتش الناطق 
الرسمي باس���م وزارة اخلارجية الروس���ية أن شكل 
النظام العاملي القادم س���يكون مرهوًنا بكيفية تسوية 
الوضع في سوريا. )2( وأكد أمني املجلس األعلى لألمن 
القومي اإليراني سعيد جليلي أن ما يجري في سوريا 
ليس قضية داخلية، وأن إيران لن تسمح بأي شكل من 
األشكال بكسر محور املقاومة الذي تعتبر سورًيا ضلًعا 

أساسّيًا فيه.)3( 

إن س���قوط النظام الس���وري يعني فقدان روس���يا 
حليفه���ا القوي والوحي���د في العال���م العربي. وهذا 
بدوره يعني أن روسيا ستخسر منطقة الشرق األوسط 
برمتها، وأن املقاومتني الفلسطينية واللبنانية ستفقدان 

(1) Eduard Pesov & Olga Samofálova, «Intervention in Syria 
is a Catastrophe,» Pravda, 28 August, 2012

)2( وكالة أنباء نوفوستي، )2 يونيو 2)20م.
)3( املرجع السابق،  7 أغسطس 2)20م.

دعامة أساسية لصمودهما، وأن النفوذ األمريكي في 
املنطقة سينتشر بال حسيب أو رقيب من وجهة النظر 
ا على إيران أن  الروس���ية. وس���يكون من الصعب جّدً
تس���تمر في صمودها أمام الضغوط الغربية. كما أن 
إيران وسوريا، هما امتداد جغرافي للحدود اجلنوبية 
الروسية، ومن ثَم فإن سقوط النظام السوري احلالي 
يعني أن جبهة املواجهة مع الغرب س���وف تقترب من 
احلدود الروس���ية في منطقة القوق���از، وجمهوريات 
آسيا الوسطى التي تعتبر مجاالً حيوّيًا طبيعّيًا لروسيا.

فاألم���ر ال يقتصر على هيبة روس���يا، ومكانتها في 
منطقة الشرق األوس���ط، وقدرة حلفائها على الوثوق 
به���ا، وإمنا يعتبر أحد أبعاد املخ���اض الصعب لنظام 
عامل���ي جديد. فقد ش���هد العقد الثان���ي من القرن 
احلادي والعش���رين بدء حقبة جدي���دة في العالقات 
الدولية تتضمن حتوالً تدريجّيًا إلى نظام دولي متعدد 
القوى، وقد أصبح هذا التغير حقيقة واضحة. فالنجم 
األمريكي أخذ في األفول س���ريًعا منذ منتصف العقد 
املاضي؛ حيث تتراجع الهيمن���ة األمريكية، وتتصاعد 
ق���درات دول أخرى مثل الصني وروس���يا وغيرها من 
القوى اآلس���يوية املهمة والفاعلة إقليمّيًا، التي ترغب 
ف���ي لعب دور مؤثر في إطار نظ���ام دولي أكثر توازًنا 
ورمب���ا أكثر عدالة أيًضا. األمر ال���ذي دفع كثيًرا من 
املتخصصني إلى االعتقاد بأنه إذا كان القرن التاس���ع 
عش���ر هو القرن األوربي، والقرن العشرين هو القرن 
األمريك���ي، فإن القرن احلادي والعش���رين هو القرن 
اآلسيوي. صحيح أن هذه القوى الصاعدة ال تستطيع 
حتى اآلن ف���رض أجندة عاملية، ولكنها اس���تطاعت 
حتجيم الواليات املتح���دة وإعاقة حركتها في مواقف 

عدة، من أبرزها األزمة السورية.

2- مصاحل روسيا يف سوريا:

تنطل���ق القيادة الروس���ية في فترة م���ا بعد تفكك 
االحتاد الس���وفييتي من رؤية برجماتية لسياس���تها 
الدولي���ة واإلقليمية،  اخلارجي���ة وعالقات روس���يا 
حتكمها املصالح الوطني���ة اقتصادية كانت أو أمنية. 
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ويعتبر املوقف الروسي من ثورات الربيع العربي بصفة 
عامة، ومن سوريا بصفة خاصة، انعكاًسا لهذا التوجه 

في السياسة الروسية. 

ويأت���ي في مقدم���ة املصالح 
الروس���ية القاعدة العس���كرية 
الروس���ية في مين���اء طرطوس 
واملخصص���ة خلدم���ة س���الح 
البحري���ة الروس���ية، وخدم���ة 
تؤدي  التي  الروس���ية  الس���فن 
مهمات عس���كرية ف���ي منطقة 
عدن،  وخليج  املتوس���ط  البحر 
الت���زود مبا حتتاجه  لها  وتتيح 

من الوق���ود واملؤن واملي���اه، وأعم���ال الصيانة. وقد 
صرح القائد العام للقوات البحرية الروس���ية الفريق 
البحري فيكتور تش���يركوف أن روسيا ال تعتزم التخلي 
عن قاعدتها البحرية العس���كرية في ميناء طرطوس 
الس���وري؛ األمر الذي يوضح م���دى أهمية القاعدة 

لروسيا.))( 

يُض���اف إلى هذا مبيعات األس���لحة إلى س���ورية، 
والتج���ارة والتعاون االقتص���ادي والتقني بني البلدين 
خاص���ة في مجال الطاقة. وكذلك رعايا روس���يا في 
سوريا الذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألف شخص من 

الزوجات الروسيات وأبناء الزيجات املختلطة.

وتؤكد اخلبرة الروس���ية الس���ابقة في تعاملها مع 
الواليات املتحدة والغ���رب أن التفاهمات تطيح عادة 
مبصاحلها، وال حتترم واشنطن وعودها وتعهداتها. وال 
ش���ك أن جتاوز الدول الغربية نص القرار بشأن ليبيا 
وتطبيقه وفق أهوائهم أثَّر على املوقف الروس���ي من 
س���وريا، وأدى إلى حذر موسكو ورفض تكرار سيناريو 
التدخل األمريكي حتت أي مظلة في احلالة السورية. 

إن روس���يا أيقنت من الدرس الليبي، وقبله العراق 
وإيران، أن عائ���د التفاهم مع الواليات املتحدة وإبرام 

))( املرجع السابق، 25 يونيو 2)20م.

صفقات خاص���ة باملواق���ف الروس���ية داخل األمم 
املتحدة، أو خارجها ال يتناسب أبًدا مع حجم اخلسائر 
الت���ي تلحق بها من جراء التدخل األمريكي الس���افر 
في هذه امللفات، ويتضمن ذلك اخلس���ائر االقتصادية 
العقود  إلغاء  نتيجة  املباش���رة؛ 
املبرمة، وأيًضا النَّيْل من صورة 
أو  روسيا ومصداقيتها كحليف 
فإن  ولذا  عليه.  يعول  ش���ريك 
موسكو عازمة على الثبات على 
الس���ورية،  احلالة  في  موقفها 
خاصة وأن روسيا قد استعادت 
مكانتها كقوة كبرى وتس���تطيع 
مقاومة الضغوط األمريكية، ورفض االنصياع لإلرادة 
األمريكية، بل والوقوف بحس���م في وجه املخططات 
األمريكية كما حدث في أزمة أوس���يتيا اجلنوبية عام 

2008م. 

رابًعا: مستقبل العالقات السورية الروسية:

إن مواقف روس���يا داخل األمم املتح���دة وخارجها 
أث���رت دون ش���ك على صورة روس���يا في الش���ارع 
العربي عامة والس���وري خاصة. فقد أدى اس���تخدام 
روس���يا للفيتو إلى ان���دالع مظاهرات في بعض املدن 
الس���ورية منددة باملوقف الروس���ي الداع���م للقيادة 
الس���ورية واملعرقل للعقوبات الدولية، رافعني شعارات 
ضد روس���يا جاء فيها »ال تدعموا القتلة... ال تقتلوا 
السوريني مبواقفكم«، »النظام يذهب ويبقى الشعب«، 
وفي مش���هد لم تألفه الس���احة العربي���ة، حتى أثناء 
الغزو الس���وفييتي ألفغانس���تان، أح���رق املتظاهرون 
العلم الروس���ي في مدينة حمص ودرعا. وحدثت عدة 
هجمات ضد اخلبراء الروس في سوريا، كما تعرضت 
السفارة الروسية في لندن عدة مرات لتعديات من قبل 
املعارضة الس���ورية كان آخرها قذف املبنى باحلجارة 

في 7) أغسطس 2)20م.)2( 

)2( إيتار- تاس، 7) أغسطس 2)20م.

تؤك��د اخل��ربة الروس��ية الس��ابقة يف تعامله��ا مع 
الوالي��ات املتح��دة والغ��رب أن التفاهم��ات تطيح 
ع��ادة مبصاحله��ا، وال حت��رتم واش��نطن وعوده��ا 
وتعهداتها. وال ش��ك أن جت��اوز الدول الغربية نص 
ر على  القرار بشأن ليبيا وتطبيقه وفق أهوائهم أثَّ
املوقف الروس��ي من سوريا، وأدى إىل حذر موسكو 
ورفض تكرار سيناريو التدخل األمريكي حتت أي 

مظلة يف احلالة السورية. 
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الباب الرابع
العالقات الدولية

إال أن مس���تقبل العالقات الروس���ية السورية يظل 
رهًنا بكيفية تس���وية األزمة السورية، وتطوراتها. وفي 
هذا الصدد تبرز أربعة سيناريوهات محتملة ملرحلة ما 

بعد األسد، هي:

األول: االنتقال السلس للسلطة:

أو م���ا يطلق عليه البعض النم���وذج اليمني، والذي 
يتضمن رحيل األس���د مع احلفاظ على النظام القائم 
بانتقال س���لمي للسلطة إلى أحد رموز نظام األسد أو 

إلى أحد رموز املعارضة املعتدلة.

الثاني: انتقال السلطة بالقوة إىل املعارضة املسلحة:

 أي إل���ى اجليش الس���وري 
احلر، أو الهيئ���ة العامة للثورة 
السورية، أو »جبهة ثوار سوريا« 
التي أعلنت التزامها بالش���ريعة 
اإلسالمية، أو جلماعة اإلخوان 
املسلمني السورية التي تستخدم 
هي األخ���رى القوة املس���لحة؛ 
حي���ث ص���رح محم���د رياض 

الش���قفة املراقب العام للجماع���ة، بأنه ال حل لألزمة 
السورية إال بالسالح، وأن اجلماعة ستشتري السالح 

للدفاع عن الشعب. 

ومع تزايد االنقسام في صفوف املعارضة وتأسيس 
»مجلس أمناء الثورة الس���ورية« و»املنبر الدميقراطي 
السوري« إلى جانب »املجلس الوطني السوري«، وتزايد 
دعم املعارضة املس���لحة قد يكون هذا السيناريو هو 
األكثر ترجيًحا. فاملقاومة املس���لحة أصبحت تفرض 
رؤيته���ا لألح���داث، وأصبح���ت متباع���دة عن باقي 

املعارضة. 

وقد ش���هد مؤمتر املعارضة السورية الذي ُعقد في 
القاهرة يومي 2و3 يوليو 2)20م بهدف توحيد أطياف 
املعارضة، مشاجرات ومشادات وتبادل األلفاظ النابية، 
واش���تباك باأليدي، األمر الذي يثير ش���كوًكا حول لّم 

شمل املعارضة الس���ورية رغم إصداره وثيقة »العهد 
الوطني« التي تتضمن »الرؤية السياس���ية املش���تركة 
ملالم���ح املرحلة االنتقالية«، كما انس���حب األكراد من 
املؤمتر لرفض احلضور بنًدا يدعو لالعتراف بالشعب 
الكردي. كم���ا أعلنت الهيئة العامة للثورة الس���ورية، 
انس���حابها، وقاطعت القيادة العامة للجيش السوري 

احلر املؤمتر واصفة إياه ب�»املؤامرة«.

الثالث: التدخل العسكري اخلارجي: 

والتحول ملواجهة عس���كرية إقليمي���ة ورمبا دولية 
شاملة. يعزز ذلك قيام تركيا بنشر قواتها على احلدود 
السورية استعداًدا الستخدامها عند الضرورة، وللقيام 
بعمليات عسكرية قتالية. ولكن 
يظل هذا قراًرا ليس باليس���ير؛ 
املتحدة  الوالي���ات  تدرك  حيث 
األمريكية وحلفاؤها مدى قدرة 
املنظومة الدفاعية السورية، وال 
تستطيع ضمان حتييد حلفائها 
الدولي���ني واإلقليمي���ني وف���ي 

مقدمتهم روسيا وإيران. 

وقد أشار رئيس الوزراء الروسي مدفيديف إلى ذلك 
بقوله: »في حلظة ما ميك���ن أن  تتمخض اخلطوات 
الرامية إلى تقويض  سيادة الدولة السورية عن اندالع 
حرب إقليمية واستخدام السالح النووي، وأنا ال أريد 

تخويف أي أحد«. ))( 

الرابع: سيناريو الفوضى واستمرار احلرب األهلية:

أي صوملة سوريا، وتقسيمها إلى مناطق متصارعة 
على غ���رار ما جرى في العراق. فس���وريا بلد عربي 
معقد وتزي���د التعقيدات فيه عن مص���ر أو ليبيا، أو 
غيره���ا من الدول العربية، وبها العديد من الطوائف: 
سنة وشيعة وعلويون ودروز ومسيحيون، وإما أن يجد 
هؤالء طريقة للتعايش مع بعضهم البعض، أو س���تظل 

))( وكالة أنباء نوفوستي، 7) مايو 2)20م.

سوريا بلد عربي معقد وتزيد التعقيدات 
فيه عن مصر أو ليبيا، أو غريها من الدول 
العربي��ة، وبها العديد من الطوائف: س��نة 
ومس��يحيون،  ودروز  وعلوي��ون  وش��يعة 
وإم��ا أن جيد ه��ؤالء طريق��ة للتعايش مع 
بعضهم البعض، أو س��تظل احلرب األهلية 

با نهاية. 
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احلرب األهلية بال نهاية. 

كم���ا أن اجليش احلر ليس جيًش���ا نظامّيًا له قادة 
ميداني���ون، بل هو جتمع وتعاون ب���ني كتائب متعددة 
منتشرة بش���كل غير مركزي، ومنها اإلخوان املسلمون 
الذي���ن أعلنوا ف���ي مايو 2)20م عن تش���كيل كتائب 
مس���لحة منتش���رة في معظم املناط���ق واحملافظات 

السورية، وخاصة امللتهبة منها.

وال ش���ك أن روسيا تفضل الس���يناريو األول، وترى 
أن في���ه إنقاًذا للدولة والش���عب الس���وري، واملنطقة 
بأس���رها، وبالطبع حمايًة للح���د األدنى من املصالح 
الروس���ية في س���وريا. فال ميكن تصور أن العالقات 
الروسية السورية س���وف تكون على ما هي عليه بعد 
رحيل األس���د، إال أن انتقاالً سلًسا للسلطة قد يسمح 
بتفاهمات روسية س���ورية تُبقي في إطارها احلكومة 
اجلديدة على عالقات جيدة مع موس���كو، وإن لم تكن 
مبس���توى العالقات احلالية، ف���ي إطار توجهات أكثر 

توازًنا للسياسة اخلارجية السورية، وانفتاح أكبر على 
الواليات املتحدة األمريكية وأوربا.

أم���ا باقي التصورات املس���تقبلية فلن تكون لصالح 
روس���يا، خاصة السيناريو الثاني، فال ميكن تصور أن 
املعارضة املس���لحة التي ناصبتها روسيا العداء تعمل 
على اس���تمرار التقارب والتعاون معها. كما أن تدخاًل 
أمريكّيًا في سوريا سوف يقضي على أي نفوذ روسي 
بها، وقد يكون مقدمة للس���يناريو الرابع الذي يطيح 
بكل شيء ويُخرج سوريا كما أخرج العراق من املعادلة 

ا بها. اإلقليمية، بعد أن كانت فاعاًل رئيًسا ومهّمً

إن ما تش���هده س���وريا من مأساة إنس���انية مؤملة، 
وصراع على الس���لطة يعتبر تط���وًرا مفصلّيًا يتوقف 
عليه ليس فقط مستقبل العالقات الروسية السورية، 
وإمنا مستقبل املنطقة ككل وتوازنات القوى بها، وشكل 

النظام العاملي اجلديد.
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معلومات إضافية

حملة عن العالقات السورية الروسية:

كان االحتاد السوفييتي السابق من أول الدول التي اعترفت باستقالل سوريا، وأقامت عالقات دبلوماسية معها 
في عام 944)م، وتعززت العالقات السورية الروسية بشكل كبير لترتقي إلى مستوى التحالف االستراتيجي فور 
وصول الرئيس الس���وري الراحل حافظ األس���د إلى سدة احلكم في 970)م، وإعالنه انطالق ما ُعرف باحلركة 

التصحيحية التي كّرست حكمه في استفتاء عام )97)م. 

بعد طرد الس���وفييت من مصر اضطر الكرميلني للبحث عن بدائل أخرى في الشرق األوسط، آنذاك كان كل 
من العراق وسوريا اللذين يحكمهما حزب البعث العربي االشتراكي أفضل تلك البدائل، فتدفق السالح إلى هذين 
البلدين، وباإلضافة إلى الدعم العس���كري قدمت القيادة السوفييتية دعًما سياسّيًا مشهوًدا لسوريا في احملافل 
الدولية، وساهم االحتاد السوفييتي في بناء البنية التحتية لالقتصاد السوري، السيما في فروعه االستراتيجية 
كالطاقة والتعدين والري، واعتبر البلدان التعاون بينهما متجاوًبا مع مصاحلهما املش���تركة، إال أن ثمة خالفات 
كان���ت قائمة بني الطرفني في بعض املجاالت، هذه اخلالف���ات كانت تتعلق بدرجة الدعم الذي ميكن أن يقدمه 

االحتاد السوفييتي لسوريا، فالسوريون كانوا يطمحون إلى كّم ونوع أكبر من الدعم السوفييتي. 

كان االحتاد السوفييتي يقدم لسوريا الدعم السياسي والعسكري في مواجهتها إلسرائيل؛ حتدّيًا للدعم الكبير 
التي كانت تتلقاها إس���رائيل من الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول الغربية. وفي عام 963)م أقيم مركز 
الدعم املادي التقني لألس���طول البحري السوفييتي في ميناء طرطوس السوري. وكان االحتاد السوفييتي يورد 
إلى س���وريا أسلحة وغيرها من الس���لع بكميات كبيرة، مما أدى إلى تراكم املديونية الكبيرة )في عام 992) كان 
َديْن س���وريا لروس���يا يتجاوز مبلغ 3) مليار دوالر(. وفي عام 2005م ُوقعت بني البلدين اتفاقية شطب 73% من 
الديون السورية أخًذا باحلسبان أن املبلغ املتبقي وقدره )).2 مليار دوالر سيتم صرفه لتنفيذ العقود الروسية. 
ومت إبرام هذه االتفاقية في يونيو / حزيران عام 2008م، ومتتد روسيا االحتادية على 7) مليون كيلو متًرا مربًعا 

في آسيا وأوروبا، وتُعتبر سورية نافذتها على البحر األبيض املتوسط.

 منذ أن التقى الرئيس الس���وري بشار األس���د بالرئيس الروسي فالدميير بوتني في كانون الثاني 2005م في 
موس���كو والعالقات الروس���ية السورية تتحسن بصورة ملحوظة، لدرجة أن روس���يا وافقت على أن تبيع أنظمة 
صواريخ جو دفاعية متقدمة إلى س���وريا على الرغم من املعارضة األمريكية واإلس���رائيلية. ومع ذلك فإن بوتني 
ابتعد متاًما عن إظهار أي تراجع جدي في العالقات الروس���ية اإلس���رائيلية، وكان يسعى لإلبقاء على عالقات 
وثيقة مع كل من إسرائيل وسوريا في آن واحد. واألكثر من ذلك أنه على ما يبدو ينجح في حتقيق هذا التوازن 

الدقيق.

على ضوء هذا، فإن التحس���ن املفاجئ في العالقات الروس���ية السورية مع بداية عام 2005م بدا وكأنه ميثل 
تهديًدا للعالقات مع إس���رائيل. عبر السياسيون واملراقبون اإلسرائيليون عن انزعاجهم بصورة خاصة جتاه نية 
بوتني بيع صواريخ دفاعية إلى دمش���ق، على الرغم من أن القادة األمريكيني واإلسرائيليني كرروا طلبهم إليه أال 

يفعل.
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العالقات الثقافية والتعليمية:

تأسس���ت »جمعية العالقات الثقافية« مع اخلارج لعموم االحتاد السوفييتي التي تعد أصل هذا املركز في عام 
925)م، وقامت س���ورية وما تزال بإرسال املئات من الطالب الس���وريني للدراسة في روسيا في شتى املجاالت، 
وع���ززت الروابط الثقافية عن طريق س���فارتي كال البلدين، وخصوًصا القنصليات الروس���ية، واملركز الثقافي 

الروسي في مدينة دمشق، وجمعية الصداقة السورية الروسية.

العالقات العسكرية:

قدمت روس���يا منذ أيام االحتاد السوفييتي الدعم العسكري الكبير لس���ورية، وتوقف الدعم في التسعينيات 
في عهدي الرئيسني غورباتشوف ويلتسني، وعاد الدعم الروسي لسوريا في عهد الرئيس فالدميير بوتني، وكان 
بإعادة افتتاح القاعدة البحرية الروس���ية في ميناء طرطوس، وعقد الصفقات العسكرية مع سوريا، منها تقدمي 

خبراء عسكريني وأسلحة وجتديد عتاد اجليش السوري من أسلحة حديثة.

العالقات االقتصادية:

منذ منتصف الس���تينيات وحتى بداية التس���عينيات من القرن املاضي. فقد بلغ عدد املشاريع الكبيرة املنفذة 
مبس���اعدة االحتاد السوفييتي السابق أكثر من س���تني مشروًعا، ساعدت على ضمان ركائز استراتيجية لسورية 

في احلفاظ على أمنها االقتصادي.  

ومن هذه املش���اريع: سد الفرات الذي حصلت سورية مبوجبه على قرض مببلغ 20) مليون روبل عام 966)م، 
وهو من أهم املش���اريع املائية الكهربائية.  كما شهدت االتفاقيات الالحقة مشاريع لبناء مصانع مختلفة كمصنع 
إلنتاج األنابيب من احلديد والصلب، ومصنع إلنتاج قضبان وصفائح األملنيوم، ومصانع للنسيج والسكر، واإلطارات 

وغيرها.  

واستناًدا التفاقية التعاون االقتصادي الفني املوقعة في 972)م، تعهدت موسكو بتقدمي قرض قدره 25 مليون 
روبل، لتمويل مشاريع النفط، وتس���وية قيمة التجهيزات واملواد، وقطع التبديل املشتراة من االحتاد السوفييتي.  
كما أدى التعاون إلى إنش���اء خطوط حديدية يبلغ طولها أكثر من 500) كم، وجتهيز الُقْطر بش���بكة من السكك 
احلديدية، ربطت بني مناطق اإلنتاج الزراعي واملوانئ في طرطوس والالذقية، وقامت احلكومة الس���ورية بشراء 
قاطرات الديزل والعربات اخلاصة بنقل املس���افرين، وعربات الش���حن من موسكو.  كما ساهمت مجموعة من 
اخلبراء الس���وفييت في إقامة مركز لتدريب عمال الس���كك احلديدية بحيث تتوفر اخلدمة الفنية وامليكانيكية 
محلّيًا. لقد اس���تمر ازدياد وتنامي حجم التبادل التجاري بني البلدين. بلغت الصادرات الس���ورية إلى روس���يا 
في عام 989) و990)م أكثر من مليار و400 مليون جنيه إس���ترليني، وكانت الس���لع السورية من مواد نسيجية 
)األقمش���ة القطنية واحلريرية واملمزوجة والغزول القطنية، والستائر واملناشف، واأللبسة الداخلية(، ومنتجات 
مواد التجميل والش���امبو، وغيرها من املواد األولية واملصنعة تغزو األس���واق الروسية وغيرها من دول الرابطة 
املستقلة، والشرقية.  ارتفعت صادرات روسيا االحتادية إلى سورية من 95 مليون دوالر عام2000م إلى 38) مليون 

دوالر عام 2002م. 

في حني ارتفعت صادرات س���ورية إلى روس���يا االحتادية من )) مليون دوالر عام 2000م إلى 6) مليون دوالر 
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عام 2002م.  ..... وفي عام 2005م مت توقيع اتفاق روس���ي � س���وري للتعاون الصناعي والتكنولوجي في الزيارة 
التي متت عام 2005م للرئيس السوري بشار األسد إلى موسكو مت إبرام اتفاقيات ضخمة ومشاريع كبيرة زادت 
على 00) مشروع جتاري واقتصادي، ومت مبوجب هذه الزيارة شطب 73% أي 9.8 مليار دوالر من صافي ديون 

سوريا ملوسكو، البالغة 3.4) مليار دوالر.

أسباب دعم روسيا للنظام السوري:

)( حاجة روس���يا حلليف في الش���رق األوس���ط بعد التمدد األمريكي واألوروبي، خصيًصا بعد نشر منظومة 
الدفاع الصاروخي على مقربة من حدودها.

2( تشتري سوريا 0)% من إجمالي صادرات األسلحة الروسية، األمر الذي يجعلها ثالث أكبر مستهلك لألسلحة 
الروس���ية بعد الهند وفنزويال. كذلك فإن 90% من السالح السوري مصنوع في روسيا، وجرى توقيع العديد من 

العقود مؤخًرا لتزويد سورية بطائرات قتالية حديثة وصواريخ مضادة للطائرات ودبابات، إلخ.

3( وقع العديد من ش���ركات النفط والغاز الروسية عقوًدا ضخمة مع احلكومة السورية، مبا في ذلك صفقات 
لبناء اجلزء السوري من خط أنابيب غاز عربي، ومصنع ملعاجلة النفط قرب تدمر، وتساهم شركات روسية عدة 

في تطوير احتياطي النفط والغاز السوري.

4( ترى روسيا في سورية حليًفا عسكرّيًا لها، وتسعى البحرية الروسية للتوسع خارج منطقتها الساحلية، وهي 
تدرس إمكانية االس���تفادة من التسهيالت الس���ورية املقدمة إليها من أجل إنشاء قاعدة لعملياتها املتوسطية في 

مدينة طرطوس.

املصدر:
www.palestine-studies.org :موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية على الرابط التالي
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ملخص الدراسة

تخضع السياسة اخلارجية لفرنسا للعديد من العوامل، كما هو احلال في الدول الغربية عموًما، ونتيجًة 
لهذا يتغير أسلوب هذه السياسة، وتتبدل مواقع األولويات، عندما تتبّدل السلطة عبر االنتخابات. وكذلك 
احلاُل أيًضا جتاه ثورات الربيع العربي، فقد خضعت -وس���تخضع- هذه السياس���ة ملفعول تلك العوامل 

وتأثيرها بدرجات متفاوتة، حتتل املصالح الذاتية فيها، السيما ببعدها االقتصادي، االعتبار األول.

وقد متت مناقش���ة هذه العوامل في هذه الدراسة، باإلضافة إلى العوامل األُخرى املؤثرة على سياسة 
فرنسا اخلارجية ومواقفها، كما تناولت الدراسة أيًضا سقطة فرنسا البارزة في موقف وزيرة اخلارجية 
الفرنس���ية الس���ابقة، ميش���ال اليو ماري، حينما اتخذت موقًفا منحاًزا ضّد ثورة الشعب التونسي قبل 
تقدمي اس���تقالتها االضطرارية. لكن سرعة مجرى احلدث في تونس، أدى إلى حتّول السياسة الفرنسية 
-والغربية عموًما- مبا يعادل 80) درجة، وش���اع القول: إن الغرب تخلّى عن أحد حلفائه -أو ركيزة من 
ركائز هيمنته- في املنطقة. كما جند أنَّ محور األهداف الفرنس���ية جتاه املنطقة العربية واإلس���المية 
كان -وال يزال- يدور حول ثوابت لم تتغير نس���بّيًا، منذ سقوط الدولة العثمانية على األقل تتلخص في: 

الهيمنة والعلمنة، والتجزئة والتخلف.

وإذا كانت سياس���ة فرنسا اخلارجية جتاه الثورة التونس���ية قد تغيرت مبا يعادل 80) درجة، إال أنها 
اتس���مت بالغياب جتاه الثورة اليمنية؛ ألنَّ اليمن خارج نطاق النفوذ الفرنس���ي قبل الثورة، وبقي كذلك 
أثناءها وحتى اآلن. فيما ش���اركت فرنس���ا وبقوة في تأييد الثورة الليبية؛ ألنها وجدت، بعد سقطتها في 
تونس، أّن الثورة الش���عبية في ليبيا فرصة سانحة لتحقيق عدة أهداف دفعة واحدة، وكان من أهم هذه 
األهداف هو التعويض في الس���احة العربية عن اخلس���ارة الكبيرة على صعيد مكانة فرنسا. فيما بدا 
التعامل الفرنسي مع الثورة الشعبية في سورية جزًءا عضوّيًا من التعامل الغربي معها، وال ينبغي تبسيط 

هذا التعامل باختزاله في صيغ تقليدية صادرة عن تصّورات ما قبل ربيع الثورات العربية.

ومن املرّجح أن يصبح االنتصار املنتظر للثورة الش���عبية في سورية مفصاًل تاريخّيًا حاسًما، في تطّور 
مس���ار الربيع العربي، من متطلّبات حتقيق إس���قاط االس���تبداد، إلى مرحلة العمل للبناء بعد الثورات، 
وسيوجد بالضرورة أسًسا مشتركة على مستوى املنطقة العربية على األقل، ويضع بذور نهضة حضارية 
ش���املة في الدائرة احلضارية اإلسالمية، لها بالغ األثر على مسار التطّور التاريخي احلضاري البشري 

مبجموعه.

نبيل شبيب

محلل سياسي سوري مقيم بأملانيا

تطورات املوقف الفرنسي من الثورات العربية .. 
قراءة حتليلية





   271    

متهيد: صناعة القرار الفرنسي:

كانت السياسة اخلارجية الفرنسية وال تزال حصيلة تفاعل عدد من العوامل كما هو احلال في الدول الغربية 
عموًما، وقد يتغّير األس���لوب وتتبدل مواقع األولويات، عندما تتبّدل الس���لطة عبر االنتخابات، إاّل أن ذلك يظهر 
للعيان في اجلوانب االقتصادية والداخلية، بينما يقتصر على الفروع في السياسات اخلارجية والعسكرية، وهذا 
ما يس���ري أيًضا على مواقف فرنس���ا من مجرى ثورات الربيع العربي، فقد خضعت -وس���تخضع- ملفعول تلك 

العوامل وتأثيرها بدرجات متفاوتة. 

وال ري���ب أّن أهمه���ا تقدير املصالح الذاتية، الس���يما ببعدها االقتصادي، ولكن توج���د عوامل أخرى عديدة 
ومتنوعة، ميكن إجمالها حتت العناوين الرئيسة التالية:

)- البعد التاريخي لفرنس���ا، املتميزة أوروبّيًا بأنها احلاضنة األولى للعلمانية املتش���ّددة، عالوة على ما خلّفته 
حقبة االنتش���ار االس���تعماري من عالقات خارجية »موضوعية«، من حيث إنها جزء من واقع قائم، ثم املؤثرات 
»النفس���انية« املتبادلة -إذا صّح التعبير- الس���يما مع املنطقة العربية في الش���مال اإلفريقي، وفي شرق البحر 

األبيض املتوسط، وهو ما ُعرف بوضوح عن نوعية العالقات الفرنسية - اجلزائرية كمثال.

2- التنافس التقليدي الفرنسي األملاني في قيادة أوروبا، وتركيز فرنسا على اجلوانب السياسية واألمنية بأبعاد 
دولية، فلها بالتالي تأثير أكبر على سياسة االحتاد األوروبي اخلارجية في هذه امليادين، مقابل تركيز أملانيا على 

اجلوانب االقتصادية واملالية.

3- التنافس التقليدي منذ احلرب العاملية الثانية بني فرنسا وموقعها عبر االحتاد األوروبي والواليات املتحدة 
األمريكية في نطاق املنظومة الغربية، وليس مجهوالً بقاء فرنس���ا لعدة عقود خارج نطاق املنظومة العس���كرية 
األطلس���ية، وعندما عادت إلى عضويتها كانت تربط ذلك بنهاية احلرب الباردة، وبالتالي بإمكانية التأثير األكبر 

على صناعة القرار في احللف.

4- العوامل السياس���ية الداخلية، بجوانبه���ا املتعددة، ولكن دون أن يكون لها أثر كبي���ر باملقارنة مع العوامل 
السابقة، ومن ذلك مثاًل التنافس احلزبي على السلطة، السيما بني الديجوليني واالشتراكيني، ومفعول شخصية 
الرئيس الفرنس���ي على ضوء األخذ بالنظام اجلمهوري الرئاسي، إضافة إلى ارتفاع نسبة املسلمني في فرنسا، 

وهو ما يؤثر على العالقات الفرنسية مع املنطقة العربية واإلسالمية، وغير ذلك من العوامل.

نبيل شبيب

تطورات املوقف الفرنسي من الثورات العربية .. 
قراءة حتليلية

محلل سياسي سوري مقيم بأملانيا
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كان جلمي���ع العناص���ر املذكورة دور ف���ي صياغة 
السياسة الفرنس���ية جتاه ثورات الربيع العربي، أثناء 
رئاس���ة ساركوزي، وبعد انتقال الس���لطة إلى أوالند، 
وقد انعكس مفعولها في غلبة نس���بة ال بأس بها من 
االضطراب على املواقف الفرنس���ية خالل األس���ابيع 
األولى التي ش���هدت ثورتي تونس ومصر، كما انعكس 
في البقاء دون تأثير كبير على السياسة الغربية جتاه 
ث���ورة اليمن، وه���ذا مقابل دور رئي���س عبر التدخل 
العس���كري األطلس���ي-العربي في ثورة ليبيا، وأخيًرا 
في مجرى التعامل لزه���اء عام ونصف العام مع ثورة 

سورية. 

كل  فاعلية  درج���ة  وتتفاوت 
م���ن العناصر املذك���ورة عند 
الربيع  ث���ورات  ف���ي  النظ���ر 
العربي، كّل على حدة، فللعامل 
دور  التاريخ���ي  االس���تعماري 
أس���اس في صياغة السياسة 
الفرنس���ية جت���اه تونس، وفي 
الثانية جتاه س���ورية،  الدرجة 

بينما كان للمصالح النفطي���ة الدور األبرز للعيان في 
التحرك على الس���احة الليبية، مع عدم إغفال الرغبة 
في تثبي���ت الدور القيادي الفرنس���ي أوروبّيًا ودولّيًا، 
على صعيد سائر الثورات العربية، السيما في التعامل 
مع ثورة مصر، وإن بقي محدوًدا في نطاق السياس���ة 
األوروبية والغربية املش���تركة، ع���الوة على ليبيا كما 
ه���و معروف، وال يزال لهذا العنص���ر أثره األكبر في 
صياغة املواقف الفرنس���ية جتاه ثورة سورية، وهو ما 
يقترن مبحاولة »ملء الفراغ« املرتبط -كاملعتاد- بسنة 
املعركة االنتخابية الرئاس���ية األمريكية، كما تكّرر من 

قبُل مراًرا في التعامل مع قضية فلسطني.

   يوحي ما سبق بثبات املعايير التقليدية في صياغة 
السياسة الفرنس���ية وممارستها، وهذا ما حتتاج إليه 
عملي���ة الرصد والفهم، وإمّنا ينبغ���ي اعتبار العنصر 
األهم في تقومي السياس���ة الفرنس���ية )وغيرها من 

السياسات الدولية( جتاه ثورات الربيع العربية، هو ما 
ظهر للعيان من تناقض كبري بني: 

))( واقع احل���دث التاريخي اجل���اري موضوعّيًا، 
كمنعط���ف بال���غ األهمي���ة ف���ي املس���ار احلضاري 
التاريخي، إقليمّيًا ودولّيًا، مبا يشمل العالقات العربية 
واإلس���المية- األوروبية، وبالتال���ي ما بدأ يظهر عبر 
احلدث نفس���ه من معايير جديدة ف���ي الواقع العاملي 

املعاصر، وبني 

)2( انطالق غالبية الساس���ة األوروبيني، مبن فيهم 
تقليدية  معايير  من  الفرنسيون، 
قدمية؛ الستيعاب احلدث أصاًل، 
ثم للعمل عل���ى احتواء حصيلته 
أيًض���ا، وهذا م���ا يجعل غالب 
يرّكز  املس���تخدمة  املصطلحات 
عل���ى »األقلي���ات« و»الطائفية« 
و»اإلرهاب«،  األهلية«  و»احلرب 
مّما ال يعتب���ر نتيجة »مخاوف« 
غربية كما يُق���ال، بقدر ما يعّبر 
عن الرغبة ف���ي »توطني« أزم���ات وعقبات في وجه 
وصول مسار ثورات الربيع العربي إلى الهدف األبعد: 

النهوض احلضاري الشامل. 

ما يزال هذا التناقض ب���ني معايير قدمية تقليدية 
وجديدة »مبهمة« قائًما بق���ّوة، حتى اآلن على األقل، 
أي ساعة كتابة هذه السطور في مطلع أيلول/ سبتمبر 

2)20م.

السقطة الفرنسية وإنقاذ ما ميكن إنقاذه:

لم تنفرد وزيرة اخلارجية الفرنسية السابقة، ميشال 
اليو ماري، في ارتكاب خطأ جس���يم في استيعاب ما 
يجري في تونس حلظة اندالع الثورة، وطوال أسابيعها 
الثالث���ة األول���ى التي أفض���ت إلى إس���قاط النظام 
االس���تبدادي، وهو ما أّدى بالوزيرة قبل اس���تقالتها 
االضطرارية إلى اتخاذ موقف منحاز ضّد ثورة الشعب 

كان للعامل االس��تعماري التارخيي دور 
أس��اس يف صياغة السياس��ة الفرنسية 
جتاه تون��س، ويف الدرجة الثانية جتاه 
س��ورية، بينما كان للمصاحل النفطية 
ال��دور األب��رز للعي��ان يف التحرك على 
إغف��ال  م��ع ع��دم  الليبي��ة،  الس��احة 
القي��ادي  ال��دور  تثبي��ت  يف  الرغب��ة 

ا. ا ودوليًّ الفرنسي أوروبيًّ
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التونس���ي على رئيس بات بقاؤه مس���تحياًل. وال تاُلم 
على ذلك مبنظور الرؤية األوروبية للحدث؛ إذ بدا في 
نظر كثير من املفكرين والساس���ة األوروبيني »طفرة« 
من اضطرابات اجتماعية ميكن إخمادها باألس���اليب 
املتبعة من قبل، كما كان في تونس نفس���ها فيما ُعرف 
بثورة األرض اخلضراء ف���ي ثمانينات القرن امليالدي 
العشرين، ولم يقّدر إاّل قليل من املفكرين والسياسيني 
أّنهم يشهدون ثورة ش���عبية بامتياز، تعلن ميالد عهد 
جدي���د، بل نقطة انطالق تاريخي���ة لتغيير تاريخي ال 

يقف عند حدود تونس نفسها. 

وليس صحيًحا أّن اإلعالن آنذاك عن استعداد باريس 
لتوريد أدوات تقنية متطّورة لقمع »االضطرابات« دعًما 
للرئيس التونسي السابق، قد كان مجّرد خطأ انفردت 
الوزيرة به، فالسياسة اخلارجية الفرنسية ليست من 
اختصاصها وحدها، بل تخضع أيًضا للرئيس الفرنسي 
مباشرة، ومعه طاقمه احلكومي.. ولهذا ميكن التعميم 
أن السقطة الفرنسية شاملة، وأنها كانت نتيجة خطأ 

جسيم مشترك.

وأّدت س���رعة مجرى احلدث في تونس، والسقوط 
الس���ريع لرئيس الدولة، إلى سرعة مشابهة في اتخاذ 
القرار بتحّول السياس���ة الفرنسية -والغربية عموًما- 
مبا يعادل 80) درجة، وش���اع القول: إن الغرب تخلّى 
عن أح���د حلفائه -أو ركيزة م���ن ركائز هيمنته- في 
املنطقة، والواقع أّن »احلليف الصغير« س���قط رغًما 
عن السياسة الغربية »املشدوهة«، وليس نتيجة تخلّيها 
عنه، ث���ّم ظهر للعيان أّن احلدث يفت���ح باب التغيير، 
ول���م يكن مج���رد اضطراب���ات معيش���ية اجتماعية 
ومطالب مح���دودة على صعيد احلق���وق واحلريات، 
وأدركت فرنسا -أوثق حلفاء احلاكم املستبّد التونسي 
الغربيني- أّن الوسائل التقليدية إلخماد االضطرابات 
احملدودة ال ميكن أن ت���ؤّدي مفعوالً مماثاًل ملا مضى 
في مواجهة قّوة منبثقة عن اإلرادة الشعبية في تونس، 
ولك���ّن ه���ذا اإلدراك اقتصر على االقتن���اع بضرورة 
»تبديل الوس���ائل« فحسب، أي س���قط االستبداد من 

قبل أن تتخلّى السياسة الفرنسية عن محاولة دعمه، 
فاضطرت إل���ى التحّول في اجتاه التعامل بوس���ائل 
جدي���دة مع وضع جدي���د، ولك���ن دون تعديل جوهر 

األهداف السياسية وثوابتها. 

في الفترة ما بني سقوط احلاكم املستبد في تونس، 
وبني أّول انتخابات حرة ف���ازت فيها جماعة النهضة 
اإلس���المية، بقيت فرنسا تعّول على القوى السياسية 
املرتبطة بها فكًرا وسياس���ة، وعل���ى توّقع أن حتصد 
هذه القوى حصيلة الثورة، فكانت تلك السقطة الثانية 
للسياسة الفرنسية؛ إذ بقيت حتى االنتخابات عاجزة 
عن تقدير أن بروز هذه القوى على الس���طح من قبل 
مع تغييب س���واها، كان نتيجة تسليط األضواء عليها 
غربّيًا )وتغريبّيًا(، ونتيجة اعتماد احلكم االس���تبدادي 
نفس���ه على القبول بوجودها؛ لعلمه بضآلة خطرها، 
بس���بب افتقاره���ا إلى قاع���دة ش���عبية عريضة من 
ورائها، فكانت واقعّيًا جزًءا من سياس���ة االس���تبداد 
وممارساته فحس���ب، وليست تعبيًرا عن إرادة غالبية 
شعبية أسقطت االس���تبداد، وهذه الغالبية هي التي 
بدأت تسعى لبديٍل يصنع التحّول اجلذري في الدولة 

واملجتمع، وليس ملجرد تبديل الوجوه بأخرى.

كان أقصى تقديرات الفرنس���يني بشأن االنتخابات 
احل���رة األول���ى ف���ي تون���س ال يتع���ّدى أن يحصل 
اإلس���الميون على نس���بة 25 في املائ���ة من أصوات 
الناخبني )ويس���ري هذا على مص���ر(، ورمبا لعب في 
ذلك دوًرا أّن اإلس���الميني أنفسهم كانوا يتحّدثون عن 
توقع تلك النتيجة أيًضا، وملّا ظهرت النتائج الفعلية لم 
يعد يجدي تفسيرها باألطروحات التقليدية القدمية، 
واملتبعة منذ زمن في حتليل نتائج انتخابات سابقة في 
البلدان العربية واإلسالمية، سواء في ذلك االنتخابات 
السياس���ية املزّورة واملقّي���دة، أو تلك التي جتري على 
مستوى تنظيمات نقابية ومهنية وطالبية، بحّيز أوسع 
من احلرية والتنافس، ويفوز اإلس���الميون فيها، فقد 
كان التفسير الغربي يرّكز دوًما على أّن ذلك يعّبر عن 
غض���ب الناخب من واقع التخلف وواقع الفس���اد في 
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العالقات الدولية

احلكم فحسب، وال ميثل »الثقة والتأييد« لصالح اجتاه 
إسالمي يصلح للحكم.

    وأوض���ح األمثلة على ذل���ك ما قيل بصدد نتائج 
االنتخابات الفلس���طينية احلرة التي أسفرت عن فوز 
حركة حماس، والواقع أن ه���ذا الدرس بقي محدود 
النتائ���ج على طريق���ة التفكير الغربي���ة، والتي تقول 
عموًما: إّن حرية الناخب س���تؤّدي بالضرورة إلى فوز 
القوى املرتبطة بالغرب فك���ًرا على األقل إن لم نقل: 

فكًرا ومصلحة مادية.

بع���د االنتخابات في تونس -وم���ع اإلعداد لها في 
مص���ر- بدأ ما ميكن وصفه بإنق���اذ ما ميكن إنقاذه، 
مقترًنا باإلعداد للمرحلة التالية، مع تقدير أّن معظم 
ما صنعته عقود التغريب والهيمنة في البلدان العربية، 
قد بدأ يتقّوض بانطالقة ث���ورات الربيع العربي، وأّن 
النتائج لن تخدم م���ا يعتبره الغرب »مصاحله«، أو ما 

يجدر وصف معظمه بالهيمنة واالستغالل.

إذا جتاوزن���ا أس���اليب الصياغة املرتبط���ة بعملية 
اإلخراج املناسب، جند محور األهداف الفرنسية جتاه 
املنطقة العربية واإلسالمية كان -وال يزال- يدور حول 
ثوابت لم تتغير نس���بّيًا، منذ سقوط الدولة العثمانية 
على األق���ل: الهيمنة والعلمن���ة، والتجزئة والتخلف. 

وتنعكس هذه الثوابت على خمتلف األصعدة:

)- أمنيًّـــا: أاّل تتك���ّون قّوة ذاتية في املنطقة العربية، 
ليس في حدود ما يش���ّكل خطًرا على أوروبا فحسب، 
ب���ل مع العمل على بقاء املنطقة دون مس���توى الدفاع 
عن النفس، بل مجّرد احليلول���ة دون الهيمنة الغربية 

اخلارجية. 

وهذا ما يعود إلى قيام السياس���ات الغربية إجماالً 
عل���ى قاع���دة »البقاء لألق���وى«، أي ف���رض اإلرادة 

السياسية عبر موازين القوة. 

2- سياســـيًّا: أاّل يصبح التيار اإلسالمي -معتدالً أو 
غير معتدل وفق التصنيفات الغربية- هو التيار األقوى 

سياس���ّيًا، ليس في حدود ما تبّين���ه جوالت انتخابية 
فحس���ب، وبالتالي ممارس���ة حق ناخبيه في صناعة 
القرار، بل مع العمل على إبقائه خارج الس���لطة، وإن 

حّقق فوًزا انتخابّيًا. 

وهذا ما يعود إلى تصّور حضاري مركزي )جغرافّيًا 
وعلى صعيد اإلنسان احلضاري( في أوروبا خصيًصا، 
والذي يس���تبعد إمكاني���ة التعايش ب���ني حضارتني 
متجاورتني، وإن بدأ رفع شعار احلوار والتعايش حديًثا 
بتأثير االنحراف األمريكي فكرّيًا )صدام احلضارات(، 
وم���ا بدأ يدّم���ره على أرض الواقع عبر السياس���ات 

العسكرية عاملّيًا.

3- اقتصاديًّـــا: أاّل تتحول األوض���اع االقتصادية من 
البنى الهيكلية )الفاس���دة( واالس���تهالكية، وبالتالي 
)التابعة( واملستوِردة، إلى بنى هيكلية إنتاجية، وبالتالي 
احملّقق���ة الكتفاء ذاتي في ميادين أساس���ية، ومن ثَم 
تصبح قادرة على خوض ساحات املنافسة الدولية، مع 
ما يعنيه ذلك من حتّرر حقيقي مّما يوصف باالستعمار 
احلديث من مثل: القيود عبر القروض، واالس���تنزاف 
عبر االس���تثمارات، ودميومة اخللل املالي عبر حرية 

غير متكافئة في التعامل التجاري.

وه���ذا ما يعود إلى س���يطرة الفكر املادي من جهة، 
وواقع مشهود )السيما في حقبة العوملة( أن االقتصاد 

واملال يصنعان السياسة وليس العكس.

4- )ثم بإيجاز( على صعيد صناعة اإلنسان الفرد، 
وتوجيه العالقات بني فئات املجتم���ع، فكرّيًا وثقافّيًا 
واجتماعّيًا وفنّيًا ولغوّيًا، وهو ما ال تخفى جتلّياته منذ 
عقود عديدة في العمل الدائب على ما أصبح مصطلح 

التغريب يعّبر عنه.

لم تتغير الثوابت واألهداف الغربية، وبالتالي ما يتفّرع 
عنها في التعامل السياسي )واألمني واالقتصادي..(، 
مثل ربط صناعة الق���رار باملصالح الذاتية، وإخراجه 
في لباس ترس���يخ معايير غربي���ة في تعريف مفاهيم 
احلقوق واحلريات وممارس���اتها، ولي���س مجهوالً أن 
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هذا »اإلخراج« لم يصل قّط إلى مستوى حتّرك غربّي 
مضاّد للخرق املتواصل لتطبيق تلك املفاهيم من جانب 
األنظمة االس���تبدادية، التي اعتمدت على أّن حتقيق 
املصالح الغربية، وتلبية املطامع الغربية على الصعيد 
املادي، كفيل باحلصول عل���ى دعم غربي، رغم خرق 
منظومة احلقوق واحلريات جملًة وتفصياًل.. وهو ما 

الغربية  السياس���ات  مع  اتفق 
باستمرار.

لثورات  األه���ّم  املغ���زى  إّن 
الربيع العربي -من حيث البعد 
الدولي لها- هو أنها تستأصل 
ه���ذه املعادلة بني االس���تبداد 
والهيمن���ة الغربي���ة، وتُوج���د 
معطي���ات جدي���دة مرتبط���ة 
باإلرادة الش���عبية الذاتية، أي 

أّنها تضع السياس���ات الغربية أمام ش���روط جديدة 
للتعامل مع املنطقة.

مع استيعاب حقيقة ما يجري ظل العمل في الغرب 
لتحقي���ق أهداف قدمي���ة، في نطاق هذه الش���روط 
اجلديدة، التي تس���تدعي -بنظ���ر الغربيني- تبديل 
الوس���ائل ال األهداف، وياُلَحظ هن���ا أّن هذا التبّدل 
اجلزئي في إخراج السياس���ات واملمارسات الغربية، 
أصبح يتركز في مصر الث���ورة على ما تبذله أطراف 
أمريكية وأملانية ف���ي الدرجة األولى، وفي مين الثورة 
على ما تبذل���ه أطراف أمريكية مبش���اركة خليجية، 
وتكاملت هذه األدوار بتالقيها نس���بّيًا في ليبيا الثورة 
وس���ورية الثورة، أّما بالنسبة إلى تونس الثورة فيترّكز 

التعامل معها على ما تبذله أطراف فرنسية.

لم يقطع مس���ار الثورة في تونس بعد حتقيق هدف 
»إس���قاط النظام« مراحل تستحق الذكر في اجلوانب 
األمنية، والسياسية )اخلارجية( واالقتصادية، وعندما 
يتحقق شيء من ذلك، فسوف يظهر التفاعل الفرنسي 
معه���ا في حينه، وس���يكون وف���ق الثواب���ت املذكورة 
في السياس���ات األمنية، والسياس���ية، واالقتصادية 

الفرنس���ية، ولكّن س���قوط مرتكزات االستبداد أوجد 
احلّد األدنى املبدئي لتحّرر املجتمع في ميدان »صناعة 

اإلنسان«  كما ورد التعبير عنها آنًفا. 

هنا ميكن الق���ول: إّن التعامل الفرنس���ي مع واقع 
تونس اجلديد على ه���ذا الصعيد منوذج ملا ميكن أن 
يكون عليه على األصعدة األخرى، وهذا ما يس���تحق 
وصف: إنقاذ م���ا ميكن إنقاذه، 
ملرحلة  جديدة  مرتكزات  إليجاد 

قادمة.

املقصود متابعة  لبي���ان  يكفي 
نوعي���ة املش���كالت األولى التي 
بدأت »تُصنع صنًعا« على طريق 
مّما  التونسية،  الش���عبية  الثورة 
ب���دأت بذوره قب���ل االنتخابات، 
وانطل���ق إلى العل���ن بعد نتائجها غي���ر املتوقعة وفق 
التقديرات الفرنس���ية والغربية، وعناوين تلك املشـــكالت 

معروفة: 
- قضية املرأة وفق طرحها الغربي.

- حرية اإلع���الم مبعنى احلفاظ عل���ى مرتكزاته 
العلمانية من العهد السابق.

- من���ع القوان���ني الص���ادرة عن مبادئ الش���ريعة 
اإلس���المية، رغم غي���اب الذريعة التقليدية بش���أن 

األقليات.
- وما شابه ذلك مّما يستهدف احليلولة دون ترسيخ 
مرتك���زات الدول���ة املتحّررة من االس���تبداد، والعمل 
للمحافظ���ة على مرتكزات صنعها االس���تبداد بدعم 

غربي، جلّه فرنسي.

إّن متكني هذه التوّجه���ات وأمثالها من حتقيق 
مآربها -ليس في تونس فقط- ميكن أن يسفر آجاًل 
أو عاجاًل عن تكوين مرتكزات تغريب جديدة، كما 
كان في مطلع القرن امليالدي العش���رين، وآنذاك 
ميكن أن يتكّرر -رغم ث���ورات الربيع العربي- ما 
صنعته تلك املرتكزات بدعم خارجي عن بعد، على 
امتداد قرن وأكثر، والذي يعتبر االستبداد احمللي 

إّن املغزى األهّم لثورات الربيع العربي 
-م��ن حيث البع��د الدولي هل��ا- هو أنها 
تس��تأصل هذه املعادلة بني االستبداد 
واهليمن��ة الغربية، وُتوج��د معطيات 
الش��عبية  جدي��دة مرتبطة ب��اإلرادة 
السياس��ات  تض��ع  أّنه��ا  أي  الذاتي��ة، 
الغربية أمام ش��روط جديدة للتعامل 

مع املنطقة.
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وجميع ما تفّرع عنه من نتائجه املباشرة.

   غياب يف اليمن وحضور يف ليبيا: 

كان اليمن خارج نطاق النفوذ الفرنسي قبل الثورة، 
وبقي كذلك أثناءها وحتى اآلن، رغم قربه من مناطق 
نفوذ فرنسية معروفة في مدغشقر وجيبوتي وغيرهما. 
ولئن كانت مقولة تقاس���م مناط���ق النفوذ أو التفاهم 
على تقاس���مها حتتاج إلى دليل، فق���د أعطى الدليَل 
نأُي فرنسا بنفسها عن التعامل مع الثورة الشعبية في 
اليمن، وعدم ظهورها كالعب مشارك في النهج الذي 
جمع الدول اخلليجية والواليات املتحدة األمريكية في 

الدرجة األولى، وأفضى إلى نتائج معروفة.

وقد جتّدد عنصر املفاجأة في الغرب؛ نتيجة انتقال 
الثورة الشعبية إلى مصر قبل سواها، ولكن مع سرعة 
إجناز هدفه���ا األول بصورة نهائي���ة، تضاءل مفعول 
املفاجأة في التعامل الغربي م���ع حدث ربيع الثورات 
العربية، ويعني ذلك أّن التحركات الغربية لم تعد قابلة 
للتفسير باعتبارها »ردود أفعال« متسّرعة على مسار 
احلدث السريع فحس���ب، بل يجب فهمها وتفسيرها 
على أساس أّنها حتركات استعادت صيغتها التقليدية: 
تقدير الواقع القائم، والتخطيط للتعامل معه، وإخراجه 

بالصورة املناسبة قدر اإلمكان. 

بتعبير آخر عادت ثوابت األهداف السياسية لتفعل 
فعلها في صناع���ة القرار، مع التطلّع إلى حتقيق تلك 
األهداف بالصورة املالئمة للنتائج املنتظرة من احلدث 

في املنطقة العربية املستهدفة.

ولئن كان هذا يفس���ر مثاًل س���رعة حتّول السياسة 
األمريكية إلى التفاهم مع جماعة اإلخوان املس���لمني؛ 
باعتبارها القوة األكبر املنتظرة في الساحة السياسية 
الت���ي صنعتها الثورة ف���ي مصر، فهو يفس���ر أيًضا 
التح���والت في السياس���ات األوروبي���ة، مبا في ذلك 

السياسة الفرنسية، جتاه مصر وسواها.

لقد وجدت فرنس���ا نفسها بعد سقطتها في تونس، 

وعدم قدرتها على اس���ترجاع أنفاسها في ثورة مصر 
أّن الثورة الشعبية في ليبيا فرصة سانحة لتحقيق عدة 

أهداف دفعة واحدة. 

ولم يكن خافًيا على الساس���ة الفرنسيني ما وصل 
إليه التعاون الوثيق بني النظام االس���تبدادي في ليبيا 
ومخابراته، وبني الق���وى الغربية ومخابراتها، وهو ما 
تنكش���ف أبعاده تدريجّيًا مع توثيقها بعد الثورة، بينما 
انكشف أثناء التدخل األطلسي-العربي أّن هذا التعاون 
االستخباراتي لم ينقطع -السيما مع الواليات املتحدة 
األمريكية- رغم التدخل العسكري، الذي أصبح هدفه 
األول -كما تكشف مؤشرات عديدة مبا فيها التواصل 
ا- هو ترسيخ تقسيم ليبيا؛ بحيث  االستخباراتي س���ّرً
تتح���ول بكامله���ا إلى مناطق نفوذ غربي���ة، وهذا مع 
تقدير أن الثورة الش���عبية بلغت منذ اللحظات األولى 
الندالعها مرحلة الالعودة، وقد أعطى مثال س���ورية 
الحًقا أن االمتناع ع���ن تدخل خارجي ال يعني متكني 

النظام املستبّد من إخماد الثورة.

في إطار التعامل الغربي الشامل مع الثورة الشعبية 
في ليبيا، كان لفرنس���ا أهدافها الذاتية التي جعلتها 
تبدو في مقّدمة الصفوف الداعية إلى التدخل بذريعة 
»إنقاذ شعب ليبيا من مذابح مؤّكدة«، وأهم هذه األهداف:

)- تثبيت موقع قيادي متقّدم لفرنس���ا داخل نطاق 
حلف ش���مال األطلس���ي الذي عادت إل���ى عضويته 
العسكرية قبل فترة وجيزة نسبّيًا، ولم تستطع حتقيق 
هذا الهدف لنفسها في السنوات املاضية بعد احلرب 
الباردة، الس���ّيما ف���ي حقبة بوش االب���ن والهجمات 
العس���كرية العاملية، وبدا احل���دث الليبي متزامًنا مع 
انحسار هذه احلقبة، والبحث عن ِصَيغ جديدة ملوازين 

القوى دولّيًا. 

2- التعويض في الس���احة العربية عن اخلس���ارة 
الكبيرة على صعيد مكانة فرنسا -وفق تصّور الساسة 
الفرنسيني- بعد أن اهتّزت بقوة بسبب طريقة التعامل 
مع الثورة الش���عبية في تونس من قبل، وهو ما ينطوي 
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على تناقض كبير بني هدف التقسيم إلى مناطق نفوذ 
بريطانية فرنس���ية إيطالية في الدرجة األولى، وبني 
إخراج التدخل في صيغة دعم ثورة التحّرر الشعبي من 
االس���تبداد، ويكشف ذلك في الوقت نفسه أّن التحّرر 
من االستبداد الداخلي ال يشمل مبنظور الغرب حتمية 

التحّرر من هيمنة أجنبية.

3- تثبيت موقع لفرنسا في استغالل الثروة النفطية 
في ليبيا مستقباًل، والذي لم تستطع الوصول إليه من 
قبل رغم اجلهود التي بذلتها خالل العهد السابق في 
ليبيا، وذلك بس���بب منافس���ة غربية قوية، من جانب 
إيطاليا في الدرجة األولى، وحاولت في اآلونة األخيرة 
التعوي���ض عن ذل���ك بفتح أبواب التع���اون في قطاع 
الطاقة النووية، إاّل أّنها تدرك أّن مستقبل هذا القطاع 
دولّيًا بات مش���كوًكا فيه إلى حّد بعيد، كما تؤّكد ردود 

الفعل على كارثة فوكوشيما في اليابان.

4- العمل في نطاق هدف غربي مش���ترك )تاريخي 
ق���دمي ومتجّدد نتيج���ة ثورات الربي���ع العربي( على 
تقس���يم ليبيا إلى مناطق نفوذ غربية، وبالتالي شغلها 
داخلّيًا بنزاعات طويلة األمد، وربطها خارجّيًا بالقوى 

الغربية، ويرتبط بذلك الهدُف األهّم وهو احليلولة دون 
أن ميتد مفعول ربيع الثورة العربية ليش���مل جغرافّيًا 
كامل منطقة الش���مال اإلفريقي، نتيجة شمول نتائجه 

األولى ليبيا بعد تونس ومصر.

    لم يحقق التدخل األطلسي هدف التقسيم ألسباب 
عديدة: أهمها أّن الث���وار الليبيني جتاوزوا »تعليمات 
األطلس���ي وحتذيراته«، فصنعوا م���ن خالل حتّركهم 
الذاتي -الس���يما في معركة حترير طرابلس- واقًعا 
جديًدا فرض نفس���ه على القوى الغربية األطلس���ية. 
ولكّن فرنس���ا أيًضا لم حتقق هدفه���ا الذاتي بتثبيت 
مكان���ة قيادية لها في حلف ش���مال األطلس���ي، فقد 
استعرضت الواليات املتحدة األمريكية بصورة واضحة 
أثناء مجرى العمليات العسكرية األطلسية، أّن فرنسا 
عاجزة -مع األوروبيني- عن حس���م املعركة عسكرّيًا 

دون املشاركة العسكرية األمريكية.

رمّبا كان هذا اإلخفاق من أسباب أُفول جنم الرئيس 
الفرنسي السابق ساركوزي داخلّيًا، وخسارته مع حزبه 
انتخابات الرئاسة لفترة ثانية، ثم االنتخابات النيابية، 
إلى جانب أسباب أخرى من ميادين سياساته الداخلية 
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واالقتصادية واألوروبية. 

وكان األس���لوب الذي اتبعته فرنس���ا ف���ي »تزعم« 
الدعوة إلى التدخل في ليبيا، أس���لوًبا اس���تعراضّيًا 
بصورة مكش���وفة، مّما عزاه احملللون األوروبيون إلى 
شخصية س���اركوزي، وهذا صحيح جزئّيًا فقط، فقد 
س���بق لسلفه أن حتّرك سياس���ّيًا في املنطقة العربية 
)فلسطني ولبنان، وسورية وليبيا( بأساليب استعراضية 
مش���ابهة، دون أن يعطي ذلك مضموًنا آخر لصناعة 

القرار السياسي.

عل���ى أّن التركي���ز عل���ى انتق���اد ه���ذا العنصر 
االس���تعراضي، من جانب بلدان أوروبية أخرى، يعود 

عليه،  االختالف  اقتص���ار  إلى 
مقابل ع���دم وجود خالف كبير 
مع السياس���ة الفرنس���ية وفق 
مع  لتعاملها  املتط���ّورة  الصورة 
الثورات العربية مبا فيها الثورة 

الشعبية في ليبيا.

إّن أهم عنصر في اس���تيعاب 
وتقوميها  الغربية  السياس���ات 
انطالًقا من  رؤيتها،  هو عنصر 

ثوابتها املنبثقة عن ج���ذور مصلحية مادية، وتاريخية 
حضاري���ة، وليس انطالًقا من رؤي���ة جزئية ألحداث 
وس���لوكيات سياس���ية محدودة، أو من رصد املقوالت 
التي تعّبر عنها، وتقتصر واقعّيًا على اختيار األسلوب 
األنس���ب إلخراجها. وهذا ما ال يخفى على املفكرين 
والساسة الغربيني في انتقادهم لألسلوب االستعراضي 
في السياسة الفرنسية جتاه ثورات الربيع العربي، دون 
أن تصل تلك االنتقادات قط إلى مضمون السياس���ة 
الفرنس���ية وثوابتها املذكورة آنًفا؛ ألّنها منسجمة مع 
س���واها غربّيًا إلى حّد بعيد، إلى جانب وجود عوامل 
التنافس التقليدي بني الق���وى الغربية.. فهنا بالذات 
تس���ري قاعدة أّن اخلالف ال يُفسد للوّد قضية، فال 
مين���ع من جتاوره مع مواطن االتف���اق األعمق جذوًرا 

ومفعوالً. 

على احللبة  الدموية يف سورية:

لم ينقطع تصنيف لبنان أّنه بّوابة فرنسا إلى النفوذ 
في شرق البحر األبيض املتوس���ط، وقد سعت سعًيا 
حثيًث���ا لتمتّد به���ذا النفوذ إلى س���ورية التي أصبح 
النظام االس���تبدادي فيها يقتس���م النفوذ والتأثير مع 
اإلس���رائيليني على األوضاع داخل لبنان، وبالتالي لم 
يكن مجّرد تصّرف سياسي عشوائي أو استعراضي أن 
تكون فرنس���ا أول دولة غربية استقبلت »بشار األسد« 
قبل وصوله إلى الس���لطة، وقبل أن تصبح له أي صفة 
رس���مية، لتدعم بذلك هدف أبي���ه املعروف أن يثّبت 

وراثته للحكم األسدي.

يعلمون  الغربيني إجماالً  وألن 
بحقيقة األوضاع في س���ورية، 
وحقيق���ة ارتباط���ات النظ���ام 
االستبدادي إقليمّيًا ودولّيًا على 
امتداد نصف ق���رن مضى، لم 
يكن أحد منهم يصّنف س���ورية 
في مطلع ثورات الربيع العربي 
بني الدول املرشحة قبل سواها 
لثورة شعبية من هذه الثورات، فيمكن القول: إّن اندالع 
الثورة في آذار/ م���ارس ))20م كان له وقع املفاجأة 
على صّناع الق���رار الغربي مبا يش���ابه وقع املفاجأة 

التونسية. 

وكما سبقت اإلشارة أصبح واضًحا في هذه األثناء 
أّن مفعول اإلرادة الش���عبية ف���ي صناعة حدث الثورة 
جعل من املفروغ منه أّن كل ثورة شعبية تندلع، تتجاوز 
خ���ّط الالعودة من حلظاتها األول���ى، فكان ال بّد من 
التعامل مع الثورة الش���عبية في سورية وفق ما فرضه 

الربيع العربي من واقع جديد في املنطقة.

التعامل الفرنسي مع الثورة الشعبية في سورية جزء 
عضوي من التعامل الغربي معها، وال ينبغي تبس���يط 
هذا التعامل باختزاله في صي���غ تقليدية صادرة عن 

الغربي��ة  السياس��ات  اس��تيعاب  يف  عنص��ر  أه��م 
وتقوميه��ا هو عنصر رؤيته��ا، انطاًقا من ثوابتها 
املنبثقة ع��ن ج��ذور مصلحية مادي��ة، وتارخيية 
حضارية، وليس انطاًقا من رؤية جزئية ألحداث 
سياس��ية حمدودة، أو من رص��د املقوالت اليت تعرّب 
ا على اختيار األسلوب األنسب  عنها، وتقتصر واقعيًّ
إلخراجها. وهذا ما ال خيفى على املفكرين والساسة 
الغربي��ني يف انتقادهم لألس��لوب االس��تعراضي يف 

السياسة الفرنسية جتاه ثورات الربيع العربي.
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تصّورات ما قبل ربيع الثورات العربية، ومنها:

)- »التدخ���ل العس���كري مطل���وب ومينعه املوقف 
الروس���ي«.. كما لو أّن الغرب لم يكن يتحّرك عسكرّيًا 

من قبل أو ال يتحّرك اآلن إاّل مبوافقة روسية!

2- »املأس���اة اإلنسانية في س���ورية تفرض التدخل 
العس���كري الغربي، والغريب عدم وقوعه كما وقع في 
ليبي���ا«.. كما لو أنه قد كان ف���ي ليبيا )ومن قبل في 

البلقان.. ومناطق أخرى( ألسباب إنسانية فعاًل!

3- »التدخ���ل مطلوب، ولكن يخش���ى م���ن عواقبه 
اإلقليمية«.. كما لو أّن األوض���اع اإلقليمية في لبنان 
والع���راق واألردن أوضاع مس���تقرة، وميكن أن تتفّجر 

بتحرير إرادة شعب سورية من االستبداد!

4- »التدخل مطلوب لوال أّن س���قوط النظام يزعزع 
اس���تقرار االحتالل اإلس���رائيلي في اجلوالن وهدوء 
جبهته«.. وال يتف���ق ذلك مع حقيقة التوقعات الغربية 
بصدد استحالة اس���تمرار بقاء هذا النظام، وبتعبير 
آخر أصبح سقوط النظام االستبدادي مؤّكًدا في نظر 
الغرب أيًض���ا، فأصبحت املعضلة ه���ي البحث -من 
أجل ربيبته اإلس���رائيلية- عن صيغة إقليمية جديدة 
مناس���بة، ولئن صّحت تلك املقولة فهي تفّس���ر عدم 

التدّخل بانتظار حّل هذه املعضلة!

هذه مقوالت مرتبطة مبعادالت سياسية وعسكرية 
إقليمية ودولية ومنطلقات فكرية تعود إلى فترة ما قبل 
ث���ورات الربيع العربي، التي أوجدت معادالت جديدة، 
تف���رض البحث عن خلفية أخ���رى، أو خلفية إضافية 

للقرار الغربي جتاه سورية.

لقد كان التخ���ّوف الغربي من أن يتحّول الش���مال 
اإلفريق���ي، أي اجلزء الغربي من املنطقة العربية، إلى 
مساحة جغرافية كبرى للتحّرر من االستبداد املرتبط 
بالهيمن���ة الغربية، من وراء قرار التدخل العس���كري 
لتقس���يم ليبيا.. وأخفق هذا اله���دف، وإن بدأ يترك 
آثاره داخل احل���دود الليبية بعد حتقيق الهدف األول 

للثورة: سقوط النظام.

وميكـــن القـــول: إن التخّوف الغربي األكبر من مس���ار 
ثورات الربيع العربي في اجلزء املش���رقي من املنطقة 
العربية، هو على وجه التخصيص أن يؤّدي جناح الثورة 
في س���ورية بصورة ناجزة إلى تكوين مساحة سياسية 
أكبر مفعوالً من مفعول »االمتداد اجلغرافي« ش���مال 
إفريقي���ة، في صناعة مس���تقبل املنطقة العربية، وما 
وراءها من بعد جغرافي وحضاري، إسالمي وإفريقي 
وآسيوي، وذلك من خالل محور مصري-سوري جديد 
من صنع اإلرادة الش���عبية، فهذا م���ا ميكن أن يترك 
أثًرا كبي���ًرا على صناعة مس���تقبل املنطقة ومواقعها 
الدولية على مختلف األصعدة، والسيما على الصعيد 

احلضاري.

ال خترج السياســـة الفرنســـية عن هذا اإلطار يف تعاملها مع 
الثورة الشعبية يف سورية، وهذا ما ينعكس يف:

)- لن يقع تدخل عسكري غربي في سورية إال في 
حالة واحدة: محاولة إجهاض الثورة بعد جناحها عبر 
محاولة التمكني لوضع جدي���د يتناقض مع أهدافها، 

السيما حترير اإلرادة الشعبية حتريًرا ناجًزا.

2- اقتصار دعم الثورة من اخلارج مبختلف ميادينه 
على حدود مدروسة، للتمكني من إطالة أمد املواجهة 
املسلّحة دون مستوى احلسم النهائي، مّما يعني القضاء 
على أكبر قدر ممكن من طاقات سورية الدولة، وليس 
س���ورية النظام حتديًدا، كما يعني الوصول إلى درجة 
مأساوية تنهك الش���عب الثائر لتقّبل أي وضع جديد 

جتري املساعي الصطناعه.

جمي���ع ما صدر من تصريح���ات ومواقف وتواصل 
مباش���ر من جانب املس���ئولني الفرنس���يني في عهد 
ساركوزي وعهد أوالند على السواء، ال يخرج عن هذه 
الدائرة اجلامعة للسياسة الغربية جتاه الثورة الشعبية 

في سورية، بل يتطابق مضموًنا ومقصوًدا.

له���ذا تتعاقب املواق���ف والتنويهات الرس���مية بني 
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االس���تعداد لدعم الث���ورة، بل وللتدخ���ل بصورة من 
الصور، وبالتالي »طمأنة« الثوار لالستمرار في الثورة، 
وبني تأكيد استحالة احلّل العسكري واستحالة التدخل 
و»طمأنة« النظام األسدي، ليستمّر في التصعيد الذي 

بلغ درجات من العنف والهمجية ال مثيل لها.

وال يغيب هنا أيًضا مفعول العناصر الثابتة األخرى 
في السياسة الفرنسية، وهو ما يظهر للعيان من خالل 
رصد تركيز الطرف الفرنس���ي على قوى »سياس���ية 
تقليدية« سورية، وعلى بعض الدول اإلقليمية، بصورة 
تختلف بوضوح عن تركيز الطرف األمريكي، والتلويح 
بخطوات متقّدمة على س���واها بش���أن نوعية الدعم 
بالسالح، أو طرح مشاريع حكومة انتقالية، أو تكثيف 
االتصاالت مع اجلهات العلمانية املتشّددة من الساحة 

السورية، ودعمها بصورة مباشرة.

ال ميك���ن التنب���ؤ س���اعة كتابة هذه الس���طور مبا 
س���تفضي إليه هذه السياسة الفرنسية، وال السياسة 
الغربية إجماالً، فالقوى الغربية تواجه في س���ورية ما 

لم تواجهه في سواها على أكثر من صعيد، ومن ذلك:

)- في تنفيذ املخططات التي تس���تند إلى عناصر 
املال والس���الح واالحتضان السياسي غربّيًا، ال ميكن 
االعتماد على قّوة سياسية سورية قيادية مّما يوصف 
باملعارضة )خارج احلدود وداخل احلدود على السواء(؛ 
الفتقارها إلى دعم القّوة احلقيقية التي تصنع احلدث 

الثوري داخل احلدود. 

2- ال يزال مس���ار أحداث الثورة يسبق السياسات 
واملخططات الغربية، رغم محاولة تصوير ذلك باجتاه 
معاكس، أي القول: إّن طول أمد الثورة يرتبط »فقط« 
بعدم احلصول على دعم خارجي بالنوعية احلاسمة، 
فالواق���ع أّن طول أمد الثورة يصنع ق���ّوة ثورية ذاتية 
متحّررة مع فداحة الثمن في ش���كل تضحيات يومية 

جسيمة.

3- لم تس���تطع القوى الغربية عموًما أن تس���تقرئ 
مس���ار الثورة الشعبية في س���ورية بصورة يسمح لها 

بتثبي���ت مخططات قابلة للتنفي���ذ؛ إذ لم يكن ممكًنا 
في مس���ار هذه الثورة أن تتكّون من اللحظات األولى 
الندالعه���ا صيغة سياس���ة ثورية واضح���ة املعالم، 
واألهداف والتشكيالت التنظيمية، وهذا ما ميثل -أكثر 
من س���واه- خصوصية الثورة الشعبية في سورية بني 
ثورات الربيع العربي، مقابل »خصوصية املمارس���ات 

الدموية الهمجية للنظام االستبدادي« املميزة له. 

4- نتيجة ملا س���بق س���ّجل مس���ار الثورة الشعبية 
في س���ورية بوضوح ارتقاء نوعّيًا في األداء والتنظيم 
اعتماًدا على القوة الذاتية وحدها، وبدأ يسّجل أيًضا 
خطوات نوعية تض���ع القوى الغربية التي تتواصل مع 
مختلف األطراف، الفاعل���ة وغير الفاعلة في الثورة، 
أمام »مأزق« بعد آخ���ر، وأهّم هذه اخلطوات النوعية 
ساعة كتابة هذه الس���طور: االعتماد في قّوة التسلّح 
على مس���ار الث���ورة، أي على ما ميك���ن حتصيله من 
عت���اد داخل احلدود إلى جان���ب تعطيل طاقة النظام 
االس���تبدادي عن اس���تغالل تفّوقه عتاًدا في مواجهة 

الثورة على األرض.

السياس���ة الفرنسية جتاه الثورة الشعبية في سورية 
مندمجة في السياس���ة الغربية حتت وطأة الضرورة، 
ورغم خصوصيات أهدافها وثوابتها الذاتية، ففرنسا 
ال تستطيع ألسباب عديدة )روسيا.. إيران.. التحالف 
األطلس���ي.. االحتاد األوروبي( أن تتحّرك مبفردها، 
وف���ي الوقت نفس���ه ال تريد أن يك���ون حتّركها جزًءا 
»جانبّيًا« م���ن التحّرك الغربي، وتبدو محاولة التوفيق 
بني هذا وذاك للمراقب اخلارجي حافلة بالتناقضات، 

ومنها:

)- الدعوة أكثر من مرة إلى تدّخل عس���كري خارج 
نط���اق مجلس األمن الدولي على ألس���نة مس���ئولني 
سياس���يني كرئيس الدولة أو وزير اخلارجية، وتأكيد 
اس���تحالة ذلك أكثر من مرة على ألس���نة مس���ئولني 

آخرين كوزير الدفاع.

ميكن تفسير ذلك مثال بأّن كّل تصريح يدعم التدخل، 
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كان يتزامن مع تصريح من جانب مسئول أطلسي ومن 
وراء ذلك مسئول أمريكي باستحالة التدخل عسكرّيًا.

2- اإلعالن عن االس���تعداد لتقدمي أس���لحة نوعية 
لصال���ح الثورة، والتراجع عن ذل���ك بتأكيد االقتصار 

على الدعم في غير ميدان التسليح. 

ميكن تفسير ذلك مثال بأّن اإلعالن األّول يستهدف 
دع���م التصميم على اس���تمرار الث���ورة، وأّن اإلعالن 
الثاني يس���تهدف التنويه للنظام االس���تبدادي بشأن 

الذي بات يأخذ  »القمع«  متابعة 
شكل تقتيل واسع النطاق وتدمير 
شامل، ما دام ال يصل إلى خطوط 
حم���راء غير مطروح���ة أصاًل 

كمسألة األسلحة الكيميائية.

3- التع���اون الوثي���ق مع قوى 
»معارضة« علمانية داخل سورية 
املجلس  دعم  وإعالن  وخارجها، 
الوطني السوري لتشكيل حكومة 
انتقالية، رغ���م إدراك أن القّوة 
األكثر س���يطرة فيه ذات اجتاه 

إسالمي.

ميكن تفس���ير ذلك بأّن لعبة اإلعالن عن »حكومات 
انتقالية« من جانب جهات متعّددة، جتري مبش���اركة 
أطراف دولية ال تزال تبحث -وفق رؤى انفرادية لربط 
القوة احلاكمة املستقبلية بها- عن من ميكن االعتماد 
عليهم من الساسة املعارضني التقليديني، دون جدوى.

لعّل أه���ّم ما يبنّي خلفية التناقض���ات في املواقف 
واملمارس���ات السياس���ية الفرنس���ية، أّن كّل حتّرك 
فرنسي انفرادي يواجه في الساحة السورية عقبتني: 
أوالهما ظهور حتّرك آخر لقوة دولية أخرى، الس���يما 
الواليات املتحدة األمريكية، ال يتطابق أو ال يتكامل مع 
التحرك الفرنسي، والعقبة الثانية أّن التحّرك الثوري 
الداخل���ي بات أقدر مّما مضى عل���ى صناعة القرار 
بصورة مستقلّة عن تأثير الساحة السياسية للمعارضة 

التقليدية، فبدأت »املعارضة« تسعى لالرتباط به، بعد 
أن ترّكزت من قبل على ربطه بها.

خامتة: نظرة مستقبلية:

أطلق���ت الثورة الش���عبية في تونس مس���ار الربيع 
العربي، ونقلته الثورة الش���عبية ف���ي مصر إلى أبعاد 
تاريخية ومس���تقبلية حضارية شاملة، ووضعته الثورة 
الش���عبية في اليمن والثورة الش���عبية ف���ي ليبيا، كّل 
بص���ورة مختلفة عن األخرى، ف���ي موقعه الفعلي من 
الواقع اإلقليمي والدولي الذي 
»يريد الربي���ع العربي تغييره«، 
وأعط���ت -أو تعط���ي- الثورة 
الش���عبية ف���ي س���ورية وقود 
استمرارية مسار الربيع العربي 
بقوة، توازي حج���م ما تتطلّبه 
نوعية التغيير اجلذري الشامل 

الذي ينطوي عليه.

هن���ا ال يقتص���ر األمر على 
السياس���ة الفرنس���ية وحدها 
في محاولة تثبيت بعض املعالم لرؤية مس���تقبلية لهذا 
املس���ار والتعامل معه، مع تأكيد أمر جوهري، أّن كل 
حدث تاريخي بهذا احلج���م، ال ميكن اجلزم بطبيعة 
التغّيرات املتوّقعة منه، ليس ألنها في علم الغيب فقط، 
بل ألّن التقدير التحليلي السياس���ي يستند عادة إلى 
معايير مستمدة من أحداث تاريخية سابقة، وال يراعي 
أّن العناصر »اجلديدة« في احلدث التاريخي اجلديد 

تفرض األخذ مبعايير تتالءم معه.

أقصى ما ميكن قوله إذن:

)- أدخ���ل ربيع الثورات العربية عنصر قّوة كان بني 
املقّيد واملعّطل زمًنا طوياًل هو اإلرادة الشعبية، وظهر 
للعيان أّن قوى اس���تبدادية، محلية ودولية، قد أتقنت 
التعامل مع هذا العنصر بأس���اليب التقييد والتعطيل 
طوال العقود املاضية، ولكن لم تتقن عند انفجار عملية 

 أطلق��ت الثورة الش��عبية يف تونس مس��ار الربيع 
العربي، ونقلته الثورة الش��عبية يف مصر إىل أبعاد 
تارخيية ومس��تقبلية حضارية ش��املة، ووضعته 
الث��ورة الش��عبية يف اليم��ن والث��ورة الش��عبية يف 
ليبيا، كّل بص��ورة خمتلفة عن األخرى، يف موقعه 
الفعلي م��ن الواقع اإلقليمي والدول��ي الذي »يريد 
الربيع العربي تغيريه«، وأعطت -أو تعطي- الثورة 
الشعبية يف س��ورية وقود استمرارية مسار الربيع 
العرب��ي بقوة، ت��وازي حجم م��ا تتطّلب��ه نوعية 

التغيري اجلذري الشامل الذي ينطوي عليه.



    282          
التقرير االسرتاتيجي العاشر

الباب الرابع
العالقات الدولية

حترير اإلرادة الش���عبية، كيف »تتعامل« مع انطالقها 
لصناعة واقع جديد يختلف عّما كان قائًما حتى اآلن.

2- بقدر ما أخطأ املس���تبّدون في محاولة كل منهم 
تعليل بقائه رغم الثورة، بأن للبلد الذي يحكمه بالقهر 
»خصوصية« ستحول دون الثورة فيه أو دون انتصارها، 
بقدر ما أثبتت كل ثورة شعبية على حدة، أّن لها بالفعل 
من »اخلصوصية« ما ميّكنها من س���لوك س���بيل آخر 
لتحقيق هدفها األّول »إسقاط النظام«، وهذا ما يؤّكد 
أّن حتقيق األهداف التالية هو املرّجح مبعايير الربيع 
العربي، رغم السياسات االستبدادية والدولية املتبعة، 
س���واء إلخماد لهيب الثورة، أو لتحوي���ل نتائجها عن 

الوجهة التي اتخذتها بصورة مشتركة.

3- كل انتص���ار جزئي يتحقق في مس���ار ثورة من 
الثورات يترك مفعوله املباشر في تعزيز قدرة ثورة أو 
ثورات أخرى على حتقيق انتصارات جزئية أو شاملة، 
وهو ما يؤّكد أن املظهر التعّددي خلصوصيات الثورات 
العربية سيفضي في نهاية املطاف إلى تكامل نتائجها 
لتصّب في مس���ار مش���ترك للمنطقة، وهذا ما يبيح 
اس���تخدام تعبير ربيع الثورات العربية، وليس الربيع 
التونسي أو املصري، أو الليبي، أو اليمني أو السوري.

4- باملقاب���ل ال ت���زال القوى االس���تبدادية احمللية 
والق���وى اإلقليمية األخرى والقوى الدولية، تتعامل مع 
الث���ورات العربية من منطلق واق���ع التجزئة الُقطرية 

الذي س���بق ترس���يخه عبر العقود املاضية، ومساعي 
احليلولة دون أن تتحّول األرضية الُقطرية للثورات إلى 
أرضية تتجاوز احلدود اجلغرافية والسياسية القائمة، 
وس���بقت اإلش���ارة إلى انعكاس ذلك على السياس���ة 
الفرنس���ية في اختالف تعاملها م���ع الثورات العربية 
انطالًقا من املعطي���ات اإلقليمية والدولية، بينما بات 
هذا االختالف )الذي يس���ري عل���ى القوى األخرى( 
في مقدمة نقاط الضعف في مساعيها املتناقضة مع 
أهداف ثورات الربيع العرب���ي، ولعّل الذريعة الغربية 
والعربي���ة التقليدي���ة املتمثلة في املطالب���ة بتوحيد 
املعارضة الس���ورية، تظهر عل���ى حقيقتها عند طرح 
الس���ؤال املقابل عن غياب »توحيد« سياسات التعامل 
اإلقليمي���ة والدولية مع الثورة الش���عبية في س���ورية 

وسواها.

5- م���ن املرّجح أن يصبح االنتص���ار املنتظر للثورة 
الشعبية في سورية مفصاًل تاريخّيًا حاسًما، في تطّور 
مس���ار الربيع العربي، م���ن متطلّبات حتقيق »الهدف 
األول«: إسقاط االس���تبداد، إلى مرحلة العمل للبناء 
بع���د الثورات، ولن يك���ون هذا العم���ل »ُقطرّيًا«، بل 
سيُوجد بالضرورة أسًسا مشتركة على مستوى املنطقة 
العربية على األقل، ويضع بذور نهضة حضارية شاملة 
في الدائرة احلضارية اإلس���المية، لها بالغ األثر على 
مسار التطّور التاريخي احلضاري البشري مبجموعه. 
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معلومات إضافية

نبذة تارخيية عن العالقات الفرنسية السورية:

بدأت تلك العالقة بانتداب عصبة األمم املتحدة عام 922)م لفرنس���ا للوصاية على جزء من سوريا الطبيعية، 
واملس���اعدة في إنشاء مؤسسات للدولة هناك بعد سقوط اإلمبراطورية العثمانية. بعد انتهاء فترة االنتداب في 

أواخر أربعينيات القرن العشرين نشأ كيانان مستقالن؛ هما اجلمهورية السورية واجلمهورية اللبنانية.

أقرت اتفاقيتا س���ايكس بيكو وسان رميو االنتداب الفرنسي على سورية الطبيعية. ولكن املؤمتر السوري العام 
الذي انعقد في 8 آذار 920)م رفض االنتداب، وأعلن استقالل سورية الطبيعية بحدودها كاملة، وإقامة اململكة 
العربية السورية بزعامة امللك فيصل بن احلسني. دخلت القوات الفرنسية دمشق في عام 9)9)م بعد أن القت 
مقاومة عنيفة؛ رفًضا لالنتداب الفرنس���ي من قبل حكومة امللك فيصل بن احلسني في دمشق واملؤمتر السوري 

العام. 

توجهت القوات الفرنسية املوجودة على السواحل الشامية نحو دمشق، ولكن العرب تصدوا لها مبا ميلكون من 
أسلحة بسيطة في معركة ميسلون التي انتصر فيها الفرنسيون، فقاموا بإسقاط حكومة رضا الركابي الوطنية، 

وأبعدوا امللك فيصل. 

وإمعاًنا في معاقبة السوريني، قاموا باقتطاع األقاليم السورية الشمالية، وضمها إلى تركيا في معاهدة لوزان، 
وُطبق االنتداب على سوريا ولبنان ومنطقة املوصل )حالًيا في العراق(. 

اس���تمر هذا االنتداب حتى بداية احلرب العاملية الثانية بعد س���قوط فرنسا حتت االحتالل األملاني، وظهور 
حكومة فيش���ي. خالل فترة هذا االنتداب، مت تأسيس اجلمهورية السورّية ودولة لبنان الكبير من ضمن العديد 
م���ن الكيانات الصغيرة ضمن منطقة االنتداب، والتي أصبحت الحًقا اجلمهورية العربية الس���ورية واجلمهورية 

اللبنانية، على التوالي.

معركة ميسلون:

 ه���ي معركة قامت بني قوات املتطوعني الس���وريني بقيادة وزير احلربية يوس���ف العظمة من جهة، واجليش 
الفرنسي، بقيادة هنري غورو من جهة أخرى في 24 يوليو/ متوز920)م. 

وتعتبر معركة ميس���لون معركة عزة وكرامة خاضها البطل يوس���ف العظمة الذي كان يعلم أن جيش املتطوعني 
الذي قوامه 3000 مقاتل لن يصمد طوياًل مبواجهة اجليش اجلرار الذي كان يقوده غورو الذي كان عدده 9000 
جندي ومزود بطائرات ودبابات ومدافع وإمدادات. ومع ذلك، رفض أن يحتل الفرنس���يون بلده دون قتال فتبقى 
وصمة عار في التاريخ، فكانت معركة ميس���لون التي خاض فيها اجليش ببسالة معركة عزة ومبادئ، وُقدر عدد 
ش���هداء قوات املتطوعني السوريني ب�400 شهيد و000) جريح، أما عدد قتلى اجليش الفرنسي 42 قتياًل و54) 
جريًحا، وخاض معركة ميس���لون ثلة من علماء دمش���ق كان أبرزهم الشيخ محمد سعيد برهاني رحمه الله إمام 

وخطيب جامع التوبة في دمشق وشيخ الطريقة الشاذلية.
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الباب الرابع
العالقات الدولية

العالقات الفرنسية السورية املعاصرة:

في وقائع التاريخ السياسي للعالقات السورية الفرنسية الكثير مما يدل على طبيعة هذه العالقة؛ حيث كانت 
ا بني دولتني ونهجني وشعبني، حتى مفصل ميسلون كان طبيعّيًا  في جميع مراحلها عالقات )طبيعية( وطبيعية جّدً
ولم يكن ممكًنا عدم حدوثها، أو باحلري كان ميكن وسم هذه اللحظة من التاريخ بأنها ليست منطقية وال طبيعية.

لكن اللحظتني اللتني خرجت فيهما فرنسا عن منطق ومسار التاريخ السياسي للدول واألمم سجلهما الرئيس 
الس���ابق جاك ش���يراك، مرة عندما فتح ذراعيه، ومرة عندما عقد حاجبيه في عالقته مع س���وريا، مرة عندما 
اعتقد أن طريق العودة إلى بيروت متر بدمشق، ومرة عندما اعتبر أن أبواب واشنطن يفتحها العداء مع دمشق. 
وفي املرتني خس���رت باريس موقعها الطبيعي. ففي املرة األولى لم يكن قد وعى متاًما أن دمش���ق وبيروت ليستا 
بوابتني لدخول انتداب سياس���ي جديد على املنطقة، وأن طريق بيروت _ دمشق سالكة على خطني، وباجتاهني 

ال باجتاه واحد. 

وفي املرة الثانية خس���رت فرنس���ا أيًضا هويتها السياسية والثقافية ال ألنها اس���تعدت دمشق، بل ألن أبواب 
ا يجب اقتالعه كرًما لعني أحد،  واش���نطن مغلقة دائًما على مصاحلها. كما لم تعد ترى باريس  في دمش���ق عدّوً
وال صديًقا تعتمد عليه في تنفيذ سياساتها ومآربها، بل شريًكا في شبكة مصالح متبادلة تكثر معه نقاط االلتقاء 

أو تقل، تكبر معه املصالح أو تضمر.

فالعالقة بني باريس ودمش���ق تعود تدريجّيًا لتستقر على قواعد ثابتة يعرف كل طرف ويعترف مبصالح اآلخر 
وخطوطه احلمراء ويحترمها. فبالنس���بة لباريس -يرى س���اركوزي أن  مصالح فرنسا أوالً ميكن أن تأخذ أكثر 
من ش���كل ولون، وتتخللها أحيانا أف���كار أيديولوجية يصعب على العقل السياس���ي فهمها، لكن ال يصعب عليه 
تفهمها كربط قس���م من ه���ذه املصالح بعالقته بتل أبيب أو بالواليات املتحدة، وقس���م آخ���ر مرتبط بخياراته 
ملصالح اقتصادية ومالية في العالم العربي يتم توظيفها لنزاعات وصراعات عربية- عربية، لكن في النهاية فإن 
للجغرافيا السياس���ية موقعها في القرار االس���تراتيجي والتكتيكات امللحقة به، وهو األمر الذي لم تتوصل بعض 

القيادات العربية إلدراكه والتعامل مبقتضياته.

والرئيس ساركوزي كان يعرف أن هذا قدر العالقات مع دمشق، فسارع إلى إعادة فتح احلوار معها على أعلى 
املستويات، وكان يعرف أيًضا أن هذا األمر سيُغضب تل أبيب وواشنطن حبيبتي قلبه؛ فَزاَوج بني املصالح الفعلية 
والضرورات، مراهًنا على الغريزة السياسية في دمشق التي تعرف جيًدا كيف تقرأ بني نقاط الفعل ونقاط القول 
عن���د الغربيني، وتعرف كيف تقرأ بدقة )األجندات( و)والروزنامات(، وتدخلها وتترجمها في )تقوميها اخلاص(، 
فاللحظة تبدو مناس���بة للجانبني الس���وري والفرنسي للقاٍء يشّكل اس���تكماالً طبيعّيًا لعالقات طبيعية يحتاجها 

الشرق كله، وحتتاجها أوروبا أيًضا.

رد الفعل الفرنسي على الثورة السورية:

قال رئيس الوزراء س���اركوزي: إن الوضع في سوريا »غير مقبول«، وكانت وزارة اخلارجية الفرنسية قد أكدت 
في 26 أبريل رغبتها في أن تتخذ األمم املتحدة واالحتاد األوروبي »إجراءات قوية« لوقف »استخدام العنف ضد 

السكان«، مضيفة »املسئولون عن هذه اجلرائم يجب أن يُحاَسبوا على أفعالهم«.
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تصاعدت الضغوط الدولية على س���وريا ؛ حيث دعت فرنسا إلى وقف القمع وتطبيق اإلصالحات. حيث قال 
س���اركوزي: إن الوضع في س���وريا »غير مقبول«، لكنه أكد أن بالده لن تتدخل في س���وريا بدون قرار مسبق من 

مجلس األمن الدولي، مضيًفا أن هذا القرار »ليس من السهل احلصول عليه«. 

وأكدت وزارة اخلارجية الفرنسية رغبتها في أن تتخذ األمم املتحدة واالحتاد األوروبي »إجراءات قوية« لوقف 
»استخدام العنف  ضد السكان« في سوريا، مؤكدة أن فرنسا »تدين من جديد وبأكبر قدر من احلزم قمع السكان 
من ِقَبل الس���لطات الس���ورية الذي متثَّل في األيام األخيرة في استخدام دبابات، خصوًصا في درعا«. وأضافت 

اخلارجية الفرنسية أن »املسئولني عن هذه اجلرائم يجب أن يُحاسبوا على أفعالهم«. 

املصدر

)( خبر بعنوان »تصاعد الضغوط الدولية على سوريا«، موقع اجلزيرة نت على الرابط التالي:                                                             
                                                                                                                                                               http://www.aljazeera.net

2( مقال بقلم أ- عيسى أيوب بعنوان »ديغول وساركوزي في العالقات الفرنسية السورية«، على الرابط التالي: 
http://www.voltairenet.org
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ملخص الدراسة
لقد كانت التقديرات األولية للنظام اإليراني أن الربيع العربي كان مبثابة الطوفان الهادر الذي أسقط األنظمة 
»العميلة لإلمبريالية الغربية«، وأن تلك الثورات جاءت اس���تلهاًما للنموذج اإليراني للثورة اإلسالمية، ولكن جاءت 
الرياح مبا ال تشتهي السفن اإليرانية؛ حيث حتول الربيع العربي إلى صعود لإلسالم السياسي »السني«، واستعادة 
للنفوذ املصري الذي س���يلتحم بالضرورة مع النفوذين التركي والس���عودي ليتشكل احلاجز السني اجلديد الذي 
يقطع الهالل الشيعي املمتد حتى لبنان، وكانت سوريا هي بؤرة االنقطاع؛ ألنها تشهد ثورة ضد النظام العلوي.

ولذا كان الهدف من الدراسة هو رصد التحركات اإليرانية، وخياراتها في الثورة السورية، وكذلك قياس قدرتها 
على التحرك في ظل مشكالت داخلية اقتصادية واجتماعية وسياسية، وكذلك في ظرف دولي خانق ضد النظام 
اإليراني، من املتوقع أن يدفعه إلى أحد خيارين: إما االستس���الم للضغوط واالنكفاء حول ذاته، أو عقد صفقة 

من أجل اخلروج من ورطته، واالستمرار في دفع نفوذه اإلقليمي.

فمع أنَّ إيران قد أعلنت صراحة بوجود عناصر من احلرس الثوري على األراضي الس���ورية، بل وتلوح بتنفيذ 
اتفاقية الدفاع املش���ترك مع س���وريا، إال أنَّ هناك حتديات داخلية وخارجية أمام مد النفوذ اإليراني في سوريا 
واملنطقة؛ حيث وصلت األزمة االقتصادية اإليرانية إلى عدم قدرة نظام طهران على توفير املتطلبات األساس���ية 
لش���عبه، مثل اندالع ما سمي ب� »اضطرابات الدجاج« بعد أن وصلت أسعاره إلى أرقام فلكية عجز معها املواطن 

العادي على شراء الدجاج. إضافًة إلى تراجع إنتاج النفط اإليراني إثر العقوبات الغربية.

فأصب���ح من الواج���ب على إيران قبول أحد اخليارات املُتاحة؛ مثل عقد صفق���ة مع الغرب بتجميد البرنامج 
النووي اإليراني مقابل الس���ماح لها بزي���ادة نفوذها في املنطقة تزامًنا مع االنس���حاب األمريكي، بالتقاطع مع 

املصالح الروسية والصينية مع كل من الغرب وإيران. 

وعل���ى أي األحوال، فالصراع الطائفي في املنطقة يجب أن ينتهي؛ وذلك بحتمية التعايش الس���لمي بني كافة 
شعوب املنطقة مبختلف مذاهبها وأديانها، وهذا لن يتم إال بنزع شوكة النظام الطائفي في طهران، وألنَّ حتوالت 
اخلريط���ة اإلقليمية بناء على اخلطوط العرقية واملذهبية تعد اخلطر األكبر على الس���لم واألمن اإلقليميني في 
املنطقة، والتحريش بني الطوائف هو الهدف األس���مى ألعداء األمة اإلس���المية، بالقضاء على بعضهم بعًضا، 
وبانتعاش س���وق السالح الش���رقي والغربي، ويصب في النهاية في صالح إسرائيل، التي لها أحالم توسعية هي 

األخرى بإنشاء إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.

مدير وحدة العالقات الدولية باملركز العربي للدراسات اإلنسانية

إيران والثورة السورية: 
حتوالت اخلريطة اإلقليمية

حممد سليمان الزواوي
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مقدمة:

كان���ت التقديرات األولية للنظام اإليراني أن الربيع العربي كان مبثابة الطوفان الهادر الذي أس���قط األنظمة 
»العميلة لإلمبريالية الغربية«، وأن تلك الثورات جاءت اس���تلهاًما للنموذج اإليراني للثورة اإلس���المية، وحتركت 
إيران مللء الفراغ الناشئ عن سقوط األنظمة في دول »االعتدال«، محاولة منها أن تبرز منوذجها في »املمانعة«، 

وتستثمر في ثورات الشباب العربي من تونس إلى اليمن، لدفع نفوذها اإلقليمي في أراض جديدة.

ولكن جاءت الرياح مبا ال تش���تهي الس���فن اإليرانية؛ إذ حتول الربيع العربي إلى صعود لإلس���الم السياسي 
»السني«، واس���تعادة للنفوذ املصري الذي س���يلتحم بالضرورة مع النفوذين التركي والسعودي ليتشكل احلاجز 
السني اجلديد الذي يقطع الهالل الشيعي املمتد حتى لبنان، وبؤرة ذلك االنقطاع جاءت في قلب الدولة السورية، 
التي تشهد ثورة ضد النظام العلوي، وأثبتت األيام أن الربيع العربي جاء ليقلص النفوذ اإليراني الذي توسع شرًقا 

وغرًبا نتيجة حربي الواليات املتحدة في العراق وأفغانستان. 

وإيران ظلت حريصة على عدم اس���تخدام قوتها الصلبة في معارك نش���ر نفوذها ومذهبها؛ ولكنها في الثورة 
السورية أدخلت ميليشيات احلرس الثوري على األرض من أجل الدفاع عن نظام األسد، وهو ما يخاطر بإدخال 
املنطقة في أتون حرب إقليمية موس���عة مع اش���تداد أوار املعارك في البؤر العلوية والش���يعية في سوريا ولبنان 

والعراق، وحتول الساحة كلها إلى حرب طائفية طاحنة.

ولذا كان الهدف من الدراسة هو رصد التحركات اإليرانية وخياراتها في الثورة السورية، وكذلك قياس قدرتها 
على التحرك في ظل مشكالت داخلية اقتصادية واجتماعية وسياسية، وكذلك في ظرف دولي خانق ضد النظام 
اإليراني، من املتوقع أن يدفعه إلى أحد خيارين: إما االستسالم للضغوط واالنكفاء حول ذاته، أو عقد صفقة من 

أجل اخلروج من ورطته، واالستمرار في دفع نفوذه اإلقليمي.

فإيران اآلن تقف في مفترق طرق تاريخي قد يحدد شكل الدولة اإليرانية -وبالتالي اخلريطة اإلقليمية- لعقود 
قادم���ة، فاملوجة احلالية من الثورات العربية وخاصة الثورة الس���ورية قد تعيد نفوذ الدولة اإليرانية عقوًدا إلى 
الوراء، في ظل حتديات جمة تشهدها الدولة اإليرانية على الصعيد الداخلي واإلقليمي والدولي، على املستويات 
السياسية واالقتصادية والعسكرية، لذا فإن معركة دمشق هي معركة وجود للنظام اإليراني، قد يستتبعها اتخاذ 
قرارات تاريخية باالس���تخدام األول لقوتها الصلبة في املنطقة، الس���يما في ظل تواف���ر عدة متغيرات إقليمية 

ودولية، من أهمها عقد صفقة مع الواليات املتحدة األمريكية ملقايضة النفوذ اإليراني ببرنامجها النووي.

حممد سليمان الزواوي

إيران والثورة السورية: 
حتوالت اخلريطة اإلقليمية

مدير وحدة العالقات الدولية باملركز العربي للدراسات اإلنسانية
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كما أن خيارات س���قوط الدولة الس���ورية يحمل بني 
طياته اندالع حرب طائفية بنشوء دولة علوية شيعية على 
السواحل الغربية السورية؛ حيث تتمركز األقلية العلوية 
ومعها األقلية املسيحية، ستنتقل آثارها وتداعياتها إلى 
الداخل الفسيفسائي اللبناني أيًضا، وكذلك إلى الدولة 
العراقية املقسمة فعلّيًا إلى ثالث طوائف، مما ُسيدخل 
املنطقة كلها في أتون صراعات قد تعيد تشكيل املنطقة 

من جديد.

ومن هن���ا جاءت أهمية الدراس���ة؛ حيث إنها حتاول 
استش���راف التحوالت في اخلريطة اإلقليمية بناء على 
الثورة الس���ورية ومخرجاتها التي م���ن املتوقع أن تعيد 
تقسيم الدولة السورية، ومن ثَم املنطقة، حول اخلطوط 
العرقية والطائفية، باستدعاء القوى اإلقليمية املناصرة 

لكل طائفة لنصرتها في احلرب الطائفية املتوقعة.

ومع تضييق اخلناق عل���ى الدولة اإليرانية بالعقوبات 
االقتصادية التي ضربت قطاعي النفط والبنوك اإليرانية، 
ومع قالقل سياس���ية داخلية مع االس���تعداد النتخابات 
رئاس���ية جديدة في يونيو القادم، ومع مشكالت خالفة 

خامنئي، وتهديد النظام الديني احلاكم للبالد بكامله في 
إطار الصراع مع احلرس الث���وري والقوى اإلصالحية، 
ف���إن الداخل اإليراني ذاته مهدد بإعادة التش���كل، مما 
قد يدفع النظام اإليراني بقيادة خامنئي التخاذ قرارات 
مؤملة من أجل احلفاظ على هوية النظام الديني للبالد، 
بعق���د صفقة مع الواليات املتحدة،� الش���يطان األكبر � 
خاصة مع ارتفاع أسعار املواد الغذائية والوقود داخلّيًا، 

وهو ما يهدد بفوران اجتماعي وشيك. 

كم���ا أن الغرب قد ي���رى فرصة س���انحة هو اآلخر 
في عق���د صفقة مع إيران، بس���حب القوات األمريكية 
من منطقة اخللي���ج، وفتح املجال أمام انتش���ار النفوذ 
اإليراني إلدخال املنطق���ة في أتون حرب طائفية تصب 
في النهاية في مصلحة الكيان الصهيوني، الذي يخشى 
من مخرج���ات الربيع العربي علي���ه، وصعود األنظمة 
وحتالفها  السنية  اإلسالمية 
في إط���ار جديد، رمبا يكون 
أكث���ر فاعلية ه���ذه املرة من 
الكالمية  املمانع���ة«  »محور 
الس���ابق؛ فه���ذا اخليار قد 
يكون هو األس���مى للواليات 
واملتمثل  وإس���رائيل  املتحدة 
في: نش���وب ح���رب طائفية 
ت���أكل األخض���ر  واليابس، 
وتُضع���ف اجلانبني الس���ني 
والش���يعي، وإله���اء األنظمة 
خططهم  ع���ن  اإلس���المية 
لزي���ادة نفوذه���م اإلقليمي، 
اإلصالح���ات  وإج���راء 
االقتصادية والهيكلية داخلّيًا، 
إقليمية  كقوة  نشوء مصر  ملنع 
من جديد، وتبقى مش���كالت هذا الس���يناريو للواليات 

املتحدة فقط هو تأمني النفط اخلليجي.
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وتلجأ الدراسة إلى استخدام املنهج الوصفي التحليلي 
في الش���ق األول منها، ثم منهج السيناريوهات؛ حملاولة 
استشراف خيارات إيران ومسارات الثورة السورية، ومن 

ثَم شكل حتوالت اخلريطة اإلقليمية في املنطقة. 

وتعتبر الدراس���ات املس���تقبلية أن مفهوم التغير هو 
وحدة التحليل التي ترتكز عليها أغلب تقنيات الدراسات 
املس���تقبلية، حيث يتم رصد مجموع���ة من العوامل لها 
عالقة بالتغير في األحداث، منها حتديد ورصد التغير، 
وكذلك حتليل أس���باب التغي���ر، والبع���د الزمني لهذا 
التغير))(، وكذلك بناء الس���يناريوهات، والتي هي عبارة 
عن »وصف لوضع مستقبلي ممكن أو محتمل أو مرغوب 
فيه، مع توضيح ملالمح املس���ار أو املسارات التي ميكن 
أن تؤدي إلى هذا الوضع املس���تقبلي، وذلك انطالًقا من 

الوضع الراهن أو من الوضع االبتدائي املفترض«)2(.

كما حتاول الدراس���ة أن جتيب عن الس���ؤال البحثي 
الرئيس اآلتي: ما هي خيارات إيران في الثورة السورية 
وتداعياتها على املنطقة؟ ويتفرع عنها األس���ئلة البحثية 
التالي���ة: ما هي مرتكزات الق���وة اإليرانية في املنطقة؟ 
ما هي مخاطر اس���تبدال القوة اإليرانية الناعمة بقوتها 
الصلب���ة؟ ما هي س���يناريوهات الص���دام واالتفاق بني 
احملورين السني والشيعي؟ ما هي حدود التحرك اإليراني 
في ظل العقوب���ات االقتصادية والضغوط الداخلية؟ ما 
هي س���يناريوهات املس���تقبل بناء على مخرجات الثورة 

السورية؟

وتنقسم الدراسة إىل مقدمة وأربعة حماور رئيسة وخامتة.

))( وليد عبد احلي، »مناهج الدراس���ات املستقبلية وتطبيقاتها في العالم 
العربي«، مركز اإلمارات للدراس���ات والبحوث االستراتيجية، الطبعة 

األولى 2007م، ص: )).
)2( إبراهيم العيس���وي، بحث في مفهوم الس���يناريوهات وطرق بنائها في 
مشروع مصر 2020، الورقة ) )القاهرة: منتدى العالم الثالث، مكتبة 

الشرق األوسط، 998)م(، ص: 7.

احملور األول
الثورة السورية وساحة الصراع يف املنطقة 

ومرتكزات القوة اإليرانية
أصبحت سوريا متثل ساحة حرب إقليمية، وليست 
مجرد دولة ذات سيادة؛ أصبحت مبثابة الثقب األسود 
الذي يجتذب صراعات النفوذ من الش����رق والغرب: 
إي����ران، الس����عودية، تركيا، مصر، روس����يا، الصني، 
الغ����رب، وأصبحت الدولة الس����ورية مش����طورة إلى 
نصفني تقريًبا: نصف ش����رقي تسيطر عليه املقاومة 
الس����ورية، بدعم من الدول الس����نية والغرب، وشطر 
غربي يس����يطر عليه النظام العلوي، بدعم من إيران 
وس����وريا والصني. ومع تدفق املقاتلني الس����نة للقتال 
إلى ج����وار املقاومة، تدفقت ق����وات احلرس الثوري 
اإليران����ي للقتال إلى جانب النظ����ام العلوي، بتقدمي 
الدعم اللوجستي واألس����لحة واإلسناد القتالي، وهي 
املرة األولى التي تعلن فيها طهران صراحة عن وجود 
للحرس الثوري داخ����ل أراض دولة أجنبية)3(، وهو ما 
ميثل نقطة حتول جديدة في النفوذ اإليراني بدخولها 
مرحلة القوة الصلبة، بعد أن كان النظام يعتمد بصورة 
كبي����رة على قوته الناعمة، ودعمه السياس����ي واملالي 

واملعنوي للدول احلليفة أو التابعة له.

والقواعد احلاكمة غير املعلنة لصراع النفوذ اإلقليمي 
والدولي في سوريا حتى اآلن هي كالتالي:

)- إذا تدف���ق املقاتلون الس���نة للقت���ال إلى جوار 
املعارضة، فإن إيران ومعها حزب الله ترسل ميليشياتها 

وقوات احلرس الثوري)4(. 

2- إذا مت التدخل العسكري العلني من الدول السنية، 
ل اتفاقية الدفاع املشترك املوقعة مع  فإن طهران ستفعِّ

)3( تصريح���ات لقائ���د احلرس الث���وري اإليران���ي نقلتها س���ي إن إن 
http://arabic. :العربي���ة بتاريخ 6) س���بتمبر، على الرابط التال���ي
cnn.com/2012/syria.2011/9/16/iran.says.it.has.forces.

as.advisers.in.syria/index.html .
)4( املصدر السابق. 
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نظام األسد))(، وهذا سيتطلب تدخاًل روسّيًا أيًضا)2(.

3- إذا س���محت ال���دول احلليف���ة للمعارضة بنقل 
الس���الح والعتاد، فإن األمر ذاته سيفعله حلفاء بشار، 

وهو ما يتم فعلّيًا على األرض عن طريق روسيا)3(.

4- محاوالت فرض عقوبات اقتصادية على سوريا 
من أجل إس���قاط نظام بش���ار تواجه مبس���اعدات 

اقتصادية إيرانية وروسية)4(.

5- محاولة عزلة سوريا في احملافل الدولية تقابلها 
مس���اعدات دبلوماس���ية روس���ية وصينية في األمم 
املتحدة بحق النقض »الفيتو« ضد أي قرار باستخدام 

القوة ضد النظام السوري)5(.

وتعتمد الدولة اإليرانية على عدة مرتكزات من أجل 
بس���ط هيمنتها ونفوذها على املنطقة العربية؛ حيث 
ترتكز إيران على ثالث نقاط أساسية، وهي الطائفية 
الشيعية في العراق، وس���يطرتها السياسية ونفوذها، 
والنظام العلوي في سوريا، وحزب الله في جنوب لبنان 
)إلى جانب احلوثية في اليمن(، فكانت تلك املرتكزات 
الثالثة مبثابة العرى الوثيقة إلحكام س���يطرتها على 
املنطقة، وبس���ط نفوذه���ا اإلقليمي، ولكن ذلـــك النفوذ 

))( »إيران تلوح لواش���نطن باتفاقية الدفاع املش���ترك وحتذر من مهاجمة 
سورية«، جريدة الوطن الس���ورية بتاريخ 8)/2/9)20م، على الرابط 

http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=127260 . :التالي
)2( روس���يا: التدخل العسكري في س���وريا خط أحمر، راجع تصريحات 
http://arabic. :مسئولني روس ملوقع روسيا اليوم على الرابط التالي

rt.com/news_all_news/news/593468/ .
)3( »الفروف يؤكد شرعية صادرات السالح الروسي لسورية«، وكالة أنباء 
http://anbamos- :3) يونيو 2)20م، على الرابط التالي  موسكو، في
#cow.com/rus_politics/20120613/375579276.html . وراجع 
أيًضا: »س���وريا تواجه غضًبا بسبب شحنة أس���لحة روسية جديدة«، 
http://ara.reuters. :رويترز في 9) يونيو 2)20م، على الرابط التالي

 com/article/topNews/idARACAE85I09G20120619
)4( »صحيفة فرنس���ية: إيران توافق على تقدمي مس���اعدة لسورية بقيمة 
5.8 مليار دوالر«، روس���يا اليوم في 5) يولي���و ))20م، على الرابط 
.http://arabic.rt.com/news_all_news/news/562398/ :التالي

)5( »روس���يا والصني تصوتان ضد مشروع قرار سوريا في مجلس األمن«، 
http://www. :األهرام ف���ي 4 فبراير 2)20م، على الراب���ط التالي

ahram.org.eg/The-First/News/129101.aspx .

اإلقليمي اإليراني تهدد بالنقاط التالية:

1- الصعود الركي:

مثَّ���ل الصعود التركي في املنطقة نهًش���ا من النفوذ 
اإليراني، وس���وريا في القلب م���ن ذلك، حيث عقدت 
تركيا ع���دة اتفاقات جتارية قبل الربي���ع العربي مع 
نظام بش���ار، وفتحت احلدود بني البلدين، وأدى ذلك 
إلى زي���ادة تأثير الدولة التركية على س���وريا، وربط 
مصاحلها بأنقرة؛ وذلك عب���ر فتح طرق التجارة بني 
البلدي���ن وحتريرها، باإلضافة إلى مش���روعات لنقل 
النفط والغ���از ، وتطوير العالقات التركية الس���ورية 
لتصل إلى مرتبة »شراكة استراتيجية«، استفادت منها 
سوريا في مجاالت عديدة؛ حيث وقعت سورية وتركيا 
على )5 اتفاقية ثنائية في مختلف املجاالت، من بينها 
اتفاقيات تع���اون في مجاالت البحث العلمي وإحداث 
برامج علمية مشتركة، واالعتراف املتبادل بالشهادات 
العلمي���ة بني جامعات البلدين، وإحداث أقس���ام للغة 
العربية في اجلامعات التركية وأقسام للغة التركية في 

اجلامعات السورية )6(.

وبالرغم من االنتكاس���ة التركي���ة األولية مع بداية 
اندالع الثورة الس���ورية وخسران تركيا للمليارات التي 
ضختها في تلك الش���راكة، إال أن الثورة السورية أدت 
إلى زيادة النفوذ التركي وتدخله في الش���ئون السورية 
بدعم املعارضة بالسالح وباستقبال الالجئني السوريني 
في مرحلة الحقة على بدايات الثورة الس���لمية، وذلك 
مبجرد حتولها إلى الدموية، باستضافة قادة »اجليش 
الس���وري احلر«، ومبدهم باملعلومات االس���تخباراتية 
وبالدعم اللوجس���تي، ومبحاول���ة الضغط على نظام 
األس���د من أجل التنحي عن السلطة، وبالرغم من أن 
الثورة الس���ورية مثلت انتكاس���ة ألنقرة في املجاالت 
االقتصادية، إال أن الثورة الس���ورية زادت من النفوذ 
السياسي والعس���كري التركي في املنطقة، واجتذبت 
التحركات التركية ثناء الس���وريني املعارضني للنظام، 
وكذلك معظم شعوب املنطقة، مما أكسبها قوة ناعمة 

)6( سوريا نيوز في 3 فبراير 2009م.
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إضافية على دول الربيع العربي.

وهناك منافس���ة تاريخية ب���ني الدولتني الصفوية 
والعثماني���ة على قيادة املنطق���ة، وورثت إيران وتركيا 
تلك املنافس���ة على النفوذ اإلقليم���ي))(، كما أن تركيا 
مرش���حة للعب دور إقليمي أكثر اتس���اًعا باعتبارها 
حليف���ة غربية وعضو في النيت���و، ميكن أن يخول لها 
مه���ام إعادة ضب���ط النظام اإلقليمي بعد انس���حاب 
الوالي���ات املتحدة من العراق، وإعطائه���ا نفوًذا أكبر 
في إدارة ش���ئون املنطقة، مما سيؤدي بالضرورة إلى 
تصادم تركي إيراني في النفوذ، مرشح بأن تبلغ ذروته 
مع انهيار النظام السوري أو تطور الصراع إلى صراع 

عسكري أو حرب طائفية إقليمية)2(.

))( د. عباس إس���ماعيل صباغ، »تاريخ العالقات العثمانية اإليرانية« دار 
النفائس، 999)م، ص: 25.

)2( راجع حواًرا مع الكاتب السوري ميشيل كليو بعنوان: »الدور التركي دور 
مهم ويؤشر إلى دور عاملي«، حوار مع موقع »فرانس 24«، على الرابط 

 http://www.france24.com/ar/20110531-michel-:التال���ي

kilo-syria-important-turkish-role-indicates-global-role .

2- املقاومة العراقية:

أدت املقاوم���ة العراقية إلى وق���ف تنامي النفوذين 
اإليراني واألمريكي ف���ي املنطقة، وأدت إلى إجهاض 
خطط إدارة بوش االبن في توسيع نطاق السيطرة على 
العراق، وجعلها منصة إطالق لغزو الدولة الس���ورية، 
أو إلبراز احتالله���ا للعراق على أنه عصا غليظة لكل 
املنطقة، ولكن املقاومة العراقية أفشلت ذلك املخطط، 
كما أن املثلث السني الذي يبدأ حدوده من بغداد ويتمدد 
حتى احلدود السورية كلها تعتبر أرًضا محروقة أمام 
النفوذ اإليراني، وميثل كذلك حاجًزا طبيعّيًا بعشائره 
السنية وميليش���ياته املقاومة أمام االمتداد الشيعي، 
ال���ذي يهدف إلى الس���يطرة على الدول���ة العراقية، 
والتالعب مبقدراتها وثرواته���ا ومكانتها كدولة رائدة 
في املنطقة، وجتييره���ا لصالح النفوذ اإليراني، وبدا 
ه���ذا التالعب واضًحا في مدى النفوذ اإليراني داخل 
العراق وعلى حكوماته���ا املتعاقبة)3(، إلى درجة رغبة 

)3( راجع دراس���ة: »النفوذ اإليراني واس���تراتيجيته ف���ي العراق«، موقع 
 http://www.albainah.net/index.:البينة، على الراب���ط التال���ي

= aspx?functionItem&id14686
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حكوم���ة طهران في إمالء القرارات السياس���ية على 
حكومة املالكي، وضمان أن احلكومة العراقية ال تتخذ 
أية إج���راءات بدون موافقة طه���ران، إال أن املقاومة 
العراقية ج���اءت لتحبط ذلك النف���وذ بصورة كبيرة، 
واس���تطاعت أن توقف إلى حد كبير مذابح املليشيات 
الش���يعية بحق أهل الس���نة بردعهم قدر اإلمكان عن 
تصفية السنة عرقّيًا، مع تواطؤ اجليش العراقي الذي 

)أصبح( معظمه من الشيعة واملخترقني إيرانّيًا))(.

3- حرب لبنان 2006م:

األداء اجليد  م���ن  بالرغم 
نس���بّيًا لقوات حزب الله في 
ح���رب 2006م ض���د الكيان 
قواته من  الصهيوني، ومتكن 
تدمير عدة دبابات ميركافاه، 
أس���طورتها،  وإس���قاط 
إس���رائيلية  مدمرة  وإعطاب 
مس���توردة  بحرية  بصواريخ 
الس���واحل  إي���ران على  من 

اللبنانية في بداية احلرب، مما أدى إلى حتييد سالح 
البحرية اإلس���رائيلي، إال أن احملصلة النهائية جاءت 
في تصريحات حلس���ن نصر الله بع���د احلرب، التي 
قال فيها: »إنه لو كان يعلم أن رد الفعل اإلس���رائيلي 
بتلك القوة ملا اختطف اجلنديني، مما جعل الصحافة 
اإلس���رائيلية حتتفي بهذا التصري���ح، واعتبره بيريز 

عالمة على خسران حزب الله للحرب«)2(.

 وهذا يثب���ت أن الرد اإلس���رائيلي بالقوة املفرطة 

 =وه���ي عبارة عن جتميع ألخبار ومواد متعلقة بتنامي النفوذ اإليراني في 
العراق واستراتيجية طهران في ذلك.

(1) Kenneth M. Pollack, «Prospects for Increased Ira-
 nian Influence in Iraq», Brookings, 12 November
2011, on this link: http://www.brookings.edu/research/
 testimony/2011/11/15-iran-iraq-pollack
(2) Nasrallah: We wouldn,t have snatched soldiers if we 

thought it would spark war, Haaretz, 27 Aug. 2006, on: 
http://www.haaretz.com/news/nasrallah-we-wouldn-t-
have-snatched-soldiers-if-we-thought-it-would-spark-
war-1.199556.

في ظل صم���ت دولي على االنتهاكات اإلس���رائيلية، 
وتدميرها للبني���ة التحتية اللبنانية، مّثل رادًعا لقوات 
حزب الله، مما مينعه من تكرار التجربة، أو استخدام 
طهران حلزب الله ك���ذراع إيرانية في املنطقة؛ وذلك 
ألن السخط الشعبي في الداخل اللبناني سيكون كبيًرا 
بعدما أدت التحركات األحادية حلزب الله إلى تدمير  
لبنان، لذا مثلت حرب صيف 2006م نقطة فاصلة فيما 
يتعلق بحدود ق���وة حزب الله، وحتركه بصورة منفردة 
عن الدولة اللبنانية ومصلحتها العليا، أو حتريك إيران 
له لتخفي���ف الضغط عليها، أو 
لتوسيع نفوذها اإلقليمي، وتزايد 
الضغوط على حزب الله من أجل 
وخضوعه  س���الحه  جماح  كبح 
اللبنانية، وعدم  الدولة  لسيطرة 
أي حرب  استخدام سالحه في 
إقليمي���ة، وبضغوط م���ن كافة 
الق���وى السياس���ية م���ن بينها 
بعدم  آذار« وغيرها  ق���وى »4) 

استخدام سالحه في أي حرب إقليمية)3(.

4- الثورة السورية:

مثلت الثورة السورية انكساًرا كبيًرا للنفوذ اإليراني 
في املنطقة، وافتقاده إلى أحد أهم مرتكزاته بتحالفه 
مع النظام العلوي في س���وريا، فقط انكسرت إحدى 
أهم درجات الس���لم الواصل إلى البحر املتوسط، مما 
أدى بالنفوذ اإليراني إلى التراجع واالنحياز إلى حدود 
مناطق الشيعة في شرق العراق، وأدى ذلك أيًضا إلى 
خفوت هيمنة إيران على الداخل اللبناني، بانكس���ار 
أهم جسر لتصدير الس���الح واألموال والنفوذ والقوة 
الناعم���ة إلى ح���زب الله داخل لبنان، فنظام بش���ار 
االبن كان يوفر حلزب الله الغطاء السياس���ي، وينتقم 

)3( رئيس الوزراء اللبناني األسبق فؤاد السنيورة يطالب حزب الله بالتعهد 
بعدم استخدام سالحه إقليمّيًا، جريدة السياسة، 24 سبتمبر 2)20م، 
http://www.al-seyassah.com/AtricleV-  على الرابط التال���ي:
iew/tabid/59/smid/438/ArticleID/210023/reftab/36/De-

fault.aspx .

  إن الثورة الس��ورية هي واحدة من أكرب انتكاسات 
النظ��ام اإليراني، بل إن مأس��اته ل��ن تتوقف عند 
ح��دود س��قوط النظام العل��وي الداعم ل��ه، ولكن 
بنش��وء دولة س��نية - حت��ى ولو  بتقس��يم الباد 
بنش��وء أخ��رى علوي��ة عل��ى الس��احل- فالدول��ة 
الس��ورية الوليدة س��واء كانت كاملة أم منقوصة، 
س��تتصل باحمل��اور الرتكي��ة الس��عودية املصري��ة 
يف املنطق��ة، وس��تمثل حاج��ًزا قوًيا أم��ام النفوذ 

اإليراني.
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من معارضي���ه، وينّكل بهم، مبا له من س���يطرة على 
الداخل اللبناني بالنفوذ واألموال الس���ورية، لذا فإن 
الثورة الس���ورية هي واحدة من أكبر انتكاسات النظام 
اإليراني، بل إن مأساته لن تتوقف عند حدود سقوط 
النظام العلوي الداعم له، ولكن بنش���وء دولة سنية - 
حتى ولو  بتقس���يم البالد بنش���وء أخرى علوية على 
الس���احل- فالدولة السورية الوليدة سواء كانت كاملة 
أم منقوص���ة، س���تتصل باحملاور التركية الس���عودية 
املصرية في املنطقة، وستمثل حاجًزا قوًيا أمام النفوذ 

اإليراني.
احملور الثاني

احنسار التأثري الناعم للدولة اإليرانية  
وخماطر استبداله بالقوة الصلبة يف سوريا

تتمثل مرتكزات القوة اإليرانية في املنطقة في بسطها 
لنفوذه����ا على اخلريط����ة املمتدة حتى س����واحل البحر 
املتوس����ط في اجلنوب اللبناني، مب����ا متلكه من عناصر 
القوة من مصادر )أموال(، ونفوذ )قوة ناعمة(، وإمكانات 
)ق����وة صلبة(، وظل����ت إيران في الفت����رة املاضية تعتمد 
بصورة أساسية على نفوذها الناعم في املجاالت اآلتية:

)- استغالل أموال اخلمس، ومتويل النظام العلوي 
في س���وريا، كما أس���لفنا))(، باإلضافة إلى حزب الله 
اللبناني كمنصة انطالق ونفوذ في املنطقة، عن طريق 
نظام بشار أيًضا)2(. وقد ساهمت احلروب األمريكية 
ف���ي املنطقة بإحداث وفرة مالية لدى النظام اإليراني 
بسبب ارتفاع أس���عار النفط، والتي استغلتها طهران 
في اإلنفاق على تسليحها وعلى مشروعاتها التوسعية.

2- استغالل السياحة اإليرانية لسوريا والعراق في 
إنعاش القطاع الس���ياحي السوري )عائدات السياحة 
لس���وريا 500 مليون دوالر نظير توافد مليون س���ائح 

))( راجع املصدر قبل السابق.
)2( »نصر الله : أموال إيران تكفينا وال نتاجر باملخدرات وغسيل األموال«، 
املوجز بتاريخ 2/8/2)20م، نقاًل عن جريدة الفجر، على الرابط التالي: 

http://almogaz.com/politics/news/2012/02/8/181629 .

إيراني سنوّيًا قبل الثورة السورية()3(، وفي الوقت ذاته 
بتدعيم النفوذ الناعم إليران وهيمنتها على هذا القطاع 
االقتصادي املهم للدولة الس���ورية، شحيحة املصادر 
وامل���وارد الطبيعية والتي كانت تعتم���د بصورة كبيرة 
عل���ى قطاع اخلدمات)4(، مم���ا أدى إلى ربط مصالح 

السوريني باملصلحة اإليرانية اقتصادًيا وثقافًيا.

3- محاولة نش���ر نفوذها الناعم عن طريق تصدير 
منوذجها للثورة و»املمانعة« ]لإلمبريالية والرأس���مالية 
الغربية[ انطالًقا من نظامها الديني الش���يعي ودوران 
Satel-  النظام العلوي الس���وري في فلكها كدولة تابعة
lite State، واس���تغالل حرك���ة ع���دم االنحياز كمنصة 

الستقطاب الدول الساقطة من الفلك الغربي، وتقاطع 
مصاحلها مع روسيا والصني وفنزويال، وبعض الدول 
املؤثرة األخرى في احلركة من أجل الدعوة إلى إنشاء 
نظ���ام عاملي »أكثر عدالً«، وهو م���ا تبنته قمة طهران 
األخي���رة لعدم االنحياز)5(، وهذا قد يتقاطع في بعض 
الفترات مع القوميني واليساريني العرب املنادين أيًضا 
باملمانعة ومقاومة نفوذ الغ���رب اإلمبريالي، في حني 
أن الهدف األساس للدولة اإليرانية هو بسط نفوذها 

الناعم وهيمنتها على املنطقة.

4- اس���تغالل منوذجها الثقافي احملافظ، ووسائل 
إعالمه���ا وقنواته���ا الفضائية )الناطقة بالفارس���ية 
والعربي���ة واإلجنليزية( بالتعاون مع الدولة الس���ورية 
بقنواتها وصناعة الدراما فيها، من أجل تغيير قناعات 
ش���عوب املنطقة، ومهاجمة أنظمتها السنية، إلقناعها 
باالنحي���از إلى قضاياها التاريخية ضد أهل الس���نة، 
ويتقاط���ع ذلك أيًضا م���ع صناعة الدراما الس���ورية 

(3) Iranian influence in the levant, egypt, iraq, and afghani-
stan, A Report by the American Enterprise Institute and 
the Institute for the Study of War, Authors: Frederick W. 
Kagan, 

Ahmad K. Majidyar, Danielle Pletka, Marisa Cochrane Sul-
livan, May 2012, p: 26.

)4( مالمح االقتصاد الس���وري، مرك���ز االختبارات واألبح���اث الصناعية 
http://itrc.gov.sy/index.php?d=50 . :السوري، على الرابط التالي
)5( وكال���ة أنباء »مه���ر نيوز« اإليرانية، »نص البي���ان اخلتامي لقمة عدم 
http://www.mehrnews.com/ar/ :االنحياز«، عل���ى الرابط التالي

NewsDetail.aspx?NewsID=1686005 .
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التي كانت قد برزت بص���ورة كبيرة في حقبة ما قبل 
الثورات، واستطاعت أن تنتشر انتشاًرا قوّيًا في معظم 
القنوات الفضائي���ة، وباتت صناع���ة الدراما إحدى 
أهم الصناعات في الدولة الس���ورية قب���ل الثورة))(، 
واستطاعت سوريا -من خالل ذلك االنتشار الدرامي- 
مترير رسائلها وتوجهها ملشاهدي املنطقة؛ سواء تلك 
الرس���ائل القادمة م���ن النظام العلوي نفس���ه أو من 
طهران؛ حيث ش���اركت طهران في متويل مسلسالت 
س���ورية ودعمت صناعة الدراما بص���ورة كبيرة، كما 
أنتجت أفالًما مدبلجة باللهجة السورية، ونشرتها في 

قناة »آي فيلم« اإليرانية)2(. 

وكانت قناة >آي فيل���م< اإليرانية تهدف إلى دعم 
تخطيط طهران لالعتماد »على احلليفة س���ورية في 
حتقيق النج���اح اجلماهيري املطلوب عربّيًا من خالل 
اللهجة الس���ورية )الش���امية( التي باتت األقرب إلى 
جميع الناطقني بالعربية بعد جناح الدراما الس���ورية 
خالل السنوات األخيرة في اختراق قلوب املشاهدين 
العرب واهتمامهم، وحتقيقها أكثر نس���ب مش���اَهدة 
)وكذل���ك دبلجة األفالم واملسلس���الت التركية ذائعة 
الصيت بتلك اللهجة(، وكش���ف حسني مرتضى مدير 
مكتب قنوات >العال���م< و>برس TV< و>آي فيلم< 
ف���ي س���ورية أن >آي فيل���م< دبلجت أكث���ر من 0) 
مسلس���الت إيرانية باللهجة الشامية للعرض بالتعاون 
مع خمس شركات إنتاج فني سورية، مبيًنا أن هناك 7 
أعمال أخرى يجري العمل على دبلجتها حالًيا باللهجة 

الشامية أيًضا.

))( راجع مقال: »صناعة الدراما الس���ورية كمنجز اقتصادي«، موقع وزارة 
http://  :الثقافة الس���ورية، في 2/5/27)20م، عل���ى الرابط التالي

www.afak.cinemasy.com/ .
ف���ي  الس���ورية  للهج���ة  إيراني���ة دبلج���ت  )2( راج���ع: »مسلس���الت 
الق���دس  أخ���رى«،  والعم���ل عل���ى س���بعة مسلس���الت  دمش���ق 
http:// التال���ي:  الراب���ط  عل���ى  3)/0/9)20م،  ف���ي  العرب���ي 
alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C13z47.
htm&arc=data%5C2010%5C09%5C09-13%5C13z47.
htm، وكذلك أنتجت س���وريا مسلس���الت: »الفتنة الكبرى: احلس���ن 
واحلس���ني«، والذي كان اس���مه األصلي »معاوية واحلسن واحلسني«، 
والكثير من املسلسالت األخرى. )ميكن مراجعة محتويات القناة على 

.)http://ifilmtv.ir/ :الرابط الرسمي لها

 وأوض���ح مرتضى ل� >الق���دس العربي< أن >آي 
فيلم< س���تُنتج الحًقا برنامًجا نقدّيًا حول الس���ينما 
والدراما العربية واإلسالمية، ومساهمتها في ترسيخ 
ثقافة مجتمعاتها مبش���اركة جنوم الفن واإلخراج في 
س���ورية، وأجرى فنيو وخبراء القناة اإليرانية زيارات 
عديدة لش���ركات إنتاج س���ورية وممثل���ني ومخرجني 
س���وريني لتبادل اخلبرات مبا يخدم مصلحة الدراما 
في إيران وس���ورية، وكانت القناة قبل الثورة تس���تعد 

إلطالق حملة إعالنية في سورية)3(.

الناعمـــة  اإليرانيـــة  القـــوة  اســـتبدال  خماطـــر 
بأخرى صلبة:

حتى وقت قريب لم تكن طهران لتعترف بوجود قوى 
وأفراد لها داخل س���وريا، ولكن اليوم فإن إيران تعلن 
ذل���ك صراحة بوجود عناصر من احلرس الثوري على 
األراضي الس���ورية)4(، بل وتلوح بتنفيذ اتفاقية الدفاع 
املشترك مع سوريا)5(، وأن إيران سترد في حالة تدخل 

خارجي ضد نظام األسد)6(.

 وبالرغم من أن بنود اتفاقية الدفاع املش���ترك بني 
البلدي���ن غير معلنة وغير مع���روف األطراف األخرى 
التي وقعت عليها ع���ام 2006م، إال أنه من املتوقع أن 
يكون ح���زب الله اللبناني أحد املوقع���ني عليها، وأنه 
سيحاول التدخل في حالة شن هجوم غربي على نظام 
األس���د، بالرغم من قيود ذلك كما أوضحنا سلًفا، إال 
أن احلزب لن يس���تطيع على األغلب مقاومة إغراءات 

)3( املصدر السابق، وكان ذلك قبل اندالع الثورات العربية التي أجهضت � 
أو أوقفت حتى اآلن � ، املد الثقافي اإليراني وغزوه للمنطقة.

)4( تصريح���ات لقائ���د احل���رس الث���وري اإليراني، نقلتها س���ي إن إن 
 http://arabic.:العربي���ة بتاريخ 6) س���بتمبر، على الرابط التال���ي
cnn.com/2012/syria.2011/9/16/iran.says.it.has.forces.

as.advisers.in.syria/index.html
)5( إيران تلوح لواش���نطن باتفاقية الدفاع املش���ترك، وحتذر من مهاجمة 
سورية«، جريدة الوطن الس���ورية بتاريخ 8)/2/9)20م، على الرابط 

http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=127260 :التالي
)6( »مسئول: إيران سترد إذا هاجمت أمريكا سوريا«، اليوم السابع، األول 
 http://www1.youm7.:من س���بتمبر 2)20م، على الرابط التالي

com/News.asp?NewsID=772709&.
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احل���رب الطائفية واش���تراكه فيها، حت���ى لو بصورة 
مح���دودة وغير معلن���ة لكي يتف���ادى غضب الداخل 
اللبناني، باس���تخدام ترسانته من األسلحة، باإلضافة 
إل���ى خبرات���ه القتالية التي اكتس���بها إب���ان حروبه 
ومناوش���اته مع الكيان الصهيوني، هذا باإلضافة إلى 
جيش املهدي في العراق وغيره من امليليشيات الشيعية 
التي تدور في الفلك اإليراني، والتي يصل عددها إلى 

خمس عشرة ميليشيا مسلحة إيرانّيًا))(.)2(

املليشيات الشيعية املسلحة بالعراق )2(
ميليشيا جيش . )

املهدي.
ِفَرق املوت. . 2
املجلس األعلى . 3

لتحرير العراق.
كتائب املختار.. 4
جند السماء.. 5
حركة املجاهدين.. 6
حركة اإلمام . 7

الرباني.
حركة حزب الله . 8

في العراق.

ميليشيا بدر.. 9
حزب الدعوة � . 0)

اجلناح العسكري.
جند اإلمام.. ))
قوات العراقيني . 2)

األحرار.
حزب ثأر الله.. 3)
عصائب أهل . 4)

احلق.
املجاميع اخلاصة.. 5)

وذلك التدخل اإليراني بقوتها الصلبة )وامليليشيات 
التابعة لها( مرهون بتطور الصراع في سوريا، وميكن 

أن يحدث في أحد االحتماالت التالية:

)- التدخل العس���كري الغربي املباش���ر في سوريا 
بدعم تركي/ عربي.

2- تب���دل ميزان القوة في الداخل الس���وري بتقدم 

))( حمدي الس���عدي، امليليش���يات العاملة في الساحة العراقية وحتديات 
 http://www.alras- :املواجهة، موسوعة الرشيد، على الرابط التالي

head.net/index.php?partd=24&derid=973.

)2( املصدر السابق.

املقاومة، ووصولها إلى مشارف معاقل النظام بالغرب 
السوري، مما يهدد بسقوطه، وسقوط معاقل أسلحته 
الثقيل���ة ومطارات���ه ومس���تودعاته الكيماوية في يد 

املقاومة.

3- التحرير الكامل للش���رق السوري على يد القوى 
السنية بفقدان س���يطرة نظام بشار األسد على تلك 
املناطق بصورة كاملة )أي بتحرميه على الطيران وعلى 
اآلليات الثقيلة لنظام بشار(، وإعالن حتريره من قبل 
املقاومة، وإعالن إنشاء دولة سنية وانحياز نظام بشار 
إلى الغرب بإعالن دولة علوية، وتدفق األسلحة الثقيلة 
إلى الدولة الس���نية اجلديدة، وارتفاع وتيرة الصدام 

املسلح بحرب شاملة بني اجلانبني.

أشـــكال الدعم اإليراني الصلب لنظام األســـد يف 
تلك السيناريوهات:

)- تصدير األسلحة التي ميكنها تغيير قواعد اللعبة، 
سواء عبر البحرية اإليرانية أو عبر روسيا، مثل أسلحة 
الدفاع اجلوي الروسية املتطورة )S 300  وما بعدها(، 
وذلك الستهداف الطيران الغربي، وكذلك صواريخها 
البحري���ة التي أُجريت عليها اختب���ارات مؤخًرا)3( من 
أجل اس���تهداف حامالت الطائرات الغربية التي من 
املفترض أن تنطلق منها العمليات اجلوية، وذلك سواء 
بصورة مباش���رة عن طريق سفن اإلمدادات اإليرانية، 
أو عن طريق روسيا عبر ميناء طرطوس الذي تتمركز 

فيه قاعدتها البحرية)4(. 

2- إرس���ال األفراد املقاتل���ني واملدربني واملوجهني 
العسكريني، واملخططني االستراتيجيني اإليرانيني إلى 

)3( لدى إيران مجموعة من الصواريخ البحرية املتطورة وقد أجرت عليها 
اختب���ارات في مناورة »الوالية 90« البحري���ة، والتي أُجريت في يناير 
2)20م، وأطلق���ت صواريخ »قادر« و»نور« و»نصر« و»محراب« وهي ما 
بني طويلة ومتوسطة املدى من صواريخ سطح سطح. راجع: رويتر على 
http://www.reuters.com/article/2012/01/02/ التالي:  الرابط 

us-iran-missile-idUSTRE80007E20120102 .
)4( ملزيد معلومات عن قاعدة طرطوس راجع صحيفة الزمان، على الرابط 

 http://www.azzaman.com/?p=11155 .:التالي
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العالقات الدولية

سوريا، باإلضافة إلى مقاتلي حزب الله اللبناني.

3- ضخ الذخيرة التقليدية من أسلحة خفيفة وثقيلة 
إلى النظام األس���دي، وذلك لتعويض النقص في تلك 

األسلحة.

4- إرسال الس���الح واملقاتلني إلى األقليات الكردية 
في الشمال الشرقي الس���وري، مبا لنظام األسد من 
نفوذ عليها، إلحداث مش���كالت إقليمية لكل من تركيا 

وللدولة السنية الناشئة))(.

5- استغالل املليشيات الشيعية في العراق من أجل 
ضخهم في تلك احلرب الطائفية)2(، بإرس���الهم إلى 
شرق سوريا من أجل سحب أطراف املقاومة السورية 
إلى الشرق بعيًدا عن املعاقل العلوية في الغرب، ومن 

أجل عدم متكن الدولة الوليدة 
� في حال نش���أتها � من بناء 
بتوجيه  الدفاعي���ة  أنظمته���ا 
وإجهاضية  استباقية  ضربات 
ملنظوماتها العس���كرية، وجعل 
آمنة،  غير  إمداده���ا  خطوط 
س���واء تلك التي تتصل بتركيا 
أو بال���دول األخرى عن طريق 
الب���ر؛ حيث إن تل���ك الدولة 
في حال قيامها س���تكون دولة 

مغلقة ال س���واحل   لها.

6- حتريض النظام العراقي عل���ى تنفيذ عمليات 
عس���كرية وأمنية في غرب العراق؛ من أجل جتفيف 

))( نهاية اتفاق »أضنة« للسالم: طهران تلعب بورقة األكراد، شفاف الشرق 
http://www.mid- :3 سبتمبر 2)20م، على الرابط التالي  األوسط،

dleeasttransparent.com/spip.php?article19841 .
)2( أفادت تقارير صحفية على لس���ان مس���ئولني عسكريني أمريكيني أن 
إيران متد تلك امليليش���يات بأحدث األس���لحة اإليرانية، وأنها فاقت 
ف���ي قوتها تنظي���م القاعدة في ب���الد الرافدين، راج���ع تصريحات 
الناطق باس���م اجليش األمريك���ي بالعراق العميد جيف���ري بوكانان 
 http://www.islammemo.cc/akhbar/:التال���ي الراب���ط  عل���ى 

arab/2011/08/17/132178.html .

منابع اجلهاديني، وش���غلهم عن القتال في س���وريا، 
ومن ثم تخفيف الضغط على نظام األس���د، وجتنيد 
املليشيات الش���يعية في تلك احلرب الطائفية لتنفيذ 

مذابح ضد أهل الس���نة في البالد.

ولكن ال يزال هناك الكثير من التحديات الداخلية 
واخلارجية أمام إيران لبث نفوذها الصلب في املنطقة. 

احملور الثالث
التحديات الداخلية واخلارجية أمام النفوذ 

اإليراني يف سوريا واملنطقة

أزمة اقتصادية طاحنة:

وصلت األزم���ة االقتصادي���ة اإليراني���ة إلى عدم 
ق���درة نظام طهران على توفير املتطلبات األساس���ية 
لشعبه، مثل اندالع ما سمي ب� 
»اضطراب���ات الدجاج« بعد أن 
وصلت أسعاره إلى أرقام فلكية 
عجز معها املواطن العادي على 
شراء الدجاج، مع حث شبكات 
التلفاز احمللي���ة على عدم بث 
الدجاج،  يأكل���ون  أناس  صور 
أس���عاره  تضاعفت  وق���د   )3(

ف���ي اآلونة األخي���رة أكثر من 
ث���الث مرات، األمر الذي دفع اإليرانيني من الطبقات 
الفقيرة املطحونة حتى الطبقة الوس���طى إلى التعبير 
عن س���خطهم بعد أن أصبحوا غير قادرين على شراء 
حلم الدج���اج مثلما اعتادوا ف���ي املاضي، فقد خرج 
سكان نيسابور شمال شرقي إيران في مظاهرات في 
الشوارع سخًطا على تآكل قدرتهم الشرائية، والتهاب 
أسعار الدجاج، وبقية املواد االستهالكية األساسية)4(، 

)3( راج���ع ذلك ف���ي مقالة كتبها مير جوادينفر ف���ي موقع بلومبرج، على 
 http://www.bloomberg.com/news/2012-08-:الرابط التال���ي

07/iran-s-big-crisis-the-price-of-chicken.html.
)4( مق���ال بعن���وان: »ماذا تخفي أزم���ة الدجاج في إي���ران؟« مترجم من 
جريدة ذي أطالنتيك، نش���رته جريدة أخبار اخللي���ج على الرابط= 

  وصلت األزم��ة االقتصادية اإليرانية إىل عدم 
ق��درة نظ��ام طه��ران عل��ى توف��ري املتطلبات 
األساس��ية لش��عبه، مث��ل ان��دالع م��ا مس��ي ب� 
»اضطراب��ات الدج��اج« بعد أن وصلت أس��عاره 
إىل أرق��ام فلكية عجز معها املواطن العادي على 
شراء الدجاج، مع حث ش��بكات التلفاز احمللية 
على عدم بث صور أناس يأكلون الدجاج،  وقد 
تضاعف��ت أس��عاره يف اآلونة األخ��رية أكثر من 

ثاث مرات.
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وذلك بس���بب العقوبات الغربي���ة التي طالت قطاعي 
النفط والصيرفة اإليرانية، 

وهذا س���يضع قي���وًدا على أي حتركات عس���كرية 
خارجية، السيما إذا كانت في مواجهة الغرب، وتهدد 
بردود فعل انتقامية تس���تهدف برنامجها النووي، بل 
وبنيتها التحتية، وتعطي مب���رًرا للقوى الغربية وعلى 
رأس���ها إس���رائيل، التي تهدد بإعادة إيران إلى العصر 
احلجري مرة ثانية))(، هذا باإلضافة إلى ارتفاع نس���ب 
التضخم إلى أرقام فلكي���ة وهبوط العملة اإليرانية إلى 
مستويات قياس���ية متدنية، كما هبطت صادرات إيران 
النفطية بأكثر م���ن 50 في املائة إلى 2.) مليون برميل 
يومّيًا، وإذا ما اس���تمر احلظر لعام آخر فمن املتوقع أن 
تخس���ر إيران نحو 48 مليار دوالر أو نحو 0) في املائة 
من اقتصادها برمته، كما انخفضت العملة اإليرانية في 

األول من أغسطس 2)20م بنسبة %5.

تراجـــع إنتـــاج النفـــط اإليرانـــي إثـــر العقوبات 
الغربية)2(

كما تش���ير بيانات رس���مية إلى أن املصانع اإليرانية 
تعمل بنصف طاقتها اإلنتاجية وس���ط موجة كبيرة من 
إفالس الشركات. وتصل مستويات التضخم إلى 33 في 
املائة، في حني سجلت أسعار الدجاج واللحوم واحلليب 
ارتفاعات تصل إلى 80 في املائة خالل العام 2)20م)3(، 
كما يقدر مرك���ز اإلحصاءات اإليران���ي معدل البطالة 
عند 2.9)% في أول ثالثة أش���هر من السنة الفارسية 
التي بدأت في مارس 2)20م، وذلك بانخفاض أكثر من 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/m/article. =التال���ي:
 php?articleid=45701.

))( تصريح���ات إس���رائيلية بالتهديد بإعادة إي���ران إلى العصر احلجري 
باس���تخدام القنبلة الكهرومغناطيس���ية، تاميز أوف إس���رائيل، على 
 http://www.timesofisrael.com/israel-could-:الرابط التال���ي

destroy-irans-electric-network/ .
(2) James Bianco - July 16th, 2012, on this link: http://www.

ritholtz.com/blog/2012/07/irans-crude-oil-production/
)3( ملزيد من املعلومات راجع: » االقتصاد اإليراني منهك.. و3 دول آسيوية 
حتميه من الشلل«، صحيفة االقتصادية السعودية، على الرابط التالي: 

.http://www.aleqt.com/2012/08/10/article_681836.html 

نقطة مئوية عنه في فترة األش���هر الثالثة الس���ابقة)4(، 
وتقول منظم���ة »أوبك«: إن ص���ادرات النفط تراجعت 
إل���ى نحو 2.) مليون برميل يومّيً���ا، مقارنة بنحو 2.3 
مليون برميل، قبل فرض احلظر النفطي. وتش���ير إلى 
أن طهران تخس���ر نحو 33) مليون دوالر أمريكي يومّيًا 

بسبب ذلك احلظر)5(.

انسداد سياسي:

ومع بدء العد التنازلي لالنتخابات الرئاسية في يونيو 
3)20م والتي لن يش���ارك فيها جناد طبًقا للدستور، 
ف���إن األفق السياس���ي يبدو أنه يتج���ه إلى حالة من 
االنسداد ومرشح ملزيد من القالقل السياسية في ظل 
عجز احلكومة عن توفير املتطلبات األساسية للشعب 
اإليراني، مع بدء اس���تعداد التيار اإلصالحي، وكذلك 
احلركة اخلضراء للمنافس���ة في تلك االنتخابات في 
ظل وجود منافسة داخلية بني أفرع السلطة اإليرانية 
ذاتها، بني املؤسسة الدينية وبني احلرس الثوري وبني 
الق���وى اإلصالحية، ومن ورائه���م احلركة اخلضراء 
املدعوم���ة غربّيًا، وتفاعالت ذل���ك كله في ظل حرب 
قد تكون وشيكة س���واء بضربة إسرائيلية، أو بهجوم 
أمريكي، أو بتدخل إيراني »محتوم« في سوريا في حال 

تطورت األوضاع هناك حسبما أوضحنا سابًقا.

هذا باإلضافة إلى التطورات السياسية التي أفرزها 
الربيع العربي، وأدت إلى نش���وء أنظمة سياس���ية في 
مصر وتونس تعبر عن املطالب الشعبية جتعل الداخل 
اإليراني يقارن بني مخرجات الربيع العربي وبني نظام 
معتم���د على نظري���ات مثل والية الفقي���ه التي تضع 
الس���لطة الفعلية في البالد في يد املرشد األعلى، في 
حني تقلص من صالحيات األطراف األخرى املنتخبة، 
مثل رئي���س اجلمهورية والبرمل���ان ومجلس اخلبراء 

)املسئول عن تعيني وعزل املرشد األعلى(.

)4( راج���ع: »اإليرانيون حتت وطأة العقوبات«، تقرير للجزيرة.نت، نش���ر 
http://www.alja- :2/9/23)20م، عل���ى الراب���ط التال���ي  ف���ي
zeera.net/ebusiness/pages/9a300b0d-a993-42fc-a49c-

4e25033f92e8 .
)5( املصدر قبل السابق.
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 وتأت���ي االنتخابات الرئاس���ية القادمة في أعقاب 
اتهام���ات بتزوير انتخاب���ات 2009م، وقمعها للحركة 
اخلض���راء وحبس قادتها، وهو م���ا ميثل ضغًطا على 
النظام السياس���ي اإليراني املأزوم باألساس، وهو ما 
جعل احلركات الثورية تستلهم من الربيع العربي؛ حيث 
دعت أح���زاب وتيارات مختلفة في املعارضة اإليرانية 
إلى املشاركة الواس���عة في املظاهرات التي دعا إليها 
أنصار اإلصالح والتغيير في فبراير 2)20م، من أجل 
االلتحاق بركب الربيع العربي، وذلك عشية مرور عام 
كامل على اعتقال الزعيمني اإلصالحيني مير حسني 

موسوي ومهدي كروبي))(.

كما يبرز الدور السياس���ي للحرس الثوري اإليراني 
كق���وة مهيمن���ة عل���ى مق���درات البالد العس���كرية 
واالقتصادية، فتشير التقارير إلى هيمنته على عديد 
من حقول النفط والغاز، وش���ركات النقل والطرقات، 
والسدود والبنوك ومشروعات اإلسكان، حيث قام ببناء 
عش���رات اآلالف من الوحدات السكنية للمستوطنني 
الفرس في األح���واز العربية، كم���ا ميتلك نحو 2)8 
شركة داخل إيران وخارجها، كما يُهيمن احلرس على 
أكثر من 700) مشروع حكومي في إيران)2(، وكل ذلك 
ميثل ضغًطا على الش���عب اإليراني املنهك اقتصادًيا 
وهو ي���رى تراكم الثروات في يد احل���رس الثوري أو 

»اإلخوة املهربني« كما وصفهم أحمدي جناد)3(. 

حتديات اجتماعية:

وفي ظل كل تلك التحديات السياسية واالقتصادية 
الداخلية، ال ميكننا أن نستثني الفروق الطبقية داخل 
املجتمع اإليراني )والتي ج���اء جناد من أجل إلغائها، 

))( »مظاهرات الستقبال ربيع ثوري جديد في إيران«، العربية نت، في 4) 
http://www.alarabiya.net/ :فبراير 2)20م، على الرابط التال���ي

.articles/2012/02/14/194513.html 
)2( عباس الكعبي، »هيمنة عصابات احلرس الثوري على االقتصاد اإليراني«، 
جري���دة »االقتصادية« الس���عودية، ف���ي 2/9/20)20م، على الرابط 

 http://www.alsharq.net.sa/2012/09/20/496797.:التالي
http://www.bbc.co.uk/persian/ :3( بي بي س���ي على الرابط التالي(

iran/2011/07/110708_l44_iran_past_week_17tir.shtml .

واجتذاب���ه ألص���وات الفقراء واملطحون���ني(، وكذلك 
الفروق الدميوجرافية؛ حيث ينقسم املجتمع اإليراني 
إلى س���ت مجموعات رئيس���ة: الناطقون بالفارسية 
)50%(، األذريون الترك )23%(، األكراد )))%(، العرب 
)5%(، البل���وش )3%(، التركم���ان )3%()4(، لذلك فإن 
ذلك املجتمع غير املتجانس عرقّيًا وثقافّيًا واجتماعّيًا 
وطبقّيًا ميكن ألي هزة أن حتدث فيه تغيرات عميقة، 
في حالة غياب القبض���ة احلديدية من نظام املاللي 
على أيدي الباس���داران والباس���يج، وفي حالة جناح 

ثورات على غرار الربيع العربي.

كما أن اس���تمرار الضغط الغربي والتهديد بتصعيد 
العقوبات، أو بضرب���ات إجهاضية لبرنامجها النووي، 
س���واء على يد إس���رائيل أو الوالي���ات املتحدة متثل 

التحديات اخلارجية األكبر للدولة اإليرانية. 
احملور الرابع  

اخليارات اإليرانية، وأثرها على حتوالت 
اخلريطة اإلقليمية

ثمة خيارات عديدة أم���ام الدولة اإليرانية للخروج 
من األزمة الس���ورية احلالية، وأزمتها بالتبعية، بأقل 

التكاليف، مثل اخليارات التالية:

1- عقد صفقة مع الغرب: 

بتجمي���د البرنامج النووي اإليراني مقابل الس���ماح 
لها بزيادة نفوذها في املنطقة تزامًنا مع االنس���حاب 
األمريكي، بالتقاطع مع املصالح الروسية والصينية مع 
كل من الغرب وإيران، مع تأمني انس���ياب النفط من 
مضيق هرمز)5(، وكذلك التضحية بنظام بشار األسد 

http:// :4( التيارات السياسية في إيران، اجلزيرة.نت، على الرابط التالي(
www.aljazeera.net/books/pages/da59a188-fa37-468a-

a4b9-862c193f749b .
(5) «War and Bluff: Iran, Israel and the United States», 

George Friedman, Stratfor, September 11, 2012, on: 
http://www.stratfor.com/weekly/war-and-bluff-iran-isra-
el-and-united-states  
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في النهاية، وحتويل سوريا إلى النموذج اللبناني بتدخل 
إيراني قوي في سياس���اتها حتى لو حدثت انتخابات 
نزيهة بعد زوال النظام، وانقشاع غبار املعارك، وحينئذ 
إيران لن تكون قد فقدت س���وريا بصورة كاملة، ولكن 
سيظل لديها أدواتها القوية مع الطائفة العلوية الغنية 
املتمركزة في الساحل الغربي على املتوسط، وبنفوذها 
داخ���ل الدولة الس���ورية حتى بعد س���قوط النظام، 
بس���يطرتها على مفاصل االقتص���اد واإلعالم، وهذا 

احلياة  قبلة  س���يعطي  اخليار 
للنظام اإليراني؛ حيث س���يتم 
رفع العقوبات االقتصادية عنه، 
وانتش���اله من أزمة سياس���ية 
ته���دد  طاحن���ة  ومجتمعي���ة 
وكذلك  املاللي،  نظ���ام  بزوال 
ونفوذه في  بأدواته  باالحتفاظ 
كل من العراق وسوريا ولبنان.

ا؛  وهذا اخليار ليس مستبعّدً
حيث إن الواليات املتحدة تبدو غير عازمة على ضرب 
إيران؛ مل���ا يحمله ذلك من تداعي���ات على االقتصاد 
العامل���ي بإغالق مضي���ق هرمز الذي مي���ر منه ثلث 
النفط العاملي، كما أن إيران تتمتع باحتياطات نفطية 
هائلة، وتستخدم مخزونها النفطي في إدارة عالقاتها 
الدولية))(، ولك���ن على اجلانب اآلخر الوقت ليس في 
صالح الواليات املتحدة والغرب؛ حيث إن ساعة القنبلة 
النووي���ة اإليرانية تدق وتقترب م���ن نقطة الالعودة، 
ا  كما أن إيران لن تتحمل املوق���ف احلالي الضار جّدً
القتصادها، والذي يهدد بتماس���كها الداخلي، لذلك 
فإن نوًعا من التفاوض باجتاه حل توافقي طويل األمد 
ا)2(، وإنه في النهاية ميكن  بني الطرفني ليس مس���تبعّدً
للطرفني أن يفكرا »فيما كان ال ميكن التفكير فيه« من 

))( روجر هارود، »نفط إيران ودوره في حتدي نفوذ الواليات املتحدة«، 
الدار العربية للعلوم � ناشرون، ومكتبة مدبولي، 2007م، ص: )3).

(2) «Iran, the U.S. and the Strait of Hormuz Crisis», George 
Friedman, January 17, 2012 on: http://www.stratfor.com/
weekly/iran-us-and-strait-hormuz-crisis 

قبل، بعقد صفقة شاملة بني اجلانبني)3(.

كما ص���رح هاش���مي رافس���نجاني، رئيس مجمع 
تش���خيص مصلحة النظام أن »العالق���ات بني إيران 
والواليات املتحدة لن تظل س���يئة إلى ي���وم القيامة، 
وأن إعادة العالقات السياسية مع الواليات املتحدة أو 
عدم إعادتها ليس دلياًل على االلتزام بأس���س ومبادئ 
الث���ورة، وإمنا يتعلق ذلك بتحقي���ق املصلحة الوطنية 
ف���ي وقت معني، بحيث ميكن أن تكون املطالبة بإعادة 
هذه العالق���ات ضد املصلحة 
تكون في وقت  بينما  الوطنية، 
املصلحة«،  ه���ذه  ع���ني  آخر 
وأضاف أنه »ال يوجد ما مينع 
من وج���ود عالقات اجتماعية 
إيران  بني  واقتصادية  وثقافية 

والواليات املتحدة«)4(.

هذا  اتخاذ  حتديات  ويتبقى 
القرار بني اجلانبني هو كيفية 
تسويقه داخلّيًا لش���عبيهما، وكذلك أمام العالم، وهو 
أم���ر قد ال يكون صعًبا أمام قي���ادة إيرانية برجماتية 
عقدت صفقات س���رية من قبل مع الكيان الصهيوني، 
وكذلك مع الواليات املتحدة)5(، وتعاونت مع واش���نطن 
في إس���قاط نظامي طالبان وصدام حسني من أجل 
مصاحلها البرجماتية البحتة، كما أن إسرائيل تستطيع 
أيًض���ا التعايش م���ع إيران عن طريق ال���ردع النووي 

(3) «Thinking About the Unthinkable: A U.S.-Iranian Deal», 
George Friedman, Stratfor, March 1, 2010, on this link: 
http://www.stratfor.com/weekly/20100301_thinking_
about_unthinkable_usiranian_deal 

)4( »خامنئي وتعديل جديد في االستراتيجية اإليرانية«، دورية »مختارات 
إيراني���ة«، العدد 44)، يولي���و 2)20م، ص: 43. )نقاًل عن )وكالة روز 
اإليرانية ف���ي )5/3/ 2)20م(. والالفت أن تلك التصريحات أبرزتها 
عدة صحف إيرانية في عناوينها الرئيسة على غير العادة، وكأن النظام 
يريد إرس���ال رس���الة وتهيئة املجتمع إلى مثل ذلك اخليار في مرحلة 
الحقة، ونش���رت تلك التصريحات الصحف الراديكالية واإلصالحية 

على حد سواء.
)5( راجع : تريتا بارسي، »التحالف الغادر »إيران، إسرائيل، أمريكا«، 

مكتبة مدبولي، ))20م.

 الوالي��ات املتح��دة تب��دو غري عازم��ة على ضرب 
إيران؛ ملا يمله ذلك م��ن تداعيات على االقتصاد 
العامل��ي بإغاق مضيق هرمز ال��ذي مير منه ثلث 
النف��ط العاملي، كم��ا أن إيران تتمت��ع باحتياطات 
نفطية هائلة وتستخدم خمزونها النفطي يف إدارة 
عاقاتها الدولية ، ولكن على اجلانب اآلخر الوقت 
لي��س يف صاحل الواليات املتح��دة والغرب؛ حيث إن 
س��اعة القنبلة النووية اإليرانية تدق وتقرتب من 

نقطة الاعودة.
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اإلس���رائيلي، وأن طهران لن تفك���ر مطلًقا في ضرب 
إسرائيل))(، بل على العكس فإن ذلك سيحقق مصالح 
ت���ل أبيب في النهاية؛ حيث ميك���ن أن متهد الصفقة 
اإليرانية الغربية إلى حرب ش���املة في املنطقة يكون 
طرفاها السنة والشيعة، مع إطالق يد إيران في تنامي 
نفوذها، واالصطدام احلتمي باحملاور الس���نية وعلى 
رأسها اخلليج العربي، فيحطم السنة والشيعة بعضهم 

بعًضا، وتخرج إس���رائيل هي 
املنتصرة في النهاية. 

اإلس���رائيلية  فالضرب���ة 
إليران س���الح ذو حدين: إما 
العصر  إلى  إي���ران  تعيد  أن 
احلج���ري كم���ا تزع���م، أو 
تس���تدر غضًب���ا إيرانّيًا قد 
يصل إلى الداخل اإلسرائيلي 
يف���وق مخاط���ره مخاط���ر 

التعايش مع القنبلة، والردع املزدوج، وخيارات الدمار 
املؤكد املتبادل)2(، فالقناعة األمريكية اإلسرائيلية هي 
أن هجوًما فاش���اًل على إيران سيكون أسوأ بكثير من 
ال هج���وم على اإلطالق، باعتبار أن إيران مؤكد نقلت 
نشاطاتها إلى مواقع أخرى أكثر سرية من تلك التي مت 
اكتش���افها، لتدع إسرائيل و/أو أمريكا تتخبط وتتردد 
في هجماتها)3(، كما أن الواليات املتحدة � السيما في 
ظل مجيء إدارة جمهورية � س���تكون أكثر حسًما في 
التعامل مع دول الربيع العربي التي تريد نفوًذا إقليمّيًا 

(1) «Why Israel Should Learn to Stop Worrying and Love the 
Bomb: The Case for a New Nuclear Strategy», Dmitry 
Adamsky, Foreign Affairs, March 31, 2012, on thins link: 
http://www.foreignaffairs.com/articles/137374/dmitry-
adamsky/why-israel-should-learn-to-stop-worrying-and-
love-the-bomb

(2) Ibid.
(3) «Iran and U.S. Options for Preventive Military Strikes», 

By Anthony H. Cordesman, Abdullah Toukan, Center for 
Strategic and International Studies, SEP 6, 2012, p. 94, 
http://csis.org/publication/iran-and-us-options-preven-
tive-military-strikes .

زائًدا في املنطقة وعلى رأس���ها مصر، على حس���اب 
املصالح األمريكية، وس���يمثل تنامي نفوذ مصر بنظام 
إسالمي حتدًيا كبيًرا للواليات املتحدة وسياساتها في 
املنطقة، وميكن أن تك���ون الورقة اإليرانية لها حينئذ 
ورقة إيجابية وليست سلبية، ووجود دولة سورية هشة 
إلى جوار إسرائيل مبصالح متضاربة للقوى اإلقليمية 
داخل س���وريا س���يكون  خياًرا أفضل من جارة سنية 
بال نفوذ إيراني، تقوم بااللتحام 
مع احملوري���ن التركي واملصري 
لذا  املنطقة)4(،  والس���عودي في 
فإن إي���ران ميك���ن أن تضحي 
ببرنامجها النووي بتجميده )مع 
أي  اس���تعادته في  القدرة على 
وقت حيث وصل���ت إلى مرحلة 
 )how Know املعرفة النووي���ة
املنطقة  يدها في  مقابل إطالق 

حتى لبنان.

وحينئذ س���تكون املعادلة كالتال���ي: جتميد النووي 
اإليراني، التحريش بني الس���نة والش���يعة مع ازدياد 
النفوذ اإليراني، ضمان أمن إسرائيل، استمرار تدفق 
النفط )مصلح���ة إيرانية وخليجية وغربية في الوقت 
ذات���ه(، ضرب احملاور الس���نية الصاعدة في املنطقة 
وعلى رأسها مصر، وجود دولة هشة في سوريا ممزقة 
بني مصالح القوى اإلقليمية، عدم االصطدام الغربي 
الصيني الروس���ي. وكل ذلك يصب ف���ي النهاية في 

مصلحة اجلميع ما عدا احملور السني.

2- تطور الوضع يف سوريا إىل حرب إقليمية:

وفي هذا الس���يناريو ميكن لسوريا أن تستفز تركيا 
من أجل اس���تدراجها إلى معركة معها لتفعيل اتفاقية 

)4( راجع تصريحات رامي مخلوف ابن خال األس���د للنيويورك تاميز بأنه: 
»لن يكون هناك اس���تقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في 
س���وريا«، أي أن اس���تقرار النظام الس���وري بقيادة بشار األسد يعني 

استقرار إسرائيل، على الرابط التالي:
http://www.france24.com/ar/20110511-syria-assad-regime-

sanctions-rami-makhlouf-new-york-times-interview.

اإلس��رائيلية إلي��ران س��اح ذو  الضرب��ة 
حدي��ن: إم��ا أن تعي��د إي��ران إىل العص��ر 
ا  احلجري كما تزعم، أو تستدر غضًبا إيرانيًّ
ق��د يص��ل إىل الداخ��ل اإلس��رائيلي يفوق 
خماط��ره خماط��ر التعاي��ش م��ع القنبلة، 
وال��ردع امل��زدوج، وخيارات الدم��ار املؤكد 
املتبادل، فالقناعة األمريكية اإلس��رائيلية 
ه��ي أن هجوًما فاش��ًا على إيران س��يكون 

أسوأ بكثري من ال هجوم على اإلطاق.
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الدفاع املشترك مع إيران، ومن ثَم حتويل أزمة النظام 
العلوي إل���ى أزمة طائفية إقليمية، وتوس���يع املنطقة 
احملروقة بعيًدا عن القصر الرئاس���ي الس���وري، وأي 
حرب سورية/ تركية، أو سورية/ غربية، ستعطي ذريعة 
للنظام في استخدام أس���لحته الفتاكة ضد املعارضة 
الس���ورية، مبا في ذلك األسلحة الكيماوية، وسيحول 
النظ���ام القضية - كما كان يهدف دائًما - إلى إرهاب 
دولي ممول، وإلى اعتداء على الدولة السورية، جللب 
روسيا وإيران والصني إلى جواره، واجتذاب املليشيات 
الشيعية كما أشرنا سالًفا إلى الداخل السوري، وهذا 
بدوره سيدفع النيتو إلى القتال إلى جوار تركيا بحسب 
البند الرابع من اتفاقية حلف شمال األطلسي))(، والتي 
تفي���د بأن أي اعتداء على دول���ة عضو باحللف ميثل 

اعتداًء على احللف بكامله.

وذلك اخلي���ار ليس املفضل إلي���ران، إال أنه املالذ 
األخير لبش���ار األس���د، وفي تلك احلال���ة ميكن ل� 
»أصدقاء سوريا« أن يقوموا بالدعم املفتوح للمعارضة 
الس���ورية وبترس���يخ أقدامها في مناطقها احملررة، 
وبتوجيه ضربات جوية إلى معاقل النظام، مع محاولة 
حتييد روس���يا وعدم دخولها ف���ي احلرب أو تصدير 
الس���الح إليها، والتاريخ يش���هد أن روسيا في ساعة 
احلسم تنس���حب وتغلب العقل على العاطفة، وحدث 
ذلك في أثناء حرب كوسوفو، وكذلك في احلرب ضد 
نظام القذافي؛ حيث إن روسيا تعلم حدود قوتها جيًدا، 
وبالرغم من املصالح املمتدة لها في سوريا إال أنها لن 
تغامر بالدخ���ول في حرب مع الغرب دفاًعا عن نظام 
بشار األسد؛ حيث صرحت مصادر روسية مؤخًرا أن 
موسكو ال تس���تبعد إخالء قاعدتها في طرطوس إذا 
تعرضت س���وريا لهجوم، وهو ما ميثل نقلة نوعية في 

مسار دعمها اخلطابي لنظام بشار األسد)2(. 

(1) http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49187.htm
)2( »األميرال تش���يركوف ال يس���تبعد احتمال إجالء العس���كريني الروس 
م���ن قاع���دة طرط���وس«، وكال���ة أنب���اء موس���كو، 2/7/28)20م، 
http://anbamoscow.com/ التال���ي:  الراب���ط  عل���ى 
»البحري���ة  وكذل���ك:   ،html.376222361/russia/20120728
الروس���ية: من احملتمل إجالء جنودنا من قاعدة طرطوس بس���وريا= 

وفي تلك احلال���ة من غير املتوق���ع أن تقوم إيران 
بالتدخل العس���كري املباشر في س���ير املعارك، ولكن 
األقرب أن تش���ارك على غرار مش���اركتها في حرب 
لبن���ان 2006م، عندما دعمت حزب الله باألس���لحة 
القتالية الفتاكة وكذلك باملدربني واملقاتلني؛ وذلك ألن 
إيران لن جترؤ على التدخل املباشر في احلرب وعبور 
قناة الس���ويس لنجدة نظام بش���ار األسد، فهي بذلك 
تعلن احلرب رسمّيًا على النيتو حليف تركيا، بتفعيلها 
التفاقية الدفاع املشترك مع سوريا، وهذا سيستدعي 
إغالق األس���طول اخلامس األمريكي للخليج العربي 
أمام التحركات العس���كرية اإليرانية أيًضا، وسيتحول 

الوضع إلى حرب عاملية مصغرة في اإلقليم.

وبالوضع في االعتبار احلالة االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية الداخلية إليران، فإنها س���تفكر ألف مرة 
قب���ل أن تخوض حرًبا مثل ذلك، بالرغم من أن خوض 
احلرب في ح���د ذاته قد ميثل جندة للنظام اإليراني، 
بإش���غال الش���عب اإليراني حينئذ باحل���رب القادمة 
وجتييش اجلميع للدفاع عن النظام بدوافع دينية، وهو 
ما برع فيه نظام املاللي في حكمه منذ 979)م؛ حيث 
مثل���ت احلرب اإليرانية العراقية ل���ه ُقبلة احلياة بعد 
أن كادت الثورة أن تفش���ل، فإذا بصدام حسني يستفز 
طه���ران إلى حرب لم يرفضها النظ���ام حينئذ، ولكن 
خيار دخول احلرب إلى جوار س���وريا سيمثل انتحاًرا 
للنظ���ام حتى لو آتى القرار أُُكل���ه على املدى القريب 

بتوحيد الداخل اإليراني وراء قرار احلرب.

 ولكن يظل االحتمال األقرب هو حتريك ميليشياتها 
ف���ي العراق وس���وريا ولبنان من أجل نص���رة النظام 
العلوي، واس���تخدام اخلط���اب الدين���ي والبكائيات 
الش���يعية ف���ي توحيد الداخ���ل اإليراني م���رة ثانية 
خل���ف النظام الذي يوش���ك على الس���قوط، وكذلك 
من أجل تدعيم أهدافه���ا اخلارجية)3(؛ حيث خرجت 

= ل���و تعرضت لهجوم«، املص���ري اليوم ف���ي 2/07/28)20م، على 
http://www.almasryalyoum.com/ التال���ي:  الراب���ط 

 node/1014326
)3( انظر في ذلك: بيرن ايزدي، »مدخل إلى السياس���ة اخلارجية جلمهورية=   
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في الرابع من أكتوبر 2)20م مظاهرات حاش���دة في 
العاصم���ة اإليرانية طهران مطالب���ة الرئيس أحمدي 
جناد باالهتمام بالداخل اإليراني وترك س���وريا، على 
إثر اله���زة االقتصادية التي تعيش���ها البالد، وذكرت 
املعارضة اإليراني���ة أن احتجاجات اندلعت في مدينة 
مش���هد الواقعة شمال شرق إيران بسبب هبوط قيمة 
العملة اإليراني���ة )الريال( أمام العم���الت األجنبية، 
وتقول التقارير: إن عدًدا كبيًرا من املواطنني احتشدوا 
في ميدان فردوسي في املدينة عقب تلقيهم أنباء عن 
اندالع مظاهرات مماثلة في طهران، وردد املتظاهرون 

شعارات ضد حكومة أحمدي جناد ))(.

3-  جتميد الوضع السوري: 

ببق���اء الوضع على ما هو علي���ه بعدم االنزالق إلى 
احلرب، وكذل���ك بعدم عقد صفق���ة إيرانية غربية، 
وه���ذا اخليار هو األفضل للمحور الس���ني؛ حيث إن 
عامل الوقت ليس في صالح النظام اإليراني، فانهياره 
االقتصادي أصبح وش���يًكا، وذلك االنهيار االقتصادي 
س���يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واسعة قد تؤدي 
إلى إس���قاط النظام؛ فالعرب السنة ليسوا في صراع 
مع الش���يعة كمذه���ب أو مع الش���عب اإليراني، فقد 
تعايش أهل السنة مع الش���يعة طوال 4) قرًنا، ولكن 
املشكلة تتمثل في النظام اجلعفري الفارسي الذي له 
طموحات إقليمية، فإذا سقط نظام خامنئي )السيما 
مع التقارير الت���ي تفيد بتدهور حالته الصحية(، فإن 
القادم رمبا يكون أفضل ألهل الس���نة؛ حيث إن بديل 
خامنئ���ي ليس معروًفا حت���ى اآلن، ومن ثَم ميكن نزع 
فتيل األزمات الطائفية مبجيء نظام أقل تطرًفا وأكثر 

تعايًشا، وأزهد طموًحا في النفوذ اإلقليمي.

وجتميد الوضع الس���وري قد يكون اختيار املضطر 
لنظام طهران؛ حي���ث إن النظام العلوي في س���وريا 

= إيران اإلس���المية«، الدار الثقافية للنشر، الطبعة األولى 2000م، ص: 
.(2(

))( العربية.نت، في 4 أكتوبر 2)20م، على الرابط التالي:
  http://www.alarabiya.net/articles/2012/10/04/241708.html

يتهاوى، ومن املستحيل أن يستمر بعد حمامات الدماء 
تلك، كما أن طهران لم تعد تستطيع مساعدة االقتصاد 
الس���وري ودعم الليرة بضخ ملي���ارات الدوالرات في 
اقتصاده الذي أصبح على ش���فا االنهيار الكامل حتى 
بعد ضخ طهران ألكثر من 5.8 مليار دوالر في الفترة 
األخيرة)2(؛ فأّي تسوية سلمية يجب أن تتضمن خروج 
بش���ار من الس���لطة على غرار علي صالح في احلالة 
اليمنية، وهو ما سيضعف قبضة طهران على املقدرات 
السورية، وس���يؤدي إلى انتصار املعارضة في النهاية 
مع انهيار النظام الذي لن يس���تطيع دفع رواتب جنده 
وش���بيحته، وكذلك عدم توفير لقمة العيش ملواطنيه 
في الغرب الس���وري، الس���يما مع امتداد املعارك إلى 
األسواق في حلب؛ حيث أوضح محمد احللبي، الناطق 
باسم تنسيقيات الثورة في املدينة، أن اجليش السوري 
احلر بات مسيطًرا على أسواق املدينة التي استهدفها 
النظام الس���وري بطلقات حارقة أحرقت ما يزيد على 
500) مح���ل جتاري أثري، الفًت���ا إلى أن قيمة احملل 

الواحد تتخطى مليوني دوالر أميركي. 

وأض���اف: »ما حص���ل ويحصل في أس���واق حلب 
القدمية ضربة هائلة لالقتصاد السوري«)3(.

لذلك فإن جتميد الوضع وترك النظام يسقط يظل 
هو اخليار األمثل ألصدقاء س���وريا، بدون اس���تدراج 
املنطقة إلى حمامات دماء طائفية، وخاصة تركيا التي 
دخلت في مناوش���ات عس���كرية مع اجلانب السوري، 
رمب���ا أماًل في أن ينجح النظام في اس���تدراجها إلى 
حرب ش���املة؛ حيث قصف اجليش التركي في الرابع 
من أكتوبر 2)20م مواقع للجيش السوري على احلدود 
ا على مقتل خمس���ة مدنيني في قرية  بني البلدين، رّدً
تركية، جراء إطالق قذائف من اجلانب السوري، وأن 

)2( اجلزيرة. نت، في 5)/7/))20م، على الرابط التالي:
 http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/b67f871f-a046-

491f-be00-589e00ebbe3d .
)3( الشرق األوسط اللندنية، في 2 أكتوبر 2)20م، على الرابط التالي:

http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12362&ar
 ticle=697942&feature=
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عدًدا من جنود قوات النظ���ام ُقتلوا في قصف تركي 
مباشر على مقر املدفعية السورية جنوب تل أبيض في 
محافظة الرقة. كما أوضح املصدر أن الضربة التركية 
أس���فرت عن س���قوط جرحى في قوات بشار األسد 

وتدمير آليات عس���كرية ))( 
، لذل���ك ميكن أن تس���تغل 
سوريا  اس���تفزازات  تركيا 
للرد على مصادر االستفزاز 
وانته���از الفرص���ة لتدمير 
استراتيجية  منشآت  بعض 
للجي���ش الس���وري، مث���ل 

مواقع الدفاعات اجلوي���ة ومناطق انطالق الهجمات 
على قوات املعارضة، بدون االجنرار إلى حرب شاملة 

تستدر تدخاًل خارجّيًا وصداًما إقليمّيًا.

كما يج���ب احلفاظ على األراضي التي س���يطرت 
عليها املعارضة، وعدم الس���ماح للمليشيات الشيعية 
القادمة من العراق ولبنان بدخول تلك املناطق احملررة، 
مع ضبط النفس من اجلانب التركي، والرد باملثل على 
أية اس���تفزازات س���ورية، وعدم االجنرار إلى حرب 
ش���املة مع النظام، مع ما يحمل���ه ذلك من تداعيات 
غير محسوبة باس���تدراج املنطقة إلى صراع طائفي، 
ويظل عامل الوقت ه���و الكفيل بالقضاء على النظام 
السوري اقتصادّيًا ومعنوّيًا وعسكرّيًا، بتوجيه ضربات 
جراحية إلى الدوائر الداخلية لنظام بشار، على غرار 
استهداف اجتماع مبنى األمن القومي في قلب دمشق، 
الذي راح ضحيت���ه عدد من كبار الدائ���رة الداخلية 

لبشار األسد)2(.

ه���ذا باإلضافة إلى ضّخ املس���اعدات العس���كرية 
للمعارض���ة، والتي تكفل للجي���ش احلر احلفاظ على 
أرواح���ه ودمائ���ه، مثل ال���دروع وأس���لحة القناصة، 

http://www. :( العربية. نت، في 4 أكتوبر 2)20م، على الرابط التالي((
 alarabiya.net/articles/2012/10/04/241737.html

)2( الش���رق األوس���ط اللندنية، في 9) يوليو 2)20م، على الرابط التالي: 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=6

 87046&issueno=12287

واألس���لحة الدفاعي���ة والهجومية املض���ادة للدروع 
واآللي���ات والطائرات، من أجل حتييد أهم أس���لحة 
بش���ار األس���د؛ حيث قال بس���ام الدادة -املستشار 
السياسي للجيش الس���وري احلر-: إن اجليش يعاني 
من نقص حاد في التسليح، األمر 
الذي »يؤخر إسقاط بشار األسد، 
ويزيد م���ن ع���دد الضحايا في 
اليومية، فلدينا خطط  املواجهات 
تنفيذها  يحت���اج  نوعية  لعمليات 
للتس���ليح، ولكن لألس���ف نقصه 
يعي���ق تنفيذها ويبطئ من النصر 
املنتظر بإسقاط األس���د، ويترك له مزيًدا من الوقت 

للقتل والتدمير«.

كما جدد ال���دادة طلبه للدول العربية ب�»مد مقاتلي 
اجليش احلر بالسالح الالزم حلسم املعركة«، مضيًفا 
»نحن ال نحتاج لق���وات خارجية، فنحن أدرى بطبيعة 
األرض التي تدور عليها املعرك���ة، ولكن كل ما نطلبه 

منهم هو السالح، وخاصة مضادات طائرات«)3(.

خامتة:

إن الص���راع الطائفي في املنطق���ة يجب أن ينتهي؛ 
وذلك بحتمية التعايش السلمي بني كافة شعوب املنطقة 
مبختلف مذاهبها وأديانها، وهذا لن يتم إال بنزع شوكة 
النظام الطائفي في طهران، والذي منذ اعتالئه سدة 
احلك���م في البالد ع���ام 979)م، وهو يصدر األزمات 
إلى كافة دول اجلوار، وقد اس���تفاد نظام املاللي من 
س���قوط نظامي طالبان وصدام حس���ني على شرقه 
وغربه، وكذلك سقط تهديد االحتاد السوفيتي بغزوه 
من الش���مال، ومن ثّم أصبح���ت الدولة اإليرانية منذ 
ذلك الوقت آمنة في محيطها، واس���تفادت من الوفرة 
النفطية في تصنيع الس���الح والتق���دم في التقنيات 
النووية، واستغالل أموالها في تصدير مذهبها، ومن ثَم 

http:// :3( وكالة أنباء األناضول في 2/9/30)20م، على الرابط التالي(
www.aa.com.tr/ar/headline/86195 .

إن الص��راع الطائفي يف املنطق��ة جيب أن ينتهي؛ 
وذلك حبتمية التعايش السلمي بني كافة شعوب 
املنطقة مبختلف مذاهبها وأديانها، وهذا لن يتم 
إال بنزع شوكة النظام الطائفي يف طهران، والذي 
من��ذ اعتائه س��دة احلكم يف الباد ع��ام 1979م، 

وهو يصدر األزمات إىل كافة دول اجلوار
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املشكالت إلى دول اجلوار، وامتد آثار النظام اجلعفري 
إلى العراق وس���وريا ولبنان، وأحدث مشكالت داخلية 
في تلك الدول، باإلضافة إلى دول اخلليج العربي في 

البحرين الكويت واليمن والسعودية.

لذلك فإن مصالح دول املنطقة تتقاطع مع املصالح 
الغربي���ة في إس���قاط النظام الديني ف���ي إيران، مع 
احلفاظ على أرواح كافة شعوب املنطقة، مبا في ذلك 
الشعب اإليراني، مع حتمية التعايش السلمي والتسامح 
الديني، مع عدم محاولة تغيير مذاهب الشعوب بالقوة، 
أو باستخدام األموال أو النفوذ السياسي والعسكري، 
أو حتت مظلة نووية، مع االحتفاظ بحق الش���عوب في 
تقرير مصائرها واختيار حكامها، وتتبقى االختيارات 
الدينية للشعوب بالدعوة إلى الله باحلسنى واملوعظة 
احلس���نة، والنقاش واجلدال الديني الهادئ الرصني، 
واس���تخدام الق���وة الناعمة للش���ريعة اإلس���المية 
وسماحتها ملخاطبة التطرف اإليراني، ومحاولة تعريته 
وفضحه أمام العقالء من الش���يعة الذين يبحثون عن 
احلق، وقطع خطام األنف الذي ربطه املاللي للجهالء 

والعامة من الش���يعة الذين يساقون بأدبيات عاطفية 
مفرغ���ة من مضمونه���ا؛ مثل حب أه���ل البيت وكره 
النواصب، والتقرب إلى الله بقتل أهل السنة؛ ألن دماء 
احلس���ني في رقبتهم إلى يوم القيامة، وتبيان أن أهل 
السنة هم في احلقيقة ش���يعة رسول الله وأهل بيته، 
وأنهم أحرص الناس عل���ى عترته، وعلى حفظ النبي 
صلى الله عليه وس���لم في ذريته وأهل بيته وتكرميهم 

تعبًدا وديانة.

إن حتوالت اخلريط���ة اإلقليمية بناء على اخلطوط 
العرقية واملذهبية تعد اخلطر األكبر على السلم واألمن 
اإلقليميني في املنطق���ة، والتحريش بني الطوائف هو 
الهدف األس���مى ألعداء األمة اإلس���المية، بالقضاء 
على بعضهم بعًضا، وبانتعاش س���وق السالح الشرقي 
والغربي، ويصب في النهاية في صالح إسرائيل، التي 
لها أحالم توسعية هي األخرى بإنشاء إسرائيل الكبرى 
من النيل إلى الفرات، ولن يس���اعدها في حتقيق ذلك 
إال حم���ق األطراف اإلقليمية واندفاعها نحو االنتحار 

اجلماعي.
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معلومات إضافية

عرقيات سوريا

مبوجب إحصاءات عام 0)20م فإن عدد سكان سوريا يقدر بحوالي اثنني وعشرين مليوًنا ونصف، بنسبة منو 
طبيعي تعادل 9.)% س���نوًيا، أي بزيادة نصف مليون نسمة كل عام، أما نسبة الوالدات فهي 32 مولود لكل ألف 
نسمة مقابل 4 وفيات لكل ألف نسمة أيًضا، ومبعدل أربعة أطفال لكل امرأة سورية، حوالي 90% من سكان البالد 
 هم من العرب، في حني أن األكراد يش���كلون 8% من السكان، وتوزع النسبة الباقية على سائر األقليات كاألرمن 

والتركمان والشركس والسريان مبختلف فروعهم، إلى جانب أقليات قومية وافدة أخرى.

الطوائف السورية:

وحسب اإلحصاء الرسمي عام 985): ).76% مسلمون سنة، و 5.))% علويون، و 3% دروز، و )% إسماعيليون، 
و 4.5% مس���يحيون، و 0.4% شيعة اثني عشرية..  ويرى بعض الباحثني أن نسبة املسلمني السنة في سوريا ال 
تقل عن 80%. ويرى عبد احلليم خدام )نائب الرئيس السابق( أن السنة مع األكراد ميثلون نسبة 85% إلى جانب 

9% من العلويني و 5% من املسيحيني )بعد أن هاجر كثير منهم(.

0) % علويون ومرش���دون،  و  السكان مسلمون س���نة،  م���ن   % 77 األميركي���ة:  التقدي���رات  ف���ي  أم���ا 
3% دروز وإسماعيليون وش���يعة اثني عش���رية، و 8% من السكان مس���يحيون من طوائف مختلفة، وتوجد أيًضا 

أقلية يزيدية في منطقة جبل سنجار على احلدود مع العراق.

النصريية:

ون من غالة الشيعة الذين زعموا وجوًدا  النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة، أصحابها يعدُّ
إلهّيًا في علي وألهوه به، مقصدهم هدم اإلسالم ونقض عراه، وهم مع كل غاٍز ألرض املسلمني، ولقد أطلق عليهم 

االستعمار الفرنسي لسوريا اسم العلويني؛ متويًها وتغطية حلقيقتهم الرافضية والباطنية.

	•جعل النصيرية علًيا إلًها، وقالوا بأن ظهوره الروحاني باجلسد اجلسماني الفاني كظهور جبريل في صورة بعض 
األشخاص.

	•لم يكن ظهور )اإلله علي( في صورة الناسوت إال إيناًسا خللقه وعبيده.

	•يحبون )عبد الرحمن بن ملجم( قاتل اإلمام علي ويترضون عنه؛ لزعمهم بأنه قد خلص الالهوت من الناسوت، 
ئون من يلعنه. ويخطِّ

	•يعتقد بعضهم أن علًيا يس���كن السحاب بعد تخلصه من اجلس���د الذي كان يقيده، وإذا مر بهم السحاب قالوا: 
السالم عليك يا أبا احلسن، ويقولون: إن الرعد صوته والبرق سوطه.

	•يعتقدون أن علًيا خلق محمًدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمًدا خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي قد 
خلق األيتام اخلمسة الذين هم:
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� املقداد بن األسود: ويعدونه رب الناس وخالقهم واملوكل بالرعود.

� أبو ذر الغفاري: املوكل بدوران الكواكب والنجوم.

� عبد الله بن رواحة: املوكل بالرياح وقبض أرواح البشر.

� عثمان بن مظعون: املوكل باملعدة وحرارة اجلسد وأمراض اإلنسان.

� قنبر بن كادان: املوكل بنفخ األرواح في األجسام.

	•لهم ليلة يختلط فيهم احلابل بالنابل كشأن بعض الفرق الباطنية.

	•يعظمون اخلمرة، ويحتس���ونها، ويعظمون ش���جرة العنب لذلك، ويس���تفظعون قلعها أو قطعها؛ ألنها هي أصل 
ونها )النور(. اخلمرة التي يسمُّ

	•يصلون في اليوم خمس مرات، لكنها صالة تختلف في عدد الركعات، وال تشتمل على سجود، وإن كان فيها نوع 
من ركوع أحياًنا.

� ال يصلون اجلمعة وال يتمسكون بالطهارة من وضوء ورفع جنابة قبل أداء الصالة.

� ليس لهم مساجد عامة، بل يصلون في بيوتهم، وصالتهم تكون مصحوبة بتالوة اخلرافات.

اسات شبيهة بقداسات النصارى من مثل: 	•لهم قدَّ

� قداس الطيب لكل أخ حبيب.

� قداس البخور في روح ما يدور في محل الفرح والسرور.

� قداس األذان وبالله املستعان.

	•ال يعترفون باحلج، ويقولون بأن احلج إلى مكة إمنا هو كفر  وعبادة أصنام !!.

	•ال يعترفون بالزكاة الش���رعية املعروفة لدينا � نحن املسلمني � وإمنا يدفعون ضريبة إلى مشايخهم زاعمني بأن 
مقدارها خمس ما ميلكون.

	•الصيام لديهم هو االمتناع عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضان.

	•يبغضون الصحابة بغًضا شديًدا، ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعني.

	•يزعمون بأن للعقيدة باطًنا وظاهًرا وأنهم وحدهم العاملون ببواطن األسرار، ومن ذلك:

� اجلنابة: هي مواالة األضداد واجلهل بالعلم الباطني.

� الطهارة: هي معاداة األضداد ومعرفة العلم الباطني.

� الصيام: هو حفظ السر املتعلق بثالثني رجاًل وثالثني امرأة.
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� الزكاة: يرمز لها بشخصية سلمان.

� اجلهاد: هو صب اللعنات على اخلصوم وُفشاة األسرار.

� الوالية: هي اإلخالص لألسرة النصيرية وكراهية خصومها.

� الشهادة: هي أن تشير إلى صيغة )ع. م. س(.

� القرآن: هو مدخل لتعليم اإلخالص لعلي، وقد قام سلمان )حتت اسم جبريل( بتعليم القرآن حملمد.

� الصالة: عبارة عن خمس أس���ماء هي: علي وحس���ن وحسني ومحس���ن وفاطمة، و)محسن( هذا هو)السر 
اخلفي( إذ يزعمون بأنه سْقٌط طرحته فاطمة، وذكر هذه األسماء يجزئ عن الغسل واجلنابة والوضوء.

	•اتفق علماء املس���لمني على أن هؤالء النصيريني ال جتوز مناكحتهم، وال تباح ذبائحهم، وال يُصلى على من مات 
منهم وال يدفن في مقابر املسلمني، وال يجوز استخدامهم في الثغور واحلصون.

ون بالنصيرية � هم وس���ائر أصناف القرامطة الباطنية � أكفر من اليهود  	•يقول ابن تيمية: )هؤالء القوم املس���مَّ
والنصارى، بل وأكفر من كثير من املش���ركني، وضرره���م أعظم من ضرر الكفار احملاربني مثل التتار والفرجن 
وغيرهم.. وهم دائًما مع كل عدو للمس���لمني، فهم مع النصارى على املس���لمني، ومن أعظم املصائب عندهم 
انتصار املسلمني على التتار، ثم إن التتار ما دخلوا بالد اإلسالم وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك املسلمني 

إال مبعاونتهم ومؤازرتهم(.

	•األعياد: لهم أعياد كثيرة تدل على مجمل العقائد التي تشتمل عليها عقيدتهم، ومن ذلك: 

� عيد النَّيروز: في اليوم الرابع من نيسان، وهو أول أيام سنة الفرس.

� عيد الغدير، وعيد الفراش، وزيارة يوم عاشوراء في العاشر من احملرم ذكرى استشهاد احلسني في كربالء.

� يوم املباهلة أو يوم الكساء: في التاسع من ربيع األول ذكرى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى جنران 
للمباهلة.

� عيد األضحى: ويكون لديهم في اليوم الثاني عشر من شهر ذي احلجة.

� يحتفلون بأعياد النصارى كعيد الغطاس، وعيد العنصرة، وعيد القديسة بربارة، وعيد امليالد، وعيد الصليب 
الذي يتخذونه تاريًخا لبدء الزراعة وقطف الثمار وبداية املعامالت التجارية وعقود اإليجار واالستئجار.

� يحتفلون بيوم )دالم( وهو اليوم التاس���ع من ربيع األول، ويقصدون به مقتل عمر بن اخلطاب رضي الله عنه؛ 
فرحاً مبقتله وشماتة به.

االنتشار ومواقع النفوذ:

	•يس���توطن النصيريون منطقة جبال النصيريني في الالذقية، ولقد انتش���روا مؤخًرا في املدن السورية املجاورة 
لهم.
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	•يوجد عدد كبير منهم أيًضا في غربي األناضول ويعرفون باسم )التختجية واحلطابون( فيما يطلق عليهم شرقي 
األناضول اسم )القزل باشيه(.

	•ويعرفون في أجزاء أخرى من تركيا وألبانيا باسم )البكتاشية(.

	•هناك عدد منهم في فارس وتركستان ويعرفون باسم )العلي إلهية(.

	•وعدد منهم يعيشون في لبنان وفلسطني

توزيع الال جئني السوريني يف دول اجلوار:

الالجئون السوريون: مواطنون سورّيون فّروا من سورية مع تصاعد القمع احلكومي لالنتفاضة السورّية، بحلول 
نيس���ان/أبريل 2)20، مت تسجيل عشرات اآلالف من الالجئني الس���وريني الفارّيني من سورية إلى دول اجلوار 

خصوصاً األردن ولبنان وتركيا، وعلى األرجح توجد عشرات اآلالف األخرى من الالجئني غير املسجلني.

املصدر:

• ُمترجم عن اخلارجية األمريكية على الرابط التالي: 	

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3580.htm

• كتاب )سوريا باألرقام(، مركز اللبناني للدراسات االستراتيجية، ج) ص24)، ج2 ص28)..	

• النصيرية، إعداد الندوة العاملية للشباب اإلسالمي. موقع صيد الفوائد	

 http://www.saaid.net/feraq/mthahb/35.htm

• األمم املتحدة: ارتفاع عدد الالجئني الس���وريني في دول اجلوار إلى 70) ألًفا، روسيا اليوم، 7) أغسطس 	
2)20م.. ُوِصل لهذا املسار في 7) أغسطس 2)20م.

• مفوضية الالجئني: ارتفاع حاد في عدد النازحني من سوريا، بي بي سي عربي، 7) أغسطس 2)20م.. ُوِصل 	
لهذا املسار في 7) أغسطس 2)20م.
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ملخص الدراسة

ا في صناعة  القرار السياسي األمريكي عامة، وصناعة السياسة  تلعب مؤسس���ة الرئاسة دوًرا مهّمً
اخلارجية خاصة. وجتيء انتخابات العام 2)20م في توقيت حرج؛ نظًرا للتطورات التي تتمخض عن 

الربيع العربي، والتفاعالت التي جتري على مستوى النظام الدولي واإلقليمي. 

ثمة فوارق عديدة بني باراك أوباما وميت رومني، تتعلق بانتمائهم احلزبي، والسمات الشخصية لكل 
منهم���ا؛ فأوباما ليبرالي برجماتي، أما رومني فينتمي للطائفة املورمونية، وقريب من اللوبي اليهودي 

في أمريكا. 

تبنت إدارة الرئيس أوباما موقًفا/مواقف سياس���ية معينة، من حاالت الربيع العربي؛ كان محددها 
املكانة اجليو-استراتيجية لكل حالة، ولعل احلالة املصرية والسورية احلالتان األهم. 

في املجمل تبنت إدارة أوباما موقًفا داعًما للتحول الدميقراطي، وتقبلت صعود القيادات اإلسالمية 
للحكم في دول الربيع العربي، بالرغم من حذرها على مصاحلها في املنطقة.

من املرجح أال يحدث تغيير جذري في السياسة اخلارجية األمريكية، جتاه دول الربيع العربي، في 
حالة إعادة انتخاب أوباما أو فوز ميت رومني. وس���تكون األولوية للشأن االقتصادي املتعثر. ولو كان 

ثمة تغيير فسيكون محدده: هو طبيعة العالقات املصرية-اإلسرائيلية، وامللف النووي اإليراني.

باحث في الشئون السياسية

ما بعد االنتخابات األمريكية والسياسة 
جتاه الربيع العربي: حدود التغيري 

طارق عثمان 
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مقدمة:

من األمور شبه املسلَّم بها بني دارسي العالقات الدولية، على اختالف منطلقاتهم النظرية -واقعية )كالسيكية 
– جديدة( كانت، أم ليبرالية )مثالية – نيوليبرالية(، أو حتى بنائية- أن طبيعة سياس���ات الدولة اخلارجية تعتمد 
بدرج���ة كبيرة على طبيعة البيئة الداخلية لها، ونوعية التغيرات احمللية التي جتري فيها. ومن ثَم، فإن دراس���ة 

طبيعة التغيرات املجتمعية في دولة ما تسهم بدرجة كبيرة في فهم طبيعة سياساتها اخلارجية.))( 

وم���ن املتفق عليه أيًضا: أن هناك عالقة اس���تراتيجية مهمة بني كل من: الواليات املتحدة األمريكية، ومنطقة 
الش���رق األوسط، مرت عبر احلقب التاريخية مبنعطفات ومس���ارات متعددة، بحسب املتغيرات التي تطرأ على 
بني���ة النظام الدولي، من تعددية قطبية إلى قطبي���ة ثنائية )فترة احلرب الباردة(، ثم إلى هيمنة قطبية أمريكية 
)بعد سقوط االحتاد السوفييتي(؛ حيث متثل املنطقة بؤرة صراع دولي؛ نظًرا لألهمية اجليو- استراتيجية التي 
حتتلها. بينما قلما توقفت طبيعة هذه العالقة على طبيعة التغيرات احمللية للمنطقة؛ إذ تتس���م البيئة السياسية 

فيها بطابع استاتيكي صلب، صار مبثابة واقع مييز هذه املنطقة عما سواها. 

ولكن جاءت أحداث ما ُسمي ب�»الربيع العربي«)2( لتحدث شرًخا في هذا التصور؛ إذ غمرت املنطقة موجة من 
االنتفاضات/ الثورات)3(، بداية من تونس في نهايات العام 0)20م، ثم إلى مصر، ومن بعدها ليبيا واليمن، حتى 
وصلت سوريا. هذه املوجة التي ستزيح أنظمة سياسية استبدت باحلكم، على مر العقود الفائتة، وسيترتب عليها 
بناء أنظمة سياس���ية جديدة، في البالد التي قامت فيها الثورات، مما سيعمل على تشكيل نظام إقليمي جديد، 

سيؤثر على طبيعة التفاعالت السياسية بني دول املنطقة والواليات املتحدة. 

إًذا هناك متغير محلي أساس حصل في بلدان املنطقة، متمثل في الثورات التي قامت فيها، وعليه فإن طبيعة 
سياسات تلك الدول سوف تتأثر بفعل هذا املتغير. 

))( للمزيد عن تأثير البيئة الداخلية على السياس���ة اخلارجية راجع: محمد أبو زيد، أحمد، الثورة والسياس���ة اخلارجية املصرية: االستمرارية والتغير، 
كراسات استراتيجية،عدد 229 القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية 2)20م.

«for- 2( من أوائل من أطلقوا هذا املصطلح على الثورات العربية: أس���تاذ العلوم السياس���ية، بجامعة جورج واشنطن »مارك لينش« في مقالة له مبجلة(
«eign policy عنوانه: »أوباما والربيع العربي« في ديس���مبر 0)20م، ثم اس���تخدمت وسائل إعالم ومركز أبحاث )عربية – غربية( هذا املصطلح. 
http://lynch. :وهو مس���تعار من وصف احلالة الثورية التي مرت بها أوربا في العام 848)م. وسنس���تخدمه في هذه الورقة لشهرته. انظر الرابط

foreignpolicy.com/posts/2011/01/06/obamas_arab_sprin
)3( ثم���ة جدل أكادميي حول التس���مية األمثل لهذا احلدث؛ هل هي ث���ورات أم انتفاضات، ومحدد اخلالف هو مدى التغي���رات التي حدثت في البنية 

السياسية للبالد التي قامت فيها الثورات؛ إذ إن الثورة تقتضي تغييًرا جذرّيًا، يفوق ذاك التغيير الناجت عن االنتفاضات. 

طارق عثمان 

ما بعد االنتخابات األمريكية والسياسة 
جتاه الربيع العربي: حدود التغيري 

باحث في الشئون السياسية
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كما أن ثم���ة متغيًرا داخلّيًا آخر ُمرش���ح للحدوث، 
في الطرف الثاني له���ذه العالقة )الواليات املتحدة(، 
يتمثل في انتخابات الرئاسة في نهايات العام 2)20م 
بني املرش���ح الدميقراطي »بارك أوباما« واجلمهوري 
»ميت رومني« حيث س���يمثل فوز مرشح اجلمهوريني 

مي���ت رومني، متغيًرا س���يؤثر 
على توجه السياس���ة اخلارجية 
األمريكي���ة عامة، وسياس���تها 
جتاه الش���رق األوسط خاصة. 
وأيًض���ا ق���د يصح���ب إعادة 
بعض  »أوباما«  الرئيس  انتخاب 
السياسة  طبيعة  على  التغيرات 

اخلارجية إلدارته.

هذا، وقد تعاملت إدارة »أوباما« بنمط سياسي معني 
مع املنطقة، منذ اندالع الثورات/االنتفاضات العربية، 
وإلى الوقت الراهن؛ إذ اتخذت مجموعة من املواقف 
السياس���ية حيال هذه الثورات/ االنتفاضات، اختلفت 
من حالة ألخرى، بحسب األهمية اجليو-سياسية لكل 

حالة، بالنسبة للواليات املتحدة. 

ولكن ما التغي���رات التي قد حتدث في هذا النمط 
السياس���ي بعد االنتخاب���ات األميركي���ة وفوز »ميت 

رومني« أو إعادة انتخاب »باراك أوباما«؟ 

انطالًقا م���ن هذه املقولة النظري���ة: »أن التغيرات 
احمللية داخل الدول تسهم في حتديد طبيعة سياستها 
اخلارجي���ة«، واملتمثلة في: متغير الث���ورة في البلدان 
العربية، وانتخاب إدارة جديدة/ إعادة انتخاب اإلدارة 
احلالية، في الواليات املتحدة، تأتي أهمية هذه الورقة 

البحثية نظرّيًا وعملّيًا:

 فمن الناحية العلمية: ستس���اعد الدراسة في التنظير 
ألثر التغيرات التي يحدثها التغيير في النخب احلاكمة 

لبلد ما على السياسة اخلارجية لها. 

ومـــن الناحيـــة العملية: س���تحاول الدراس���ة أن تقدم 
لصانع القرار العربي توضيحات حول ماهية رؤية كل 

من املرش���حنْي لبلدان الربي���ع العربي، ومن ثَم يحقق 
تصوًرا صحيًحا عن سياسة اإلدارة األمريكية اجلديدة 
جتاهه، مب���ا ميكنه من ص���وغ سياس���ته اخلارجية 

جتاهها، مبا يتناسب مع مصلحته الوطنية. 

وعلي���ه ميكن صوغ املش���كلة 
عليها  ستش���تغل  التي  البحثية 
الدراس���ة في التساؤل الرئيس 
اآلتي: ما هي التغيرات املرشح 
حدوثه���ا في طبيعة السياس���ة 
الربيع  دول  األمريكي���ة جت���اه 
املرش���ح  فوز  ح���ال  العرب���ي 
اجلمه���وري »مي���ت رومن���ي«، 
أو إع���ادة انتخ���اب الرئي���س 

الدميقراطي احلالي »أوباما«؟ 

ويتفـــرع عن هـــذا الســـؤال الرئيـــس، جمموعة من األســـئلة 
الفرعية تعني يف معاجلة اإلشكالية، لعل أهمها اآلتي: 

- ما دور مؤسس���ة الرئاسة األمريكية، في صناعة 
السياسة اخلارجية؟ 

- ما طبيعة موقف/ مواقف إدارة »أوباما« من الربيع 
العربي؟ 

- ما ه���ي االختالفات الش���خصية واحلزبية بني 
أوباما ورومني؟

- ما هي رؤية كل من أوباما ورومني ملنطقة الشرق 
األوسط؟ 

وفيم���ا يخص منهج الورقة، فسنس���تعني »باقتراب 
النخب���ة« (Elite Approach)؛ حي���ث نعتبر فوز »ميت 
رومني«، أو إعادة انتخاب »باراك أوباما«، مبثابة تغيير 
ف���ي النخبة احلاكمة )في حالة فوز »رومني« قد يكون 
التغيي���ر كلّيًا، وفي حالة فوز »أوباما« يحتمل أن يكون 
هناك تغيير نسبي(، مبا حتمله كل نخبة من تصورات 
وتفضيالت سياس���ية، تنبني على أساس���ها قراراتها 
السياسية، وتتحدد على أساسها سياستها اخلارجية. 

وتنطلق الورقة من فرضي���ة تبتغي اختبارها ميكن 

تنطل��ق الورقة من فرضية تبتغ��ي اختبارها 
ميك��ن صوغه��ا كاآلت��ي: »السياس��ة اخلارجية 
األمريكي��ة احلالية جت��اه دول الربيع العربي، 
ل��ن يدث فيه��ا تغريات جذري��ة، يف حالة فوز 
»مي��ت رومي« أو إع��ادة انتخ��اب »أوباما«. وإن 
كان مث��ة تغي��ري فس��يكون نتيج��ة لتغي��ري يف 
سياس��ة التعامل مع امللف اإليراني، أو وقوع ما 

يوتر العاقة بني مصر وإسرائيل«.
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ما بعد االنتخابات األمريكية 
والسياسة جتاه الربيع العربي: 

حدود التغيري  د. طارق عثمان 

صوغها كاآلتي: »السياسة اخلارجية األمريكية احلالية 
جتاه دول الربيع العربي لن يحدث فيها تغيرات جذرية 
في حالة فوز »ميت رومني«، أو إعادة انتخاب »أوباما«. 
وإن كان ثمة تغيير فس���يكون نتيجة لتغيير في سياسة 
التعامل مع امللف اإليران���ي، أو وقوع ما يوتر العالقة 

بني مصر وإسرائيل«.

النخبة واملصلحة الوطنية:

ميك���ن مقاربة األثر الذي يحدثه التغيير في النخب 
احلاكمة على السياس���ة اخلارجية للدول، من منظور 
املدرسة الواقعية، من خالل مفهوم رئيس عند منظري 
 .(national interest) »الواقعي���ة، هو »املصلحة الوطني���ة
وق���د تنوعت تعريفات هذا املفهوم، الذي تعود جذوره 
التاريخية إلى ما بعد صلح وس���تفاليا في 648)م، ثم 
اشتهر على يد »تشارلز بيرد« (Charles A. Beard) في 
ثالثينيات القرن العش���رين، ولك���ن كل هذه املقاربات 
للمفهوم بدرجة أو بأخ���رى تدور حول: »اإلطار العام 
احلاكم لسياس���ة الدولة اخلارجية، واملوجه األساس 
له���ا. فاملصلحة الوطنية أش���به بالبوصلة التي حتدد 
س���لوك الدولة اخلارجي، وتوجهاته���ا على الصعيد 
الدول���ي. واملصلحة الوطنية تتضمن بهذا املعنى مًدى 
واس���ًعا من املصالح، ميكن بلورتها يف إطار ثالثة حماور 

أساسية هي: 

)- األمن.

2- الرفاهية االقتصادية. 
3- احلفاظ على الهوية والقيم الوطنية«.))(

ه���ذا، وثمة عوامل كثيرة تتداخل في بلورة املصلحة 
الوطني���ة لدولة م���ا؛ لعل أهمها وضعي���ة الدولة في 
النظام الدولي، مبا متلكه من قدرات القوة العسكرية، 

))( الش���يخ، نورهان. املصلحة الوطنية: طغي���ان الواقعية وتراجع املثالية 
في العالقات الدولية، القاهرة: املركز الدولي للدراس���ات املستقبلية 

واالستراتيجية. ط 0)20م، ص 9 وما بعدها.

االقتصادية، والقوة الناعمة)2(. وكذلك طبيعة القيادة 
السياسية، والنخبة احلاكمة؛ فبالنسبة لطبيعة القيادة 
السياس���ية: تختلف كيفية بلورة مح���ددات املصلحة 
الوطني���ة للدول���ة، م���ن طبيعة ألخ���رى؛ ففي نظام 
أوتوقراطي يشكل احلاكم محددات املصلحة الوطنية 
على أساس تصوراته الشخصية وقناعاته؛ إذ ال توجد 
مؤسس���ات رقابية ميكنها االعتراض بله املشاركة في 
صوغ ه���ذه احملددات. بينما في النظام الدميقراطي؛ 
حيث املؤسس���ية في صناعة القرار، تش���ارك العديد 
من املؤسس���ات في صوغ محددات املصلحة الوطنية، 

وتخضع القيادة احلاكمة للرقابة. 

ا في  كذلك تُعتبر نوعية النخبة احلاكمة متغيًرا مهّمً
عملي���ة حتديد ماهية املصلحة الوطنية؛ حيث تختلف 
النخب فيما بينها، في تقدير املخاطر األمنية، وحتديد 
الدول التي متثل خطًرا على األمن القومي، وتلك التي 
ال متثل خطًرا. كما متث���ل األيديولوجيا التي حتملها 
ا لطبيعة التغيرات، في السياس���ة  النخبة محدًدا مهّمً
اخلارجي���ة، التي يحدثها تغير النخب احلاكمة؛ فمثاًل 
ميك���ن أن نلحظ التغيرات التي حدثت في السياس���ة 
اخلارجية اإليرانية، عقب قي���ام الثورة اإليرانية عام 
979)م؛ حيث تغيرت السياس���ة اخلارجية اإليرانية، 
بطريقة جذري���ة؛ فبعدما كان الش���اه احلليف األول 
للوالي���ات املتحدة ف���ي املنطقة )ش���رطي املنطقة(، 
إذ بالنظام اجلديد يس���مي الوالي���ات املتحدة، بأنها 

الشيطان األكبر! 

وكذلك نلحظ التغير الذي حدث في سياس���ة مصر 
اخلارجية، بعدما تولى الرئيس »أنور السادات« احلكم 
بعد »جمال عبد الناص���ر«؛ إذ مت حتويل اجتاه مصر 
االس���تراتيجي من الش���رق )االحتاد السوفييتي( إلى 
الواليات املتحدة األمريكي���ة. وكذلك ميكن أن نلحظ 
التغيير الذي حدث في السياسة اخلارجية األمريكية 

)2( مصطلح القوة الناعمة )soft power( طوره أستاذ العلوم السياسية 
»جوزيف ناي« في مقاب���ل القوة الصلبة )العس���كرية واالقتصادية(، 
ومؤخ���ًرا )2008م( طور »ن���اي« مصطلح جديد ه���و »القوة الذكية« 

)smart power( يجمع بني القوة الصلبة والقوة الناعمة.
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بعد صعود نخبة »احملافظني اجلدد« ))( للحكم في ظل 
إدارة »جورج بوش« االبن. 

هذا، وثم���ة مالحظة مهمة ينبغ���ي التأكيد عليها، 
تتعلق بكون الدولة التي تكون صناعة القرار السياسي 
فيها تتم بطريقة مؤسسية، في ظل نظام دميقراطي، 
تنعم املصلح���ة الوطنية فيها بقدر كبي���ر من الثبات 
واالس���تمرارية، بغض النظر عن تداول السلطة فيها، 
ومن ثَم فإن تغيير النخبة احلاكمة قد ينتج عنه تغيير 
نسبي في السياسة اخلارجية، ولكن تظل هناك أسس 
ثابتة من السياسات التي حددتها املصلحة الوطنية ال 

ميكن املساس بها. 

أواًل: صناعـــة السياســـة اخلارجيـــة األمريكية.. 
دور مؤسسة الرئاسة:

في هذا القس���م حت���اول الورق���ة أن تلقي الضوء 
على طبيعة الدور الذي تضطلع به مؤسس���ة الرئاسة 
األمريكي���ة في صناعة السياس���ة اخلارجية. وكذلك 
تأثير شخصية الرئيس عليها؛ وذلك ألن املتغير الذي 
نريد دراس���ة أثره، على العالقات األمريكية العربية، 
متمثل في تغيير نوعية النخبة احلاكمة لهذه املؤسسة. 

1- مؤسســـة الرئاســـة والسياســـة اخلارجيـــة.. الصالحيـــات 
الدستورية:

يعتمد النظام السياسي األمريكي على مبدأ الفصل 
بني السلطات؛ حيث تتوزع السلطة على ثالث مؤسسات 
منفصل���ة، تتفاعل فيم���ا بينها باملش���اركة واملراقبة، 
لضبط النظام السياس���ي، وصوغ السياسات العامة، 
هذه املؤسس���ات هي: الس���لطة القضائية، الس���لطة 
التشريعية، والس���لطة التنفيذية. فالسلطة القضائية 

))( احملافظ���ون اجلدد )neoconservatives(: تي���ار فكري يتخذ من 
فلس���فة »ليفي ش���تراوس« منطلًقا له، ومن أبرز منظريه »دانيل بيل« 
و»إرفينج كريس���تول«و »ب���ول ولفويتز« و»روب���رت كاجان« متكنت من 
الصعود في ظل إدارة بوش االبن. وللمزيد عنهم راجع: عبد احلفيظ، 
عالء، األيديولوجيا احملافظة اجلديدة في الواليات املتحدة، القاهرة: 

املركز الدولي للدراسات املستقبلية واالستراتيجية، ط 2006م.

تتش���كل من احملكمة العليا)2(، واحملاك���م الفيدرالية 
األدنى والتي يعينها الكوجنرس. 

أما السلطة التش���ريعية فتتمثل في الكوجنرس)3(، 
والذي يتكون بدوره من مجلس���ني: مجلس الش���يوخ، 
للكوجنرس  والوظيفة األساس���ية  الن���واب.  ومجلس 
هي: إصدار وتش���ريع القوانني، ولكن أيًضا له سلطة 
استشارية وسلطة التصديق في أمور، مثل املعاهدات، 
وتعيني السفراء، وسلطة إعالن احلرب، وسلطة إقرار 
امليزاني���ة العامة ملالية الدول���ة. وكذلك إدارة التجارة 

الداخلية واخلارجية.)4(

أم���ا الس���لطة التنفيذية )وهي م���ا يعنينا في هذا 
املقام(، فقد نصت املادة الثانية من الدستور األمريكي، 
على أن »الس���لطة التنفيذي���ة يتوالها رئيس الواليات 
املتحدة األمريكية«)5(، ويكون الرئيس رئيًس���ا للدولة، 
وكذلك رئيًسا للحكومة، ويقوم الرئيس باختيار وزرائه 

)ويسمون سكرتيري الرئيس(. 

أما عن اختصاصات الرئيس التي كفلها الدس���تور، 
فإن واضعي الدس���تور صاغوها بشيء من الغموض، 
ويبدو أن هذا الغم���وض كان متعمًدا، بغرض إعطاء 
الرئيس مس���احة من احلرية للتج���اوب مع املتغيرات 
الداخلية واخلارجية. وبس���بب ذلك فقد اتس���ع دوره 

وأصبح محورّيًا، والسيما في الشؤون اخلارجية )6(.

ومن هنا تأتي أهمية دراسة تغير النخبة احلاكمة 
ملؤسس���ة الرئاس���ة في التأثير على السياس���ة 
اخلارجية للواليات املتحدة؛ حيث تتمتع مؤسسة 

)2( تتك���ون من رئيس وثمانية قضاة، يعينهم الرئيس ويوافق عليهم مجلس 
الش���يوخ. وهي بجانب الفصل القضائي تنظر في دس���تورية القوانني 

والتشريعات.
)3( كلمة كوجنرس تعني: مؤمتر، وتُطلق على املؤسس���ات التش���ريعية في 

الواليات املتحدة.
)4( عواد، عامر هاش���م. دور مؤسس���ة الرئاس���ة في صنع االستراتيجية 
األمريكية الشاملة بعد احلرب الباردة، بيروت: مركز دراسات الوحدة 

العربية، ط 0)20م، ص 74. 
)5( الفقرة السابعة من املادة الثانية من الدستور.

)6( املرجع السابق ص 78.
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الرئاسة من بني باقي املؤسسات بسلطات متكنها 
من التحكم في طبيعة السياسة اخلارجية. وغالًبا 

ما تنحصر هذه السلطات يف: 

 أ- إدارة العالقات اخلارجية: 

فقد نص قرار احملكم���ة الفيدرالية العليا في العام 
936)م على أن »الرئيس األمريكي هو العنصر الوحيد 
لألمة في عالقته���ا اخلارجية، وه���و املمثل الوحيد 
في مواجه���ة الدول األخرى«، وكذل���ك جند الرئيس 
نيكس���ون يقول: »إن الرئاسة هي التي تصنع السياسة 

اخلارجية«.))(

ب- قيادة العمليات العسكرية:

ينص الدس���تور األمريكي على أن���ه »يكون الرئيس 
القائ���د األعلى للجيش وأس���طول الواليات املتحدة«، 
فاملؤسسة العس���كرية تخضع متاًما ملؤسسة الرئاسة؛ 
إذ له احلق في إرس���ال القوات إل���ى خارج البالد، أو 
اس���تعمال القوة العس���كرية عند الضرورة. وله أيًضا 

سلطة األمر باستخدام األسلحة النووية.

ولكن بالرغم من ذلك؛ فالدستور ينص على أن سلطة 
إعالن احلرب ه���ي للكوجنرس)2(؛ إذ جلأ الكوجنرس 
إل���ى تنظيم العمليات العس���كرية خارج احلدود، عبر 

إصدار قانون سلطات احلرب في 973)م.)3( 

ج- إجراء املفاوضات وعقد املعاهدات:

وهذه الس���لطة تس���تلزم مصادقة مجلس الشيوخ، 
ولكن الرئيس يتحايل على هذا الشرط عن طريق: ما 
يس���مى باالتفاقيات التنفيذية، والتي يعقدها الرئيس 
مع الدول األجنبية من دون مش���ورة مجلس الشيوخ. 
أو عن طريق البيانات السياسية؛ حيث يصدر الرئيس 
بياًنا يحدد به موقف إدارت���ه من معاهدة ما، وبذلك 

))( املرجع السابق ص ))).
)2( املادة األولى الفقرة الثامنة من الدستور.

)3( اخلبرة التاريخية تثبت أن الرئيس يستطيع التحايل على هذه السلطة 
بسبب اجلدل والغموض الدستوري حول هذا النص.

الطريقني يتفادى الرئيس إقحام الكوجنرس في هذا 
الشأن.)4( 

مما س���بق يتضح كيف متتلك مؤسس���ة الرئاس���ة 
ق���درة تأثيرية عالية، في صوغ السياس���ة اخلارجية 
األمريكية. ولكن هذه الق���درة ال تنفي وجود عناصر 
أخرى تتداخل في صنع القرار السياس���ي األمريكي، 

مما يجعلها عملية معقدة. من أهم هذه العناصر:
• مجلس األمن القومي.	
• 	 )5(.(C I A) وكالة االستخبارات املركزية
• وزارة الدفاع )البنتاجون(.	
• 	)6( .(lobby) جماعات الضغط/ املصالح
• الرأي العام.	
• 	)7( .(think tanks) مراكز الفكر

2- شـــخصية الرئيـــس والسياســـة اخلارجيـــة.. 
حدود التأثري:

تتنوع مس���تويات التحلي���ل في دراس���ة العالقات 
 ،(system level) الدولية، فثمة مس���توى نسقي/ نظامي
تك���ون وحدة التحليل فيه هي النظ���ام الدولي. بينما 
 (Unit يعتمد مستوى ثان الدولة وحدة التحليل الرئيسة
(Level. وثالث هذه املستويات يتخذ من األفراد وحدة 

التحليل األساس���ية (First Image)؛ حيث يدرس طبيعة 
النخبة احلاكمة، وتوجهاتها األيديولوجية، وتأثير ذلك 
على صناعتها للسياس���ة اخلارجية. وهذا املس���توى 
األخير تبرز أهميته هنا؛ حيث نعالج تأثير التغيير في 

)4( عواد، مرجع سبق ذكره ص 6)) وما بعدها.
)5( عن دورها يراجع: واينر، تيم، إرث من الرماد، بيروت: شركة املطبوعات 

للتوزيع والنشر، ط)، 0)20م.
)6( وأهمها بالطبع اللوبي اليهودي، وللمزيد عنه راجع: 

 Walt, Stephen, Mearsheimer, John. The Israel lobby
 and U.S. foreign policy.Harvard university ,2006 
وكذلك: بتراس، جيمس، س���طوة إس���رائيل في الواليات املتحدة، ت: 

حسان البستاني، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون ط)، 2007م.
)7( م���ن أهمه���ا: مجلس العالق���ات اخلارجي���ة )CFR(، املركز الدولي 
للدراسات السياسية واالس���تراتيجية)CSIS(، مركز كارنيجي، معهد 

بروكينجز، معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، ومؤسسة راند.
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مؤسسة الرئاسة على السياسة اخلارجية.))(

وبتطبي���ق ه���ذا املس���توى التحليلي عل���ى احلالة 
األمريكي���ة، يتض���ح ق���در التأثير الذي ق���د يحدثه 
التغيير في ش���خصية الرئيس على طبيعة السياس���ة 
اخلارجية للوالي���ات املتحدة. وميكن اتخاذ الفرق بني 
إدارة » كلينت���ون« وإدارة »بوش االبن« في السياس���ة 
اخلارجية منوذًجا جلّيًا لهذا التأثير؛ فالرئيس كلينتون 
ذو الش���خصية املعادية للحروب عامة، والتي تسببت 
في توتر عالقته مع املؤسس���ة العس���كرية؛ حيث قلل 
مخصصات الدف���اع من امليزانية، في مقابل االهتمام 
بالنواح���ي االقتصادية واخلدمية. ودع���ا إلى عزلة 
الواليات املتحدة، والتقلي���ل من التدخالت اخلارجية 
لها، مقاوًما التيار اليميني احملافظ، الذي كان يسيطر 

على الكوجنرس وقتئذ. 

))( تبلور مفهوم »مس���تويات التحليل« على ي���د: كينيث والتز، وطور فيها 
ديفيد س���نجر، وللمزيد راجع: إبراهيم، ماج���دة. التحوالت املتتالية 
في مس���تويات التحليل في نظرية العالقات الدولية، مجلة السياسة 
الدولية، القاهرة: مركز األهرام للدراسات، عدد 89)، يوليو 2)20م. 

بينما قد تغير الوضع متاًما بدخول بوش االبن للبيت 
األبيض في العام 2000م؛ فاخللفية الدينية لشخصية 
بوش، جعلت���ه يخلط الدين بالسياس���ة إلى درجه لم 
يس���بقه إليها رئيس س���ابق! فمثاًل جنده يبرر غزوه 
للع���راق باآلتي: »لقد زارني الله ف���ي البيت األبيض، 

وبارك لي احلرب على العراق« )2(.

 وكذل���ك جند بوضوح التأثي���ر الذي أحدثه متكني 
احملافظني اجلدد من إدارته)3(؛ إذ دفعوا بالسياس���ة 
اخلارجي���ة األمريكي���ة بعيًدا عما أراد له���ا كلينتون؛ 
فبدل التوج���ه نحو العزلة توجه���ت أمريكا نحو بناء 
نظ���ام عاملي جديد، ميث���ل الق���رن األمريكي، حيث 
تهيمن أمريكا على هذا النظام. وكذلك عادت املكانة 
للمؤسسة العسكرية، والتي ُدفعت نحو خوض احلروب 

االستباقية/ الوقائية، فغزت أفغانستان والعراق.

وعليه فإن لش���خصية الرئيس )خلفيت���ه الدينية- 
ا في طبيعة  أيديولوجيته- سماته الشخصية( دوًرا مهّمً

)2( نقاًل عن عواد، مرجع سبق ذكره، ص 258.
)3( أهمهم نائبه: ديك تشيني، ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد.
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السياسة اخلارجية التي تتبناها إدارته.

ثانًيا: أوباما ورومين.. أهم التمايزات:

ف���ي هذا القس���م م���ن الورقة نح���اول رصد أهم 
التماي���زات بني كّل من أوباما ورومني، على املس���توى 
الشخصي، واملس���توى احلزبي، مما يساعد في بحث 
إمكان���ات التغيير الت���ي قد حتدث على السياس���ة 

اخلارجية للواليات املتحدة جتاه الربيع العربي. 

 1- الفيل واحلمار.. فوارق حمدودة األثر: ))( 

هل ميكن مقاربة التمايزات بني أوباما ورومني، من 
خ���الل االنتماء احلزبي لكليهما؟ في الواقع إن طبيعة 
احلي���اة احلزبية في النظام السياس���ي األمريكي، ال 

تسهم بقدر كاٍف في حتديد هذه التمايزات لآلتي: 

 - يسيطر على النظام احلزبي في الواليات املتحدة 
واحلزب اجلمهوري؛  الدميقراط���ي،  حزبان: احلزب 
حي���ث إن طبيعة النظ���ام االنتخابي مين���ع بروز أي 
حزب ثالث، ومن ثم ف���كال احلزبني يعمل على صوغ 
خطاب سياسي، يغطي كل توجهات ومتطلبات الشعب 
األمريكي الذي ميت���از بتعددية طائفية وثقافية. هذا 
الوضع يجع���ل الفوارق املفصلية ب���ني احلزبني غير 
واضحة؛ إذ ال يحمل احل���زب فكرة واضحة ومحددة 
مختلفة متاًما عن احلزب اآلخ���ر، لدرجة جعلت من 

االنتقال من حزب آلخر أمًرا سهاًل. 

- ظهور جماعات الضغط أث���ر على دور األحزاب 
السياس���ية؛ إذ صارت هي من يق���وم بالضغط على 

صانعي القرار في الكوجنرس بدالً من األحزاب.

- كل حزب ال يتش���كل من كتلة واحدة، وإمنا يوجد 
بداخله عدد كبير م���ن التوجهات الفكرية، ومن ثَم ال 
ميكن اجل���زم بكون اجلمهوريني محافظني أو ميينيني 
بإطالق. كما ال ميكن وص���ف الدميقراطيني بكونهم 

))( عن طبيعة احلزبني والفوارق بينهما ووظيفتهما في النظام السياس����ي 
األمريكي راجع: السليمي، منصف، صناعة القرار السياسي األمريكي، 
واشنطن: مركز الدراسات العربي- األوربي، ط 997)م، ط 238-232.

ليبراليني أو يساريني بإطالق. 

فمثاًل جند داخل احل���زب اجلمهوري أكثر من تيار 
مثل: احملافظ���ني اجلدد وحزب الش���اي. ولكن على 
وجه العموم يوصف احل���زب اجلمهوري بكونه ميينّيًا 
متوس���ًطا ومحافًظا. ويوصف احل���زب الدميقراطي 
بكونه يسارّيًا متوس���ًطا وليبرالّيًا، ولكن هذا ال ينفي 

التعددية املتحققة داخل كل حزب.

- كال احلزبني يتحرك من قاعدة املصلحة الوطنية 
للواليات املتحدة، ومن ثَم فإن ممارسات احلزبني بعدما 
يصل أي منهما للسلطة، ليس بينهما فوارق كبيرة؛ ألن 
ثمة ثوابت حتدد صناعة السياس���ة األمريكية عامة، 

بغض النظر عن احلزب احلاكم.

مما سبق يتضح أن االنتماء احلزبي لكل من أوباما 
ورومن���ي ال يعتبر محدًدا كافًي���ا للفوارق بينهما، ومن 
ثَم ال ميك���ن االعتماد عليه في بيان أية تغيرات ميكن 
أن تطرأ على السياسة اخلارجية األمريكية حال فوز 
رومن���ي أو إعادة انتخاب أوباما. وبالتالي يلزم مقاربة 
تلك التمايزات من خالل النظر إلى الفوارق الشخصية 
بينهما )كما يقتضي اقتراب النخبة( بغض النظر عن 

االنتماء احلزبي كاآلتي:

 أ- أوباما ورومين: السياسي واالقتصادي: 

من اليس���ير حتديد الفوارق الشخصية بني كل من 
أوباما ورومني؛ إذ إن نقاط التشابه بينهما تكاد تكون 

معدومة! 

ب- بارك أوباما: سياسي استثنائي:

  فأوباما ه���و الرئيس رق���م 44 للواليات املتحدة 
األمريكي���ة، وأول أمريك���ي من أص���ل إفريقي يصل 
للمكتب البيض���اوي. وميكن القول بأن الرئيس أوباما 
قد متتع بتجربة سياس���ية ميكن وصفها بالثرية عند 
املقارنة بغرميه رومني؛ فق���د انتُخب أوباما في العام 
996)م عضًوا مبجلس ش���يوخ والي���ة إلينوي، ثم في 
العام 2004م فاز في انتخابات الكوجنرس كمرش���ح 
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للح���زب الدميقراطي، ليصبح أول أمريكي من أصول 
إفريقية يصل للكوجن���رس. ثم في العام 2007م عزم 
عل���ى خوض انتخاب���ات احل���زب الدميقراطي، على 
منصب مرشح احلزب لالنتخابات الرئاسية )منافًسا 
لهيالري كلينت���ون(، ليفوز بالفعل، وليخوض انتخابات 
الرئاس���ة في العام 2008م وليفوز بف���ارق كبير على 

منافسه اجلمهوري جون ماكني.

ج- ميت رومين: السياسي القادم من عامل املال:

   إذا كان أوباما يعتبر حالة استثنائية، فغرميه ميت 
رومني ميلك هو اآلخر بعض السمات اخلاصة؛ أولها 
انتماء رومني لطائفة املورمون، واشتغاله بالتبشير بها. 
وثانيه���ا كونه رجاًل فاحش الث���راء، انخرط في عالم 
املال واألعمال بقوة؛ فهو املدير التنفيذي لش���ركة بان 
كابيتال )واحدة من أكبر شركات االستثمار في العالم، 

تأسست في 984)م(.

في العام 994)م قرر رومني دخول عالم السياسة، 
فترش���ح ملنصب حاكم والية ماساتشوس���تس ولكنه 
ل���م ينجح. ولكنه حاول مرة ثانية ف���ي العام 2003م، 
وجنح بالفعل ليصي���ر حاكًما للوالية حتى 2007م. ثم 
في 2008م قرر املنافس���ة على منصب مرشح احلزب 
اجلمهوري لالنتخابات الرئاس���ية ولكنه خس���ر أمام 
جون ماكني، والذي خس���ر بدوره أمام باراك أوباما. 
وفي العام 2)20م قرر املنافسة على نفس املنصب مع 
كل من: ريك س���انتروم، رون بول، ونيوت جينجريتش، 
وقاد ف���از بالفعل ليصير مرش���ح احلزب اجلمهوري 

النتخابات الرئاسة في 2)20م. 

هذا وثمة فوارق ش���خصية واضح���ة بني الرجلني؛ 
فرومني رجل ثري ال يعرف كيف يشعر بالفقراء، ومن 
ثَم فهو بعيد عن مش���اكل الطبقة املتوسطة، ومؤيدوه 
معظمهم من الطبقة الثرية))(. وكذلك هو رجل متدين 

))( مت تسريب فيديو لرومني في لقاء مع بعض مؤيديه األثرياء في احلملة 
االنتخابية، يتهكم فيها على األمريكيني الفقراء، يصفهم بأنهم يعيشون 
بعقلية الضحاي���ا؛ إذ يريدون أن تنفق عليه���م الدولة. انظر الرابط: 

http://www.france24.com/ar/20120918-

)ميارس التبش���ير( ومن ثَم فله مواقف متش���ددة من 
بعض القضايا املثيرة للجدل، والتي تؤثر في توجهات 
الناخب األمريكي التصويتية؛ مثل: تقنيني اإلجهاض، 

وقضايا مثليي اجلنس. 

بينما أوباما ليس بهذا الثراء، ومن ثَم يعتبر قريًبا من 
الطبقة املتوسطة، ومن األقليات العرقية )اإلفريقية في 
املقام األول(. وكذلك هو ش���خص ليبرالي وبرجماتي، 
ميكنه استقطاب مختلف التوجهات الفكرية والدينية. 
وم���ن ناحية ثانية فأوباما ميتاز بقدر كبير من اخلبرة 
والكفاءة فيم���ا يخص السياس���ة اخلارجية، مقارنة 
بغرمي���ه رومني، الذي يكاد يك���ون معدوم اخلبرة في 

هذا املجال. 

2- أوباما ورومين.. النظرة جتاه الشرق األوسط:

ثمة نق���اط مهمة ينبغي التأكي���د عليها، قبل تناول 
وجهتي نظر أوباما ورومني جتاه الشرق األوسط: 

- أن قضايا السياسة اخلارجية ال حتتل مكانة بارزة 
في العقلية االنتخابية للمواطن األمريكي، على عكس 
القضاي���ا االقتصادية، ففي اس���تطالع أخير أجراه 
مركز بيو)pew research center(، أشار 86% من الناخبني 
ا في حتديد  األمريكيني أن االقتصاد سيلعب دوًرا مهّمً
أصواته���م، بينم���ا 52% فقط عبروا ع���ن اهتمامهم 
بالسياس���ة اخلارجية. فقط تبرز أهمية السياس���ة 
اخلارجية، في الس���ياق االنتخابي، عند وقوع أحداث 
كبيرة يكون له���ا حضور سياس���ي وإعالمي )قضية 

رهائن السفارة األمريكية في طهران 979)م(.)2(

- ال بد من التمييز ب���ني اخلطاب االنتخابي الذي 
يصدر عن املتنافس���ني على املكت���ب البيضاوي، فيما 
يتعلق بقضايا السياس���ة اخلارجية، وبني السياس���ة 
اخلارجي���ة الفعلية التي س���يتم تطبيقه���ا حال فوز 
أحدهم���ا؛ فاخلط���اب االنتخابي ف���ي الغالب يكون 
موجًها لالس���تهالك احمللي؛ بغ���رض إرضاء املانحني 

)2( تكاد تكون هذه القضية هي الس���بب ف���ي فوز اجلمهوري ريجان على 
حساب الدميقراطي جيمي كارتر حينها.
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واملمولني للحم���الت االنتخابية، وجماعات الضغط/
املصالح )اللوب���ي اليهودي أهمهم(، بينما السياس���ة 
الفعلية تتحكم فيها عوامل مركبة ومتداخلة، تضبطها 

املصلحة الوطنية للواليات املتحدة. 

- أن السياس���ة اخلارجية للواليات املتحدة، والتي 
حتددها املصلحة الوطنية، واألمن القومي األمريكي، 
)خصوًصا السياسة جتاه الشرق األوسط( تتسم بنوع 
من الثبات واالس���تمرارية، بغض النظ���ر عن نوعية 
اإلدارة احلاكمة )جمهورية/دميقراطية(، ولكن هذا ال 
مينع تأثر طبيعة هذه السياسة بحسب طبيعة الرئيس 
احلاك���م، ومن ثَم ال بد من األخذ في االعتبار الفروق 

البينية بني مرشحي الرئاسة )مهما كانت دقيقة(.

إن قضايا الشـــرق األوسط اليت حتتل مكانة بارزة، يف أجندة 
السياسة اخلارجية األمريكية، تتمثل يف:

- العالقات األمريكية اإلسرائيلية، وما يندرج حتتها 
من قضايا عملية السالم مع فلسطني.

- املوقف من إيران ومشروعها النووي. 

- املوق���ف م���ن الربيع العربي، وصع���ود احلركات 
اإلسالمية )اإلخوان املسلمني خاصة(.

هـــل ميكننا القـــول: إن مثة فروًقـــا بني أوبامـــا ورومين، فيما 
خيص هذه القضايا؟

أ- أوباما: سطوة الواقع:

بالنس����بة لباراك أوبام����ا، فقد كان جوه����ر حملته 
االنتخابية في 2008م، ينبني على تغيير الصورة السلبية 
التي رس����ختها إدارة الرئيس جورج بوش عن الواليات 
املتحدة، في منطقة الش����رق األوسط )باخلصوص بعد 
أح����داث )) أيل����ول )200م(. ومن ثَ����م راح بعد توليه 
الرئاس����ة، يعد بنمط جديد من العالقات مع املنطقة، 
ينبني على الثقة املتبادل����ة، واالحترام املتبادل )خطاب 
جامعة القاهرة 2009م(. وبغض النظر عن نوايا أوباما 
فإن األمر الواقع اقتضى أن ال تتغير سياس����ة الواليات 
املتحدة مع املنطقة بدرجة جذرية، وشواهد ذلك ما يلي:

 - فالقوات األمريكية لم تُسحب من أفغانستان، 
وكذلك انس���حابها من العراق كان مؤقًتا س���لًفا. 

 

 

قضايا الشرق األوسط 
 التي تحتل مكاوة بارزة
في أجىذة السياسة 
 :الخارجية األمريكية

المىقف مه الربيع العربي، 
وصعىد الحركات اإلسالمية 

 .(اإلخىان المسلميه)

وما ، العالقات األمريكية اإلسرائيلية
يىذرج تحتها مه قضايا عملية 

 .السالم مع فلسطيه

المىقف مه إيران 
 .ومشروعها الىىوي
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ولكن في نفس الوقت يس���عى أوباما إلى تخفيض 
اإلنفاق العسكري.

للقضي���ة  وبالنس���بة   -
الفلس���طينية فلم تراوح عملية 
الس���الم مكانها، وإن كان ثمة 
ضغ���ط مارس���ته إدارة أوباما 
تتحرك  كيما  إس���رائيل،  على 
ُقدًما في اجتاه عملية السالم، 
ولك���ن قوب���ل ه���ذا الضغط 
حكومة  من  شرس���ة  مبقاومة 

نتنياهو اليمينية. 

- أما فيما يخص املس���ألة اإليراني���ة، فتبنت إدارة 
أوباما استراتيجية تنبني على: فرض عقوبات قاسية 
)اقتصادي���ة في املقام األول( عل���ى النظام اإليراني، 
بالتوازي مع الس���ير في الطريق الدبلوماسي، بغرض 
جتنب خيار احلرب )الذي تدفع نحوه إسرائيل اإلدارة 

األمريكية(.

ب- رومين: أكثر تشدًدا:

بالنس���بة لرومني فالرجل ليس لديه خبرة بقضايا 
السياس���ة اخلارجية، مقارنة بأوباما، ومن ثم ال منلك 
غير مواقفه املعلنة في س���ياق احلملة االنتخابية، ومع 
مراع���اة النقط���ة املهمة التي أثرناه���ا آنًفا: من كون 
التصريحات الدعائي���ة، ال يعتمد عليها بدرجة كبيرة 
)ولك���ن تؤخذ ف���ي االعتبار( في استش���راف ماهية 
السياسة اخلارجية ملرشٍح بعد وصوله للبيت األبيض. 

ومن هذه املواقف ميكننا إبراز اآلتي: 

- يحرص رومني على عدم نقد الرئيس بوش في 
قرار احلرب على العراق، كما يدعو لعدم التس���رع 
في س���حب القوات األمريكية من هناك. وفي نفس 
الوق���ت يتبنى رومن���ي مقاربة تروم زي���ادة القوى 
العس���كرية األمريكية، وزيادة اإلنفاق على التسليح 
ليصل إلى 4% من الناجت القومي اإلجمالي، وكذلك 

زيادة أعداد اجلنود. 

- يب���دو أن رومني ينعم بعالقة ش���ديدة األواصر 
م���ع اللوب���ي اليه���ودي ف���ي 
الواليات املتح���دة )األيباك())( 
باخلصوص، فقد نصحه بزيارة 
إس���رائيل حينم���ا كان حاكًما 
في  ماساتشوس���تس  لوالي���ة 
2007م، ث���م زارها في 2)20م 

في سياق احلملة االنتخابية. 

أن  نلحظ  أن  وعليه ميك���ن 
خطاب رومني جتاه إس���رائيل 

أكثر حميمية من خطاب أوباما؛ فنجده مثاًل يقول: 
- »لن يكون هناك فرق بيننا وبني حليفتنا إسرائيل«. 
- »إن اخلطوات التي س���أتخذها ستكون خطوات 

توصي بها وتدعمها القيادات اإلسرائيلية«.
- »سأرفع س���ماعة الهاتف وأتصل بصديقي بيبي 

نتانياهو، وأقول له: ماذا تريد مني أن أفعل؟«)2( 

وم���ن ثم ميكننا أن نق���ول: إن رومني أقرب إلى تل 
أبيب من أوباما، وعليه س���تكون مواقفه أكثر اتساًقا 
مع احلكومات اإلسرائيلية، فيما يخص قضايا السالم 

مع فلسطني.

أما فيما يخص املسألة اإليرانية، وهي مبنية بدرجة 
كبيرة على طبيعة عالقته مع إسرائيل، فرومني يتبنى 
ا جتاه إيران؛ مؤكًدا عل���ى عدم إمكانية  خطاًبا ح���اّدً
السماح لطهران بتملك السالح النووي، حتى لو كانت 
احلرب هي احلل الوحيد. وعليه فإن رومني يبدو أكثر 
جرأة من أوباما في مسألة شن حرب على إيران، وفي 

هذا السياق يقول رومني: 

    - »لدينا القدرة عس���كرّيًا على أن نغّير خططهم 

 American Israel Pub- جلنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية )((
lic Affairs Committee (AIPAC)

)2( التصريحات نقاًل عن: جهشان، خليل، قضايا الشرق األوسط بني أوباما 
ورومني، مركز اجلزيرة للدراسات، سلسلة تقارير  2)20م، ص5.

إن رومي يتبنى رؤى أكثر تش��دًدا جتاه إيران، 
مقارن��ة بأوباما. كما أنه يب��دي دعًما وتوافًقا 
كبريين مع إس��رائيل مقارن��ة بأوباما. مما قد 
ينعك��س على السياس��ة اخلارجي��ة األمريكية 
حال ف��وزه يف االنتخاب��ات الرئاس��ية. كما أنه 
أق��رب إىل ت��ل أبيب من أوباما، وعليه س��تكون 
مواقفه أكثر اتساًقا مع احلكومات اإلسرائيلية، 

فيما خيص قضايا السام مع فلسطني.
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بشأن اقتناء السالح النووي«. 

- »تغيير النظام اإليراني سيصبح ضرورّيًا في نهاية 
املطاف«.))(

وعليه إجماالً ميكن القول: إن رومني يتبنى رؤى أكثر 
تشدًدا جتاه إيران، مقارنة بأوباما. كما أنه يبدي دعًما 
وتوافًقا كبيرين مع إس���رائيل مقارنة بأوباما. مما قد 
ينعكس على السياس���ة اخلارجية األمريكية حال فوزه 

في االنتخابات الرئاسية. 

ثالًثـــا: ما بعد انتخابات 2012م.. مســـار السياســـة 
جتاه الربيع العربي:

في هذا القسم من الورقة، نحاول أن نرصد طبيعة 
التغيرات التي ميكن أن تطرأ على السياسة األمريكية 
جت���اه دول الربيع العرب���ي، بعد انتخابات الرئاس���ة 

األمريكية في 2)20م:

1- أوباما والربيع العربي.. سياسة التكيف:

تعاملت إدارة أوباما مع الربيع العربي، بدرجة عالية 
من البرجماتية، بغرض التكي���ف مع الواقع اجلديد، 
مب���ا يحفظ لها مصاحلها في املنطقة، بعدما أطاحت 
الش���عوب العربية بأنظمة حكم س���لطوية، كانت على 
عالق���ات قوية م���ع أمريكا، وتضمن له���ا مصاحلها 
احليوية ف���ي املنطقة. وقد جتلت ه���ذه البرجماتية 

كاآلتي: 

- قررت الواليات املتحدة أن تستسلم ملوجة التغيير، 
وتتعامل معها كواقع ال مف���ر منه، ومن ثَم عليها أال 
تقاوم���ه، بل ال بد أن تتبنى خيار دعم الدميقراطية، 
وتق���ف في صف الش���عوب املنتفضة )بغرض حفظ 
مصاحلها ف���ي املقام األول(. كان ه���ذا القرار بعد 
ق���در من االرتب���اك في املواقف، ف���ي حالة كل من 
تونس ومصر، ولكن بعد التيقن من فش���ل خيار دعم 
نظام بن علي، ومبارك، قررت التخلي عنهما متاًما، 

))( املرجع نفسه ص 6 ،7.

ودعتهما للرحيل. 

- في احلالة الليبية انقلب األمر إلى حرب بالفعل، 
ودعم���ت الواليات املتحدة التدخل العس���كري، حتت 
غطاء األمم املتحدة وحلف الناتو، كيما يس���قط نظام 

القذافي.

- في احلالة اليمنية، دعمت الواليات املتحدة انتقال 
الس���لطة، بحس���ب صيغة معينة )املبادرة اخلليجية(، 
ولك���ن تركت تصدر املش���هد لدول مجل���س التعاون 

اخلليجي )السعودية(.

- أما في احلالة الس���ورية، فاإلدارة األمريكية قد 
تبنت كس���ابقيها خيار تنحي الرئيس األس���د، لكنها 
ل���م تكن تس���تطيع/ تريد القيام بتدخل سياس���ي أو 
عسكري، ميكنها من تيسير عملية التنحي هذه؛ وذلك 
نظ���ًرا للتعقيدات احمللية، واإلقليمي���ة والدولية التي 
حتيط باملس���ألة السورية )دعم كل من روسيا وخلفها 
الصني، ثم إيران لنظام األسد(. وكذلك لطبيعة الوضع 

الداخلي األمريكي.

إمجـــااًل ميكـــن القـــول: إن إدارة أوبام����ا، قد تبنت خيار 
دعم عمليات التح����ول الدميقراطي، ف����ي دول الربيع 
العربي، وتقبلت القوى السياسية اجلديدة، والتي كانت 
في الغالب إس����المية التوجه؛ إذ فاز مرش����ح اإلخوان 
املسلمني )محمد مرس����ي( بأول انتخابات رئاسية حرة 
في مص����ر، وكذلك ح����زب احلرية والعدال����ة، الذراع 
السياس����ي للجماعة، يحتفظ بالس����يطرة على املشهد 
السياس����ي. ناهيك عن الصعود السياسي السلفي في 
البيئ����ة املا بعد ثورية ملص����ر. وكذلك في تونس تتصدر 
حركة النهضة املش����هد السياسي، وتتقاسم السلطة مع 
األحزاب العلماني����ة )رئيس احلكومة- حمادي اجلبالي 
املنصف املرزوقي  من النهض����ة، والرئيس التونس����ي– 
من خارجها(. وفي اليمن يس����يطر اإلخوان على حزب 
التجمع من أج����ل اإلصالح، الكيان السياس����ي األهم، 
وشكل الس����لفيون حزًبا سياسّيًا. وفي ليبيا ثمة حضور 
مجتمعي قوي لإلس����الميني، وإن لم يترجم إلى حضور 
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سياسي قوي.

ل���م تُبِد إدارة أوباما أي���ة مواقف عدائية جتاه هذا 
الصعود اإلس���المي، وال���ذي ميثل التح���دي األكبر 
أمام االس���تراتيجية األمريكية ف���ي املنطقة. بالعكس 
تواصلت مع هذه القوى اجلديدة، ودعمتها سياس���ّيًا 

واقتصادّيًا))(. 

وحت���ى عندما حدث من بلدان الربي���ع العربي، ما 
يس���تلزم غضب اإلدارة األمريكية لم يصدر منها ردود 
أفعال متشنجة وعنيفة، ولم تتغير طبيعة عالقتها مع 
هذه الدول، ولعل من أبرز هذه األحداث: األول: قضية 
منظمات املجتمع املدني في مصر، والتي كاد أن يُحاكم 
فيها 9) أجنبّيًا، منهم خمس���ة أمريكيون، على رأسهم 
سام حلود ابن وزير النقل األمريكي راي حلود، لوال أن 

القضية متت تسويتها بطريقة أو بأخرى.)2(

 والثان���ي: عندما ُقتل الس���فير األمريكي للواليات 
املتحدة في ليبيا، ومتت مهاجمة سفاراتها في الكثير 
م���ن الدول العربية، على إثر عرض فيلم فيه إس���اءة 
للرس���ول محمد )صلى الله عليه وسلم( في سبتمبر 
2)20م، في الواليات املتحدة، لم تقم الواليات املتحدة 
بأي رد فعل عدائي جتاه دول الربيع العربي)3(، )ولكن 
كان هن���اك ضغط من الكوجن���رس األمريكي لوقف 

املساعدات االقتصادية ملصر)4((. 

))( في مقابل هذا الدعم حترص القوى اإلسالمية الصاعدة، على طمأنة 
الوالي���ات املتحدة والغرب عموًما، وتؤكد لها أنها ال تس���عى ملعاداتها، 
أو التأثير س���لًبا على مصاحلها ف���ي املنطقة، فثمة توافق متبادل بني 

الطرفني قد فرضه األمر الواقع.
)2( عن هذه القضية راجع: عبد العاطي، عمرو، القصة من واشنطن: أزمة 
التمويل اخلارجي ملنظمات العمل املدني في مصر، السياس���ة الدولية 

0)/2/2)20م على الرابط:
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2165/
)3( ع���ن دع���م تبني ه���ذه السياس���ة املنضبط���ة جتاه مقتل الس���فير 
راجع: حميد، ش���ادي، ال تيأس���وا م���ن الربيع العربي: مل���اذا فعلت 
 الوالي���ات املتحدة الصواب ف���ي ليبيا، فورين بولس���ي على الرابط:
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/12/dont_ 

give_up_on_the_arab_spring
)4( هذا الضغط ميارسه اجلناح اليميني في الكوجنرس، واملراكز البحثية 
احملس���وبة على اليمني أيًضا )معهد واش���نطن لدراس���ات الشرق = 

بينما نرى في املقابل محاولة استغالل رومني لهذا 
احلدث، كيما يوظفه لصاحله؛ حيث اتهم إدارة أوباما 
بالتقصير في حماية س���فارتها في ليبيا. ولكن هجوم 
رومني وفريقه االنتخابي لم يكن ذا أثر إيجابي عليه؛ إذ 
متت قراءة هذا التوظيف السياسي على أنه قلة خبرة 

سياسية من رومني، واستغالل مفضوح للحدث.)5(

وم���ن ثم فف���ي املجمل حافظ���ت إدارة أوباما على 
عالقة متوازنة وتعاونية م���ع دول الربيع العربي، منذ 

قيام الثورات، وإلى الوقت الراهن.

مـــا بعـــد االنتخابـــات.. هـــل ســـتتغري السياســـة 
األمريكية؟ 

هذا النمط من السياس���ة اخلارجي���ة، الذي تبنته 
إدارة أوباما جتاه دول الربيع العربي هل س���يتغير بعد 

االنتخابات في 2)20م؟ 

أ- أوباما يف فرة ثانية.. استمرارية التعاون: 

في حالة ف���وز الرئيس أوباما بفترة والية ثانية، من 
املرجح أن يكون مسار السياسة اخلارجية جتاه الربيع 

العربي كاآلتي: 

- سيكون س���لوك القيادات اإلسالمية اجلديدة في 
دول الربيع العربي محدًدا لسياسات الواليات املتحدة 
جتاهها، وملا كانت تلك القوى مش���غولة بالسياس���ات 
الداخلية لها، فعلى املدى القريب واملتوسط، لن يصدر 

عنها سلوك سياسي خارجي يقلق الواليات املتحدة.

- وعلي���ه س���تحافظ إدارة أوبام���ا عل���ى العالقة 
التعاونية، مع دول الربيع العربي، وباخلصوص مصر؛ 
ملا متثله من أهمية، فستساعد في الدعم االقتصادي 
لها كيما تستقر األوضاع الداخلية، وفي املقابل تنتظر 

=األدنى(، على إدارة أوباما، منذ س���قوط نظام مبارك؛ حيث تريد من 
اإلدارة األمريكية: أن جتعل املساعدات االقتصادية ملصر، موقوفة على 

مدى حفاظ القيادة اجلديدة على املصالح األمريكية.
)5( تصريحات رومني تصب في صالح أوباما، صحيفة القدس على الرابط:  
http://www.alquds.com/news/article/view/id/385680
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من القيادة السياس���ية املصرية أن تؤكد قوالً وعماًل 
على حرصها على السالم مع إسرائيل. 

- م���ن املرجح أن تقوى ش���وكة الرئيس أوباما أمام 
نتانياهو في الفترة الثانية، ومن ثَم س���يعاود الضغط 
عليه، بغرض حلحلة عملية الس���الم، ذلك امللف الذي 
لم يستطع أن ينجز فيه أي تقدم خالل الفترة الرئاسية 
األولى. وكذلك يتمكن من التحرر من الضغط املمارس 

عليه من إسرائيل، فيما يخص 
شن حرب على إيران.

- من املرجح أيًضا أن يتطور 
موق���ف الواليات املتحدة جتاه 
سوريا، فتبذل دعًما أوسع من 
ذاك املب���ذول حالًيا للمعارضة 
الس���ورية؛ بغ���رض إس���قاط 
التدخل  تش���جع  أو  األس���د، 
العس���كري في س���وريا، حتت 

غطاء عربي أو أممي حال اس���تطاعت الضغط على 
روسيا والصني، لتغيير مواقفهما الداعمة لألسد. 

ب- رومين يف البيت األبيض.. استمرار قِلق:

في حالة فوز رومني في االنتخابات، يصعب اجلزم 
مبسار سياسته جتاه الربيع العربي، ولكن ثمة مؤشرات 

ميكن تلمسها من خالل ما يلي: 

- رومني يبدو أكثر تش���دًدا م���ن أوباما، من خالل 
تصريحات���ه في احلملة االنتخابية، ومن ثَم قد يتورط 
في حرب في سوريا، أو مع إيران. وسيهمل ملف عملية 
السالم بني إسرائيل وفلسطني. وقد يكون أكثر تشدًدا 
مع القيادات اإلس���المية حال وقوع ما يهدد املصالح 
األمريكية في املنطقة )عل���ى عكس التؤدة والرصانة 

التي تبديهما إدارة أوباما(.

- وستتحدد سياس���ة رومني اخلارجية )عامة( بناًء 
على االجتاهات السياس���ية التي سيقربها في إدارته، 
فاملؤش���رات تقول: إن���ه قريب من اللوب���ي اليهودي، 

وعليه فقد يستقطب في إدارته أكادمييني وسياسيني 
محس���وبني على اليمني املتشدد، أو احملافظني اجلدد 
)معهد واش���نطن لدراس���ات الش���رق األدنى، معهد 
املشروع األمريكي(، مما س���يجعل سياسته تسير في 

اجتاه مييني، يقارب سياسة بوش.

- ولكن األوض���اع االقتصادية األمريكية واألوروبية 
عموًما، وكذلك بنية النظ���ام الدولي الراهن )صعود 
قوى دولي���ة جديدة( يفرضان 
قيوًدا على السياسة اخلارجية 
اجلديدة،  األمريكي���ة  لإلدارة 
وجتعل األولوية ملعاجلة األزمة 

االقتصادية.

- وكذلك فإن دخول حروب 
الهيمنة  جديدة بغرض ترسيخ 
القي���م  ونش���ر  األمريكي���ة، 
األمريكية، وغيرها من مقوالت 
احملافظ���ني اجلدد، لم تعد مق���والت تنعم بقدر عاٍل 
من الرواج في األوساط السياسية، فضاًل عن الشعب 
األمريك���ي املعني بوضعه املعيش���ي أكث���ر من عنايته 

بالسياسة اخلارجية.

- ومن ثَم فأولوية رومني س���تكون للشأن الداخلي، 
ومن املرجح أال يكون ثمة تغيرات جذرية في السياسة 
اخلارجي���ة جتاه دول الربي���ع العربي، م���ا لم تتغير 
السياس���ة مع إيران، فيما يخص ملفها النووي )بدفع 
من إس���رائيل(، وتتجه ناحية احلرب، مما س���ينعكس 
على املنطقة برمتها، ومنها دول الربيع العربي. وكذلك 
ما لم تتوتر العالقة بني مصر وإسرائيل، مما قد يدفع 

إدارة رومني التخاذ موقف حاد من مصر.

- ولك���ن من غي���ر املرجح أن تس���وء عالقة مصر 
بإس���رائيل؛ نظ���ًرا ألن القيادة اجلدي���دة في مصر 
)اإلخوان( مش���غولة بإصالح الشأن الداخلي، وكذلك 
طمأن���ة الفاعل اخلارجي، من ناحية طبيعة س���لوكها 

السياسي اخلارجي. 

س��تتحدد سياس��ة رومي اخلارجي��ة )عامة( 
بناًء على االجتاهات السياسية اليت سيقربها يف 
إدارته، فاملؤشرات تقول: إنه قريب من اللوبي 
اليه��ودي، وعلي��ه فق��د يس��تقطب يف إدارت��ه 
أكادمييني وسياس��يني، حمسوبني على اليمني 
املتش��دد، أو احملافظني اجلدد )معهد واشنطن 
املش��روع  معه��د  األدن��ى،  الش��رق  لدراس��ات 
األمريكي(، مما سيجعل سياسته تسري يف اجتاه 

مييي، يقارب سياسة بوش.
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ولكن مكمن اخلطر: أن تقوم إس���رائيل بشن حرب 
على قط���اع غزة، كم���ا جرى في عملي���ة الرصاص 
املصبوب، ومن ثَم جتد القيادة املصرية نفسها مضطرة 
التخاذ موقف حازم، يفارق متاًما موقف نظام مبارك 
حينئ���ذ. ولكن التعويل على األش���قاء في قطاع غزة، 
أعني حركة حم���اس، والتي لن تريد أن تورط القيادة 

)اإلخوان  اجلديدة في مصر 
املس���لمني( في ح���رب، ومن 
ثَم ستس���عى جاه���دة لعدم 
استفزاز إسرائيل بأي هجوم 
األخيرة  يدف���ع  القطاع،  من 
لش���ن حرب عليها. ومن ثَم 
تبقى احتماالت توتر العالقة 
ضئيلة،  وإسرائيل  مصر  بني 
وعلي���ه من غي���ر املرجح أن 
إدارة رومني من طبيعة  تغير 

عالقتها مع مصر.

وهن���ا تتأكد الفرضي���ة البحثية الت���ي جادلت بها 
الورقة: أن السياسة األمريكية جتاه الربيع العربي، لن 
تتغير بعد االنتخابات األمريكية )س���يان فاز أوباما أو 
رومني(، بطريقة جذرية، وإمنا س���تظل كما هي عليه 
اآلن، ما لم يحصل تطور ف���ي ملف إيران النووي، أو 

العالقات املصرية اإلسرائيلية.

خامتة:

حاولت هذه الورقة أن تقارب طبيعة التغيرات التي 
ميك���ن أن تطرأ على السياس���ة اخلارجية األمريكية، 
جت���اه دول الربيع العرب���ي، بعد إج���راء االنتخابات 
الرئاسية في نوفمبر2)20م، وقد أجنزت الورقة هذه 
املقاربة في ثالثة أقسام: أما القسم األول فقد انشغل 
ببيان الدور الذي تش���غله مؤسسة الرئاسة األمريكية 
في صناعة السياس���ة اخلارجية؛ وذلك لكون املتغير 

الذي تروم الورقة دراسته يتعلق بهذه املؤسسة.

 أما القسم الثاني فقد توجه إلى دراسة الفروق بني 

الرئيس���ني احملتملني: بارك أوباما وميت رومني، في 
املستوى احلزبي والشخصي؛ وذلك لكون املنهج الذي 
 ،Elite Approach  اتبعته الدراس���ة هو »اقتراب النخبة
والذي يقتضي دراس���ة الس���مات املميزة لشخصيات 
النخب���ة، وكذل���ك توجهاتها وتفضيالتها السياس���ية 

واالقتصادية، التي تتمايز بها عن غيرها.

وهو  الثالث  للقسم  وبالنسبة   
مبثابة حصيلة للقس���مني األول 
والثان���ي، فقد س���عى نحو بيان 
طبيعة سياسة إدارة أوباما جتاه 
ب���الد الربيع العرب���ي، ثم بيان 
أن  التي ميكن  التغي���رات  مدى 
تطرأ على هذه السياس���ة، بعد 
انتخابات الرئاسة األمريكية في 
حالة إعادة انتخاب بارك أوباما، 

أو فوز ميت رومني. 

هذا وثمة خالصات ميك���ن تقدميها لصانع القرار 
العربي، كيما تتضح صورة السياسة اخلارجية األمريكية 
جتاهه، مبا ميكنه من بناء سياس���ته اخلارجية نحوها 
بصورة أكث���ر عملية، حتفظ له مصلحته الوطنية، من 

أهمها: 

- تنعم مؤسسة الرئاس���ة، مبكانة مرموقة في بنية 
النظام السياس���ي األمريكي، خصوًص���ا فيما يتعلق 
بصناعة السياس���ة اخلارجية. ه���ذه املكانة قد كفلها 
الدس���تور األمريكي، واملكانة اخلاص���ة التي يحتلها 

الرئيس في الشعور اجلمعي للشعب األمريكي. 

- صناع���ة الق���رار السياس���ي األمريك���ي عامة، 
والسياسة اخلارجية خاصة، تخضع لقواعد املصلحة 
الوطنية التي ترسخت منذ قيام الواليات املتحدة كدولة 
عظمى. ومن ثَم فإن قدًرا من الثبات واالس���تمرارية 
تتصف به هذه السياس���ة، بغض النظ���ر عن النخبة 

احلاكمة.

- لي���س ثمة فروق كبيرة بني احلزبني املس���يطرين 

مكم��ن اخلط��ر: أن تق��وم إس��رائيل بش��ن حرب 
عل��ى قطاع غ��زة، كما ج��رى يف عملية الرصاص 
املصبوب، وم��ن َثم جتد القيادة املصرية نفس��ها 
مضطرة الختاذ موقف حازم، يفارق متاًما موقف 
نظام مبارك حينئذ. ولكن التعويل على األشقاء 
يف قط��اع غ��زة، أعي حرك��ة مح��اس، واليت لن 
تريد أن تورط القيادة اجلديدة يف مصر)اإلخوان 
املس��لمني( يف ح��رب، وم��ن َثم ستس��عى جاهدة 
لعدم اس��تفزاز إس��رائيل بأي هجوم من القطاع، 

يدفع األخرية لشن حرب عليها.
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عل���ى املش���هد احلزب���ي األمريك���ي )الدميقراطي، 
واجلمه���وري(، فيما يخص الرؤية السياس���ية عامة، 
والسياسة اخلارجية خاصة. وعلى الرغم من كون كل 
حزب منهم���ا بداخله تيارات عدة تتبنى رؤى مختلفة، 
وليس ثمة إطار فكري صلب يحكم البناء احلزبي، إال 
أن اخلطوط العريضة للسياس���ة األمريكية شبه متفق 

عليها من اجلميع. 

- ثمة مؤسس���ات غير األحزاب السياس���ية، تسهم 
في صناعة السياسة اخلارجية بقدر أو بآخر، وبطرق 
مباش���رة أو غير مباش���رة: أهمها وس���ائل اإلعالم 
والرأي العام، واملجمع الصناعي العسكري وجماعات 
الضغط/ املصالح- Lobby، والتي يعد اللوبي اليهودي 

من أهمها. 

- ميت���از الرئيس أوبام���ا بكونه ش���خًصا ليبرالّيًا 
وبرجماتّيً���ا، ميكن���ه التواصل مع جمي���ع التوجهات، 
ويس���عى لتجنب أية صدامات مع دول الربيع العربي، 
وكذل���ك يرغب في إح���راز تقدم في ملف الس���الم 
اإلسرائيلي –الفلس���طيني، ويهرب قدر املستطاع من 

الوصول مع إيران لساحة احلرب.

- ميت���از الرئيس احملتمل مي���ت رومني بكونه قليل 
اخلبرة بالسياسة اخلارجية، ولكنه ذو باع طويل فيما 
يخص الشؤون االقتصادية. وكذلك العالقة بينه وبني 
اللوب���ي اليهودي في أمريكا )األيباك خاصة( تتس���م 
بالقوة؛ مم���ا ينعكس على موقفه م���ن إيران وعملية 

السالم.

- تعاملت إدارة الرئيس أوباما ببرجماتية مع الربيع 
العربي، وقررت تقب���ل األمر الواقع؛ فتخلت )ولو بعد 
ت���ردد( عن األنظم���ة احلليفة ف���ي املنطقة، ودعمت 

عمليات التحول الدميقراطي. 

- بالرغ���م من كون الس���مة األب���رز للتغيرات التي 
متخض���ت ع���ن الربي���ع العربي -صع���ود احلركات 
اإلسالمية )اإلخوان املس���لمني خاصة(- متثل عامل 
ارتباك للواليات املتحدة األمريكية؛ إال أنها تقبلت هذا 

الصعود اإلسالمي، وتعاملت معه مبرونة. وفي الوقت 
عينه أبدت هذه القوى الصاعدة مرونة مقابلة؛ فبعثت 
برس���ائل تطمئن الواليات املتحدة؛ مفادها أنها ليست 
بصدد معاداتها، أو العبث مبصاحلها في املنطقة. هذا 
التوافق النس���بي فرضته اللحظة الراهنة، وسيستمر 
على املدى القريب، واملتوس���ط، أما على املدى البعيد 
فالتنبؤ مبس���ار ه���ذه العالقة يحتاج لق���در كبير من 

الدراسة.  

- يحكم عالق���ة الواليات املتحدة م���ع دول الربيع 
العرب���ي، األهمية اجليو-اس���تراتيجية لتلك البلدان، 
وباخلصوص مصر وس���وريا؛ بالنسبة ملصر فاألولوية 
األمريكية هي طبيعة العالقات املصرية-اإلسرائيلية، 
ومن ثَم فإن موقف اإلدارة األمريكية من القيادة املصرية 
اجلديدة، يتوقف في املقام األول )ثمة محددات أخرى 
تتعلق بطبيعة املمارسة السياس���ية للقيادة اجلديدة، 
كاحلرص على إرس���اء قي���م الدميقراطي���ة، وقبول 
التعددي���ة، وحماي���ة حرية الرأي والتعبي���ر، وحماية 
األقلي���ة القبطية في مصر( عل���ى حفاظ مصر على 

معاهدة السالم مع إسرائيل.

- أما س���وريا فتأتي أهميتها م���ن عالقتها بإيران 
وحزب الل���ه، ومن ثَم فالتعام���ل األمريكي مع الثورة 
السورية أكثر تعقيًدا من احلاالت األخرى؛ إذ تتداخل 
فيه محددات صراع إقليمي )إيران( ودولي )روس���يا/

الصني(. 

- في حالة فوز الرئيس أوباما من املرجح أن تستمر 
العالقة التعاونية مع دول الربيع العربي، وإن كان ثمة 
تغير فسيكون في املوقف من الثورة السورية، وسيكون 
في اجتاه إجناز عملية إسقاط األسد )األولوية للطرق 

السلمية، وخيار التدخل العسكري بعيد(. 

- ف���ي حالة فوز رومن���ي، يصعب التنب���ؤ بطبيعة 
سياس���ته اخلارجية، وإن كانت تصريحاته في احلملة 
االنتخابية وقربه من اللوبي اليهودي، تقول: إنه سيكون 
أكثر تشدًدا من أوباما حال تعرض املصالح األمريكية 
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في املنطقة ألي خط���ر، وأنه قد يقدم على حرب مع 
إيران، ملنعها من حيازة السالح النووي، وسيهمل قضية 
الظروف  أن  إال  اإلسرائيلي-الفلس���طيني؛  الس���الم 
االقتصادية التي متر بها الوالي���ات املتحدة )وأوروبا 
عام���ة(، وكذلك اهتزاز الهيمنة األمريكية على النظام 
الدولي، س���يمنعان رومني من تبني خيارات متطرفة 
في سياس���اته جتاه املنطقة، وس���يركز على اإلصالح 

االقتصادي.

- وعليه فإن مستقبل السياسة اخلارجية األمريكية 
في ما بعد االنتخابات الرئاسية 2)20م لن تتوقف على 
فوز أوباما أو رومني فقط، ولكن على طبيعة التغيرات 
التي قد حت���دث في املنطقة، خاص���ة في العالقات 

املصرية-اإلسرائيلية، وامللف النووي اإليراني.

هذا وثمة توصيات لصانع السياس���ة اخلارجية في 
دول الربيع العربي، تس���هم في بنائه سياسة خارجية 

سديدة، جتاه الواليات املتحدة، ومن ذلك:

- ينبغ���ي على صانع الق���رار العربي أال يتعامل مع 
املجتمع األمريكي ككتلة واح���دة وتوجه واحد، وإمنا 
ينبغي إدراك التمايزات املتحققة فيه، وعليه يبني مع 

كل كتلة وكل توجه عالقات معينة، تس���هم في حفاظه 
على مصلحته الوطنية.

- اللوبي العربي ف���ي الواليات املتحدة من الضعف 
مب���كان، ومن ثم فعلى صانع السياس���ة اخلارجية أن 
يسعى في تقوية هذا اللوبي، بغرض التأثير في صانع 

القرار األمريكي.

- ينبغي على صانع السياس���ة اخلارجية العربي أن 
يحدد طبيعة عالقاته مع الواليات املتحدة، على أساس 
معرفته للمصالح األمريكية في املنطقة، وكذلك معرفته 
حدود قدراته وقوته، وعلى هذا األس���اس يوازن بني 
رغبته في االستقالل السياسي عن الواليات املتحدة، 

وعدم إضراره باملصالح األمريكية في املنطقة.

- ينبغ���ي عل���ى صانع الق���رار العرب���ي أن يعطي 
أولوية لتقوية الش���أن الداخلي، سياسّيًا واقتصادّيًا، 
كيما يس���تطيع بلورة سياسة خارجية قوية، متّكنه من 
حتقيق االس���تقاللية عن القوى العظمى، ثم الس���عي 
نحو االضطالع بدور مؤثر في س���احة النظام العاملي 

احلالي.
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معلومات إضافية

النظام االنتخابي األمريكي )اجملمع االنتخابي(:

يقوم نظام االنتخابات الرئاس���ية األمريكية على املجمع االنتخابي، وهو مجموع عدد أعضاء مجلس���ي النواب 
والش���يوخ )435 + 00)(، باإلضافة إلى ثالثة ممثلني للعاصمة واش���نطن، ليصب���ح املجموع 538 عضًوا، وهم 
املسئولون عن انتخاب الرئيس األمريكي؛ بحيث يصبح الفائز من يستطيع احلصول على 270 صوًتا أو أكثر من 

املجمع االنتخابي. 

وبحسب النظام األمريكي، فإن من يفوز بأغلب األصوات الشعبية في الوالية يكسب جميع أصواتها في املجمع 
االنتخابي، باس���تثناء واليتي نبراس���كا وماين اللتني تقسم فيها األصوات بحسب نسب التصويت الشعبي. وعلى 
سبيل املثال، فإن والية كاليفورنيا لها 55 ممثاًل في املجمع االنتخابي، وفي حال حصول أي مرشح على األغلبية 

البسيطة من أصوات الوالية يحصل مباشرة على أصوات الوالية ال�55 كاملة.

وجاء تبني هذا النظام التصويتي قبيل أول انتخابات رئاس���ية عام 789)م؛ حيث س���عى »اآلباء املؤسس���ون« 
للواليات املتحدة إلى جتاوز معضلة اتس���اع رقعة الواليات، وصعوبة تعرف الناخب على املرش���ح بشكل مباشر، 
فجعلوا الناخب في كل والية يختار ممثلني له يقومون بدورهم باختيار رئيس الواليات املتحدة في »تصويت غير 

مباشر«. 

ودفع اتس���اع رقع���ة الواليات إلى جعل االنتخابات جترى في الثالثاء التال���ي لألحد األول من نوفمبر؛ بحيث 
يجتمع ممثلو »املجمع االنتخابي« في واشنطن خالل األسبوع الثالث من ديسمبر النتخاب الرئيس إلتاحة الوقت 
ملمثل���ي الواليات، وخاصة في الغرب واجلنوب في الوصول إلى العاصمة. وش���ارك في أول انتخابات رئاس���ية 
أمريكية )789)م( 0) واليات فقط، وقرر خاللها ممثلو نيويورك عدم التصويت ملرش���ح محدد، وفاز بها جورج 

واشنطن بنحو 69 صوًتا مقابل 35 صوًتا لسكاترينج و 34 جلون آدامز.

ورغ���م أن النظام االنتخابي األمريك���ي مر عليه أكثر من 220 عاًما، إال أن املؤيدي���ن له يعتبرون أنه ما يزال 
صاحًلا، ويعكس بش���كل أوضح تفضيالت الناخب األمريكي في ظل االحتاد الفيدرالي بني الواليات اخلمسني. 
فيما يرى املؤيدون لتغيير النظام االنتخابي أن وسائل االتصاالت احلديثة والثورة التكنولوجية جعلت الناخب في 
الواليات البعيدة يستطيع التعرف بوضوح على مرشحه للبيت األبيض، باإلضافة إلى أن نظام »املجمع االنتخابي« 
قد يقود إلى انتخاب رئيس أمريكي ال يحظى بأغلبية األصوات الش���عبية كما حدث في انتخابات عام 2000م، 
حي���ث فاز جورج بوش )االبن( باالنتخابات رغم حصوله منافس���ه »الدميقراطي« آل جور على أغلبية األصوات 
الش���عبية.. ففي هذه االنتخابات حصل آل جور على 50.999 مليون صوت مقابل 50.456 مليون صوت لبوش، 
فيم���ا فاز بوش بنحو )27 صوًتا باملجمع االنتخاب���ي بفضل أصوات والية فلوريدا )9) صوًتا باملجمع االنتخابي 

في ذلك الوقت(.

وش���هدت عملية انتخاب الرئيس في »املجمع االنتخابي« عدة تطورات؛ من أبرزها إقرار انتخاب نائب الرئيس 
بورقة منفصلة عن الرئيس في عام 804)م، كما بدأ حساب األصوات الشعبية في إجمالي الواليات املتحدة عام 

872)م. 
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وتب���رز عدة أحداث تاريخية لفهم النظام االنتخابي األمريكي املعقد، منها حصول كل من توماس جيفرس���ون 
وآهارون بور على 73 صوًتا في انتخابات 800)م مما جعل مجلس النواب يقوم باختيار الرئيس من بينهما، وجاء 
التصويت لصالح جيفرس���ون بنحو 0) أصوات مقابل 4 أصوات لصالح بور. وهو األمر الذي تكرر عام 824)م؛ 
حيث لم ينجح أي من املرشحني في احلصول على األغلبية املطلقة في »املجمع االنتخابي« ليختار مجلس النواب 

الرئيس جون آدامز بأغلبية 3) صوًتا مقابل 7 أصوات الندرو جاكسون. 

وفي انتخابات 872)م توفي املرش���ح هوراسي جريلي قبل انعقاد »املجمع االنتخابي« لتوزع أصوات ال�66 بني 
املرشحني اآلخرين. وخالل انتخابات 876)م، لم ينجح أي من املرشحني في احلصول على األغلبية، مما دفع إلى 
تشكيل جلنة خاصة الختيار الرئيس بني املرشحني األكثر من عدد األصوات. وفي عام 2000م قام أحد أعضاء 
»املجم���ع االنتخابي« من مقاطعة كولومبيا بترك ورقة التصويت فارغة احتجاًجا على ضعف متثيل املقاطعة في 

الكوجنرس، مما قلص عدد أصوات آل جور من 267 إلى 266 صوًتا.

ودشنت خالفة النائب للرئيس واستكمال واليته في الواليات املتحدة، عام )84)م عقب وفاة الرئيس هاريسون 
ليخلف���ه نائبه تايلر، وهو ما تك���رر بعد ذلك ثمان مرات ، ففي 850) خلف فيلم���ور الرئيس تايلور بعد وفاته، 
وخالفة جونس���ون إلبراهام لينكولن بعد وفاته عام 865)م. وخلف أرثر الرئيس جارفيلد بعد وفاته عام )88). 
وتولى ماكينيلي الرئاس���ة عقب وفاة الرئيس روزفلت عام )90)م، وخلف كوليدج الرئيس هاردينج عام 923)م، 
وتكرر األمر عام 945)م بخالفة ترومان لروزفلت بعد وفاته. وتولى جونس���ون رئاس���ة أمريكا بعد اغتيال جون 
كينيدي عام 963)م. فيما تولى النائب جيرالد فورد الرئاس���ة بعد اس���تقالة نيكسون في 974)م عقب فضيحة 

»ووتر جيت«.

و»املجم���ع االنتخاب���ي« األمريكي ليس ثابًتا؛ حيث يتم تعديل عدد األصوات املمنوحة لكل والية بحس���ب آخر 
إحصاء سكاني للواليات املتحدة قبل االنتخابات، مع ثبات عدد أعضاء املجمع االنتخابي )583(؛ حيث يتم خصم 

األصوات املضافة للواليات التي ارتفع عدد سكانها من الواليات التي يتراجع فيها معدل النمو السكاني.

وحتول 2) صوًتا من عشر واليات إلى ثمان واليات ارتفع فيها نسبتها من إجمالي السكان األمريكيني مقارنة 
بانتخاب���ات 2000م؛ حيث ارتفع عدد األصوات املمنوحة لواليات أريزون���ا وجورجيا وفلوريدا بصوتني، وكل من 
كاليفورنيا وكلورداو ونيفادا ونورث كاورلينا بصوت واحد. في املقابل خس���رت واليتا نيويورك وبنسلفانيا صوتني 
في املجمع االنتخابي وفقدت كل من كونيكتكت وإيلينوي وإنديانا وميتش���جني ومسيس���يبي وأوهايو وأوكالهوما 

وويسكنسون صوًتا باملجمع االنتخابي.

السلوك التصوييت للواليات )1992 - 2008م(:

تنقسم الواليات األمريكية تقليدّيًا إلى واليات )حمراء وزرقاء( نسبة للحزبني الكبيرين )اجلمهوري والدميقراطي(؛ 
حيث يش���ار للواليات احلمراء بتلك التي يحصل فيها اجلمهوريون على األغلبية )في انتخابات مجلس���ي النواب 
والشيوخ واالنتخابات الرئاسية(، والزرقاء إلى الواليات التي يحصل فيها الدميقراطيون على أغلبية األصوات. 

وفي هذا الس���ياق تتنوع تعريف الواليات االنتخابية إلى واليات آمنة  (Safe))أي مضمونة التصويت لصالح 
اجلمهوريني أو الدميقراطي���ني(، وهي الواليات التي يكون الفارق بني احلزبني عادة أكثر من 0)%، وواليات 
متيل ألحد احلزبني (Leaning) والتي يتأرجح فيها الفارق بني5% و0)%، وأخيًرا الواليات ذات احلظ املتساوي 
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(Tossup)، وهي تلك التي ال يتجاوز فيها الفارق 5%.. وفي هذا السياق، اعتاد املراقبون إطالق اسم »الواليات 

املتأرجح���ة« على 4 واليات، وهي فلوري���دا وأوهايو ونورث كارولينا وفيرجيني���ا؛ حيث متثل هذه الواليات 
بأصواتها التي تبلغ 75 صوًتا باملجمع االنتخابي عامل احلسم الرئيس لالنتخابات. فعلى سبيل املثال يصعب 

ا على رئيس أمريكي الفوز باالنتخابات دون احلصول على أصوات والية فلوريدا. جّدً

املصدر: 

معهد العربية للدراسات:
http://www.alarabiya.net/articles/2012/10/10/242941.html


