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الثورة التي غيرت وجه الشرق
غالب قنديل

عندمــا صــاغ اإلمــام آيــة اهلل الخمينــي مشــروعه الثــوري وخطابــه السياســي قبــل أكثــر مــن 
ــا مــن الفكــر اإلســالمي  ــة واضحــة ليــس فحســب انطالق ــة أممي ــة عالمي ــا أعطــاه صف خمســين عام

ــورة المســتضعفين  ــوم ث ــام طــور مفه ــى أو ألن اإلم ــى والمعن ــي المبن ــه اإلنســانية الشــاملة ف وطبيعت
الــذي رد لــه الســيد روح اهلل الخمينــي اعتبــاره الفكــري والنظــري فــي النــص اإلســالمي المعاصــر بــل 
ــى  ــة وهــي عل ــة االســتعمارية العالمي ــات الهيمن ــب توازن ــران المســتعمرة كانــت فــي صل أيضــا ألن إي

ــذ قــرون. خارطــة القــوى الكبــرى من
كان اإلمــام مــدركا لمــا تختزنــه إيــران وشــعبها مــن قــدرات هائلــة وثــروات طائلــة ومــا تتصــف بــه 
مــن أهميــة اســتراتيجية وسياســية فــي منطقتهــا الواقعــة علــى مفتــرق التمــاس والصــراع الدائــر علــى 

الهيمنــة والتحكــم بمــوارد الثــروات وطــرق التجــارة القديمــة والحديثــة منــذ طريــق الحريــر.
كذلــك فهــم هــذا القائــد الثــوري ان عمليــة التحــرر واالســتقالل وإعــادة البنــاء الوطنــي تســتدعي 
منهجيــا قيــادة الصــراع حــول تناقــض رئيســي مــع عــدو رئيســي هــو منظومــة الهيمنــة االســتعمارية 
الصهيونيــة الرجعيــة فــي المنطقــة ومركزهــا إســرائيل قرينــة نظــام الشــاه الديكتاتــوري وتوأمــه 
االســتخباراتي فــي الشــرق ومفتــاح دوره الوظيفــي المكــرس لخدمــة الكيــان الصهيونــي وحروبــه 

ــرة. ــعية المدم التوس
تعــرف الثــورات الكبــرى فــي التاريــخ أعداءهــا وهــم يعرفونهــا بحكــم طبيعتهــا التحرريــة وأهدافهــا 
ــة  ــورة اإليراني ــح االســتعمارية والث ــة لشــبكة المصال ــد وجودي ــوة تهدي ــه مــن ق ــا تختزن ــا وم وطموحاته
ــس  ــوة لي ــة و ق ــكل صراح ــا ب ــت اهدافه ــردد وأعلن ــدون ت ــراع ب ــت الص ــي خاض ــام الخمين ــادة اإلم بقي
فحســب مــا يتصــل منهــا بالتحــرر واالســتقالل إليــران بــل أيضــا فــي القضــاء علــى الهيمنــة االســتعمارية 
فــي الشــرق و"اســتئصال الغــدة الســرطانية الصهيونيــة" مــن فلســطين وشــكلت األربعــون المنقضيــة 
منــذ انتصــار الثــورة إلــى اليــوم ميدانــا لتجــدد قــوة اندفــاع الجمهوريــة بقيــادة الســيد الخامنئــي فــي 
ــا مناهضــا للهيمنــة االســتعمارية  ــا عالمي كفاحهــا مــن اجــل هــذه األهــداف وهــي اليــوم تتصــدر تحالف

األميركيــة يضمهــا مــع الصيــن وروســيا والهنــد وبلــدان أخــرى عديــدة فــي القــارات الخمــس.
اعتمــدت إيــران علــى قدراتهــا الذاتيــة فــي البنــاء االقتصــادي بعــد اإلطاحــة بالهيمنــة االســتعمارية 
ــة  ــم الجمهوري ــد دعائ ــي وتوطي ــتقالل الوطن ــق االس ــد تحقي ــن وبع ــا المحليي ــى عمالئه ــاء عل والقض

انصــب الجهــد بكليتــه علــى امتــالك القــدرات المتفوقــة اقتصاديــا ودفاعيــا وفــي معمعــان الصــراع.
ــدي  ــارك التص ــب مع ــي صل ــا ف ــت قواه ــل بن ــا ب ــل قدراته ــيء لتؤه ــم تنكف ــران ول ــق إي ــم تنغل ل
للحلــف االســتعاري الصهيونــي وأدواتــه وهــذه ميــزة خاصــة فقــد واصلــت إيــران البنــاء والتطــور بينمــا 
خاضــت حروبهــا الدفاعيــة علــى امتــداد العقــود الماضيــة واســتطاعت القيــادة اإليرانيــة دائمــا بنــاء حالــة 
مــن الوعــي الشــعبي والتوتــر مــن اجــل حمايــة الجمهوريــة وخيارهــا التحــرري المعــادي لالســتعمار ألن 
نظامهــا السياســي قــام علــى تحصيــن اإلرادة الشــعبية والمنظومــة القياديــة ذات الهويــة الواضحــة فلــم 
يتوهــم القــادة اإليرانيــون وجــود اســتراحة فــي الكفــاح التحــرري وطــاردوا جميــع األوهــام التــي غذاهــا 
األميركــي عــن المهادنــات والتســويات المحتملــة التــي ســرعان مــا كذبتهــا التطــورات وآخرهــا معركــة 

االتفــاق النــووي ومــا بعــده.
أربعــون عامــا مــن الصمــود والنضــال التحــرري والبنــاء االقتصــادي والعســكري والتكنولوجــي 
المتطــور والشــراكات والتحالفــات المعقــودة علــى مبــادئ التحــرر العالمــي مــن الهيمنــة وحمايــة حقــوق 

ــة. ــدرة وصالب ــران ق ــزداد إي ــا وت ــدة المســلوبة حقوقه الشــعوب المضطه
فــي منطقتنــا عــرف قائــد عربــي عظيــم قيمــة هــذه الثــورة منــذ انطالقها هــو الرئيس الراحــل حافظ 
األســد ومنــذ اللحظــة األولــى إلــى اليــوم شــكل التحالــف الســوري اإليرانــي قــوة صلبــة مقاومــة فــي 
الشــرق وســندا لحــركات المقاومــة والتحريــر فــي بلــدان المنطقــة ومنــذ انتصــار الثــورة شــكل الترابــط 
ــطينية  ــة الفلس ــة اللبناني ــركات المقاوم ــان ح ــي احتض ــراكة ف ــي والش ــوري اإليران ــتراتيجي الس االس
والعراقيــة مؤخــرا القابلــة التــي يولــد علــى يدهــا شــرق جديــد بمعــادالت اســتراتيجية رادعــة للحلــف 

االســتعماري الصهيونــي الرجعــي.
لقــد توســعت الفاعليــة اإليرانيــة علــى مــدى قــوس الشــرق الكبيــر مــن باكســتان وأفغانســتان إلــى 
الخليــج )الفارســي( إلــى قلــب الشــرق العربــي فلســطين وامتــدادا إلــى أفريقيــا وحيــث تمثــل الشــراكة 
اإليرانيــة مــع ســورية لــب مــا بــات يعــرف بمحــور المقاومــة كحقيقــة إقليميــة قاهــرة فــي وجــه الواليــات 

المتحــدة وعمالئهــا فــي المنطقــة ومعهــم شــريكتهم إســرائيل.
ــاه اليــوم فــي العيــد األربعيــن ان يتوســع المحــور ويتطــور ليقــوم نــوع مــن االتحــاد فــي  مــا نتمن
هــذا الشــرق يحقــق اندماجــا اقتصاديــا وسياســيا فيشــكل كتلــة اســتقالل وتحــرر كبــرى مــن ســاحل 
الالذقيــة حتــى شــواطيء اليمــن والمســؤولية علــى عاتــق جميــع قــوى التحــرر ولكنهــا أصــال وأساســا 
مســؤولية القيادتيــن اإليرانيــة والســورية وســائر الجهــات المعنيــة فــي العــراق واليمــن بــدءا مــن 
شــبكة الســكك الحديــد وطــرق المواصــالت الحديثــة ومنظومــات الكهربــاء العابــرة للحــدود والســوق 

ــة المشــتركة. االقتصادي
ــاج والعمــران لينعــم اهــل الشــرق  ــاء واإلنت شــراكة الصمــود والنضــال البــد ان تتــوج بشــراكة البن
بثمــار كفاحهــم ودمــاء أبنائهــم ولتكــون هــذه الكتلــة العربيــة اإليرانيــة شــريكا لجميــع القــوى العظمــى 
ــوة جــذب  ــن ق ــد وتكوي ــر الجدي ــق الحري ــي رســم طري ــد ف ــن والهن ــذات روســيا والصي الشــرقية وبال

يتســابق اآلخــرون علــى االلتحــاق بهــا.
ــوم األول النتصــار  ــذ الي ــت من ــارة التحــرر واالســتقالل وحاضــرة النهــوض والمقاومــة كان ــران من إي
ــاال فــي التصميــم والقــدرة علــى تحقيــق األهــداف الكبــرى وخصوصــا فــي نســج  الثــورة ومــا تــزال مث

ــدة. ــم المضطه ــق التحــرري لشــعوب العال ــة تشــق الطري ــة ودولي ــات إقليمي تحالف

بين قمة سوتشي واتفاقها 
محمود غريب

تحالف "الناتو العربى".. عقبات وألغام
لينا مظلوم

معسكر الممانعة ومعسكر الهيمنة..التعايش المستحيل 
حميدي العبد اهلل 

األبيــض  البيــت  بيــن  محمــوم  ســباق  هنــاك 
بالعناويــن  واالســتعراض  التباهــي  علــى  وهوليــوود 
ذات الصيــغ التــي تثيــر اإلبهــار .. »الصدمــة والرعــب«، 
مــن  والعديــد  و«جيرانيمــو«،  الصحــراء«،  و«عاصفــة 
األســماء الحركيــة األخــرى. أعلــن الرئيــس األمريكــي 
ترامــب، فــي خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة فــى العــام الماضــي، عزمــه إقامــة تحالــف 
أطلــق  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  اســتراتيجي 
األهــداف  العربــي«. تشــمل  »الناتــو  إعالميــا  عليــه 
فــي  دفــاع صاروخيــة  درع  إقامــة  للتحالــف  المعلنــة 
المنطقــة، باإلضافــة إلــى التدريــب لتحديــث جيــوش 
تلــك الــدول، وتعزيــز التعــاون فــي مجالــي الطاقــة 
واالقتصــاد. أعيــد طــرح هــذه الصيغــة خــالل زيــارة وزيــر 
ــو إلــى عــدة  ــات المتحــدة مايــك بومبي ــة الوالي خارجي
دول عربيــة، فــي دعــوة تحمــل عنوانــًا براقــا لملــف 

تكتنفــه تعقيــدات شــديدة.
المؤكــد أن ضمــن أهــداف زيــارة بومبيــو للقاهــرة 
محاولــة دفــع مصــر إلــى  دخــول التحالــف الــذي تنــوي 
ــن خطــوط  ــارة ع ــو عب ــران، وه ــه ضــد إي ــكا إقامت أمري
عريضــة تبشــر بسياســة أمريكيــة جديــدة فــي الشــرق 
األوســط، دون عــرض آليــة تحقيــق هــذا التحالــف، 
تقــوم علــى إشــراك مــا يعــرف بــدور معســكر االعتــدال 
العربــي، مصــر، والســعودية، ودول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، واألردن، فــي التصــدي للمشــروع التوســعي 
اإليرانــي، وتحميلهــا التكلفــة الماليــة والبشــرية لهــذه 
المبــادرة رغــم أن اإلشــارات األولــى ال تتجــه نحــو 
تحقيــق مصالــح الحلفــاء، بــل تتبنــى أساســا الحفــاظ 
المثيــر  األمريكيــة.  االســتراتيجية  المصالــح  علــى 
للدهشــة أن بومبيــو طــرح دعــوة »الناتــو العربــي« 
متجاهــال وجــود تحالــف رباعــي قائــم بالفعــل تربطــه 
عالقــات وثيقــة بــاألردن فــي إطــار تدريبــات ومنــاورات 

ــاون اقتصــادي. عســكرية مشــتركة وتع
اســتقال أنتونــي زينــي -المبعــوث األمريكــي لحل 

األزمــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وقطــر- 
مباشــرة قبــل جولــة بومبيــو، بعدمــا طلبــت منــه إدارة 
ترامــب تقديــم المشــروع لــدول المنطقــة، علــى غــرار 
لكــن  األطلســي،  لحلــف شــمال  األمنــي  التحالــف 
ــرة  ــل فك ــة فش ــا حتمي ــتقالة مرجع ــل االس ــي فض زين
التحالــف فــي ظــل اســتمرار األزمــة بيــن دول الخليــج 
الفارســي وقطــر، مــع عــدم توقــع إيجــاد حلــول لهــا 
فــي المســتقبل القريــب. هــذه الخطــوة فجــرت اللغــم 
األول فــي طريــق التحالــف. إنهــاء هــذه األزمــة يمثــل 
خصوصــا  أمريــكا  خطــة  لنجــاح  أساســية  إشــكالية 
أمــام تمســك دول الخليــج الفارســي ومصــر بمواقفهــا 

العادلــة. فــي حيــن أن األزمــة ذاتهــا مثلــت العقبــة أمــام 
تنفيــذ المقتــرح الــذي أعلــن عقــب قمــة الــدول العربيــة 
- اإلســالمية فــي 2017 بمشــاركة أمريــكا، حيــن أيــدت 
ــي« .  ــو العرب ــف »النات ــاء تحال ــاركة إنش ــدول المش ال
لكــن يبــدو أن أمريــكا عــادت إلــى محاولــة إحيــاء الفكرة 
مــع تكــرار تصريــح ترامــب عــن »خســائر أمريــكا مــن 
ــاب  ــد الخط ــاء«، وتصعي ــة الحلف ــي حماي ــتثمار ف االس

ــران. ــه ضــد إي ــدي لترامــب ومســئولي إدارت التهدي

السياســة  ارتبــاك  فــي  يكمــن  الثانــي  اللغــم 
الخارجيــة األمريكيــة، وهــي ال تمثــل حالــة عارضــة تمر 
ســريعا. فالمرجــح أن التخبــط األمريكــي سيســتمر 
لفتــرة قــد تتجــاوز مــدة حكــم ترامــب. أمريــكا تتحالــف 
ــح،  ــرة متناقضــة المصال ــة مــع أطــراف كثي ــي المنطق ف
وبالتالــي صراعــات هــذه المصالــح المتضاربــة هــي 
ــدال  ــك ب ــى المشــهد المرتب ــي فرضــت نفســها عل الت
مــن العمــل علــى اســتقراره، ممــا أدى إلــى كشــف 
زيــف كثيــر مــن الوعــود األمريكيــة لحلفائهــا. أبــرز 
فــي  أمريــكا  مــدى مصداقيــة  التخبــط  هــذا  دالئــل 
حربهــا االقتصاديــة ضــد إيــران وتشــديد العقوبــات 

عليهــا، بينمــا هــي تمنــح اســتثناءات لــدول وشــركات 
عالميــة باالســتمرار فــي التبــادل التجــاري مــع إيــران! 
ضبابيــة الرؤيــة األمريكيــة للسياســة الخارجيــة ألقــت 
ظاللهــا علــى العالقــات مــع حليفتهــا التاريخيــة تركيــا. 
مســئولي  بيــن  المتبادلــة  العنيفــة  التصريحــات 
البلديــن أخيــرا  تشــير الــى ضعــف العالقــات بينهمــا 
فــي أزمــة هــي األخطــر مــن نوعهــا .. فــي إطــار تهديــد 
ــت  ــا إذا هاجم ــا اقتصادي ــر تركي ــر بتدمي ــب األخي ترام

ألمريــكا  ســبق  فقــد  ســوريا،  شــمال  فــي  األكــراد 
إعطــاء تركيــا درســًا عابــرًا حيــن وقفــت خلــف الحــرب 
التركيــة  الليــرة  انهيــار  إلــى  أدت  التــي  االقتصاديــة 
خــالل شــهر أغســطس الماضــي علــى أرضيــة التعنــت 
ــدرو  ــي ان ــس األمريك ــي إطــالق ســراح الق ــي ف الترك
هــذه  إلــى  الحليفيــن  عالقــات  وصــول  برونســون. 
ــاره  ــاالت مس ــح احتم ــذي ترج ــر ال ــن التوت ــة م الدرج
ــرة ضــم  ــن فك ــل م ــد، يجع ــن التصعي ــد م نحــو المزي
تركيــا إلــى دول التحالــف كفيلــة باإلعــالن عــن وفاتــه 
بالســكتة »السياســية« فــور تأسيســه، تحديــدا مــع 
ــا ضــد مصــر،  ــا تركي ــع به ــة التــي تضطل األدوار العدائي

والســعودية، واإلمــارات.
مصــر، كطــرف أساســي، اختــارت صيغــة التــوازن 
فــي السياســة الدوليــة كنهــج لعالقاتهــا مــع الــدول 
والقــوى المختلفــة، ممــا جعلهــا أكثــر قــوة فــي التفاوض، 
لــذا هــي بالتأكيــد تملــك رؤيتهــا الموضوعيــة عــن 
المتعلقــة  العربــي، تحديــدا  القومــي  ملفــات األمــن 
أزمــات  أو  اقتتــااًل  تشــهد  تــزال  ال  التــي  بالــدول 
ــوازن يســتدعي دراســة  سياســية .. هــذا الوعــي والت
مواقــف عميقــة بمنــأى عــن توريــط التحالــف فــي فــخ 
ــى جســد بعــض  ــش ف ــزال تنه ــة ال ت حــروب مذهبي
ــز  ــى التركي ــة إل ــار اإلدارة األمريكي ــول مس ــدول. تح ال
علــى توفيــر المليــارات التــي تنفقهــا علــى القواعــد 
المنافســة  دعــم  نحــو  بقــوة  واالتجــاه  العســكرية 
ــا، ممــا  االقتصاديــة لمواجهــة العمــالق الصينــي تجاري
يعكــس التفســير الواقعــي لكلمــات ترامــب »ال نريــد 
ألمريــكا أن تلعــب دور شــرطي العالــم بعــد اآلن« . 
فــي المقابــل، فــإن مصــر والــدول العربيــة المؤثــرة 
أمنيــا واقتصاديــا قــادرة علــى األخــذ بزمــام المبــادرة فــي 
حــل أزمــات وصراعــات المنطقــة، لكــن وفــق سياســات 
تضمــن مصلحــة األمــن القومــي العربــي دون تعريضــه 
للمزيــد مــن التهديــدات، خدمــة ألجنــدات أمريكيــة أو 

ــا . ــرائيل وتركي ــل إس ــة مث إقليمي

ــا  ــا حوله ــب وم ــي ادل ــرة ف ــة النص ــدو لجبه ــى مايب ــع عل ــتتب الوض اس
وهنــاك ترتيبــات مــع مجموعــة جديــدة تابعــة النقــرة اي مــا يســمى فيلــق 
الشــام حــول ادارة هــذه المناطــق فــي اطــار مــا تســمى حكومــة االنقــاذ التابعــة 

ــا  ــرة خاصــة بعــد اقصــاء مــن كان يرفــض تركي ــات كثي ــا التكهن للنصــرة وهن
داخــل النصــرة واولهــم مــا يســمى شــرعي النصــرة ابــو اليقظــان المصــري.

الترتيبــات الجديــدة التبــدو موســكو راضيــة عنهــا وعــن تمــدد 
النصــرة وعــن مــدى التــزام انقــرة بسوتشــي هــذا مــن جهــة ومــن جهــة 
ــا  ــا بم ــا او لتدجينه ــة لضربه ــد تكــون ســيطرة النصــرة مقدم اخــرى ق
يتــالءم والنظــرة التركيــة الــى ادلــب ومــا حولهــا وكان اخــر تشــاور بيــن 
المعنييــن بسوتشــي بالدرجــة االولــى اي موســكو وانقــرة حيث عقدت 

جولــة مباحثــات تركيــة روســية فــي موســكو الخميــس الماضــي.
الخارجيــة  وزارتــي  مــن  مســؤولون  المباحثــات  فــي  وشــارك 
والدفــاع إضافــًة إلــى رئاســة األركان فــي كال البلديــن وكانــت األوضــاع 
ــن  ــرم بي ــي« المب ــاق »سوتش ــذ اتف ــدى تنفي ــرة ، وم ــب حاض ــي إدل ف
رئيســي البلديــن فــي 17 أيلــول العــام الماضــي فضــال عــن التحضيــر 
للقمــة الثالثيــة المرتقبــة فــي سوتشــي حــول ســوريا والتــي تجمــع 

ــران . ــا وروســيا وإي ــن رؤســاء تركي بي
يُذكــر أن كاًل مــن تركيــا وروســيا قــد وقَّعتــا فــي وقــت ســابق 
مذكــرة تفاهــم حــول إدلــب ونصَّــت علــى التــزام الجانــب التركــي 
منزوعــة  منطقــة  وإنشــاء  اإلرهابيــة،  التنظيمــات  ملــف  بمعالجــة 
الســالح فــي مناطــق ســيطرة المجموعــات المســلحة فــي وقــت لــم 
يطبــق مايمكــن وصفــه باالنجــاز حتــى اللحظــة مــن االتفــاق االمــر 
الــذي جعــل موســكو تعــرب عــن قلقهــا فــي اكثــر مــن مناســبة حتــى 
وصــل االمــر الــى وصفهــا الوضــع فــي ادلــب ومــا حولهــا وعلــى لســان 
رئيــس دبلوماســيتها بانهــا وكــر لإلرهابييــن وان الســوريين ملتزمــون 

ــؤرة”. ــذه الب ــى ه بالقضــاء عل
مشــيرا إلــى أن وجــود تنظيــم “جبهــة النصــرة” )هيئــة تحريــر 
ــرة  ــات موســكو وأنق ــع اتفاق ــق م ــب ال يتواف ــة إدل ــي محافظ الشــام( ف

ــة . ــذه المنطق ــي ه ــن ف ــكلة األم ــل مش ــأن ح بش
ــكرية  ــزات العس ــال التعزي ــوري إرس ــش الس ــل الجي ــدوره ، واص ب
الشــام”)جبهة  تحريــر  “هيئــة  إدلب.وكانــت  محافظــة  محيــط  إلــى 
النصــرة ســابقًا( ســيطرت مطلــع العــام الجــاري علــى معظــم محافظــة 
إدلــب وريفــي حلــب وحمــاة المالصقيــن لهــا، كمــا فرضــت ذراعهــا 
حكومــة اإلنقــاذ( ســلطة إداريــة فــي المنطقــة، ، فــي ظــل وضــع أمنــي 

واقتصــادي متــردٍ، فيمــا تركيــا وفــي اخــر موقــف لهــا اكــدت »مواصلــة مــا 
اســمته بموقفهــا الحــازم فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى الوضــع الحالــي 
فــي إدلــب وتطبيــق خارطــة الطريــق فــي منبــج بشــكل عاجــل وتنفيــذ 
االتفاقــات التــي تــم التوصــل إليهــا حــول شــرق الفــرات وتركــز تركيــا 
ــج  ــب ومنب ــي إدل ــات ه ــى 3 اتجاه ــي ســوريا عل رســميا سياســتها ف

ــرات. وشــرق الف
وفــي يونيــو الماضــي توصلــت واشــنطن وأنقــرة التفــاق »خارطــة 
طريــق« حــول منبــج، التابعــة لمحافظــة حلــب، تضمــن إخــراج القــوات 
ــة،  ــعب« الكردي ــة الش ــدات حماي ــمى »وح ــا تس ــر م ــة لعناص األمريكي
التــي تعتبرهــا أنقــرة إرهابيــة، مــن المدينــة والمنطقــة المحيطــة بهــا.

ال احــد ينكــر ان موســكو تراقــب وتشــكك احيانــا فــي نيــات 
االنســحاب. حــول  واشــنطن 

ويمكــن القــول بانــه حتــى االن تفهمــت موســكو جانبــا كبيــرا مــن 
قلــق تركيــا فــي ســوريا ولكــن هــل سيســتمر فــي وقــت قــد تصطــدم 
ترتيبــات انقــرة مــع واشــنطن واولوياتهــا مــع رغبــة روســيا فــي تنفيــذ 
للتنظيمــات  مــالذا  ادلــب  تكــون  واال  ســابقا  عليــه  االتفــاق  ماتــم 
باســتحقاق سوتشــي  يتعلــق  فيمــا  ينفــذ صبرهــا  وقــد  االرهابيــة 
اذ اليبــدو ان االمــور تتجــه نحــو تنفيــذه، روســيا تريــد أن تكــون 
ــن الضــروري تشــكيل  ــة تجــد م ــة للحــل السياســي، وكمقدم األولوي
اللجنــة الدســتورية، وهــي وطهــران ضمــن اســتانا متفقتــان بــان الحــل 
سياســي ســوري - ســوري فــي اطــار وحــدة وســيادة الدولــة الســورية 
علــى كل شــبر مــن ارضهــا مــع كل االســتحقاقات المترتبــة فيمــا تتفــق 
انقــرة معهمــا فــي المبــدا مــع رغبــة التســتطيع كتمانهــا حيــن تســوق 

ــا الســورية . ــاك داخــل الجغرافي ــا وهن ــة هن ــا االمن لمناطقه

دول  جميــع  الممانعــة  بمعســكر  المقصــود 
التــي  الهيمنــة  سياســة  ترفــض  التــي  العالــم 
ــه  ــة وفــي مقدّمت ــادت عليهــا الحكومــات الغربي اعت
الواليــات المتحــدة، ويضــمّ هــذا المعســكر روســيا 
ــى  ــال وحت ــا وفنزوي ــران وســورية وكوب ــن وإي والصي
كوريــا الشــمالية وكثيــر مــن حكومــات العالــم التــي 
ــي الشــؤون  ــة والتدخــل ف ترفــض سياســة الهيمن
الداخليــة لــدول مســتقلة. أمــا معســكر الهيمنــة 
ــات  ــات المتحــدة والحكوم ــروف ويضــمّ الوالي فمع
الغربيــة وحكومــات كثيــرة فــي القــارات جميعهــا 

ــة . ــذه الهيمن ــك ه ــي فل ــدور ف ت
التــي  االنتقاليــة  المرحلــة  انتهــاء  وبعــد  اآلن 
التســعينات  عقــد  همــا  عقديــن  لمــدة  ســادت 
والعقــد األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، يعــود 
ــن  ــوة م ــر ق ــى مســتوى أكث ــد إل ــن جدي الصــراع م
الحــرب البــاردة بيــن المعســكرين، وبفعــل هــذا 

ــى مســتوى  ــة عل ــت الســيطرة متداخل الصــراع بات
مناطــق واســعة، وحتــى داخــل دول بعينهــا.

لهــذا  نهايــة  توضــع  أن  يتوقــع  البعــض 
ــن المعســكرين  ــم بي الصــراع والتعايــش القائ
خــالل  مــن  والمناطــق  الــدول  بعــض  فــي 
أحاديــث  وثمــة  المعســكرين،  بيــن  تســوية 

كثيــرة عــن يالطــا جديــدة.
يتحدثــون  الذيــن  أّن  الواضــح  مــن  لكــن 
عــن يالطــا جديــدة ال يجيــدون القــراءة الدقيقــة 
تتويجــًا  جــاءت  يالطــا  أّن  إذ  التاريــخ،  ألحــداث 
لنتائــج الحــرب العالميــة الثانيــة، وجــاءت تكريســًا 
حــرب  بعــد  معســكرين  بيــن  الصــراع  لحســم 
مكلفــة تجــاوز ضحاياهــا العشــرين مليــون، ومــن 
ــا  ــرّ بأنه ــه أن يق ــدة علي ــا جدي ــن يالط ــدث ع يتح
ــن  ــد حــرب تحســم الصــراع بي ــن تحــدث إال بع ل
معســكر الممانعــة مــن جهــة، ومعســكر الهيمنــة 

فــي  تــزال  ال  الحــرب  وهــذه  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــى غــرار مــا حصــل فــي  ــم تحســم عل ــا، ول بداياته
الحــرب العالميــة الثانيــة ومهّــد لتســوية يالطــا 
ــن، همــا  ــن عالميي ــي أنتجــت نظامي ــة الت التاريخي
المعســكر الغربــي الرأســمالي والمعســكر الشــرقي 

التحــرري. االشــتراكي 
مــا يعنــي المنطقــة اآلن ليــس مــا يجــري اآلن 
فــي فنزويــال، أو مــا يجــري قــرب حــدود روســيا 
وال ســيما فــي أوكرانيــا، علــى الرغــم مــن واقــع 
المنطقــة  علــى  مؤثــرة  ســتكون  انعكاســاته  أّن 
ومــا يجــري فيهــا، لكــن األمــر األكثــر أهميــة هــو 
اســتحالة التعايــش علــى األقــّل فــي ثــالث ســاحات 
والثانيــة  العراقيــة،  الســاحة  األولــى  رئيســية، 

اليمنيــة. الســاحة الســورية، والثالثــة الســاحة 
فــي العــراق احتــدم الصــراع بين المعســكرين 
وال ســيما بعــد إلحــاق الهزيمــة بتنظيــم داعــش، 

ــات المتحــدة لحســم  ففــي حيــن تســعى الوالي
وتحويلــه  لمصلحتهــا،  العــراق  فــي  الصــراع 
ــي  ــراق وف ــي الع ــا ف ــم وجوده ــى قاعــدة لتدعي إل
ــة، وهــو  ــة معســكر الممانع ــي مواجه ــة ف المنطق
مــا أفصــح عنــه الرئيــس األميركــي عندمــا غــرّد 
قائــاًل إّن القــوات األميركيــة ســتبقى فــي العــراق 
لمراقبــة إيــران، فــإّن معســكر الممانعــة فــي هــذا 
البلــد يســعى إلــى إخــراج القــوات األميركيــة مــن 
العــراق، أو علــى األقــّل تعطيــل أيّ قــدرة لهــا 
ــراق قاعــدة للعمــل ضــدّ معســكر  ألن يكــون الع
الممانعــة، وهــذا الصــراع يضــع حــدًا لتعايــش 
اســتمرّ منــذ االحتــالل األميركــي للعــراق، ولكنــه 
بــات اآلن مســتحياًل وتتحكــم بــه ديناميــة ال بــدّ 

ــرى. ــة كب ــى مواجه ــود إل أن تق
فــي ســورية، ومــع اقتــراب تحريــر كّل األرض 
الســورية مــن الجيــوش اإلرهابيــة، باتــت أولويــة 

ســورية، الدولــة والجيــش، اســتعادة المناطــق 
الخاضعــة للســيطرة األميركيــة، إذا انســحبت 
الواليــات المتحــدة مــن ســورية تنفيــذًا لقــرار 
ــت  ــا إذا ماطل ــة، ولكنه ــت المواجه ــب تجنب ترام
المواجهــة  فــإّن  االنســحاب  عــن  وتراجعــت 
بعــد  ســتقع  كانــت  إذا  عمــا  بمعــزل  حتميــة 

أســابيع أو بعــد أشــهر.
اليمــن  موقــع  فــإّن  اليمــن،  فــي  أيضــًا 
التوصــل  احتمــاالت  يجعــل  الجيواســتراتيجي، 
إلــى تســوية رضائيــة تنهــي الصــراع فيــه بيــن 
المعســكرين أمــر أقــرب إلــى المســتحيل، وبالتالــي 

طويلــة،  فتــرة  تســتمرّ  ســوف  الحــرب  فــإّن 
وســتكون نتائجهــا مرهونــة بالصــراع فــي مــداه 
ــن المعســكرين  ــم بي ــة والعال ــي المنطق األوســع ف

ئيســيين. لر ا
فــي مطلــق األحوال فــإّن التطــورات المتســارعة 
الواليــات  بأوكرانيــا وخــروج  مــرورًا  فنزويــال  مــن 
المتحــدة مــن اتفاقــات اســتراتيجية موقعــة مــع 
ــورية  ــراق وس ــي الع ــري ف ــا يج ــاًء بم ــيا وانته روس
واليمــن وبيــن إيــران والواليــات المتحــدة، كلهــا 
ــن المعســكرين مــن  ــد أّن التعايــش بي ــع تؤك وقائ

األمــور المســتحيلة.


