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"حل الدولتين" يلفظ أنفاسه :ماذا عن خيار "الدولة الواحدة"؟
بقلم :ديفيد م .هالبينغر

رسالة أميركية حازمة لروسيا ،إيران ،وتركيا
بقلم :جورج سمعان

ليس اليمين االسرائيلي ،الذي شجعه اعتراف الرئيس ترامب
بالقدس عاصمة إلس���رائيل ،هو الفصيل الوحيد الذي يطالب اآلن
بدولة واحدة بين نهر األردن والبحر المتوسط .فقد بدأت منظمة
التحرير الفلس���طينية بالتس���اؤل هي أيضًا عما إذا لم يكن ذلك
فكرة س���يئة ،على الرغم من أن لديها وجهة نظر مختلفة جذريًا
حول ما ستبدو عليه تلك الدولة الواحدة.
وبينم���ا ينحس���ر زخم الح���ل القائم عل���ى الدولتي���ن للصراع
اإلسرائيلي  -الفلسطيني ،أصبح كال الجانبين يلقيان نظرة أخرى
على فكرة الدولة الواحدة.
لك���ن هذا الح���ل كان منذ وقت طويل إش���كاليًا بالنس���بة لكال
الجانبين.
بالنس���بة لإلسرائيليين ،سوف يعني اس���تيعاب ثالثة ماليين
فلس���طيني من الضفة الغربية إما التخلي ع���ن الديمقراطية ،أو
القبول بنهاية فكرة الدولة اليهودية.
كما أن الفلس���طينيين ،الذين ال يرغبون العيش في ظل ظروف
تشبه الفصل العنصري أو االحتالل العسكري ،نظروا أيضًا إلى حل
دولتين على أنه أفضل أمل لهم.
واآلن ،للم���رة األولى من���ذ أن أعلنت دعمها لدولة فلس���طينية
تعيش جنب���ًا إلى جنب مع إس���رائيل في الع���ام  ،1988أصبحت
منظمة التحرير الفلسطينية تناقش بجدية إذا ما كانت ستتبنى
خي���ارات بديلة ،بما في ذلك الس���عي إلى تحقي���ق خيار الدولة
الواحدة.
يق���ول مصطفى البرغوث���ي ،الطبيب وعض���و المجلس المركزي
لمنظم���ة التحرير الفلس���طينية ،الذي توق���ع البعض احتمال أن
يجري تغييرات فى اس���تراتيجية الحركة الوطنية الفلسطينية
الشهر الماضي(" :هذه المسألة) تهيمن على النقاشات".
ويتصور أنصار الفكرة من الفلس���طينيين دولة واحدة بحقوق
متساوية للفلس���طينيين واليهود .وسوف تكون للفلسطينيين
سلطة سياسية متناسبة ،ممن سيشكلون  -بالنظر إلى االتجاهات
الديموغرافية الراهنة  -أغلبية قبل مرور وقت طويل ،ما س���يؤذن
بنهاية المشروع الصهيوني.
لكن هذه النتيجة غير مقبولة لدى الجناح اليميني اإلسرائيلي
ال���ذي يضغط من أج���ل ضم األرض في الضف���ة الغربية المحتلة
حيث أقام المس���توطنون مجتمعات محلية ،في حين يتم اختزال
أماكن وجود الفلسطينيين إلى المناطق التي يعيشون فيها اآلن.
وفي المقابل ،يعترف مؤيدو هذه األفكار اإلس���رائيليون بحرية
بأن المناطق الفلسطينية ستكون أقل بكثير من أن تشكل دولة،
كبداية على األقل ،بل إن رئيس الوزراء ،بنيامين نتنياهو ،وصفها
بأنه���ا "دولة  -منقوصة" .وفي نهاية المط���اف ،كما يقول هؤالء
المؤيدون ،ربما يحقق الفلس���طينيون دولة ف���ي كونفدرالية مع
األردن أو مصر ،كجزء من إسرائيل ،بل وربما بشكل مستقل ،وإنما
ليس في وقت قريب.
وكان الجانب���ان ق���د أيدًا رس���ميًا من���ذ فترة طويل���ة فكرة حل
الدولتين للصراع ،في حين اته���م كل منهما اآلخر بإخفاء خطط
لالس���تيالء على كامل األرض .لكن إعالن ترامب األخير عن مدينة
القدس غير الحسابات كلها.
ل���م تؤيد حكوم���ة ترامب فك���رة ح���ل الدولة الواح���دة ،وهي
تعم���ل على إعداد خطة س�ل�ام خاصة بها ،وتص���ر على وجوب أن
يت���م التفاوض على أي اتفاق نهائي ،بما ف���ي ذلك الحدود ،بين
الجانبين .لكن ق���رار كانون األول الماضي ال���ذي اتخذه الرئيس
باالعتراف بالقدس عاصمة السرائيل ،في تحد لسياسة الواليات
المتحدة التي اس���تمرت عقودًا وتمتعت بإجماع دولي ومن دون
ُ
ذك���ر للمطالب الفلس���طينية بالمدينة ،نظر إلي���ه على أنه يضع
إبهام الواليات المتحدة لترجيح الكفة اإلسرائيلية من الميزان.
وقال صائب عريقات ،المفاوض الفلسطيني المخضرم ،إن إعالن
ترامب كان بمثابة توجيه ضربة الموت لحل الدولتين ،وأنه يجب
على الفلس���طينيين تحوي���ل تركيزهم إلى إقام���ة "دولة واحدة
يتمتع مواطنوها بحقوق متساوية" .وقد اكتسب موقفه منذ ذلك
الحين زخمًا وجاذبية في أوساط القيادة الفلسطينية.
وفق هذه الفكرة ،سوف تتحول الحركة الفلسطينية إلى خوض
صراع من أج���ل تحصيل الحق���وق المدنية المتس���اوية ،بما في
ذل���ك حرية التنقل والتجمع والتعبي���ر ،والحق في التصويت في
االنتخابات الوطنية .وقال البرغوثي" :ذلك قد يعني أن فلسطينيًا
يمكن أن يكون رئيس الوزراء".
تشكل فكرة الدولة الواحدة ،بالنسبة لمؤيديها الفلسطينيين،
عزاء مريرًا بعد عقود من الس���عي إلى إقامة دولة بموجب اتفاقات
أوسلو للسالم ،والتي يعتقد الكثيرون أنها لم تحقق شيئًا سوى
توفير الغطاء إلس���رائيل وشراء الوقت لها لتوسيع المستوطنات
اإلسرائيلية.

االستيطان يقتل حل الدولتين.

وقال أسعد غانم ،المحاضر في العلوم السياسية بجامعة حيفا،
والذي يعمل مع مجموعة من اإلس���رائيليين والفلسطينيين منذ
بعض الوقت على وضع إطار استراتيجية إلقامة دولة واحدة" :إنك
عندما تؤي���د حل الدولتين ،فإنك تدع���م نتنياهو .لقد آن األوان
ً
لكي نقدم نحن الفلسطينيين بديال".
ثمة الكثير من الجهود التي يتم بذلها حاليًا في هذا السياق.
وتعت���زم مجموعة عمرها  10س���نوات تدعى "الحركة الش���عبية
ألج���ل الدول���ة الدميقراطية الواح���دة" بقيادة راض���ي الجراعي،
القيادي الس���ابق في حركة فتح والذي قضى  12عامًا في السجون
اإلسرائيلية بعد مساعدته في قيادة االنتفاضة األولى في العام
 ،1987تعتزم ش���ن حملة إعالمية لش���رح الفكرة لس���كان الضفة
الغربية.
ويق���ول الجراع���ي" :إنهم يعتق���دون أن هذا يعن���ي أن يحمل
الفلس���طينيون الهوية اإلسرائيلية ويعيشوا في ظل نظام فصل
عنصري .لكن فكرتنا هي إقامة دولة ديموقراطية واحدة ،من دون
امتيازات لليهود أو أي جماعة عرقية أو دينية أخرى".
وثمة آخرون يتحدثون عن صياغة نموذج مبدئي لدس���تور هذه
الدولة الواحدة ،أو تش���كيل حزب سياس���ي في إسرائيل والضفة
الغربية للدفع من أجل كتابته.
ُ ِّ
المنظم في مجموعة تدعى "مؤسسة الدولة
يقول حمادة جابر،
الواح���دة" ،إن "م���ا ال يقل ع���ن  30في المائة من الفلس���طينيين
يؤي���دون فكرة الدول���ة الواحدة بينما ال يتح���دث أحد عن ذلك".
ويضيف" :إذا كان هناك على األقل حزب سياس���ي واحد على كل
جانب ،والذي يتحدث عن الفكرة ويتبنى هذه االستراتيجية ،فإن
الدعم سينمو".
ويقول خليل الش���قاقي ،مس���تطلع اآلراء الفلسطيني ،إن هذه
الفكرة تتمتع بدعم أقوى بين الشباب ،وخاصة الطالب والمهنيين
الذين طالبوا بإحداث تغيير في االستراتيجية منذ الربيع العربي
في العام .2011
وبالنس���بة لليمين اإلس���رائيلي ،ف���إن التخلي ع���ن هدف حل
الدولتين هو أم���ر جيد ،حيث يتم من خالله تجنب تهديد طويل
األجل .وينظر الكثيرون إلى غزة ،التي انسحبت منها إسرائيل من
جان���ب واحد في العام  ،2005ويتصورون قيام دولة فلس���طينية
في الضفة الغربية تس���تولي عليها منظمة "حماس" المتشددة
بالمث���ل ،وحيث تتس���اقط الصواريخ على مطار ب���ن غوريون من
ً
الشرق ،بدال من المزارع وأفنية المدارس من الجنوب.
لكن اليمين اإلس���رائيلي لم يشرح تمامًا كيف ستتغلب دولته
الواحدة على المعضلة الديموغرافية .فس���وف يؤدي استيعاب
م���ا يقرب من ثالثة ماليين فلس���طيني في الضف���ة الغربية إلى
نهاية فكرة الدولة اليهودية أو تدمير الديمقراطية اإلسرائيلية
في حال ُحرم الفلس���طينيون من التمتع بحقوق متس���اوية .ولن
تك���ون حتى أغلبية يهودية ضئيلة قادرة سياس���يًا على حرمان
الفلس���طينيين من المواطنة الكاملة والحق���وق في دولة واحدة
ذات سيادة.
يقول يواف كيس���تش ،عض���و البرلمان اإلس���رائيلي من حزب
نتنياهو ،والذي يدفع بخطة للحكم الذاتي الفلسطيني مستخدمًا

ُ
األس���ماء التوراتية للضفة الغربية" :ما كنت ألعطي الجنسية أبدًا
ألجزاء كبيرة من السكان العرب في يهودا والسامرة".
ويقول كيس���تش إن ما تبقى من المناطق الفلس���طينية يمكن
أن يصب���ح جزءًا م���ن األردن أو مصر ،أو أن يصب���ح نوعًا من "الدولة
المنقوصة" ،والتي تتمتع بس���يادة محدودة .وفي الوقت نفسه،
يقول إنه مس���تعد للقبول بإعطاء الجنس���ية اإلسرائيلية الكاملة
لحوالي  30ألف فلسطيني من الضفة الغربية ،من الذين يعيشون
في المناطق التي يريد أن تؤكد إس���رائيل سيادتها عليها .لكن
مث���ل هذه الخطوة ل���ن تكون مقبولة لدى الفلس���طينيين .ولعل
ما تش���ترك فيه هاتان الرؤيتان المتباينت���ان بحدة حول الدولة
ً
الواحدة هو وج���ود قناعة بأن حال يقوم على مبدأ الدولتين أصبح
بعيد المنال.
من المؤكد أن منظمة التحرير الفلس���طينية ال تتخلى تمامًا عن
حل الدولتين .وهي ما تزال تتابع الس���بل الدبلوماس���ية األخرى.
وقد دعا عريقات الدول األعضاء في جامعة الدول العربية ،مؤخرًا،
إلى العمل على أس���اس االلتزامات السابقة بقطع العالقات مع أي
دولة تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وقال البرغوثي في مقابلة" :إننا ندرك أن علينا أن نكون حذرين
للتأكد من أن العالم ال يس���يء فهمنا .إذا مات حل الدولتين ،فإن
ذلك سيكون مسؤولية إسرائيل وليس مسؤولية الفلسطينيين".
ولكن إذا كان اإلس���رائيليون هم الذي���ن يقتلون هذا الحل ،وهم
في بصدد ذلك اآلن -ولألس���ف بمساعدة إدارة ترامب -فإن الخيار
الوحي���د الذي يتبق���ى لنا هو محارب���ة نظام الفص���ل العنصري
وإس���قاطه ،وهو ما يعني دولة واحدة بحقوق على قدم المساواة
للجميع".
ثمة شكوك تسود بين الفلس���طينيين واإلسرائيليين على حد
س���واء بأن القادة الفلس���طينيين مثل عريق���ات ومحمود عباس،
رئيس الس���لطة الفلس���طينية ،يمكن أن يتخل���وا حقًا عن عملية
أوسلو في أي وقت ،وهي التي كرسوا حياتهم المهنية لها.
ومن ناحية أخرى ،إذا -وعندما -يتم انتخاب حكومة إس���رائيلية
أكث���ر ليبرالي���ة ،فإنها يمكن أن تعيد إحياء عملية الس�ل�ام على
أس���اس الدولتين .لكن التكالي���ف والصعوبة السياس���ية التي
ينطوي عليها سحب اإلس���رائيليين من الضفة الغربية تزداد مع
كل أسرة مستوطنة تنتقل للعيش في "المناطق" الفلسطينية.
يشير دانيال ك .كيرتزر ،األستاذ في جامعة برينستيون والذي
عمل س���فيرًا لدى مصر في عهد إدارة كلينتون ولدى إس���رائيل
فى عهد جورج ب���وش ،إلى أن حوالي  120.000عامل فلس���طيني
يذهبون إلى إسرائيل كل يوم.
ويضيف كورتزر" :أنت وأنا س���وف نق���ول‘ :ذلك لن يحدث أبدًا،
سوف يعودون إلى صوابهم’" .ويضيف" :ولكن ،إلى متى يمكنك
العيش مع الوضع الراهن؟ سوف نستيقظ ذات يوم وسوف تكون
َ
هناك دولة واحدة فعليًا .س���يكون األم���ر مثل ‘ثيلما ولويز’ .إنك
تمض���ي على الطريق الس���ريع وترى الحياة عظيم���ة .لكن هناك
جرفًا".

عن نيويورك تايمز"

حرية التعبير داخل الواليات المتحدة :معركة فلسطين!
بقلم :غلين غرينوالد*
يضمن الدس���تور األميرك���ي الحق في حرية التعبي���ر ،ولكن أنصار
إسرائيل يستثنون القضية الفلسطينية من هذا الحق.
في  25كان���ون الثاني ،أصدر قاض اتحادي ف���ي الواليات المتحدة
حكمًا قضى بأن قانونًا أصدرته والية كانس���اس لمعاقبة األش���خاص
الذين يقاطعون إسرائيل هو قانون غير دستوري؛ ألنه ينتهك حرية
التعبير.
وهذا الحك���م القضائي هو انتص���ار مهم لحقوق حري���ة التعبير؛
ألن الحملة العالمية الجارية لتجريم الحركة الفلس���طينية والدولية
لمقاطعة وس���حب االستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل أخذت
تتكثف بس���رعة في العديد من األوساط السياسية واألكاديمية في
الوالي���ات المتحدة .كما أن هذا الحكم يؤي���د اعتبار هذه الحملة في
الوالي���ات المتحدة ضد مقاطعة إس���رائيل انتهاكًا مباش���رًا لحقوق
أساسية يضمنها الدستور األميركي.
والقانون الذي أبطله القاض���ي االتحادي ،الذي كان كونجرس والية
كانساس قد أقره ،يفرض على جميع المتعاقدين مع الوالية  -كشرط
الزم  -أن يقروا بأنهم ال يشاركون في أي مقاطعة ضد إسرائيل.
وجاء قرار القاضي في إطار دعوى رفعتها قبل ش���هر أمام محكمته
إيس���تر كونتز؛ وهي مدرسة في كانس���اس ،كانت قد قررت مقاطعة
المنتجات والسلع اإلس���رائيلية؛ إثر مشاهدتها لفيلم وثائقي حول
اضطهاد إس���رائيل للفلس���طينيين .وعندما عرضت عليها مدرس���ة

افتتح���ت حديثًا في الوالي���ة وظيفة تدريس ،قبل���ت الوظيفة؛ لكن
إدارة المدرس���ة طلبت منها التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في
مقاطعة إس���رائيل .وردت إيس���تر بالقول إنها تشارك في الواقع في
ه���ذه المقاطعة ،ولهذا ال يمكنها التوقيع على التعهد .عندئذ ألغت
المدرسة عرض التعاقد معها.
وردت إيس���تر بأن عرضت قضيته���ا هذه على االتح���اد األميركي
للحريات المدنية (منظمة أهلية كبرى تدافع عن الحريات المضمونة
في الدستور األميركي) ،الذي رفع بدوره قضية أمام محكمة اتحادية
في كانساس على أساس أن رفض المدرسة منح الوظيفة إلى إيستر
هو انتهاك لحقوقها بموجب التعديل األول في الدس���تور األميركي،
الذي يضمن حرية التعبير .وأيدت المحكمة دعوى المنظمة األهلية.
وهذا حكم مهم،؛ ألن المحكمة رفضت الحجة الخاطئة التي كثيرًا ما
تتكرر بشأن حرية التعبير ،التي تقول إن التعديل األول يقتصر فقط
على حظر أن تعاقب الحكومة أو تس���جن شخصًا؛ بسبب آرائه؛ لكنه ال
يحظر تقديم أو حجب منافع (مث���ل عقد توظيف) كرد انتقامي على
مثل هذه اآلراء .وهذا يعني أن حكم المحكمة أيد الحق في المشاركة
في حمالت مقاطعة ،واعتبر بالتالي أن اشتراط المدرسة عدم مقاطعة
إسرائيل للموافقة على منح وظيفة هو اشتراط غير دستوري.
وأهمي���ة هذا الحكم تتج���اوز والية كانس���اس؛ إذ إن واليات أميركية
كثيرة أخرى سبق أن أقرت إجراءات قانونية ضد حملة مقاطعة إسرائيل؛
لكن االتحاد األميركي للحريات المدنية اس���تنكر بقوة هذه اإلجراءات؛
باعتبارها انتهاكًا خطرًا للتعديل األول في الدستور األميركي.

وعقب صدور حكم القاضي االتحادي ،أعلن عدة أعضاء في كونجرس
والية كانس���اس أنهم بصدد إعادة النظر في موقفهم بشأن تجريم
مقاطعة إس���رائيل .وفي الحقيقة ،هناك حملة على نطاق واس���ع في
الواليات المتحدة تس���تهدف قمع توجيه انتقادات إلى إس���رائيل.
وتعليقًا على حكم محكمة كانساس ،قالت منظمة «فلسطين شرعية»
( )Palestine legalاألهلي���ة األميركي���ة (الت���ي تداف���ع عن الحقوق
المدنية والدستورية لألشخاص الذين يؤيدون في الواليات المتحدة
قضية الش���عب الفلسطيني)« :منذ  ،2014تم إقرار أكثر من  100إجراء
ضد مقاطعة إس���رائيل على غرار إجراء والية كانس���اس الذي رفضته
المحكمة االتحادية» .وأش���ارت المنظمة إلى أنها لجأت إلى المحاكم
االتحادي���ة؛ لتطلب إبطال ه���ذه اإلجراءات .وبمناس���بة صدور حكم
محكمة كانساس ،أصدرت منظمة «فلسطين شرعية» قائمة بالدعاوى
التي رفعتها ضد مثل هذه اإلجراءات.
وفي الواقع ،الحملة ضد مؤيدي فلس���طين ف���ي الواليات المتحدة
بلغ���ت أبعادًا واس���عة النطاق ،إل���ى درجة أن مدافعي���ن عن الحقوق
الدس���تورية ف���ي الواليات المتح���دة أطلقوا على هذه الحملة اس���م
«االس���تثناء الفلس���طيني»؛ ألنها تستثني فلس���طين من حق حرية
التعبير في الواليات المتحدة.

عن "ذا إنترسبت"
* حقوقي وصحافي وكاتب أميركي.

أكدت الوالي���ات المتحدة مج���ددًا الخطوط
الحم���ر ف���ي س���ورية .التأكيد يثب���ت جدية
سياس���تها في هذا البلد .لم يعد هناك مجال
للتش���كيك .تصدي قواتها وطيرانها لقوات
ش���عبية تابعة للنظام في دمش���ق قبل أيام
رس���الة ال لبس فيها ،إلى جمي���ع المنخرطين
في الصراع على بالد الشام .رسالة إلى النظام
وإلى حليفيه الروس���ي واإليراني ،وإلى تركيا
أيضًا .عنوانها ال يحتاج إلى اجتهاد :ال يمكن
تغيير قواعد االش���تباك .وممن���وع التعرض
لـ«قوات سورية الديموقراطية» التي تدعمها
واش���نطن ش���رق البالد وش���مالها .ل���م تكن
العملية األول���ى من نوعها .س���بق أن ضربت
قوات للتحال���ف الدولي خري���ف العام 2016
قوات للجيش السوري وكبدته خسائر فادحة.
لكن واش���نطن اعترفت يومذاك بأن الضربة
كانت من «خط���أ» .لكن الطائ���رات األميركية
أغ���ارت ،الربي���ع الماضي ،على ق���وات موالية
للنظام الس���وري حاولت االقت���راب من قاعدة
التن���ف .ثم أس���قطت بعد نحو ش���هر طائرة
للق���وات النظامية عقابًا لها على قصف قوات
كردية ف���ي محافظ���ة الرقة .تمث���ل الضربة
األخي���رة إصرارًا أميركيًا عل���ى حماية منطقة
تش���كل نحو أربعين في المئة من بالد الشام.
ه���ذه «حصته���ا» الت���ي ال يمكن دمش���ق أن
تقترب منها .وال يمكن طهران ،مهما توعدت
بتحرير كل سورية ،أن تتقدم إليها .وال يمكن
موس���كو مهما أقلقتها سياسة إدارة الرئيس
دونال���د ترامب أن تتعرض لم���ا تعتبره هذه
اإلدارة المصالح االستراتيجية األميركية .وال
تمكن أنقرة أن توجه عملية «غصن الزيتون»،
مهم���ا أعلت الص���وت متوع���دة بالتقدم إلى
مواقع الكرد في منبج وغيرها من مناطق تحت
«إدارتهم الذاتية» شرق الفرات.
روس���يا دانت العملية األميركي���ة األخيرة
في دي���ر ال���زور .وانتقدت تح���ركات القوات
الحكومية الس���ورية لعدم تنسيقها عمليات
االستطالع التي تقوم بها «القوات الشعبية»
الت���ي منيت بأكثر من مئة قتيل .فهي تدرك
جيدًا بعد تجربة مؤتمر سوتش���ي ،وبعد قيام
«مجموعة الخمس» ونشاط فرنسا المتجدد في
المنطقة ،أنها ال تس���تطيع تجاهل أو تغيير
آليات الصراعات الدولية .فهي ليست وحدها
في الس���احة .ال يمكنها تجاهل جميع القوى
الدولية واإلقليمي���ة والمحلية المتناحرة في
المي���دان الس���وري .وعليها احت���رام المظلة
األميركية ش���مال ش���رقي ب�ل�اد الش���ام .أما
اتهامها واش���نطن بأنها تريد السيطرة على
أهم حقول النفط ف���ي منطقة دير الزور فأمر
مبالغ فيه .السياس���ة الجديدة لواشنطن في
سورية والمنطقة عمومًا طوت سياسة اإلدارة
الس���ابقة لباراك أوبام���ا .الوالي���ات المتحدة
حاضرة بق���وة اآلن في بالد الش���ام ،وحاضرة
أيضًا في العراق .ويمك���ن القول إن قواعدها
العسكرية في اإلقليم كله تشكل طوقًا محكمًا
على الحضور الروسي الميداني المستجد على
الس���احل الس���وري .فهي موجودة أيضًا في
المنطقة الجنوبية المحاذي���ة لحدود األردن.
ه���ذا من دون الحديث عن سياس���ة حليفتها
إس���رائيل التي باتت غاراتها ش���به روتينية
على مواق���ع للنظام في دمش���ق وحلفائه من
ميليش���يات ترعاه���ا إيران .من هن���ا ،أهمية
الضرب���ة األميركية ف���ي منطقة دي���ر الزور.
فهذه تشكل موقعًا استراتيجيًا على الحدود
مع العراق .ويمك���ن االنطالق منه الحقًا لقطع
الطريق التي تستميت طهران للحفاظ عليها
سالكة إلى ساحل البحر األبيض المتوسط.
الوجود العسكري الروسي في سورية ليس
مهددًا .لكن���ه بالتأكيد يواجه مرحلة جديدة
من التحديات .ستجد موس���كو نفسها قريبًا
مجب���رة على ضخ مزيد من العديد والعتاد إلى
هذا البلد ،بعد إعالن الرئيس فالديمير بوتين
م���ن قاعدة "حميميم" «النص���ر» على اإلرهاب
وبدء سحب بعض القوات من سورية .سيشكل
هذا الوضع استنزافًا لمقدراتها وقواتها .وال
يقتصر هذا التحدي على الش���ق العس���كري،
ب���ل يتعداه إلى الش���ق السياس���ي .س���لمت
الديبلوماس���ية الروس���ية في سوتشي بأنها
ال يمكنه���ا المضي وحيدة في رس���م معالم
التسوية .فهناك «مجموعة الخمسة» ،وهناك
الصوت الفرنسي واألوروبي عمومًا الباحث عن
دور وإن متأخرًا .وهناك تحرك األمم المتحدة
إلدانة نظام الرئيس بش���ار األسد باستخدام
أس���لحة كيماوية ،وهذه كرة ن���ار تكبر يوميًا
ً
وق���د تنفجر بوجه دمش���ق وحليفتيها عاجال
ً
ال آجال .وأخطر من هذه المس���تجدات ،تواجه
روس���يا تهدي���دًا النفراط عق���د تفاهمها مع
كل م���ن إيران وتركيا ،خصوص���ًا بعد التباين
الكبير بين ش���ريكتيها في آستانة .يمكنها
أن توهم الواليات المتحدة والدول التي تصر
على دور المنظمة الدولية في إيجاد التسوية
سياس���ية ،بأنها تس���اهم في تعبيد الطريق
إلى ذلك عب���ر «مؤتمر الح���وار» وغيره .لكنها
تعل���م جي���دًا أن الرئيس األس���د والمجموعة
المحيطة ال يعنيه���ا أي حل .وهو يلقى دعمًا

واضحًا منها ومن إيران.
ال يعني ذلك أن الكرملين ال يتمس���ك بقوة
بالقاعدتين في "حميمي���م" وطرطوس بعدما
س���وق أنهم���ا خط دف���اع متقدم عن روس���يا
ودوره���ا الدول���ي المتصاعد .وأعلن���ت وزارة
الدف���اع الروس���ية قبل أيام أنه���ا تعمل على
تعزي���ز قواعد انتش���ار قواتها في س���ورية،
بعد إس���قاط إحدى طائراته���ا الحربية وبعد
تع���رض قاعدتيه���ا لهجم���ات صاروخي���ة
وهجم���ات بطائ���رات «درون» .وال تخف���ي
موس���كو معارضتها الخط���ة اإلصالحية التي
تعمل عليها الدول الخمس (أميركا وفرنس���ا
وبريطاني���ا والس���عودية واإلم���ارات) ،ألنها
تخشى أن ينتهي تقليص صالحيات الرئيس
وتغيير تركيبة الحكومة ومجلس النواب إلى
إعادة النظر ف���ي االتفاق الذي منحت بموجبه
دمش���ق القاعدتين ش���رعية البقاء لخمسين
سنة قابلة للتجديد كل  25سنة .صحيح أنها
«أهدت» مرغمة إلى المبعوث الدولي ستيفان
دي ميس���تورا العمل مع «لجنة الدستور» على
إعداد دس���تور بإش���راف أممي ،لكن الصحيح
أيضًا أن ال ضمان س���يرغم النظام في الجوالت
المقبل���ة على تقديم التن���ازالت المطلوبة ،ما
دام أنه «حرف» البيان النهائي لمؤتمر الحوار،
وقدمه وطهران كما يريدان رؤيته وليس على
حقيقته.
روسيا تدرك جيدًا فحوى الرسالة األميركية
األخي���رة من دير الزور ،ت���درك قواعد «الحرب
الباردة» .ومثلها أيضًا دمشق وطهران.
صحيح أن إي���ران دانت الضرب���ة األميركية
األخي���رة ،وأن الرئيس حس���ن روحاني هاجم
الوج���ود األميركي ف���ي بالد الش���ام ،متهمًا
واش���نطن بالس���عي إلى تقس���يم هذا البلد.
لك���ن الصحيح أيض���ًا أنه واقع���ي وبرغماتي
أمام «العواصف» التي تهب عليه من الداخل
والخارج .ومثلما دعا إلى س���ماع صوت ش���عبه
الناق���م ،أب���دى اس���تعدادًا للح���وار من أجل
حل مش���كالت المنطق���ة« ،خصوصًا مع الدول
اإلقليمية» ،ومع «بلدان ليس���ت من المنطقة»،
في إشارة إلى الواليات المتحدة .ورأى أن حسن
تنفي���ذ االتفاق النووي يفت���ح الطريق للبحث
في ما تثي���ره إدارة ترامب وحكومات أوروبية
في ش���أن دور بالده ف���ي المنطق���ة وقضايا
أخ���رى .يبق���ى أن يدرك الرئي���س رجب طيب
أردوغان الذي تس���تقبل بالده هذا األس���بوع
وزي���ر الخارجية األميركي ريكس تيلرس���ون
ومستش���ار األمن القومي هربرت ماكماستر،
فحوى الرس���ائل األميركي���ة .وأن يخفض من
س���قف تهديدات���ه للكرد والنظر ف���ي أبعاد
خصومته المتمادية مع واش���نطن .فالجميع
يعرف جيدًا أن توغل قواته في س���ورية يظل
ره���ن جملة من التفاهمات الضرورية ،أو رهن
أكث���ر من ضوء أخضر .فهو إن لم يعر اهتمامًا
كبيرًا العتراض إيران الت���ي ربما كانت ترغب
في مغازل���ة الكرد ،ال يمكن���ه تجاهل موقف
أمي���ركا وروس���يا .فاألخيرة أمهلت���ه وال تزال
تمهله من أجل نش���ر قواته في منطقة إدلب
وإنهاء وج���ود الفصائ���ل المتش���ددة وعلى
رأس���ها «جبهة النص���رة» ،وقد ال تس���مح له
بتوسيع حربه على الكرد.
مهمة المس���ؤولين األميركيي���ن في أنقرة
يجب أال تكون صعبة .هناك مصلحة مشتركة
ف���ي التهدئ���ة .نج���اح السياس���ة األميركية
في س���ورية تفيد منه تركي���ا أيضًا .لذلك ،إن
مواصلة قوات أردوغان حملتها على الكرد في
مناطق س���يطرتهم ال يخدم ه���ذه المصلحة
ً
مس���تقبال .ال حكم���ة في دفع «قوات س���ورية
الديموقراطية» و «حزب االتحاد الديموقراطي»
إلى تجديد الصالت بالنظام السوري .لن يتردد
الحزب في تس���ليم مواقعه إلى قوات النظام
وحليفيه اإليراني والروسي إذا تعاظم الضغط
العس���كري على هذه «الق���وات» .ويعني ذلك
ببس���اطة تعزيز هيمنة الجمهورية اإلسالمية
في بالد الش���ام على حس���اب مصال���ح تركيا
وفضائها األمني .لذلك ،من مصلحة واش���نطن
وأنقرة إيجاد تفاهم يقضي بوقف هذه الحملة
على عفرين عند حدود معينة .ومن مس���ؤولية
تيلرس���ون وماكماستر طمأنة الحليف التركي
التقليدي والعضو األساس���ي في حلف شمال
األطلسي إلى حرص بالدهما على عدم السماح
بهز وحدة األراضي الس���ورية ،وعدم الس���ماح
للكرد بإعالن كيان مستقل يشكل قاعدة لحزب
العمال الكردستاني .وإذا كان لسياسة أميركا
هدف رئيسي هو مواجهة تمدد إيران انطالقًا
من س���ورية ،فإن تحقيق ه���ذا الهدف يخدم
المصالح االس���تراتيجية لتركي���ا التي وجدت
نفسها قبل س���نتين مرغمة على االنجرار نحو
موسكو وطهران بعيدًا من عالقاتها التاريخية
مع دول «الناتو» .وليس م���ن مصلحتها اليوم
إع���ادة تأهيل النظ���ام وتحويل بالد الش���ام
قاعدة للثنائي اإليراني والروسي .هدفها كما
هو هدف حلفائها التقليديين إزاحة الرئيس
األسد والحفاظ على مصالحهم في بالد الشام
فال تس���قط كلها بيد إيران وروسيا خصميها
التاريخيين.

عن "الحياة" اللندنية

