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ال �ع ��راق �ي�ي�ن ي �ت �ل �ق��ون امل �� �س ��اع ��دات ال �ع �� �س �ك��ري��ة م��ن
ذخ�يرة و�أ�سلحة م��ن جمهورية الت�شيك وهنغاريا
ولك�سمبورغ و�أملانيا وحتى من �أ�سرتاليا البعيدة ،كل
من هذه البلدان تر�سل �إليهم العتاد الع�سكري ومعه
امل�ست�شارين ،وال �أحد يطلب من رو�سيا ذلك! وبعد
زي��ارت��ه لوا�شنطن ،اجت��ه ال��زع�ي��م ال �ك��ردي م�سعود
ب��رزاين لطلب الأ�سلحة ال�سوفيتية وخربائها من
تلك ال�ب�ل��دانّ � .أم��ا رو�سيا التي يبدو �أنّ اهتمامها
م�ن���ص��ب ع�ل��ى داع �� ��ش ،جن��ده��ا ت��رك��ن �إىل ال�صمت
وتختار الهام�ش حيال هذه امل�س�ألة» (�ص .)20
يويل امل�ؤلفون اهتماما كبريا بال�س�ؤال احلرج الذي
م��ا ف�ت��ئ يت�صاعد يف ال �ع��امل ال�ع��رب��ي ب�شكل خا�ص
ومفاده �أنّ رو�سيا ت�ؤيد ب�أعمالها مواقف ال�شيعة يف
ال�شرق الأو�سط .يف هذا ال�صدد ي�ؤكد الباحثون �أنّ
رو�سيا تقف يف م�سلكها مع بلدان ال�شرق الأو�سط
على تقاليد قدمية ،ولديها �سيا�سة تعمل وفقها،
بينما الإ�صرار على �أنّها تتعامل مع الأو�ضاع هناك
م��ن منطلق دي �ن��يّ � ،إن ��ا ه��و ر�أي م�ب�ت��ذل� ،إذ ي��رى
ال��رو���س �أنّ ث�م��ة تناق�ضات ك�ب�يرة وعميقة جت��ري
يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س ��ط ت�ت�ج��اوز االن�ق���س��ام��ات
واخل�ل�اف ��ات ب�ي�ن ال���س�ن��ة وال���ش�ي�ع��ة وغ�يره �م��ا من
اجل�م��اع��ات ال��دي�ن�ي��ة .وه ��ذا النهج ال��رو��س��ي ي��ؤك��ده
تاريخ الإمرباطورية الرو�سية واالحتاد ال�سوفيتي
ورو��س�ي��ا اجل��دي��دة على ال �ت��وايل ،حيث تعاي�شت يف
�أرا� �ض �ي �ه��ا ��ض�م��ن ن �ظ��ام م�ت�ن��اغ��م وم �ت��واف��ق ك��ل من
ال�سنة وال�شيعة (ف�ف��ي �أذرب�ي�ج��ان ال�ت��ي ك��ان��ت منذ
ف�ترة ق��ري�ب��ة ج ��زءا م��ن االحت ��اد ال�سوفيتي ي�شكل
ال�شيعة حوايل  %85من ال�سكان).
وم ��ع ظ�ه��ور ال�ع��ام��ل الإ� �س�لام��ي وت�ف��اق��م الق�ضايا
الأمنية يف رو�سيا ،اكت�سبت مناق�شة الإ�صالحات يف
الرتبية الدينية الإ�سالمية ل��دى �أع�ضاء املنتدى
�أهمية خا�صة« :من هم الأئمة الذين ميكن الوثوق
بهم يف التدري�س؟ ه��ذا هو ال�س�ؤال اجل��وه��ريّ � ،أم��ا
ال�ق��ول ب��أن�ن��ا �سنن�شئ ب�أنف�سنا ج��ام�ع��ات �إ�سالمية
وكفى فهو كالم ال وزن له .علينا �أن نعرف العامل
الإ�سالمي ب�شكل �صحيح ،وعلينا االلتفات �إىل �أنّ
امل��ؤم�ن�ين يف رو��س�ي��ا ي�ح�ب��ذون ال��ذه��اب �إىل امل�سجد
ال��ذي ي�� ّؤم��ه �إم��ام من خريجي الأزه��ر عن الذهاب
�إىل م�سجد ي ��ؤم��ه �إم ��ام ت�خ��رج م��ن ج��ام�ع��ة ق ��ازان
ال��رو� �س �ي��ة .ويف االحت� ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ب�ك��ل �إحل� ��اده
وب��ال �ق��واع��د ال �ت��ي �أر� �س��اه��ا احل ��زب ال���ش�ي��وع��ي ،ك��ان
الأئ �م��ة يبتعثون ل�ل��درا��س��ة يف اخل ��ارج ول�ك��ن ب�شكل
ودب ب�إمكانه
منظم وم��درو���س .اليوم كل من ه� ّ�ب ّ
ال �� �س �ف��ر ل �ل��درا� �س��ة ال��دي �ن �ي��ة ،وال �ك �ث�ير م ��ن ه� ��ؤالء
ين�ضمون �إىل الإ�سالميني املتطرفني .وعليه وجب
النظر يف �إلزام �سفاراتنا على القيام بواجبها يف هذا
ال�ش�أن .ورمب��ا يكون الوقت قد ح��ان للتفاو�ض مع
امل�صريني حول عدم قبول �أي طالب رو�سي للدرا�سة
يف الأزه� � ��ر م ��ن دون ت��رت �ي �ب��ات وت �� �ص��اري��ح خ��ا��ص��ة

وترحيل من يخالفون ذلك»» (�ص .)25-24
ي� ��رى �أع �� �ض ��اء امل �ن �ت ��دى �أنّ م���ش�ك�ل��ة ال �ت �ط � ّرف يف
جمهوريات االحت ��اد ال�سوفيتي ال�سابقة والواقعة
ع�ل��ى ط ��ول ال���ش��ري��ط احل� ��دودي اجل�ن��وب��ي لرو�سيا
� ّإن��ا هي م�شكلة تهدد رو�سيا مبا�شرة .يقول �أحد
�أع�ضاء املنتدى« :عندما ُكلفت بامل�شاركة يف عملية
�إر�ساء اال�ستقرار يف قرغي�ستان ،ذهبت �إىل الأمني
العام لالحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني علي حميي
ال��دي��ن ال�ق��رة داغ��ي و�أقنعته باحل�ضور للو�ساطة.
ج��اء ال��رج��ل والتقى بقيادة قرغيز�ستان ،وعندما
ع��اد ك��ان��ت عيناه على جبهته كما ي�ق��ال فقد وجد
يف بي�شكيك و�أو� ��ش منظمات حم�ظ��ورة وم��دروج��ة
يف قائمة املنظمات الإره��اب�ي��ة لي�س فقط يف م�صر
ب��ل ويف اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة؛ � ّأم ��ا ه�ن��ا فهي
تعمل بي�سر و�سهولة :تبني امل�ساجد و ُت ّ
عي الأئمة!
ويف امل�ق��اب��ل ن�ق��وم يف رو��س�ي��ا بتبني ن�ظ��ام تف�ضيلي
للقادمني من قريغيز�ستان» (�ص .)23
ويف معر�ض رده��م ع��ن ��س��ؤال ح��ول �أ��س�ب��اب انت�شار
ال �ت �ط��رف ي �ع�ترف امل ��ؤل �ف��ون �أنّ ال ��دول ��ة وامل�ج�ت�م��ع
يخ�سران املعركة مع التنظيمات الإرهابية كتنظيم
داع ����ش ،ح�ي��ث ال ي��وج��د ل��دى ال��دول��ة ب��رن��ام��ج على
امل���س�ت��وى الإي��دي��ول��وج��ي لك�سب ه��ذه امل�ع��رك��ة .ويف
نظرهم ال ي�صلح ملواجهة الأيديولوجية الدينية �إال
�أيديولوجية دينية �أخرى؛ حيث �إنه وبر�أي امل�ؤلفني
ال �ث�لاث��ة ال ي �ب��دو مل ��ا ي���س�م��ى ب ��الإ� �س�ل�ام ال�ت�ق�ل�ي��دي
القدرة على لعب هذا الدور؛ ذلك لأنّه بريوقراطي
وال يلبي احتياجات ال�شباب .ومن جهتها فالكني�سة
الأرثوذك�سية يف و�ضعها احلايل هي �أي�ضا غري قادرة
ع�ل��ى ج ��ذب م�ن��ا��ش��ط ال �� �ش �ب��اب .ب��ل وح �ت��ى املجتمع
العلماين ال ميكنه �أن يقدم �شيئا مناف�سا با�ستثناء
فكرة اال�ستهالك من �أجل اال�ستهالك.
�إنّ مناق�شة الق�ض ّية ال�سور ّية لدى �أع�ضاء املنتدى
ل �ه��ي م�ن��اق���ش��ة م �ت �ع��ددة الأوج� � ��ه� ،إذ ت �ن �ط��وي على

منظور تاريخي للعالقات بني رو�سيا و�سوريا .ومن
امل�ح�ط��ات ال�ت��ي ي��ذك��ره��ا ال�ب��اح�ث��ون يف ه��ذا ال�سياق
�أ ّن ��ه ويف ع ��ام  1770ج ��اء ط�ل��ب �إىل الإم�براط��وري��ة
الرو�سية من �سكان مدينتي طرطو�س والالذقية
لكي ت�صبحا جز ًءا من رو�سيا .و�أنّ الأمري فالدميري
الذي ح ّول الرو�س �إىل الديانة امل�سيحية يف القرن
العا�شر ك��ان ق��د اعتنق امل�سيحية على ي��د مطران
�أنطاكية وكان �سور ًيا ،ناهيك عن وجود �أكرب وحدة
ع�سكرية ا�ست�شارية �سوفيتية ومن بعدها رو�سية يف
�سوريا.
وردت يف ال�ك�ت��اب ن�ظ��ري��ة نف�سية ح ��ول خ�صو�صية
ال�سيا�سة الداخلية واخل��ارج�ي��ة ل�ل��دول وال�شعوب.
ف�ث�م��ة ر�أي ي �ق��ول �إنّ امل �ق��ارن��ة ج��ائ��زة ب�ين �سيا�سة
ال��دول��ة وامل�لام��ح الوطنية لل�شعب ،بل بينها وبني
الأمرا�ض واالنحرافات النف�سية يف املجتمع .وحول
املالمح ال�سيا�سة لرو�سيا وجتليها العام يقول �أحد
م��ؤل�ف��ي ال�ك�ت��اب�« :إنّ م�لام��ح �شخ�صيتنا الوطنية
ت�ق�ترن ب��ال�ه��و���س االك�ت�ئ��اب��ي وال�ت�خ�ب��ط؛ م��ع ت�ن��اوب
هذين القطبني .فتتبدل يف تاريخنا فرتات ال�صعود
و�إح��راز االنت�صارات الفائقة لتحل حملها الهزائم
وامل��آ��س��ي امل��اح�ق��ة» (���ص  .)202و�إىل جانب الهو�س
االكتئابي يف تاريخ البالد ثمة �أي�ضا ما ي�شبه جنون
العظمة واالنف�صام النف�سي وذل ��ك« :عندما حتل
ف�ك��رة ال�ت�ع��ددي��ة يف �شخ�صية رئ�ي����س واح ��د ،حينها
ي�سلك جمتمعنا (�أي امل�ج�ت�م��ع ال��رو� �س��ي) م�سلكا
انطوائيا باجتاه احلياة الداخلية اخلا�صة بنا وقد
اعتدنا ت�سمية ذلك بالدميقراطيةّ � ،أما يف الفرتات
ال�ت��ي ي���س�ت��ويل عليها ال���ش�ع��ور بالعظمة وجنونها
فنتجه نحو النظام ال�شمويل» (�ص .)202
ختاما ي�شري امل�شاركون يف منتدى «�إزبور�سك» �إىل
ت�شابه تنب�ؤات الكتاب املقد�س مبا يجري اليوم يف
��س��وري��ا وال�ت��ي وفقها �ستندلع يف ال���ش��رق الأو��س��ط
جمزرة مر ّوعة تق�ضي على ثلث �ساكنته ،و�سيحدث
ذل��ك بالقرب من تل جم��دو (وم��ن هنا ج��اء عنوان
الكتاب) .وعلى هذا الأ�سا�س يرى م�ؤلفو الكتاب �أنّ
احل��رب ال��دائ��رة يف �سوريا لي�ست حربا ب�ين اخلري
وال���ش��ر ب��ل ه��ي ح��رب �إب ��ادة �شاملة ،حيث ال وج��ود
خي و�آخر �شرير؛ و�إمنا اجلميع ين�صاعون
جلانب ّ
لقيادة �شيطانية ويهرولون نحو اجلحيم.
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أرمجدون السوري

ألكسندر بروخانوف ،ليونيد إيفاشوف
فالديسالف شوريغين

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
الكتاب الذي بني �أيدينا هو ثمرة االجتماع الدوري ملنتدى «�إزبور�سك» (ن�سبة ملدينة �إزبور�سك يف �شمال رو�سيا) والذي عقدت جل�سته الأوىل عام  ،2012وخالل
خم�س �سنوات من عمره ،اكت�سب املنتدى �صيتا رو�س ًيا عاليا ونفوذا �سيا�سيا واجتماعيا وا�سع النطاق .يت�شكّل املنتدى من خرباء رو�س بارزين ي�ؤيد غالبيتهم االجتاه
املحافظ يف ال�سيا�سة واالقت�صاد .وترتكز وظيفة املنتدى على درا�سة ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية ،وتقدمي امل�شورة بخ�صو�صها للجهات املخت�صة ،كما ويهتم
�أع�ضا�ؤه بكتابة التقارير التحليلية عن �أداء احلكومة وو�ضع تقديراتهم ملختلف جماالت احلياة املجتمعية مع الرتكيز على املو�ضوعات املُلحة ذات الأهمية
الوطنية؛ واملرتبطة بامل�صلحة العامة للبالد.

ويف ه ��ذه ال �ن �� �ش��رة م ��ن اج �ت �م��اع��ات امل �ن �ت��دى ال�ت��ي
� �ص ��درت يف ك �ت ��اب م�ن�ف���ص��ل ،ج ��رى ال �ن �ق��ا���ش ح��ول
العملية الع�سكرية الرو�سية يف �سوريا ،تلك العملية
التي جرت وجتري يف ظل ظروف داخلية وخارجية
��ص�ع�ب��ة :ت�ضع�ضع االق�ت���ص��اد ال��رو� �س��ي ،واخل�ل�اف
امل�ج�م��د يف ��ش��رق �أوك��ران �ي��ا ،وت�ع�م�ي��ق امل��واج�ه��ة بني
رو�سيا وال��والي��ات املتحدة وحلفائها على ال�صعيد
العاملي .وقد حاول م�ؤلفو البحوث الواردة يف الكتاب
الإجابة عن الأ�سئلة ذات ال�صلة بالو�ضع احلايل يف
ال�شرق الأو�سط وما حوله .من تلك الأ�سئلة :ملاذا
و�ضد من نفذت رو�سيا عملياتها الع�سكرية؛ اجلوية
والف�ضائية يف ��س��وري��ا؟ ه��ل ي�شكل داع����ش تهديدا
لرو�سيا؟ و�إن كان التهديد موجودا فما هو مداه؟
ما حاجة رو�سيا �إىل التدخل يف �سوريا وهل كان من
ال�ضروري ح��دوث ذل��ك؟ هل ت�شكل �سوريا حمورا
رو�سيا ا�سرتاتيجيا �أم �أنّ تواجدها هناك من �أجل
حلحلة بع�ض م�شاكلها الآن�ي��ة كمكافحة الإره ��اب
واملناورة لرفع العقوبات املفرو�ضة عليها من قبل
الغرب و� ً
أي�ضا لك�سب النقاط ال�سيا�سية يف اللعب
مع �أمريكا؟
ومع كل الآراء واملقاالت واملدونات املعار�ضة للتدخل
ال��رو� �س��ي يف ��س��وري��ا وم ��ا تخلله م��ن حت�ل�ي��ل نقدي
لذلك التدخل ،والتي ان��درج��ت بني دفتي الكتاب،
�إال �أنّ الكتاب مبجمله يعك�س موقف رو�سيا الر�سمي
القائل �إنّ رو�سيا تت�صرف ب�شكل ا�ستباقي� ،أو بتعبري
�أحد امل�شاركني ،فهي تقوم بنزع «حلقة الأناكوندا»
املرمية حول حدودها ،ومتنع ب�شكل نهائي �أو ت�ؤجل
ب��أق��ل تقدير ح��رب��ا عاملية ب ��د�أت ب��وادره��ا بالتبلور



وال�ت�ط��ور وذل ��ك وف�ق��ا لل�سيناريو الأم��ري�ك��ي ال��ذي
يعتمد على ما ي�سمى بالفو�ضى املُ�سيطر عليها ،وهي
الفو�ضى املتمثلة يف ال�صراعات الهجينة متعددة
الب�ؤر على طول احلدود بني رو�سيا وال�صني .وكما
ي�شري م�ؤلفو الكتاب ف�إنّ امل�ستفيد الرئي�سي ورمبا
الوحيد من هذه ال�صراعات هي الواليات املتحدة:
«لي�س ما يزعج وا�شنطن من التدخل الرو�سي يف
�سوريا �إمكانية تفاقم الو�ضع هناك ،فالو�ضع فيها
كان خطريا قبل التدخل ،والق�صف املُد ِّمر من قبل
طائرات التحالف ك��ان م��وج��ودا ،وتدفق الالجئني
م��ن �سوريا �إىل �أوروب ��ا ال��ذي ت�سبب يف �أزم ��ة ح��ادة
للبلدان الأوربية كان قد بد�أ قبل التدخل الرو�سي،
�إذا ال ميكن �أن يكون الو�ضع يف �سوريا �أ�سو�أ يف حال
تدخلت رو�سيا ملحاربة تنظيم داع�ش وعزله ،وهذا
م ��ا ح� ��دث .ول �ك��ن م ��ا ي��زع��ج وا��ش�ن�ط��ن ه ��و العك�س
مت��ام��ا ،ف���ص�ق��ور احل ��رب الأم ��ري �ك ��ان ي�خ���ش��ون من
�إم�ك��ان�ي��ة جن ��اح رو��س�ي��ا يف �إن �ه��اء ��س�ي�ط��رة التنظيم
الإره��اب��ي» (���ص  .)133 - 132وي�ؤكد الباحثون �أنّ
مقدرة الواليات املتحدة على هزمية تنظيم داع�ش
كبرية �إن هي رغبت يف ذلك ،وكان ب�إمكانها القيام
بذلك منذ ب��داي��ة ظهور التنظيم ،ولكن احلا�صل
�أنّها تدفع التنظيم بدقة �إىل الوجهة التي تريدها،
وه��ذا ب��ال��ذات م��ا تعنيه النظرية الأم��ري�ك�ي��ة حول
الفو�ضى املُتحكم بها.
ويف �سبيل رف��د ال�ك�ت��اب بتق�صيات م�ي��دان�ي��ة تدعم
ال�ف��ر��ض�ي��ة ال �ت��ي ي��رت �ك��ز ع�ل�ي�ه��ا ال �ب��اح �ث��ون وت �ع��زز
طرحهم العام ،يورد �أحد م�ؤلفي الكتاب (وهو هنا
امل�ست�شرق ال��رو��س��ي امل�ع��روف �ألك�سندر بروخانوف

ال� ��ذي � �ص��در ل ��ه م ��ع ه ��ذا ال �ك �ت��اب امل �� �ش�ترك رواي ��ة
بعنوان «امل�ست�شرق» جاءت كثمرة جلولة كبرية قام
بها يف بلدان ال�شرق الأو�سط وتعد الأوىل من نوعها
يف الأدب الرو�سي) يورد كيفية تعاطيه امليداين مع
ق�ضية ت��دخ��ل ب�ل�اده يف ال���ص��راع ال���س��وري وي�ق��ول:
«لقد حتدثنا مع املثقفني وال�صحفيني وال�سيا�سيني
يف حماولة ل�شرح الأ�سباب التي جل��أت فيها رو�سيا
لهذه اخل�ط��وة الع�سكرية حمفوفة املخاطر وقلنا
لهم �إنّ حم��ارب��ة تنظيم داع����ش يف ��س��وري��ا �إمن ��ا هو
دفاع عن حدودنا يف منطقة القوقاز التي هي نقطة
�ضعفنا يف �آ�سيا الو�سطى ،حيث بد�أت بالفعل طالئع
اقرتاب املتاعب واخلطر .قلنا �إنّ طائراتنا يف �سوريا
ال تقاتل من �أج��ل �إنقاذ �سوريا و�إمن��ا للوقوف �ضد
ات�ساع هذا الثقب الأ�سود الرهيب .ما نقوم به هو
عملية رت ��ق ل�ه��ذا ال�ث�ق��ب وذل ��ك م��ع احل �ف��اظ على
خ��ري�ط��ة ال��دول��ة ال���س��وري��ة امل ��وح ��دة .ق�ل�ن��ا �إنّ منع
انت�شار ه��ذا الثقب الأ� �س��ود �إمن��ا ه��و �إن�ق��اذ لأوروب ��ا
نف�سها لأنه ،ومن هذا الثقب� ،سوف يتدفق في�ضان
م ��ن م�ل�اي�ي�ن ال�لاج �ئ�ين اجل� ��دد مم ��زق ��ي امل�لاب����س
وال�غ��ارق�ين يف ال��دم��وع وال�ب�ك��اء وال�ضغينة ليغرق
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ومع الإ�شارة �إىل ما �سماه امل�ؤلفون الثالثة بالنفاق
يف ��س�ي��ا��س��ة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف ��إ ّن �ه ��م ال ي �ج��دون
غ�ضا�ضة يف و�سم �سيا�سة بالدهم رو�سيا باملتناق�ضة،
ال �سيما فيما يتعلق بامل�س�ألة الكردية التي يواجهها
الكرملني بال�صمت .ويعلق امل�شاركون يف املنتدى
على ه��ذه امل�س�ألة بقولهم« :يف خ�ضم حديثنا عن
تنظيم داع�ش يف كل واردة و�شاردة ،جند �أنّ الأكراد

