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م�ستنقع الإرهاب الدولي وفيرو�س «�إيبوال»

العالقات الإيرانية ـ التركية:
مرحلة جديدة
} حميدي العبدالله
صدر عن الخارجية اإليرانية تصريح رسمي نقلته وكالة األنباء
اإليرانية الرسمية ،يتهم التصريح وألول م��رة الحكومة التركية
بتأخير الح ّل في سورية ويستنكر بقوة سياسة التدخل التركي
بالشؤون الداخلية السورية ،واأله�� ّم في هذا التصريح أنّ طهران
تل ّوح للمرة األولى بسالح الضغط التجاري لوضع ح ّد لمواقف أنقرة
وتجاهلها تحذيرات طهران المستمرة منذ فترة طويلة حول السياسة
التركية في المنطقة ،وال سيما في سورية والعراق.
ما ال��ذي دف��ع إي��ران إل��ى إط�لاق ه��ذا الموقف ال��ح��ازم والواضح،
وال��ذي تجاوز غيره من التصريحات ،بما في ذل��ك تصريح لنائب
أي تحرك ب ّري
وزير الخارجية اإليراني أكد فيه في وقت سابق بأنّ ّ
للقوات التركية باتجاه سورية سوف يالقي ر ّدا ً فورياً؟
ال ش��ك أنّ ه��ن��اك ع��وام��ل ه��ام��ة وق��ن��اع��ة ل��دى ط��ه��ران ب���أنّ تركيا
تجاوزت بعض الخطوط الحمر ،األمر الذي استدعى مثل هذا الموقف
الحازم ،ولع ّل ذلك ينطبق بالدرجة األولى على تصريح مساعد وزير
الخارجية اإليراني الذي حذر أنقرة من ر ّد فوري وحازم ،لكن هذا
كان عندما ل ّوحت تركيا القيام بتدخل ب ّري عشية عرض مشروع على
البرلمان يجيز للجيش التركي إرسال قوات خارج الحدود ،وعندما
كانت أنقرة تبتز الحكومات الغربية ،وترفض االنضمام إلى التحالف
ض ّد داعش قبل إقامة منطقة حظر ج ّوي ،والتع ّهد بالقتال ض ّد الجيش
السوري ،ولكن من المعروف أنّ احتمال التدخل التركي قد تراجع،
بأي
أمر عكسته تصريحات أدلى بها مسؤولون أتراك تربط القيام ّ
عمل داخل سورية بالحصول على موافقة من مجلس األمن ودعم
من دول «الناتو» ،ومعروف أنّ هذه الشروط غير متوفرة على األق ّل
في الوقت الحالي.
ثمة تقدير بأنّ حسابات أخرى هي التي دفعت الخارجية اإليرانية
لإلدالء بهذه التصريحات الجديدة الحازمة والقوية ،ومن بين هذه
الحسابات أنّ تركيا رفضت ك ّل العروض التي قدّمتها إيران للتعاون
في مواجهة اإلرهاب والموجة التكفيرية في المنطقة ،وال سيما في
سورية والعراق ،والعناد التركي وضع الحكومة اإليرانية في وضع
حرج يصعب معه استمرار السير في سياسة االنفتاح والتعاون مع
تركيا وكأنّ شيئا ً لم يكن .كما أنه من ضمن هذه الحسابات فإنّ حاجة
إيران لتركيا لكسر الحصار االقتصادي المفروض عليها عبر مجلس
األمن والدول الغربية بدأت بالزوال ،أوالً الستحالة اتخاذ عقوبات
إضافية من قبل المجلس بعد تدهور العالقات الروسية – األميركية،
وثانيا ً بعد قرار الحكومات الغربية وفي مقدمها الواليات المتحدة
تخفيف العقوبات المفروضة على إيران واإلفراج عن بعض أرصدتها
المالية المج ّمدة ،وأخيرا ً حسابات طهران أنّ تركيا باتت دولة معزولة
على مستوى اإلقليم حيث تدهورت عالقاتها ليس فقط مع سورية
وال��ع��راق ،بل وأي��ض��ا ً مع مصر وأط���راف وازن��ة في ليبيا وتونس،
وتشهد عالقاتها اآلن مع حلفائها الغربيين توترا ً شديدا ً على خلفية
موقفها من االنضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش».
هذه هي الحسابات التي دفعت طهران إلى إصدار التحذير الجديد،
والذي يطال ألول مرة العالقات التجارية بين إيران وتركيا ،إذا ما
واص��ل��ت تركيا سياستها الحالية ف��ي س��وري��ة ،وبديهي أي��ض��ا ً في
العراق.

} د .حسام الدين خالصي
م��ن ه��ذا ال��ع��ن��وان ال���ذي ال يبدو
عنوانا ً لمقال صحافي تبدأ رواي��ة
الفصل الجديد من مسرحية محاربة
اإلره����اب ،ف��ي ه��ذا الفصل تنطلق
الخطة م��ن بعض وس��ائ��ل اإلع�لام،
والتي توصف بأنها صديقة ،فتبدأ
بالترويج لمصطلح مستنقع اإلرهاب
عبر برومو خاص (سورية مستنقع
ل�ل�إره���اب ال���دول���ي ف��م��اذا ستفعل
دمشق) أو برومو آخر كمقدمة ألحد
برامجها يقول (حق األكراد في قيام
دولة).
س��اب��ق��ا ً ظهر ه��ذا المستنقع في
األراضي العراقية وتداولته محطات
إع�لام��ي��ة ك��ان��ت ي��وم��ه��ا ص��دي��ق��ة،
وشربنا المصطلح آن��ذاك ،فالعراق
يومها ك��ان ف��ج��أة ب�لا ج��ي��ش! وت�� ّم
احتالله من قبل قوات التحالف الذي
أت��ى ليخلّص العراقيين من بطش
صدام حسين وليجلب الديمقراطية
المزعومة! وجلب معه بدال ً من ذلك
قسمت ال��ع��راق في
فوضى ه��دام��ة ّ
النتيجة وتركته منهوب الخيرات إلى
يومنا هذا ،مك ّبالً باتفاقيات عديدة،
وليست هنا غاية الحديث ،والسؤال
الملح الذي يطرح نفسه :ما الداعي
ّ
إلط�لاق مصطلح مستنقع اإلره��اب
على الجمهورية العربية السورية
وه��ي التي ب��ات اليوم في رصيدها
ث�لاث س��ن��وات وأك��ث��ر ف��ي محاربة
اإلره��اب والعصابات التكفيرية وال
ي��زال جيشها مواظبا ً على دحر هذا
الشتات اإلره��اب��ي من على أراض��ي
الجمهورية ،وال ي��زال كيان الدولة
قائما ً ويتط ّور رغم الحرب القائمة،
ويخدم ذلك أيضا ً انتماء سورية إلى
حلف سياسي وعسكري مه ّم يقارع
مع سورية ويالت هذه الهجمة بطرق
شتى ،لذلك نجد أنّ من يس ّوق لفكرة
أنّ سورية أضحت مستنقعا ً لإلرهاب
يجنح بالمصطلح ك��ي ال تتوجه
األنظار إلى تركيا وقطر والسعودية
و»إسرائيل» (الكيان الغاصب) وإلى
العراق األكثر حظا ً على أراضيه بهذه
الجموع من العصابات التكفيرية ،أيّ
أنّ ك ّل ما هو تحت الرعاية األميركية
هي دول متأذية من اإلرهاب اآلتي من
المستنقع السوري كما ت��ر ّوج هذه
المحطات اإلعالمية والتي كما ذكرت

بأنها توصف بالصديقة فهل هذا
يحصل بطريق الصدفة ولمصلحة
من!
عموما ً الحال الذي استوقفتنا أكثر
بشدة ه��ذه الفترة تركيز الدواعش
ال��م��ح�� َّرك��ي��ن ب��ال��ري��م��وت ك��ون��ت��رول
األميركي على عين العرب في الشمال
ال��س��وري ،وال��ك�� ّل ك��ان يتوقع تمدّد
«داعش» بعد الرقة باتجاه حلب ،وإذ
بنا نفاجأ باستدعاء «داعش» لقواتها
من كل حدب وصوب وبدء الترويج
القتحام عين العرب ،بالتزامن مع
موسعة تصور هول
حملة إعالمية
ّ
القضية ،مما استدعى قوات أوباما
وبعض المتد ّللين والمد ّللين إلى
إنشاء تحالف على غ��رار التحالف
السابق في العراق بذريعة محاربة
«داع���ش» التي باتت تشكل خطرا ً
على البشرية ،وب��دون أيّ تنسيق
مع الحكومة السورية التي يحلم
أردوغ���ان الشيطان وعصابته من
اإلخوان واإلدارة األميركية بسقوطها،
كي تع ّمم تجربة محاربة «داعش» في
ك ّل بقعة من دوبة الخالفة االسالمية
المتفشية كإيبوال بعد أن تعطى
ل��ه األوام���ر باالنتشار بعد سقوط
سورية ،حيث يجب أن ينتشر على
فرض سقوطها ،ولكن هذا لم يحصل
حتى اآلن ول��ذل��ك تفشت «داع��ش»
ونصيراتها في أقطار العرب تحت
مس ّميات مختلفة.
وألنّ س��ورب��ة ل��م تسقط اشتقت
«إسرائيل» الكيان الغاصب بخطاب
أميركي واعتمادا ً على بعض القيادات
الكردية المنشقة والتي تملك عالقات
وثيقة مع «إسرائيل» برعاية رئاسة
حكومة كردستان العراق ،مصطلح
تقرير المصير ال��ذي بلع طعمه في
العالم كافة اب��ت��داءا ً من القرم إلى
اسكتلندا ،واآلن في أوكرانيا الشرقية،
ولذلك ب��دأ بالتلويح به في بعض
الخطابات اإلعالمية عبر شخصيات
كردية معروفة بتبعيتها للمخطط
الصهيوني ال��ذي يخدم «القومية
ال��ك��ردي��ة» ،ه��ذا األم��ر استدعى من
الحكومة السورية وخارجيتها رفض
مثل هذه التصريحات والتأكيد على
الهوية السورية لعين العرب والتي ال
تختلف عن عدرا العمالية في انتمائها
إلى الوطن ،وهذا الر ّد دفع بالصهاينة
الجدد إلى تقديم مقترح تركي بتأمين

دعم عسكري عبر عصابات «الجيش
ال��ح��ر» ،ف��رف��ض ه���ذا ال��م��ق��ت��رح من
الجميع ألنّ ماضي عصابات الحر مع
األكراد ليس جيّداً ،خاصة أنه يأتي
من الجانب التركي المعادي ألغلب
فصائل األكراد ،فتمدّد االقتراح ليشمل
إرس���ال عينة أول��ي��ة ( 150مقاتل)
من البيشمركة اآلتية من كردستان
ال��ع��راق عبر تركيا (بما يتعارض
مع السيادة الوطنية السورية) في
جس نبض لردود األفعال من
عملية ّ
قبل ك ّل األطراف لتدخل قوة عسكرية
ب��ري��ة م��ن خ����ارج س��وري��ة تس ّمى
البيشمركة قد تصل الحقا ً إلى نحو
 2000مقاتل ،وإلى أن تظهر ردود
األفعال السورية والدولية سيرتفع
ص��وت اإلع�لام المناور ال��ذي يخدم
المشروع الصهيوني في المنطقة
ليقوي نظرية أنّ األك��راد يساعدون
األك��راد ،وال أحد غيرهم انبرى لذلك
حتى الحكومة السورية ،وانّ المأساة
الكردية اإلنسانية والتي نق ّر بها
جميعا ً خصوصا ً المعاناة من إرهاب
«داعش» ،وبالتالي فاألكراد عليهم أن
يبحثوا عن «انتماء» أوس��ع وأقوى
من الدولة السورية ضمن مس ّمى حق
تقرير المصير ،وه��ذا طبعا ً لرصيد
«إسرائيل» واألم الحنونة أميركا،
ويتناسى هنا الراغبون في االنشقاق
تحت مس ّمى ح��ق تقرير المصير
وال��ذي بات خطرا ً أكبر من فيروس
إيبوال على العالم ،أنّ ك�� ّل الشعب
السوري عانى من إره��اب «داعش»
و»النصرة» و»ال��ح��ر» ،وقريتا نبل
والزهراء نموذج في هذا المجال ،فهما
محاصرتان منذ سنتين ،ول��م تأت
أميركا والحلفاء للدفاع عن أبنائهما،
فهل يجب بنفس المقياس أن تطالب
القريتين بحق تقرير المصير؟
إنّ تصوير سورية كدولة في موقع
الضعف ول��و إعالميا ً في المرحلة
األولى على مبدأ أنها مستنقع لإلرهاب
الدولي كما تر ّوج بخبث العديد من
المحطات وال��ص��ح��ف ال��ت��ي تدّعي
ص��داق��ة الشعب ال��س��وري سيؤدّي
في النتيجة إلى استقدام قوى أكثر
لمحاربة اإلرهاب المزعوم والموجه
والمحدّد األهداف ،خاصة أنّ أميركا
تص ّرح عالنية ب��أنّ هدفها الحالي
ليس طرد «داعش» من سورية ،ألنها
قد تضعف الدولة السورية ،وهذا

*

التحوّالت اليمنية تحا�صر القاعدة
سيعزز المسار الديمقراطي!
إذاً ...ن��ح��ن ع��ل��ى م��ف��ت��رق ط��رق
قسم حصلت
خطير ،فالسودان عندما ّ
«إس��رائ��ي��ل» على ال��ش��ري��ط األزرق
السفلي في علمها واليوم تسعى إلى
الشريط األزرق العُ لوي في علمها عبر
تأسيس دولة كردستان الغربية على
الطريقة األميركية ،لتطبع في نهاية
المشروع نجمة داود ف��ي صحراء
األن��ب��ار ،ك�� ّل ه��ذا وتحلم «إسرائيل»
بقيام دولتها الكبرى من دون إراقة
دماء جنودها .وتجدر هنا اإلشارة إلى
أنّ عدد قتلى الجيش «االسرائيلي»
منذ بداية «الربيع العربي» بلغ 16
جنديا ً فقط ،فيما يصل هذا العد إلى
اآلالف في صفوف الجيوش العربية.
ال��ي��وم مطلوب م��ن المواطنين
ال��ع��رب أن يستفيقوا ،وأن يبدأوا
بأخذ دوره��م الوطني والقومي ألنّ
الحجة األميركية بمحاربة اإلرهاب
لمدة ستزيد عن  30عاما ً ستؤدّي في
النهاية إلى تقسيم مصر انطالقا ً من
جنوبها وشمال السودان (عبر حركة
ك��ات��اال) وس��ل��خ سيناء واعتبارها
منطقة ع��ازل��ة ب��ح��زام م��ن اإلره��اب
ال��ص��دي��ق ل��ـ»إس��رائ��ي��ل» وال��ع��دو
للجيش المصري «الكافر» ،وهذا ما
سيتك ّرس تباعا ً على جبهة سيناء،
وك��ذل��ك سنصل إل��ى تقسيم ليبيا
والجزائر والمغرب ،والحلم األكبر هو
تقسيم سورية والقضاء على حزب
الله بحروب انفعالية تعتمد على
التكفيريين.
وقبل الختام لنح ّذر من القصف
التمهيدي ل�لإع�لام المتلطي خلف
تبني قضايانا ،فيما هو يتبنى بذكاء
مساراتنا ليم ّرر ثقافة أميركية صرفة،
تسبق في نشاطها تلك المحطات التي
سبقتها في الخديعة أثناء حرب غزة
األول��ى وح��رب تموز  ،2006والتي
استقطبت عقول الشارع العربي ثم
انقلبت عليه.
وم���ا دام ال���ع���رب ي��ع��رف��ون أنّ
«إس��رائ��ي��ل» ه��ي رأس األف��ع��ى على
مدى الدهر ،فإنّ قطع هذا الرأس صار
واجبا ً والحرب صارت قدرا ً وسالح
التلويح بـ»داعش» والتهديد به بات
لعبة مكشوفة بامتياز ،وإذا لم يتم
التحرك بأسرع ما يمكن فإنّ المخطط
مستم ّر على حساب دماء العرب ك ّل
العرب.

عين العرب ...انتحار �أردوغان الأخير

«الجي�ش الحر»:
يُحيي العظام وهي رميم

} علي بن مسعود المعشني
} روزانا ر ّمال

يبدو انّ هناك من يريد التخاطب مع قيادة الرئيس السوري بشار األسد
والتدخل في الح ّل السياسي مباشرة عن طريق أوهام قوة قد تثمر عن إخراج
«الجيش الحر» من العناية الفائقة.
انتشرت أخبار عن أنّ مقاتلين من «الجيش الحر» دخلوا ليالً الى سورية
من تركيا للمساعدة على الدفاع عن مدينة عين العرب في وجه تنظيم الدولة
اإلسالمية ،كما ص ّرح مسؤول تركي محلي .مشيرا ً الى «أنّ حوالى  150مقاتالً من
الجيش الح ّر عبروا الحدود ليالً الى مركز مرشد بينار الحدودي».
هذا العبور تحت عين تركيا ،وسماحها بحرية الدخول او الخروج من معابرها،
وبث الخبر في اإلعالم من باب إعطاء دور للجيش الحر المنهك ،والذي أصبح في
حساب المعزول عن سوق المجموعات اإلرهابية يبدو انه ال يزال يحظى بحضن
وحيد وهو الحضن التركي الذي ارتأى إعادته الى الواجهة وسط زحمة الالعبين
الدوليين وزحمة الجماعات اإلرهابية في كوباني.
ّ
المنشق عن الجيش
عندما يُذكر «الجيش الحر» أيّ الجيش المنقسم او
السوري الرسمي يعني بشكل غير مباشر التوجه تحديدا ً إلى من يه ّمه األمر
في الجهة المقابلة له ،وبالتالي من يحمل ورقة «الجيش الحر» يريد التحدث
والتوجه رسميا ً الى رأس الدولة السورية اليوم ورئيسها الدكتور بشار األسد،
وليس سرا ً انه النظام التركي.
تريد أنقرة إعادة إحياء إحدى األوراق الساقطة ،للقول إنه يمكن أن تعيد
الزخم لـ»الجيش الحر» ،وجعله مجدّدا ً إحدى أوراقه في سورية رغم انّ الالعبين
الدوليين يعرفون جيدا ً حجم «الجيش الحر» ،وهم متيقنون من عدم جهة
سياسية قوية قادرة على خوض غمار المفاوضات مع الرئيس األسد ..
ال يمكن اختراع دور لـ»الجيش الحر» ،فوضعه واضح في ك ّل الجبهات ،ففي
ريف إدلب قضت عليه «النصرة» ،وأيضا ً في القنيطرة أخدت «النصرة» مكانه ،أما
في ك ّل من ريف حماه وريف حمص وريف دمشق ،فقد تكفل به الجيش السوري.
المفارقة أنّ إقحام «الجيش الحر» في لعبة كوباني األممية جاء بعد عودة
األخبار عن نوايا إعادة تحريك عجلة جنيف للح ّل السياسي في سورية ،ويبدو
أنّ األميركي يعاجل الحديث عن الح ّل في سباق مع الزمن ،ومن جهته أكد وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف انه ال ب ّد من اإلسراع بالتفكير في انعقاد
جنيف ،ألنّ الح ّل السياسي وحده يتكفل بتشكيل حكومة تجفف منابع اإلرهاب
في سورية...
هذا باإلضافة إلى أنّ مؤتمر برلين للنازحين خرج بتوصية تقول إنّ أساس
الح ّل لقضية النزوح هو سياسي وهو المخرج الوحيد.
لعبة أردوغان ومجموعته مكشوفة ،وال يمكن له أن يفرض أوراقه على الساحة
السياسية السورية هروبا ً او تعمية على فشل «اإلخوان المسلمين» المد ّوي في
ك ّل من مصر وتونس ،إضافة إلى تصنيفها إرهابا ً من قبل الدولة السورية منذ
عقود ...اللعب على إعادة إحياء دور أو اختراع دور لـ»الجيش الحر» ليس سوى
عنوان لندرة اوراق القوة.
«الجيش الحر» :يحيي العظام وهي رميم...

«توب نيوز»

�إلى جنيف ّ
مجدد ًا
المعلومات تتصاعد عن نقاش جدي بين موسكو واشنطن حول فرص العودة
إلى جولة جديدة من مؤتمر جنيف الخاص بالح ّل السياسي في سورية.
الفروف يعلن أنّ العودة لتنشيط الح ّل السياسي ضرورة ،ويعتبر أنّ حكومة
تنجم عن هذا الح ّل تقدر أن تجفف مستنقع اإلرهاب في سورية.
مؤتمر برلين الخاص بالنازحين السوريين يوجه رسالة قوية باعتبار الح ّل
السياسي في سورية المدخل المناسب لح ّل حقيقي لقضية النازحين التي تهدّد
بانفجار احتماعي وأمني في بلدان الجوار ،وخصوصا ً لبنان واألردن.
السؤال المطروح اليوم ال يطال النوايا فقط بل األسباب في ظ ّل مهمة دي
ميستورا التي تبدو أنها قد تج ّمدت بعد الحرب على «داع��ش» بسبب الكيد
والحقد السعوديين واالنتهازية التركية والميوعة األميركية.
وصلت واشنطن إلى الحائط المسدود فال تركيا قادرة على تقديم شيء جدي
وال السعودية.
الجيش الح ّر يتالشى أمام ك ّل خصومه من جهة «النصرة» تنهشه في إدلب
ودرعا ومن جهة «داع��ش» في ريف حلب وصوال ً إلى مارع ،وتحت ضربات
الجيش في أرياف دمشق وحمص وحماة.
ال مكان لمعارضة معتدلة إال في الوهم.
جنيف للدولة السورية.

التعليق السياسي

عين العرب أو كوباني باللغة الكردية ،مدينة
سورية تابعة لمحافظة حلب ،وهي مركز ناحية
عين العرب ،تقع على بعد  30كيلومترا ً شرقي
نهر الفرات وحوالي  150كيلومترا ً شمال شرق
حلب.
تتألف الناحية من  384قرية صغيرة وعدد
من النواحي اإلداري��ة (صرين والشيوخ) وعدد
سكانها أكثر من  44,821نسمة حسب إحصاء
عام  ،2004ومدينة عين العرب مركز المنطقة
مدينة تاريخية هامة في سورية ،تاريخيا ً تنتشر
في عين العرب األواب��د األثرية التي تعود إلى
حضارات سورية قديمة آرامية واشورية وغيرها،
وفي عهد االنتداب الفرنسي في سورية كانت عين
العرب مركزا ً هاما ً اهت ّم بها الفرنسيون وخططوا
ش��وارع المدينة وم��ا ت��زال الكثير م��ن المباني
الفرنسية قائمة حتى اليوم ،مثل بعض الدوائر
الحكومية الرسمية (السرايا) .إال أنّ الكثير من
التحف واآلثار التاريخية القيّمة نقلت إلى خارج
المنطقة ،إم��ا إل��ى خ��ارج سورية أي��ام االنتداب
الفرنسي أو إلى متاحف سورية.
المدينة حديثة العهد نسبياً ،فالمدينة الحالية
نشأت عام  ،1892ومع مشروع خط سكة حديد
ب��غ��داد ف��ي ح��دود عامي  1911و 1912ب��دأت
تتح ّول إلى تج ّمع سكاني مهم .وتوجد في المنطقة
كهوف قديمة اس ّتعملت منذ القدم كمساكن ،وكان
اسم المنطقة «كاني» وتعني بالكردية النبع أو
العين ،حيث أنّ المنطقة فيها ع��دّة عيون ماء،
منها نبع «م��رش��دي» و»ع��رب��ا» التي ك��ان البدو
الرحل ينزلون عنده صيفا ً من وادي الرقة ،فأطلق
ّ
العثمانيون عليها اسم «مرشد بنار» بمعنى نبع
أو عين مرشد ،وكانت تابعة الورفة ،وأثناء بناء
السكة الحديدية فيها من قبل شركة ألمانية في
العام  1911أُطلق عليها اسم «كوباني» [ويُقال
إنه أتى من كلمة كومباني أي شركة] ،وس ّميت
المدينة الحقا ً «عين العرب».
وسكن أرمن هاربون من المذابح قرب المحطة
منشئين قرية عام  ،1915كما استق ّر فيها أكراد
من المنطقة أيضاً .وبعد تحديد الحدود مع تركيا
عام  1921على امتداد خط سكة الحديد ،أضحى
جزء من المدينة على الجانب التركي من الحدود
باسم مرشد بنار ،وبينهما نقطة عبور حدودية
بذات االسم.
تخطيط البنية التحتية للمدينة ت ّم بشكل كبير
على يد السلطات الفرنسية إبان فترة االنتداب
الفرنسي على سورية ولبنان ،وال ت��زال بعض
المباني فرنسية الطراز من تلك الحقبة قائمة .في
وسط القرن العشرين ،كان في المدينة  3كنائس
أرمنية ،ولكن معظم السكان األرمن هاجروا إلى
االتحاد السوفياتي في ستينات القرن الماضي.
(من ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة)
تعود اليوم عين العرب من التاريخ إلى حضن
الجغرافيا السياسية وص��دارة األح��داث لتمثل
االنتحار األخير للظاهرة الوظيفية المعاصرة
للمدعو رجب طيب أردوغان ،والذي ال يحمل من
اسمه صفة واحدة ال بالعربية وال بالتركية.
فرجب هذا يمارس الهستيريا السياسية بك ّل
أدواتها وتجلياتها وسلوكها ،قافزا ً فوق الواقع
وحقائق التاريخ ونواميس الجغرافيا والثوابت
والمسلمات ،وهو نموذج شاخص وجلي بحق
لحاالت انتصار العُ قدة على العقيدة ،وما تسبّبه
ه��ذه الحالة م��ن فصام للشخصية الطبيعية
العادية ،ناهيك عن الدولة كشخصية اعتبارية
وفق تعريف السياسة والقانون .ولكي ال نك ّرر ما
قيل ونجت ّر ما ُكتب عن سياسة المقامرة التركية
في تفاصيل «الربيع العربي» ،من عبث بالجوار
وال��م��ك�� ّون��ات االجتماعية والمصالح الحيوية
للدولة التركية ،فحريّ بنا استنطاق الواقع

والتاريخ السياسي التركي المعاصر لند ّلل على
حجم وعمق المصير ال��س��وداوي ال��ذي يترقب
تركيا بفعل حماقات أردوغ��ان وسياسات حزبه
المنحرفة.
ف��أردوغ��ان م��ج�� ّرد نسخة باهتة م��ن الزعيم
التركي ع��دن��ان مندريس ،وال���ذي صعد نجمه
بسرعة ال��ص��اروخ في سيرته ث�� ّم هبط بسرعة
ال��ص��اروخ كذلك إل��ى حبل المشنقة ،وف��ي زمن
قياسي من حكمه لتركيا (كرئيس للحكومة) ما
بين عامي  .1960 1950-فعلى الرغم من عدم
تقاطع شخصيتي مندريس وأردوغ���ان سوى
في الطورانية الشوفينية والنقالت الصاروخية
للتنمية في بالدهم ،إال أنّ مندريس هو األصل
والطبيعي في ك ّل ش��يء ،وأردوغ��ان هو التقليد
والمحاكاة والمسخ في ك ّل شيء أيضاً.
فعدنان مندريس كان مسلما ً ولم يكن إسالمياً،
حاله كحالة ت��ورك��وت أوزال الرئيس التركي
األسبق والذي عُ رف بالتديّن وأدّى مناسك الحج
واستطاع الفصل وإقناع مؤيديه ومعارضيه بأنّ
سلوكه وقناعاته الشخصية ال دخل لها بإدارة
دول��ة ذات منظومة وت��وج��ه علماني .وعدنان
مندريس شخصية وطنية نمت وترعرعت في
كنف األتاتوركية وعملت من داخلها لصونها
وتهذيبها وإع��ادة إنتاجها وتقويمها ،نظرا ً لما
صاحَ بها من توتر نتج عن ح��دة ال��ص��راع بين
جناح الجمهوريين وجناح الخالفة ،والذي أفرز
بالنتيجة بعض ال��ق��رارات الموتورة والناتجة
عن حق الغلبة ال حقيقة العقل ،ولكن مشكلة
مندريس إنه أوغل في ما أسماه إصالحات حتى
أهدى الجمهورية ومنجزاتها للدراويش وفلول
الخالفة المتخلفة ،ول��م يعد بإمكانه التراجع
ألن��ه أح��رق ك�� ّل خطوط ال��ع��ودة وسفنها ،حيث
تغ ّولت ال��دروش��ة تحت ستار ع��ودة المدارس
الدينية والسماح لمدارس تحفيظ القرآن ،وتغ ّول
اإلقطاع واالحتكار ولوبيات المال تحت ستار
االنفتاح االقتصادي وتحرير السوق وتشجيع
ال��ص��ادرات .فعاد الصراع الطبقي والديني من
جديد ،وتآكلت قيم العلمانية التركية كهوية
كبرى جامعة لجميع مك ّونات الشعب التركي،
بما حملته من تسامح وم��س��اواة ،وع��اد الفقراء
إلى جحور بؤسهم من جديد بعد أن تن ّفسوا شيئا ً
من قيم العدالة االجتماعية في عصر الجمهورية.
والتي اضطرت إلى إعادة التموضع من جديد بعد
مقامرة مندريس.
وم���ا ي��ؤخ��ذ ع��ل��ى م��ن��دري��س ف���ي سياستة
الخارجية ،هو ارتماؤه التام في حضن الحلف
األطلسي ،ومشاركة قواته إل��ى جانب أميركا
في الحرب الكورية ،وتب ّنيه لسياسات الغرب
في العداء للعروبة ومصر عبد الناصر وقضية
فلسطين ،بانضمام تركيا إلى حلف بغداد عام
 ،1955والذي كان وما زال نواة لما يُعرف اليوم
بمشروع الشرق األوسط الجديد (الوهم المتبدّد)،
وهو المشروع المبشر بالتطبيع والقبول بكيان
العدو وتف ّرده بالمنطقة وفيها.
قد يشفع لمندريس واقعه التاريخي وظروفه
ومحدودية خياراته وجدية المخاطر المحدقة
به في حال تخلفه عن طوع الغرب ،وه��ذا ما ال
يشفع ألردوغان اليوم .فالغرب في زمن مندريس
كان قاد ًرا على التضحية بالكيان التركي بر ّمته،
ووضعه طوع خصومه وفي مسلخ السياسة ،من
روس وأرمن وكرد ويونانيين وعرب وعلويين،
أما اليوم فال يمتلك الغرب أبعد من التضحية
ب��أردوغ��ان وسياساته وزمرته وحزبه وه��و ما
سيتحقق عاجالً أم آجالً في حال ق ّرر الغرب إعادة
التموضع وتنفيذ مراحل استراتيجية الخروج من
أزمة «الربيع» وأفخاخه ومستنقعاته.
رحل مندريس وبقي الكيان التركي كما حلم
مندريس وطمح وخطط ،وسيرحل أردوغان ،ولكن
مع تشظي الكيان التركي وبعد تعميق ثاراته
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ورفع سقف استحقاقاته التاريخية والجغرافية
من قبل الباقين حوله اليوم.
يقول بعض النرجسيين من المفتونين بظاهرة
أردوغان بأنه تلميذ للمناضل التركي الظاهرة نجم
الدين أربكان مؤسس حزب الرفاة ،وال يعلمون أنّ
أردوغ��ان تلميذ غير نجيب ال ألربكان وال لحزب
الرفاة ،فحزب الرفاة اليوم هو حزب السعادة
المعارض ألردوغ���ان .وأردوغ���ان لم يكن سوى
متسلّق وجد في الرفاه سلّم مجد بعد أن دعمه
الحزب لتولي منصب رئيس بلدية اسطنبول في
عام  ،1994هذا المنصب الذي كشف من خالله
أردوغان ك ّل مهاراته في التواصل والعمل القيمي
والذي يمثل صلب رسالة حزب الرفاه ومؤسسه
البروفيسور نجم الدين أرب��ك��ان ،حيث صادر
أردوغان قيم حزب الرفاه وبرامجه واختزلها في
شخصه ورفاقه ثم في حزبه العدالة والتنمية
اإلخواني.
يصف أح��د مستشاري أرب��ك��ان ال��ف��رق بين
المعلم والتلميذ أردوغ��ان في العبارة الموجزة
التالية« :ك��ان أربكان على استعداد للتضحية
بكل شيء في سبيل مبادئه وأهدافه خدمة لتركيا،
بينما أردوغان على استعداد للتضحية بك ّل شيء
في سبيل مصالحه ومصلحة حزبه» .ما يسعى
إليه أردوغان اليوم هو في حقيقته السعي للنمو
بال جذور ،فالجذور التي يريد تجاوزها أردوغان
وتجاهلها هي المك ّونات التركية الطبيعية من
طورانيين وكرد وعلويين وعرب وأرمن وغيرهم
من المك ّونات الصغيرة األخرى.
والجذور التي يريد أردوغان إلغاءها وإبطالها
كذلك هي المجال الحيوي الطبيعي لتركيا ،سورية
وإيران وروسيا ومصر والعراق ،وهو ذات النفق
المظلم الذي أودى بسلفه مندريس .فقد تطاول
أردوغان على الطائفة العلوية ووصفها بصفات
مشينة تجاوزها الزمن في هوسه بالربيع وحقده
على سورية ،واليوم في عين العرب يرعى مجازر
ض ّد األكراد بصور تعيد تجربة أجداده العثمانيين
مع األرمن والشيعة والدروز والموارنة وغيرهم
من المكونات التي ال تروق لهم.
ال يعلم أردوغ���ان ف��ي ظ�� ّل هوسه السياسي
وسعاره ب��أنّ ك�� ّل لبنة ساهم في إسقاطها في
سورية هي ج��دار سيسقط في تركيا مع تداول
األيام ،وال يعلم بأنّ ك ّل مؤامرة ض ّد األكراد في أيّ
موقع جغرافي تعني التهاب األناضول التركي
حتى مطلع الفجر .فليترقب أردوغان بعدها متى
يطلع هذا الفجر.
عن قريب ،سترحل أساطيل «الناتو» وتعود
أسراب طائراته إلى قواعدها وجحافل جيوشه
وخ��ب��رائ��ه إل��ى الثكنات وال��م��ك��ات��ب ،وسيفنى
عمالؤهم كما فنى سعد ح���داد وأن��ط��وان لحد
و»جيشهم الحر» المصنوع في تل أبيب ،وستبقى
تقتص من تركيا من ك ّل حدب
سياسات أردوغان
ّ
وص��وب .فمشكلة أردوغ���ان أن��ه لم ي��دع األرض
تقاتل معه وال عنه كما يفعل القادة العظام عادة،
بل حارب األرض بك ّل لقطاء األرض.
نقول ألردوغان :كن كجدك عبد الحميد تجاه
فلسطين العربية وتعلّم منه التضحية بالعرش
ف��ي سبيل ال��م��ب��دأ ،وزر ضريحه عله يحدثك
عما قاله جمال الدين األفغاني له عن العرب،
كنصيحة إلنقاذ خالفتهم المتهالكة ،وامتثِل لقول
شاعر تركيا الكبير محمد فؤاد في مقولته :العرب
عين تركيا اليمنى ويدها اليمنى .وإق��رأ رواية
«ص��راع العميان» لألديب التركي عزيز نيسين
عن عبثية ص��راع ال��ج��وار .ونقول له كذلك :إذا
كان قبر جدك سليمان باشا عزيز عليك إلى درجة
التضحية بالعرب والعجم ،فسورية عزيزة على
العرب والمسلمين والكرد والتركمان والسريان
واألرثوذوكس ،فجدك مات وسورية حية والحي
أبدى من الميت.
Ali95312606@gmail.com

} غالب قنديل
قدمت منظومة اإلع�لام السعودية القطرية في األي��ام األخيرة
صورة مز ّيفة كالعادة عن المعارك التي تخوضها اللجان الشعبية
اليمنية ومقاتلو القبائل في المنطقة الوسطى من اليمن ،وطمست
تلك المنظومة عامدة أخبار انهيار العديد من معاقل شبكة «القاعدة»
لتزعم انّ القتال الجاري يتخذ طابعا ً طائفيا ً
فتوسلت الفبركة المنظمة
ّ
لتغطية خليط إرهابي متعدّد الجنسيات استوطن في وسط اليمن
وانطلق منه إلى أكثر من مكان داخ��ل اليمن وفي المنطقة العربية
بر ّمتها.
أوالً :تمكنت الحركة الحوثية من إثبات وجودها كقوة سياسية
ع��اب��رة للقبائل وال��ط��وائ��ف ف��ي ال��واق��ع اليمني ،ونجحت ف��ي شبك
التحالفات على امتداد الرقعة اليمنية ،وهي اختارت شكل اللجان
الشعبية كإطار لتوحيد القوى المقاتلة ض ّد الهيمنة الغربية والمؤمنة
باستقالل اليمن ،وهذه اللجان كما تفيد التقارير الصحافية تض ّم
خليطا ً من المقاتلين في جميع المناطق اليمنية ومحازبين ألطراف
وجهات سياسية تنشد التخلص من الواقع المهترئ الذي تعيشه
ال��ب�لاد ،وت��ش��ارك الحوثيين دعوتهم إل��ى إن��ه��اض ال��دول��ة الوطنية
اليمنية ،وإع���ادة بناء قواتها المسلحة ،وال�لاف��ت أيضا ً انّ اللجان
الشعبية عابرة للقبائل والجهات وتشترك في حمالتها العسكرية
وحدات الجيش اليمني المرابطة في المحافظات.
لم تطرح الحركة الحوثية مطالب فئوية او جهوية ،وهذا ما مثل
عنصر القوة الرئيسي في الثورة الشعبية التي قادتها وانتهت بها
حقبة تف ّرد تنظيم «اإلخوان المسلمين» بالحكم في صنعاء من خالل
أي
هيمنة ح��زب اإلص�لاح ال��ذي لم يرفض الحوثيون إشراكه في ّ
صيغة وفاقية لحكم البالد من خالل ميثاق الشراكة الذي وقع في
قصر الرئاسة كثمرة للهبّة الشعبية التي شملت معظم أنحاء اليمن.
ثانياً :ت��ه��اوى ع��دد م��ن معاقل «ال��ق��اع��دة» ف��ي وس��ط اليمن أمام
دينامية مقاتلي اللجان الشعبية الذي حققوا تقدما ً مهما ً خالل أيام
في محافظة البيضاء ،وه��ذا ما ُيع ّد إن��ج��ازا ً مفاجئا ً أث��ار انزعاجا ً
اميركيا ً واضحا ً خوفا ً من فقدان الذريعة التي تتيح وضع اليمن
تحت الوصاية الغربية من سنوات بذريعة الحرب على اإلرهاب التي
سلّمت بها حكومات صنعاء ل�لإدارات األميركية المتعاقبة سماء
اليمن لتصول وتجول فيها الطائرات ب��دون طيار التي قتلت من
العائالت اليمنية الكثير،ولم تفلح في كبح جماح «القاعدة» أو الح ّد من
جبروتها ،بينما عندما نشأت ديناميات جديدة في المجتمع اليمني
أثبتت القدرة على عزل إرهابيّي «القاعدة» وحرمانهم من الحاضن
القبلي المحلّي تبدّل ميزان القوى ،ولذلك استطاع مقاتلو اللجان
الشعبية ال��م��ؤ َّي��دون من كتل كبيرة تتحدّر من قبائل المحافظات
الوسطى اكتساح معاقل إرهابية عديدة وحساسة.
مسار الحدث اليمني يقود إلى مزيد من التح ّوالت التي تؤكد أنّ
مجابهة التكفير اإلرهابي تتطلب توافر قوى قادرة على محاصرة
اإلرهابيين سياسيا ً وثقافياً ،وحرمانهم من االحتضان المحلّي وأنّ
الحرب على اإلرهاب تستدعي الجمع الوثيق بين العمل السياسي
والشعبي والتصدي العسكري ،وه��ذا ما سبق أن أظهرته أيضا ً
نجاحات الدولة الوطنية السورية والعديد من الشواهد العراقية
والكردية التي ظهرت مؤخراً.
ث��ال��ث��اً :مما ي��دع��و إل��ى ال��ت��وق��ف أنّ حكومتي قطر والسعودية
المشاركتين ف��ي حلف أوب��ام��ا لمحاربة اإلره����اب ت��دي��ران حملة
منظمة لدعم «القاعدة» في اليمن عبر طمس الحقائق وتغليب الصور
واالنطباعات الزائفة وتعميم االدّعاءات الطائفية ،بينما الذي يجري
هو صراع سياسي عابر للمناطق والطوائف والقبائل اليمنية وليس
صراعا ً أهليا ً ناتجا ً عن تنافر مذهبي كما تزعم الرواية السعودية
القطرية.
الحركة الحوثية وتحالفاتها ترفع برنامجا ً وش��ع��ارات وطنية
عامة تشدّد على االستقالل ورفض الهيمنة والوصاية على اليمن،
أي م��ن دول ال��ج��وار وقد
أي م��وق��ف ع��دائ��ي ت��ج��اه ّ
وه��ي ال تتخذ ّ
أثبتت بالتجربة انها قوة يمنية صافية تعقد التحالفات والشراكات
مع جميع المكونات اليمنية ،ويبدو أنّ انزعاج الدوحة والرياض
يرتبط إلى ح ّد بعيد بمخاوف واشنطن من تولّد حالة جديدة تضع
حدا ً للتدخالت األميركية وتقيم معادلة يمنية جديدة إلحياء الدولة
الوطنية ولتحصين إرادة االستقالل وهي بذلك تنهي أيضا ً استثمار
السعودية لليمن كحديقة خلفية وتقطع الطرق على التسلل القطري
عبر تنظيم «اإلخ��وان المسلمين» لوضع اليد على اليمن وض ّمه في
محفظة النفوذ القطرية التركية في المنطقة ،وليبقى اليمن مرتعا ً
لتوليد اإلرهاب التكفيري ،وساحة للتدخل االستعماري األميركي
المرتبط بخطط بعيدة لإلمبراطورية األميركية يتحدث واضعوها
عالنية عن ضرورة االنتشار على خمسمئة كيلو متر من السواحل
اليمنية الواقعة على الممرات والمضائق البحرية الدولية بهدف
قطع طريق األسطولين الصيني واإلي��ران��ي إل��ى أفريقيا وحوض
المتوسط.
*التحليل اإلخباري لمركز الشرق الجديد

لبنان الواحد الموحد
*
وم�س�ؤولية الدمى
في الوقت ال��ذي تتدفق أكياس المال الفتنوي والدعم الالمحدود لشذاذ
اآلفاق المتمثلة بالكيان الغاصب وما ُيسمى بـ»الدولة االسالمية» المسخ ،من
مخازن االستكبار وخزنات المشيخات بغية تدمير األمة وتفتيتها وإلحاقها
بفلسطين المنكوبة ،يمضي لبنان وجيشه المستهدف ليل األحالم الوردية
للهبات المدججة بالكوابيس الممنوحة كذبا ً ودج�لاً في اإلع�لام واألدراج،
وبترويج ناشز من ساسته المستلحقين الذين ينعبون وينعقون من على
ٍ
اسوار «العدلية» و»الداخلية» ومن فوق ركام وسطية الهروب الى األمام.
حلم لبنان الواحد الموحد وحصانة مؤسساته الموكولة حصريا ً إلى أداء
هذه الدمى المسؤولة بالتراضي والمرهونة للموقف الخليجي ،وبخاصة
السعودي المستلحق باالستراتيجية الصهيو -أميركية ،والمتوقف عند
تقدم أو انحسار محور الممانعة والمقاومة من فلسطين الى اليمن وصوالً
ال��ى اوكرانيا ،وعلى ض��وء نتائج المفاوضات اإليرانية مع ال��دول الخمس
وحقيقة الصمود السوري على األرض وواق��ع المقاومة في مواجهتها مع
اإلرهابيين التكفيريين والعدو الصهيوني ،والذي على تبدّله أو التغيير في
مشهد االشتباك يتحدّد أداء الكورس اللبناني التابع ،إما للتهدئة أو للتصعيد،
تناغما ً مع اإليقاع السعودي الذي يتراوح بين كذبة االتزان حينا ً أو الخروج
النافر عن ج��ادة الدعوة إلى التوافق أحياناً ...وه��ذا ما شهدناه مؤخرا ً في
مساواة ريفي بين المقاومة وبين «داع��ش» ،وخ��روج المشنوق عن صوابه
بإطالق ثقافة الصحوات ،أو غيرهما من الفذلكات الجديدة ألحدهم بالتناغم
مع «جبهة النصرة».
هذا األداء الموجه والالمسؤول المستلحق بأجندة األوصياء ،ال رجاء منه
ولن يعود أصحابه الى صفائهم المم ّوه إال في حال غيّرت السعودية موقفها
ربطا ً بالمستجدات التي تتحكم بمواقف وتصريحات هذه الدمى المتحركة،
والتي آخر ه ّمها صورة وصوت لبنان الواحد الموحد وحصانة مؤسساته،
وإنما ه ّمها األول واالخير إرضاء الوصي على عالته وكيدياته حتى لو كانت
سببا ً في تنشيط وتفعيل الهجمات الداعشية ،أو تغييب الرئاسة األولى،
وتهديد عقد الحكومة باالنفراط ،وتمديد والية المجلس النيابي كـ»شاهد ما
شفش حاجة» ،ولو أدّى ذلك الى إغ��راق لبنان في الفتنة وهدم الهيكل على
الجميع...
*التحليل اإلخباري
لـ»التجمع العربي واإلسالمي
لدعم خيار المقاومة»

