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العدوانية الحمقاء تدفع المنطقة نحو الحرب الكبرى!

�سورية :الو�ضع الميداني
} حميدي العبدالله
أثارت التطورات التي شهدتها محافظة إدلب في شهري آذار ونيسان قلقا ً
عميقا ً لدى غالبية المواطنين السوريين ،وساهمت سيطرة اإلرهابيين على
مدينتي إدل��ب وجسر الشغور ومعسكر القرميد في خلق حالة من اإلحباط
وحتى التشكيك بقدرة سورية على الصمود ،األمر الذي أنعش من جديد آمال
الدول والجهات التي شنّت الحرب على سورية.
من المعروف أنّ الوضع الميداني في سورية في أع��وام  2011و2012
كان سيئا ً وكانت المبادرة لصالح الطرف الذي ش ّن الحرب على سورية ،حيث
سادت الرهانات ،وحدّدت المواعيد لسقوط الدولة السورية.
لكن في عامي  2013و 2014تغيّر المناخ السياسي والنفسي في سورية،
وبالنسبة للدول والجهات التي شنّت الحرب ودعمت اإلرهابيين في ضوء
النجاحات التي حققها الجيش السوري بدعم من حلفائه ،وال سيما مجاهدي
حزب الله .وكان السبب في هذا التغيير هو االنتصارات التي حققها الجيش
وحزب الله في ريف حمص ،وتحديدا ً على جبهة القصيْر وقلعة الحصن ،وما
حققه الجيش العربي السوري في محافظة حلب في عام  2013وما ت ّم تحقيقه
على جبهة القلمون وغوطة دمشق الشرقية في عام .2014
لكن هل كانت االنتصارات والمكاسب التي حققها الجيش السوري ومجاهدو
المقاومة في هذين العامين ربحا ً صافياً؟ وعلى ك ّل جبهات القتال؟ في هذين
العامين سقطت محافظة الرقة بأكملها بيد التنظيمات اإلرهابية التكفيرية،
كما حققت ه��ذه التنظيمات تقدما ً واض��ح��ا ً ف��ي محافظتي درع��ا والقنيطرة،
كسب لفترة محددة إضاف ًة إلى بلدة (السمرا) على
وت ّمت السيطرة على مدينة َ
الساحل ،والمواقع الهامة واالستراتيجية في ريف الالذقية ،كما ت ّم في هذين
العامين فرض الحصار على مدينة حلب ،قبل أن يقوم الجيش العربي السوري
بفكه وتحرير جزء كبير من الريف الجنوبي والشرقي والشمالي ،بما في ذلك
فك الحصار عن سجن حلب المركزي.
هل اختلف الوضع في عام  2015عما كان عليه في عامي  2013و،2014
لجهة حصول الك ّر والف ّر في القتال وتحقيق مكاسب هنا وتسجيل خسائر
هناك؟
مراجعة ال��ت��ط��ورات الميدانية التي شهدتها س��وري��ة ف��ي األش��ه��ر األربعة
أي تغيير في التوازن الميداني لم يحدث حتى
الماضية من عام  2015تؤكد أنّ ّ
بعد سيطرة اإلرهابيين ،بمساندة مكشوفة من تركيا والدول األخرى ،على إدلب
وجسر الشغور ومعسكر القرميد .مقابل هذه المكاسب التي حققها اإلرهابيون
في هذه المحافظة التي شكلت معقالً لهم منذ بداية الحرب على سورية لقربها من
الحدود التركية ،نجح الجيش العربي السوري ومجاهدو المقاومة في تحرير
ج��زء كبير من ري��ف الزبداني ،حيث ب��ات اإلرهابيون محاصرين في شريط
ضيّق ،كما نجح الجيش السوري والمقاومة في ش ّن هجوم معاكس في مثلث
أرياف درعا ودمشق والقنيطرة وحققا مكاسب كبيرة على حساب الجماعات
المسلحة ،وأعقب ذلك تطويق بلدة بصرى الحرير وفتح الطريق الواصل بين
ووسع الجيش سيطرته على بلدات حندرات
محافظة درعا ومحافظة السويداء،
ّ
وباشكوي إضاف ًة إلى مكاسب كثيرة في ريف محافظة الحسكة.
الخالصة ،إنّ الوضع الميداني ال يختلف من حيث التوازنات في عام 2015
عما كان عليه في عامي  2013و ،2014وبالتالي ليس مب ّررا ً ال حالة الخوف
واإلحباط من جهة مؤيدي الدولة السورية ،وال انتعاش آمال المعسكر المعادي
في تحقيق أهدافه وتطلعاته التي أفصح عنها منذ اليوم األول لشن الحرب ،وهي
إسقاط الدولة السورية.

ربيع وا�شنطن الأ�سود
بوجه الم�ؤامرة...

} محمد نعيم فرحات*
منذ أمد بعيد موغل في القدم ،بنى الغرب عموماً،
والقوى المتنفذة فيه خصوصاً ،موقفا ً عدوانيا ً إزاء
العالم العربي واإلسالمي ،قام على سوء فهم مقصود
وم��ن��ح��رف ،ت��ول��ت االع��ت��ق��ادات واألف��ك��ار المشوهة
المدعّ مة بالممارسات الخاطئة تحويله إلى سوء
فهم مقدس ،ثم قامت هيئات ومؤسسات عاتية على
غرار مؤسسة االستشراق االنجلو سكسوني –تحديدا ً
 بإعادة إنتاجه وتنميته وتصعيده وتأكيده أو كمايقول إدوارد سعيد «تحويله لمصاف ممارسة ثقافية
صلبة» ،وحدها فقط ،األمم الممتلئة بذاتها ،تج ّنبت
ه��ذا المنزلق على غ��رار ما فعل األل��م��ان و«بعض»
االستشراق الفرنسي.
ال ،لم يسبق ألمة أو طرف أو جهة أو إمبراطورية،
أن اهت ّمت بثقافة أخرى مثلما اهت ّم الغرب بالثقافة
العربية اإلس�لام��ي��ة وحامليها ،على نحو مش ّوه
وغاشم وظالم عموماً ،وقد و ّفر بعض «المحسوبين
قهرا ً وزوراً» على الثقافة العربية اإلسالمية وهم كثر
كغثاء السيل ،ما يدعم وجهة نظر الغرب المص ّممة
سلفا ً عن العرب والمسلمين ،هنا ليس من المثير في
شيء ،أنّ المحسوبين زورا ً على العروبة واإلسالم
هم بالذات حلفاء الغرب الموضوعيين وشركائه في
التشويه ،وق��د تج ّنب الغرب عن قصد ،وع��ن وعي
خبيث ،التعامل مع البنيات الحقيقية واألصيلة التي
تمثل جوهر الثقافة العربية اإلسالمية الحقيقية
القادرة على بناء الشراكات المجدية والمتينة.
وق��د ع � ّب��رت ه��ذه ال��ع��دوان��ي��ة ع��ن نفسها قديما ً
وحديثاً ،بصور وأشكال مختلفة امتدّت من التص ّورات
والتمثالت إلى الوقائع ،وإذا كانت حروب الفرنجة
نموذجها القديم ،فإنّ عملية استعمار العالم العربي
بعد تفكيك االمبرطورية العثمانية قد كانت نموذجها
المتجدّد ال��ذي واص��ل الموروث القديم وأض��اف له
فصوال ً كثيرة ،وص��ل لذروته عبر مساهمة الغرب
الحاسمة في إقامة دولة «إسرائيل» في قلب العالم
العربي واإلسالمي وفي صميم جغرافيته وروحه
معاً ،ولم يدّخر الغرب ذاته جهدا ً في رعاية «إسرائيل»
كفكرة ف��دول��ة فسياسات وتدعيمها وتوظيفها.
«إسرائيل» التي يرى أديب ديمتري بأنها تمثل «ذروة
العدوان الغربي على الشرق».
وعدوانية الغرب وغرائزيتها ولؤمها ،هي المعطى
يفسر الخلفية الحاكمة لفهمه وتعامله مع
ال��ذي
ّ
المنطقة وشعوبها وقضاياها ،وف��ي ه��ذا السياق
استخدم ال��غ��رب العقل ب��ص��ورة سلبية وم��د ّم��رة،
معادية للمنطق السليم ،حتى من زاوي��ة تحقيقه
لمصالحه الحيوية ،كما كان استخدامه للعقل على
خصومة مع الموضوعية ،ألنّ الموضوعية تفترض

هل ينبئ ما يجري خلف الكوالي�س
في الداخل التركي بانفجار داخلي قريب؟
} هشام الهبيشان*

} سعد الله الخليل
رغم توجيه النيابة العامة األميركية تهما ً بالقتل لستة من عناصر الشرطة في
قضية مقتل فريدي غراي في بالتيمور ،إال أنّ اإلحتجاجات الشعبية ال تزال مستمرة
في مدن عدة ولم تستطع قبضة الشرطة األميركية من إحكام السيطرة عليها في
العديد من المدن الكبرى التي انتقلت إليها موجة المظاهرات الساخطة من سلوك
الشرطة وأعادت إلى الواجهة ملف انتهاكات الشرطة األميركية ض ّد األميركيين
السود والتي تطلق عليهم أنهم من أصول افريقية ،ما يؤكد أنها تعبّر عن نظام ممنهج
يضع أجهزة الشرطة فوق مستوى المحاسبة ،خاصة أنّ تظاهرات سابقة ع ّمت مدن
نيويورك وميسوري ومانهاتن وفيرغسون رافقت موجة عنف للشرطة قبل أشهر
انتهت بمقتل  4أميركيين.
في بلد يسعى جاهدا ً إلى نشر شعارات الحرية والديمقراطية في العالم يتطلب
رفع شعاراتٍ مطالبة بالثورة ض ّد العنصرية وإعادة النظر بما تطرحه «األ ّم الحنون»
للثورات المل ّونة في العالم من قيم ،وحين يردّد عشرات اآلالف من المتظاهرين
وغالبيتهم من فئة الشباب «ال عدالة ال سالم» احتجاجا ً على ممارسات عرقية معلنة
انطالق «ربيع أسود» يبدو جليا ً بأنّ ثمة خلالً ما في تفسير األلوان في العقلية األميركية
تأسس على مبدأ قتل ما
والتي تعود إلى قرون مضت حافلة بالمجازر العرقية كبلد ّ
يزيد عن  95في المئة من الهنود الحمر ،السكان األصليين للواليات المتحدة ،عبر نشر
يؤسس لدولة الديمقراطيات
األمراض واألوبئة عن قصد إلبادتهم ،كسلوك ال يمكن أن ّ
والحريات ويضع ممارسات شرطتها في سياق المسارات التاريخية الطبيعية.
طوال سنوات أطلقت واشنطن ألوانها البراقة على حراك أتباعها حول العالم ،ولطالما
سعت ألن يزهر ربيعها في الشرق األوسط دما ً ودمارا ً وتبعية ونماذج لدول فاشلة في
الشكل والمضون ،وتكللت الجهود األميركية بالنجاح بإعادة تشكيل وتصنيع تنظيم
«القاعدة» بأشكاله الجديدة تحت مس ّميات «جبهة النصرة» و«داعش» ويافطات عريضة
فضفافة قوامها بروباغندا قوية وشعارات من قبيل «الشعب يريد».
صيحات اإلرادة الشعبية التي ر ّوجت لها واشنطن وصلت إلى عقر دارها ،وما
سوقته في الشرق األوسط من تظاهرات ظهر في أسواقها ،فهل ستق ّر بأحقية شعبها
في نيل حقوقه المشروعة كما دأبت على المطالبة بحقوق الشعوب المظلومة وفق
المصطلح األميركي؟ أم سيكون لها رأي أخر؟
يرتضي السوريون بأن تحقق واشنطن ألبنائها السود ما تشدّقت به خالل السنوات
الماضية من ضرورة أن توفره دمشق ألبنائها الثائرين ،ولن يطالبوا بسقوف مرتفعة
كسقوف أوباما وجوقته بحق الخطوات السورية في مواجهة اإلرهاب الذي دعمته
واشنطن.
بعد تنامي التظاهرات في المدن األميركية كيف تنظر واشنطن إلصابة  7رجال
شرطة في تلك االحتجاجات؟ وكيف ستر ّد على تظاهرات سلمية العناوين إنْ قتل
العشرات من عناصر شرطتها كما حصل ويحصل في سورية؟ وما جواب أوباما على
شعارات السلمية التي ر ّوج لها في سورية حين تطلقها تنظيمات كـ»أحرار واشنطن»
و«الجبهة الشعبية لتحرير بالتيمور» و«جبهة النصرة» ألهل فيرغسون؟ وهل سيرتب
حقائبه للرحيل من البيت األبيض مع أولى الصيحات التي تنادي بإسقاط نظامه؟
ربيع واشنطن األسود يلوح في األفق ،فهل سيعترف أوباما بمطالب شعبه وينصت
إلى شعاراته؟ كما دأب على توجيه النصائح لغيره ،أم أنه سيقول إنها مؤامرة؟

«توب نيوز»

الحرب كلها القلمون
الجغرافيا السورية كلها مقدسة ،وك ّل شبر من الجوالن واالسكندرون ال يق ّل قيمة وقداسة
عن المسجد األموي وكنيسة الصليب في قلب الشام.
في العمل العسكري والقيمة االستراتيجية لك ّل نقطة من الجغرافيا معانيها ورموز
دالالتها واعتبار بعضها في توقيت معيّن أه ّم من بعض آخر يعني أنه في توقيت آخر قد
تنقلب األولويات بالقيمة واألهمية حسب وجهة الحرب.
في لحظة الحرب الراهنة يجب التساؤل عن س ّر الضغط الشمالي والجنوبي على
سورية؟ ولحساب من يشتغل األتراك والسعوديون؟
«إسرائيل» هي مشغلهم جميعاً ،هذا ما ال يجب أن يغيب عن البال.
قضية «إسرائيل» هي خلق إمارة لـ«النصرة» في حدود الجوالن وحدود سورية مع
لبنان ،والفشل هنا وجودي وك ّل إنجاز يحققه التركي والسعودي عبر الحدود جنوبا ً
وشماال ً زائل إذا انهارت إمارة القلمون والجوالن.
يريد الكثيرون جذب األنظار نحو الشمال والجنوب لخلق تح ّد واستفزاز ،وبالتالي ابتزاز
يصرف النظر عن تدمير اإلمارة.
مواجهة الهجمات شماال ً وجنوبا ً وصدّها يستدعيان صرف النظر عن تدمير اإلمارة.
الر ّد ند ّمر اإلمارة ثم نتف ّرغ للشمال والجنوب.
بدأ الردّ...

التعليق السياسي

م��ن ال��غ��رب طريقة أخ��رى ف��ي التعامل ،تضمن له
مصالحه المشروعة وتحققها على نحو أدوم وأفضل
وأحسن وأليق ...مقبول ومتوازن ،وبفهم ممارسات
الغرب من هذه الزاوية يمكن العثور على ك ّل ما من
شأنه أن يدين عقله العدواني ،ويكشف عن تناقض
أخالقي وفكري وسياسي فادح ،يقوم داخل منظومة
تفكيره ،كما يكشف عن مدى فساد رؤيته وسلبيتها،
وهنا يصبح من الطبيعي أن نرى المنطق السليم
والموضوعية في رؤية األشياء وفهمها كضحايا لهذا
الفساد.
تفسر
كما أنّ العدوانية اللئيمة ذاتها ،هي التي
ّ
موقف الغرب المعادي على نحو حاسم ،للنزعة
التح ّررية االستقاللية ومن يحملها في المنطقة ،التي
قامت في حواضر العرب تحديداً ،من جمال عبد الناصر
والحاالت التي سبقته ،أو من االنعتاق الجزائري ،أو
من دولتي «البعث» في سورية والعراق أو من تحرير
اليمن ،أو موقفه من الحقوق الوطنية للفلسطينيين،
التي كان الغرب الماكر يرى نتائج مساهمته الحيوية
في تحطيمهم كشعب ،دون أن ّ
يرف لعقالنيته المدّعاة
جفنا ،وادّعاءاته عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان
وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
وفي ك ّل لحظة أو موقف يرتبط بالمنطقة وقضاياها
برهن ال��غ��رب على سقوط أخ�لاق��ي للمنطق ال��ذي
يعتمده ض ّد النزعة التح ّررية لشعوبها والحركات
ال��ت��ي مثلتها ،علما ً أن��ه��ا ح��رك��ات ل��م تطلب سوى
ممارسة حقوقها الطبيعية المشروعة ،ولم تشكل
تهديدا ً ألحد ،ولم تطرح مساسا ً بمصالح أحد ،طالما
يمس مصالحها وعواطفها ويحترم طموحاتها،
أنه ال
ّ
ّ
بكف يدهم
ولم تطالب بغزو أحد ،بل طالبت الجميع
عن إيذاء شعوب المنطقة واستغاللها واستباحتها،
ودعت الغرب حصراً ،نظرا ّ العتبارات عدة ،لعالقة
سوية متوازنة ،تلبّي المصالح المشتركة ،وتقوم
على االحترام .ورغم ما كانت توفره هذه الخصائص
من فرص للغرب لتعديل أخالقه وتصويب نظرته
للمنطقة ولشعوبها ،إال أن��ه أب��ى ،وك��ان تكفيريا ً
(بالمعنى السياسي والثقافي والفكري) في هذا
الصدد.
ورغ��م أنّ ال��غ��رب ذات���ه ،ناهيك ع��ن «إس��رائ��ي��ل»
بالطبع ،ك��ان ي��رى حجم المتغيّرات الحاصلة في
المنطقة بحكم مفاعيل عدوانيته في وعي المغلوبين
والمظلومين وضحايا سياسته ،وما ترتب عن ذلك
من مقاومات ،إال انه لم يجنح لتعامل عاقل معها،
وعوضا ً عن اختياره للتفاهم مع القوى التحررية
التي تحمل مشروعا ً تحديثيا ً له عالقة بالعصر،
تمادى في عدائيته من جهة ،وعزز روابطه وحمايته
لتركيبات تقليدية محلية متخلفة أو مشتبهة ال تمتّ
إلى العصر وقيمه ِبصلة ،ودعم حضورها كضامن

ضعيف لتحقيق مصالحه ورؤياه ومواقفه ،وأخيرا ً
أفصح عن روابطه المتعدّدة مع التطرف واإلره��اب
ومنتجيه وحاضنيه ،ك��أدوات يستخدمها لتدمير
المنطقة وح��واض��ره��ا ،كما ظ�� ّل يمعن ف��ي تدعيم
«إسرائيل» حتى وهي تتح ّول إلى عب ٍء ومأزق.
وصيرورة الصراع المركب المتواصل بين عدوانية
الغرب من جهة ،والمقاومات المتعاقبة في المنطقة
ضدّها من جهة أخرى ،تكشف عن تح ّوالت ذات مغزى
سيكون لها أثرها العميق ،إذ يالحظ ب��أنّ عدوانية
الغرب والوعي الذي يقف وراءها تتح ّول من عدوانية
لئيمة إلى عدوانية حمقاء وعبيطة وغبية وقاصرة
عن التكيّف العاقل مع ضغوطات الواقع ،حيث حافظ
الغرب فيها على تعامله القديم الذي لم يعد نافعا ً مع
متغ ّيرات المنطقة الجديدة ،بينما كانت المقاومات
المتتالية والمتراكمة في المنطقة ترث بعضها بعضا ً
وتتجاوز نواقص التجارب السابقة ،وق��د بلورت
أبعاد نموذجها ال ُمج ّر ِب في ميادين الصراع ،والذي
أظهر بأنه غير قابل لالنتكاس أو االنكسار ،كما برهن
على أنه يتعاطى مع المشهد بوعي عميق وبأدوات
تناسب اللحظة ويحشد ويوفر ش��روط التواصل
واإلنجاز ذهنيا ً ومادياً.
وم��ن��ذ وق��ت ليس ق��ص��ي��را ً أص��ب��ح زم��ن المنطقة
واحتماالته يتغيّر في غير صالح القوى النافذة في
الغرب ،وفي غير صالح «إسرائيل» ،ولكن الوعي
الحاكم فيهما ال يريد أن يرى ذلك ،بل إنه راح يز ّود
منطق العدوان بقوة التكفير.
وفي المنعطف الخطر الذي تعبره المنطقة والعالم،
الذي يمكن وصفه بأنه األخطر منذ ألف عام ،تجري
معارك الحشد والتمكين والتخندق اإليديولوجي
والنفسي وال��م��ادي جنبا ً إل��ى جنب م��ع المعارك
الفعلية ،وتتواجه على نحو قاس ومركب قوتين ،لهما
امتداداتهما المحلية واإلقليمية والكونية ،قوة التح ّرر
واالنعتاق الساعية للتحكم الح ّر بالمصير مقابل قوة
الهيمنة واالح��ت�لال المستندة ال��ى غباء العدوانية
وحماقاتها ولؤمها.
وف��ي ه��ذا السياق يمكن أن نفهم مثالً ،كيف أنّ
يفض بفرنسا
االعتداء على الصحيفة الفرنسية لم
ِ
 التي لم تكن بحاجة لبيان دموي في شوارعها -لمراجعة السياسات الخاطئة والعقيمة والموتورة
التي انتهجتها إزاء المنطقة وشعوبها وقضاياها .كما
يمكن أن نفهم كيف انّ تضخم اإلرهاب والتكفير في
المنطقة ،والذي ت ّم برعاية وتوظيف غربيين لتحقيق
مأربه فيها ،بات يرت ّد على نحو أو آخر على صانعيه
ويقوم بجوالت أفق في عواصمهم ،ومع ذلك فإنّ هذا
ال األم��ر لم يدفع بالغرب ذات��ه نحو مقاربة مختلفة
للمشهد في المنطقة.
وفي هذا اإلطار نستطيع ان نفهم ،كيف أنّ غباء

م��ع انطالق الع ّد التنازلي لالنتخابات
البرلمانية التركية المق ّرر إج��راؤه��ا في
السابع من حزيران المقبل ،والتي يسعى
الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ���ان من
خ�لال نتائجها المتوقعة إل��ى االستئثار
بالسلطة ،كما يتحدث ج ّل معارضيه ،برزت
إلى الواجهة مشاهد اعتقال واعتداء الشرطة
التركية على المتظاهرين الذين خرجوا في
مدينتي أنطاكيا وطرسوس ،وما حولهما من
بلدات في الجنوب التركي باألمس ،للتنديد
بسلوك النظام التركي ونهجه السلبي في
التعاطي مع الملف السوري وتدخل النظام
التركي في شكل مفضوح وعلني في التعدي
على سيادة بلد ج��ار لتركيا ودع��م النظام
التركي للمجموعات اإلرهابية في سورية
 ،باإلضافة إلى سخط هذه المجموعات من
سياسة النظام التركي في الداخل التركي ،
فمشاهد االعتقال واالعتداء على المتظاهرين
السلميين تظهر طبيعة وح��ج��م األزم��ات
المتالحقة التي يعيشها النظام التركي،
ومن الطبيعي أن يسمع ويشاهد صدى هذه
األزمات في الداخل التركي.
في هذه المرحلة ،يبدو واضحا ً لجميع
المتابعين لتداخالت الفوضى في الحالة
التركية أنّ النظام التركي أصبح يعاني من
حالة فوضى وتخبط وأزمة داخلية يصعب
تجاوزها اآلن.
داخلياً ،وفي هذه المرحلة تحديداً ،يؤكد
بعض معارضي النظام التركي أنّ الدولة
التركية تعاني أزم��ة اجتماعية اقتصادية
ثقافية سياسية مركبة ،فهي اليوم تعيش
ك��دول��ة على وق��ع أزم��ة اقتصادية خانقة
 ،وخ��ص��وص �ا ً ب��ع��د األرق����ام االق��ت��ص��ادي��ة
السلبية التي ظهرت مؤخراً ،والتي رافقتها
سياسة قمعية ينتهجها النظام التركي
ض�� ّد معارضيه ،وه���ذه ال��م��ؤش��رات تؤكد
حسب معارضي النظام التركي بأن النظام
التركي بأت يمر بأزمة ثقة خارجية وداخلية
وخصوصا ً بعد أن بات حلم تركيا بأن تكون
واحده من أعضاء دول االتحاد األوروبي أمرا ً
صعب المنال ،وعلينا أن ال ننسى هنا أنّ
تركيا بدأت تعاني في الفترة األخيرة عزلة
إقليمية وضغوطا ً دولية بعد فشل الرهان
على اإلخوان في مصر وعدم حدوث اختراق
ملموس في الملف السوري الذي كانت لها
فيه مساحة نفوذ كبيرة ودور بارز في تطور
أحداثه المتالحقة على األرض السورية من
خالل نفوذها في دعم ما يسمى بالمعارضة
السورية.
وبالعودة إلى ملف الداخل التركي  ،يقرأ
بعض المتابعين اليوم أنّ النظام التركي
أث��ب��ت أن���ه وص���ل ف��ي ح����واره م��ع بعض
المكونات الرئيسية من الشعب التركي إلى
طريق مسدود ،وخصوصا ً في ملف السالم
م��ع األك����راد ،وت��ح��دي��دا ً م��ع ح��زب العمال
الكردستاني «بي كي كي» ،فاالكراد الذين
ما زال «زعيمهم» التاريخي عبد الله أوجالن
المحكوم بالمؤبد في سجنه االنفرادي ،في
بحر مرمرة منذ  15عاماً ،فقدوا ثقتهم بهذا
النظام كما يتحدثون ،باإلضافة إل��ى أنّ
النظام التركي بدأ يمارس سياسة مزدوجة
المعايير بتعامله مع قوى سياسية مختلفة
على الساحة التركية ،ومنها على سبيل
المثال ال الحصر حزب «الشعب الجمهوري»
وحزب «الحركة القومية» اليميني المعارض
و «الشعوب الديمقراطي الكردي « ،وجماعة
فتح ال��ل��ه غ��ول��ن ،وخ��ص��وص �ا ً بعد إع�لان
مجموعة م��ن األح��ك��ام واالع��ت��ق��االت على
رم��وز سياسية ودينية في الداخل التركي

وعلى بعض معارضي النظام خارج تركيا
 ،فالسياسة البوليسية ال��ت��ي ينتهجها
النظام التركي اآلن ،ف��ي ح� ّ
�ق معارضيه
تثبت أنّ النظام التركي في طبيعة الحال،
ال يمكن له أن يتبع أي نهج جديد يؤسس
لحالة شراكة وطنية تخدم توفير حالة من
األم��ن واالستقرار في الدولة التركية ،فهو
في النهاية وكما يتحدث معارضوه ،نظام
إخواني ،ليس له فكر أو أداة أو أرضية أو
حاضنة ،سوى الحشد المذهبي والتأزيم
الجيو سياسي داخل تركيا في شكل خاص
وفي اإلقليم في شكل عام لضمان استمرار
بقائه في سدة الحكم.
باإلضافة إل��ى كل ذل��ك ،يعاني الشعب
ال��ت��رك��ي م��ن أوض���اع اق��ت��ص��ادي��ة صعبة،
فبعض مكونات الشعب التركي تعيش
أوض��اع �ا ً اقتصادية صعبة ج��داً ،فال يغ ّر
البعض إن شاهد حجم العمران واتساعه
ونشاط االقتصاد المحتكر الضيق ،ويعلم
أغلب المطلعين على الخفايا ،وخصوصا ً
االقتصادية  ،ويدرك الخبراء االقتصاديون
حجم األزمة االقتصادية في الداخل التركي
والتي تحاول حكومة أوغلو وم��ن أمامها
الرئيس التركي أردوغان إخفاء حقيقتها عن
الشعب التركي الذي بات يشعر بنتائجها
في شكل ملموس في الفترة األخيرة تحديداً،
فهناك ت��ق��اري��ر غير رسمية تشير اليوم
إل��ى وص���ول مجموعة  14ف��ي المئة من
أصل مواطني المجتمع التركي إلى حدود
معدالت خطوط الفقر و  5في المئة إلى ما
دون معدالت خطوط الفقر في بعض المدن
التركية ،وخصوصا ً ال��م��دن التي يقطنها
األكراد في شرق وجنوب شرق تركيا «ديار
بكر -م��وش -بينغول  -أورف��ة -عنتاب-
بطمان « ،ففي ه��ذه المدن يظهر في شكل
واضح ارتفاعا ً في عدد مناطق جيوب الفقر
فيها ،وعلى ه��ذا لنقس م��ع��دالت البطالة
والتضخم ونمو االقتصاد وحجم األزم��ات
االق��ت��ص��ادي��ة مجتمعة المتولدة ع��ن هذه
األرق��ام في عموم هذه المدن والمحافظات
التركية  81األخرى.
داخ��ل��ي��ا ً أي��ض��ا ً  ،أص��ب��ح واض���ح���ا ً في
الفترة األخيرة أنّ الكثير من المؤسسات
والجمعيات واألح����زاب ووس��ائ��ل اإلع�لام
المعارضة في الداخل التركي باتت تفتقد
أدنى حقوقها السياسية وحقها في التعبير
عن آرائها وامتالك حريتها ،وك � ّل ذلك يتم
بحجج واه��ي��ة ،وال��ه��دف من وراء ذل��ك هو
ك ّم األف��واه المعارضة ،والتشديد على عمل

القوة هو الذي قاد «إسرائيل» إلى عملية القنيطرة،
التي استدرجت لها مهانات استراتيجية مباشرة
وبعيدة المدى واألث��ر ،دون أن تضع العملية كما
سابقاتها حدا ً من أيّ نوع للمخاطر التي تهدّدها.
****
تشهد البيئة االستراتيجية في المنطقة تبدّالت
عميقة تتبلور في سياق منظومة من المعارك التي
تمت ّد نيرانها في اتجاه يتفاقم من معركة إلى أخرى،
بما يح ّد م��ن ق��درة ال��غ��رب و«إس��رائ��ي��ل» معا على
التص ّرف بالقوة الهائلة التي بحوزتهما ويضعهما
في كنف ضائقة عميقة ،حيث لم يعد بمقدورهما
االستباحة والبطش بدون حساب وأثمان.
وعلى نحو أو آخ��ر ،يمكن معاينة كيف يعود
الغرب «كأزعر» للعالم و«إسرائيل» «كبلطجي» في
المنطقة فيما يداهما مغلولتان من حيث القدرة وليس
من حيث القوة .بينما التاريخ الماكر ،والمفترسين
الكثر ،والصاعدين الى حقهم ،يمألون المساحات
ويغتنمون ضعف القدرة وفرضيات الفشل الغربية
«االسرائيلية» اإلقليمية المتحالفة ،ويوظفون نتائج
العطب البنيوي العميق الذي ال شفاء منه الذي يحكم
نظرة الغرب للمنطقة وشعوبها وحقوقهم.
وفي المعارك المترامية والمتنافذة على مسرح
حواضر العرب تحديداً ،من سورية الى العراق الى
لبنان الى مصر فاليمن ،وملف ملفات المنطقة المتمثل
في المسألة الفلسطينية وصوال ً الى إيران فرهانات
روسيا والصين ،تتكاتف المعطيات التي تجعل من
الحرب الكبرى ضرورة لح ّل قضايا المنطقة ،حرب
تقوم عبر معارك متعدّدة ال ينقصها س��وى إطالق
النيران الموسع والشامل والمكثف بين المتحاربين
بالجملة ،ووصولها إلى الفصل الحاسم ،وفي هذا
المنحى بالذات تلعب العدوانية الحمقاء وممارساتها
دورا ً رئ��ي��س��ي�ا ً ف��ي تسعير ال��ح��رب واستقدامها
وتسريعها.
وفي تد ّرج المعارك المختلفة نحو الحرب المركبة
وتح ّولها ال��ى «أ ّم م��ع��ارك» تكمن صياغة العالم
جديد ،حيث سيكون االندحار الثقيل للطرف الخاسر
بالنقاط ،كما سيكون الفوز المكلف للرابح أيضا ً
بالنقاط ،بيد أنها حرب تقول مؤشرات الواقع بأنّ
الذي سيفوز بها ،هو الطرف الذي يتمتع بالمناعة
الوجودية ،وباألحقية وباإليمان ،وصاحب الخيال
االستراتيجي واإلرادة والتصميم الذي يوظف المعرفة
والمهارة وال��ق��درة في إط��ار أخ�لاق��ي ،وسيخسرها
أصحاب العدوانية اللئيمة والحمقاء الذين لم يروا
الشرق يوما ً كما هو وكما يرى نفسه ،بل كما ص ّمموه
وغ ّربوه عن نفسه وعن سجاياه.
* كاتب واستاذ جامعي من فلسطين

فرن�سا وا�ستثمارات
دول الجوار ال�سوري

وسائل اإلع�لام المعارضة التي ب��دأت في
ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة بالكشف ع��ن الكثير من
ملفات الفساد المتعلقة بالحكومات التركية
المتعاقبة والتي يقودها أو يشرف عليها منذ
سنوات حزب العدالة والتنمية والذي وصل
إلى الحكم في تركيا عام .2002
إنّ مجموع هذه الملفات في هذه المرحلة
االقتصادية والسياسية والقبضة البوليسية
وم��ص��ادرة حرية الشعب التركي ،بحجج
واهية ،باإلضافة إلى االتهامات العالمية
للنظام التركي بتمويل اإلرهاب في سورية
والعراق تحديداً ،فهذه بمجموعها ،باإلضافة
ّ
حق المعارضين
إلى األحكام الجائرة في
للنظام ال��ت��رك��ي ف��ه��ي بمجموعها تطرح
مجموعة تساؤالت عن المصير المستقبلي
للدولة التركية ككل ،وإن كان هذا النظام
سيأخذ البالد بأكملها مستقبالً إل��ى حالة
الفوضى  ،وإل��ى المزيد من تعميق حاالت
االنقسامات المجتمعية في الداخل التركي
عرقيا ً وطائفيا ً  ،وإلى المزيد من التضييق
على معارضي هذا النظام.
ختاماً ،إنّ المرحلة المقبلة في الداخل
التركي تنبئ بمزيد من التعقيدات الشائكة
في الحالة التركية ،وخصوصا ً بعد أخذ
النظام القمع وتشديد القبضة البوليسية
على معارضيه ،كخيار مستقبلي قابل
للتطبيق في جميع المراحل  ،ما سيعمق حالة
الشرخ بين النظام التركي وبين مكونات
كثيرة من عموم الشعب التركي ،وخصوصا ً
مع أالك��راد والعلويين األت��راك الذين باتوا
يضيقون ذرع �ا ً من سياسة النظام التركي
نحوهم وهي سياسة تهميش وإقصاء كما
يتحدثون ،ومن جهة أخرى فقد بات واضحاً،
أنّ النظام التركي بدأ بمعاقبة حلفائه قبل
أعدائه في الداخل والخارج التركيين ،وهذا
ما أثبتته قضية إص��دار مذكرة توقيف في
ّ
حق الداعية اإلسالمي في المنفى فتح الله
غولن ،الحليف السابق لرجب طيب أردوغان
 ،ما يثبت أنّ النظام التركي بات فعالً ،يم ّر
بمرحلة صعبة ،فهل سيستطيع أن يعبرها
بأمان ؟ وهنا سأترك اإلجابة لأليام المقبلة
 ،علها تعطينا إجابات واضحة عن طبيعة
المسار المقبل للنظام التركي الستيضاح
معالم المرحلة المقبلة في الداخل التركي
وأثرها المستقبلي على النظام التركي وعلى
الدولة التركية ككل.

* كاتب وناشط سياسي ـ األردن

hesham.awamleh@yahoo.com
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ال��دول��ة العبرية ،تستخدم تحقيق األه���داف التكتيكية ،لصياغة وإنتاج
االستراتيجي منها بإتقان ،بحيث أنّ األمر االستراتيجي المفروغ منه ،يتمثل في
السيطرة على أراضي الغير العربي االستراتيجية منها ،وإكمال عمليات تهويدها
والقضاء على أيّ احتماالت لنشوء المقاومة الوطنية ،مع سعي حثيث لها إلى
مزيد ،من توريط واشنطن في أزمات الشرق األوسط المختلفة ،كي يقود ويؤدّي
ذلك إلى تسهيل مهمات الجناح اليميني المتطرف المحافظين الجدد بنسخهم
المستحدثة في إدارة الرئيس باراك أوباما ،وينجح في إعادة الق ّوات األميركية
االحتاللية إلى العراق عبر األحداث في األنبار بصور مختلفة.
كما قد يقود إلى التأجيل أو التباطؤ في االنسحاب األميركي في أفغانستان
واتخاذ األزمة األوكرانية ذريعة أخرى ،والترويج األميركي لعدم التعاون الروسي
مع واشنطن في االنسحابات الموهومة من أفغانستان ،وك ّل العالم شهد كيف جاء
توقيت اغتيال أسامة بن الدن لمزيد من تأجيل الخروج األميركي من كابول في
وقته ،ثم أنتج لنا األميركان أبو بكر البغدادي (بعد تصفية بن الدن) من بوكا،1
واآلن يعملون على إنتاج أبو الحسين اإليراني عبر نموذج بوكا 2بالرغم من
تفاهمات محطة لوزان...
كما تسعى العاصمة األميركية واشنطن دي سي ،إلى خلق مصادر تهديد
وخطر محدق ،في ظاهرها حقيقي وفي باطنها وهمي مفترض ،كي تستطيع
«إسرائيل» الحصول على المزيد من القدرات والمقدّرات المختلفة من أميركا،
وخلق مب ّررات ابتزاز مقنعة لإلدارة األميركية وحلفائها من الدول الغربية ،مع
دفع دول خليجية عربية معروفة إلى مزيد من الحلقات التطبيعية مع تل أبيب
واالرتماء بأحضانها.
وتتحدث المعلومات ،بأنّ هناك مشروعا ً «إسرائيلياً» – أميركيا ً لنشر وبناء
قدرات نووية ،لموازنة القدرات النووية اإليرانية ،سيت ّم بناء بعضها ونشر اآلخر
في دول خليجية عربية ومعروفة ،رغم اتفاقات وتفاهمات مجموعة خمسة زائد
واحد مع إيران ،وذلك بموجب اتفاقيات أمنية خاصة ت ّم توقيعها س ّرا ً وقبل أكثر
من عامين ،وقد تكون اجتماعات باراك أوباما والمكارثيون الجدد في واشنطن،
وفي ساحات ودول عربية قد أعطت إشارة البدء لنشر تلك القدرات النووية! فماذا
يعني ذلك؟

التطبيع «اإلسرائيلي» مع دول الخليج

أعتقد وأحسب أ ّنه يتموضع ويتبلور ،متمحورا ً بالمعنى االستراتيجي التالي:
فكرة التعايش مع إيران النووية ،صارت مقبولة لدى «اإلسرائيليين» ،وصار العقل
االستراتيجي األمني «اإلسرائيلي» ،أكثر اهتماما ً وتوظيفا ً وتوليفاً ،لفكرة مفهوم
إيران النووية ،ليحقق مزيد من المكاسب المختلفة ،ومزيد من فتح نوافذ الفرص
المهدورة في السابق من الزاوية «اإلسرائيلية» ،وفي مقدمتها تعظيم المنافع
لجهة التقدّم في مشروع التطبيع «اإلسرائيلي» مع دول الخليج المختلفة.
ومع تقليل المخاطر المختلفة على «إسرائيل» نفسها ،وذلك عبر الضغط من
أجل إعادة تنميط العالقات والروابط ،من أجل فصمها أو التقليل من حرارتها
بين أطراف مربع (سورية ،حزب الله ،المقاومة الفلسطينية ،وإيران) من منظور
العامل األميركي «اإلسرائيلي» وبعض من الدول األوروبية ،في متغيّر مجريات
السياق األمني الجمعي في الشرق األوسط ،والذي يعمل على إضعاف الحلقة
اإليرانية خاصرة الفدرالية الروسية الضعيفة ،عبر محاوالت إضعاف سورية
وللسنة الرابعة على التوالي وإخراجها من باقي حلقات محور الممانعة.
وتقول المعلومات ،بعدم حدوث مواجهات عسكرية على المدى القصير في
المنطقة ،بالرغم من وجود طائرات «إسرائيلية» مقاتلة ومتطورة ،في بعض
القواعد األميركية في المنطقة ودول الجوار السوري والعراق تحديداً ،مع اندالع
مواجهات ديبلوماسية قويّة حول المنطقة وفيها ،حيث ابتدأت بحملة بناء الذرائع
الجديدة ،حول موضوعة صواريخ سكود وغيرها ،العاملة بالوقود السائل ،والتي
تحتاج إلى أكثر من ثالثة أرباع الساعة إلطالقها؟
وفي ظني وتقديري ،أنّ استخدام األزمات كأسلوب إدارة ،في تفعيل أزمة حملة
بناء الذرائع الجديدة ،سوف يؤدّي إلى تفعيل أزمة داخلية لبنانية حول أسلحة
حزب الله اللبناني والمقاومة ،وهذا من شأنه أن يقود إلى إعادة إنتاج إشعال
الساحة السياسية اللبنانية ،والساحات السياسية الضعيفة األخرى ،وكما من
الممكن أن يؤدّي ك ّل ذلك إلى قرارات دولية جديدة تستهدف قوى محور الممانعة
في المنطقة ،وخاص ًة سورية ولبنان وإيران وحماس وحزب الله والمقاومات
األخرى ،والتي من الممكن أن تنشأ الحقا ً في المنطقة بعد إطالق إستراتيجية
المقاومة من سورية الستعادة الجوالن السوري المحت ّل ،بعد رغبة «اإلسرائيلي»
في تغيير قواعد فك االشتباك السابقة ،فت ّمت إزالة األلغام من الجانب المحت ّل
في الجوالن باتجاه القنيطرة ،قابلته إزالة األلغام من الجانب السوري باتجاه
الجانب الفلسطيني المحت ّل (إسرائيل) ،ك ّل ذلك ممكن الحدوث والتفاعل تبعا ً
لمجريات متغيّر العامل الدولي ،ومتغيّر بؤر الصراعات الجزئية في الساحات
السياسية الضعيفة والقوية في المنطقة.
ومن هذا المنطلق وعبر هذه السياقات اآلنفة ،ممكن فهم ما يجري على الحدود
السورية التركية وخاصة على معبر كسب ،وحيث األخير هو قرم سورية ،هناك
محاوالت تركية إلعادة إنتاجات لمعركة كسب السابقة ،كذلك ما يجري وما قد
يع ّد له في الجنوب السوري الساخن خاص ًة وبعد وصف مصدر عسكري أردني
بوضوح :أنّ الحدود األردنية السورية فسيفسائية بامتياز!

*محام ،عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية األردنية
www.roussanlegal.0pi.com
mohd_ahamd2003@yahoo.com

