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تركيا ...بين قلب الحزب المري�ض وقلب الجمهورية المري�ضة

انتهازية الغرب
} حميدي العبدالله
في نهاية ع��ام  2014ومطلع  ،2015عندما ك��ان الجيش السوري
يحقق المزيد من المكاسب على األراض��ي السورية ض ّد المجموعات
المسلحة ،بك ّل تشكيالها المصنفة إرهابية والمصنفة معتدلة من قبل
الغرب ،تعالت األصوات الغربية التي تؤكد أن ال ح ّل لألزمة في سورية
وال أفق لمواجهة اإلرهاب ،إال بالتعاون مع الحكومة السورية .وفي ظ ّل
هذا المناخ تقاطرت الوفود الغربية إلى سورية من الدول األكثر تشدّدا ً
واألكثر تورطا ً في الحرب عليها ،وال سيما وفود من فرنسا وحتى من
الواليات المتحدة .وفي هذا المناخ ،أطلق وزير خارجية الواليات المتحدة
األميركية تصريحه الشهير الذي أعلن فيه أنّ الح ّل في سورية يتطلب
مشاركة الرئيس بشار األسد وتعرض بعد ذلك لسلسلة من الضغوط
بهدف التراجع عن هذا التصريح ،لك ّن وسائل اإلعالم الغربية واألميركية
ومراكز األبحاث ،باستثناء تلك المرتبطة بمعسكر المحافظين الجدد
أو المم َّولة من الحكومات الخليجية ،دأب��ت على النصح بالتعاون مع
الحكومة السورية برئاسة الرئيس بشار األس��د لمحاصرة اإلرهاب
ووقف تمدّده.
لكن منذ أن حققت التنظيمات اإلرهابية تقدما ً في إدلب وتدمر ،بدأت
الحكومات الغربية ووس��ائ��ل اإلع�لام وم��راك��ز األب�ح��اث بالتراجع عن
مواقفها السابقة ،وتراجعت ،إن لم نقل اختفت ،الدعوات إلى التعاون مع
الدولة السورية لمكافحة اإلرهاب ،وعلى الرغم من أنّ التقدم الذي حصل
على جبهات إدل��ب وتدمر حققته التنظيمات اإلرهابية الموصوفة ،أي
يحل
«داعش» على جبهة تدمر ،و«النصرة» على جبهة إدلب ،إال أنّ ذلك لم ُ
دون استغالل الحكومات الغربية لتقدم اإلرهابيين والتراجع عن دعواتها
السابقة ،علما ً أنّ من يحارب اإلره ��اب فعالً ويخشى تعاظم قدرات
اإلرهابيين ،كان ينبغي أن يقلق أكثر من هذا التقدم الحاصل على حساب
الجيش السوري ،وكان ينبغي عليه أن يسرع أكثر إلى مالقاة الحكومة
السورية ،بل وحتى تقديم الدعم لها لجبه خطر اإلرهاب المتمدّد ،لك ّن
الذي حصل هو العكس تماماً ،فاإلعالم الغربي ومراكز األبحاث الغربية،
وحتى الحكومات الغربية ،احتفلت بتقدم اإلرهابيين وكأنه نصر لها،
وليس خطرا ً داهما ً ال يهدّد السوريين وحدهم ،بل المنطقة والعالم.
سلوك الغرب هذا ال يمكن تفسيره إال بأنه انتهازية سياسية ،انتهازية
تفتقر إلى أبسط القيم والمبادئ ،فالتنظيمات المتطرفة ،س��واء كانت
مصنفة إرهابية أو معتدلة ،جميعها تتبنى قيما ً ومفاهيم غير تلك التي
ينادي بها الغرب وتسود مجتمعاته ،وبالتالي فإنّ الغرب لو كان صاحب
مبادئ وال يعتمد االنتهازية السياسية ،لكان رفض من حيث المبدأ أي
تعاون وعلى أي نحو ك��ان مع ه��ذه الجماعات المتشدّدة ،لكنه ضرب
عرض الحائط بتلك القيم والمبادئ التي ينادي بها وق ّرر أن يتعاون مع
الشيطان للنيل من الدول والحكومات التي ترفض اإلذعان للسياسات
الغربية القائمة على الهيمنة والعودة إلى سياسة االستعمار.

الأ�سد مرتاح ل�سقوط الأقنعة
والأميركي ي�ستعجله
من دون أن يسميهما ،ظهر أردوغان وحزبه على لسان الرئيس السوري
بشار األسد ،ولكن هذه المرة من دون أن يبذل عناء الشرح واالستفاضة
عنهما ،فبالنسبة إلى الرئيس األسد فإنّ أردوغان ليس سوى أحد األقنعة
التي سقطت من بين أقنعة كثيرة بات الحديث عنها وعن حججها للهجوم على
سورية ،بالنسبة إليه ،مضيعة للوقت.
لم يعد بديهيا ً بالنسبة إلى األسد ،الحديث عن ك ّل ما مضى فهو على ما يبدو
يعلن ألعدائه أنه بات في موقع أقوى وأقدر من أن يتحدث عن مسلمات كان
خصصت النتقاد وتحذير ك ّل الدول
قد طرحها بين يدي الرأي العام الدولي ّ
الداعمة لإلرهاب.
الملفت في حديث الرئيس السوري هو عدم إعطائه االهتمام الكامل بالعملية
الديبلوماسية ،ليس ألنه ال يريد للحلول أن تتقدم ،بل إيمانا ً منه بأنّ سورية
وحلفاءها ،وخصوصا ً الروس ،أعطوا ك ّل ما يمكن إعطاؤه للعملية السياسية
من دفع ،وبدا أخيرا ً أنه لم يكن في وارد الخصوم إال للتشويش على اإلدارة
العسكرية للعمليات ض ّد اإلرهاب ،وهذا ما لم يحصل ،بفضل وعي الشعب
السوري الذي رفض وال يزال يرفض أي معارض تابع للخارج يعيش في
الخارج ويدعو إلى االنخراط في عملية سياسية مواربة ال تخدم سورية على
اإلطالق.
على أي حال ،وضع الرئيس األسد النقاط على الحروف وأعلن ارتياحه
الكامل المبني على انتصارات متعدّدة حصدها وحلفاؤه ،بدأت تثمر اليوم
وأبرزها االنتصارات الميدانية مع المقاومة اللبنانية والتوقيع النووي اإليراني
مع الغرب الذي جاء بصمود إيران وحلفائها جبهة كاملة متكاملة وصمود
شعب سورية الذي كان متيقظا ً لإلرهاب بك ّل درجات تصعيده حتى بدأت
األقنعة تسقط وكان أولها قناع الجارة التركية.
يعرف األسد جيدا ً أنّ تحوالً كبيرا ً جدا ً طرأ على األزمة السورية بعد توقيع
وصب في مصلحة سورية ،وهو الحرب التي أعلنها
االتفاق النووي مع الغرب
ّ
أردوغان أخيرا ً على «داعش» الذي دعمه يوما ً بيوم ،والتي صارت ه ّما ً أساسيا ً
على أردوغان تقديمه اعتمادا ً لدى األميركي وإال...
تصف صحيفة «غارديان» البريطانية إعالن تركيا الحرب على «داعش»
في سورية وسماح أنقرة للواليات المتحدة باستخدام قاعدة جوية لضرب
التنظيم المتشدّد ،بأنه تحول تاريخي في منطقة الشرق األوسط ،وهذا التحول
التاريخي هو تحول تلقائي مواز التفاق تاريخي ق ّررت الواليات المتحدة أن
تحصد نتائجه ،على ما يبدو ،سريعا ً لتقدمه أمام الرأي العام األميركي قربانا ً
يحفظ لفريقه مكانه في االنتخابات المقبلة فيتوج رمزا ً لمكافحة اإلرهاب
وحسن إدارة الملف أمام خصومه الجمهوريين السابقين وأمام توقعات القادة
األميركيين والعسكريين عن صعوبة التماس نتائج قبل  30عام.
كالم الرئيس األسد اليوم هو رسالة واضحة معنوية ونفسية لخصومه،
فالرئيس السوري الذي يتحدث اليوم يختلف عن ذلك الرجل الذي كان يتحدث
منذ خمسة أعوام وكان العالم كله ينتظر رحيله ألنه اليوم يرفع أمام ذلك العالم
الذي تغيرت وجهته شهادة صمود ممزوجة بتراجع استراتيجياته أمامه
وأمام حلفائه وبمراجعة ذاتية ليست مبنية على أخالقيات أبت إال وأن تظهر
بعد نهر الدماء الذي سال ،إنما نتيجة ثبات السوريين وتقديمهم رؤيا واضحة
عن وطنهم لم يتنازلوا عنها على الرغم من الجراح الكثيرة ونتيجة قتال حقيقي
ومكلف.
األميركي مستعجل جدا ً للحلول واألسد مرتاح يتروى في البحث السياسي
وهذا ٍ
كاف...
«توب نيوز»

�أوباما والخيارات ال�صعبة
يسأل بعض هواة التحليل السياسي ما المانع بين ان يوقع أوباما التفاهمالنووي مع إيران ويذهب إلى الحرب على سورية؟
يتجاهل هؤالء أو يجهلون أنّ التفاهم صار خيارا ً ألنّ الحرب على سوريةوعلى حزب الله متف ّرقين ومجتمعين صارت مستحيلة.
 التفاهم ص��ار إجباريا ً ألنّ ح��روب حلفاء أميركا من «إس��رائ��ي��ل» إلىالسعودية وتركيا صارت مستحيلة أو بال جدوى أو ربما ورطة يصعب الخروج
منها بخير.
التفاهم تتويج النتظارات واختبارات الخيارات األخرى ولذلك كان وقتالتفاوض الطويل.
عندما ق � ّرر أوب��ام��ا وم��ن ورائ��ه ك � ّل المؤسسة الديبلوماسية واألمنيةوالعسكرية التوقيع على التفاهم وقعوا جميعا ً على إق��رار ضمني بسقوط
الخيارات القائمة على تعديل الموازين في جبهات المواجهة التي تتصل بموقع
ومكانة إيران من سورية والعراق واليمن ولبنان وفلسطين.
 اوباما بعد التفاهم مضطر إلى مواصلة الجمع بين خوضه لحرب الدفاععن خياره وحماية حزبه من الخسارة الرئاسية وحماية المصالح الميركية.
الخطوة التي تجمع بين الخيارات هي تسريع الحرب على «داعش» نحونصر قريب.
تربح أميركا مزيدا ً من األمن ويربح الديمقراطيون نصرا ً يعطيهم فرصالفوز الرئاسي.

التعليق السياسي

} نارام سرجون
إنّ مشكلة بعض الحالمين الذين تخيب توقعاتهم
هي أنّ حياتهم تتحول إلى تمثيلية تقلد الحلم المفقود
وتحاول أن تعيش في أوهامه عندما تتعثر والدته في
المخاض الطويل ،ولكن لألسف فإنّ تمثيل الحلم وتمثله
وإرغامه على االنصياع لهذياناتنا ال يُنزل به عن شجرة
المستحيل وأق��دار السماء بل يحوِّل صاحبه إلى رجل
مجنون ،وأما مشكلة الممثلين الذين ال يحققون أحالمهم
في النجومية أو الذين يسقطون من على متن النجوم
فهي أنهم يبالغون في حركاتهم وأدائهم التمثيلي إلقناع
الجمهور بقدراتهم ولياقتهم ولفت أنظار المخرجين إلى
تفوقهم وإمكاناتهم فاليقنعون أحدا ً إال بأنهم فعالً ممثلون
فاشلون أو صاروا ممثلين فاشلين مثل جمال سليمان في
أعماله األخيرة الرديئة.
الكارثة أن يكون هناك حلم فاشل لممثل فاشل مثل تركيا
التي يختلط في سلوكها أداء الحلم الفاشل المستحيل
والممثلين الفاشلين الذين يبالغون في حركاتهم وأدائهم
يغص
التمثيلي حتى تحولت تركيا إلى مسرح كبير
ّ
بالحالمين الفاشلين ،ووصل بعضهم إلى ح ّد المرض
والهوس ،الممثلون والجمهور في حزب العدالة والتنمية
معا ً يتبادلون التمثيل والحلم ،وسيدخل الجميع مرحلة
المرض العضال الذي ال برء منه ،وفي هذا الجو المريض
تحاول فرقة حزب العدالة والتنمية لألعمال المسرحية
المنصة
السياسية أن تمارس المزيد من الرقصات على
ّ
لجذب األضواء ولكن عندما بدا جليا ً أنّ العرض قد فشل
النص المكتوب ونزلوا عن خشبة
خرج الممثلون عن
ّ
المسرح وانتشروا في ال��ش��وارع واألزق��ة المحيطة به
ليخلطوا الحلم بالواقع لتسول اهتمام العابرين.
تركيا ،كما ص��ار م��ن البديهيات ،ه��ي التي تمسك
ب��أع��ص��اب ال��ح��رب ال��س��وري��ة ألن��ه��ا تمسك بأعصاب
«داعش» و«جبهة النصرة» وتمسك بخوانيق البغدادي
وتخص تركيا تنظيم «داع��ش» بالعناية
والجوالني،
ّ
الفائقة للعب دور «الجوكر القذر» الذي تلوِّح به حكومة
العدالة والتنمية في المنطقة من العراق وحتى ليبيا،
ّ
يشق
م��رورا ً بلبنان ومصر ،وال نبالغ إن قلنا إنّ من
ص��در ح��زب العدالة والتنمية سيجد قلب «داع��ش»،
وك ّل من يقول عن مساكنة واتفاق عدم اعتداء بينهما
يخدع نفسه ألنّ «داعش» غير قادر على الحياة من دون
تركيا التي تضع يديها على عنقه وهي التي تمسك بك ّل
خيطانه الخفية ألنها تعتبره القفازات القذرة السوداء
التي تخفي بصمات اليد التركية في األحداث في لعبة
«الجوكر القذر» ،ففي الحروب تتوق الدول المتحاربة
إلى ارتكاب العمليات القذرة لتسهيل كسب الحرب فقتل
المدنيين وترويعهم بالمجازر يشكل ضغطا ً نفسيا ً هائالً
على الخصم وكسرا ً لمعنوياته وتشتيتا ً لقدرات جيشه،
ويرغمه على ات��خ��اذ خ��ي��ارات مهادنة وت��ن��ازالت كما
تفعل «إسرائيل» في ك ّل حروبها بقتل المدنيين وتدمير
البيوت ليتشكل رأي عام ضاغط على خصمها بالتوقف
عن «العناد المكلف» واستخدام الثمن المدني الباهظ
لقلب الرأي العام ض ّد إرادة الصمود حتى النهاية ،وهذا
أمر تفعله أميركا والغرب في ك ّل الحروب ،فاستهداف
هيروشيما وناغازاكي كسر إرادة القتال في اليابان.
ومن هنا ،فإنّ الدول التي تباهي باستعراض أخالقياتها
تكسب جيوشها الحرب بالوسائل القذرة دون االعتراف
بأنها تبارك جرائم الحرب ،ولذلك تجد أنّ األميركيين
لم يك ّرموا الطيارين الذين ألقوا القنبلة الذرية على
هيروشيما وناغازاكي ،رغم أنّ هؤالء هم الذين حسموا
الحرب ،وكذلك فإنّ ملكة بريطانيا ك ّرمت جميع الجنود
والفرق المقاتلة بعد الحرب العالمية الثانية ولكنها لم
تجرؤ حتى اآلن على تكريم أطقم القاذفات البريطانية

التي أبادت وأحرقت المدن األلمانية ،مثل شتوتغارت
ودرس���دن ،ألنّ تلك العمليات ال ت��زال ُتعتبر عمليات
قذرة رغم أنّ كسر شكيمة األلمان ومعنوياتهم كان في
تدمير مدنهم وليس في تدميرهم في مدن اآلخرين في
ستالينغراد أو في العلمين ،ولكن في عصر صارت فيه
الحروب تتابع مثل مباريات كرة القدم بشكل مباشر
�ي ،ص��ارت الجيوش مضطرة إل��ى إنكار العمليات
وح� ّ
القذرة وارتكابها من خلف ستار ألنها أمر محرج وانتصار
ال ُي��ش � ِّرف .من هنا ص��ارت الحاجة ماسة إل��ى ارت��داء
القفازات عبر استعمال المنظمات اإلرهابية من القاعدة
وأخواتها وصوال ً إلى «داعش» التي ترعاها تركيا بشكل
مباشر وتحضن بيضها.
لذلك ،عندما تريد تركيا أو الغرب ارت��ك��اب عملية
قذرة في أي مكان يتم تكليف «داع��ش» بها الذي ينفذ
العملية علنا ً ودون حرج ودون أن يكون اتهام تركيا
بالضلوع في الحدث مقنعا ً كثيراً ،فتذبح أمام العدسات
وتفقأ العيون وتحرق األحياء وتغرق الضحايا وتسبي
نساءهم وتبيع البشر وأعضاءهم دون تهيُّب من اللوم
ألنها أعمال ترتكبها منظمات هالمية ال أم لها وال أب،
القفاز األسود القذر التركي أو الجوكر التركي المس ّمى
داعش يفيد في تنفيذ األهداف التركية في ك ّل المنطقة،
وه��و يضرب بعنف منقطع النظير البنى المدنية بل
يرغم المدنيين في مناطقه على الوالء المطلق له والقتال
معه ألنه يستعمل سالح الموت كأول العقوبات وليس
آخرها ،وتد ُّرج العقوبة هو في نوع الموت فقط ومذاقه،
وكما كان العثمانيون يتفننون في عرض قسوتهم في
الساحات العامة بالخوازيق والتقطيع وسمل العيون،
بأمر الخليفة ،ف��إنّ داع��ش يتبع المنطق نفسه الذي
نجح في قمع الشعوب التي احتلها العثمانيون وش ّل
إرادة التمرد التي ترى الخازوق والعقوبات المفرطة
القسوة بانتظار أحرارها ،وهذا في الحقيقة ما أطال عمر
السلطنة ،و«داع��ش» يتبع العقيدة العثمانية نفسها،
أمالً في أنّ تش ّل وحشيته إرادة السكان في التخلص منه
والقبول بالقدر «الداعشي».
لم يكن الغرب بعيدا ً طبعاً ،ولم يمانع في أن ترتدي
تركيا القفاز ال��ق��ذر وتلعب الجوكر ال��ق��ذر طالما أنه
سيستأصل شأفة اإلسالم ويهزمه في عقر داره ،بحجة
«داعش» ،عندما تتداخل مس ّننات اإلسالم مع مس ّننات
«داع��ش» وتختلط مياه اإلس�لام بمياه «داع��ش» حتى
يصعب فصلهما.
دخلت تركيا مصر واليمن وليبيا وت��ون��س وغ��زة
علنا ً عبر اإلخ����وان المسلمين وتسللت إل��ى أعماق
العراق وسورية وليبيا في ثياب «داع��ش» وعلى ظهر
«الدواعش» و«جبهة النصرة» ،وكان الجيش التركي
هو من ينفذ العمليات دون أن يظهر في الصورة ويرتكب
األعمال القذرة ويمارس السلوك العثماني القديم بأيدي
«الدواعش» بينما تظهر يداه نظيفيتن عندما يخلع القفاز
أو عند رفع البصمات عن السكاكين والسيوف وبقع الدم،
فال تظهر بصماته في مواقع الجريمة في سورية والعراق
وليبيا ومصر.
من المؤكد أنّ الطموحات التركية الكبرى في سورية
انتهت وإن لم تعلن تركيا ذلك ،وهناك قناعة تتسع في
أوساط حزب العدالة والتنمية ومكاتبه العليا باستحالة
إسقاط النظام في سورية أو الوصول إلى الجامع األموي
في دمشق وأنّ مشروع أردوغ��ان انتهى جنوباً ،حتى
أق��رب المستشارين ألردوغ���ان ص��اروا في اتصاالتهم
ينقلون قناعته بذلك ويقللون من سقف تمنياته وشروطه
ويناورون في حدود االنسحاب التكتيكي وأثمانه ،لكنّ ما
يحدث اآلن حقيقة أهم من ذلك وهو أنّ تركيا تريد إيقاف
نتائج مغامرتها في سورية دون أن تدخل تلك اآلثار
إليها وذل��ك بإبقاء التوترات خ��ارج تركيا ألنّ األخيرة

اليوم قلقة جدا ً من التوتر الديني والصعود الكردي في
داخل تركيا وهذا من اآلثار الجانبية الالمتوقعة للحرب
في سورية والتي لم ترصدها عينا أردوغان وهو يحقن
الحدود بالحرب والتقسيم والتعصب المذهبي .فبعد
هذه السنوات من استعراض العضالت التركي األجوف
ظهر األسد قويا ً وظهر أردوغان ضعيفا ً وهو ال يقدر على
اتخاذ قرار الحسم دون إذن وتفويض ،وبدا في إمكاناته
اإلقليمية محدودا ً وأهان تركيا وهيبتها وهي تحجم عن
تنفيذ أي وعيد بإسقاط دمشق ،رغم ماليين التهديدات،
حتى صار أردوغان ووعوده مثاال ً للجعجعة الفارغة.
تكسرت
وف��ي ه��ذا الجو من تراجع الثقة بالقيادة
ّ
القشرة الوطنية التركية وظهرت تناقضات المجتمع
التركي وظهر على وجه الخصوص األك��راد األت��راك في
لحظة ضعف حزب العدالة والتنمية عندما تعثر في
سورية ،وخرج األكراد األتراك من حالة التقية السياسية
في تركيا المخبأة تحت القشرة الوطنية ولن يعودوا إال
بقطعة لحم كبيرة من جسد تركيا تمضغها كردستان
تركيا.
ال��ي��وم ،يكلف ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية «داع���ش»
بحماية وح��دة تركيا بتأديب األك��راد عموماً ،واألك��راد
األت���راك خ��ص��وص�اً ،ال��ذي��ن وبسبب س��وء الحسابات
التركية تحولوا إلى كتلة سياسية نمت على ضفاف
األزم��ة السورية وشربت من مياهها ،وك��أنّ المقصود
منها استغاللها إلسقاط الدولة السورية ،فإذا بالتهديد
الكردي يقترب من الدولة التركية نفسها ،ألنّ جسد
كردستان في الحقيقية هو في تركيا التي تحت ّل معظم
كردستان عملياً ،ولو حصل األكراد على ك ّل ما يريدون
في العراق وسورية وإي��ران ،فال شيء يعادل الجائزة
الكبرى لهم في كردستان تركيا ،وبدون كردستان تركيا
فإنّ كردستان هي أذرع وأرجل بال جسد وال رأس ،وإذا
ّ
يشق صدر حزب العدالة والتنمية سيجد قلب
قلنا إنّ من
ّ
يشق صدر
«داعش» ،فإنّ الصواب أيضا ً أن نقول إنّ من
تركيا سيجد فيه قلب كردستان النابض.
عملية س��وروج التي حاول حزب العدالة والتنمية
تصويرها على أنها تحرك «داع���ش» ض��ده ورافقته
مبالغة ف��ي التمثيل وال��ت��ه��دي��د واألداء وال��ح��رك��ات
البهلوانية إلقناع من بقي مشككا ً أنه حتى تركيا عدوة
لـ«داعش» بدليل ارتفاع منسوب تهديدات «داع��ش»،
ولو كانت تركيا تخشى «داعش» لهرولت للتنسيق مع
أهم جيش يواجهه وهو الجيش السوري وق ّررت مباشرة
إقفال الحدود لخنق التنظيم وتركه تحت رحمة الجيش
السوري .هذه العملية المدبّرة في قلب حزب العدالة
والتنمية دليل على أنّ حزب العدالة والتنمية قد وصل
إل��ى زم��ن المرض والح ّمى ،فالعملية التي وقعت في
سوروج ليست موجهة ض ّد حزب العدالة والتنمية ،وإن
بدت وكأنها خروج محدود لـ«داعش» عن السيطرة ،وهي
في النهاية تشبه عملية الريحانية التي لم يقم الممثلون
األتراك يومها بنفس الحركات التمثيلية والرقص بحجة
الخطر على األم��ن ال��ت��رك��ي ،وه��ي ف��ي رأي المحللين
الغربيين إما من تدبير أجنحة متم ّردة في حزب العدالة
والتنمية إلح��راج القيادات الحالية الستغالل الحدث
ولتدبير انقالب أبيض داخ��ل الحزب ،أو أنها محاولة
من تركيا لحماية نفسها بعد أن ظهر على جلدها طفح
الفوضى وعالمات التفكك الرهيب ،والعملية هي رسالة
من أردوغان بالذات لألكراد وعقوبة لهم وإنذار بأنّ أي
تحرك ض ّد الدولة سيعني إطالق يد «داعش» بسمعتها
الرهيبة بين األكراد ،وسيعني بداية تحالف علني بين
تركيا و«داعش» لمواجهة عدو مشترك ،بدليل أنّ تركيا
و«داع��ش» يحاربان ح��زب العمال الكردستاني نواة
كردستان تركيا القادمة ،وهي غاية التحرك التركي.
إنّ العملية القذرة في سوروج تشبه السيناريو الذي
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تسرب من اجتماع س��ري عقده حقان فيدان مع داود
أوغلو واقترح فيه إطالق قذائف وصواريخ من األراضي
السورية نحو األراض��ي التركية لتبرير تدخل تركي،
فكان البديل هو غ� ّ
�ض الطرف عن اختراق «داعشي»
في سوروج ،وعملية سوروج ،عالوة على أنها محاولة
يائسة لخلق أجواء حرب على الحدود إلعادة ل ّم شمل
األتراك حول شخصية أردوغان وحزبه ،هي أيضا ً ستب ّرر
ألردوغان وعصابته هذه المرة تحركاتهم في الشمالين
السوري والعراقي ،بحجة االضطرار لمحاربة «داعش»
بعد أن لسع تركيا وبذلك يقوم الجيش التركي بخلق
واقع صعب التغيير في قطاع جغرافي لفترة من الوقت
يرتب فيه إلقامة كيان ما لمعارضة سورية ستخلع عنها
ثياب «داعش» و«النصرة» التي ترتديها قبل أن ينسحب
الجيش التركي ويسلمها مه ّمة الحفاظ على األمن ،وأهم
وظيفة ستكون مواجهة األك��راد وتشتيتهم وإشغالهم
بحرب بال نهاية مع كيان رمادي بين سورية وتركيا ال
يتبع أي دولة ،وستكون مه ّمة هذا الكيان محاربة األكراد
تحديداً ،وتشكيل مغناطيس لجذب المقاتلين األك��راد
إليه.
التمثيلية الفاشلة ف��ي س��وروج تنضم إل��ى قائمة
المسرحيات األردوغانية مثل مسرحية سفينة مرمرة
ومسرحية داف���وس ومسرحية ت��وت��ر ال��ع�لاق��ات مع
«إس��رائ��ي��ل» ،لكنّ ه��ذه المسرحية الفاشلة ب��ال��ذات،
هي األكثر إخفاقا ً وتعتبر محفوفة بالمخاطر وأخطر
تمثيليات حزب العدالة والتنمية التركي ال��ذي صار
يسمى بالحزب ال��م��ري��ض ،وي��ق��وده ال��رج��ل المريض
بأحالمه ،الذي جعل تركيا مريضة حيث المجتمع يتفكك
بين مشاعر كردية وقومية طورانية ،وبين مشاعر
مذهبية للس ّنة وللعلويين بلغت ذروتها.
إذا أكمل الحزب المريض مسرحية سوروج وأتبعها
بمسرحية المنطقة العازلة ،فال شك أنه بذلك يكون قد
حفر قبره بيده ليس ألنّ «داعش» سيقتله بل ألنه يخلع
قفازاته وسيجد أنه يدخل حقل ألغام يتجنبه ك ّل من عنده
عقل .فهل هناك هدية أثمن لألكراد ولك ّل أعداء تركيا من
وجود الجيش التركي رسميا ً خارج حدوده حيث موسم
الصيد سيكون دسماً؟ وهل هناك من يجرؤ على إعالن
منطقة حظر طيران في زمن انتهى فيه حظر الطيران
باالتفاق النووي مع إي��ران ومحورها؟ هل هناك من
يصدق وعود المنطقة العازلة إال مجانين حزب العدالة
والتنمية المريض؟ وهل يمكن أن يقدم األميركون على
توريط أردوغان بالمنطقة العازلة واالحتكاك مع سورية
لغاية تركية في نفوسهم؟
المشهد يكاد يقول إنّ الحزب المريض وزعامته لم
ينحرفا كثيرا ً ع ّما يتوقع لهما مسارهما االن��ح��داري
ومدارهما المنحني وإن تباطأ قليالً ،ويقول إنّ مسرح
أردوغ��ان مقبل قريبا ً على عروض كثيرة وبهلوانيات
ومبالغة في التمثيل ألنّ الفترة القادمة صعبة للغاية.
إنني بانتظار المشهد ال��ق��ادم من المسرحية ومن
ثم سأسترخي وأنا أنتظر المشهد األخير على أح ّر من
الجمر ،وبعدها س��أق��ول لكم بالضبط متى سيسدل
الستار على مسرحيات الحزب المريض كما أسدل
الستار على الخالفة المريضة منذ مئة سنة .وإذا مات
وحجر
الحزب المريض أو ت ّم نقله إلى مشفى المجانين ُ
عليه ،فإنّ عصرا ً جديدا ً سيبدأ ،عصر بال «داعش» وبال
نصرة ،بال ممثلين فاشلين وبال مسرحيات ومعارضات
فاشلة.
ال أوهام وال نجوم مسرح ،ولن تبقى إال نجوم المقاومين
الذين صمدوا دون تمثيل صمودا ً مذهالً ،وانتصروا دون
أن يقفوا على المسارح وينتظروا التصفيق والمديح ،إن
شققتم على قلوبهم طارت منها طيور الفينيق ،وأسراب
من أرواح آالف الشهداء.

«�إ�سرائيل» وقدرها النح�س في تموز
العيد الخرافة ،الذي يعتبره اليهود يوما ً
يُطهرون فيه أنفسهم من الذنوب؟
ُب��ن��ي على نتائج هاتين الهزيمتين
الكثير ،لتقف ف��ي طليعة تلك النتائج
نقطتان ،األولى أنّ «إسرائيل» باتت على
قناعة ويقين بأنّ قدرتها على كسر وقصم
ظهر المقاومة في لبنان وفلسطين أمر
مستحيل ،بل ويمثل من وجهة نظر قادتها
السياسيين والعسكريين وحتى األمنيين
معجزة لصعوبة تحقيق ه��ذا ال��ه��دف،
وه��ذا ما عبّر عنه كثير من المسؤولين
والقادة والمحللين والك ّتاب في الكيان
الصهيوني ،في أحاديثهم وتصريحاتهم
ومقابالتهم ،حول حزب الله والمقاومة في
غزة وقدراتهم وإمكانياتهم وتكتيكاتهم
ال��ع��س��ك��ري��ة .ل��ذل��ك ن��ش��اه��د ك��ي��ف تلجأ
«إسرائيل» إلى البحث عن وسائل وطرق
تجنبها المواجهة ،أقله في األفق المنظور،

} رامز مصطفى
صحيح أنّ القدر ،في أغلب األحيان ،هو
من يق ّرر في شؤوننا وش��ؤون اآلخرين،
ولكن عندما قررت «إسرائيل» الذهاب إلى
حربين ض ّد المقاومة في لبنان وفلسطين
في شهر تموز من العامين  2006و،2014
ه��ل أدرك���ت أنّ ق��دره��ا ال���ذي ق � ّررت��ه في
ش ّنها هاتين الحربين ،كان سيقودها إلى
هزيمتين مدويتين ،وهي التي لم تختر
التوقيت عن عبث ،بل إنّ هذا االختيار جاء
من خلفية أنها تريد االنتقام من خرافة ال
سند تاريخي لها ،وهي أنه في السابع
عشر م��ن ت��م��وز ك��ان خ��راب م��ا يسمى «
الهيكل « ال��ذي ال ت��زال تبحث عنه تحت
المسجد األقصى منذ احتالله في حزيران
من العام  ،1967باإلضافة إلى ما يسمى
بـ«عيد الغفران» في العاشر من تموز ،هذا

لذلك تحولت المقاومة وصمودها وثباتها
في ميادين المواجهة إلى حقيقة ماثلة ال
يمكن تجاهلها أو القفز عنها .أما النقطة
ال��ث��ان��ي��ة ،فهي أنّ «إس��رائ��ي��ل» أضحت
مكشوفة أم���ام مجتمع المستوطنين،
ال��ذي��ن ان��ه��ال��وا على حكوماتهم بش ّتى
الصنوف والنعوت ،متهمين إياها بالفشل
واإلخفاق ،بل والهزيمة أمام المقاومة في
لبنان وفلسطين.
وعليه ،فإنّ هوة الثقة بين دولة الكيان
ومستوطنيها ،ت���زداد ات��س��اع�ا ً لتصبح
ال��ه��ج��رة المعاكسة ه��دف �ا ً يسعى إليه
الكثير من المستوطنين ،بسبب فقدان
األمن واألمان داخل فلسطين المغتصبة،
وعجز حكومتهم عن تأمين ذلك لهم في
ظ ّل الصواريخ التي تتهدّدهم من الشمال
والجنوب ،وهم الذين خبروها في أعوام
 2006و 2008و 2009و 2012و،2014

واليوم ينتابهم الخوف والهلع مما تخبئه
لهم المقاومة في لبنان وقطاع غزة إذا ما
اندلعت حروب جديدة.
ولم يكن ينقص الكيان «اإلسرائيلي»
ذلك النحس الذي ظلله في تموز اللبناني
ع���ام  ،2006وت��م��وز الفلسطيني ع��ام
 ،2014ليلحق به نحس جديد ،أيضا ً في
تموز من هذا العام .ولكن هذه المرة من
بوابة االت��ف��اق ال��ن��ووي بين الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ودول الخمسة زائدا ً
واح��داً ،لتصبح «سيبة» نحسها مكتملة
ع��ل��ى ث�لاث��ة ،وجميعها ع��ل��ى ي��د محور
المقاومة في المنطقة .وهذا ما يفسر حالة
الهستيريا التي تنتاب نتنياهو وقيادات
الكيان من ه��ذا االتفاق ال��ذي يعتبرونه
خطرا ً استراتيجيا ً على وجودهم ككيان
ع��ل��ى أرض فلسطين ،ع��ل��ى ال��رغ��م من
اح��ت��ف��اظ دول���ة ال��ع��دو بما ي��ق��ارب على

مدعو ( ...تتمة �ص)1
تمام �سالم
ٌّ
ب���ات واض���ح���ا ً أنّ ال��ص��راع��ات ال��داخ��ل��ي��ة
والتدخالت الخارجية تركت آثارها في الشبكة
ّ
وعطلت قدرتها على التقرير .دونكم
الحاكمة
األدلة والشواهد:
 م��ن��ذ  429ي��وم��ا ً ش��غ��رت س���دة رئ��اس��ةالجمهورية فما تمكّن مجلس النواب من انتخاب
رئيس جديد.
 منذ العام  2013انتهت والية البرلمان فماجرت انتخابات عامة بل م ّدد النواب ألنفسهم
مرتين لمدة سنتين ،ومع ذلك يمتنع هؤالء عن
التشريع بدعوى عدم ج��وازه مع شغور سدة
رئاسة الجمهورية!
 منذ ال��ع��ام  1996استحقت للموظفينوالمعلمين والعسكريين سلسلة رتب ورواتب
جديدة فما قامت الحكومات المتعاقبة بإقرارها،
تقصدت ذلك.
واألرجح أنها ّ
 م��ن��ذ ال��ع��ام  2005تمتنع ال��ح��ك��وم��اتالمتعاقبة والبرلمان عن إقرار موازنة سنوية
ل��ل��دول��ة ،وتلجأ ال��ى ال��ق��اع��دة االث��ن��ي عشرية
لتأمين متطلبات اإلنفاق العام ،في وقت تجاوز
الدين العام عتبة السبعين مليار دوالر.
 منذ أشهر شغرت مراكز القيادة في الجيش،وقوى األمن الداخلي ،واالستخبارات ،وعشرات
ال��م��راك��ز ف��ي وظ��ائ��ف الفئة األول����ى ،فلجأت
الحكومة إلى تمديد والية شاغليها خالفا ً ألحكام
القوانين النافذة.
 منذ أكثر من  17سنة تعاني البالد أزمةجمع النفايات وطمرها ما أ ّدى إلى انفجارها
أخيرا ً على نح ٍو باتت معه الشوارع والساحات
العامة مألى بأطنان القاذورات.
ك� ّل ه��ذه األزم��ات واإلخ��ت�لاالت والمخالفات
والمآسي والفضائح ال يجد لها أه��ل النظام
أي التمديد
حالّ إالّ بالمزيد من الشيء نفسهّ ،
ألنفسهم في مراكز السلطة وتطويق التداعيات
بتسويات ظرفية بائسة تنطوي على الكثير من
تقاسم المصالح والنفوذ والمحاصصة الفاقعة.
إذا كانت غالبية أرك��ان الشبكة الحاكمة على

هذا الق ْدر من القصور والتقصير والفساد فإنّ
الرئيس تمام سالم الذي بقي بمنأى عن فسادها
الح َكم
وقصورها مدع ٌّو إلى التخلي عن مهمة َ
والمو ِّفق بين أركان السلطة المتصارعين على
المغانم والنفوذ ،واالقتناع بأنّ محور األزمة
ليس ال��خ�لاف على آلية التقرير ف��ي مجلس
الوزراء ،فقد جرى مرتين التوافق على صيغتين
مع ّدلتين لذلك من دون أن يؤ ّدي التعديل إلى
إنهاء الصراع وإخراج الحكومة والبالد من أتون
الصراعات المحتدمة والنزاعات المتأججة
على المصالح والمغانم واألس�ل�اب.آن األوان
ليعي تمام س�لام أن��ه والبالد في محنة ،وأنّ
الخروج منها يستوجب تمكين المواطنين من
اإلستعاضة عن حكام فاشلين ال يحكمون وال
يق ّررون وال يفعلون شيئا ً لوقف انحدار البالد الى
هاوية سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية
يستحيل الخروج منها.وإذا ك��ان تمام سالم
يعتقد أنّ له من عل ّو المكان والمكانة والتقدير
ما يسمح له بتهديد أرك��ان الشبكة الحاكمة
وأعيانها باالعتكاف أو االستقالة لحملهم على
منحه آلية مناسبة للعمل الحكومي ،فأ َ ْولى به
أن يعلم قبل غيره أنّ صالحية اآللية وفعاليتها
لن تدوما سوى أيام وأسابيع .أليس ح ّريا ً به،
والحالة هذه ،أن يعطي تهديده ثقالً في حمأة
مطلب آلي ٍة
الصراعات والتجاذبات أوزن من
ِ
للتقرير هي أشبه ما تكون بركوب قارب مثقوب
في معمعة عواصف وأمواج عاتية؟
أليس ح� ّري�ا ً به أن يخاطب أرك��ان النظام
وأعيانه على م��رأى ومسمع م��ن مئات آالف
الناس المه ّددين بأن تنهار عليهم جبال النفايات
والقاذورات والضاجين بالسخط والثورة قائالً:
أريدكم ،قبل اإلتفاق على آلي ٍة للعمل الحكومي،
أن تسارعوا إلى اإليعاز لنوابكم ببت وإق��رار
مشروع قانون لالنتخابات على أساس النسبية
ك��ان��ت أح��ال��ت��ه حكومة نجيب ميقاتي على
البرلمان قبل ثالث سنوات فيصبح باإلمكان
إجراء اإلنتخابات في ربيع العام المقبل على

 300قنبلة ورأس نووي في ترسانتها،
ول��م يتمكن حتى اآلن المجتمع الدولي
بدوله ومؤسساته من توجيه ،ولو مجرد
االنتقاد ،إلى هذا الكيان الغاصب والمارق
على ترسانته ال��ن��ووي��ة .ولعلها المرة
األولى وستكون األخيرة التي لم يعاكسها
الحظ في تموز ،عندما شنت الطائرات
«اإلسرائيلية» في 7تموز من العام 1981
غ��ارات على المفاعل ال��ن��ووي العراقي،
وتدميره بـ  14صاروخا ً ألقتها طائرات
أف  16و 15األميركية الصنع.
هذا النحس الذي كان بمثابة السقوط،
كان قد نبه منه مؤسس الكيان الصهيوني
ب��ن غ��وري��ون حين ق���ال« :إنّ إسرائيل
تسقط بعد أول هزيمة تتلقاها» ،ف��إنّ
الهزائم المتالحقة التي ُمنيت وس ُتمنى بها
«إسرائيل» في أية حرب قادمة قد يقودها
إلى الزوال من الوجود.

الأ�سد يعلن ( ...تتمة �ص)1

أبعد تقدير ،ويكون البرلمان الشرعي الجديد
م��ؤهّ �لاً النتخاب رئيس الجمهورية الجديد
وإلن��ج��اب حكومة وطنية م��ق��ت��درة تستطيع
النهوض بمتطلبات الشعب والبالد .وفي هذه
األثناء ،تكون الحكومة ج��ا ّدة في تنفيذ خطة
طارئة لتجميع النفايات في أمكنة مح ّددة إلى
حين جهوز معامل الحرق للعمل في مختلف
المناطق.
أال ي��ك��ون ع��ن��دئ� ٍذ لتهديدك ب��االع��ت��ك��اف او
باالستقالة ،يا دول��ة الرئيس ،فعالية وتأثير
واستجابة ومردود أكبر إنْ طرحت مخرجا ً من
المحنة على هذا األساس؟
أال تشعر ،يا دولة الرئيس ،أنك بهذا الطرح
يمكنك امتصاص غضب الناس ونقمتهم ووضع
البالد على سكة الخالص من أزماتها ومآسيها؟
ل��ك��ن ،يبقى واردا ً ع��دم ت��ج��اوب س�لام مع
مناشدتنا إياه اإلنتقال من ملهاة آلية التقرير
في مجلس ال��وزراء إلى العمل الجاد من أجل
إق��رار قانون االنتخابات على أساس النسبية
ومباشرة التحضير إلجرائها بالسرعة الممكنة.
نعم ،إنّ ع��دم ت��ج��اوب س�لام ممكن .لذلك
من الضروري جدا ً أن تحرص القوى الوطنية
واالجتماعية الح ّية على اغتنام حال السخط
الشعبي على أداء أه��ل النظام حيال كارثة
النفايات من أجل تأجيج الغضب والثورة ض ّد
الشبكة الحاكمة وتعبئة المتض ّررين منها
بل ك ّل المتض ّررين من فساد النظام الطائفي
القائم .إنها فرصة ن��ادرة لتكوين تيار شعبي
وطني واجتماعي عابر للطوائف والمذاهب
والمشارب بغية إكراه أركان الشبكة الحاكمة
على الرضوخ لمطلب غالبية اللبنانيين باعتماد
قانون ديمقراطي عادل لالنتخابات على أساس
النسبية.
آن أوان التغيير ال��دي��م��ق��راط��ي بالشعب
وللشعب.

د .عصام نعمان

 في تفاصيل الح ّل السياسي لم يتحدّث الرئيس األسد ،ألنّ الشريكالمقابل القادر على تقديم إضافة حقيقية في الخالص من الحرب غير
موجود ،وك ّل البحث الداخلي في التفاصيل المتصلة بالدستور والحكومة
ترف سياسي ليس وقته اآلن ،ومرسوم العفو عن المتخلفين عن الخدمة
العسكرية وما يوفره من فرص لتزخيم قدرات الجيش والقوات المسلحة
السورية أه� ّم أل��ف م��رة من جهد يبذل على أط��راف قرارها ليس عندها
وحدود تأثيرها ال تتخطى المنابر اإلعالمية التي تتاح لها لتستعرض ما
ال تملك ،واالهتمام بالح ّل السياسي فعليا ً ينطلق من كونه المم ّر الواجب
ت��رك��ه لتراجع ال ��دول ال�ت��ي خ��اض��ت ال�ح��رب إلس�ق��اط س��وري��ة ك��ي تب ّرر
تراجعها ،وإال لكان كافيا ً الخوض بثنائية الحرب على اإلرهاب والدعوة
ألوسع مشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة .ولكن ألنّ الحرب على
اإلره��اب هي أولوية السوريين للخالص من النزف والدمار والموت،
وه��ي ح��رب انطلقت من ره��ان القوى الدولية واإلقليمية على اإلرهاب
لكسر سورية وإسقاطها ،وهي حرب تستم ّر بقوة التسهيالت الممنوحة
لإلرهابيين من هذه القوى ،فإنّ وقف هذا االحتضان وإسقاط هذا الرهان
يشكالن أولوية سورية ،وما يستدعيانه من فتح الباب لك ّل الذين يكتوون
اليوم بنار اإلرهاب للمراجعة والتموضع بوضع عنوان للعالقات اإلقليمية
والدولية هو حصرا ً الحرب على اإلرهاب من جهة ،ومن جهة مقابلة وضع
العنوان نفسه للح ّل السياسي الذي ينفتح على القوى التي تتخذ عناوين
سورية من دون أن يكون لها ما يعادل أوزان�ه��ا اإلعالمية في الواقع
السوري السياسي والميداني ،ألنّ سورية توفر دماء بنيها وعمرانها
ومقدراتها حين تنجح بضمان إقفال الحدود وتجفيف مستنقعات اإلمداد
لإلرهابيين.
 المرحلة الجديدة هي مرحلة الحسم العسكري بوجه اإلرهاب علىمساحة الجغرافيا السورية في مناخ دولي وإقليمي صار مناسبا ً ولو
تأخر البعض أسابيع أو أشهراً ،فكلهم قادمون يدقون باب دمشق كما في
ك ّل مرة يناصبونها العداء ويتوهّمون كسرها ،ثم يعودون يدقون األبواب
ويتلون فعل الندامة ،ويبحثون عن مكان لهم في معادلة سورية ومكان
في حربها وسالمها.
ناصر قنديل

