12

�آراء

ر ّد رو�سيا الع�سكري
على �إ�سقاط الطائرة

السنة السابعة  /اخلميس  3 /كانون األول  / 2015العــدد 1948
Seventh year / Thursday / 3 December 2015 / Issue No. 1948

تركيا تتح ّمل تبعات ال�سيا�سة الخاطئة لأردوغان
} رضا حرب
} حميدي العبدالله

يتساءل كثيرون عما سيكون عليه ر ّد روسيا العسكري على
إسقاط الطائرة التركية إلحدى مقاتالتها .يعتقد الكثيرون أنّ الر ّد
الروسي حتى اللحظة كان عبر اإلج��راءات االقتصادية ،وال سيما
القيود التي فرضت على نشاط الشركات التركية ف��ي روسيا،
ويتساءلون عما إذا كانت روسيا سوف تعمد في وقت قريب إلى
الر ّد عسكريا ً وال تكتفي بالر ّد االقتصادي.
ف��ي ال��واق��ع روس�ي��ا ردّت عسكريا ً قبل أن تتخذ ق ��رارات الر ّد
االقتصادي ،وتجلى الر ّد العسكري بالخطوات التالية:
أوالً ،ن�ش��ر ص��واري��خ «أس  »300و»أس  »400ف��ي الساحل
السوري وفي قاعدة حميميم.
وبديهي أنّ هذا ر ّد عسكري ،إذا ترتبت عليه نتائج استراتيجية
وأه � ّم بكثير من إسقاط طائرة تركية أو مهاجمة ه��دف عسكري
داخ��ل تركيا ،إذ أن�ه��ا وف��رت الحماية للطائرات ال��روس�ي��ة للعمل
بحرية على ال�ح��دود السورية -التركية ،كما أرغمت تركيا على
وقف طلعاتها الجوية ،بما في ذلك تلك التي كانت تحدث في إطار
التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ض ّد تنظيم «داع��ش» ،كما
كان في سياق الر ّد العسكري تكثيف عمل األقمار االصطناعية في
سماء سورية ،الذي من شأنه أن ي��ز ّود القوات السورية وسالح
الجو الروسي بالمزيد من المعلومات عن تدفق اإلرهابيين عبر
الحدود التركية -السورية .ثم أنّ نشر هذه الصواريخ المتط ّورة
أسقط حلم أردوغ��ان وداوود أوغلو في إقامة منطقة حظر جوي
داخ��ل األراض��ي السورية ،ولع ّل هذا من الخسائر االستراتيجية
التي ُمنيت بها حكومة أردوغان جراء الر ّد العسكري الروسي.
ثانياً ،استهداف القوافل التي تعبر األراضي التركية إلى داخل
س��وري��ة ،س��واء كانت قوافل دع��م عسكري للجماعات المسلحة،
أو ال�ت�ج��ارة غير المشروعة م��ع المناطق ال��واق�ع��ة تحت سيطرة
الجماعات المسلحة ،والغارات الكثيفة التي استهدفت المعابر في
محافظتي حلب وإدلب على الحدود التركية ،ما كان له أن يت ّم على
هذا النحو من قبل سالح الجو الروسي لو لم يوفر أردوغان المب ّرر
لسالح الج ّو الروسي ،بعد إسقاطه الطائرة الروسية.
ثالثاً ،تركيز الضربات الجوية ض ّد مواقع المسلحين التي تتواجد
على الحدود السورية -التركية بكثافة أعلى مما كان عليه الوضع
قبل إسقاط الطائرة الروسية ،وقد أدّى ذلك ،مع انكفاء الطائرات
التركية وع��دم تحليقها ف��ي المنطقة ،إل��ى إس�ق��اط منطقة الحظر
الجوي التي فرضها الطيران التركي كأمر واقع بعمق  8كيلو متر
بذريعة تفاهمات كان قد ت ّم التوصل إليها بين الحكومتين السورية
والتركية بعد أزمة عام .1998

بين فكر الدولة و�سلوك الميلي�شيا
الغلبة ل�شعار «ال �شكر على واجب»...
} سعدالله الخليل
ث�لاث تسويات وصلت إل��ى خواتيمها السعيدة في أق�� ّل من  48ساعة
بعد استعصاء دام أكثر من ستة أشهر ،فمن جرود عرسال وتحرير الجنود
اللبنانيين المختطفين لدى جبهة «النصرة» ،إلى حي الوعر في مدينة حمص،
الحي مرورا ً بقدسيا في ريف دمشق ،التي
وإنجاز تسوية خروج المسلحين من
ّ
شهدت تسوية مشابهة وإنْ كانت أق ّل حجما ً وتعقيداً ،ثمة خيوط ربط وخطوط
تواصل وأهداف ورؤى متطابقة قد تختلف في الشكل والتفاصيل وتتطابق في
المضمون.
ال يجادل عاقل بتشعّ ب ملف تحرير الجنود اللبنانيين وتو ّزع القوى الفاعلة
فيه على أكثر من جبهة ،وضعت ثقلها حتى أوصلت الملف إلى خواتيمه
السعيدة ،فبين لبنان وسورية وقطر دارت الدوائر ،وفعلت المفاوضات فعلها
بالحزم تارة وباللين تارة أخرى.
في ك ّل صفقة تفاوض ال ب ّد من ثمن يدفع ،فالتعاطي مع التنظيمات اإلرهابية
ال يحكمه منطق أخالقي وال قانوني ،فلو اعترفت تلك الجماعات باألخالق
والقانون لما أقدمت على الخطف أساساً ،وبالتالي فإنّ دفع الثمن واجب على
ك ّل من يتعامل بمسؤولية أخالقية وإنْ كان في أحيان كثيرة ال يتوافق مع
القانون ويطرح تساؤالت عدة عن مب ّررات دفع الثمن وأحقيته.
في صفقة تحرير الجنود اللبنانيين دفعت سورية والمقاومة الثمن وسلّمت
كنوزا ً استخباراتية وصيدا ً ثميناً ،فما كانت لتت ّم الصفقة لوال ً اإلف��راج عنه
باإلفراج عن معتقالت على عالقة مباشرة بجبهة «النصرة» ،بالرغم من عمق
الجراح التي خلفها التنظيم في صفوف القاعدة الشعبية السورية وحلفائها
في لبنان ،وهو ما أثار موجة تساؤالت وعتب جراء التفريط بتلك الكنوز ،وو ّلد
لدى أهالي الشهداء غصة في القلب زادتها التصريحات اللبنانية الشاكرة لقطر،
والمتجاهلة للدور السوري في إتمام الصفقة ،وكأنّ ما دفعته سورية فرض عين
عليها ال يستحق الشكر.
ليست المرة األولى التي يشعر فيها السوريون بالظلم من تجاهل أطراف
لبنانية للتضحيات السورية ،فمشهد الشكر لقطر يعيد إلى الذاكرة دموع عائالت
الشهداء السوريين في لبنان ،وحرقة قلوب السوريين أثناء خروج القوات
السورية من لبنان عام  ،2005وما القته من سخرية وإهانة من لبنانيين ليسوا
ببعيدين عن شاكري قطر اليوم ،إلى أن أعادت حرب تموز والحرب على سورية
األم��ور إلى مسارها ووضعت الدم والخيار السوري اللبناني في المواجهة
المباشرة مع العدو األوح��د ،وقبضت حينها قطر الثمن كما قبضته باألمس
شكرا ً على إدارة عملية شبيهة بإدارتها لخاطفي العسكريين اللبنانيين ،فيما
دفعت سورية والمقاومة ثمن الصمود وتعاطيا مع القضية انطالقا ً من دورهما
المسؤول الحريص على سالمة وراحة مواطنيهما ،فحين تساهم سورية بتحرير
العسكريين اللبنانيين تنطلق من مبدأ ر ّد الجميل لحليف في حرب طويلة بعيدا ً
عن االستعراض وانتظار الشكر.
وكما تعاطت الدولة السورية بمنطق المسؤولية مع تسهيل تحرير الجنود
اللبنانيين سهّلت عملية التفاوض مع تسوية أوضاع المسلحين في ك ّل من
قدسيا والوعر في حمص ،بتأمين ممرات آمنة لرافضي التسوية بالخروج من
المدن بما يوفر للمدنيين فرصة العيش بسالم وعودة الحياة الطبيعية إلى
وتنفسهم الصعداء برحيل المسلحين ،ويج ّنب البنية التحتية واألهالي
المدن
ّ
تبعات المعارك بحقن الدماء ومنع الدمار ،وهو آخر ما تفكر فيه المجموعات
المسلحة التي تحتمي بالمدنيين كدروع بشرية.
بين عقلية ال��دول��ة وفكر الميليشيا ثمة ف��رق شاسع يضع الكبار أمام
مسؤولياتهم التاريخية دونما التفات إلى صغائر األمور ،وفي لحظة الحقيقة
فإنّ الغلبة لشعار «ال شكر على واجب».
«توب نيوز»

�سقطت المنطقة الآمنة
 شكل التطلّع إلى م ّد مخلب تركي داخل سورية بغطاء شرعي هدفا ً دائما ًلحكومة أردوغان ،واتخذ المخلب عنوان منطقة آمنة للمعارضة المس ّماة «معتدلة»،
وإليواء النازحين ومنع تدفقهم نحو أوروبا.
 لم يكن خافيا ً أنّ مس ّمى «المعارضة المعتدلة» كان يض ّم في القاموس التركيك ّل من يتعامل مع حكم أردوغ��ان من جبهة «النصرة» والتج ّمعات التقسيمية
الطائفية والعرقية وتدفق الالجئين إلى أوروبا كان برعاية تركية لنيل التغطية
للمنطقة اآلمنة.
 نجاح أردوغان بالمنطقة اآلمنة كان يعني إطالة أمد الحرب في سورية لسنوات،ومواصلة االستنزاف البشري والمالي حيث اإلمداد لإلرهابيين أوفر بشرياً ،والقدرة
السعودية أوفر مالياً ،والرهان على انهيار سورية صار له مكان عندها.
 ردع مشروع أردوغان وإفشاله أولوية لحماية سورية. التموضع الروسي العسكري جاء لتحقيق هذا الهدف. إسقاط الطائرة الروسية منح الرئيس بوتين فرصة التسريع بالهدف. العقوبات االقتصادية ،وفضائح تجارة النفط بين تركيا و»داعش» ،والتصعيدعلى المعابر وخط الحدود ،وضعت أردوغ��ان بين خيار الحرب أو التخلي عن
المنطقة اآلمنة التي لم تلق دعماً.
 قبض أردوغان المليارات األوروبية ومضى بال منطقته اآلمنة.التعليق السياسي

بين العقالء وال�سفهاء



التصريحات ال��روس��ي��ة ن��اري��ة،
وخ��ص��وص �ا ً أنّ ال���رواي���ة التركية
غير دقيقة ألنّ ال��ق��اذف��ات ال تذهب
للمواجهة من دون حماية طائرات
صحت الرواية
مقاتلة ،بمعنى ،لو
ّ
التركية بالتأكيد حادث غير مقصود
وأم���ر م��ت��ع��ارف عليه بين ال���دول.
إس��ق��اط ال��ق��اذف��ة ال��روس��ي��ة ل��م يأت
بمعزل عن الحملة المسعورة التى
قادها أردوغان بعد أن وصلت نيران
القصف الروسي على جبل التركمان
حيث يتواجد التنظيم اإلرهابي «لواء
السلطان عبد الحميد».
منذ اللحظة األولى ،اعتبر بوتين
السلوك التركي «طعنة في الظهر»
من دولة داعمة لإلرهاب ،وهدّد تركيا
بعواقب «وخيمة» ،وم��ن الواضح
أن���ه يسير ف��ي ات��ج��اه التصعيد،
والتصريحات من الطرفين ستستمر
لفترة غير ق��ص��ي��رة .ه��ذا ال يعني
االن����زالق نحو ح��رب م��ع تركيا أو
«األطلسي» ،يملك الروس وحلفاؤهم
أوراق �ا ً وفي جعبتهم أكثر من خيار.
ارت��ك��ب��ت تركيا جريمة م��زدوج��ة،
إسقاط الطائرة وقيام إرهابييها بقتل
الطيار ،وعليها أن تتحمل مسؤولية
أي تداعيات.

لماذا الجنون األردوغاني؟

أوالً :ف��ي م��ؤت��م��ر مجموعة 20
وج��ه بوتين اتهاما ً مباشرا ً لتركيا
ّ
والسعودية بدعم اإلره��اب وعرض
ع��ل��ى المجتمعين ص����ورا ً لمئات
صهاريج النفط التي كانت تهرب
النفط عبر تركيا .ك ّل الدول الحاضرة
ف��ي المؤتمر على علم ب��دور تركيا
خ�لال السنوات الخمس الماضية،
كممر ومقر لإلرهابيين ومعبر للنفط
المنهوب ،وبالتالي فإنّ عرض الصور
ال يقدم شيئا ً جديداً .التفسير الوحيد
أنّ بوتين أراد إيصال رسالة مفادها
أنّ الطيران الروسي سيقوم بتدمير
المنشآت النفطية ومئات الصهاريج
التي كانت ت��در أرب��اح�ا ً طائلة على
تركيا والعصابات اإلرهابية ،وهذا
ما حصل في اليوم التالي عندما بدأ
القصف الجوي لمئات الصهاريج
التي يبدو أنها ملك لشركات تركية
مقربة من أردوغان وابنه بالل.
ث��ان��ي �اً :إنّ م��ا أص���اب أردوغ���ان
بنوبة ج��ن��ون ،أنّ الرئيس بوتين
وفور وصوله إلى طهران انتقل من
المطار إلى مق ّر المرشد األعلى حامالً
معه هدية ال ُت��ق�دّر بثمن واستقبل
بحفاوة تليق بقيصر ،ومن ثم عقد
الزعيمان اجتماعا ً مط ّوال ً دام أكثر
من ساعتين ،وكانت له دالالت ،ليس
فقط على أهمية النقاط التي ناقشها

} شهناز صبحي فاكوش

الطرفان ،بل أيضا ً على عمق العالقة
االستراتيجية بين القوتين .واستباقا ً
للرحلة وق��ع الرئيس بوتين ق��رارا ً
ببدء نقل صواريخ أس أس ـ 300
إلى إيران قبل الموعد المحدَّد بأربعة
أشهر ،وتأمين ك ّل احتياجات إيران
لبرنامجها النووي ،فجاءت التحية
اإليرانية بأحسن منها.
ه��ذا ال��ت��ط��ور ف��ي ال��ع�لاق��ات بين
ال��ق��وت��ي��ن أرس����ى ق���واع���د تحالف
استراتيجي ق���ادر على أن يرسخ
معادالت جديدة في المنطقة ويرسم
حدود المجال الحيوي للقوتين ،كما
يرسل رسالة واضحة لك ّل من راهن
على تحول في السياسة اإليرانية
بعد االتفاق النووي بأنه واهم.
ثالثاً :حرب الغاز .هناك توجه
عالمي نحو الطاقة النظيفة ،الغاز
الطبيعي ،ومن المتوقع أن يرتفع
الطلب على ال��غ��از بنسبة  30في
المئة خالل األعوام القليلة المقبلة.
وبما أنّ روسيا وإيران تملكان أكبر
احتياطي م��ن ال��غ��از ف��ي العالم،
حوالي ثلثي االحتياطي العالمي،
من الطبيعي أن يكون لهما ال��دور
الرئيسي في رس��م خريطة أس��واق
ال��غ��از وخ��ط��وط اإلم���داد .هنا تبرز
مشكلة أردوغ��ان ،حلم إقامة الخط
القطري إلى تركيا عبر سورية لن
يمر ولو قامت حرب لمئة عام.
رابعاً :ال يزال أردوغ��ان مهووسا ً
ب��إق��ام��ة منطقة «آم���ن���ة» ،منطقة
ح��ظ��ر ج���وي ،بعمق يمنح تركيا
حرية الحركة ،ويتيح لإلرهابيين
استخدامها ك��ق��اع��دة خلفية آمنة
من الضربات الجوية ويكون جبل
التركمان ،حيث يتمركز التنظيم
ال��ت��رك��م��ان��ي «ل����واء ال��س��ل��ط��ان عبد
الحميد» ،خطا ً أح��م��را ً آخ��ر يرسمه

التركي بحكم العصبية القومية،
وتكون المنطقة تحت النفوذ التركي
وتقدم الدعم العسكري لإلرهابيين
تحت عناوين إنسانية.
ح�� ّول تكثيف الهجمات الجوية
وتقدم الجيش السوري حلم أردوغان
إلى كابوس ،وقد أراد إيصال رسالة
إل��ى حلفائه الغربيين مفادها أنّ
«المنطقة اآلمنة» باتت ملحة أكثر من
أي وقت مضى وعليهم دعمه حتى ال
تتكرر حادثة طائرة «سوخوي».

ماذا بعد؟

أوالً :روسيا وحلفاؤها ال يعطون
أي اعتبار للمعادلة األميركية «إرهاب
جيد وإرهاب سيىء» ولن يعطوا أيا ً
ّ
صك براءة.
من التنظيمات اإلرهابية
وستشهد المرحلة المقبلة ضربات
جوية تكسر ظهر اإلرهابيين وتقلم
أظافر أردوغ���ان في سورية ،وعلى
األرجح سينال تنظيم «لواء السلطان
عبد الحميد» نصيبا ً كبيرا ً من االنتقام
الروسي.
ث��ان��ي �اً :م��ن��اط��ق ال��ح��ظ��ر ال��ج��وي
والبري سيرسمها الطيران الروسي.
القاذفات الروسية ستضرب ك ّل شيء
يتحرك من تركيا باتجاه سوريا وك ّل
الشاحنات والصهاريج من سورية
إلى تركيا .لذا ،يمكن أن نشهد حشدا ً
ج��دي��دا ً م��ن ال��م��ق��ات�لات وال��ق��اذف��ات
ال��روس��ي��ة ،يرافقها حضور متزايد
إليران على األرض.
ث��ال��ث��اً :ف���ي ح���ال ق���� ّرر ال���روس
ال���ر ّد المباشر على إس��ق��اط طائرة
«س��وخ��وي» ف��إنّ ه��ذا ال���ر ّد سيأتي
«تناسبياً» ،لذلك ق�� ّرر ال���روس أنّ
ترافق قاذفات «سوخوي» مقاتالت
للحماية من الغدر العثماني ،فمن
غير المستبعد أن ينج ّر حلف «ناتو»

إلى حرب مع روسيا إلرضاء جنون
العظمة عند أردوغان .على العكس،
يمكن أن يرفع مستوى التنسيق بين
المعسكرين لتجنب أي مواجهة،
وإنّ زيارة هوالند لموسكو وتصريح
كاميرون يصبان في هذا االتجاه.
رابعاً :طراد «موسكوفا» المجهز
بمنظومة دفاع صاروخية من طراز
«فورت» الشبيهة بـ»أس أس »300
س��ي��راب��ط ش��رق البحر المتوسط
مقابل ال�لاذق��ي��ة ،وص��واري��خ «أس
أس  »400ف��ي ال��ق��اع��دة الجوية
حميميم ف��ي ال�لاذق��ي��ة وص��واري��خ
«أس أس  »300في إيران إلى جانب
ال��درع الصاروخي في روس��ي��ا ،ما
يعني أنّ المجال الحيوي للتحالف
االستراتيجي يمتد من موسكو إلى
شرق البحر المتوسط مرورا ً بطهران
ودمشق .هذه المنطقة ممنوعة على
«ناتو» والغرب وعليهم قبوله كأمر
واق��ع رغ��م أنوفهم .روسيا وحلف
المقاومة سيفرضان قواعد جديدة
في االشتباك الجيوسياسي.
خامساً :ال��ع��داء لتركيا يجتاح
ال��ش��ارع ال��روس��ي .تركيا ستخسر
عشرات المليارات إذا ق � ّرر الشعب
الروسي مقاطعة المنتوجات التركية
والطيران التركي والشركات التركية
ع��ل��ى األراض����ي ال��روس��ي��ة وتغيير
 4ماليين سائح روس��ي وجهتهم،
وخصوصا ً باتجاه إي��ران وتشجيع
التوجه نحو
السواح اإليرانيين على
ُّ
روسيا.
الحرب االقتصادية بدأت وستدفع
تركيا ثمن جنون أردوغان.

 المركز الدولي للدراسات
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الم�سافة بين القول والفعل بدعم االنتفا�ضة
} عباس الجمعة



كثيرا ً ما نشكو من أمور تم ّر ،إال أنّ إرادة السياسي
والمثقف واإلعالمي تبقى مشدودة دائما ً إلى الواقع
ال��ذي يعيش بين ظهرانيه ،ومهما ح��اول المقاومة
والترفع عن صغائره ،فإنه يبقى ،بفعل ما يتعرض له،
يشكل في بعض األحيان صدمة نتيجة عدم الالمباالة
من اآلخرين ،لكننا دائما ً بحاجة إلى التفاؤل اإليجابي،
كي نستطيع االستمرار ،وعلينا برمجة الغضب الذي
يعتمل ويغلي في داخلن ا من هول ما م ّر علينا خالل
هذه السنوات الصعبة ،من شظف الحياة وقسوتها،
وضغط التفاصيل التي تقتلنا أحيانا ً  ،أو تفاصيل
جديدة تدخل حياتنا مشبعة بالحب واألمل ُتحيي فينا
روحا ً تكاد تختنق.
إنّ
من هنا نحن نقول السياسي والكاتب أو اإلعالمي
يبني عالقات اجتماعية سياسية حضارية ،ومن
الصعب أن يبقى متعصبا ً لفكره ،ونحن اليوم أمام
واقع بحاجة إلى التطور الفكري الذي يساهم في دعم
االنتفاضة الفلسطينية على أرض فلسطين.
إنّ ما يتعرض له السياسي والكاتب والمثقف في
بعض األحيان من ضغوطات هنا أو هناك ال تب ِّرر
القطيعة ،بل نحن علينا تقويم وتصويب الخطأ ،لع ّل
المهمة الملحة التي يتوجب أن يتصدى لها عموم
المناضلين في هذه المرحلة ،هي مهمة ردم الفجوة
بين القضايا السياسية والفكرية والحزبية .ففي ظ ّل
ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة
من هجمة إمبريالية وصهيونية وإرهابية تكفيرية
هدفها األس��اس��ي تفتيت المنطقة وشطب القضية
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ،وهذا بات
واضحاً ،أنّ التص ّور الصهيوني يتمسك بالءات خمسة
ه��ي :ال انسحاب من القدس ،ال انسحاب من وادي
األردن ،ال إزالة للمستوطنات ،ال عودة لالجئين ،وال
للدولة الفلسطينية المستقلة ،األمر الذي يفرض على
السياسيين والكتاب واإلعالمين أعباء ومسؤوليات
كبرى ارتباطا ً بدورهم في المرحلة الراهنة عموما ً
ودورهم المستقبلي الطليعي على وجه الخصوص،
وه��ذا يتطلب إسهام الجميع بك ّل مسؤولية ووعي
من أجل بلورة األسس الفكرية والسياسية لمواجهة
األبواق اإلعالمية التي تحاول النيل من حقوق الشعب
الفلسطيني والحقوق العربية.
ثمة من يقول :ما يه ّمنا من الك ّتاب اإلعالميين ما
يكتبونه ،ونحن نسألهم :أليست الكتابة شكالً من
أشكال مخاطبة الشعوب؟ هل يكتب الكاتب واإلعالمي
والسياسي ما يصبو إليه في سلوكه اليومي؟ أليست
الكتابة أهم األهداف للكلمة التي تحدّد مساراتها وآليات
عبورها لتظهر كما ترنّ في مسامعنا ،فالكلمة لها دورها
في واقعنا بعد ما وصلت إليه القضية الفلسطينية في
المرحلة الراهنة بسبب الوضع العربي الرسمي
التابع والخاضع للسياسات األميركية .إنّ االنقسام
الداخلي الكارثي لم تقتصر آثاره الضارة على قضيتنا
ومستقبلها فحسب ،بل أيضاً ،على الموقف الدولي
عموما ً واألميركي خصوصاً ،الداعم بال حدود لدولة
الكيان الصهيوني باعتبارها الحليف االستراتيجي له
في المنطقة.
ونتيجة لك ّل هذه المعطيات يمكن القول إنّ الشعب
الفلسطيني لمس بشكل واض��ح في ه��ذه المرحلة
البالغة ال��خ��ط��ورة ،أن ال ح � ّل وس��ط م��ع االح��ت�لال،
ال��ذي يرفض االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني
بعد مفاوضات عبثية برعاية أميركية ورباعية
نقلت الشعب الفلسطيني من قاع إلى قاع أش ّد عمقا ً

وانسداداً ،وفي ظ ّل حالة تراكمية من القلق واإلحباط،
اتخذ شباب وشابات فلسطين المبادرة فكانت شعلة
االنتفاضة من القدس لتشمل ك ّل أرجاء فلسطين وعلى
وج��ه الخصوص الضفة الفلسطينية حيث وحدت
االنتفاضة الشعب الفلسطيني خلفها ،رغم حالة إنهاء
االنقسام وأك��دت على التمسك بالثوابت الوطنية،
خاصة أنها تمتلك رؤية االستمرار في النضال بالحجر
والسكين والمقالع وعمليات الدهس.
أثبتت التجربة منذ «أوسلو» فشلها بسبب استنادها
إل��ى وع��ود أو أوه��ام ال��والي��ات المتحدة األميركية،
إلى جانب الرهان على عملية التفاوض العبثي مع
دولة االحتالل الصهيوني في ظ ّل نظام عربي ودولي
شبه مرتهن لسياسة العولمة والتحالف اإلمبريالي
الصهيوني ،حيث بات واضحا ً أنّ الح ّل المرحلي في
ضوء هذا االرتهان ،أو ما يسمى بالدولة القابلة للحياة،
لن يحقق س��وى «دول���ة» فاقدة لمقومات السيادة
الفعلية ،ارتباطا ً بقبولها اإلكراهي بما تق ِّرره دولة
االحتالل ،مدعومة من قبل اإلمبريالية األميركية.
أمام ك ّل ذلك ،نرى أنّ االنتفاضة الباسلة الثالثة
التي أصبح عمرها شهرين ،بما تقدمها من تضحيات،
ستعمل على تعديل ميزان القوى لكي تصبح ممكنة،
وميزان القوى ليس مرتبطا ً كليا ً بالوضع الدولي،
بل مرتبط بقوى الشعب وم��ا تفرضه من تحوالت
االنتفاضة إلى جانب الترابط مع نضاالت الشعوب
وأحزابها وقواها ومقاومتها على وجه الخصوص.
إنّ ما ترتبه اإلمبريالية والصهيونية للمنطقة عموما ً
وللقضية الفلسطينية على وجه الخصوص ،ليس
قدرا ً ال يردّ ،فهذا الواقع لن يكون أبديا ً ونهائياً ،وبهذا
المعنى فإنّ االنتفاضة وقوى المقاومة في المنطقة
وباالستناد إلى طبيعة المشاريع المعادية وتناقضها
الجذري مع حقوق ومصالح شعبنا وأمتنا ،قادرة على
يؤسس لمرحلة نهوض جديدة
الفعل والمجابهة ،بما ِّ
أكثر نضجا ً وأكثر استجابة لحركة الواقع الموضوعية
والذاتية وطنيا ً وقومياً.
إنّ المرحلة تتطلب عقول وسواعد الجميع ،كما
تتطلب اإلرادة والتصميم على استمرار النضال
ومواصلة العمل لنقل مشروعنا الوطني إلى مستوى
التحقيق المادي الملموس ،وهذا األمر يفرض الربط
بكلية الوضع العربي ،أي بالنضال العربي ككل ،شرط
أن يكون النضال الفلسطيني في طليعته ،انطالقا ً من أنّ
الصراع هو صراع الطبقات الشعبية في الوطن العربي
ض ّد السيطرة اإلمبريالية بما فيها دولة االحتالل ،كونها
أداة في مصلحة الشركات االحتكارية اإلمبريالية.
إنّ مه ّمة السياسيين واإلعالمين والمثقفين هي
توضيح المسار الواقعي ،بمعنى وعي الواقع ،وألننا
معنيون بالنشاط الواقعي ،من ال��ض��روري تحديد
التصور ال��ذي يشمل األه��داف السياسية المرحلية
واالستراتيجية ،المتعلقة بتطور مسار حركة النضال
الوطني والقومي ،األه��داف التي يتوقف على حلها
تطور المجتمع الفلسطيني عموما ً والطبقات الشعبية
خصوصاً ،في سياق النضال القومي ،وهذا ما نتحدث
عنه في هذه المرحلة.
من هنا ،نرى أنّ ال ُمتابع للشأن العربي هذه األيام
يلحظ أنّ الفضائيات العربية ووسائل اإلعالم وكتاب
المقاالت والنخب القومية ال يتطرقون إلى انتفاضة
الشعب الفلسطيني إال من باب التغطية لألخبار التي
تبثها وك��االت عالمية ألنها منشغلة بما يجري في
المنطقة ،بينما اإلعالم المعادي ينقل أخبار االنتفاضة
الفلسطينية ويستقطب النخب والسياسيين للحديث
عنها لكن ك ّل على طريقته ،فالبعض يشوه الشعب

الفلسطيني وآخرون مع وض ّد «إسرائيل» ،والمحصلة
أنّ قضية فلسطين باتت أكثر حضورا ً في وسائل
اإلعالم العالمية من نظيرتها العربية.
ومن هنا نرى أنّ قناة «الميادين» تلعب دورا ً مهما ً
في دعمها لفلسطين ،وهي تجد لها حضورا ً قويا ً في
اإلقليم وعلى حساب اآلخرين ،وال نبالغ القول إنّ بعض
الفضائيات العربية المحسوبة على أنظمة التطبيع مع
العدو تسيء إلى االنتفاضة الفلسطينية وبعض الكتاب
العرب يشتمون بطريقتهم ما يحدث في فلسطين.
في ظ� ّل ه��ذه األوض���اع ،ف��إنّ الحاجة إل��ى اإلع�لام
الفلسطيني ،كحالة ضرورية لتجربة ه��ذا الشعب
المحتل الفريدة كأحد أدوات المقاومة الفاعلة في وجه
آلة اإلعالم والتزييف الصهيونية.
حان الوقت للعمل من أجل ترسيخ قيم جديدة،
بعقلية متطورة تحكم واقع التعبير اإلعالمي ،وك ّل ذلك
يستدعي المزيد من الجهد اإلعالمي والصحافي.
فما أحوجنا إل��ى المواقف التي تبني الجسور
بين العقول والنفوس .وم��ا أحوجنا إل��ى الفكر في
صياغة العبارات الصحيحة من المثقفين والباحثين،
كدليل للحاضر ومنارة للمستقبل ،لنقدم إلى شعبنا
الفلسطيني وشعوبنا العربية التي تقدم آالف الشهداء
ق��راءة جادة تستند إلى المواقف وال��رؤى السياسية
والفكرية والتجارب الغنية بالعبر وال��دروس حتى
تكون ح��اف��زا ً لشباب االنتفاضة وداع��م��ة لهم وهم
يحملون أهداف النضال الوطني التح ُّرري الفلسطيني
وأهداف النضال القومي بدرجة عالية من الموضوعية
والحس العالي بالمسؤولية من أجل تحقيق أهداف
ّ
شعبنا في الحرية واالستقالل والعودة.
إنّ الكلمة من قوة وسحر بأي قالب صيغت ،وبأي
أسلوب ُطرحت ،فحتى نحسن الفعل ال ب ّد أن نحسن
القول والفكرة المتضمنة ل��ه ،ألنّ في ذل��ك خير لنا
ولغيرنا ،وإنّ أبسط مسؤولياتنا أمام شعوبنا وأمام
التاريخ ،االستبداد وأن نوقف حالة االرتداد عن حرية
الفكر خضوعا ً لثقافة االنصياع من أي اتجاه جاءت،
ولنبدأ بدال ً منها ثقافة اإلبدا ع من أجل الحرية التي هي
أرضية النضال الذي يُخاض بكل أدواته وبك ّل مقوماته
الفكرية والسياسية والكفاحية ،فذلك هو الدفاع عن
حرية الرأي مهما اختلفت أشكاله ومهما بلغت حدّته.
إنّ تطوير أساليب أو أه���داف أو تعميق رؤي��ة
متطور ٍة تقفز بأصحا ِبها إ َلى األمام ،فالفكــر المتجدّد،
ال يتوقف عند ح ّد معين وال يحصر نفسه في قالب
واحد جامد ،وكم نحن في حاجة إليه اليوم وغدا ً لدفع
عمليــة التطـويــر قدما ً إلى األمـام والبعض يعتقـد
أنّ هذا الفكـــر المتجــدِّد مرتـبـط بالســن أي يغلـب
وجــوده عنــد الشــباب وهذا غير دقيق تماماً ،فبعض
األشخاص يدخلون سن الشباب وقد تحجرت عقولهم
باكراً ،وال نكون مغالين إذا قلنا إنّ إبداع اإلنسان وعمله
أهم ثروة ألنّ الثروة البشرية لدينا ليسـت كما ً فحسب،
إنما هي تراث وتاريخ وحضارة وما ينتج عنها من فكر
وإرادة وتصميم .
ختاماً ،ال ب ّد من القول إنّ اإلعالم يلعب ،بكافة أشكاله
ووسائله ،دورا ًهاما ًوأساسيا ًفي ح ّد فاصل بين المهنية
والوطنية موجود في عقل اإلعالمي والكاتب فقط ،مع
الموازنة بين نقل األخبار واألحداث في شكل واضح،
ومهما يكن الجدل الحاصل في الساحة اإلعالمية حول
دور اإلعالمي المهني والوطني ،تبقى ألي إعالمي كلمته
األولى في نقل الحقيقة إلى كل العالم ،وهو الدور الذي
يعجز الثائر عن تحقيقه لقضيته ووطنه.

 كاتب سياسي

ج��اء التعدّي على الطائرة الروسية ف��ي السماء السورية،
بكمين تركي مهيأ مسبقا ً إلسقاطها ،مفترقا ً يفصل بين العقالء
وال�س�ف�ه��اء ،يفضح المتآمرين على س��وري��ة واألم ��ة العربية
وال�ع��ال��م ،ويكشف ال��زي��ف ع��ن المتملقين على أع�ت��اب الغرب
الشيطاني.
بدأ السفهاء بمحاولة التملص من مسؤولية إسقاط الطائرة،
خوفا ً من عقابيل فعلهم الشنيع ...ناسين أنّ األدوات الروسية
استطاعت كشف مؤامرتهم ،وحقيقة الكمين التركي الذي قلب
ظهر المجن عليهم ،ليثبت أنه «على نفسها جنت براقش».
الغرب الذي بدأ يتأهّب ليقف إلى جانب تركيا ،ألنه جميعا ً
يناصر اإلره ��اب ،ه��و ذات��ه ال��ذي يخشى ع��ودت��ه أدراج ��ه؛ إلى
حواري بالدهم وأزقتها وتج ّمعات أبنائها ،خاصة بعد ما حدث
في باريس م��ؤخ��راً ،ما أيقظ ل��دى دول الغرب هاجس امتداد
اإلرهاب إليها.
بعد أن بدأ أردوغ��ان بتصدير الالجئين من مخيماته ـ التي
نصبها قبل أش�ه��ر م��ن إش �ع��ال ال�س��اح��ة ال�س��وري��ة ـ إل��ى دول
االتحاد األوروبي ،تسلل الكثير من اإلرهابيين بينهم ،لذا نجد
تخصص له ألجل منع سفرهم ،وقبول عودة
المليارات الثالث
ّ
البعض.
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المهماز الذي أوصله من رئيس لبلدية اسطنبول ،إلى رئاسة
لتركيا .ذات المهماز ال��ذي سيخرجه منها بعد أن صدر قرار
العقالء م��ن روس �ي��ا ،بالعقوبات االق�ت�ص��ادي��ة وال�ت��ي سبقتها
العسكرية على تركيا...
م��ن السفاهة وال�ت�ه� ّور أن ال يعتذر أردوغ���ان رس�م�ي�اً ،عن
استهداف الطائرة الروسية رغم تودّده وتمنّيه بعدم حدوثه،
لكن تسليم جثمان الطيار الروسي الشهيد من الجهة اإلرهابية
التي قنصته لتركيا ،ألجل تسليمه إلى ال��روس ،يثبت بالدليل
القاطع الدعم التركي لإلرهابيين.
العقالنية الروسية جعلت بوتين يرفض ال��ر ّد على هاتف
أردوغ� ��ان ،ت��أدي�ب�ا ً لسفاهته ،ال�ت��ي يطلق م��ن خاللها سذاج ًة
ّ
يستخف بمن
مفتعلة ،ب�ع��دم م�ع��رف��ة ه��وي��ة ال �ط��ائ��رة ،وك��أن��ه
يسمعه ،م��ا أدّى إل��ى ت�لاش��ي حلم أردوغ���ان بمنطقة عازلة،
ورميه إلى الجحيم.
العقالء المتحالفون مع سورية تتبلور مواقفهم تباعاً ،كما
زيارة واليتي؛ التي جاءت تتويجا ً لزيارات إيرانية مستمرة،
وهو من قلب دائ��رة القرار اإليراني ،وتصريحه بأنه ال حوار
قبل القضاء على اإلرهاب ،وأنّ التمسك بجنيف يعني الفشل.
ال��زي��ارة تحمل الكثير م��ن ال��رس��ائ��ل ،خاصة أن��ه المسؤول
اإليراني األكثر صالبة وحسماً ،والذي يتحدّث دائما ً بثقة عن
انتصار سورية ،على اإلرهاب وداعميه ،وأنّ الميدان هو الذي
يضع األمور بموازينها ،مؤكدا ً وحدة سورية بقيادة الرئيس
األسد.
أم��ا الرسالة األكبر هي التي وجهها المرشد األعلى السيد
خامنئي للشباب الغربي ،والتي أوض��ح فيها ب��راءة اإلسالم
والمسلمين ،م��ن ال�ج��رائ��م ال�ت��ي يمارسها اإلره��اب �ي��ون ،وأنّ
المسلمين ضحيته ،كما فرنسا والغرب اليوم ،مؤكدا ً أنّ جذور
اإلره��اب سببها المعايير المزدوجة في الغرب ،وأن��ه يأسف
لدعم القوى العظمى للعنفن وأنّ أسوأ أنواع اإلرهاب هو الذي
تمارسه «إسرائيل» بحق الفلسطينيين ،وأنّ الشباب الغربي
قادر على إيجاد الحلول وتصحيح أخطاء حكوماته.
وبيّن السيد خامنئي أنّ قلة من الشباب الغربي يعرفون دور
واشنطن ،في إنشاء وتسليح «القاعدة» و»طالبان» ،الذي أنتج
األحداث اإلرهابية ،التي وصلت اليوم إلى باريس ،لذا فإنّ ما
حدث في فرنسا يوفر اليوم فرصة وأرضية للحوار ،للتخلص
من هذه الظاهرة.
ما قبل السوخوي ليس كما بعده ،فما قاله بوتين في قمة
العشرين أنّ دوالً بيننا تم ّول اإلره��اب ،أكده بتوقيع عقوبات
عسكرية واق�ت�ص��ادي��ة على ت��رك�ي��ا ،ألن�ه��ا ال�م�م� ّول والحاضن
األكبر لإلرهابيين ،معلنا ً أن ال ح ّل سياسيا ً قبل القضاء على
اإلرهاب.
أما واليتي ،فها هو يتبنّى بشكل مباشر الخطاب السوري،
مص ّرحا ً باستيائه الكبير إلسقاط الطائرة الروسية ،بعد فيينا
وقبل تقديم اللوائح التي تصنّف المجاميع اإلرهابية ،ما يجعل
القضاء على اإلرهاب أولوية مطلقة.
سفاهة أردوغ��ان وحماقته أخذته إلى طلب اجتماع للحلف
األطلسي ،ب��دل االع�ت��ذار لروسيا وتطويق األم��ر .رغ��م أربعة
أيام اعتبرتها روسيا مهلة لم تستفد منها تركيا ،كما أنّ سفاهة
أردوغان أدّت إلى شرخ في القيادة العسكرية التركية.
اجتماع قمة القادة األوروبيين ،الذي دُعيت إليه تركيا ،ألزمها
بضمانات طلبتها فرنسا منها بالتوقف عن دع��م اإلرهابيين
لح ّل األزم��ة ال�س��وري��ة ،كما ألزمها بمنع تدفق الالجئين إلى
أوروب��ا ،وض��رورة إغ�لاق كامل الحدود معها ،مع إحياء طلب
الدخول معهم.
أكد هوالند في بروكسل أنّ بعض األسلحة ذهبت من تركيا
إلى اإلرهابيين في سورية ،وعليهم إيقاف توريدها إليقاف
الحرب وإيقاف إطالق النار في سورية ،لمنع توريط االتحاد
األوروب��ي بعمليات إرهابية من الخاليا النائمة المتواجدة في
بلدانه.
س�ف��اه��ة ال�ف�ع��ل ال ��ذي ت��و ّرط��ت ب��ه ت��رك�ي��ا ب��إس �ق��اط الطائرة
الروسية ،حرم رعاياها من الحصول على تأشيرات دخول إلى
روسيا ،وكذلك منع دخول األتراك حاملي تأشيرات الدخول،
مع منع دخول البضائع التركية عبر الجمارك الروسية.
الشعوب الغربية أكثر عقالنية من حكامها ،بضغطها عليهم
لالنخراط بالتحالف الروسي ض ّد اإلره��اب ألنه األكثر جدّية
في محاربته ،ما جعل فابيوس يص ّرح بضرورة التعاون مع
الجيش العربي السوري.
ظ ّل الغرب يستثمر في اإلرهاب إلى أن ضربه في عقر داره،
ما يهدّد الحكومات وشعوبها ،وما يجري اليوم في الساحات
األوربية هو قلق على مصيرها واقتصادها .لذلك هي تطالب
تركيا إلقفال حدودها مع سورية .وتقديم لوائح اإلرهابيين.
بين العقالء والسفهاء .يبرز الفعل ور ّد الفعل ،بين باريس
وطهران ،فموقف طهران الثابت يوضح أن ال تفريط بأي حق
من حقوق الشعب السوري .أما دعوة هوالند ُترى؛ هل يمكن
أن تلقى ص��دى بحيث ه��ل يمكن أن تكون ب��اري��س واح��د بدل
فيينا .3
سفاهة أردوغان وحماقة تم ّرده على الحليف األميركي ،أدّت
إلى توبيخه لما حدث في الشمال السوري .علما ً أنها التزمت
بالهدوء المتصاص ر ّد الفعل الروسي ،ما جعل الثقل األميركي
�رح��ل إل��ى الرئيس
ف��ي ات�خ��اذ ال�ح� ّل ل�لأزم��ة السورية زمنياً ،ي� ّ
الجديد.
أم��ا عقالنية الموقف ال�س��وري الثابتة ،تتجدّد في ترحيب
المعلم بموقف فابيوس ،بالتعاطي والتنسيق م��ع الحكومة
السورية ،مع شروط للتعامل مع الملف اإلرهابي.
سورية كانت وال تزال تدعو الجادّين في محاربة اإلرهاب
لالنضمام إل��ى حلفها ،إل��ى ج��ان��ب ال �ق��وات المسلحة العربية
السورية ،وحلفائها الروس واإليرانيين والمقاومين...

