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لي�س ثمة ما يخيف من الأكراد
} حميدي العبدالله
كثير من المحللين يتحدّثون عن األك��راد ،سواء في سورية أو العراق ،بلغة
يبدو معها شيء من الكراهية أو العنصرية ،وفي غالب األحيان توجه االتهامات
إلى األكراد في هذين البلدين ،اتهامات تشكك في وطنيتهم.
ال شك أنّ األكراد هم شعب بك ّل ما في الكلمة من معنى ينتشرون على أراض
في سورية والعراق وتركيا وإيران منذ مئات السنين ،وبديهي أنّ لهم حقوقا ً
مثلهم مثل الشعوب األخرى التي تقطن هذه المنطقة ومن حقهم وواجبهم أن
وأي تقصير في االعتراف بحقوقهم تتح ّمل حكومات
ينالوا هذه الحقوق كاملةّ ،
المنطقة المسؤولية عن التدهور في العالقات بين األكراد وشعوب المنطقة.
اليوم يجري تسليط األضواء بصورة أساسية على أكراد سورية ،وال سيما
لجهة التعاون الذي قام بين وحدات الحماية الكردية والواليات المتحدة ،والذي
قاد إلى تحرير مدينة عين العرب ،وعدد من البلدات في ريف الرقة ومنها بلدة
عين عيس.
واض��ح أنّ األك��راد في سورية ،وعلى عكس بعض المجموعات السورية
العربية المسلحة ،لم يهاجموا معسكرات الجيش السوري ولم يشتبكوا مع
وح��دات��ه ،وبالتالي ك��ان أك��راد سورية أكثر وطنية من الكثير من السوريين
العرب.
في محافظة الحسكة ،على الرغم من التوترات واالحتكاكات التي تحصل
بين حين وآخر بين وحدات الجيش السوري المنتشرة في المحافظة ،ووحدات
الحماية الكردية ،إال أنّ مؤسسات الدولة استم ّرت بالعمل ،وثمة تعايش ،وإنْ لم
نقل تعاون ،بين الجيش السوري ووحدات الحماية لتوفير األمن واالستقرار
لسكان المحافظة ،وباستثناء حي الشيخ مقصود في حلب ،فإنّ سلوك وحدات
الحماية الشعبية الكردية في ك ّل المناطق ذات الغالبية الكردية لم تعكس جوا ً
عدائيا ً ض ّد الدولة السورية .اليوم مثالً تقدّم الجيش السوري في ريف شمال
وشمال غرب حلب إلى أن وصل إلى تخوم ناحية عفرين حيث الغالبية الكردية،
ألي اعتداء من األكراد ،بل بدا واضحا ً أنّ
ولم تتع ّرض وحدات الجيش وحلفائه ّ
ثمة اتفاقا ً على التعاون المشترك في مواجهة التنظيمات اإلرهابية والتكفيرية.
أكراد سورية ،يمثلون عامالً مهما ً في الحفاظ على وحدة سورية الجغرافية
ووحدة مؤسسات الدولة ،وقد أظهرت تجارب محافظة الحسكة أنّ األكراد هم
أق ّل تهديدا ًَ من بعض العرب السوريين لوحدة األراض��ي السورية ،والحفاظ
على مؤسسات الدولة ،فبعض السوريين يجاهرون بالتعاون مع تركيا التي
تسعى إلى التوسع في بعض المناطق السورية ،وال سيما في محافظتي حلب
والالذقية بذريعة حماية التركمان ،علما ً أنّ التركمان هم مواطنون سوريون،
والدولة السورية وحدها المعنية بحمايتهم ،بينما بعض الفصائل الغربية ال
تعارض إلحاق أجزاء من األرض السورية بالدولة التركية.

نفي تركي و�سعودي
ـ أوحت نبرة األتراك والسعوديين عن التدخل البري في سورية أنّ القرار قد اتخذ،
وأنّ التنفيذ مسألة ساعات أو أيام.
ـ المعارك الدائرة في شمال سورية مفصلية ومصيرية ،سواء بطبيعة النتائج
المترتبة عليها مع انتصارات الجيش السوري واألكراد ،أو بسبب الجغرافيا التي تدور
فيها المعارك ،فما بعدها ليس كما قبلها.
ـ إنْ لم يت ّم التدخل اليوم فال يمكن أن يت ّم غداً.
ـ التدخل المتبقي يعني ربطه بالحرب على «داعش» ،وهذا مجال آخر مختلف عن
التدخل لوقف تقدّم الجيش وانهيار الجماعات المسلحة التابعة لتركيا والسعودية
ولوال هذه المخاطر لما ت ّم الحديث عن تدخل بري.
ـ التدخل الناري بدون تدخل بري ثبت أنّ التغيير محدود وأنّ ما ت ّم في تل رفعت
سيتك ّرر في مواقع أخرى وال ينفع التهديد في منعه.
ـ التدخل البري في حرب على «داعش» وفقا ً للنصيحة األميركية بهدف مسابقة
سورية وحلفائها وشراكتهما بالنصر وتقاسم عائداته وحجز مقعد تفاوضي تعويض
عن خسارة فرصة التدخل البري اآلن وقد ال يحدث ته ّربا ً من مخاطر كثيرة.
ـ النفي التركي السعودي للتدخل البري يحسم حرب شمال سورية.

التعليق السياسي

العبادي بين مطرقة الف�ساد ال ُم�ست�شري
و�سندان الكتل ال�سيا�سية!
} مصطفى حكمت العراقي
ُتعتبر المرجعية الدينية في النجف األشرف من أبرز دعائم إنشاء وتثبيت العملية
السياسية في العراق بعد االحتالل األميركي عام  2003،وال يُمكن إخفاء دور المرجعية
البارز في إقرار الدستور الجديد في زمن قياسي ،بالرغم من المالحظات الكثيرة عليه
وكذلك دورها في إجراء االنتخابات في أكثر من دورة وعلى مختلف المستويات ،كما أنّ
للمرجعية الدينية الفضل األكبر في وصول سياسيين من التحالف الوطني (الشيعي)
إلى سدّة الحكم ألنّ أغلبهم ت ّم انتخابه تحت حجة الدعم المرجعي ،كما كان للمرجعية
الدينية التأثير األقوى في تغيير وجهة نظر حزب الدعوة الذي كان ُمصمِّما ً على دعم
المالكي لوالية ثالثة ،لكنّ الرسالة الشهيرة التي ظهرت مؤخرا ً والتي تبيِّن دعوة
المرجعية الدينية قيادة الحزب إلى انتخاب رئيس وزراء جديد ،ما مهّد لوصول العبادي
إلى منصب رئيس الوزراء حتى أنّ البعض أطلق تسمية حكومة المرجعية على حكومة
العبادي األخيرة ،وقد استم ّر الدعم المرجعي للعبادي وحكومته حتى بعد أن خرجت
التظاهرات الشعبية الرافضة للفساد والمطالبة باإلصالح ،وت ّم تفويض العبادي من
المرجعية بشكل مباشر لضرب الفاسدين بيد من حديد وهو ما لم يحدث مسبقا ً ألي
مسؤول عراقي .لكنّ العبادي أضاع الفرصة حتى وصل الحال بالمرجعية إلى اعتزال
الخطاب السياسي في الوقت الراهن في خطوة تمثل رفعا ً واضحا ً ليد المرجعية عن
العملية السياسية بشكل عام وحكومة العبادي بشكل خاص ،وهذا ما و ّلد ضغطا ً أكبر
مهب الخالفات السياسية التي ستعصف بالعبادي
على العبادي وحكومته ووضعها في ّ
قصر ،فلم يتفاجأ المتابعون بدعوة العبادي إلى إجراء تغيير
وحكومته ،طال الوقت أم ُ
وزاري وقد عبر عن هذه النية قبل فترة خالل لقاءاته مع اإلعالميين والتساؤل الغالب
هنا هو :لماذا ال يجري رئيس الوزراء تغييرا ً أو تعديالً وزاريا ً من دون التمهيد لذلك بمثل
هذه الدعوة؟
في الواقع هناك مانعان يحوالن دون ذلك ،األول دستوري والثاني سياسي .المانع
الدستوري يتمثل في حقيقة أنّ رئيس الوزراء ليس مطلق الصالحية .فالدستور العراقي
ّ
الحق بإقالة ال��وزراء ،ولكن بشرط موافقة مجلس النواب .أما
يعطي رئيس ال��وزراء
المانع السياسي فهو أنّ مجلس النواب عبارة عن كتل سياسية وليس مجرد نواب
أفراد ُتحسب أصواتهم بشكل فردي .وموافقة مجلس النواب على أي أمر ،خاصة إذا كان
بمستوى إجراء تغيير وزاري جوهري كما طلب العبادي ،تتطلب الوصول إلى توافق
سياسي وليس مجرد أصوات عددية ،ال سيما أنّ رئيس الوزراء يفكر بحكومة مهنية
وليس حكومة سياسية وهذا سيمثل تحوال ً في الخط السياسي الذي سارت عليه الطبقة
السياسية الحاكمة منذ عام  .2003خط ارتبط بالتوافقات السياسية وال ُمحاصصة
الحزبية .فرئيس الوزراء يريد ببساطة تغيير معايير ومنهجية تشكيل الحكومة وهذا أمر
ليس هينا ً ألنه يتطلب قرارا ً تاريخيا ً جريئا ً من قبل الكتل السياسية وذلك باالنتقال من
الحكومة السياسية إلى حكومة «تكنوقراط» .ال ّ
شك أنّ العبادي اختار الطريق الصعب،
وليس أمامه إال أن يفعل ذلك إذا كان يريد تحقيق منظومة اإلصالح الشامل .لهذا توجه
علنا ً إلى مجلس النواب والكتل السياسية ودعاهم إلى التعاون معه في هذا المجال.
فعلها علنا ً وليس في اللقاءات المغلقة وراء الكواليس لكي يجعل الشعب شاهدا ً على
ما يفعل .لكنّ الكتل السياسية قابلت دعوة العبادي بردود فعل مختلفة ،فبعضها دعم
خطوة العبادي والبعض اآلخر رفضها ،وهناك من دعا إلى مشاريع إصالح ثانية وهذا ما
سيجعل العبادي تحت رحمة الكتل التي جاءت به والتي تنظر إلى مصالحها ومنافعها
جسدته مواقف هذه الكتل .فالمجلس اإلعلى اإلسالمي دعا
قبل أي شيء آخر ،وهذا ما ّ
إلى شمول رئيس الوزراء حيدر العبادي بدعوة إنهاء ال ُمحاصصة السياسية والتغيير
الوزاري على أساس التكنوقراط ،وهو ما ي ِّ
ُبشر بانتهاء فترة العسل بين العبادي وأبرز
داعميه .وذكر بيان للمجلس األعلى أنّ الدعوة إلى المستقلين أو «التكنوقراط» وإنهاء
المحاصصات السياسية من أجل أن تكون صادقة وجدية يجب أن تشمل الجميع ،بمن
فيهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ،وأن ال تبتعد عن إرادة الغالبية الساحقة للشعب
العراقي .كما دعا إلى التعاون مع قوى التحالف الوطني العراقي والقوى السياسية
البرلمانية لتشكيل كتلة أغلبية سياسية وفق برنامج وطني إلصالح األوض��اع .أما
الحليف الثاني للعبادي وهو التيار الصدري فقد أطلق مبادرة إصالحية جاءت على
لسان زعيم التيار مقتدى الصدر وتكونت هذه المبادرة من عدة بنود ومفاصل كان
أبرزها الدعوة إلى تشكيل حكومة كفاءات بعيدا ً عن جميع الكتل السياسية واالبتعاد
عن حزب السلطة وسلطة الحزب كما عبّر عن ذلك السيد الصدر ،لكنّ الالفت في موقف
الصدر األخير هو تهديده باالنسحاب بشكل كامل من العملية السياسية في حال لم يتم
العمل بالخطوات اإلصالحية التي أعلن عنها وهو ما يمثل ضربة ثانية للتحالف الذي
أوصل العبادي إلى سدة الحكم .أما باقي مواقف الكتل فكانت مؤيدة لتغيرات العبادي
إعالمياً ،ورافضة لها ومتمسكة بمناصبها التي حصلت عليها ،كما يقول العبادي نفسه
وبعض المقربين منه في الغرف المظلمة.

والدة الغرائز وم�أ�ساة الوالدة...
«الثوار ال�سوريون» في ميونيخ

التحر�شات التركية...
وا�ستدراج الناتو �إلى ال�صدام!
} محمد ح .الحاج

} نارام سرجون
كلما تأ ّملت في وقفة ري��اض حجاب ورهط
ال��ث��وار وه��م يتس ّولون النصر وال��م��ؤازرة مرة
في الرياض أمام ملك مملوك للغرب ،ومرة في
ميونيخ أم��ام وزي��ر الدفاع «اإلسرائيلي» الذي
يملك الملك السعودي وم��ا ملكت أيمان الملك
من الثورات ،يرد الى خاطري عنوان أول كتاب
للفيلسوف االلماني نيتشه ال��ذي حمل عنوان
(والدة المأساة) ،أو (مولد التراجيديا) ،والعنوان
فيه نكهة الصدمة والتشاؤم ،وهي تشبه الصدمة
التي تلقاها السوريون من والدة المأساة بعينها
عبر معارضة تح ّركها الغرائز وليس العقل ،ورغم
أنّ نيتشه كان يحاول تفسير نشوء الفن والفكر
والتاريخ فإنه اعترف أنّ كتابه (والدة المأساة)
هو أول محاولة لتغيير القيم القديمة للعالم،
ّ
لفض النزاع بين العقل والغريزة
وأن��ه كتاب
لصالح الغريزة ،وفي ذلك الكتاب يق ّرر نيتشه
انّ الفيلسوف سقراط نموذج لالنحطاط وسبب
التفكك اإلغ��ري��ق��ي ،ألن��ه ان��ح��از إل��ى العقل ض ّد
الغريزة ،والعقل له أخطر سلطة ،وهي «سلطة
نخر وتخريب الحياة» كما يقول...
رياض حجاب قدّم مشهدا ً مقلوبا ً مش ّوها ً لميالد
المأساة وهو (مأساة الوالدة ومأساة الغرائز)،
ففي وقفته أمام يعالون قدّم رياض عرضا ً عن
هتك القيم اإلنسانية الطبيعية وانحياز للغريزة
واحتقار لسقراط والعقل والدين ،فهو تحدّث عن
االحتالل الروسي لسورية وعن قتل المدنيين
وارتكاب المجازر بالعشرات! وتحدّث عن القيم
الثورية والحرية التي ال تهزم وال تتراجع ،ك ّل
ذل��ك أم��ام يعالون ال��ذي يفتك جيشه بالفتيان
الفلسطينيين ويعدمهم على الرصيف دون رحمة
أمام عدسات التصوير ويقف الجنود قربهم وهم
ينازعون ويعانون سكرات الموت وسط برود
الما ّرين «اإلسرائيليين».
رياض حجاب اشتكى أمام يعالون الذي يحت ّل
فلسطين كلها منذ سبعة عقود وفوقها الجوالن
السوري وش�� ّرد أهلها بالمجازر وال��دم والنار،
اشتكى من االحتالل ال��روس��ي ،وري��اض عرض
شكواه لوزير دولة قامت على المجازر والحروب
والتطهير العرقي والتمييز العنصري ،وهو قادم
من مبنى الكنيست الذي يرفع شعار (من الفرات
الى النيل حدودك يا إسرائيل) ،أيّ أنّ األراضي
التي يريد حجاب تحريرها بمساعدة يعالون من
الروس واإليرانيين ال يرى فيها يعالون سوى أنها
ملكه وملك أبيه ،ومع هذا اشتكى رياض له من
المجازر التي يرتكبها الجيش السوري طالبا ً المدد
في مشروع التح ّرر ،وفوق هذا أضاف ال ّ
فض فوه
أنه كرئيس سابق للوزراء في سورية (ألسابيع)
يعرف كيف صنع النظام السوري «داعش» ،وانّ
الطيران الروسي جاء لحمايتها من الثوار ،أيّ
أنّ داعش التي تقتل خيرة المقاتلين السوريين
ذبحا ً ودهسا ً وسحقا ً (وهم الذين يفترض أنهم
سيدافعون عن النظام) هي من صنع النظام!
فهل بعد هذا الخطاب الغرائزي ستولد المأساة
ام يموت سقراط ونيتشه معاً؟
وق��د نقل ع��ن ال��ذي��ن ك��ان��وا ف��ي الصف األول
بجانب يعالون أنهم أقسموا بأنّ يعالون بكى من
شدّة تأثره واضطر الى استعارة المناديل الورقية
من تركي الفيصل ال��ذي كان يجلس قريبا ً منه
ويز ّوده بالمناديل ويشاركه البكاء وهو يستمع
معه الى المأساة السورية ألنها ذكرته بالمأساة
الفلسطينية التي تسبّب بها ت��خ��اذل النظام
السوري وحرمانه للسعودية من تحرير الشعب
الفلسطيني.
صورة رياض حجاب يقف أمام وزير الدفاع
«اإلسرائيلي» يعالون موفد األحرار شاكيا ً له ما
تفعله الديكتاتورية السورية واالحتالل الروسي
في بلده سورية ،وهو الطالب للحرية والعدالة
والتح ّرر هي شكل تعبيري عن (مأساة الموت
ووالدة الغريزة) ،وهذه هي الصورة التي تلخص
ك ّل شيء على أننا نو ّلد المأساة من الغريزة ونو ّلد
الغريزة من المأساة،
وطبعا ً لم نتداول هذه الصور للخائن حجاب
يمثل بين يدي يعالون ألننا نريد أن نقدّم دليالً
على شراكة «إس��رائ��ي��ل» في مشروع «الثورة
السورية» ،انْ لم نقل إنها شكل من أشكال الحروب

«اإلسرائيلية» المتقنة علينا ،فالثوار ص��اروا
يتسابقون إلظهار ذلك دون حياء أو خجل ،وهم
كما نعرف جميعا ً منذ األيام األولى عام 2011
رفعوا علم «إسرائيل» في شوارع حمص ،وأحرقوا
صور السيد حسن نصرالله حتى قبل أن يقول أحد
انّ حزب الله في وارد دخول سورية أو االنحياز
لصالح الدولة الوطنية ،والثوار حاربوا كتفا ً الى
كتف مع القوات «اإلسرائيلية» في الجوالن ض ّد
الجيش السوري ود ّم��روا ك ّل قواعد الصواريخ
المخصصة
والرادارات المتط ّورة ومحطات الرصد
ّ
للتنصت ولص ّد الطائرات «اإلسرائيلية» عن
ّ
دمشق ،وفتحوا بذلك كوريدورات جوية للطائرات
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» لتقصف دم��ش��ق ث��م ته ّكموا
كالراقصات م��ن ع��دم ال���ر ّد وال��ت��ص��دّي وكشف
الطائرات وتحدّونا ان نر ّد واعتبروا أننا ال نر ّد
ألننا كنا نكذب واننا نرفع شعارات المقاومة
لذ ّر الرماد في العيون ،وكلما دق الكوز بالجرة
قالوا إننا لم نح ّرك جبهة الجوالن منذ أربعين
سنة ،وكان الطيران «اإلسرائيلي» مثل التركي
يتدخل كلما حاولت طائراتنا قصف المسلحين،
وكنا نسمع تكبيراتهم وتهليالتهم كلما اقتربت
طائرة «إسرائيلية» من دمشق وكلما أغارت على
أهداف في دمشق ،ووصل األمر أنّ الثورة أوفدت
كمال اللبواني الذي نقل علنا ً موافقة الثورة على
االعتراف بـ«إسرائيل» واعتبار الجوالن هدية
ملفوفة بالمشمع والشرائط الحمراء من الشعب
السوري الى «الشعب اإلسرائيلي الصديق» ،ألنّ
ثمن الحرية يستحق ذلك.
ورغم ك ّل هذه الوقاحة في الوالء لـ«إسرائيل»
فإنّ ك ّل كتاب الثورة واظبوا على اتهام النظام
بأنه باع الجوالن ،وفي ك ّل يوم يخرج هرطيق
ويكتب عن هذه نظريته في «جاذبية الخيانة
للنظام السوري» ،بل انتشرت صورة مفبركة
عبر وسائل التواصل االجتماعي للجاسوس
«اإلسرائيلي» كوهين على مرتفعات الجوالن
ومعه شخصان ،وق��ال المنشور إنها ص��ورة
تجمع كوهين مع حافظ األسد الذي باع الجوالن
باالتفاق مع كوهين ،ولكن أغبى األغبياء كان
بإمكانه التدقيق في الصورة ليعرف أن ال أحد في
الصورة يشبه الرئيس حافظ األسد وأنّ الصورة
أجري عليها بعض التالعب حتى باتت الوجوه
ضبابية بحيث ال يتحقق الناظر من دقة االتهام،
ولكن هناك ماليين في العالم العربي ال تفكر وال
تحقق بل تصدّق ك ّل ما يُقال وك ّل ما يكتب وما
ينشر ،ولم يسأل أحد عن سبب بيع الجوالن من
قبل الثورة التي تعيب على النظام بيعه للجوالن
وهو الذي خاصم السادات والملك حسين والملك
المغربي وس��اع��د على التخلص م��ن الرئيس
اللبناني بشير الجميّل ألنه وقع اتفاق سالم مع
«إسرائيل» ،لم يسأل أحد عن سبب اتهام األسد
بذلك وعدم اتهام ناصر الذي خسر سيناء في
نفس الحرب ،ألنّ هناك من يريد أن يب ّرر للثورة
توليد المأساة من الغرائز الثورية ،ويريد ان
يقول بأنّ من حق الثورة أن ترتكب الفعل الدنيء
الفاحش ألنّ النظام سبقها الى الخيانة ،كما أنّ
من حقها التحالف مع ايّ قوة تحقق لها غريزتها
المتوحشة.

واليوم هذه الصورة لرياض حجاب ال تضيف
شيئا ً إال حقيقة واح��دة ،وه��ي أنّ المعارضة
السورية وك�� ّل «الربيع العربي» هي صناعة
سعودية «إسرائيلية» مشتركة وهدفها هو
انتصار الغريزة السعودية الوهابية لصالح
الغريزة الصهيونية ،فالسعودية كزعيمة
للنفط والثروة والممسكة بالكعبة تريد إنهاء
الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» إلطالق الصراع
السني ـ الشيعي ال��ذي ستكون «إسرائيل»
فيه القوة الموالية للسنة المظلومين من قبل
الشيعة الذين يرتكيون المجازر مع الروس،
ولذلك قامت بدعم الثورة التي تحارب الجيش
ال��ذي ي��ه��دّد «إس��رائ��ي��ل» ،ث��م ق��ام��ت بتصنيع
معارضة ال��ري��اض التي اعتبرت أنها تمثل
الشكل النهائي والنقي لطموحات كل السوريين
ودفعتهم إللقاء خطاب ال��والء أم��ام يعالون،
وه��ذا اللقاء ال��ذي وق��ف فيه حجاب بين يدي
يعالون معلنا ً تطبيعا ً علنيا ً وإعالنا ً للتحالف
والتفاهم هي عملية تقديم أوراق اعتماد للثورة
ال��ى «إس��رائ��ي��ل» وإط�ل�اق التحالف السني ـ
«اإلسرائيلي» ضد المحور اإليراني السوري
الروسي ،وهو انضواء مشروع الثورة السورية
رسميا ً تحت المظلة «اإلسرائيلية» بعد أن كان
باإليحاءات والغمزات واإليماءات.
وي��ا سبحان مغيّر األح���وال ،فمنذ سنوات
ط��وي��ل��ة ك��ان��ت م��ي��ون��ي��خ م��س��رح��ا ً لعملية
شهيرة للثوار الفلسطينيين ض�� ّد رياضيين
«إسرائيليين» ليبادلوهم بأسرى فلسطينيين،
فإذا ميونيخ اليوم مسرح يحضر فيه وزير الدفاع
«اإلسرائيلي» مع الثوار العرب ليتحالفوا ض ّد
أعداء «إسرائيل» ،إنها فعالً مأساة الغريزة.
ري��اض حجاب يشتكي جيش ب�لاده لوزير
الحرب «اإلسرائيلي» يعالون ،ويعالون يستمع
بصمت وخشوع ومعه تركي الفيصل ،هذا ما
يُس ّمى ،مأساة الموت ووالدة الغريزة ،بل هي
تقاطع بين والدة المأساة ومأساة الموت ،وبين
والدة الموت وموت الوالدة ،وهي نكاح الغريزة
مع الغريزة إلنجاب (م��أس��اة الغريزة) ض ّد
العقل والمنطق وض ّد سقراط ،وأفالطون ،وك ّل
أشكال الفلسفة والمنطق،
وال ندري ما إذا كان رياض حجاب الناطق
باسم ثورة الغرائز قد تعلّم درس (من الفرات
الى النيل مع أطفال إسرائيل) كونه من مواليد
عصر الغرائز وتناكح الغرائز مع الغرائز ،فإذا
رأيتموه في المستقبل فالرجاء تذكيره ان يلقي
هذا ال��درس (ال��راب��ط) أم��ام يعالون في المرة
المقبلة ،وأال يكلّف نفسه بالشرح وتقديم أوراق
ّ
ودل (من الفرات
االعتماد ،فخير الكالم ما ق ّل
الى النيل ح��دودك يا إسرائيل) ...و(األقصى
ه��و مجرد حسينية تابعة لحزب الله يجب
إقفاله كيال ينتشر التشيّع بين اليهود) ،وربما
من األفضل أن يقول أيضا ً انّ الشعب السوري
تعلم من شعب «إسرائيل» كيف يتح ّرر وينال
االستقالل الناجز ويتابع نضاله إلنجاز بقية
التحرير ألرضه من الفرات (حيث دير الزور بلد
رياض حجاب) الى النيل كما يقول الفيديو:
www.youtube.com/watch?v=fjjV4Sdwa2A

التهديد ال�سعودي ـ التركي
بين القدرة والتهويل
} إبراهيم ياسين
يبدو من الواضح أنّ الدول المتآمرة في الحرب اإلرهابية ض ّد سورية،
بدأت تحصد نتائج فشلها في تحقيق أهدافها من هذه الحرب ،وينعكس هذا
الفشل في عمق مآزقها المتعدّدة داخليا ً على مستوى األوضاع اإلقتصادية
واإلجتماعية ،أو على المستوى السياسي اإلقليمي والدولي .ويمكن القول
غنّ األكثر تأزما ً من هذه الدول ،هما الحكومتان السعودية والتركية اللتان
ذهبتا بعيدا ً في رهاناتهما على إسقاط الدولة الوطنية السورية ،ولم تضعا
في الحسبان احتماالت الخسارة والفشل ،وبالتالي التكيّف مع التطورات
والتبدّالت في موازين القوى اإلقليمية والدولية.
ويتبدّى هذا المأزق السعودي  -التركي هذه األيام في العجز عن التأثير
في مجريات التطورات الميدانية على الساحة السورية والتي تؤشر إلى
اقتراب الجيش العربي السوري وحلفائه من إقفال الحدود التركية –
السورية ،وبالتالي توجيه ضربة قاضية لما تب ّقى من رهانات تركية
سعودية على إبقاء جبهة شمال سورية جرحا ً نازفا ً في خاصرة سورية
النتزاع تنازالت سياسية لمصلحة القوى اإلرهابية التكفيرية الموالية
لهم.
والسؤال الذي يطرح في ضوء ذلك ،هل كان في مقدور أنقرة والرياض
إعاقة هذه التح ّوالت الميدانية ،واستطرادا ً الحيلولة دون عقد «جنيف
 »3وفق ما تق ّرر في لقاءات فيينا وقرار مجلس األمن رقم  .2254وبالتالي
ال��وق��وف ف��ي وج��ه اإلت��ف��اق ال��روس��ي  -األميركي األخ��ي��ر إلح��ي��اء مسار
المفاوضات السياسية لح ّل األزمة السورية؟
من الواضح أنّ كالً من تركيا والسعودية تعانيان من أزمات داخلية
تجعل قدرتهما على التأثير على اإلتفاق الروسي  -األميركي ضعيفا ً جداً،
هذا على افتراض أنهما لن تتأثرا بالموقف األميركي الذي ال يريد الذهاب
إلى المواجهة مع روسيا والذي رسم حضورها النوعي في سورية توازنا ً
عسكريا ً استراتيجياً ،وبالتالي خطوطا ً روسية حمراء في مواجهة أيّ
مغامرة عسكرية تفكر في اإلقدام عليها دول حلف الناتو.
ومن المعروف أنّ أنقرة والرياض ال تملكان قدرة على الذهاب بعيدا ً في
محاولة تنفيذ هجوم عسكريّ لدعم الجماعات اإلرهابية المسلحة إلنقاذها
من الهزيمة النهائية في حلب وإدلب من دون موافقة أميركية وغطاء من
حلف الناتو ،ولذلك طالما أنّ الموقف األميركي الغربي يرفض االصطدام
مع روسيا فهذا يعني أنّ التلويح التركي السعودي بالقيام بعملية برية
في سورية ال يعدو كونه مج ّرد تهويل .وما القصف التركي لمواقع وحدات
الحماية الكردية قرب مدينة أعزاز ،ما هي إال محاولة لحماية الجماعات
اإلرهابية المسلحة في هذه المدينة الحدودية من الهزيمة ورفع معنوياتهم
لإلبقاء على هذه المدينة تحت سيطرتهم ،وبالتالي الحفاظ على استمرار
تدفق السالح والمسلحين عبرها إلى الشمال السوري.

كما أنّ كالً من تركيا والسعودية تدركان جيدا ً أنّ الدخول في مغامرة
عسكرية في سورية من دون توافر غطاء من حلف الناتوسوف يؤدّي إلى
اصطدامهما مع ك ّل من روسيا وإيران اللتين تقفان إلى جانب سورية في
الحرب ض ّد قوى اإلره��اب ،مما يشكل تعميقا ً لمأزقهما الداخلي ،ال سيما
أنّ روسيا قد وجهت إنذارا ً شديد اللهجة من مغبّة أيّ هجوم بري تركي -
سعودي باعتباره عدواناً ،وهو ما يعني أنّ روسيا ستر ّد على هذا العدوان،
وتدفيع أنقرة والرياض الثمن وتهديد استقرارهما الداخلي.
فمن المعروف أنّ تركيا اليوم تعاني من فقدان االستقرار الداخلي
نتيجة حربها ض ّد حزب العمال الكردستاني الذي يسيطر على العديد من
المحافظات في شرق األناضول ،فيما بدأ اإلرهاب يرت ّد على الداخل التركي
من خالل التفجيرات التي شهدتها اسطنبول وأدّت إلى ضرب السياحة
وإلحاق الخسائر الجسيمة باالقتصاد التركي.
أما السعودية فهي تعاني اليوم من فشل حربها في اليمن وهي غارقة في
مستنقع من االستنزاف أدّى بها حتى اآلن إلى خسائر كبيرة مادية وبشرية
تمثلت في مقتل وج��رح المئات من الجنود السعوديين ومرتزقتها من
ناحية ،وكذلك ارتفاع كلفة الحرب التي بلغت أكثر من  100مليار دوالر في
األشهر العشرة األولى من الحرب ،وعجزا ً في الموازنة بلغ  98مليار دوالر،
ومما زاد الطين بلة تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية
مما انعكس تراجعا ً في مداخيل السعودية ،مما يفاقم من أزماتها المالية
واإلقتصادية واإلجتماعية.
من هنا فإنّ أيّ قراءة موضوعية لموازين القوى والتطورات الجارية على
الصعيدين الميداني والسياسي .وكذلك األزمات التي تعاني منها الدول
المعادية لسورية تؤشر إلى أن ال إمكانية في األفق لحرب إقليمية دولية
انطالقا ً من سورية ،وأنّ االتجاه العام لمسار األح��داث سيكون محكوما ً
من ناحية باستمرار تقدّم الجيش العربي السوري وحلفائه في الميدان،
ومن ناحية ثانية بمواصلة الجهود السياسية لح ّل األزمة والمستمدّة من
المصلحة األميركية التي عبّر عنها مؤخرا ً وزير الخارجية األميركي جون
كيري عندما نصح معارضة الرياض بـ«اغتنام الفرصة واالنخراط في
العملية السياسية على أساس مق ّررات مجلس األمن وفيينا قبل فوات
األوان» ...وقبل سيطرة الجيش العربي السوري على ما تبقى من مناطق
خاضعة لسيطرة الجماعات اإلرهابية .وتأكد هذا التوجه األميركي بعد
فشل اجتماع جنيف األخير ،وعدم النجاح في محاولة ثني روسيا وسورية
التمسك بشروط عقد مؤتمر جنيف وفق ما اتفق عليه في قرار مجلس
عن
ّ
األم��ن ،واضطرار كيري إلى االتفاق مجدّدا ً مع نظيره الروسي سيرغي
الفروف في ميونيخ إلعادة إحياء مسار المفاوضات من جديد.
إذاً ،انطالقا ً مما تقدّم يمكن القول إنّ التهديد السعودي التركي بعمل
عسكري ما هو إال تهويل في محاولة للحيلولة دون انهيار ما تبقى من
وجود ورصيد للجماعات اإلرهابية المسلحة في شمال سورية.

يتك ّرر القصف التركي على األراض��ي السورية مستهدفا ً وح��دات حماية
الشعب الكردي في محيط أعزاز ،ويدّعي المسؤولون األتراك أنّ ذلك يأتي ردا ً
على هجوم الوحدات! ولم يحدّد الجهة التي هاجموها ،في هذه الحالة يعترف
التركي ضمنا ً بأنّ العصابات المنتشرة في أعزاز ومحيطها ومناطق أخرى
هي وحدات تركية أو تعمل تحت الحماية التركية برغم وجودها على أرض
سورية ،وهو وجود عدواني ،وكأنّ مجرد وجود هذه العصابات أعطى الحق
للتركي ليفرض واليته عليها ويعتبر ضربها عدوانا عليه!
النظام التركي المأزوم في عالقاته مع ك ّل الجوار ،المهزوم في ك ّل مشاريعه
السرية والعلنية ،المنهارة مخططاته البعيدة المدى وطموحاته االمبراطورية
يدرك أنّ ما بقي له على الساحة الدولية هو وعد الناتو بالوقوف إلى جانبه
في حال تع ّرض لعدوان خارجي ،وال يكون العدوان في االعتبار الناتوي إال
إنْ وقع على األراض��ي التركية المعترف بها دولياً ،رغم أنّ الحدود الحالية
مرسمة وليس معترفا ً بها من قبل دول الجوار ،وبعض المناطق ال
ليست
ّ
تزال قضايا عالقة في أدراج األمم المتحدة وريثة عصبة األمم السابقة ،مع
ألي نشاط عسكري رسمي ،وإنما العكس ،إذ
ذلك لم تتع ّرض الحدود الحالية ّ
يشكل االنخراط التركي في العدوان على األرض السورية والعراقية اللوحة
األكثر وضوحا ً أمام أنظار العالم الذي يفهم السلوك التركي الحالي على أنه
استدراج للر ّد ليقول إنّ أراضيه تتع ّرض لـ«العدوان» في الزمن الذي تقوم فيه
قواته بالعدوان المكشوف ،وتطالبه دول من حلف الناتو بوقف هذا القصف
وعلى رأسها الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
نجاح حركة التطويق التي يقوم بها الجيش السوري للعصابات المنتشرة
في ريفي حلب وإدل��ب ،دفعت بالقيادة التركية إلى حالة من الهستيريا بعد
نجاح الجيش في استعادة معظم ري��ف الالذقية باتجاه الحدود مع اللواء
السليب ،وألنّ التحرك باتجاه إدل��ب مؤجل حسب األول��وي��ات فقد سارعت
السلطات التركية إل��ى فتح معبر ب��اب الهوى باتجاه الريحانية أم��ام آالف
المقاتلين من مختلف الجنسيات وعبر األراض��ي التركية إلى كيليس ومنها
إلى أعزاز ومحيطها ،وعبر قطمة ومعرين إلى محيط تل رفعت ،وقد تس ّربت
عبر الشبكة العنكبوتية صور لوقوع أسرى من الجيش التركي النظامي بين
أيدي وح��دات الحماية ،ما يؤكد أنّ المشاركة التركية لم تتوقف عند حدود
تسهيل حركة أفراد عصابات «جيش الفتح» والكتائب التركمانية ،بل تعداه
إلى مشاركة ميدانية فعلية عبر القصف المدفعي لمنغ وباقي القرى المحيطة
والقريبة من اع���زاز ،ب��ل ،ودف��ع وح��دات نظامية للمشاركة في ص�� ّد هجوم
الجيش السوري من جهة ووحدات حماية الشعب الكردي من الجهة الثانية
لمنع استكمال عملية تطويق المسلحين والقضاء عليهم أو دفعهم لالستسالم
وبالتالي سقوط ورقة مهمة جدا ً من اليد التركية.
اإلدارة األميركية ومعها الناتو يدركان أبعاد اللعبة التركية ،ويعلمان أنّ
الوعد بإغالق الحدود بقي مجرد حبر على ورق ،وإذ ال تقف تركيا وحيدة
فهي تستند إلى موقف سعودي يتبنّى التدخل في سورية تحت يافطة كاذبة
(محاربة داعش) وتهديدات وزير الخارجية الجبير ،إضافة إلى إرسال بضع
طائرات إلى قاعدة انجرليك يدرك األتراك والسعوديون أنها ال يمكن أن تحلق
فوق األرض السورية ،وحتى تكسب السعودية ماء الوجه تعلن أنّ تدخلها
البري لن يكون منفردا ً أو مع الحليف التركي بل بعد اتخاذ قرار من التحالف
ال��ذي تقوده الواليات المتحدة األميركية ،وهو شرط غير قابل للتحقق في
المدى المنظور تبعا ً لمواقف الواليات المتحدة الحالية وتفاهمات وزيري
الخارجية الروسي واألميركي في ميونيخ ،وقبلها في جنيف وفيينا أو عبر
أي منهما.
التواصل اليومي والمستم ّر بينهما تفاديا ً لوقوع صدام ال يرغبه ّ
رئيس الوزراء الروسي يرفض التهديدات التركية –السعودية رفضا ًقاطعاً،
أي تدخل خارجي
وهذا الرفض في مدلوالته يشير إلى نية الوقوف في وجه ّ
وهو التزام مبدئي يجري تأكيده في ك ّل مناسبة ...أمن سورية من أمن روسيا
وهما متالزمان ،وغير مسموح إسقاط الدولة السورية ،وال يختزل الروس
كما الغرب واألع���راب واألت���راك الدولة بشخص الرئيس ،فهو مج ّرد رمز،
ورمز شرعي حتى اللحظة ،والتشكيك بهذه الشرعية هو خروج وتطاول على
القانون الدولي وتجاوز للعالقات بين الدول سواء كانت متجاورة أو متباعدة،
المشاريع السعودية التركية ليست متطابقة في جوهرها مع مشاريع الغرب
والناتو وإنْ كانت متقاطعة في أغلب خطوطها التي تخدم المصالح الصهيو
– ماسونية بالنهاية ،وهنا ال يمكن تجاهل رأي خبراء كبار في عالم الغرب
بأنّ حربا ً سعودية تركية من جانب بمواجهة سورية ستكون خاسرة لك ّل
األطراف ،أما الرابح فهو المصالح «االسرائيلية» ...والرأي الثابت لدى العامة
في العالم العربي أنّ النظام السعودي يخدم هذه المصالح بشكل سافر وال
تفسير آخر ،بدءا ً من العراق إلى ليبيا إلى مصر ،وصوالً إلى سورية ولبنان
واليمن ...وال يجد السؤال أين هي مصالح الشعب العربي في نجد والحجاز
من ك ّل ما يجري؟ جواباً.
الحلف الس ّري السعودي التركي الصهيوني يعمل على تأليب العالم ثانية
ض ّد الدولة اإليرانية بعد أن أخذت موقعها على ساحة المنطقة ،وألنّ الكيان
الصهيوني يعتبرها الخطر األعظم على استمرارية وج��وده ،والصحيح أنّ
الغرب لن يسمح بزوال الكيان الصهيوني ،ال باليد الفلسطينية وال السورية،
وال اإليرانية ،وحتى روسيا ال توافق على هذا األمر ،الدولة اإليرانية تقف في
وجه التوسع الصهيوني الذي يرمي إلى إقامة امبراطورية تصل إلى حدود
ايران ،وتزيل من الوجود دوالً حليفة لطهران تشكل مدى استراتيجيا ً دفاعيا ً
مستقبليا ً عن حدودها ومصالحها ،مع ذلك فهي ال تشكل خطرا ً استراتيجيا ً
على المصالح العربية وال حتى األميركية في منطقة الخليج ،لكن الموقف
اإليراني مفهوم وجلي تجاه السلوك الصهيوني العدواني ،أما الدافع لهذا
الموقف المتشدّد فأساسه فشل اإلدارة األميركية ومعها المجتمع الدولي
في لجم الصهاينة وح ّل مشكلة حقوق الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات
مجلس األمن باالنسحاب من ك ّل األراضي العربية المحتلة عام  1967وإقامة
دولتين ،مع أنها مرفوضة من بعض األطراف الفلسطينية وكذلك من سورية،
لكن البديل ليس اإلمعان في التوسع واإلصرار على االحتالل ومحاولة تهويد
كامل فلسطين والتمدّد في األراضي السورية واللبنانية وشرق األردن ووضع
سيناء السورية تحت الوصاية ...ويبقى أنّ هذه العمليات كفرض لألمر الواقع
يقابلها رفض مطلق وتدفع إلى تطوير مواقف الممانعة والمقاومة كر ّد فعل
مشروع يجب أن يدفع باالدارة األميركية والعالم إلى إعادة النظر بمواقفها
وايجاد حلول جذرية ألساس مشاكل المنطقة المشرقية.
إنّ تطوير معاهدة سايكس – بيكو التي تط ّل مئويتها بعد أشهر ،وإعادة
تقسيم المنطقة وتجزئة المجزأ لن يساهم في إع��ادة األم��ن واالستقرار أو
الحفاظ على السالم العالمي.
أي من كيانات بالد الشام على أسس مرفوضة
تقسيم سورية والعراق أو ّ
ألي من المكونات بل
(عرقيا ً أو دينيا ً أو مذهبياً) لن يجلب الهدوء واألم��ن ّ
يجسد مشاريع حروب تمت ّد لقرون عديدة ،تهدم بنية المجتمعات وتدفع بها
ّ
إلى حالة من التخلف والتفكك .وتؤثر سلبا ً على العالم.
بدل تقسيم سورية الحالية ال ب ّد من استعادة وحدتها الطبيعية ،وتشجيع
قيام وحدة بالد الشام مرحلياً ،من السوق المشرقية الموحدة ،اقتصادياً،
إلى مجلس تعاون سياسي وعسكري ،إلى وحدة الثقافة والتعليم وتطوير
المجتمعات باتجاه العلمانية وتنمية العلوم وال��م��ع��ارف واالرت��ق��اء للحاق
بالثورة الصناعية.
التدخل الغربي في الشؤون الداخلية لبالدنا أفسح في المجال لتدخل
مقابل ،ولو بناء على طلب الدولة ،لكن السوريين لم يقبلوا ولن يقبلوا بوجود
أجنبي غريب على األرض السورية.
أوقفوا تدخلكم في بالدنا ،أوقفوا دعمكم للمشروع االستيطاني التوسعي
الصهيوني في أرضنا ،واتركوا لنا خياراتنا في اختيار النظام ال��ذي نريد
والحاكم ال��ذي ن��رغ��ب ،وبعدها نحن نتكفل ب��إخ��راج ك�� ّل غريب م��ن أرضنا
السورية بما في ذلك األصدقاء الذين يقفون معنا.
إذا كانت تركيا لم تتخلص من أطماعها في األرض السورية ،واذا كانت
ترغب في ض ّم مناطق جديدة ،فنحن لم نتنازل عن حقنا في استعادة األراضي
المسلوبة من بالدنا ،بدءا ً من اللواء السليب وصوالً إلى حدودنا الدولية األزلية
أعالي طوروس واألمانوس وزاغروس ،وتذكروا أنّ األكراد أبناء شعبنا هم
سوريون سومريون يناضلون للتح ّرر من احتالل عثماني بغيض.
لتسقط ك ّل االتفاقيات من يالطا إلى سايكس – بيكو فاتفاقية  1920إلى
اتفاقيات فرنسا وتركيا ...1936
ال���ر ّد على القصف ال��ت��رك��ي ألراض��ي��ن��ا ف��ي منغ وأع����زاز وغ��ي��ره��ا ع��دوان
يستوجب ال���ردّ ،وال يشكل ال���ر ّد اع��ت��داء ف��األت��راك سلطة اح��ت�لال ف��ي لواء
االسكندرون وأورفه وغازي عنتاب وك ّل كيليكيا الصغرى والكبرى وال ب ّد
من طردهم منها.

