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توحيد الر�ؤية والجهود واللغة بمرجعية واحدة

ر ّد �إيران
بعد خ�سائر خان طومان

} عباس الجمعة*

} حميدي العبدالله
أعلن األمين العام لمجلس األمن القومي اإليراني ،أنّ إيران ستر ّد
على مهاجمة «جبهة النصرة» وشركائها لمواقع في خان طومان
في حلب التي تسبّبت في سقوط  12شهيدا ً و 23جريحا ً وأسر
عدد من المستشارين ،وقال إنّ هذا االعتداء كان نتيجة للهدنة التي
ت ّم التوصل إليها ،كما وجه قائد الحرس الثوري األسبق محسن
رضائي االتهام إلى ك ّل من تركيا والسعودية بالوقوف وراء هذا
االعتداء .إذا أضيف إلى هذه التصريحات لمسؤولين إيرانيين كبار،
تصريحات مستشار اإلمام علي الخامنئي وزير الخارجية األسبق
علي أكبر واليتي حول مدينة حلب ،يمكن االستنتاج ب��أنّ التهدئة
التي تجري اآلن في مدينة حلب ،وما يصاحبها من معارك طاحنة
في خان طومان واستعدادات على جبهات أخ��رى ،تنذر بحصول
مواجهة هي األعنف ،وربما ه��ذه المواجهة هي التي تق ّرر وجهة
الحرب في سورية.
بمعنى آخ��ر ،إذا نجح الجيش السوري وحلفاؤه بعزل األحياء
الشرقية والشمالية الشرقية ،والجنوبية الشرقية في حلب عن
عمقها ف��ي ري��ف حلب الغربي وري��ف إدل��ب الشرقي والشمالي،
فهذا يعني أنّ مدينة حلب وغالبية أريافها ،ستعود من جديد إلى
حضن الدولة السورية ،وال يبقى سوى محافظة إدلب التي تصبح
مط ّوقة من ثالثة اتجاهات تحت سيطرة الجماعات المسلحة وعلى
رأسها تنظيم «القاعدة» ،وال تشكل هذه المحافظة ،إنْ لجهة اتساعها
الجغرافي ،أو عدد سكانها ،أساسا ً لخلق تهديد استراتيجي بالنسبة
للدولة السورية.
لهذا من المتوقع أن تسعى الواليات المتحدة وحلفاؤها لتعطيل
أي محاولة لحسم الوضع في مدينة إدلب ،وأمامها خياران ال ثالث
ّ
لهما :الخيار األول ،اللجوء إلى روسيا لضمان ممارسة ضغوطها
وتأثيرها على الدولة السورية وعلى إيران لتمديد الهدنة إلى أجل
غير مس ّمى للحفاظ على األوض��اع القائمة اآلن في محافظة حلب
تصب
على ما هي عليه ،أو على األق�� ّل لتعطيل عملية حسم قد ال
ّ
في مصلحة إبقاء الوضع الحالي ،حيث تسعى الجماعات المسلحة
بقيادة تنظيم «القاعدة» إلى تغيير الوضع الميداني لمصلحتها ،ولع ّل
يفسر توجيه األمين العام لمجلس األمن القومي اإليراني علي
هذا ما ّ
شمخاني انتقادات واضحة التفاق الهدنة ،األمر الذي يعني أنّ هذه
القضية ليست موضع إجماع أو اتفاق بين موسكو وطهران ،وال
سيما بعد الخروق المتك ّررة واستهداف مواقع تنتشر فيها وحدات
خاصة من الجيش اإليراني وسقوط هذا العدد الكبير من الشهداء
والجرحى واألسرى.
الخيار الثاني ،أن تحشد الواليات المتحدة وشركاؤها ،وتحديدا ً
تركيا والسعودية ،ك ّل قدراتها ،بما في ذلك العمل الصريح مع تنظيم
«القاعدة» ،القوة الرئيسية الموجودة في هذه المنطقة ،للحؤول دون
تحقيق الجيش السوري وإيران مكاسب ميدانية كبيرة على حساب
الجماعات المسلحة.
ترجح هذا الخيار ،وهذا
يبدو أنّ تصريحات القادة اإليرانيينّ ،
يعني أنّ منازلة كبرى سوف تحدث في محافظة حلب.

يشكل موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية
مساحة هامة في خطابنا السياسي ،وكلما تزايدت
األخطار ال ُمحدقة بنضالنا الوطني نتيجة عوامل
خارجية أو داخلية ،أو لتداخل العاملين معاً ،كانت
تبرز أهمية العامل الذاتي الفلسطيني ،ويتصاعد
الحديث عن موضوع الوحدة الوطنية.
وال أظن أنّ نضالنا الوطني قد م ّر عبر تاريخه
الطويل بمرحلة أكثر دقة وخطورة من المرحلة التي
نمر بها اآلن ،وهو ما يتفق عليه الجميع ،وربما كان
اإلحساس بهذا الخطر هو الذي يدفع اآلن مختلف
الفصائل والقوى الفلسطينية إلى التركيز على
أهمية معالجة موضوع الوحدة الوطنية.
وانطالقا ً من أنّ الدعوة إلى الوحدة تأتي من
الجميع ،وبافتراض حسن النية والصدق لدى
الجميع أي��ض��اً ،وحتى ال يبقى حديث الوحدة
حديثا ً موسميا ً يطرح في المناسبات  ،فإننا ندرك
المخاطر المحدقة بشعبنا وقضيتنا ،ونتحلى
بأعلى ق��در من المسؤولية تجاه ه��ذه المخاطر
وأهمية مواجهتها بك ّل الجدية المطلوبة ،وذلك
أصبح من واج��ب ك�� ّل القوى المعنية بالقضية
الوطنية ،أينما كانت مواقفها ومواقعها ،الوقوف
بجدية أمام مسؤولياتها ،فال يجوز لجهة تعتبر
نفسها أنها فوق الجميع أن تلغي الدور النضالي
والكفاحي لفصائل وق��وى فلسطينية أخ��رى لها
تاريخها المشرف في النضال ،وال يجوز الهيمنة
على المؤسسات الوطنية الفلسطينية من دون أن
تكون هناك شراكة وطنية حقيقية فيها ،فإذا كنا
نريد الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية
وحمايتها يجب أن تكون الشراكة الوطنية ضمن
مؤسساتها قائمة على مشاركة جميع الفصائل
والقوى واألح��زاب فيها ،كما ال يجوز أن نتغ ّنى
بالوحدة الوطنية والبعض يتهرب من االلتزام
باتفاقات المصالحة الموقعة من فصائل العمل
الوطني كافة تحت يافطة االستحواذ على سلطة
يدفع ثمنها األبرياء في قطاع غزة والتي كان آخرها
حرق ثالثة أطفال من عائلة واحدة ،ك ّل ذلك يتطلب
مواجهة ه��ذه االحتماالت والتطورات بسياسة
تعيد ولو جزء من المبادرة إلى اليد الفلسطينية،
والمدخل إلى معالجة هذا الواقع ،وإعادة تفعيل
العامل الذاتي تكمن في إقامة حوار وطني شامل
تشارك فيه أوسع القوى والفعاليات السياسية
المنضوية تحت لواء منظمة التحريروخارجها،
حوار يهدف إلى صياغة ميثاق عمل وطني يقوم
على رؤي��ة الواقع وتشخيصه ،ووض��ع برنامج
لمواجهته ،س��وا ٌء في مجال مقاومة االحتالل ،أو
في مجال وحدة السلطة الفلسطينية جغرافياً ،أو
بناء مؤسسات حقيقية ،ميثاق يضع أساسا ً سليما ً
وراسخا ً لعالقات وطنية صحيحة بين مختلف
القوى والتيارات السياسية ،ويحدّد حقوق ك ّل

طرف وواجباته ضمن اإلطارين العام والخاص.
من هنا نؤكد أنّ منظمة التحرير الفلسطينية
هي الكيان السياسي والمعنوي والممثل الشرعي
والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده
ك��اف��ة على أرض ال��وط��ن أو ف��ي أم��اك��ن اللجوء
والشتات ومرجعية ك�� ّل السلطات ،خاصة أنّ
مسؤوليات منظمة التحرير أكثر شموال ً وتتعلق
بإنجاز أه��داف التح ُّرر الوطني للشعب العربي
الفلسطيني المتمثلة في ح ّ
��ق ال��ع��ودة لالجئين
وت��ق��ري��ر المصير وإق��ام��ة ال��دول��ة الفلسطينية
المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس،
وبالتالي فال إحالل للسلطة الوطنية ومؤسساتها
مح ّل المنظمة ومؤسساتها ،ولهذا فإنّ توفر ك ّل هذه
القناعات يخلق ظروفا ً مؤاتية إلعادة دور المنظمة
وتفعيل مؤسساتها ،وهذا يقتضي التعاطي بشكل
جدي معالجة الوضع بروح من الثقة بين مختلف
الفصائل والقوى باعتبار أنّ منظمة التحرير هي
إطار ورافعة للعمل الوطني الفلسطيني في ظ ّل
التقلبات السياسية العربية والدولية.
وأمام ك ّل ذلك ،لم نلحظ أي مسعى فلسطيني
جدي إلى وقف عملية التطبيع العربي الصهيوني
المتسارعة ،أو دع��وة العرب إل��ى تأجيلها على
األق�� ّل ،أو ربطها بالتوازي مع استعادة الحقوق
الفلسطينية .فهل هو اليأس من إمكانية االستجابة
العربية نظرا ً لألوضاع العربية الرسمية المتردية ،
أم هو الخوف من الر ّد العربي بتحميلنا المسؤولية،
ّ
الحق ،مع
أم أنّ شروط االتفاقات تحرمنا من هذا
أنّ آفاق المقاومة الشعبية العربية للتطبيع في
المجالين الثقافي واالقتصادي والتي أقرتها قوى
وأحزاب يسارية وقومية عربية ،ونتائجها حتى
اآلن تبدو مشجعة جداً ،لكننا لألسف الشديد لم
نقم حتى بالمحاولة.
إنّ ما ن��راه اليوم من بعض األنظمة العربية،
وع��ل��ى وج��ه ال��خ��ص��وص دول خليجية ،تبادر
إلى التطبيع مع العدو الصهيوني حيث قطعت
مسافة في زمن قصير جدا ً في ظ ّل ما تتعرض له
دول عربية شقيقة من هجمة إمبريالية صهيونية
استعمارية إرهابية تكفيرية مدعومة من دول
التطبيع ،فإننا نخشى أن تكون ه��ذه الخطوة
أشبه برصاصة الرحمة التي تطلق علينا ،فبقية
األبواب العربية الرسمية التي لم تفتح للتطبيع
ّ
ستفك أقفالها ،واالهتمام
مراعاة لهذا االعتبار،
الدولي القليل الذي نحظى به سيتضاءل ،ربما إلى
ح ّد التالشي ،في ظ ّل عامل االنتخابات األمريكية
والدعم الالمحدود الذي يقدمه المرشحون للرئاسة
األميركية للعدو الصهيوني ،وهنا أنبّه إلى أهمية
أال تقودنا هذه التطورات المحتملة والمتوقعة
إلى الذعر ،فنندفع تحت تأثير عام كسب الوقت،
أو الخوف من سبق اآلخرين لنا ،إلى االنسياق
وراء سياسة استرضاء كيان االحتالل والخضوع
لشروط ما يسمى المؤتمر ال��دول��ي في باريس

للعودة إلى مسار المفاوضات وتقديم التنازالت
على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي ظ ّل هذه الظروف نؤكد أهمية الدور البطولي
لالنتفاضة الباسلة فهي تحتاج موقفا ً سياسيا ً
واضحا ً من الجميع ومن األح��زاب كافة والقوى
العربية وأحرار العالم واحتضانا ً شامالً إعالميا ً
وسياسيا ً وشعبياً ،حيث استعادت االنتفاضة
فلسطين إلى مكانها الطبيعي في الصراع ،وأكدت
أنّ تحرير األرض واإلن��س��ان يحتاج إل��ى دم��اء
وتضحيات ،وها هم شابات وشباب االنتفاضة
يوقظون حلم التحرير والعودة.
وأم���ام ك�� ّل ذل��ك ن��رى م��ا يتعرض ل��ه الشعب
الفلسطيني في مخيمات لبنان والنازحين من
مخيمات س��وري��ة م��ن سياسة مفتعلة م��ن قبل
وكالة غوث الالجئين «األون��روا» أشعلت غضب
الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والشعب
الفلسطيني ،الذي يواصل تحركاته أمام مقرات
«األونروا» رافضا ً سياسة تقليص الخدمات ،حيث
تؤكد هذه السياسة على محاولة المجتمع الدولي
طمس وك��ال��ة ال��غ��وث التابعة لألمم المتحدة،
الشاهد الدولي على قضية الالجئين وحقهم في
العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها
من خالل تقليص الدعم المالي المقدم لـ«األونروا»،
ما يهدّد حاجات الالجئين ومتطلبات عيشهم ،وفي
مقدمتها تقديم الخدمات الصحية والتعليمية،
باعتبار أنّ سياسة التقليصات ،تشكل خطرا ً
حقيقيا ً يهدّد قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم
ف��ي ال��ع��ودة ،م��ا يستدعي م��ن منظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية دعم التحركات
الشعبية ومطالبة المجتمع ال��دول��ي وال���دول
المانحة بتوفير اإلمكانيات وتمويل األونروا للقيام
بواجباتها حتى تنفيذ القرار األُممي  194القاضي
ّ
بحق العودة لالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم
التي هُ جِّ روا منها عام .1948
خ��ت��ام��اً ،ال ب�� ّد م��ن ال��ق��ول إنّ المرحلة ص��ارت
بوضوح الدم ،وها هي االنتفاضة الجديدة تنبع
من كونها عودة ال��روح إلى فلسطين بعد تجربة
م��ري��رة وظ�لام دام��س طويل م��ن مسار االنتظار
والمفاوضات ،حيث تفتح الطريق أمام التوصل
إلى تكامل نضالنا الوطني بين مواجهة االحتالل
وع��دوان��ه ومخططاته على أرض فلسطين على
طريق الحرية ،وبين نضال شعبنا ف��ي أماكن
ال��ل��ج��وء وال��ش��ت��ات ،ح��ي��ث ي��واج��ه ال�لاج��ئ��ون
والنازحون وأغلبية الفلسطينيين سياسة األونروا
وإداراتها المركزية التي تمهّد للتخلي عن دورها
ف��ي تقديم ال��خ��دم��ات لالجئين ،وه��ذا يستدعي
ضرورة توحيد الرؤية والجهود واللغة بمرجعية
واح��دة بما يحقق مطالب وحقوق شعبنا على
طريق تحرير األرض واإلنسان.

* كاتب سياسي

تركيا والم�صير المجهول؟

حرب «الن�صرة» �آتية
ـ اإلعالن الروسي األميركي عن تجديد صيغة الهدنة ودمجها بنظام
التهدئة وتح ّمل ك ّل منهما مسؤولية تسويقه لدى حلفائه سيحكم المرحلة
المقبلة.
ـ جماعة واشنطن بدءا ً من أنقرة والرياض وباريس قبلوا في صيغة
الهدنة تصنيف «جبهة النصرة» كتنظيم إرهابي ووضعها خارج أحكام
الهدنة والعملية السياسية.
ـ وضعت واشنطن مع أنقرة وال��ري��اض وب��اري��س ش��روط��ا ً للعودة
إلى الهدنة وجنيف مضمونها قبول تمثيل جماعة الرياض كمفاوض
والتوقف عن المطالبة بإخراج «جيش اإلس�لام» و«أح��رار الشام» من
جماعة الرياض وتصنيفها إرهابا ً واعتبار حلب وريفها جزءا ً من مناطق
سيطرة المعارضة مشمولة بالهدنة وصوال ً للحدود التركية والتخلي عن
أيً دعم لخصوصية كردية تزعج تركيا.
ـ نجح التفاوض الروسي بتثبيت «النصرة» كهدف للحرب وربط
الموقف من «جيش اإلس�لام» و«أح��رار الشام» بموقفهما العملي من
«جبهة النصرة» والحرب معها وربط تحييد أيّ جغرافيا من الحرب
بخل ّوها من أيّ وجود لـ«النصرة» و«داعش» والتمسك بإقفال الحدود
التركية السورية وربط مستقبل وضع األكراد بالحوار على دستور جديد
بين السوريين في حكومة موحدة تمثل ك ّل األطياف.
ـ اتفـقت واشنطـن وموسكو على العرض الروسي وح��رب النصرة
آتية.

التعليق السياسي

�أيار ...حرية ومقاومة
} حسين ماجد
اإلنسان عقل وحرية ،وإذا فقد أحدهما فقد إنسانيته ،والعقل هو
المرشد إلى الحق ،والحقيقة ،ومن عرفهما تح ّرر ،وال حرية لمن يسلب
حرية غيره ،وقد نبه اإلمام علي عليه السالم اإلنسان قائالً « :ال تكن عبد
غيرك وقد جعلك الله حراً »،متوافقا ً بذلك مع اآلية الكريمة في سورة»
الكهف»« :ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» ،ومع ما جاء في سورة
«الغاشية»« :لست عليهم بمسيطر».
وفي لبنان سلب للحريات واستالب لإلنسان ،األح��زاب السياسية
مجتمعة ت��خ��وض معركة وج���ود .إن��ه��ا معركة المجالس البلدية
التي ستجري في حوالي  70في المئة من المدن والقرى اللبنانية،
كونها معركة تثبيت سيطرة ه��ذه األح��زاب ،والتأكد من استمرارية
خضوع الشعب (المحازبين) لسلطتها ،وتمتين ركائز بنيان نظامها
«الديمقراطي» واحترام إرادة أمراء القبائل ،وهي تقف اليوم متحالفة
فيما بينها ض ّد العدو المشترك « العائالت» كما يسمونها ،المتم ّردة على
أوامرهم والخارجة عن قوانينهم.
تعاميم ،وقرارات مرقمة مؤرخة ،ضغوطات ،وتدخالت ،إنّ األحزاب
السياسية ُتمارس حقوقها .زعماؤها ووزراؤها في حكومة «المصلحة
الوطنية» يهنئون ،ويهدّدون ،ويتباهون بإنجازاتهم ،هنا أقدموا وقدموا
عضوا ً لحليفهم ،وهنا سمحوا وأعطوا الحرية للعائالت ،وهنا فشلت
المساومات بين
الحلفاء .يب ّررون سلوكهم وتدخالتهم بأنهم ينشدون التنمية واإلنماء
وإعمار البالد ويجسدون العمل الديمقراطي والسلوك الحزبي غير
الشمولي وهم يمارسون حقهم الطبيعي على العباد.
إنّ ه��ذا التحالف اليوم دليل على التجانس بينهم جميعاً ،فكراً،
وممارسة ،وتشاركهم في التسلط ،ستفوح منه حتما ً روائح الفساد ،وقد
قال فيهم الشاعر:
ما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ،ولكنّ الصحيحة تجرب
مبروك عليهم هذا السطو ،وهذا االغتصاب للمجالس البلدية بواسطة
قانون البلديات ،وبفضل عضالتهم وأموالهم وأسيادهم ،وهنيئا ً لهم
بأحزابهم المتالحمة ،الملتزمة.
حذار أيها الشركاء ،ال تد ّنسوا المقاومة ،شرف هذه األمة العربية...
ال ،إنها ليست من جنسكم ،ول��ن تغرق في مستنقعكم ،وف��ي أوح��ال
أزقة مخاتيركم ،وزواري��ب بلدياتكم ،مكانها فوق الشمس تظلل األمة
من المحيط إلى الخليج .إنها تتكامل مع جيشها وشعبها ،ك ّل الشعب
الصامد الحاضن ،وليس بأحزابكم وبلدياتكم ،المقاومة أيها الشركاء.
هي ليست للعرض والطلب واالستثمار والربح والخسارة.
ال تفسدوا سمعتها بتجارتكم ،وال تحسبوها كجرم صغير ،ففيها
انطوى العالم األكبر.
الشعب لن يتخلى عن مقاومته مهما عظمت أخطاؤكم ،وكثرت
هفواتكم .إننا في زمن التحرير ،في شهر أي��ار ،شهر العزة ،والكرامة،
واالنتصار ،ومهما فعلتم سيبقى هذا الشعب وسيستمر بوعيه وإرادته
وقدراته حصنا ً للمقاومة ومشتالً ،وبستانا ً للمجاهدين الشرفاء ،اصبروا
عليهم إنّ الله مع الصابرين إذا صبروا.

} هشام الهبيشان
ف��ت��ح إع��ل�ان رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة
التركية أحمد داود أوغلو استقالته
م���ن ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��رك��ي��ة ،على
أث��رخ�لاف��ات سياسية م��ع الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان ،األبواب
وأسس لمرحلة جديدة ستقود تركيا
ّ
إلى المجهول ،خصوصا ً مع سعي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ُ
يتحدث
إلى االستئثار بالسلطة ،كما
ُج��� ّل م��ع��ارض��ي��ه ،وق���د ب���رزت إل��ى
الواجهة مجموعة تحديات قد تطيح
بحزب التنمية والعدالة ،وهذا مابدا
واضحا ً من خالل الثورة الداخلية
التي بدأت من داخل الحزب الحاكم،
والتي تزامنت مع مسارات وثورات
إعالمية جديدة للصحف ووسائل
اإلعالم التركية التي تعكس سخط
طيف واس��ع م��ن ال��ش��ارع التركي،
المعارض لسياسات النظام التركي
الداعم للمجاميع الراديكالية في
سورية ،باإلضافة إلى سخط طيف
من الشعب التركي من سياسات
النظام التركي في الداخل ،فمشاهد
االع��ت��ق��ال األخ��ي��رة واالع��ت��داء على
ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن السلميينُ ،تظهر
طبيعة وحجم األزم��ات المتالحقة
التي يعيشها النظام التركي وحزب
العدالة والتنمية تحديداً ،وهنا يمكن
القول وفي هذه المرحلة ،إ ّن ُه يبدو
واضحا ً لجميع المتابعين لتداخالت
الفوضى ف��ي الحالة التركية أنّ
النظام التركي وم��ن خلفه حزب
التنمية والعدالة ،أصبح يعاني من
حالة فوضى وتخبط وأزمة داخلية
صعبة إلى ح ّد ما.
داخلياً ،يبدو واضحا ً في هذه
المرحلة تحديداً ،كما يؤكد بعض
معارضي النظام التركي ،أنّ الدولة
التركية تعاني أزم���ة اجتماعية
ـ اق��ت��ص��ادي��ة ـ ثقافية ـ سياسية
مر ّكبة ،فهي اليوم تعيش كدولة
على وق��ع أزم��ة اقتصادية خانقة،
خصوصا ً بعد األرق��ام االقتصادية
السلبية التي ظهرت مؤخراً ،والتي
رافقتها سياسة قمعية ينتهجها
ال��ن��ظ��ام ال��ت��رك��ي ض�� ّد معارضيه،
وه���ذه ال��م��ؤش��رات ت��ؤك��د ،بحسب
معارضي النظام التركي ،أن النظام
ّ
التركي بات يم ّر بأزمة ثقة خارجية
وداخ��ل��ي��ة ،خصوصا ً بعد أن بات
حلم تركيا بأن تكون واحدة من دول
االتحاد األوروبي أمرا ً صعب المنال،
وعلينا أال ننسى هنا أنّ تركيا بدأت
خالل الفترة األخيرة تعاني عزلة
إقليمية وضغوطا ً دولية بعد فشل
الرهان على اإلخوان في مصر وعدم
ح��دوث اختراق ملموس في الملف
السوري التي كانت لها فيه ،مساحة
نفوذ كبيرة ،كما كان لها دو ٌر بارز في
تطور أحداثه المتالحقة على األرض
السورية من خالل نفوذها ودعمها
ما يسمى بالمعارضة السورية.
وب��ال��ع��ودة إل���ى م��ل��ف ال��داخ��ل
التركي ،يقرأ بعض المتابعين اليوم
أنّ النظام التركي أثبت أ ّن ُه وصل في
حواره مع بعض مكونات رئيسية
م��ن ال��ش��ع��ب ال��ت��رك��ي إل���ى طريق
مسدود ،وخصوصا ً في ملف السالم

مع األكراد ،وتحديدا ً مع حزب العمال
الكردستاني « بي كي كي» .فاألكراد
م��ا زال زع��ي��م��ه��م ال��ت��اري��خ��ي عبد
الله أوج�لان ،والمحكوم بالمؤبد،
م��ح��ت��ج��زا ً ف��ي س��ج��ن��ه االن���ف���رادي
ف��ي ب��ح��ر م��رم��رة ،م��ن��ذ  15ع��ام��اً،
مسببا ً ف��ق��دان 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 الله غولن،
خصوصا ً بعد إع�لان مجموعة من
األح��ك��ام واالع��ت��ق��االت ب��ح ّ
��ق رم��وز
سياسية ودينية في الداخل التركي،
ّ
وب��ح��ق ب��ع��ض م��ع��ارض��ي النظام
خارج تركيا.
إنّ السياسة البوليسية التي
ينتهجها النظام التركي ،كما يؤك ُد
ّ
بحق
م��ع��ارض��و ه��ذا ال��ن��ظ��ام اآلن
معارضيه ،تثبت أنّ النظام التركي
بطبيعة الحال ،ال يمكن له أن يتبع
ي��ؤس��س لحالة
أي ن��ه��ج ج��دي��د،
ّ
شراكة وطنية تخدم توفير حالة من
األمن واالستقرار في الدولة ،فهو في
النهاية ،وكما يتحدث معارضوه،
نظام إخواني ليس له فكرة أو أداة أو
أرضية أو حاضنة ،سوى التحشيد
المذهبي والتأزيم الجيوسياسي
داخ���ل تركيا بشك ٍل خ���اص ،وفي
اإلقليم بشك ٍل عام ،لضمان استمرار
بقائه في سدّة الحكم .باإلضافة إلى
ك ّل ذلك ،يعاني الشعب التركي من
أوض��اع اقتصادية صعبة ،فهناك
تعيش أوضاعا ً
ُ
بعض المكونات
صعبة جداً ،فال يغ ّر البعض إن شاهد
حجم العمران واتساعه ونشاط
االقتصاد ،فهناك احتكار ضيق يُملّك
المستثمرين األجانب ما يزيد على
 55في المئة من حجمه ورأس ماله،
ويعلم أغلب المطلعين على الخفايا

وراء الكواليس ،وخصوصا ً الخفايا
االق��ت��ص��ادي��ة ،وت��ح��دي��دا ً خ��ب��راء
االقتصاد ،حجم األزمة االقتصادية
في الداخل التركي ،والتي حاولت
حكومة «المستقيل «أوغلو ومعها
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إخفاء حقائقها عن الشعب التركي
ال��ذي ب��دأ يشعر بنتائجها بشك ٍل
ملموس في الفترة األخيرة ،وتشير
تقارير «غير رسمية» إل��ى وصول
ما مجموع ُه  18في المئة من أصل
مواطني المجتمع التركي إلى حدود
معدالت خطوط الفقر و 5في المئة
إل��ى ما دون معدالت خطوط الفقر
في بعض المدن التركية ،خصوصا ً
المدن التي يقطنها األكراد في شرق
وج��ن��وب ش��رق تركيا (دي���ار بكر ـ
م��وش ـ بينغول ـ أورف��ة ـ عنتاب ـ
بطمان) ،ففي هذه المدن يظه ُر بشك ٍل
واض��ح ارت��ف��اع ع��دد جيوب الفقر،
وعلى هذا ُتقاس معدالت البطالة
والتضخم ونمو االقتصاد وحجم
األزم����ات االق��ت��ص��ادي��ة مجتمعة،
المتولدة عن هذه األرقام في عموم
هذه المدن والمحافظات التركية الـ
 81األخرى.
داخلياً ،أصبح واضحا ً في الفترة
األخيرة أنّ الكثير من المؤسسات
والجمعيات واألح����زاب ووس��ائ��ل
اإلع��ل�ام ال��م��ع��ارض��ة ب��ات��ت تفتقد
أدنى حقوقها السياسية وح ّقها في
التعبير عن آرائها وامتالك حريتها،
وك ّل ذلك يتم بحجج واهية ،والهدف
من ذلك هو تكميم األفواه المعارضة،
والتضييق على عمل وسائل اإلعالم
المعارضة التي ب��دأت في الفترة
األخ��ي��رة ال��ك��ش��ف 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
من هنا يمكن القول إ ّن ُه في هذه
المرحلة وم��ع ظهور مجموع هذه
الملفات ،االقتصادية والسياسية

والقبضة البوليسية وم��ص��ادرة
ح��ري��ة ال��ش��ع��ب ال��ت��رك��ي وبحجج
واه��ي��ة ،باإلضافة إل��ى االتهامات
العالمية للنظام التركي بتمويل
اإلره�����اب ف���ي س���وري���ة وال���ع���راق
تحديداً ،فهذه بمجموعها باإلضافة
ّ
ب��ح��ق
إل����ى األح����ك����ام ال���ج���ائ���رة
المعارضين للنظام التركي ،تطرحُ
مجموعة ت��س��اؤالت ع��ن المصير
المستقبلي لحزب التنمية والعدالة،
وما إذا كان هذا الحزب سيأخذ البالد
بأكملها مستقبالً إلى حالة الفوضى،
وإل���ى ال��م��زي��د م��ن تعميق ح��االت
االنقسامات المجتمعية في الداخل
ال��ت��رك��ي «ع��رق��ي��ا ً وط��ائ��ف��ي��اً ،وإل��ى
المزيد من التضييق على معارضي
هذا الحزب.
ختاماً ،إنّ المرحلة المقبلة في
ال��داخ��ل التركيُ ،تنبئ بمزي ٍد من
التعقيدات الشائكة ،خصوصا ً بعد
أخذ النظام وسيلة القمع وتشديد
القبضة البوليسية على معارضيه،
كخيا ٍر مستقبلي قابل للتطبيق في
جميع المراحل ،ما سيع ّمق حالة
الشرخ بين النظام التركي وبين
مكونات كثيرة من عموم الشعب
ال��ت��رك��ي ،وخ��ص��وص��ا ً م��ع أالك���راد
والعلويين األتراك الذين ضاقوا ذرعا ً
بسياسة النظام التركي نحوهم،
وهي سياسة تهميش وإقصاء كما
يتحدثون ،وه���ذا م��ا س��ي��ف��رز ،كما
يؤك ُد الكثير من المتابعين ،نتائج
غير متوقعة ،ومفاجآت كبرى في
الداخل التركي ،ستكون هي البداية
لخروج حزب العدالة والتنمية من
مشهد الحزب المحتكر للسلطة .فهل
يعني هذا أنّ طموح أردوغ��ان إلى
االستئثار بالسلطة قد سقط ؟
نترك اإلج��اب��ة عن ه��ذه األسئلة
لأليام المقبلة ،لتعطينا إجابات
واض���ح���ة ع���ن ط��ب��ي��ع��ة ال��م��س��ار
السياسي القادم في الداخل التركي،
الستيضاح معالم المرحلة وأثرها
المستقبلي على ال��داخ��ل التركي
وعلى المنطقة كك ّل...

الحرب على �أمتنا...
ت�ش ّعباتها وخفاياها!
} محمد ح .الحاج
ليس مهما ً ماذا تأكل أو أن تملك ما يكفي لشراء مؤونة ،األه ّم
أنك على قيد الحياة وموقفك ثابت من قضيتك .الذين يستهدفونك
كثيرون ،رغم ما بينهم من ع��داء وتناقض راسخين ،مع ذلك هم
متفقون على استهدافك بك ّل الوسائل المتاحة ،التجويع وفقدان
المواد وفرض الضائقة المعيشية ،وحرب اإلشاعات والتضليل،
والتالعب باألموال ،وتطوير عمليات السرقة والنهب والتشليح
ف��ي وض��ح ال��ن��ه��ار ،واس��ت��ه��داف األح��ي��اء ،التي تقيم فيها وتعتقد
أنها آمنة ،بأنواع جديدة من المقذوفات والحمم وأنك مجرد حقل
تجارب الختبار مداها وفعاليتها ودقتها لصالح المعامل والدول
التي أنتجتها ،ك ّل ذلك من أوجه الحرب الكونية عليك أيها المواطن،
وكلهم يرفع ل��واء حمايتك وتحقيق مصالحك ...من أجل حريتك
وديمقراطية ح��ي��ات��ك ،ل��ك�� ّن م��ا تملكه ،وم��ا تمثله م��ن م��وق��ف أهم
بالنسبة إلى هؤالء ...أيها المواطن أنت الدريئة.
يدرك الذين يشنّون عليك الحرب أنهم ال يستطيعون القضاء على
الجميع ،في المقابل يدرك طرف ثالث ومعادل لهم أنّ الفائدة تتحقق
بعد عمليات الهدم والنزوح ،فمن خرج ليسلم بنفسه وعائلته ترك
وراءه ك ّل ش��يء ...البعض يراها غنائم حربية ،منهم من ينقلها،
وآخرون يتاجرون بها ،ومن ال يمكنه االنتفاع منها يحرقها .هي
حرب ال ترحم ،وهذه خسائر حربية ،هذا ما يقوله البعض ،منهم
من يبعث لك ببطاقة تهنئة بالسالمة مشفوعة بجملة ...بيع ّوض
ال��ل��ه ،بالمال وال بالعيال ،ورب��م��ا يكون أح��د ال��ذي��ن اس��ت��ف��ادوا من
بعض ما كنت تملك ...بعضهم يفضلون أن تكون هجرتك أبدية فال
تعود وال تطالب بشيء كان لك في الماضي ويلقون بالمسؤولية
على الدولة ويح ِّملونها تبعات التعويض ...الماليين التي خسرتها
وخسرت معها سنوات عمرك لن تستطيع تعويضها بما بقي لك
من عمر ...وستحصل من منظمة شؤون الالجئين أو المهجرين
أو الهالل األحمر أو الصليب األحمر على مفرشين من اإلسفنج
وبضعة بطانيات وبعض الطناجر والصحون والكؤوس المعدنية
أو البالستيكية وصندوق من الكرتون يحوي مواد غذائية تكفيك
مخصصة لشهرين أو ثالثة.
ألسبوعين...
ّ
الذين يشنّون الحرب على الوطن باسمك يعيشون في فنادق
اسطنبول وباريس والدوحة أو الرياض ،وجبات دسمة وفاخرة،
وف��رش وث��ي��رة وخ��دم��ات بنجوم م��ت��ع��دّدة ،وأك���داس م��ن العمالت
األصح
المختلفة األلوان واألحجام ،وهذا كله هو ثمن تحريرك!...
ّ
تجريدك من ك ّل شيء :من هويتك الوطنية ،من الصفة اإلنسانية،
م��ن حرية العمل واالن��ت��ق��ال ضمن ب��ل��دك ،م��ن أمنك وك�� ّل مقومات
عيشك ،حتى احتياط دولتك الغذائي سرقوه وباعوه لعدوك ،وما
كنت تعلم أنّ دولتك هي األولى في عالمك العربي التي حققت األمن
الغذائي ،والثانية في العالم في االستقرار واألمن العام ،واألدنى
في نسبة الجريمة والوحيدة التي لم تكن مدينة للبنك أو الصندوق
الدوليين ...الحرب االقتصادية هي الوجه األه ّم والقطبة المخفية
للحرب التي يشنّونها عليك أيها المواطن السوري.
كشفت تفاصيل ال��ح��رب ف��ي ب��داي��ات��ه��ا ع��ن ات��ج��اه ال��س��ه��م نحو
االقتصاد ،باستهداف المناطق الصناعية (ع��درا ـ حسيا ـ الشيخ
ن��ج��ار) وك��ان��ت حلب األه��� ّم ،باعتبارها المدينة الصناعية والتي
يشكل إنتاجها الكفاية الذاتية وفائض التصدير ،خصوصا ً إلى
العراق بداية القرن الجديد بعد الحصار الدولي الخانق وضرب
بنيته الصناعية ،السلوك السوري كان موضع الدراسة لتجاوزه
الخطوط الحمر وك��س��ره الحصار ،وك��ان قبل ذل��ك المساهم في
م ّد يد العون للبنان في مجالي الطاقة والغذاء ،لم يكن مسموحا ً
أن تطعم األ ّم أبناءها ،بل أن تدعهم للمحسنين فيقودونهم إلى
بيت ال��ط��اع��ة أو يذيقونهم أل���وان ال��ج��وع وال��ع��وز ،س��وري��ة هدف
حصنت ذاتها باتفاقات ومعاهدات مع األصدقاء
التركيع بعد أن
ّ
وث��اب��رت ع��ل��ى م��وق��ف��ه��ا ال ت��س��اوم ب��رغ��م ال��ت��رغ��ي��ب والترهيب...
فكانت المؤامرة ،وب��دأ التنفيذ ب��أدوات داخلية رفدوها بمرتزقة
الخارج وفتحوا الحدود على مصاريعها للعتاد واألموال والرجال
المأجورين ،وبعضهم أطلقوهم من السجون شريطة القتال في
سورية لتخريبها تحت راية الحرية.
انطلت اللعبة على الغوغاء واستثاروا مشاعر الدين عند البسطاء
فخرجوا قطعانا ً ت��ردّد من دون وعي شعارات ُمختارة ...خ ّربوا
مدنهم ،احترقت المؤسسات والمصانع ،وأغلبها ت ّمت سرقته
غنيمة ح��رب للعثماني ال��ب��اح��ث ع��ن سلطنة ج��دي��دة ت��ح��ت عباءة
ال��دي��ن ،وم��ا فهم الغوغاء حيثيات وش��روط االت��ف��اق ال��ذي التزمت
به معارضات اسطنبول وباريس والدوحة ...ال مطالبة بعد اليوم
بلواء اإلسكندرون ،وتع ّهد بالتنازل عن مناطق جديدة في ريفي
حلب وإدلب تقيم بها جماعات من أصول تركمانية ...هذا ما تبحث
عنه تركيا ،أم��ا االل��ت��زام اآلخ��ر فهو التع ُّهد بعدم المطالبة بعودة
الجوالن إال عن طريق التفاوض وقد يستم ّر لمئة أو ألف عام ،وربط
الدولة السورية بعجلة اإلمبريالية الغربية سياسة واقتصاد...
تبعية مطلقة بعد قطع ك ّل الصالت مع المقاومة في لبنان وفلسطين
ّ
وفك االرتباط مع الشرق (روسيا وإي��ران ) ...أما ما لم
والعراق،
يت ّم الكشف عنه من بنود سرية فقد تنبّأ به البعض أو ت ّم تسريب
تلميحات ومنها تخفيض عديد الجيش السوري وتحديد قوامه،
وتغيير عقيدته مع زي��ادة في أجهزة األمن الداخلي بعد اإلشراف
على تدريبها من قبل خبراء الغرب ،األميركيون خاصة ،ولن يصبح
ك ّل ذلك ممكنا ً إال بعد إسقاط الدولة السورية ونسف نظام الحكم
من أساساته ،مؤسسات وأشخاصا ً وعقيدة وثوابت ،وتفاصيل
أخرى أقلها إقامة عالقات طبيعية مع العدو وإعالن الطاعة لقيادات
األعراب المتخلفين خدام الماسو ـ صهيونية العالمية ،هذا ما التزمت
به قيادة المعارضات الخارجية التي يسيطر عليها خوان المسلمين
حال وصولهم إلى السلطة.
يبدو أنّ الحرب لم تحقق كامل نتائجها المطلوبة ،فاالقتصاد
ال��س��وري م��ا زال واق��ف��ا ً على قدميه المتهالكتين ،بمعونة الدول
الصديقة وص��م��ود ال��داخ��ل بما بقي م��ن منافذ لإلنتاج الزراعي
والصناعي وال��ح��ص��ار االق��ت��ص��ادي ال��دول��ي يتك ّفل بجانب كبير
من حرمان الدولة من مقومات ومستلزمات الصناعة ،وتتعرض
العملة الوطنية لحرب شعواء يساهم فيها بعض الداخل المستتر
والمستفيد من اللعبة رغم النتائج الكارثية التي أصابت بتأثيراتها
مناحي الحياة لمن بقي صامدا ً على أرض الوطن ومتمسكا ً به...
غالء فاحش في األسعار يقابله انخفاض في الدخل وقد ال يكون
مفاجئا ً ف��ي القريب إع�لان أنّ ع��ام��ة الشعب ال��س��وري تحت خط
الفقر عدا طبقة أثرياء الحرب وجلهم من اللصوص وقطاع الطرق
والمتاجرين بالدماء .ال��دوالر يحلق بأجنحة عريضة ،ومصادر
دعم الليرة الوطنية تتقلص وتتراجع ويقف أصحاب الضمائر من
تجار الوطن عاجزين عن التأثير ،يقول فارس الشهابي  :لتوفر
لنا الدولة أمن المناطق الصناعية مع إعفاء موقت من الضرائب
وتوفير مستلزمات اإلنتاج من المواد األولية ونحن نتكفل بخفض
ال���دوالر ووق��ف تحليقه ...ب��ل سنحقق المعجزة ب��ع��ودة االكتفاء
ال��ذات��ي وتوفير ف��رص العمل آلالف العاطلين ع��ن ال��ع��م��ل ...نداء
ج��دي��ر ب��االه��ت��م��ام ...وتحقيق مطلب صناعيي حلب إذا خلصت
النوايا ورغب أصحاب القرار فعالً بتحقيق ذلك.
ال ب ّد من تفويت الفرصة على األعداء في استكمال القضاء على
االقتصاد ال��س��وري ليحققوا جانبا ً مهما ً من االنتصار ،انتصار
سورية عليهم في الحرب االقتصادية يشكل داعما ً مهما ً لصمودها
واستكمال تحقيق االنتصار العسكري بسواعد أب��ط��ال جيشها
الوطني المغوار وإبعاد شبح الفقر والعوز عن شعبنا الصامد.
سورية على أب��واب انتصار هي جديرة به ،وشعبها يستحقه،
شعب ثابت في موقفه الداعم لقواته المسلحة عن قناعة راسخة
إلدراك����ه م��خ��اط��ر ان��ت��ص��ار األع����داء ع��ل��ى مستقبله وخ��ط��ورة ذلك
االنتصار على مصيره وحقوق الوطن بشكل عام ،وال تكون هذه
الحقوق ،حقوقا ً في معترك األُم��م إال بمقدار ما نوفر لها من قوة
تدعمها.

