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معركة حلب
} حميدي العبدالله
ثمة اعتقاد سائد يقول إنّ الوضع في حلب لن يحسم ،ألنّ دون
ذلك ما يشبه الحرب العالمية ،فالواليات المتحدة وحلفاؤها ،وال
سيما تركيا والسعودية ،لن يسمحوا للجيش السوري بالسيطرة
الكاملة على مدينة حلب وريفها ،ألنّ تحرير حلب يعني سقوط
مخطط السيطرة على سورية أو اقتسام السلطة بين الدولة السورية
وحلفائها وبين الواليات المتحدة وحلفائها على قاعدة الح ّل السياسي
في جنيف ،على غرار ما حدث في العراق وما يجري العمل من أجله
في اليمن في حوارات الكويت .لكن في المقابل الرئيس بشار األسد
في خطاب افتتاح جلسات مجلس الشعب الجديد أكد أنّ حلب ستكون
مقبرة لمشاريع أردوغان ،واألمين العام لحزب الله السيد نصرالله
أعلن أنّ معركة حلب هي معركة الدفاع عن ك ّل سورية ،عن دمشق
وحماة وحمص والالذقية ،وهي دفاع عن لبنان وعن العراق ،وحتى
عن األردن في مواجهة الم ّد اإلرهابي.
في ض��وء ما ب��ات ُيعرف بالخطوط الحمر األميركية في حلب،
وف��ي ض��وء تصميم سورية وحلفائها على الحسم في حلب ،إلى
ماذا ستؤول إليه المعركة التي بدأت اآلن في أرياف المدينة وداخل
أحيائها الشرقية؟
من الصعب إعطاء ج��واب نهائي وحاسم في ظ�� ّل وض��ع يشبه
الوضع القائم اآلن في حلب.
لكن يمكن استشراف بعض المعالم التي من شأنها أن تمثل إجابة
على السؤال المطروح ،حتى وإنْ لم تكن إجابة قاطعة.
أوالً ،ل��ن تسلّم ال��دول��ة ال��س��وري��ة وحلفاؤها بالخطوط الحمر
األميركية ،ال في حلب وال في غيرها ،ألنّ القبول بخطوط حمر
سيقود إلى تنازالت ستؤدّي إما إلى تقسيم سورية ،وإما إلى تقاسم
السلطة م��ع األميركيين وحلفائهم ،ول��و ك��ان مثل ه��ذا االستعداد
موجودا ً لما استمرت الحرب طيلة ك ّل هذه السنوات.
ثانياً ،الحرب المباشرة بين روسيا وسورية وإي��ران من جهة،
والواليات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى غير متوقعة ،على األق ّل
في ظ ّل اإلدارة األميركية الحالية ،وحسم الوضع في حلب سيتق ّرر
في غضون األشهر المتبقية من إدارة الرئيس أوباما ،طالما بدأت
اآلن المعركة في هذه المنطقة االستراتيجية.
ثالثاً ،المسار المرجح في ه��ذه المعركة أن تت ّم السيطرة على
محور الكاستيلو ويحكم الطوق على األحياء الشرقية في مدينة
حلب وتت ّم استعادة ما خسره الجيش وحلفاؤه في الريف الجنوبي
لحلب ،وعندها يمكن أن تت ّم العودة إلى تطبيق اتفاق وقف العمليات
العدائية ،كي يت ّم تجنّب الخيارات الكبرى التي يتفاداها الجميع وال
يريد الوصول إليها.

«المعمعة» الليبية...
هل تنتظر جراحة دولية؟
} هشام الهبيشان
في الوقت ال��ذي نفت فيه الحكومة التونسية أنها ستفتح األراض��ي
واألجواء التونسية أمام أيّ تدخل عسكري محتمل على ليبيا ،عاد المشهد
الليبي اليوم ليلقي بك ّل ظالله المؤلمة بواقع جديد على الواقع العربي
المضطرب ،فيظهر الى هذا المشهد العربي المضطرب واقع المشهد الليبي
بك ّل تجلياته المؤلمه والمأسوية ،والتي ما زالت حاضرة منذ خمسة
أعوام تقريباً .وفي آخر تطورات هذا المشهد لهذا العام هو استمرار فصول
الصراع العسكري على األرض تاركا ً خلفه عشرات اآلالف من القتلى ودمارا ً
واضحا ً وبطريقة ممنهجة لكافة البنى التحتية بالدولة الليبية.
اليوم نسمع عن مؤتمرات دولية «ال تغني وال تسمن من جوع الليبين
الت ّواقين لالستقرار» ،وهذه المؤتمرات تعقد في مناطق جغرافية خارج
الوطن الليبي ،تسعى كما يقال ال��ى وض��ع ح�� ّد لحالة الفوضى التي
تعيشها الدولة الليبية ،هذه المؤتمرات تتسابق بعض القوى الليبية
اليوم إلفشالها ،وهذه القوى هي التي تراهن اليوم على الحسم الميداني
على األرض.
ومن هنا يمكن القول إنه بات من الواضح أنّ مسار الحلول السياسية
وتحديدا ً منذ مطلع عام  ،2016قد نعتها مسار الحلول العسكرية على
األرض للقوى المتصارعة على الساحة الليبية ،فقد عشنا منذ مطلع العام
الحالي تحديدا ً على تطورات دراماتيكية «دموية» ،عاشتها الدولة الليبية
من شمالها الى جنوبها ،ومن غربها الى شرقها ،والواضح أنها ستمت ّد على
امتداد أيام هذا العام ،فقد اشتعلت جبهات عدة على امتداد الجغرافيا
الليبية ،وفي شكل سريع ومفاجئ جداً ،في ظ ّل دخول متغ ّيرات وعوامل
جديدة وفرض واقع وإيقاع جديد للخريطة العسكرية الليبية ،وخصوصا ً
بعد تمدّد القوى الراديكالية في شكل واسع بمناطق شرق وجنوب شرقي
ليبيا.
وباالنتقال الى ما يجري بليبيا عسكرياً ،وتحديدا ً في العاصمة الليبية
طرابس ومدينة بنغازي ،ومؤخرا ً مدينة سرت ،وبعض مدن الجنوب
والشرق الليبي النفطية ،فقد فرض الواقع العسكري نفسه وبقوة ،على
ك ّل التجليات المأسوية التي عاشتها الدولة الليبية مؤخراً ،فقد شهدت
البالد خالل األشهر األربعة الماضية ،صراعا ً دمويا ً كبيرا ً محليا ً مدعوما ً
بأجندات خارجية ،وقد كانت أطراف هذا الصراع متعدّدة الوالءات ،فمنها
على سبيل المثال ال الحصر ،ميليشيات وكتائب عسكرية متعددة ومنها
كتائب ما يس ّمى بـ«أنصار الشريعة» و«كتائب فجر ليبيا» و«مجالس
الثورة» و«ميليشيات المدن الليبية» و «داعش» إلخ...
تعدّد هذه الميليشيات المسلحة على األراضي الليبية أفرز حالة صراع
دائم في ما بينها ،فقد ارتبط هذا الصراع المحلي بصراع إقليمي  -دولي،
مما ينذر بالمزيد من الفوضى داخل الدولة الليبية مستقبالً ،وفي ظ ّل
غياب ايّ سلطة فعلية لحكومة السراج على األرض الليبية ،ومع ظهور
جماعات راديكالية متواجدة بشرق وجنوب شرق ليبيا ،أعلنت والءها
ومبايعتها لتنظيم داعش اإلرهابي ،وهذا ما سيزيد التعقيد المستقبلي
للحالة الليبية المضطربة أصالً ،وهذا الوضع قد يستم ّر ألعوام مقبلة قبل
الحديث عن جراحه دولية خاصة بالواقع الليبي ،وإنشاء حلف دولي
لمحاربة القوى المتطرفة في ليبيا ،وهذا ما بدأت عالمات ظهوره تتضح
مؤخراً ،والهدف هو اقتسام الكعكة الليبية بين القوى الكبرى.
ختاماً ،يمكن القول انّ المشهد الليبي يزداد تعقيدا ً مع مرور األيام ،وهذا
ما يستلزم وضع خطوط عمل فاعلة على األرض الليبية من قبل بعض
القوى العربية واإلقليمية ،لوضع ح ّد للفوضى وتنسيق حلول مقبولة،
إليقاف حالة النزيف التي يتع ّرض لها الوطن الليبي ،وإال سنبقى ندور في
فلك فوضوي طويل عنوانه العريض الفوضى والصراع الدائم على االرض
الليبية…

رغم �أنف جعجع ح�سم البقاع
ـ ال يحتاج أيّ خبير أمني إلى الكثير من التدقيق في العمليات االنتحارية التي
نفذها تنظيم داعش في بلدة القاع ليعرف الهدف.
ـ السؤال األول إذا كان الهدف عبور القاع فهل توحي العمليات باتخاذ
ترتيبات االنتقال وضمان الوصول إلى األهداف؟
ـ السؤال الثاني هل يمكن في حال الفشل ببلوغ الهدف ان يتخذ االنتحاري
قرار تفجير نفسه؟ وإذا كان كذلك فلماذا جاء القرار واح ًد بالتفجير حتى بلغوا
ثمانية أو عشرة؟
ـ السؤال الثالث إذا كان العبور من القاع إلى مكان آخر هو الهدف وفي حال
الفشل تفجير االنتحاري لنفسه فلماذا يقوم رفاقه بتفجير أنفسهم بالناس الذين
تج ّمعوا رغم العدد القليل للذين تج ّمعوا؟
ـ األجوبة تقول إنّ قضية داعش في ظ ّل الحصار الذي يخنق مسلحيها هو
الضرب بأيّ كلفة على بلدة القاع واإلفادة من التعبئة السياسية التي تقول
للمسيحيين إنّ الحرب ليست حربنا ليت ّم تهجير البلدة وإحتاللها.
ـ مقاتلو المقاومة الذاهبون للقتال في حلب وسواها لهم الحق بالشعور
باإلطمئنان ألمن البقاع.
ـ حسم البقاع من القاع إلى عرسال أمن لبنان وسورية.

التعليق السياسي
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تركيا ال ُمحتلة ...كيف ّ
يدعي �أردوغان «الثورية»
وهو تابع لوا�شنطن وتل �أبيب حتى �أذنيه
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قاعدة «أنجرليك» تعبير صارخ عن «تركيا المحتلة»

} د .رفعت سيد أحمد
ال يزال الرئيس التركي (أردوغ��ان) مستمرا ً في
التشدّق الدائم بالثورة ودع��م (الثوار) س��واء في
سورية التي ح ّولها خالل السنوات الخمس الماضية
إل��ى مستنقع ل�لإره��اب بفضل ث���واره وجماعاته
الداعشية المسلحة ،والتي ح ّولت الوطن والدولة
السورية إلى (أنقاض) ،أو في مصر مع «اإلخوان»
وجماعات اإلرهاب المسلح في سيناء وعلى الحدود
مع ليبيا والتي دعمها بأكثر من  10مليارات دوالر
بالتنسيق مع قطر خالل السنوات الثالث الماضية
(تحديدا ً منذ  )2013/6/30إن��ه يدّعي في ك ّل
هذه الحاالت أنه يدعم الثورة واالستقالل والحرية؟
طيب ..هذه االدّعاءات ،لكي تكون صحيحة ينبغي
أن يكون صاحبها أصالً يحكم بلدا ً مستقالً ،ويعيش
مناخا ً ثورياً ،شريفاً ،وال يمالئ أعداء الدين (تحديدا ً
نقصد بهم الصهاينة) ،أما أن يكون تابعا ً ذليالً
ألميركا ،وتل أبيب ،فإنّ ك ّل دعاويه لمساندة الثورة
المزعومة في سورية ومصر تكون كاذبة ومنافقة!
*وإذا ما تركنا الحقائق تتحدّث فإننا سنكتشف
أننا إزاء (دولة ُمحتلّة) اسمها تركيا يحكمها حاكم
ذليل تابع لواشنطن وتل أبيب اسمه أردوغان ،ومن
يؤيده من (ثوار مصر أو سورية المدّعين) هم مثله
خانعون وتابعون وإنْ ادّعوا الثورية واالستقالل،
ولندع الحقائق تتكلم.
***
على النقيض من الصورة الوردية التي يقدّمها
أردوجان عن بلده الح ّر المستقل ،ويصدّقه بعض
السذج أو العمالء من مدّعي الثورية فى سورية
ومصر وليبيا ،تقول الحقائق إنّ تركيا بلد تابع
بالكامل لواشنطن ،وإنه منذ عام  1969صار البلد
«سداح مداح» أمام جيش الواليات المتحدة ،ففي
هذا العام ( )1969وقعت اتفاقية سمح بموجبها
ل��ل��والي��ات المتحدة بإقامة  26ق��اع��دة عسكرية
باإلضافة إلى مراكز الرصد واإلنذار المبكر ومراكز
االت��ص��االت الالسلكية وق��واع��د التجسس وجمع
المعلومات ،وكذلك التسهيالت البحرية في أه ّم
الموانئ التركية .ولقد ع��ززت الواليات المتحدة
القوات المسلحة التركية بحيث أصبحت تمتلك
اكبر قوة برية تقليدية (غير نووية) بعد ألمانيا
الغربية السابقة في حلف الناتو .كما انّ موقع تركيا
القريب من منابع النفط يعطيها ميزة كقاعدة جيدة
للسيطرة على منابع النفط في الخليج العربي في
حال نشوب حرب عجزت دوي�لات الخليج فيها ـ
وهو متوقع جدا ً ـ عن الدفاع عن أنفسها ،ويسمح
للواليات المتحدة السيطرة على معظم الطرق

الجوية والبرية المباشرة بين األقطار العربية
والدول المجاورة ،وأفريقيا كما يمنحها العديد من
القواعد الجوية والبحرية الالزمة لتسهيل مهمات
حلف شمال األطلسي ويجعلها ق��ادرة على تركيز
التجسس
وسائط الرصد واإلنذار المبكر ومحطات
ّ
لمراقبة التحركات العسكرية لدول الجوار وبخاصة
سورية بعد األحداث الجارية فيها اليوم؛ ومن أه ّم
القواعد العسكرية في تركيا كما أثبتتها التقارير
الدولية عبر الثالثين عاما ً الماضية...
 - 1قاعدة انجرليك :وهي من أضخم القواعد
الجوية للحلف األطلسي المقامة على األراض��ي
التركية وتقع على أب��واب مدينة (أض��ن��ه) إذ أنّ
تجهيزاتها م��ن ال��ط��ائ��رات وال��ص��واري��خ وأجهزة
االتصال الرادارية المتطورة والبعيدة المدى إضافة
إلى تواجد اآلالف من الجنود األميركان واألوروبيين،
وتسمح لهذه القاعدة بالسيطرة على أجواء الجزء
الشرقي من البحر المتوسط إضافة إلى مهماتها
المخصصة للهجوم والدفاع ،فإنها تض ّم عشرات
ّ
الطائرات من أح��دث ما توصلت إليه تكنولوجيا
الغرب من طراز فانتوم وغيرها .كما تتمركز فيها
وحدات من القوة الجوية األميركية التكتيكية،F16 /
وتتولى هذه القاعدة بدورها مهمة تدريب الطيارين
األت��راك ومن دول حلف األطلسي المتواجدين في
المنطقة من جنسيات مختلفة ،وهي اليوم تقوم
بتدريب العصابات المسلحة من تنظيم «القاعدة»
وغيرها من الجماعات المسلحة ،والتي تقاتل في
سورية باسم (الثورة) ولكن هدفها تفكيك سورية
وضرب المقاومة المعادية لـ«إسرائيل» واستبدالها
بحليف جديد صديق لـ«إسرائيل» ولمشيخات
الخليج ولحكام اسطنبول.
 - 2قاعدة سينوب :وتقع هذه القاعدة على
الشاطئ الجنوبي للبحر األسود وتوجد فيها رادارات
بعيدة المدى وأجهزة اتصال متطورة ،ويديرها
موظفون من وكاالت األمن القومي ،ومهمتها جمع
المعلومات عن نشاطات الدول القريبة من منطقة
البحر األس��ود ورص��د تجارب الصواريخ النووية
وجمع المعلومات والنشاطات البرية ،وهذه القاعدة
م��ز ّودة بأجهزة الكترونية متط ّورة حيث تلتقط
رسائل الراديو الخاصة باتصاالت الطائرات.
 - 3قاعدة بيرنكيك :وهي مخصصة لإلنذارات
المبكرة ،في حالة حصول أيّ هجوم صاروخي
معاد .وهذه القاعدة استخدمت أثناء خلع الشاه
محمد رضا بلهوي شاه إيران عن العرش ،واألحداث
اإليرانية التي تلت ذلك داخليا ً وخارجيا ً بالتنسيق
مع األقمار الصناعية التي تلعب هي األخرى دورا ً
في مجال االتصال والمراقبة ،وتقع على بعد 30

كيلومترا شمال دي��ار بكر ،وه��ي تستخدم اليوم
ض ّد المقاومة العراقية والجيش العربي السوري
والتخديم على «إسرائيل» في صراعها مع حزب الله
في الجنوب اللبناني.
 - 4قاعدة كارنمابردن :وتقع على الجانب
الشمالي م��ن بحر (م��رم��رة) وه��ي ق��اع��دة لخفر
السواحل وفيها محطة لتوجيه المالحة البحرية عن
بعد ،مه ّمتها مساعدة سفن األسطول السادس على
تحديد مواقعها بدقة.
 - 5قاعدة ازمير الجوية :وتستخدم هذه القاعدة
للدعم الجوي وتعتبر مقر القيادة البرية للجزء
الجنوبي من حلف شمال األطلسي وفيها قيادة القوة
الجوية التكتيكية لألسطول السادس.
 - 6قاعدة بلياري :وتقع هذه القاعدة جنوب
العاصمة أنقرة وتعتبر مركزا ً رئيسيا ً للتنصت على
التجارب النووية التي تجريها روسيا س��واء في
البحر أو في باطن األرض.
 - 7قاعدة انقرة الجوية :وهذه القاعدة هدفها
تأمين الجسور واإلشراف على أجواء البحر األسود،
وفيها مركز عمليات تركي ـ أميركي مشترك...
 - 8قاعدة سيلفلي :وتقع الى الشمال من أزمير
وهي قاعدة جوية تكتيكية تستخدم عند الحاجة
للقوات األميركية وحلف األطلسي.
 - 9ق��اع��دة االس��ك��ن��درون��ة ،و(يومورتاليك):
وتقعان بالقرب من الحدود السورية وتعتبران من
أه ّم مستودعات التموين والمحروقات وفيها 20%
من مخزون األسطول السادس من الوقود ومركز
لتأمين االتصاالت األميركية ومحطة رادارية أرضية
تابعة لنظام الرصد واإلن��ذار المبكر لحلف شمال
األطلسي (الناتو).
*م��ن ذل��ك كله يمكن ال��ق��ول انّ م��وق��ع تركيا
االستراتيجي له أهمية كبيرة ل��دول حلف شمال
األط��ل��س��ي (ال��ن��ات��و) ،وه��ي أه��� ّم ق��اع��دة لتدريب
المنشقين والعصابات المسلحة التي تعيث فسادا ً
ودمارا ً اآلن في سورية باسم الثورة ،والثورة بريئة
مما يفعلون ،وبالمناسبة القواعد العسكرية سواء
التي تعمل بكامل طاقتها أو جزء منها؛ يت ّم اليوم
(منذ ما س ّمي بثورات الربيع العربي التي بدأت
 2011وال تزال مستمرة في فوضاها ودمارها!) هذه
القواعد العسكرية يت ّم فيها أيضا ً استقبال بعض
اإلسالميين من أمثال (أوالد حازم أبو إسماعيل)
و(اإلخ��وان المسلمين) و(داع��ش) و(لجان اإلغاثة
الطبية) لدفعهم إلى لموت المجاني فى سورية
وسيناء باسم الله والدين ،والحقيقة أنهم ذاهبون
لصالح واشنطن وتل أبيب!
Email:yafafr@hotmail.com

�أردوغان يبيع ...حما�س ت�ضيع...
وغزة تغني�« :أمان ربي �أمان!»
} نصار إبراهيم
 21مليون دوالر فقط! يا بالش ...هذا هو سعر
شهداء «مرمرة» عند السلطان العثماني أردوغان...
الذي أقام الدنيا ولم يقعدها إلى أن قعد بكامل وعيه
في حضن نتنياهو...
المه ّم ...ماذا سيقول أولئك الذين راهنوا وطبّلوا
وز ّمروا لبطوالت أردوغان ...حتى قبل أن تبدأ!
قبل ست سنوات أمسك أردوغان «بشنبه» وأقسم
أنه لن يتصالح مع «إسرائيل» إال إذا اعتذرت ورفعت
الحصار عن غزة!...
ات��ف��اق «المصالحة» ،أو ف��ي الحقيقة اتفاق
التنازالت التركية بالجملة لصالح «إسرائيل» مدعاة
للسخرية والغيظ ...فقد قدّم أردوغان لنتنياهو ما
لم يكن يحلم به حتى بدون حكاية مرمرة ...صفقات
غاز ...بواخر تركية إلى موانئ «إسرائيل» ...التعهّد
بالعمل لإلفراج عن «األس��رى اإلسرائيليين» عند
المقاومة ...عالقات اقتصادية مميّزة ...أن تلتزم
تركيا بمنع أية «نشاطات إرهابية» ض ّد «إسرائيل»
من أراضيها ...واأله�� ّم أن تقف تركيا إل��ى جانب
«إسرائيل» في المحافل الدولية في حال ت ّم تقديم
جنودها الذين ارتكبوا مجزرة «مرمرة» أليّ مالحقة
قانونية (ه��ذا وفق الرسالة المكتوبة التي بعث
بها «الشجاع» أردوغان إلى نتنياهو وفق ما نقلته
الصحف اإلسرائيلية).
يعني بعد خمس سنوات من العنتريات كانت
النتيجة :المزيد من التطبيع بين تركيا و«إسرائيل»،
التنازل عن شرط رفع الحصار الذي طالما أكد وأص ّر
وأقسم أردوغ��ان وهو ممسك بشنبه بأنه سيكون
أحد الثوابت في أيّ اتفاق مع «إسرائيل» ،وت ّمت
االستعاضة عن ذلك بمنح غزة بعض المساعدات
اإلنسانية كإنشاء محطة تحلية للمياه وبناء
مستشفى.
وم���اذا ب��ع��د...؟ ال ش���يء ،ال قبل وال ب��ع��د ،هو
االنحطاط الذي تعيشه الدول حين تضع مصيرها
في يد حفنة من اللصوص ،وهنا ال أتج ّنى مطلقا ً
��ص ،ف��ه��ذا ليس م��ن باب
ب��وص��ف أردوغ����ان ب��ال��ل ّ
الشتيمة ...بل ألنه لص فعالً ...ولمن ينسى أذكره
فقط بصورة الشاحنات التي حملت مصانع حلب
الشهباء التي فككتها «عصابات ث��ورة أردوغ��ان»
وقامت بشحنها إلى تركيا جهارا ً نهاراً ..وأيضا ً
قوافل صهاريج النفط السوري المسروق وهي تعمل
ليالً نهارا ً بالتنسيق مع القتلة في داعش وعصابات
زنكي ومراد وغيرهم ...وتفرغها في تركيا.
واآلن بعد أن ذاب الثلج وبان المرج ..وبعد أن
تمخض الجبل فولد فأراً ...ماذا سيقول لنا يا ترى
عباقرة «اإلسالم» السياسي (وخاصة الفلسطينيين
منهم) ال��ذي��ن رف��ع��وا أردوغ���ان إل��ى مصاف أمير

المؤمنين ...حتى أصبحوا يحجون إليه ليتعلموا
من مهاراته وحكمته ...أيّ خيال سياسي وفكري
فقير هذا؟
طيب ي��ا سيد أردوغ����ان م��ا دم��ت «براغماتيا ً
وعقالنياً» لهذه الدرجة ونجحت في ح ّل خالفاتك
مع «إسرائيل» ،لماذا ال تمارس سطوتك لتساعد
في ح ّل المشكلة بين فتح وحماس ...أليسوا أ ْولى
بالمصالحة...؟
المضحك أنّ البعض ال ي��زال ي��ب�� ّرر ألردوغ���ان
فهلويته وت��ذاك��ي��ه ...ويعترف ب���دوره ال��ه��ا ّم في
مساعدة الشعب الفلسطيني ...بل وذه��ب أحمد
يوسف ال��ق��ي��ادي ف��ي حركة حماس ف��ي مقابلته
مع الميادين ( 26حزيران  )2016إلى التساؤل
االستنكاري :كيف سنطلب من أردوغ��ان شيئا ً في
ظ ّل تخاذل العرب !...يا سالم!
ولكن ماذا عن السؤال الحقيقي الحارق :من الذي
طعن قلب العروبة دمشق في ظهرها حتى وصل
نصل الخنجر إلى قلبها؟ من الذي خذل من يا سيد
أحمد حسن؟ من الذي حمل راية فلسطين وجعلها
في مواجهة سورية ...من الذي كان حصان طروادة
في تدمير مخيم اليرموك ...وجعله حاضنة لكل
قاتل من داعش والنصرة وجيش الرحمن وجيش
اإلسالم وجيش السعدان!
يعني سورية لم تقدّم شيئا ً للمقاومة أليس
كذلك !..بينما «العصملي» أردوغ��ان حرث البحر
وفجر الصحراء غضباً ...بل وها هو يجبر «إسرائيل»
على دفع  21مليون دوالرا!...
بكلمة واحدة كفى إسفافاً ...فهذا األردوغان ..يلوب

منذ أشهر وهو يتم ّنى على «إسرائيل» المصالحة...
ّ
ويذل أردوغان...
ونتنياهو يتم ّنع ويتشدّد
ه���ذا ه��و أردوغ�����ان المتغطرس ال���ذي يبرق
وي��رع��د وي��ه��دّد ويتوعّ د على م��دار س��ت سنوات
بأنه سيقتحم سورية ..وسيقيم أحزمة آمنة في
شمالها ...وسيصلي في المسجد األم��وي ...ثم ما
يلبث أن يلوذ بالصمت حين ال يستجيب الناتو
لعنترياته...
وهو ذاته أردوغان الذي دفعته خفته ورعونته
وغ��ب��اؤه ال��س��ي��اس��ي إلس��ق��اط ط��ائ��رة ال��س��و 24
يتبجح بأنه لن يعتذر عن
الروسية ...وبعدها راح
ّ
هذا العمل ..لكنه اليوم يرجو ويعتذر من بوتين أن
يسامحه ...ويبدو أنّ هذه الرسالة فاتحة رسائل
كثيرة بذات المضمون من االعتذارات في محاولة
لترميم نتائج السياسات الرعناء التي تبنتها تركيا
منذ بداية ما يس ّمى «الربيع العربي» ...لننتظر.
يعني خلصت الكذبة التي اسمها أردوغ���ان
حامي حمى الجماعات اإلسالمية وزعيم «األم��ة
اإلس�لام��ي��ة» ...فهو ال يتعدّى كونه رئيسا ً لدولة
في حلف الناتو ..يعني الحلف الذي يدعم ويحمي
«إسرائيل» ...وهو الذي يلعب دور رأس الحربة في
تدمير سورية وفتح حدود تركيا للقتلة واللصوص
ليد ّمر أجمل حواضر العرب...
إنه اآلن حائر ومرتبك ويبحث عن بصيص مخرج
من ورطته في سورية ...فقد وصلته رسالة الرئيس
بشار األسد بأوضح ما يكون :حلب ستكون مقبرة
ْ
يعِش ي َر!
ألحالم العثمانيين الجدد ...ومن
أمان ربي أمان ...فعالً هذا هو العَجب العُ جاب...

�أردوغان �سكت دهر ًا ونطق كفر ًا...
ر�سائل بال جدوى!
} سومر صالح
على م��ض��ض ،وب��ع��د سبعة أش��ه��ر تقريبا ً وم��ا تخللها م��ن ت��ح�� ّوالت في
المشهد اإلقليمي وال��دول��ي ،وبخبثه المعهود اعتذر الرئيس التركي رجب
طيب اردوغان من الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن حادثة «مقتل الطيار
أي أ ّنه حتى اآلن لم
الروسي» ،وأبدى «أسفه» على إسقاط المقاتلة الروسيةّ ،
يعتذر عن حادثة اإلسقاط بح ّد ذاتها باعتبارها شرطا ً الزما ً غير ٍ
كاف إلعادة
تطبيع العالقة بين موسكو وأنقرة! وه��ذا الكالم يحمل نتيجة مباشرة أنّ
أردوغ��ان باعتذاره لم يقصد إرس��ال رسائل أو إش��ارات واضحة لموسكو
حول إمكانية تعديل سلوكه في األزمة السورية بشكل حا ّد أو مؤثر في سير
األحداث السورية ،بل أراد بذلك تعميق ضبابية سلوك نظامه السياسي في
األسابيع التي تلت إقالة رئيس وزرائه األسبق داوود اوغلو واستبداله ببن
علي يلدريم الذي سارع وأطلق تصريحات الفتة وإيجابية اتجاه موسكو،
وتصريحات تدعو للتفاؤل بشأن السياسية التركية المحتملة تجاه سورية
والعراق .وفي ذات السياق تقوم مخابراته التركية بتزويد ميليشيا «الفتح
اإلرهابية» بمعدات عسكرية حديثة ونوعية كالدبابات والصواريخ المضادّة
للطائرات المحمولة على الكتف ،وإرسال قوات خاصة إلى شمال حلب ...إذا ً
ما الرسائل التي أراد اردوغ��ان إرسالها من خطوة االعتذار «الجزئي» تلك،
ولمن الرسائل موجهة أصالً ،وما دالالت التوقيت الالفت بعد ساعات فقط
من إعالن «تطبيع» العالقات بين «إسرائيل» وتركيا ،والتي عنوانها الصريح
التنسيق األمني بشأن سورية في مواجهة إيران أوالً وروسيا بدرجة أق ّل في
موضوع الطاقة ،وإمكانية ضخ الغاز «اإلسرائيلي» إلى أوروبا عبر تركيا وما
يحمله من طابع التحدّي وبدقة أكبر المشاكسة التركية لروسيا ،هنا نستطيع
القول إنّ أردوغان حاول استثمار اعتذار «إسرائيل» لتركيا في واقعة سفينة
مرمرة ( )2010ليقول إنّ مبدأ االعتذار بح ّد ذاته هو أم ٌر طبيعي يحدث بين
الدول نتيجة ألخطاء ،وبالتالي يمكن اعتبار اللحظة الزمنية إلعالن التطبيع مع
«إسرائيل» هي أفضل توقيت لتقديم اعتذار ال ب ّد وال مف ّر منه لقيادة روسيا،
على األق ّل ليخرج من مأزقه الشخصي الذي وضع نفسه فيه لرفضه المتك ّرر
االعتذار ،دون أن نغفل الدور الحاسم لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
ال��ذي أفضى إلى تسريع إج��راءات التطبيع مع «إسرائيل» من جهة وتقديم
االعتذار لروسيا من جهة أخرى ،ولكن قبل الدخول في تفاصيل ما جرى،
نضيف عامالً مهما ً إلى سلسلة األحداث الدراماتيكية تلك ،لتصبح الصورة
أكثر شمولي ًة ووضوحاً ،وهو استشعار تركيا خطر المشروع األميركي الذي
يحث الخطى إلحداث دويلة كردية في العراق ،ربما تمت ّد إلى سورية الحقاً،
عبر دعم واشنطن الالمحدود لمبدأ اإلدارات الذاتية الكردية في سورية،
وتجاوز الخط األحمر التركي بعبور الكرد غ��رب نهر الفرات وق��رب ض ّم
منبج إلى ما يس ّمى «روج افا» السورية ،وبإعادة ترتيب األحداث يصبح لدينا
ثالثة أح��داث غير مترابطة شكالً ولكن متداخلة في األهمية بالنسبة لنظام
أردوغان...
الحدث األول مشروع أميركي يتجاهل الخطوط الحمر التركية ،والثاني
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وما يحمله من محاولة أميركية لضمان
تماسك حلف شمالي األطلسي وقوته في مواجهة روسيا ،والحدث الثالث
إجراءات تطبيع العالقات مع «إسرائيل» .وكما هو معلوم ك ّل خطوة تخطوها
تركيا باتجاه روسيا تعني ابتعادا ً م��وازي��ا ً بخطوة عن االت��ح��اد األوروب��ي
وكسبا ً روس��ي��ا ً مضافا ً في مواجهة الخصم األوروب���ي ،وه��و ما ال يريده
االتحاد األوروبي في هذه اللحظات المصيرية من عمره.
مع ه��ذه السلسلة المترابطة يمكن القول إنّ أردوغ���ان بخطوته باتجاه
موسكو أراد إرسال رسائل مزدوجة لالتحاد األوروبي من جهة وللواليات
المتحدة من جهة أخرى ،فالرسائل الموجهة للواليات المتحدة تفضي إلى
أي تما ٍد أميركي في موضوع الكرد في المنطقة على حساب
القول ب��أنّ ّ
المصالح التركية ،تعني خطوات إضافية باتجاه موسكو ونأيا ً تركيا ً بالنفس
السياسي الطابع مع روسيا ،دون أن تصل األم��ور إلى
عن ص��راع الناتو
ّ
مرحلة الصدام ،أ ّما الرسائل الموجهة إلى االتحاد األوربي فهي ثنائية ،إذا ما
أراد االتحاد األوروبي التخلص من عقدة الطاقة الروسية فالخيار (التركي-
اإلسرائيلي) حاض ٌر بقوة وبجدوى اقتصادية ،ولكن هذا األمر يتطلب تنازالت
أوروبية بشأن عدّة ملفات أولها الكرد والثاني إجراءات االنضمام إلى االتحاد
األوروبي المتعثرة ،والضغط على الواليات المتحدة ألخذ المصالح التركية
بجدية وواقعية ،وإلاّ فاالقتراب خطوات باتجاه روسيا ،وربما الحقا ً الوصول
إلى تطبيع اقتصادي  -أمني معها ،واإلمساك جزئيا ً بملف الطاقة األوروبي
عبر عقدة الغاز الجديدة الناتجة من تفعيل خط السيل التركي مع روسيا،
وربما دمجه مع خط غاز «إسرائيلي» جديد بنسب معينة...
طبعاً ،تبقى ك ّل هذه السيناريوات محتملة ،في إطار االحتمال النظري في
حسابات نظام أردوغان ،ألنّ رسائل االبتزاز تلك للواليات المتحدة تقابلها
حسابات نظرية أيضا ً إلدارة الرئيس أوباما المأزوم زمنيا ً والتي أرسلت
رسالة قوية عبر المتحدثة باسم خارجيتها إليزابيت تيرودو التي تجاهلت
ح��دي��ث الرئيس التركي العلني ع��ن االع��ت��ذار ،وق��ال��ت« :ل��م ن��ر س��وى بيان
المتحدث الرسمي باسم الكرملين» وكأنها أرادت إرسال رسالة مفادها أن
ال قيمة للخطوة التركية على مستوى سياسة «الدولة التركية» إال بموافقة
واشنطن ،فالحسابات األميركية تنطلق من أن ال إمكانية حقيقية لحدوث
تطبيع كامل بين روسيا ونظام أردوغان لجملة من األسباب أه ّمها...
أوالً :عامل الثقة المفقود بالمطلق بين الطرفين نظرا ً لتمادي أردوغان
سياسيا ً وعسكريا ً مع روسيا في جزيرة القرم وسورية والحرب األرمنية
– األذربيجانية.
ثانياً :المؤسسة العسكرية التركية ترتبط ارتباطا ً عضويا ً بالناتو ،وهي
ألي إدارة سياسية بالخروج من هذا النهج أو التالعب به باعتباره
لن تسمح ّ
خطا ً أحمر لديها.
ثالثاً :ال مستقبل لتركيا في قيادة «العالم اإلسالمي» إلاّ إنْ وافقت الواليات
المتحدة على ذل���ك ،ألنّ الخيار ال��س��ع��ودي يبقى م��وج��ودا ً ف��ي الحسابات
األميركية ،وهو أم ٌر طالما أقلق نظام أردوغان االسالموي.
راب��ع��اً :ال تمتلك اإلدارة الروسية وس��ائ��ل حماية أردوغ���ان م��ن جرائمه
وت��ج��اوزات��ه م��ع تنظيم «داع����ش» ،ب��ال��ق��در ال���ذي تمتلكه اإلدارة األميركية
وأوروبا من خلفها ،وهي ورقة رابحة بالنسبة ألوباما المتصاص «الرعونة
األردوغانية».
مع هذه الرؤية األميركية تصبح رسائل أردوغ��ان بال ج��دوى وفعالية،
ولن تؤثر على القرار األميركي إال بالقدر الذي تقدّره اإلدارة األميركية لمنع
تدهور استقرار العالقة مع تركيا والدخول في حسابات استبدال شخصية
أردوغ��ان في الحكم وما يرافق ذلك من صعوبات وعواقب محتملة ،وربما
تنقلب النتائج على الواليات المتحدة.
ومع ك ّل ما سبق ت��درك موسكو أنّ خطوة أنقرة تلك ملغومة ومجتزأة،
لذلك بقي الر ّد الروسي ب��اردا ً وح��ذرا ً ويقظا ً باعتبار االعتذار «خطوة أولى
في مسيرة إعادة العالقات»  -الكالم هنا لمجلس االتحاد الروسي  -إلدراك
القيادة الروسية حقيقة النوايا األردوغ��ان��ي��ة ،التي أرادت إيصال رسائل
االبتزاز إلى حليفها األكبر الواليات المتحدة وليس معالجة الخلل في العالقة
بين الجانبين ،وفي المحصلة أخطأ أردوغان بحساباته مرة ثانية باعتذاره
«الجزئي» لروسيا ،بعد خطيئته بواقعة إسقاط المقاتلة سو 24 -في السماء
السورية ،ألنّ اعتذاره الجزئي هذا لن يأتي بنتائج إيجابية على مستقبله
السياسي وال على مستقبل المصالح التركية في المنطقة ،بل على العكس،
ستعجل في إنهاء مسيرته السياسية داخلياً،
مجرد محاولة ابتزاز حلفائه
ّ
ورفع الغطاء األميركي عن أسلوبه الشمولي في الحكم ،األمر الذي سيعرقل
طموحاته في تغيير نظام الحكم في تركيا إلى نظام رئاسي ،وهو أمر لن يت ّم
إلاّ إنْ وافقت واشنطن ضمناً ،ومن جهة أخرى مجرد االعتذار ولو جزئيا ً
تركي مستقبالً بقواتها
أي تح ّرش
أعطى روسيا الحق في إجراءات الر ّد على ّ
ّ
في شرق المتوسط ،وبالطريقة التي تراها مناسبة ،وفي حدود القوة التي
ترتئيها ،هذا األم��ر سيعقد الحسابات التركية على األرض في ظ ّل تقارير
روسية ودولية عن حضور تركي مباشر في شمال مدينة حلب وتقارير عن
تزويد المجاميع اإلرهابية بصواريخ مضادّة للطائرات ،األمر الذي سيدفع
ب��أردوغ��ان إلى إع��ادة حساباته بشك ٍل مع ّمق في مجال دعم تلك المجاميع
اإلرهابية في سورية.
خ��ت��ام��اً ...ال���ر ّد ال��روس��ي ال��ب��ارد وال��ح��ذر م��ن الخطوة التركية م��ن جهة،
والحسابات األميركية لحقيقة ال��وض��ع االردوغ��ان��ي ال��م��أزوم ،وتطورات
المعارك في أرياف مدينة حلب والفاعلية الميدانية المرتقبة لحزب الله في
حلب ،كفيلة بتحويل اإلج��راءات التركية األخيرة إلى ما يشبه الزوبعة في
فنجان سرعان ما تفقد حركتها وفعاليتها على المدى القريب ،ولكن على
المدى الطويل ربما ستتح ّول إلى عاصفة عاتية قد تقتلع أردوغان من جذور
الحكم في تركيا.

