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تكاثرت التحليالت والحقيقة واحدة...

لم�صلحة م َْن يعملون؟
} عبد الحكيم مرزوق*
تمتلك اإلدارة األميركية عقوالً وجيوشا ً تستثمرها بشكل جيد في إدارة أزماتها
أي ش��يء س��وى غبائهم ف��ي حبك
بعكس ال��ع��رب وحكامهم ال��ذي��ن ال يستثمرون ّ
المؤامرات على بعضهم البعض ،والدليل األب��رز هو ما يحدث منذ أكثر من خمس
سنوات في الحرب على سورية وفي الجهود التي بذلت وتبذل في طمس القضية
الفلسطينية وجعلها ثانوية ال تندرج في أولويات بحث الحكام والزعماء العرب في
مؤتمراتهم وقممهم التي أصبحت تفوح منها رائحة العفن والتآمر.
الواليات المتحدة األميركية تتعلّم من أخطائها بفضل الباحثين والدارسين الذين
يقدّمون عصارة أدمغتهم لخدمتها ورفعة شأنها فاألخطاء التي ارتكبت في حرب
فيتنام ونشر أحداثها جعلتها تخفي جميع الحقائق غير ال��س��ا ّرة ع��ن ال���رأي العام
األميركي حيث لم يعد مسموحا ً للجمهور األميركي أن يرى المجازر الدموية التي
ترتكبها اإلدارة األميركية خالل الحروب التي تشنّها حول العالم ومن المحظر نشر
صور جنود األميركيين القتلى في تلك الحروب ،وذل��ك ألنّ تلك الصور تؤثر على
الجمهور األميركي ويمكن أن تؤدّي إلى ر ّد فعل غير محمود تجاه اإلدارة األميركية.
أما نحن في المنطقة العربية فك ّل شيء مباح بالنسبة لهم ،فهم بإمكانهم نشر
صور جثث الشهداء عبر الصحف ووسائل اإلعالم والمجازر التي ترتكبها العصابات
المدعومة منها ،وذلك إلظهار صورة أمام العالم أنّ العرب همج يقتلون بعضهم البعض
وهم بعيدون عن الحضارة واإلنسانية...
الفكر األميركي يبيح المحظورات التي يمنعها عندما تقتضي المصلحة ذلك،
فاإلدارة األميركية مسموح لها ما تمنعه على غيرها ...هل نتذكر مثالً كيف قامت قيامة
اإلدارة األميركية حين بثت بعض وسائل اإلعالم العربية صورة الطيار األميركي الذي
ت ّم إسقاط طائرته في العراق أثناء االحتالل األميركي للعراق ،وكيف ت ّم إلقاء القبض
عليه من قبل راع عراقي ،وكيف أصدرت بيانا ً قالت فيه إنّ هذا مناف لحقوق اإلنسان
وللمعاهدات والمواثيق الدولية ،وهل نتذكر في المقابل آالف المعتقلين الذين اعتقلهم
الجيش األميركي في العراق والصور المذلة التي كان يظهرها على الشاشات؟ وهل
نتذكر المشهد األقسى في تاريخ البشرية وهو منظر الرئيس العراقي السابق صدام
حسين حين ت ّم اعتقاله وهو موجود في إحدى غرف الصرف الصحي ،والهيئة التي
ظهر فيها والتي بدا فيها بلحية طويلة وشعر أشعث أغبر ..هل هذا منظر يريح العرب
وحكامهم وملوكهم وأمرائهم النائمين بالعسل والخائفين على عروشهم ...هل فهموا
الرسالة حقا ً بأنّ من ال يكون مطيعا ً سيلقى ذات المصير...
ن���درك أنّ اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة تعمل لمصلحتها ،ولمصلحة شعبها ولمصلحة
الصهيونية ،والعرب لمصلحة من يعملون ...لألسف نقول إنّ العرب يشبهون إلى ح ّد
ما حارة «ك ّل من إيدو إلو» وذلك ألنّ معظمهم ليس مهتما ً بمصلحة شعبه بل بـ كيف
يحافظ على كرسيه !...هل نتذكر االمبراطورية اإلعالمية التي تمتلكها السعودية..
ولمصلحة من تبث سمومها في الليل والنهار؟ ال شك ب��أنّ تلك االمبراطورية تبث
لمصلحة الصهيونية فليس سواها مستفيد من ذلك التخدير اإلعالمي ال��ذي تقوم
به...
ه��ل سيصحو ال��ع��رب ف��ي ي��وم م��ن األي����ام..؟ ال أعتقد طالما أنهم ال يضعون في
أولوياتهم أن يكون لهم شأن يذكر وسيبقون في المؤخرة على الدوام.
* كاتب وصحافي سوري
Marzok.ab@gmail.com

اَّ
الملح بوابة حلب
بمئتي دبابة وخمسمئة آلية وعشرين ـ الحرب التي رصدت لها مقدّرات جيش كامل حشدت
لجبهة النصرة شمال سورية ألف مقاتل إضافي دخلوا عبر الحدود التركية هي حرب حلب.
ـ منذ الهدنة في شباط الماضي والتحضير لهذه الحرب.
ـ األميركي ربط معارك سورية الديمقراطية في الرقة وجيش سورية الجديد في الحسكة بنجاح
النصرة في حرب حلب ،ليقول للروس إنّ عجز سورية وحلفائها في حرب النصرة في حلب ونجاح
حلفاء واشنطن في حرب داعش يفرضان تعديل شروط التفاوض والتفاهمات.
ـ فشل األميركيون في حربيهما على داعش في الرقة والحسكة.
ـ فشلت جبهة النصرة ومن معها في التق ّرب من حلب ،وبقيت نتائج حربها محدودة في الريف
الجنوبي وريف الالذقية.
ـ بدأ الجيش السوري والحلفاء إكمال األسوارة حول حلب عبر الكاستيلو من محاور المالح.
ـ نجح استدراج الجماعات المسلحة نحو المالح وهي مناطق مفتوحة تصلح لحرب دبابات
ومشاة وأفخاخ وألغام وحركة الطيران والمروحيات.
ـ صارت الجماعات المسلحة بين خياري االنسحاب والتسليم بطرق حلب أو المواجهة وجلب
المزيد والمزيد من القوات لإلبادة.
ـ نجحت المرحلة الحاسمة من حرب حلب.

التعليق السياسي

} وجدي المصري
أن ي��ك��ون ل��ك � ّل إن��س��ان ح��ق إب���داء
ال���رأي بالمسائل المستجدّة ،س��واء
منها السياسية ،أم االقتصادية ،أم
العسكرية ،فهذا مما ال ّ
شك فيه ،خاصة
أنّ الدول المتقدمة كفلت هذا الحق في
ّ
بغض النظر ع��ن توافق
دساتيرها،
التطبيق مع النص وم��دى نسبة هذا
التطبيق واستنسابيته كما يحصل
عادة في لبنان الذي ،وعلى عكس ك ّل
ال���دول ،ك � ّل مواطن فيه يُدلي برأيه،
وبشك ٍل ج��ازم قاطع ،دون تقديم أية
أدلة تؤيّد هذا الرأي .وال يكمن العجب
في أن يكون ك ّل الناس في لبنان محللي
سياسية ،بل العجب أن نجد إعالميين
ووسائل إعالم ورجال سياسة يطلقون
اآلراء والتحليالت بعد كّ��ل ح��دث ،ثم
نسمعهم يقولون م��ا يناقض رأيهم
األول ح��ول الحدث ذات��ه ،أو يأخذون
موقفا ً سلبيا ً من موقف ما ص��در عن
خصمهم السياسي ،وموقفا ً إيجابيا ً عن
موقف مماثل صدر عن شريك لهم في
السياسة.
ولإلضاءة أكثر على هذا الموضوع،
سأتط ّرق إلى مثلين يتك ّرران دائما ً في
اآلونة األخيرة .فبعد ك ّل خطاب للسيّد
حسن نصرالله يفتح اإلعالم المعهود
والسياسيون أنفسهم أبواقهم النتقاد
جملة مواقف أطلقها السيد لمج ّرد الر ّد
دون أن يكونوا ق��د استوعبوا كالمه
ونظروا إليه بشك ٍل موضوعي دقيق،
ه ّمهم الر ّد ال فرق عندهم إنْ كان كالم
السيد صحيحا ً أو خاطئاً ،هو الخصم
فلنفتح عليه النار .كان لسماحة السيّد
في خطابه األخير الشجاعة والجرأة
والموضوعية على التوضيح ب��أنّ ما
ٍ
محاوالت
تقوم به الواليات المتحدة من
مس
للضغط المالي على حزب الله هو ّ
صارخ بسيادة لبنان وعربدة وقحة ال
تنسجم مع أبسط القوانين الدولية.
فإنْ قال أخصام الحزب بأنّ لها الحق
بمواجهة اإلره���اب والتضييق عليه
الموحد
قلنا :اين هو تعريف اإلره��اب
ّ
ال���ذي توافقت عليه ال���دول األع��ض��اء
ف��ي األم���م ال��م��ت��ح��دة؟ فما ه��و إره��اب
بالنسبة للواليات المتحدة هو وقوف
ف��ي وج���ه االس��ت��ع��م��ار ال��ج��دي��د ،وف��ي
وجه الصهيونية العالمية والرجعية
العربية ،بل قل هو فع ٌل متح ّرر من قيود
ه��ذا االستعمار وعمل دؤوب لتحرير
أرض��ن��ا م��ن االح���ت�ل�ال .وع��ن��دم��ا قلّل
السيّد من األضرار الالحقة بحزب الله
ِ
ينف
وحصرها بالشأن المعنوي ،لم
ضررها على الناس العاديين الذين ال
عالقة لهم بحزب الله سوى أنهم من
ّ
الشيعة ،وهذا يعتبر بنظر ك ّل متج ّرد
ق ّمة في الالأخالقية اإلنسانية .وعندما
أوض��ح السيد أنّ المال والسالح على
أنواعه إنما يأتي من إيران كان صادقا ً
على عكس خصومه الذين يزحفون على
بطونهم أمام سفارات ال��دول يقتاتون
من الفتات وين ّفذون ما يُطلب منهم وهو
حتما ً ليس بمصلحة لبنان.
إنها ليست المرة األولى التي يعلن
السيد عن هذا الموضوع ،بل هو في ك ّل
مناسبة كان يتط ّرق إلى الدعم اإليراني
الالمتناهي للمقاومة ،وماذا يعني الدعم
غير المال والسالح؟ أم أنّ هذا اإلعالم

الموتور وهؤالء السياسيين ال زالوا في
صفوف الحضانة السياسية ويجب
تلقينهم ك ّل معلومة بالملعقة مع الخبز
وال��ش��راب؟ بعض ه��ؤالء ق��ال إنّ هذا
الكالم هو بمثابة إخبار يجب أن تتحرك
على أثره النيابة العامة فتالحق مطلقه
ألنه أثبت على نفسه ارتباطه بدول ٍة
خارجية ،والبعض اآلخر قال بسخافته
المعهودة :أرأيتم إنّ السيد اعترف بأنّ
حزبه حزب إيراني .وهنا ال ب ّد من طرح
بعض األسئلة على هؤالء الجهابذة .أوال ً
أين كانوا عندما ص ّرح جيفري فيلتمان
بأ ّنه و ّزع في لبنان  500مليون دوالر
لتشويه سمعة حزب الله؟ هل طالب
أحدهم النيابة العامة بأن تسأل هذا
المسؤول األميركي الصهيوني لمَن
سلّمهم؟ وهل هذه المبالغ كانت لتمويل
ٍ
مساعدات
مشاريع إنمائية تحتاج إلى
ٍ
ومعونات في الدول الكبيرة والغنيّة،
وك ّل األحزاب وحركات التح ّرر تحتاج
إلى دولٍ صديقة لتقدّم لها الدعم المادي
والعتادي؟

تحديد الصديق والعدو...

يبقى الخالف بشأن تحديد مَن هو
الصديق ومَن هو العدو ،ولكي يت ّم ذلك
يجب التوافق على مسألة مهمة نفتقدها
في لبنان وهي تحديد المهمة واالنتماء،
وم��ا ل��م يت ّم ذل��ك سنبقى نتخبّط في
ٍ
محيط هائج م��ن األزم���ات على كافة
الصعد .وثانيا ً من حقنا أن نسأل وماذا
عن الذي يأتيه التمويل من السعودية
وق��ط��ر وت��رك��ي��ا وال���والي���ات المتحدة
وفرنسا وحتى من «إسرائيل»؟ أم أنّ
ٍ
سقف واحد؟
هناك صيفا ً وشتا ًء تحت
والسؤال اآلخ��ر واأله � ّم برأيي هو :هل
األم���وال التي يتلقاها ه��ذا الفريق أو
ذاك تخدم مصلحة لبنان أم تض ّر بها؟
ومن الطبيعي هنا أن نعود إلى الجدل
البيزنطي حول سالح حزب الله غير
الشرعي ،هذه المعزوفة التي ال تزال
ماليين جيفري فيلتمان تعزفها على
أكثر من آلة .ويبدو أنّ الحَ وَل الفكري

أصاب الكثيرين هذه األيام ،فالمعنيّون
بأمر التآمر على بالدنا ،أيّ الواليات
المتحدة و«إس��رائ��ي��ل» وأذنابهما من
دول غربية وعربية ،يعترفون علنا ً
بمخططاتهم الهادفة إل��ى خلق شرق
أوس��ط جديد يضمن لـ«إسرائيل» ما
ال يق ّل عن عقو ٍد عشرة من االستقرار،
وبعضهم يعترف علنا ً أيضا ً بأنه هو
من أوجد اإلرهاب في منطقتنا ،والبعض
اآلخ��ر تب ّنى دع��م ه��ذا اإلره���اب ماديا ً
ولوجستيا ً ويحاول اآلن التغطية على
جريمته ببعض التصريحات الداعية
إل���ى م��واج��ه��ة اإلره����اب وم��ح��ارب��ت��ه.
فكيف يحق لكم ايّها السادة المطالبة
بمساءلة السيد وهو تلقى الدعم من
إيران للوقوف في وجه خالقي اإلرهاب
حسكم الوطني واين
وداعميه؟ فأين
ّ
السيادة التي بها تنادون؟ لقد آن األوان
أن يكون على رأس وزارة اإلعالم وزير
�وج��ه وط��ن��ي واض���ح ،ق���ادر على
ذو ت� ّ
ٍ
ق��رارات جريئة يُلزم بموجبها
اتخاذ
ك� ّل وسائل اإلع�لام أن تذكر قبل إسم
«إسرائيل» كلمة العدو اإلسرائيلي لكي
ينشأ أطفالنا تنشئة وطنية صحيحة
يعرف من خاللها المواطن ع��د ّوه من
ص��دي��ق��ه ،وه��ك��ذا يمكن أن نصل إلى
الوقت ال��ذي نتحدّث فيه جميعا ً من
المنظار نفسه ونقيس األمور بمقياس
موحد.
وطني
ّ
ال يترك وزي��ر الخارجية السعودي
المف ّوه و«الحكيم» مناسبة إال ويطلق
ص��واري��خ��ه ب��ات��ج��اه س��وري��ة واألس��د
متوعّ دا ً بأن ينزله عن كرسي الرئاسة
بالق ّوة ،وحتى اللحظة لم يخجل هذا
الرجل من طفوليّته السياسية فيرعوي
عن مقاصده الوقحة .ومن جه ٍة ثانية
يك ّرر تصريحاته أيضا ً بأنّ إيران وحزب
الله ال يريدون رئيسا ً للجمهورية في
لبنان .أم��ا ك��ف��اك ا ّي��ه��ا المتس ّكع في
مالهي واشنطن حقدا ً وك��ذب�اً ،فلتكن
لديك ولو لم ّرة جرأة السيّد وتعلن أنّ
للسعودية مصالح في لبنان تتضارب
مع المصالح اإليرانية ،أو قلها بالفم

المآلن إنّ السعودية الوهّ ابية الس ّنية
لن تسمح إليران الشيعيّة بأن تضمن
مصالحها ليس فقط في لبنان بل في
المنطقة ،ومن أجل ذلك لن توافق على
الجنرال عون المدعوم من حزب الله
رئيسا ً كما أصبح معلوما ً لدى الجميع،
الحترمناك عندها ،ولكننا نعلم أ ّنك
لستَ من صنف الرجال الذين يجرؤون
على المجاهرة بحقائق مواقفهم.

إلى متى الضالل؟

أما المثل الثاني فهو ال��ذي طالعنا
به بعضهم بعد العملية اإلرهابية التي
ضربت بلدة القاع البقاعية والقائل بأنّ
مقاتلة حزب الله «للث ّوار» في سورية
هي استدراج لهؤالء لمقاتلة حزب الله
في عرينه .فإلى متى سيبقى هؤالء في
ضاللهم ثابتين؟ عندما قال وزير الدفاع
السابق فايز غصن ،وكانت األح��داث
في سورية في بدايتها ،ب��أنّ القاعدة
أصبحت في عرسال ،وقوله هذا كان
مستندا ً إلى تقارير استخبارية وليس
ٍ
معلومات سياسية ،قامت قيامة
إلى
الخصوم السياسيين غير آبهين آنذاك
بمصلحة الوطن ،لنتبيّن بعد حين كم
ك��ان على ح��ق ،وك��م ك��ان يجب البدء
منذئذ باتخاذ تدابير الحيطة والحذر.
وعندما ص� ّرح بعض مسؤولي التيار
الوطني ال��ح� ّر ب��أنّ اللجوء السوري
سيش ّكل مشكلة إن لم تتخذ التدابير
الالزمة لضبطه ا ُّت ِه َم بالعنصرية ،وها
نحن اليوم نحصد هذا ال��زرع السيّئ
ال��ذي نما ب��أي� ٍد زراع��ي��ة لبنانية ض ّد
مصلحة لبنان .وعندما أ ّك��د السيّد
أكثر من م � ّرة أنّ التواجد في سورية
لمحاربة اإلره��اب هو حرب استباقية
يقوم بها ح��زب الله ك��ي ال تمت ّد نار
اإلره���اب إل��ى لبنان ج ّرمه الكثيرون
وال يزالون يطالبونه باالنسحاب لكي
نمنع اإلرهابيين من الدخول إلى لبنان
وترويع أبنائه وقتلهم ِباسم الله و ِباسم
الدين .وهم لغاية الساعة يناقضون
أنفسهم ويحللون األم��ور على هواهم

متجاهلين الحقيقة الواضحة وهي
س ّم َي مجازا ً بـ«ال ّربيع العربي»،
ما ُ
لم يعُ د جائزا ً أن نستم ّر بازدواجيّتنا
لجهة القول بمحاربة اإلره��اب ودعمه
في نفس الوقت وتصدّينا لمواجهته
ِباسم المذهب والدّين .آن لكم أن تعوا
بأنّ هذا اإلرهاب وصمة عار على جميع
األديان .فهو وصمة عار على المسلمين
الذين ال يفعلون شيئا ً لوقف انتشاره،
ب��ل إنّ ال��ف��ت��اوى ال��ص��ادرة ع��ن معظم
رجال الدين ليس من شأنها إال تغذية
ه��ذا اإلره����اب .وه��و وص��م��ة ع��ار على
المسيحيين ألنّ التشدّد ض ّد المسلمين
وتعميم اإلرهاب عليهم إنما يو ّلد ردّود
فعل ترفد اإلره���اب بمزي ٍد م��ن الدعم
المعنوي .وهو بالطبع ليس وصمة عار
على اليهود ألنهم أصل اإلره��اب ،وألنّ
يشجع على اإلرهاب ،وألنّ إلههم
دينهم
ّ
هو مَن عبّد أمامهم طريق اإلرهاب ،ولقد
ٍ
دراسات سابقة.
أوضحتُ ذلك في
لقد ب��دأ اإلرهابيون اإلع��داد إلعالن
جزء من لبنان إم��ارة إسالمية قبل أن
ّ
بـ«التدخل في سورية»،
يف ّكر حزب الله
وهذا يؤكد بأنّ حربه كانت استباقية
وب��أن��ه يتح ّمل المسؤولية ع��ن كامل
الللبنانيين دون م ّنة .أما قول بعض
السياسيين متسائالً ع ّمن كلّف حزب
الله بهذه المه ّمة فهو ق��ول سخيف،
فما م��ن م��ق��اوم��ة ف��ي ال��ت��اري��خ طلبت
إذن���ا ً م��ن أح��د ،أو أق��دم��ت على إج��راء
استفتاء شعبي قبل إقدامها على البدء
بالمقاومة.
�وج��ه إل��ى إعالمنا ال��ذي
واخ��ي��را ً أت� ّ
ّ
يكف
أصبح مضرب مثل بالغباء بأن
ع��ن نفخ ج��م��ار الطائفية .فصحيح
أنّ اإلره���اب ض��رب منطق ٍة مسيحية،
وص��ح��ي��ح ب����أنّ اإلره�����اب يستهدف
اقتالع المسيحيين مما يس ّميه «أرض
ال��خ�لاف��ة» ،ول��ك��نّ الصحيح أي��ض�ا ً أنّ
هذا اإلره��اب يستهدف ك ّل الناس على
ال��ق��اع��دة «ال��ب��وش��ي��ة» َم��ن ليس معي
فهو ع��د ّوي وينتمي إلى محور الش ّر.
توجها ً
�وج��ه��ك اي��ه��ا اإلع�ل�ام
ّ
فليكن ت� ّ
وطنياً ،وك��م ه��و جميل أن نصل إلى
ٍ
عبارات
اليوم الذي ال نعود فيه نسمع
طائفية ومذهبية ،وحديثا ً عن مصالح
توجهكم
ه��ذه الطائفة أو تلك .فليكن
ّ
وطنيا ً صرفاً ،فاإلرهاب في الضاحية
هو ذات��ه في طرابلس ،وه��و ذات��ه في
بيروت ،وهو ذاته في القاع ،أو في ايّة
مدينة أو قرية دون النظر إلى األكثرية
السكانية إنْ كانت من هذه الطائفة أو
تلك ،أو من هذا المذهب أو ذاك .دورك
أيّها اإلعالم عدم إبراز األمور التي يُراد
منها الحقن الطائفي والتعتيم عليها.
َ
بغبائك وبقصد السبق
أنتَ أيّها اإلعالم
الصحافي خلقتَ ظاهرة أحمد األسير،
ّ
وتسخر له الشاشات
فلو لم تكترث له
كسراج باهت.
لما علِم به أحد وألنطفأ
ٍ
َ
عليك أن تقود الحملة على السياسيين
ً
الطائفيين الذين يحاولون دائما تكريس
الطائفية لحماية مصالحهم من خالل
مطالبتهم بمصالح طائفتهم .يجب أن
تق ّر أيّها اإلع�لام أيّ وطن تريد فتسدّد
ُخطاك للمساهمة بتحقيق هذا الحلم.
قلّلوا من التحليل واسعوا للحقيقة
فهي التي تح ّرركم من ارتهانكم ،وهي
التي تؤكد مصداقيّتكم ،فال تضيّعوا
البوصلة.

هل تراجعت تركيا عن مخططها فا�ستبدلت رو�سيا التن�سيق مع �أميركا بتن�سيق معها؟
} ميشيل حنا الحاج
ك ّل شيء تبدّل فجأة في الموقف التركي .وك ّل شيء تبدّل أيضا ً وبسرعة
مستغربة في الموقف الروسي من تركيا .فبعد موقف روسي حازم متشدّد
منها ،ظهرت مرونة تكاد تبلغ ح ّد الليونة الغريبة والمفاجئة .فما هو الس ّر
الكامن وراء هذا التط ّور السريع والمفاجئ في الموقف الروسي؟
وال يقصد بالتبدّل في الموقف التركي ،الصفقة التركية مع «إسرائيل» .فتلك
الصفقة كانت تجري المفاوضات حولها منذ زمن بعيد .ولكن الالفت فعالً
للنظر ،كان ذاك التقارب المفاجئ مع روسيا في اليوم ذاته ،او في اليوم التالي
مباشرة لتلك الصفقة مع «إسرائيل» .وكانت األنباء األولية تشير إلى أنّ تركيا
قدّمت اعتذارا ً إلى روسيا االتحادية عن حادثة إسقاط الطائرة الروسية في
نهايات العام الماضي ،اال أنه سرعان ما جرى نفي تركي لصدور اعتذار ،وبأنّ
تركيا قد اكتفت بالتعبير على لسان أروغان ،عن أسف تركيا لما حدث وأدّى
إلى إسقاط الطائرة الروسية.
ورغم هذا التناقض في الموقف وعدم الوضوح في ما جرى فعالً ،فقد سارع
الرئيس بوتين ،وبسرعة فائقة بل فورية ومذهلة ،الى إعالن رفع الحصار
االقتصادي المفروض على تركيا ،رغم محاوالت موسكو التخفيف من حدة
الغموض في موقفها ،بمسارعتها القول بأنّ مكالمة هاتفية قد جرت بين بوتين
وأردوغان ،وأنّ المفاوضات الستكمال التطبيع بين البلدين تحتاج إلى مزيد
من الوقت وقد تستغرق شهراً ،وأنّ لقاء مباشرا ً بين بوتين وأردوغان ،سوف
يعقد في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل ،وذلك أثناء قمة العشرين التي ستعقد
هذه المرة في روسيا.
قد يبدو لوهلة أنّ الهجوم الكبير الذي تع ّرض له مطار أتاتورك في اسطنبول
وأسفر عن مقتل أكثر من أربعين شخصا ً وجرح أكثر من  ،120كان وراء هذه
السرعة المذهلة في ذاك التط ّور في الموقف التركي ،وما أفرزه من تط ّور مقابل
في الموقف الروسي .ولكن على أرض الواقع ،كان إعالن حصول التفاهم بين
الدولتين والسعي إلى إعادة تطبيع العالقات بينهما ،قد بدأ قبل يوم واحد على
األق ّل من وقوع ذاك الهجوم الدامي الذي نفذته «داعش» على مطار أتاتورك،
يرجح أنهم
وتبيّن الحقا ً بعد عدة أيام ،أنّ منفذيه الثالثة كانوا من روسياّ ،
من منطقة الشيشان ،ومن أوزبكستان وقرقيزستان المحيطتان بروسيا
االتحادية .فهذه كلها أمور لم تتضح اال الحقا ً ليكون لها تأثير ما في الموقف
الروسي السريع ،والذي بدا لبعض المراقبين كعملية سلق البيض التي ال
تستغرق وقتا ً طويالً.
وفسر رئيس الوزراء التركي الجديد بن علي يلدرم ،ما يجري في تركيا ،بأنه
ّ
مسعى لكسب األصدقاء عوضا ً عن األعداء .وكانت تركيا قد دخلت فعالً في حالة
من العداء أو التوتر في العالقات مع العديد من الدول ،ولم تكن روسيا أولها.
إذ كانت هناك حالة من التوتر الدائم والمتك ّرر بين تركيا والواليات المتحدة،
وكذلك بين تركيا واالتحاد األوروبي ،ومن قبلهم عداء واضح بين تركيا ومصر،
مع حالة من العداء الواضح والمتميّز في دمويته مع الجارة سورية.
فما هو إذن الس ّر الغامض وراء هذا التطور المفاجئ بل والسريع جدا ً أيضا ً
في الموقف الروسي؟ هل يكمن وراءه فتور في عملية التنسيق بين الواليات
المتحدة وروسيا ،حول وجوب ح ّل المسألة السورية حالً سياسياً؟
ويعزز وجود استياء في الموقف الروسي ،ما تشاهده روسيا من إنجازات
بات التحالف األميركي يحققها يوما ً بعد آخر ،ومنها تحرير الفلوجة ،والتقدّم
نحو الموصل ،بينما تتقدّم «وحدات سورية الدمقراطية» في الشمال السوري
وتحقق إنجازا ً بعد اآلخر وأبرزه محاصرة مدينة منبج االستراتيجية ...هذا
في وقت بات فيه التحالف الروسي السوري اإليراني ،يواجه جمودا ً في موقفه
العسكري ،حيث تعاني القوات المتحالفة معه قوة نارية كبيرة في حلب،
بل ورافقها انتزاع المعارضة المسلحة بقيادة جبهة النصرة وجيش الفتح،
بعض القرى والتالل االستراتيجية المحيطة بالعاصمة االقتصادية السورية
(أو هكذا كانت) أيّ حلب ،وسبقها تراجع القوات السورية عن المواقع التي
سيطرت عليها داخل الحدود اإلدارية لمحافظة الرقة.

وتجد الطائرات الروسية نفسها في وضع يكاد يشكل حالة من الشلل
النسبي ،لعجزها عن تسديد ضربات كافية لخصومها وخصوم حلفائها،
نتيجة اتهامها باستمرار بقصف مجموعات تنتمي لما يس ّمى «المعارضة
المعتدلة» ،وهي المجموعات المنضوية تحت جناح جيش الفتح ،وبالتالي
تحت جناح جبهة النصرة المص ّنفة دوليا ً بأنها تنظيم ارهابي .ومن بين هذه
المجموعات ،كتائب أحرار الشام والفيلق الشامي ،وكتائب من «الجيش الحر»،
اضافة الى كتائب األقصى وغيرها من التنظيمات االسالمية المنضوية تحت
جناح اإلخوان المسلمين.
وكثيرا ً ما طالبت روسيا تلك الفصائل باالبتعاد بتشكيالتها عن المواقع
التي يتواجد فيها مقاتلو جبهة النصرة ،لكن دون جدوى .بل وطالبت الواليات
المتحدة بأن تمارس ضغوطا ً على هؤالء باعتبارهم من حلفائها المنتمين
إلى المعارضة المفروض فيها ان تكون معتدلة .لكن الواليات المتحدة لم
تفعل الكثير في هذا الصدد ،في وقت كانت فيه تركيا تنشط كثيرا ً في تقديم
الدعم لجيش الفتح ،سواء بتزويده بمزيد من األسلحة ،وبتسهيل مرور مزيد
من المقاتلين لتعزيز موقفه .بل وبلغ األمر في بعض الحاالت ح ّد مشاركة
المدفعية التركية بالقصف عن بعد ،لتعزيز موقف الكتائب المقاتلة في صفوف
جيش الفتح.
ففي الوقت الذي اكتشفت فيه تركيا ،بل أردوغ��ان بالذات لكونه صاحب
القرار ،أنها قد اكتسبت ما يكفي من األعداء وبات عليها أن تستعيد صداقة
بعضهم ،الحظت روسيا أيضا ً أنّ بعض مفاتيح الح ّل للمسألة السورية ،في
يد تركيا وليست في يد الواليات المتحدة كما يخيّل للبعض للوهلة األولى.
فتركيا هي المهيمن على الحدود مع سورية ،والتي عبرها يتدفق السالح والمال
والمقاتلون ،سواء لداعش أو لمن يس ّمونهم «المعارضة المسلحة المعتدلة».

أهمية استغالل الموقع الجغرافي

ولقد أدرك الرئيس أردوغان منذ زمن بعيد ،أهمية موقعه الجغرافي ،وق ّرر
استغالله استغالال ً جيدا ً كخطوة نحو تحقيق طموحه بطرح تركيا كدولة قائدة
للعالمين العربي واالسالمي ،خصوصا ً انه كان ينضوي تحت جناح اسالمي
إخواني االتجاه .فالصراع المحتدم على قيادة منطقة الشرق األوسط بين
السعودية وإيران (بغياب مصر في الوقت الحالي عن الصراع نظرا ً النشغالها
بقضايا داخلية) ،بات يمكن استغالله لمصلحة تركيا ،وذلك بتغذيته وإشعال
النيران فيه كلما كادت أن تهدأ .ومن هنا أشعل فتيل مخاطر «الهالل الشيعي»
الذي أوهم الجميع بأنه بات خطرا ً ملحاً ،وأنّ ايران سرعان ما ستنشر كامل
هيمنتها على منطقة تمت ّد من حدودها مرورا ً بالعراق وسورية ،وصوال الى
لبنان وشواطئ البحر األبيض المتوسط .وكان التوجه التركي من وراء إذكاء
الصراع بين دول الخليج ،وبالذات المملكة السعودية ...أكبر وأقوى تلك الدول
من ناحية ،وايران من ناحية أخرى ،هو إضعاف كافة األطراف ،لتصبح تركيا
بعد ذلك ،هي الدولة األقوى في المنطقة ،وبالتالي األجدر بقيادتها.
ولكن إذكاء الخالفات السياسية والطائفية وحدها ،لم تكن كافية ،سواء
إلذكاء الصراع ،أو إلضعاف الدول المنخرطة فيه .فالصراع السياسي كان ال
ب ّد أن يتح ّول لصراع عسكري ،تتقاتل في ساحته ك ّل تلك األطراف في حرب
استنزافية طويلة المدى ،على أن تبقى فيه تركيا خارج الصراع العسكري
الظاهر ولو نسبياً ،مع االحتفاظ بقدرتها على تحريك الصراع وتغذيته كلما
كاد يهدأ أو تخفت نيرانه .وكانت الحدود التركية المفتوحة ،هي السالح األمثل
الستخدامه لتغذية هذا الصراع ،فبدون هذه الحدود المفتوحة لمرور السالح
والمال والمقاتلين ،كانت حرارة هذه الحرب مرشحة ألن تخبو سريعاً.
والواقع ،وكما توحي عشرات الدالئل الملموسة عبر السنوات الخمس
الماضية ،أثبت سالح فتح الحدود التركية ،بأنه فعالً كان الوسيلة الحقيقية
الفاعلة ،إلبقاء الصراع المسلح قائما ً لسنوات طويلة .فدول الخليج وفي
مقدّمتها السعودية وقطر ،كانت مستعدّة لتمويل الحرب بدفع روات��ب
المقاتلين وشراء األسلحة لهم بالكميات التي يريدونها ،مع سيطرة أميركية
ملموسة تح ّد من نوعية األسلحة المشتراة لكن دون ح ّد من كمياتها .غير أنّ

هذه األسلحة ،وهذه األموال ،وهؤالء المقاتلين وخصوصا ً المرتزقة منهم ،ما
كانوا قادرين على الوصول الى ساحات القتال في سورية لو كانت الحدود
التركية مغلقة في وجوههم.
وهذا يعني أنّ الحدود التركية قد استخدمت كسالح حقيقي ،ال يق ّل أهمية عن
سالح الرشاشات والمدافع والقذائف .وبسبب إبقاء هذه الحدود مفتوحة لمرور
هؤالء المرتزقة بحرية ،استم ّرت الحرب لخمس سنوات ،وهي اآلن في عامها
السادس ،وبلغ عدد ضحاياها أكثر من ثالثمائة ألف قتيل سقطوا على األرض
السورية (وتقول صفوف المعارضة إنّ عددهم قد بلغ نحو نصف مليون من
الجانبين ومن المدنيين) .كما سقط  8500ضحية من الالجئين الذين طلبوا
اللجوء هربا ً من الحرب ...فقضوا غرقا ً في البحر خالل مساعيهم للوصول الى
دول أوروبية ...طلبا ً لألمان .وبذا يكون عدد ضحايا الحرب الدائرة في سورية،
دون استخدام سالح نووي أفرزته مواد كاليورانيوم والبلوتونيوم وغيرها من
المواد الذرية المتفجرة القاتلة ،قد بلغ ثالثة أضعاف من قضوا نحبهم في
هيروشيما وناكازاكي نتيجة القنبلتين األميركيتين النوويتين اللتين ألقيتا
على هاتين المدينتين عام  ،1945حيث بلغ عدد ضحاياهما  129ألفا نتيجة
قنبلتين نوويتين حقيقيتين.

المسؤولية التركية عن الحرب

وهكذا تتجلى مدى المسؤولية التركية عن تلك الحرب التي كان بوسعها أن
تظ ّل قائمة الى ما ال نهاية ...أو بنهاية واضحة ،هي إضعاف ك ّل دول المنطقة
بما فيها سورية والعراق والسعودية وايران ،لتبقى تركيا هي القوة الوحيدة
القائمة والقادرة والمهيمنة بعد وقت قريب.
لكن الرياح ال تأتي دائما ً بما تشتهي السفن .فالسفينة التركية قد بدأت
مؤخرا ً تواجه رياحا ً عاتية تؤذيها وتهدّدها .اذ أنه نتيجة لتلك الحرب ،وجدت
تركيا نفسها تعاني من عدة سلبيات:
 )1حالة عداء مع سورية ،وعالقة متوترة مع مصر ،وكذلك مع أميركا،
وروسيا ،واالتحاد األوروبي.
 )2انشغال تركيا بهذه المعضالت السياسية السابقة ،فتح المجال أمام
ع��ودة التم ّرد الكردي الى االنبعاث مجدّداً ،متسبّبا ً بالعديد من الخسائر
البشرية ،إضافة الى حالة من عدم االستقرار الداخلي.
 )3تواجد المقاتلين المعارضين على األرض السورية ،وما رافقه من ورود
اآلالف من المرتزقة والمقاتلين من دول ال تمتّ الى شعوب المنطقة ،ادّى الى
ارتكاب عشرات األعمال غير اإلنسانية وغير الحضارية .واأله ّ��م من ذلك،
تح ّول تواجدهم الى ماكينة لتفريغ اإلرهابيين الذين ارتكبوا مزيدا ً من األعمال
الوحشية المنافية لحقوق اإلنسان ،مما أحرج الدولة التركية.
 )4انحرف الكثير من المقاتلين والتنظيمات عما كان يتوقع منهم .وتدريجيا ً
ظهرت «داعش» التي سرعان ما بسطت نفوذها ،ووسعت رقعة األراضي التي
تسيطر عليها ،لتشكل ثلث األراض��ي السورية تقريباً .بل ووسعت نفوذها
لتبسط سيطرتها على أجزاء كبيرة من األراضي العراقية أيضاً ،مما أدّى الى
اتساع رقعة الحرب التي سرعان ما امتدّت أيضا ً الى اليمن .ووجدت تركيا
في البداية ،في ظهور داعش ،عامالً مساعدا ً للمشروع األردوغاني إلضعاف
ومشاغلة كافة األطراف تمهيدا ً للهيمنة التركية الحقا ً على مقادير األمور في
المنطقة .وتحقيقا ً لذلك ،دعمت تركيا داعش بالمال والسالح وتسهيل مرور
عناصرها عبر حدودها .كما اشترت منها النفط السوري والعراقي بأثمان
بخسة .لكن السحر سرعان ما انقلب على الساحر ،اذ أنّ داعش ،كانت لديها
تطلعاتها الخاصة التي تقتضي قيامها هي ببسط نفوذها وإم�لاء قيادتها
على ك ّل دول المنطقة ،مما ح ّول تركيا من صديق الى منافس .فبدأت بتنفيذ
تفجيرات داخل األراضي التركية ،وكان آخرها التفجير في المطار الدولي في
اسطنبول.
 )5ظهور «جيش سورية الدمقراطي» المكون في غالبيته من األكراد ،شكل
تهديدا ً آخر لتركيا ،وخصوصا ً وقد بات هناك احتمال إزاء انتشاره السريع
في الشمال السوري بمحاذاة الحدود التركية ،بمؤازرة ومباركة أميركية...

شكل احتماال ً بأن يتح ّول الى خطر آخر على تركيا ذاتها ،خصوصا ً بعد ظهور
التوجه الكردي إلعالن إقليم كردي في شمال سورية ،سيشكل عاجالً أو آجالً
نقطة انطالق آمنة ألكراد تركيا في حربها ض ّد القوات التركية.
فاذا كانت التطورات المتسارعة بدأت تستدرج تركيا إلع��ادة النظر في
مواقفها المتزمتة ،إدراك��ا منها بأنّ حلمها بالهيمنة المطلقة على المنطقة،
كما أرادته ،قد ال يتحقق ،خصوصا ً بعد التدخل الروسي ،وبعد ما بات يلوح
معه في األف��ق ،بأنّ الدمار سيلحق أيضا ً بالدولة التركية ذاتها سواء عن
طريق األعمال الحربية ألكراد تركية ،أو نتيجة األعمال اإلرهابية الصادرة عن
داعش ...وجد أردوغان من الضروري أن يغلق واحدة من الجبهات العديدة
التي أشعلها وآثار عداءها له ،وأه ّمها العداء لروسيا .فبادر بناء على ذلك،
لإلعراب عن أسفه لروسيا التي فاجأته بتقبّل ذاك األسف المتواضع ،بل ايضا ً
بسرعة خطواتها لتطبيع العالقات مع تركيا ،إدراكا ً منها ،بأنّ تركيا قد تكون
حليفا ً أقوى وأقدر من الواليات المتحدة ،على إيجاد وتنفيذ الح ّل السلمي
للمسألة السورية التي تتوق روسيا االتحادية الى التوصل اليه ،بعد أن
ضاق صدرها بالتباطؤ األميركي في فرض حلولها على المعارضة المسلحة،
بدءا ً خصوصا ً بفرض فك ارتباط العديد من التنظيمات المندمجة في أو مع
جبهة النصرة التي تقود جيش الفتح ،والذي نتيجته بات حلفاؤها السوريون
واإليرانيون ،يعانون منه األم ّرين.

نقطة التقاء
في المصالح الروسية التركية

فتركيا قادرة على إغالق حدودها ولو لفترة زمنية ما ،وبفعالية أكبر من
قدرات «جيش سورية الدمقراطي» على إغالقها ،حتى ولو تمكن من السيطرة
على مدينة منبج القريبة من مدينة أعزاز الحدودية .وهي ...أي تركيا ،قادرة،
واألرج��ح راغبة اآلن في فعل ذل��ك ،مقابل وع��د روس��ي بعدم تقديم الدعم
السياسي لـ«جيش سورية الديمقراطي» المتوجه نحو إعالن منطقة حكم ذاتي
في الشمال السوري.
فإحباط المشروع الكردي األميركي إلعالن منطقة الحكم الكردي الذاتي،
بات أه ّم كثيرا ً لتركيا من السعي إلسقاط النظام السوري القائم الذي لم تعد
إلسقاطه تلك األولوية لدى األتراك ،خصوصا ً إذا كان السكوت عنه ،سيضمن
لتركيا إفشال مشروع منطقة الحكم الذاتي الكردي ال��ذي بات إلسقاطه،
األولوية المطلقة لدى تركيا ،حتى ولو أدّى التخلي عن مشروع إسقاط النظام
في سورية ،الى خالفات مع حلفاء تركيا من دول الخليج التي خاضت الحرب
في سورية ابتداء ،سعيا ً إلسقاط نظام الحكم الممانع والموصوف بأنه «نظام
علوي» متحالف مع ايران ،كما طالما قيل وردّد.
وهنا تتجلى نقطة االلتقاء في المصالح الروسية التركية .وقد تكون نقطة
التقاء أكثر نفعا ً وإيجابية من نقطة االلتقاء الروسي مع الواليات المتحدة
العاجزة عن فرض إرادتها ،سواء على بعض دول الخليج المعارضة والمتشبّثة
بضرورة إسقاط نظام الرئيس األسد قبل التوصل إلى ح ّل ما ،او بفرض رغبتها
في وجوب ّ
فك بعض التنظيمات الموصوفة بالمعتدلة ،ارتباطها بحلفائها في
جيش الفتح وجبهة النصرة.
فالح ّل اذن كما باتت روسيا تدركه وتقدّره ،لن يكون بوساطة أميركية ،أو
في مؤتمرات جنيف المقبلة ،سواء جنيف الثالثة ،أو الرابعة أو حتى الخامسة،
بل هو بيد أردوغان القادر فعالً على فرض الح ّل المبتغى ،بمج ّرد إغالق حدوده
في وجه الجميع ،سواء كانوا ينتمون للمعارضة المعتدلة ،أو لجيش الفتح
ولجبهة النصرة ،وبك ّل تأكيد في وجه داعش التي كشفت أخيرا ً عن وجهها
الحقيقي كعدو لتركيا ،قدر عدائها لسورية وللعراق ولدول أوروبا ،بل وللعالم
كله.

* مستشار في المركز األوروبي العربي لمكافحة اإلرهاب ـ برلين.
عضو في مركز الحوار العربي األميركي ـ واشنطن.

