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ّ
ترقبوا ال�صاروخ الرو�سي المرعب «�إك�س !»32

التركي يعيد التاريخ :بعد الم�أ�ساة...
ُ
ت�صدق نبوءة مارك�س؟
هل
} عامر نعيم الياس



«استبدال اإلره���اب ب��إره��اب» ،ه��ذا ما أش��ارت إليه الخارجية السورية
في بيانها الذي أدان االعتداء التركي على األراضي السورية .هذا االعتداء
الذي ،وإن كان للتحليل السياسي مجاالت واسعة في سبر أغواره ودوافعه
وتوقيت حدوثه وربطه بالتط ّورات اإلقليمية والدولية األخيرة ربطا ًبالحرب
على سورية ،إال أن  24آب  2016الذي يصادف الذكرى السنوية الـ500
لمعركة مرج دابق بين المماليك والعثمانيين ( 24آب  )1516والتي نقلت
سورية من سلطة احتالل عبر طبقة حاكمة غريبة عنها ،إلى سلطة احتالل
دولة ومشروع لدولة أخرى دام  400سنة ،هذا التاريخ ال يب ّرئ األتراك،
وال يضع للصدفة والتحليل السياسي مكانا ً راجحا ً على المشروع التركي
التوسعي ف��ي س��وري��ة ،مهما ت��ع��ددت أسبابنا ومعطياتنا ح��ول تقلّص
رقعة ه��ذا المشروع ورض��ا األت���راك بمنطقة نفوذ على األرض ال تأخذ
بعين االعتبار كامل الشمال السوري حيث المشروع التركي في نسخته
االيديولوجية يستند على ض ّم حلب في سورية والموصل في العراق إلى
تركياالـ«نيوعثمانية».
تقلّص النفوذ التركي في سورية أم لم يتقلّص فإن التدخل العسكري
التوسع التركي
التركي واحتالل جرابلس في سورية قد بدأ ،واتجاهات
ّ
في سورية لم تتضح بعد ،وال يمكن حتى اللحظة تحديدها بدقة ،فالميدان
السوري وتطوراته وتسارع وتيرة انقالب التحالفات وتح ّولها ،جعل من
الصعوبة بمكان تحديد اتجاهات ومستقبل التطورات في الشمال السوري،
حيث حلب الحاضر األكبر حتى اللحظة في صوغ كامل المعادلة الحالية على
األرض والخرق الدراماتيكي لكامل الخطوط الحمراء ،والتي بدأت بسيطرة
الجيش السوري على الكاستيلو وحصاره المجموعات الوهابية المسلّحة
في قلب مدينة حلب وتحديدا ًفي أحيائها الشرقية ،وال تزال المعادلة الحاكمة
لفعل كافة األطراف هي من يربح حلب يربح الحرب في سورية.
إن االحتالل التركي لجرابلس في هذا التوقيت هو محاولة لتكرار التاريخ
وصفها كارل ماركس بقوله «التاريخ يعيد نفسه في المرة األولى كمأساة
وفي الثانية كمهزلة» ،نتمنى أن تحصل ،لكن المهزلة هنا ال تقتصر على
األط���راف التي تشتبك على األرض السورية وتنكمش فيها طموحاتها
التوسعية ،بل األثر البالغ الذي علينا اال ننكره يتعلق بالثمن الذي يدفعه
السوريون ،ووح��دة وجغرافية سورية التي تعاني تحت ضغط الغرباء
القابعين على هذه األرض ،ومشاريعهم بإقامة كانتونات إثنية تحل مكان
الدولة القومية المركزية القوية الممنوع على الجميع التفكير بها ،والتي يتم
تثبيت عوائق قيامها بعيدا ً عن المشاريع األخرى فاشلة كانت ام ناجحة.
ما س ّمتهم أنقرة «ألوية الجيش الح ّر» هم عبارة عن مجموعات «تركمانية»
لها ذات األهداف الكردية وإن كانت تدار بشكل كامل من جانب حزب العدالة
والتنمية ،على عكس المشروع الكردي الذي يقوم على ايديولوجية ذاتية
تحاول اللعب على أوراق التناقضات والصراعات اإلقليمية والدولية في
سورية ،هذا الشروع الذي يتلقى صفعة من أنقرة م��رورا ً بموسكو التي
اختبرت استهانة الكرد بها في الحسكة ،وليس انتها ًء بواشنطن التي ال تريد
خسارة الورقة التركية نهائيا ً في المنطقة وفي األطلسي ،هنا تحضر زيارة
نائب الرئيس األميركي جو بايدن إلى تركيا لتعكس وجود نية للمصارحة
ووضع النقاط على الحروف بين البيت األبيض و الرئيس التركي أردوغان،
ال يمكن لوزير الخارجية األميركي نقلها بل هي من اختصاص نائب الرئيس
أوباما وحده ،الذي بدوره أعاد تصويب الطموحات الكردية وضبطها تحت
سقف السياسة األميركية في سورية.
مستقبل الوجود التركي:
لم يغيّر االنقالب في تركيا من أولويات الرئيس التركي ومشروعه في
سورية ،فهو ال ي��زال يحن إلى التاريخ ،وال يزال يريد الخروج بشيء ما
في سورية ،وأوراقه حاضرة في الداخل السوري والدليل األكبر على ذلك
انسحاب «داعش» من جرابلس وتسليمها للميليشيات التركمانية من دون
مقاومة تذكر ،فالبندقية «الداعشية» هنا تواجه األكراد والجيش السوري،
في هذ السياق يمكن القول إن الوجود التركي في سورية قد يسلك أحد
الطرق التالية:
ـ المنطقة اآلمنة بحكم األمر الواقع في شمال سورية ،فالتأييد األميركي
للتدخل الروسي باعتباره ضمن عمليات التحالف ،والموقف الروسي الحذر
من التدخل العسكري التركي في سورية وال��ذي ال يرقى إلى االعتراض
القوي يضع أنقرة في موضع اختبار بعد تدخلها في سورية ،ويرهن أي
ص��دام مستقبلي معها بخطواتها المستقبلية ،ربما هناك ما ال نعرفه عن
توافقات جرت في لقاء أوباما بوتين منذ اسابيع.
التوسع التركي في المنطقة الممتدة بين جرابلس وأعزاز وطرد الكرد
ـ
ّ
من كافة المناطق الواقعة غرب الفرات ،وصوالً إلى الباب أو تادف حيث تريد
تركيا تحصين المنطقة الفاصلة بين عين العرب وعفرين إلى أبعد مدى،
التوسع التركي قد يتم عن طريق تبادل األدوار مع
هنا ال بد من القول إن
ّ
«داع��ش» الذي انسحب من جرابلس نحو داخل الريف الحلبي ،إلى الباب،
وإل��ى ناطق أخ��رى ربما تفسح في المجال أم��ام استعادة «داع��ش» مناطق
نفوذ كان خسرها في مواجهة األكراد ،وفي مواجهة الجيش السوري .هذا
ما تعكسه تجربة الحسكة ،فـ«داعش» استغل ما جرى فيها وأع��اد التقدم
باتجاه الشدادي في ريف المحافظة.
ـ االنضباط التام بالتوافق مع األميركيين والروس في سورية بانتظار
بلورة تفاهمات سياسية معينة تعيد صوغ النفوذ في سورية بين القوى
المتصارعة ك ّل بحسب وج��وده على األرض ،وه��ذا احتمال مستبعد في
الوقت الحالي.
مما ال شك فيه أن فتح جبهات عدّة في وجه الدولة السورية في الشمال
ردا ًعلى حلب والتقدم الميداني في دمشق ،من شأنه أن يفقد الدولة المركزية
بعض المناطق ،لكن في ضوء الواقع الحالي فإن الرهان على تصادم أذرع
واشنطن في شمال سورية هو الحل الوحيد المتاح على المدى المنظور.
 كاتب ومترجم سوري

تقرير

بينما تحاول صحف غربية ،ال سيما األميركية ،اللعب
على وت��ر زرع الشقاق بين روسيا وإي���ران إزاء مسألة
استخدام قاعدة همدان اإليرانية من قبل المقاتِالت الروسية،
ّ
توضح طهران ومعها موسكو سوء التفاهم الذي
وبينما
حصل ،ف��إن روس��ي��ا تستعد إلط�لاق العنان للصاروخ
المج ّنح المرعب الجديد «إكس  ،»32الذي يستطيع إصابة
هدفه بدرجة عالية من الكفاءة حتى لو أُطلِق عن بُعد ألف
كيلومتر.
في هذا السياق ،نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية
مقاال ً عن الطائرة الروسية بعيدة المدى «توبوليف  22إم
 ،»3مشيرة إلى أنها ستز ّود بصواريخ مج ّنحة يمكنها إصابة

أهدافها على بعد ألف كيلومتر .وقالت الصحيفة إنّ ترسانة
طائرات «توبوليف  22إم  »3الروسية بعيدة المدى ذات
األجنحة متغيّرة الشكل ،ستز َّود بصواريخ مج ّنحة من طراز
«إكس  ،»32التي ال تستطيع المضادّات الج ّوية المعادية
والطائرات االعتراضية من اكتشافها .وه��ذه الصواريخ
بعدما تطلقها الطائرة الحاملة ،ترتفع إلى  40كيلومترا ً في
طبقة السكاك من الغالف الج ّوي (الستراتوسفير) ،لتدور
ّ
وتنقض على الهدف.
بعدها بزاوية حادة
التهجم على
إلى ذلك ،تواصل صحيفة «واشنطن تايمز»
ّ
الحلف الروسي ـ اإليراني ،وتواصل حملتها المسيئة لهذا
التحالف ،وأمس ،نشرت مقاال ً لالمونت كولوتشي ،يقول

«�إيزف�ستيا» :طائرات «توبوليف � 22إم »3
�ستز َّود ب�صواريخ �أ�سرع من ال�صوت!
نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مقاال ً عن الطائرة الروسية بعيدة المدى
«توبوليف  22إم  ،»3مشيرة إلى أنها ستز ّود بصواريخ مج ّنحة يمكنها إصابة
أهدافها على بعد ألف كيلومتر.
وجاء في المقال :ستز َّود ترسانة طائرات «توبوليف  22إم  »3الروسية
بعيدة المدى ذات األجنحة متغيّرة الشكل ،بصواريخ مج ّنحة من طراز «إكس
 ،»32التي ال تستطيع المضادّات الج ّوية المعادية والطائرات االعتراضية
من اكتشافها .وهذه الصواريخ بعدما تطلقها الطائرة الحاملة ،ترتفع إلى
 40كيلومترا ً في طبقة السكاك من الغالف الج ّوي ،لتدور بعدها بزاوية حادة
ّ
وتنقض على الهدف.
وأ ّكد مصدر في المجمع الصناعي العسكري لـ«إيزفستيا» ،أن اختبارات
صواريخ «إكس  »32هي في مرحلتها النهائية ،وأنها جاهزة تقنياً.
وبحسب قول رئيس تحرير موقع « »Military Russiaدميتري كورنيف،
مخصصة بالدرجة األول��ى لتدمير السفن المعادية
ف��إن ه��ذه الصواريخ
ّ
ومحطات ال��رادار والمواقع التي تش ّوش على رادارات هذه الطائرات ،أي
الجسور والقواعد العسكرية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.
وأضاف كورنيف أن الصاروخ «إكس  »32مز ّود بمنظومة القصور الذاتي
للمالحة ،ورأس ذاتية التوجيه ومحطة رادار ،وأن دقة إصابة الهدف ليست
مرتبطة بمعطيات منظومة تحديد المواقع «غلوناس» .لذلك بعدما يرتفع
متوجها ً
الصاروخ إلى طبقة الستراتوسفير (السكاك) ،يبدأ بالتحليق أفقيا ً
ّ
ّ
وينقض عليه من األعلى .ومن المفترض أن يصيب الصاروخ هدفه
نحو هدفه
المطلوب من على بعد يصل إلى ألف كيلومتر ،وبسرعة ال تق ّل عن خمسة آالف
كيلومتر في الساعة .ونظرا ً إلى تناغم سرعته ومساره المق ّرر ،يصبح هذا
الصاروخ عمليا ً غير مرئي للمضادات الجوية والطائرات االعتراضية المعادية.
من جانبه ،قال مؤ ّرخ األسطول الحربي الروسي دميتري بولتينكوف إن
الصاروخ الجديد ينتمي إلى عائلة صواريخ «إكس  ،»22التي كانت إلى وقت
قريب الصواريخ األساسية األسرع من الصوت لطائرات «توبوليف  22إم »3
الروسية بعيدة المدى ذات األجنحة متغيّرة الشكل .وفي العهد السوفياتي كان
ضمن القوات البحرية السوفياتية أكثر من  10أفواج من هذه الصواريخ مو ّزعة
على خمس فِرق .ومثل هذا العدد تقريبا ً كان في القوات الجوية السوفياتية؛
حيث كان في كل فوج ج ّوي  20طائرة «توبوليف  22إم» ،التي كان بإمكانها
حمل  40إلى  60صاروخا ً من طراز «إكس  »22ارتباطا ً بمدى الطيران.
وأضاف بولتينكوف أن أحد األه��داف الرئيسة لهذه الصواريخ في العهد
السوفياتي كان متمثالً بحامالت الطائرات األميركية ،حيث كانت هذه الصواريخ
تضمن تدميرها وتدمير السفن الحربية المرافقة لها.

«ترود» :لماذا طلبت �إيران من الطائرات الرو�سية
مغادرة قاعدتها؟
توصلت إليها وسائل اإلعالم
عرضت صحيفة «ترود» الروسية تفاصيل،
ّ
الروسية ،عن أسباب إيقاف طائرات القوات الج ّو ـ فضائية الروسية استخدام
قاعدة همدان الج ّوية في إيران.
وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة أمس :في حين أنّ السلطات اإليرانية
انتقدت بحدّة رغبة روسيا بـ«التباهي» ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ
الطائرات ن ّفذت مهماتها ببساطة ،وعادت إلى الوطن.
بيد أن األمر ليس بهذه البساطة .فقد أصبح معلوما ً في  16آب الجاري،
أنّ القاذفات الروسية بعيدة المدى «توبوليف  22إم  »3سترابط في قاعدة
همدان الج ّوية اإليرانية ،وذل��ك بعد نشر وسائل اإلع�لام الروسية صورا ً
لقاذفات روسية على أرض القاعدة .وكان ذلك «تسريباً» مقصودا ً ال تس ُّربا ً
عرضيا ً للمعلومات ،ال سيما أن وزارة الدفاع الروسية اعترفت رسميا ً بعد
ساعات من ذلك بوجود طائراتها في القاعدة اإليرانية.
َ
بالغ العصبية من
وقد أثارت تصريحات العسكريين الروس هذه ر ّد فعل
وزارة الخارجية األميركية ،التي ص ّرح على الفور ممثلوها أنهم سيتح ّققون
من قانونية تمركز الطائرات الروسية في إيران.
كما لم يرق استعراض العضالت هذا طهران ،التي بدأت للت ّو خلع ربقة
العقوبات الغربية التي كانت مفروضة عليها ،وهي ال تريد منح واشنطن
مب ّرراً ،يسمح ّ
بلف األنشوطة من جديد على عنق االقتصاد اإليراني.
وق��د ص�� ّرح وزي��ر ال��دف��اع اإلي��ران��ي حسين ده��ق��ان ب��أن موسكو أفشت

فيه إن اإليرانيين يش ّنون حمل ًة دينية شيعية للهيمنة على
الهالل الشيعي الممتد من إيران جنوبا ً إلى البحر المتوسط
في الشمال الغربي ،تلهمها األحالم الجيوسياسية القديمة
المبراطورية فارسية دفعتها طموحات ملوكها التوسعية
مثل داريوس وزيركسيز وغيرهما.
صحيفة «إلموندو» اإلسبانية ،نقلت عن رئيس أساقفة
الكنيسة السريانية الكاثوليكية في الموصل يوحنا بطرس،
لومه المجتمع الدولي وا ّتهامه بالفشل في حماية المسيحيين
في المنطقة ،مشيرا ً إلى أنّ الغرب عندما باشر حربه ض ّد
«داع��ش» ،لم يح ّركه وضع المسيحيين في المنطقة ،إنما
ح ّركته الثروات المتواجدة في العراق وسورية.

وفسر ذلك
المعلومات حول استخدام القاعدة من دون التشاور مع طهران.
ّ
بأن روسيا تريد استعراض أنها دولة عظمى ،وإظهار قدرتها على التأثير في
قضايا األمن ،وأن تبدو العبا ً فاعالً في تنفيذ العمليات في سورية ،لكي تتمكن
من إجراء المفاوضات مع األميركيين والمشاركة في تحديد مستقبل دمشق
السياسي.
ورأى دهقان في ذلك عدم احترام لبالده ورغبة موسكو بالتباهي ،مؤكدا ً
من ناحية أخرى أنّ الحديث ال يمكن أن يدور حول حصول روسيا بشكل دائم
على هذه القاعدة.
كل ذلك يشير إلى أن اإليرانيين ،الذين اعتادوا على عدم الخروج من الظ ّل
والعمل بواسطة أيدي الغير ،قد صدمتهم على ما يبدو صراحة موسكو في
قضية بهذه الحساسية بالنسبة إليهم .فإيران تعتمد منذ نهاية التسعينات
على الحروب الهجينة ،التي تسمح لها باالنتصار على تف ّوق الواليات
المتحدة و«إسرائيل» وحلفائهما في القوى التقليدية .ويقف على رأس أدوات
هذه الحروب «فيلق القدس» في الحرس الثوري اإليراني.
ويقوم «فيلق القدس» مثالً بالوصاية على «حزب الله» اللبناني ،وهو من
أشهر الحركات اإلقليمية في الشرق األوسط ،الذي استطاع مقاتلوه عمليا ً
إخراج الجيش «اإلسرائيلي» من األراضي اللبنانية.
هذا ،وقد ص ّرح المتحدّث الرسمي ِباسم وزارة الدفاع الروسية إيغور
كوناشينكوف بأن استخدام القوات الج ّو ـ فضائية الروسية قاعدة همدان
الج ّوية في إيران في المستقبل سيتم بنا ًء على االتفاقات المشتركة حول
مكافحة اإلرهاب ،وتبعا ً للظروف المستجدّة في سورية.
في هذه األثناء ،يشير الخبراء العسكريون ال��روس إلى الفائدة ،التي
يستطيع العسكريون اإليرانيون الحصول عليها من وجود الطيران الروسي
على أراضيهم.
يقول الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي إن الجانب اإليراني ينال
خبرة عملية ال تقدّر بثمن في تفاعله العسكري المشترك مع الروس.

«مو�سكوف�سكي كوم�سوموليت�س»:
زيارة بايدن �إلى تركيا م�شحونة بالعداء لرو�سيا
تط ّرقت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» إلى زيارة جو بايدن إلى
تركيا ،وتسأل عن أيّ موضوع تحدّث مع الرئيس التركي؟
وجاء في المقال :ح ّل في تركيا وفد من وزارة العدل األميركية بهدف دراسة
المعلومات الخاصة في شأن ضلوع الداعية اإلسالمي فتح الله غولن ،العد ّو
اللدود للزعيم التركي ،في المحاولة االنقالبية الفاشلة ،والذي تطالب أنقرة
بترحيله وتسليمه لها.
كما وص��ل األرب��ع��اء الماضي  24آب الجاري إل��ى أنقرة ،نائب الرئيس
األميركي جو بايدن .ولكن ما الهدف الحقيقي لهذه الزيارة؟ هذا السؤال
طرحته الصحيفة على عدد من الخبراء.
يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة االقتصاد والتكنولوجيا في
أنقرة طغرل إسماعيل إن الهدف من زيارة بايدن ،تخفيف التوتر الحالي في
العالقات األميركية ـ التركية ،حيث يوجد هناك سوء تفاهم محدّد ،خصوصا ً
بعد المحاولة االنقالبية الفاشلة ،إذ تص ّر تركيا على تسليم الداعية فتح الله
غولن .أما الجانب األميركي فله رأي آخر في هذا الموضوع .وإضافة إلى ذلك،
فإن موقف الجانبين من القضية الكردية في سورية متعارض تماماً .ولذا،
فإن لزيارة بايدن أهمية كبيرة.
هذا ،وتتع ّرض مواقف القيادة التركية في الفترة األخيرة النتقادات من
جانب واشنطن .ولكن هناك من يعتقد أن فقدان تركيا يعني فقد الواليات
المتحدة أه ّم موطأ قدم لها في الشرق األوسط .فقاعدة إنجرليك الج ّوية ـ هي
قاعدة عسكرية مهمة تستخدمها الواليات المتحدة في تحقيق أهدافها .غير
أن إشاعات واسعة انتشرت في تركيا بعد فشل المحاولة االنقالبية تفيد بأن
األجهزة األميركية الخاصة كانت وراءها ،ما خلق موقفا ً سلبيا ً في المجتمع
التركي .لذلك يجب إزالته .أما كبير الباحثين في معهد االستشراق فالديمير
سوتنيكوف فيقول إن بايدن يبذل الجهود من أجل التغلّب على العزلة القائمة
بين تركيا والواليات المتحدة .وهذه المحاوالت من جانب واشنطن تؤكد أنها
التوجه التكتيكي نحو موسكو ،الذي تعتقد واشنطن
حليفة ألنقرة ،وتق ّوض
ّ
بوجوده .ويجب على بايدن أن يحصل من أردوغان على تعهّدات ببقاء أنقرة
ضمن نطاق النفوذ األميركي في المنطقة ،ومناقشة األزمة السورية .وأنا
أعتقد أن هذه الزيارة مشحونة بالعداء لروسيا.
المرجح
ويضيف :على رغم إصرار تركيا على تسليم غولن ،فإنه من غير
ّ
أن توافق الواليات المتحدة على هذا الطلب .ألن تسليم الداعية الذي يعيش
كشخص خاص في بنسلفانيا ،يع ُّد سابقة ال مثيل لها .وحتى لو وافقت
الواليات المتحدة على هذا الطلب ،فإن ذلك لن يخ ّفف من حدّة التوتر في
العالقات بين البلدين .أما في شأن األدل��ة عن ضلوع غولن في المحاولة
االنقالبية ،فإن ممثل وزارة الخارجية األميركية أشار قبل أسبوعين إلى أن

تركيا ...تغ ّير الظروف يدفع �إلى تغ ّيرات �سيا�سية

كتب بريل ديدي أوغلو في صحيفة «ستار» التركية:
والتوجهات
ق��رار المملكة المتحدة بالخروج من االتحاد األوروب��ي،
ّ
الروسية الجديدة ونموذجها الجديد في خصوص القضية السورية،
وإع��ادة تطبيع العالقات التركية ـ الروسية ،والتوتر ال��ذي يخيّم على
العالقات الروسية م��ع دول أوروب���ا الغربية ،وأض��ف كذلك اقتراب
االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة ،كلّها تط ّورات سياسية على
درجة من األهمية.
في ظ ّل هذه التغيّرات كلّها ،ال يمكن لنا أن نتخيّل ثباتا ً وعدم تغيّر
في السياسة الخارجية سواء في االتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة
األميركية .لكن ،وعلى ما يبدو أن الدول التي ذكرنا وحتى تاريخ الخامس
رجحت محاولة تغيير النظام التركي بدال ً من تغيّرات
عشر من تموز ،قد ّ
جذرية وحقيقية على سياساتها .أو بكلمات أخرى ،بعض ص ّناع القرار
في الدول األوروبية والواليات المتحدة األميركية بدال ً من تحمل ميزانيات
جديدة مترتبة على قرارات جديدة في خصوص إيران وسورية والقوقاز
وروسيا حاولت القيام بتغيرات في السياسة التركية والسلطة في تركيا
على أمل إمكانية متابعة سياسات دولها القديمة.
فشل االنقالب وعدم تح ّقق أمانيهم أوضح لصناع القرار هؤالء حقيقة أنه
ال مناص من الخطاب مع الطاقم السياسي نفسه المتواجد في تركيا ،األمر
الذي يعتبر بغاية الصعوبة بالنسبة إلى الغرب.
فمن جهة ،هم مجبورون على الخطاب والحوار من جديد مع األشخاص
الذين تم ّنوا وعملوا على ذهابهم وقالوا عنهم« :لو ذهبوا لكان أفضل» .ومن
جهة أخرى عدم تغيّر النظام الحاكم في تركيا يعني عدم تغيّر الموقف
التركي ،ما يترتب عليه ضرورة تغيّر في الموقف األوروبي ـ األميركي ،األمر
الذي من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى صناع القرار هؤالء.
منذ بداية األزمة السورية مارست تلك الدول عددا ً من السياسات لج ّر
الجيش التركي إلى وحل الحرب ،وش ّنت ع��ددا ً من الحمالت لتحشيد
الجيش التركي ودفعه لدخول الحرب« .داعش» كان الالعب الرئيس في
بالمضي قدماً،
هذه الحمالت ،لكن عدم موافقة تركيا على تكليف الغرب
ّ
عمالً بقولهم« :اذهبوا أنتم في المقدّمة ونحن سنكون في ظهركم» ،دفع

العالم الغربي إلى اتهام تركيا بدعم اإلرهاب و«داعش».
وجهها
عدم قبول تركيا التدخل في الحرب السورية من خالل الدعوة التي ّ
الغرب باستخدام «داعش» ومحاربة «داعش» ،دفع الغرب إلى استخدام
ورق��ة األك��راد السوريين ،لكن عدم استجابة تركيا لهذه التحريضات
و«الدعوات» كذلك ومعالجتها لقضية حزب العمال الكردستاني /حزب
االتحاد الديمقراطي جعلها بشكل او بآخر خارج اللعبة .بالطبع هذه الفترة
شهدت توترا ً في العالقات التركية ـ األميركية ،ما دفع بعدد من صناع القرار
الغربي إلى بذل جهود واضحة الستغالل فرصة توتر العالقات التركية
ـ األميركية والعالقات الروسية ـ التركية ،واالستفراد بتركيا وحيدة ،ولو
تح ّققت طموحاتهم ونجحت محاولة االنقالب فمن يعلم ما ال��ذي كان
سيؤول إليه مصير تركيا ،خصوصا ً وأنهم يطمعون بالتخلص منها نهائيا ً
وبشدّة.
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كما لم يتح ّقق حلم االنقالب ،عادت العالقات التركية ـ الروسية إلى
مجاريها ،أضف إلى ذلك أنّ روسيا ستدعو إيران لتقف في الصف التركي
وستعمل هذه الدول الثالث معا ً من أجل ح ّل المسألة السورية كما أعلنت
روسيا سابقاً .هذه التط ّورات جعلت من االنفجارات التي بدأت من جديد
على الحدود التركية وسطا ً ومجاال ً ليس على تركيا أن تثبت صمودها فيه
في وجه الدول الجانية.
إن عودة العالقات التركية ـ الروسية إلى سابق عهدها أعادت إلى األجواء
الورقة السورية من جديد ،كما أنها ستدفع بدول الغرب إلى إعادة تقييم
سياستها في خصوص الشرق األوس��ط والقوقاز ،وحتى في خصوص
روسيا ،بنا ًء وانطالقا ً من العالقة التركية ـ الروسية .بالنسبة إلى االتحاد
األوروبي ،النظرة المستقبلية وتو ّقع القادم ورسم الخطط المستقبلية ،ك ّل
ذلك ليس باألمر السهل ،خصوصا ً أن دول االتحاد األوروبي ليست كلّها
على المستوى ذاته من التأثير العالمي .لكن األمر مختلف بالنسبة إلى
الواليات المتحدة األميركية ،التي يبدو أنها كانت تتعامل مع التط ّورات
على الساحتين التركية والعالمية ،بعدما اتخذت ق��رارا ً سريعا ً لقصر
المسافات والتعامل مع التط ّورات عن قرب .ففي حين كان قد أعلن عن
رغبة وزير الخارجية األميركي زيارة تركيا ،أصبح مساعد الرئيس هو من
سيقوم بهذه الزيارة ،األمر الذي يشير إلى أن الواليات المتحدة األميركية
أصبحت تولي الموضوع أهمية أكبر.
فإذا كانت الواليات المتحدة تسعى إلى إنشاء كيان في شمال سورية
فهي ستسعى وال ب ّد إلى بعث رسائل مختلفة في سبيل تقييم مصالحها
وحمايتها ،كما أنها ستسعى إلى استغالل الفرصة إلعادة تطبيع عالقتها،
والتخلّص من التوتر مع تركيا في سبيل حماية مصالحها في المنطقة،
أضف إلى ذلك أن السياسة األميركية تقتضي القبول والرضا بمن على سدّة
الحكم ،وفي تركيا ترغب الواليات المتحدة في أن تكون المخاطب الوحيد
من قبل السلطة الحاكمة التركية.
في النهاية ،ال ب ّد من تغيّرات وتحسينات سياسية وإعادة هيكلية في
الداخل التركي تدفع بتركيا إلى األمام بشكل يتماشى مع تركيا المخاطب
والمتحدث العالمي ،والعُ قبى لالتحاد األوروبي.

جمع المعلومات يحتاج إلى نصف سنة وحتى إلى سنة كاملة .لذلك ،أعتقد أن
أحد أهداف زيارة بايدن إلى تركيا هو إقناع الجانب التركي بأن هذه العملية
ليست سريعة ،وبتسوية حدّة التوتر بينهما ،وأن ال داعي إلى طرح قضية
غولن مرة أخرى ،خصوصا ً أن المحاولة االنقالبية فشلت ،وخرج أردوغان
منتصرا ً م ّرة أخرى.

«وا�شنطن تايمز»:
�أحالم امبراطورية رو�س ّية ـ �إيرانية ُيلهمها التاريخ
التحالف الميكيافيلي بين روسيا وإي��ران هو أحد التط ّورات المقلقة في
الشؤون الدولية في هذا العقد ،فهو يؤ ّرخ لبداية أحالم امبراطورية متبادلة
الثنتين من القوى المنافسة للواليات المتحدة.
هذا ما يرصده مقال نشرته صحيفة «واشنطن تايمز» األميركية ،يقول
إن روسيا وإي��ران تتعاونان للسيطرة على الشرق األوس��ط ،يدفعهما إلى
ذلك تاريخهما االمبراطوري في السيطرة على المناطق المجاورة ،والتهديد
الوجودي للغرب .وقال كاتب المقال الدبلوماسي األميركي السابق أستاذ
السياسة والحكم في «جامعة ريبون» في والية ويسكنسون األميركية المونت
كولوتشي ،إن اإليرانيين يش ّنون حمل ًة دينية شيعية للهيمنة على الهالل
الشيعي الممتد من إيران جنوبا ً إلى البحر المتوسط في الشمال الغربي ،تلهمها
األحالم الجيوسياسية القديمة المبراطورية فارسية دفعتها طموحات ملوكها
التوسعية مثل داريوس وزيركسيز وغيرهما.
أما األحالم االمبراطورية الروسية في القرن العشرين تحت الحكم السوفياتي،
يقول كولوتشي ،فقد حاولت السيطرة على أوروبا وتخويفها وتهديد الحضارة
األميركية وجودياً ،وتغزو اليوم جيرانها وتنخرط في مغامرة في منطقة
الشرق األوسط .وأضاف أنه منذ  2008أصبحت السياسة الخارجية الروسية
تخدم عقيدة بوتين المك ّرسة في األصل لتفكيك حلف الناتو وتثبيط حماسة
الغرب لالحتفاظ بنظام صواريخ مضا ّد للصواريخ البالستية ،واالنخراط في
دبلوماسية قمعية توظف النفط وتستخدم الوسائل السوفياتية العتيقة في
السيطرة على األسلحة وخفضها لتحقيق المصالح القومية الروسية.
وللربط بين التاريخ والحاضر في الحالة الروسية ،قال الكاتب إن عقيدة
بوتين الهادفة إلى الهيمنة اإلقليمية الروسية تستلهم السياسات القيصرية
في القرن التاسع عشر واالستراتيجية السوفياتية الواسعة لتبرير العودة
إلى األحالم االمبراطورية .وقال كولوتشي إن هذه الحقبة الزمنية غير عادية،
ولو كان في أميركا وطنيون يقظون يسيطرون على مقاليد األمن القومي للبالد،
ألمسى االهتمام بالتحالف الروسي ـ اإليراني مهيمنا ً على وسائل اإلعالم.
وأضاف أنه يسود اتجا ٌه بين المف ّكرين األميركيين بتجاهل القوة الروسية
انكب الناس على دراسة التاريخ العسكري
وطموحاتها وكذلك اإليرانية ،لكن إذا
ّ
المتفجر بين االستراتيجية الفارسية
الروسي السوفياتي ،وعلى دراسة الجمع
ّ
الكبيرة واأليديولوجية الشيعية الدينية ،فلن نجد من يمكنه تجاهل هذا التط ّور
المقلق في الساحة الدولية.

«�إلموندو» :ثروات المنطقة...
الهدف الرئي�س وراء محاربة الغرب تنظيم «داع�ش»
يلوم رئيس أساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية في الموصل يوحنا
بطرس ،المجتمع الدولي وي ّتهمه بالفشل في حماية المسيحيين في المنطقة،
أو كما قال« :نحن نشعر أنّ السياسيين تخلّوا ع ّنا».
ويحاول مسيحيّو الكنيسة السريانية الكاثوليكية االستقرار في ضواحي
أربيل القاحلة ،بعد سنتين من المنفى القسري ،وحتى اآلن ال تزال كنائسهم
وذكرياتهم تحت قبضة تنظيم «داعش» ،منذ أن ف ّروا إلى عاصمة كردستان
العراق في منتصف عام .2014
وفي حديثه إلى صحيفة «إلموندو» اإلسبانية حول الوضع في أربيل ،يقول
يوحنا بطرس« :ما زلنا نشعر بالخوف».
وتواصل الصحيفة حوارها مع رجل الدين ،وتطرح عليه عددا ً من األسئلة،
فيجيب حول األمل في العودة :لألسف ال أمل ،لقد فقد الناس الثقة في الحكومة
العراقية ألنها لم تح ّقق أيّ تقدّم على أرض المعركة ،كما يخيّم على الجميع
إحباط كبير ،وعلى رغم استقرار العديد في كردستان العراق ،بدأت بعض
العائالت في التنقل إلى األردن ولبنان وتركيا ،كما استق ّر نحو ألفي شخص في
فرنسا ،بسبب اليأس من عودة األوضاع على ما يرام.
وحول تفاقم مشكلة تف ّكك مسيحيّي الكنيسة السريانية الكاثوليكية قال:
هذا صحيح ،نحن أمام كارثة كبرى ،فتراثنا مهدّد باالنقراض ،وإضافة إلى ذلك
يسعى تنظيم «داعش» إلى طمس آثارنا ،كما أنه يتم استقطاب الناس الذين
غادروا المكان وإقناعهم بتب ّني طقوس أخرى ،وإن لم نتح ّرك لفعل أي شيء،
فإن الكنيسة السريانية الكاثوليكية ستختفي من الخريطة.
ويضيف :لقد تعهّد التحالف الدولي باستعادة الموصل ،لكنه لم يوضح كيف
سيفعل ذلك أو ما هو مصير تراثنا الديني في المنطقة ،وعلى ما يبدو ،فإن عودة
المسيحيين أمر مستحيل ،إضافة إلى ذلك ،فإن مسيحيّي الموصل مصدومون
من الوضع الكارثي الذي يعيشونه ،وقبل العودة إلى ديارهم يجب أن يشعروا
أوال ً بأن هناك حكومة قادرة على السيطرة على الوضع وضمان حقوقهم ،كما
دولي ،فنحن ال نثق في الجيش.
أننا بحاجة إلى ضمان
ّ
الموصل هي مركز كنيستنا ،لديها تاريخ طويل مرتبط بإيماننا وديننا ،وهي
المكان الذي درست فيه وتخ ّرجت منه ،وكان حدث اقتحام تنظيم «داعش»
كارثي بالنسبة إلينا.
مر َكزنا أمر
ّ
في واقع األمر ،ال نملك معلومات دقيقة حول الوضع الحالي ،لكننا ُبلّغنا
أنه تم تدمير الصليبين المعلقين خارج الكنيسة ،كما أنه يتم استغالل المعابد
كمرافق خاصة بعناصر تنظيم «داعش» ،وإضافة إلى ذلك ،تم تدمير أماكن
تعود إلى القرن الرابع ميالدي ،وغالبا ً ما يبحث أتباع تنظيم «داع��ش» عن
إذاللنا ألنهم يعرفون أن الناس لديهم عالقة وثيقة جدا ً مع هذه اآلثار.
ور ّدا ً على س��ؤال ح��ول قيام المجتمع ال��دول��ي بما فيه الكفاية لحماية
المسيحيين في المنطقة ،يقول يوحنا بطرس :نحن ال نشعر بدعمهم؛ فك ّل
من االتحاد األوروبي أو حكوماته ال يبذل أيّ مجهود من أجلنا ،كما نشعر بأن
السياسيين قاموا بإهمالنا وهم اآلن ال يعيروننا أيّ اهتمام.
ور ّدا ً على سؤال حول مَن يقف وراء خلق تنظيم «داعش» قال :أولئك الذين
ساهموا في والدة تنظيم «داعش» يعرفون أنفسهم جيداً ،لكن تجدر اإلشارة
هنا إلى أن الغرب عندما باشر حربه ض ّد التنظيم ،لم يح ّركه وضع المسيحيين
في المنطقة ،ولم يكن قلقا ً تجاه احتمال تغيير خارطة الديانات في العالم؛ إنما
ح ّركته الثروات المتواجدة في المنطقة.
طبعاً ،تتح ّمل الواليات المتحدة األميركية مسؤولية كبيرة إزاء ما يجري في
العراق ،ففي بداية األمر أطاحت نظام صدام حسين ،ث ّم سمحت بتواصل فراغ
في السلطة ،وقبل الغزو ،صحيح أننا كنا نعاني من بعض المشاكل ،إال أنه
كانت لنا عالقات طيبة مع جيراننا ،كما أن كل المشاكل بدأت منذ عام ،2003
ويمكننا القول إن الواليات المتحدة األميركية هي مَن د ّمرت العراق.
الواليات المتحدة لم تفعل أيّ شيء في العراق ،واآلن يقول قادتها إنّ الحل
ِبيد القادة العراقيين ،وأمام غياب عد ٍد من الحلول ،وبحثا ً عن حماية أنفسهم،
بدأ عد ٌد من الشبان المسيحيين في التدريب مع القوات العراقية للمساعدة في
تحرير الموصل.
كل ما نأمله العودة إلى ديارنا ،فينبغي أن تتواصل حياتنا في المكان الذي
يتواجد فيه تراثنا ،تلك الحجارة هي التي تحافظ على تاريخنا.

