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كوباني :النموذج الممكن لثوراتنا
ورد كاسوحة *
امل ــأزق ال ــذي تضعن ــا في ــه كوبان ــي مضاع ــف،
فم ــن ناحي ــة ه ــي النم ــوذج األكث ــر قرب ــا م ــن
فك ــرة الث ــورة الش ــعبية التي «تطرد الس ــلطة»
وال تقض ــي بالض ــرورة على املجتم ــع القريب
منه ــا (أي الس ــلطة) .ولذل ــك تري ــد تركي ــا
تحطيمه ــا ،فه ــي بخ ــاف اإلدارات الت ــي
أنش ــأتها املعارضة الس ــورية التابعة للخليج
ّ
والغ ــرب (ومعظمه ــا إن ل ــم يكن كله ــا وهابية
ّ
أو خاضع ــة البت ــزاز الوهابي ــن تحت مس ــمى
الهيئ ــات الش ــرعية) تتعام ــل م ــع الخاضع ــن
إلدارته ــا الذاتي ــة بالتس ــاوي وال ّ
تمي ــز بينهم
عل ــى أس ــاس ال ــوالء لها م ــن عدمه .م ــن ناحية
ثاني ــة وبس ــبب ه ــذا «االمتي ــاز» تحديـ ـدًا
أصبح ــت مه ـ ّـددة بالغ ــزو الوهاب ــي الجدي ــد،
ول ــم يع ــد باإلم ــكان الحف ــاظ عل ــى صموده ــا
بق ـ ّـوة وعزيم ــة مقاتليه ــا ومقاتالتها األبطال
بالضب ــط تكم ــن املعضل ــة،
فحس ــب .وهن ــا
ّ
فم ــن يع ــارض التدخ ــل االمبريال ــي ال ــذي
تق ــوده ق ـ ّـوات التحال ــف الدول ــي يج ــد نفس ــه
ف ــي حال ــة كوبان ــي مضط ـ ّـرًا للتعام ــل م ــع
ّ
الواق ــع ،والواق ــع هن ــاك يق ــول ب ــأن الط ــرف
الوحي ــد ال ــذي «ي ــردع» «داع ــش» ع ــن اجتياح
كوبان ــي بالكام ــل ه ــو الع ـ ّ
ـدو املفت ــرض لن ــا
ّ
وللقضي ــة الكردي ــة الت ــي تع ــد إدارة كوبان ــي
ّ
ّ
م ــن أب ــرز تجلياته ــا .لنق ــل بصراح ــة إن
املقاوم ــة الكردي ــة البطل ــة ص ــارت مضط ـ ّـرة
بفع ــل ه ــذا الواق ــع القاس ــي إل ــى قب ــول ابت ــزاز
ق ـ ّـوات التحال ــف االمبريال ــي ومعه ــم األت ــراك
األوب ــاش ،ف ــإن ل ــم ّ
يقدم ــوا له ــا «املعون ــة»
ّ
عب ــر الضرب ــات الجوي ــة تقدم ــت «داع ــش»
وس ــيطرت عل ــى مزي ــد م ــن األط ــراف املحيط ــة
باملدين ــة ،وان فعل ــوا أخ ــذت وح ــدات حماي ــة
الش ــعب املدافعة عن «املقاطع ــة» زمام املبادرة
وأجب ــرت ق ـ ّـوات داع ــش عل ــى االنس ــحاب م ــن
ّ
احتلته ــا .ه ــذه الحالة م ــن ّ
الكر
األماك ــن الت ــي
ّ
والف ـ ّـر تعتب ــر نتاج ــا لحال ــة التخل ــي الت ــي
تعان ــي منه ــا املدين ــة من ــذ هج ــوم «داع ــش»
عليه ــا ف ــي أيلول املاض ــي .ال النظام الس ــوري
ً
يق ــدر عل ــى مس ــاعدتها (ه ــذا إن أراد أص ــا)
وال املعارض ــة «املتحالف ــة معه ــا» موضعي ــا
(بقاي ــا وش ــراذم «الجي ــش الح ـ ّـر») أيض ــا،
ّ
ورغ ــم أن ه ــذه األخيرة قد ش ــاركت في معارك
الدف ــاع ع ــن املدين ــة (عب ــر م ــا يس ـ ّـمى «ل ــواء
ّ
ث ــوار الرق ـ ّـة») إال أن مش ــاركتها بقي ــت رمزي ــة
وغي ــر مؤث ــرة« .كوبان ــي» به ــذا املعن ــى تقاتل
وحده ــا ،وتواج ــه نياب ــة عن الجمي ــع جحافل
الغ ــزو الوهاب ــي الجدي ــد ال ــذي ّ
ينس ــق م ــع

الوغ ــد أردوغان ويش ــتبك رمزي ــا مع التحالف
ّ
الدول ــي .املش ــكلة أيض ــا أن هذا األخي ــر يعتبر
حليفة «داع ــش» املوضوعية جزءًا منه
تركي ــا
ّ
ويح ــاول حضه ــا عل ــى مزي ــد م ــن االنضباط،
ولكن ــه ل ــم يفل ــح حت ــى اآلن رغ ــم اإلش ــارة
الواضح ــة الت ــي بع ــث به ــا ج ــو باي ــدن قب ــل
أي ــام .تري ــد تركي ــا أن تك ــون الالع ــب الوحي ــد
ف ــي الص ــراع الدائر عل ــى حدوده ــا الجنوبية،
وال تب ــدو مس ـ ّ
ـتعدة لتقدي ــم تن ــازالت م ــن ّ
أي
ّ
نوع .مش ــكلتها في رأي ــي أنها تفصل الصراع
ف ــي كوبان ــي ع ــن امتدادات ــه داخ ــل األراض ــي
التركي ــة وتري ــد م ــن التحال ــف أن يس ــاعدها
ّ
الخاص
عل ــى تثبيت هذا الوهم عب ــر «اللغو»
باملنطق ــة العازل ــة ومناط ــق حظ ــر الطي ــران.
ح ــن تفع ــل تركي ــا ذل ــك وتتغاض ــى ع ــن ّ
القوة
ّ
الرمزي ــة الهائل ــة الت ــي توفره ــا مقاوم ــة
كوبان ــي املدعوم ــة ش ــعبيًا م ــن أك ــراد وأت ــراك
وس ــوريني وع ــرب وأوربي ــن و...ال ــخ تصب ــح
ّ
عل ــى وش ــك فق ــدان «كل ش ــيء» بم ــا ف ــي ذل ــك
قدرته ــا عل ــى التأثي ــر ف ــي األح ــداث.

ال يقتصر دور
سلطة أردوغان
على محاصرة
بالدبابات
المدينة ّ
وقوات حرس
ّ
الحدود (أ ف ب)

حدود التأثير التركي
ال يقتص ــر دور س ــلطة أردوغ ــان عل ــى
ّ
بالدباب ــات وق ـ ّـوات ح ــرس
محاص ــرة املدين ــة
الح ــدود م ــن الجه ــة الش ــمالية الت ــي تص ــل
ّ
يمتد ليش ــمل
كوبان ــي باأله ــل ف ــي تركي ــا ب ــل
الضغ ــط عل ــى حكوم ــة إقلي ــم كردس ــتان
به ــدف منعه ــا م ــن إرس ــال ق ـ ّـوات م ــؤازرة م ــن
البيش ــمركة لكوبان ــي .االحتجاجات على هذا
الواق ــع وصل ــت إل ــى «كردس ــتان» نفس ــها وان
ل ــم تبل ــغ ح ـ ّـد الصدام م ــع الس ــلطة كما حصل
ف ــي تركي ــا وبع ــض ال ــدول األوروبي ــة .ال يريد
رئي ــس اإلقلي ــم مس ــعود البرزان ــي تصعي ــد
املواجه ــة م ــع س ــلطة «العدال ــة والتنمي ــة»
ويح ــاول ف ــي الوق ــت ذات ــه تف ــادي املواجه ــات
م ــع ش ــعبه ج ـ ّـراء االتهام ــات له بالتخ ــاذل عن
نص ــرة كوبان ــي ّ
ومده ــا بالرج ــال والس ــاح.
ّ
هو يعرف أنه مع تصاعد املواجهة سيخس ــر
الطرف ــن ،وعنده ــا ل ــن تنفع ــه العالق ــات
التجاري ــة واالقتصادي ــة م ــع الحلف ــاء الج ــدد
ف ــي أنق ــرة ،إذ ال ش ــيء س ـ ّ
ـيعوضه ع ــن فق ــدان
القاع ــدة االجتماعي ــة العريض ــة الت ــي يتزاي ــد
ّ
انحيازه ــا إل ــى قضي ــة كوبان ــي .وم ــع أن
تركي ــا ستخس ــر بدورها مع خس ــارة حليفها
البرزان ــي اال أنه ــا ال ت ــزال ف ــي ط ــور املكاب ــرة،
حي ــث تعتق ــد أنه ــا ق ــادرة عل ــى إنه ــاء الوضع
ّ
يتطور الواق ــع .هذا على ّ
أي
كم ــا تري ــد ،ال كما
ح ــال ما ج ـ ّـرب أردوغان التعبير عنه حني قال
ّ
قب ــل أي ــام ان كوبان ــي توش ــك عل ــى الس ــقوط.

أراد ه ــذا ّالوغ ــد إيص ــال رس ــالة إل ــى الغ ــرب
مفاده ــا أنه يس ــيطر على الوض ــع ،وبمقدوره
وح ــده إنق ــاذ املدين ــة أو تركه ــا تغ ــرق .ال
يستس ــيغ صديقن ــا التاف ــه حت ــى اآلن فك ــرة
توجه إلى «داع ــش» ّ
الضرب ــات الت ــي ّ
وقواتها
ّ
عل ــى أط ــراف كوبان ــي ،ويفض ــل ت ــرك املدين ــة
تختن ــق عل ــى «مس ــاعدتها» بض ــرب «داعش»
عب ــر ق ـ ّـوات غي ــر ّ
قوات ــه .يري ــد «إنقاذه ــا»
ع ــن طري ــق من ــع وح ــدات حماي ــة الش ــعب م ــن
االنتص ــار عل ــى «داع ــش» ،فه ــي إن فعل ــت
ّ
ـتتحول إل ــى كاب ــوس حقيق ــي بالنس ــبة
فس ـ
إلي ــه ول ــن يقتص ــر دوره ــا عل ــى إدارة املناطق
«املح ـ ّـررة» فحس ــب ،ب ــل س ـ ّ
ـيمتد تأثيره ــا إلى
م ــا وراء الح ــدود م ــع تركيا ،حي ــث يقبع أكراد
دي ــار بك ــر وماردي ــن و ...الخ منتظرين إش ــارة
ّ
يتحرك ــوا .والح ــال أنه ــم ق ــد
االنتص ــار لك ــي
ّ
تحرك ــوا قب ــل انتص ــار كوبان ــي م ــن عدم ــه،
ّ
وامتدت احتجاجاتهم لتش ــمل جنوب شرقي
تركي ــا ذي الغالبي ــة الكردي ــة بكامل ــه.

سياسة التعامل مع االحتجاجات
خرج ــت التظاه ــرات املعترض ــة عل ــى دور
تركي ــا ف ــي محاص ــرة كوبان ــي من ــذ االثن ــن
ّ
وتحول ــت م ــع الوق ــت إل ــى صدام ــات
املاض ــي
عنيف ــة ودموي ــة م ــع الش ــرطة التركي ــة ف ــي
م ــوش وماردي ــن ودي ــار بك ــر واس ــطنبول
وأنق ــرة ومرس ــن وس ــيرت وباتم ــان وف ــان
و ...ال ــخ .كان الغض ــب كبيـ ـرًا بالفع ــل
ّ
وانعك ــس واقعي ــا بش ــكل ل ــم تتوقع ــه س ــلطة
«العدال ــة والتنمي ــة» ،إذ كم ــاُ يحص ــل غالب ــا
ف ــي «احتجاج ــات مماثل ــة» أحرق ــت متاج ــر
وس ــيارات وبن ــوك وهوجم ــت مق ــار للح ــزب
ّ
الحاك ــم وب ــدا كأن الواق ــع يس ــير باتج ــاه
ّ
انتفاض ــة ش ــعبية كردي ــة .م ــع ه ــذا التط ــور
ب ــدأت اس ــتراتيجية الس ــلطة ف ــي التعام ــل
ّ
تتغي ــر ،فل ــم تع ــد تكتف ــي
م ــع االحتجاج ــات
بممارس ــة القم ــع التقلي ــدي عب ــر أجهزة األمن
ّ
والش ــرطة ،وأخ ــذت تفك ــر ف ــي سياس ــات م ــن
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ُ
ّ
أعطن ــا الق ــوة ،لن ــدرك أن الخائف ــن ال
(الله ــم ِ
ّ
الحري ــة ،والضعف ــاء ال يخلق ــون
يصنع ــون
أيديه ــم
ـوى
ـ
ق
ت
ـن
ـ
ل
ـن
ـ
ي
واملتردد
الكرام ــة،
ُ
ُ ّ
املرتعش ــة على البن ــاء .القائ ــد واملعلم وامللهم
جم ــال عب ــد الناص ــر)
م ــن نواف ــل الق ــول والفص ــل أيض ــا ّإن ّ
األم ــة
ّ
العربي ــة ُ
تم ـ ّـر ف ــي أدك ــن وأصع ــب فت ــرة،
ّ
ّ
العربي
الش ــرذمة باتت سيدة املوقف ،الوطن
ب ــات ممزق ــا ُ
ومفتت ــا ُسياس ــيًا واجتماعي ــا
ّ
وديني ــا ومذهبي ــا ،وال نبال ــغ البت ــة إذا قلن ــا
ّ
ّ
العربي ــة م ــن
وفصلن ــا وجزمن ــا ب ــأن ال ــدول
ُ
املحيط إلى الخليج باتت مس ــتباحة من قبل
االس ــتعمار وموبقاته وزبانيته ،في محاولة
ّ
وجلي ــةٍ الس ــتدخال الهزيم ــة إل ــى
مفضوح ــةٍ
العق ــل العرب ـ ّـي ،واإلمع ــان ف ــي احتق ــار ه ــذه
ّ
األم ــة ،وص ــرف األنظ ــار عن ّالحقيق ــة الدامغة
ّ
ّ
ُ
ب ــأن الع ــرب ه ــم ال أكث ــر وال أق ــل م ــن مصدري
اإلره ــاب إلى جميع أنحاء املعمورة .املؤس ــف
ّ
ّ
العربية
واملخزيُ ،املريب واملش ــن أن األدوات
ّ
ّ
التابع ــة باملطل ــق لإلمبريالي ــة والصهيوني ــة
تقوم بأداء دورها على أحس ــن وجه ،من أجل
تحطي ــم العزائ ــمُ ،
ومص ــادرة حل ــم الناطق ــن
بالض ــاد للحاق برك ــب الحضارة .عالوة على
ّ
ّ
ذل ــك ،فإن االس ــتعمار الخبيث تمكن ،لألس ــف
ـديد ،م ــن إدخ ــال مصطلح ــات جدي ــدة
الش ـ
إل ــى ُاملعج ــم العرب ـ ّـي ،وأضف ــى عل ــى ُ
البع ــد
الطائف ـ ّـي ُبعـ ـدًا مذهبي ــا ،األم ــر ال ــذي ّأدى إلى

تهش ــيم املجتم ــع العرب ـ ّـي ،وتمزي ــق نس ــيجه
االجتماع ـ ّـي ،وبات ــت ب ــاد الع ــرب أوطان ــي
مج ـ ّـرد ش ــعار فضف ــاض ،وأصبح ــت «لس ــان
يجمعن ــا وب ـ ّـاد الع ــرب أوطان ــي»،
الض ــاد
ّ
ش ــعارات رنان ــة تتغن ــى عل ــى األط ــال ،وال
وج ــود له ــا عل ــى أرض الواق ــع ،وعلي ــه ُيطرح
ف ــي ه ــذا الس ــياق الس ــؤال التال ــي ّ :ه ــل نرف ــع
ّ
الراي ــة البيض ــاء ونستس ــلم؟ ْأم أن ــه يتحت ــم
علينا ،ش ــحذ الهم ــم وعصف الذهن وتضافر
الجه ــود ،م ــن أج ــل من ــع االنح ــدار أكث ــر
ـات أخ ــرى ،س ــيطرة الخط ــاب
فأكث ــر .بكلم ـ ٍ
الدين ـ ّـي املتأس ــلم عل ــى األجن ــدةّ ،أدى إل ــى
تقهق ــر الخط ــاب القوم ـ ّـي ُالعرب ـ ّـي ،وبات ــت
ّ
العربي ــة أو املس ــتعربة ،الت ــي
أش ــباه ال ــدول
ّ
ّ
ّ
واملتأص ــل للعروب ــة،
تك ــن الع ــداء ُ املتج ــذر
ّ
الحاضن ــة واملمول ــة لهذه الجماع ــات ،التي ال
تأل ــوا ُجهـ ـدًا ف ــي إع ــادة ُالع ــرب إل ــى العص ــور
ّ
الحجري ــة .وباملناس ــبة الح ــرب ض ـ ّـد
م ــا قب ــل
ْ ُ
ُ
ّ
التنظي ــم اإلرهاب ــي (داع ــش) يمكن أن تحس ــم
ُف ــي أرض املعرك ــة ،ولك ــن ه ــل توج ــد وصف ــة
ملحارب ــة فك ــر هذا التنظي ــم ،الجواب ال كبيرة.
■■■
ّ
ال يوج ــد لدين ــا أدن ــى ش ــك ب ــأن ه ــذه الحال ــة
ّ
العربي ــة الت ــي وصل ــت إل ــى ال ــدرك األس ــفل،
ّ
تدف ــع املواط ــن العادي إلى حال ــة من اإلحباط
ُ
ْ
الش ــديد ،إن ل ــم تحل ــه على الكآب ــة ،وهو الذي
ّ
يتعرض يوميًا وعلى مدار الساعة إلى حملة
غس ــيل دماغ م ــن الفضائيات املأج ــورة ،التي
ْ
ملل على تسميم عقله،
كلل أو ٍ
تعمل من دون ٍ

وإقناع ــه بدونيت ــه ،مقاب ــل الغرب ـ ّـي املتن ـ ّـور،
وباملناس ــبة الغ ــرب متن ـ ّـور ف ــي عملي ــات
القت ــل املنهج ـ ّـيُ ،
ويم ــارس سياس ــة اإلره ــاب
ّ
املنظ ــم م ــن ال ــدول .واملواطن العرب ـ ّـي العاديّ،
ُ
الدفاعي ــة ،ف ــي وق ــت ت ّ
ّ
جير
ال يمل ــك الوس ــائل
ّ
ّ
ّ
والصهيوني ــة ،العق ــول العربية،
اإلمبرياليُ ــة
ْأو دعن ــا ن ّس ــميهم باملثقف ــن الج ــدد ،الذي ــن
يعمل ــون جه ــارًا نه ــارًا ف ــي تمري ــر ً الرواي ــات
الكاذب ــة والتحليالت الزائف ــة خدمة ألجندات
ُ
الغ ــرب ودول ــة االحت ــال الت ــي زرع ــت ف ــي
الش ــرق األوسط على حس ــاب الشعب العربيّ
ّ
ـطيني ،وم ــن هن ــا نقول ونفص ــل أيضًا
الفلس ـ
ّ
إن لين ــن كان صادق ــا ورؤيت ــه ثاقب ــة جـ ـدًا
ّ
عندما أطلق مقولته الش ــهيرة واملأثورة« ّ :ﺇﻥ
ﺍﻤﻟﺜﻘﻔﻴن ه ــم ﺃﻗدر ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ،ﻷنه ــم
ّ
ﺃﻗدر ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ تبريرها» .إزاء هذه الهجمة
ّ
الشرس ــة م ــن قب ــل اإلمبريالي ــة ووكالئه ــا،
يق ــف اإلنس ــان العرب ـ ّـي حائـ ـرًا ومت ــرددًا ،ذل ــك
ّ
ّ
األع ــداء
أن الع ــدو الخارج ــي أنش ــأ حلف ــا م ــع ّ
ّ
الداخلي ــن إلقن ــاع الناط ــق بالض ــاد أنن ــا أمة
مأزوم ــة ومهزوم ــة ومه ــزوزة ،تبح ــث ع ــن
ّ
األهمية،
رغي ــف الخب ــز ،وه ــذا األمر في غاي ــة
ّ
ّ
ذل ــك أن اإلمع ــان ف ــي إفق ــار الش ــعوب العربية
ُ
ه ــو عام ــل مفصل ـ ٌّـي ف ــي زم ــن العومل ــة ،فالفقر
ُيجب ــر اإلنس ــان عل ــى القي ــام بأعم ــال تتنافى
م ــع قوان ــن وآلي ــات املجتم ــع ،ويتح ـ ّـول م ــن
ْ
ـرم ،عوض ــا
حي ــث ي ـ
ـدري أو ال ي ــدري إ ُل ــى مج ـ ٍ
ّ
ع ــن التح ـ ّـول إل ــى فدائ ــي يداف ــع ع ــن مصي ــر
ُ
ّ
أمت ــه وبن ــاء مس ــتقبلها ،وم ــن هن ــا ،تصب ــح

ّ ُ
ـامية املتش ـ ّـد ّدة
الطري ــق إلى الجماعات اإلس ـ
مفتوح ــة عل ــى مصراعيه ــا.
■■■
ُ
الص ــورة قاتم ــة ،وال تمك ــن رؤي ــة الض ــوء في
آخ ــر النف ــق (،)light at the end of the tunnel
الوط ــن العر ًب ـ ّـي م ــن ًمحيط ــه إل ــى خليج ــه،
يعي ــش أزم ــة حقيقي ــة ف ــي جمي ــع مناح ــي
الحي ــاة ،والس ــؤال :ه ــل علين ــا االستس ــام
ّ
ّ
م ــن دون خ ــوض الح ــرب؟ ْأم يتحت ــم على كل
ْ
عرب ـ ّـي ش ــريف أن ُيناض ــل م ــن موقع ــه ألج ــل
ّ
ه ــذه ّ
ّ
األم ــة الت ــي قدم ــت الكثي ــر لإلنس ــانية
ف ــي غاب ــر العص ــور؟ بطبيع ــة الح ــال ،ال ب ــدّ
التقدمية واليس ـ ّ
ّ
ـارية
م ــن اس ــتنهاض الق ــوى
ّ
ّ
ّ
والوطني ــة والش ــيوعية وحت ــى
والقومي ــة
اإلس ـ ّ
ـامية ف ــي العال ــم العرب ـ ّـي ،وعل ــى الرغم
ـاف
م ــن التباي ــن ف ــي االجته ـ
ـادات واالخت ـ ّ
ف ــي املواق ــف ب ــن ه ــذه ّ
التي ــارات ،إال أن ــه
ُيمك ــن إيج ــاد القاس ــم املش ــترك األعظ ــم وهو
مصلح ــة ّ
ّ
العربية ُ
وس ـ ُـبل تحريرها من
األم ــة
ّ
ّ
اإلمبريالية
األنظم ــة املس ــتبدة ،املتحالفة مع
ُ
والصهيوني ــةّ .
ّ
ّ
العربي ــة تمل ــك الق ُدرات
األم ــة
ّ
والطاق ــات والخامات إلعالن الثورة املضادة
ّ
ّ
العربية ،التي تتس ــاوق
الرجعي ــة
عل ــى ق ــوى
ُ
الجدد ،أميركا
ـياطني
ـ
ش
ال
بلد
مع
مصالحها
ُ
وربيبته ــا إس ــرائيلّ ،
وربم ــا ،ونش ــدد عل ــى
ُ
ّ
مف ــردة ّ
ربم ــا ،لك ــي نوضح بأن م ــا كان ُيطلق
ْ
ّ
ّ
علي ــه الربي ــع العرب ــي يجّ ــب أن يتح ــول إل ــى
كي ـ ٍـد مرت ـ ٍـد ،خصوص ــا أن ــه كش ــف املس ــتور
وأس ــقط األقنع ــة ع ــن العدي ــد م ــن الق ــوى

