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رأي

ّالحف ــاظ عل ــى «دوره ــا اإلقليمي» وم ــا تعتبر
أن ــه تأثيره ــا خ ــارج الحدود .نقله ــا االحتقان
إل ــى داخ ــل البيئة الكردية ال يمكنه خدمة هذا
ال ــدور ،ويس ــتحيل أيض ــا اعتب ــاره انتص ــارًا
له ــا ،إذ ق ــد يخ ــرج األم ــر ع ــن الس ــيطرة كم ــا
ح ــدث ف ــي س ــوريا وأماك ــن أخ ــرى ويتح ـ ّـول
إل ــى ك ــرة له ــب تح ــرق تركي ــا بكامله ــا وليس
املنطق ــة ذات الغالبية الكردية فحس ــب .وعلى
ّ
أي ح ــال ه ــذا لي ــس بجدي ــد عل ــى أردوغ ــان،
فسياس ــته من ــذ البداي ــة قائم ــة عل ــى أس ــاس
التالع ــب الق ـ ّـذر بفك ــرة الغالبي ــة واألقلي ــة.
ه ــو يعتب ــر أن ــه يمتل ــك غالبي ــة «سياس ــية»
(باألح ــرى غالبي ــة سياس ــية تس ــتخدم
الطائفي ــة االجتماعي ــة وتتالع ــب به ــا) تتي ــح
ل ــه فع ــل م ــا يش ــاء باملجتم ــع ،ويرف ــض ف ــي
الوق ــت ذات ــه اعتب ــار م ــا يح ــدث ف ــي املناط ــق
الكردي ــة تعبيـ ـرًا ع ــن إرادة األكثري ــة الش ــعبية
ّ
هن ــاك .ه ــذا التناقض جعله يس ــتخدم األقلية
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ش ــأنها تقيي ــد االحتجاج ــات أكث ــر ومنعه ــا
م ــن أحداث التأثير املطل ــوب .في حاالت كهذه
ّ
تلج ــأ الس ــلطة إلى العام ــل الطائف ــي وتوظفه
ّ
املحتج ــن (مثلم ــا ح ــدث ف ــي
ف ــي مواجه ــة
س ــوريا م ــن جان ــب الطرف ــن والس ــعودية
والبحري ــن س ــابقًا) ،لك ــن ف ـ ّـي البيئ ــة الكردي ــة
املوج ــودة ف ــي تركي ــا يتع ــذر فع ــل ذل ــك نظـ ـرًا
لتح ـ ّـدر األك ــراد م ــن «مذه ــب» واح ــد ،وعلي ــه
لج ــأت الس ــلطة إل ــى حيل ــة قديم ــة  -جدي ــدة.
اس ــتخدمت نفوذه ــا لدى اإلس ــام السياس ــي
ّ
وعوض ــت بتحريك ــه ض ـ ّـد ح ــزب
الك ــردي،
«الش ــعوب الديمقراطي ــة» (أكب ــر األح ــزاب
الكردي ــة ف ــي تركي ــا وه ــو قري ــب م ــن عب ــد
الل ــه أوج ــان) الداع ــي لالحتجاج ــات ّع ــن
افتقاره ــا للعام ــل الطائف ــي ال ــذي يتغ ــذى
عل ــى االنقس ــامات العمودي ــة داخ ــل املجتم ــع.
كان اكتش ــافًا بالنس ــبة إل ـ ّـي أن اع ــرف بوجود
ح ــزب ف ــي تركي ــا اس ــمه «ح ــزب الل ــه» التركي،
وبإمكان ــي الج ــزم أنن ــي لم أس ــمع ب ــه من قبل،

ّ
وحت ــى ل ــو كان موج ــودًا بالفع ــل فم ــا ال ــذي
دع ــاه للظه ــور فج ــأة ،وف ــي لحظ ــة التضام ــن
القص ــوى الت ــي أبداه ــا أك ــراد تركي ــا م ــع
كوبان ــي وقضيته ــا؟!
ّ
اتض ــح الحق ــا ّأن القتل ــى الذي ــن س ــقطوا ّ
جراء
الصدام ــات م ــع الش ــرطة ل ــم يكون ــوا بكاملهم
م ــن األك ــراد املتضامن ــن م ــع كوبان ــي ،ب ــل
س ــقط منه ــم آخ ــرون ينتم ــون إل ــى األح ــزاب
اإلس ــامية الت ــي ّ
حركته ــا الس ــلطة ض ـ ّـد
ح ــزب «الش ــعوب الديمقراطي ــة» وقاعدت ــه
االجتماعي ــة .ول ــدى متابع ــة األح ــداث عل ــى
ّ
ّ
نح ــو أدق تب ـ ّـن ل ــي أن ه ــذا الحزب اإلس ــامي
يدي ــن بال ــوالء لح ــزب «العدال ــة والتنمي ــة»
الحاك ــم ويناصب األحزاب الكردية العلمانية
الع ــداء ،ال ب ــل يتعاط ــف م ــع «داع ــش» عل ــى
حس ــاب أبن ــاء جلدت ــه م ــن األك ــراد ف ــي
كوبان ــي! الفك ــرة بكامله ــا خطي ــرة ،وتوح ــي
ّ
ـأن الس ــلطة أصبح ــت مس ـ ّ
ـتعدة للتضحي ــة
بـ
«بالس ــلم االجتماعي» داخل تركيا في س ــبيل

ّ
ّ
العربي ــة،
بالقومي ــة
الت ــي كان ــت تتش ـ ّـدق
وبات ــت ف ــي ه ــذه األي ــام أحج ــار ف ــي طاول ــة
ن ــرد دول الخلي ــج العرب ـ ّـي ،الت ــي ال تنف ــك عن
ش ــراء الذم ــم ،بم ــا ف ــي ذل ــك املثقف ــن ،لتثبيت
املخط ــط الحق ــود والخس ــيس ض ـ ّـد الع ــرب
وص ــرف أنظاره ــم ع ــن الع ــدو الحقيق ـ ّـي،
وإي ــران أكبر مثال على ذل ــك .فهذه املجموعة
ُ
ّ
ـلوب ناع ـ ٍـم إقناعن ــا ب ــأن الع ــدو
ت ُح ــاول بأس ـ ٍ
ّ
املرع ــب ه ــو طه ــران ولي ــس الصهيوني ــة
ّ
واإلمبريالي ــة ،وح ــرف املس ــار به ــذه الطريقة
ّ
ْ
الصفيق ــة ي ــؤدي ،ش ــئنا أم أبين ــا ،إل ــى فقدان
ّ
التمس ــك بتحري ــر
البوصل ــة ،فعوض ــا ع ــن
فلس ــطني املغتصب ــة من ــذ أكث ــر م ــن  65عام ــا،
ن ــرى ّأن ه ــذه الق ــوى ،امل ـ ّ
ـزودة واملدج ّج ــة
ـف
بأم ــوال البت ــرو دوالر ،تعم ــل بش ـ
ـكل مكث ـ ٍ
لش ـ ّـد األنظ ــار نح ــو إي ــران «ال ٍش ـ ّ
ـيعية»!
وتهوي ــل الخط ــر الداه ــم م ــن الف ــرس ،وه ــذه
ّ
النظري ــة تج ــذب قطاع ــات ال ُيمك ــن التقلي ـ ّـل
ّ
ّ
ّ
ْ
منه ــا ،كم ــا ونوعًا من األمة العربي ــة ،أي أننا
أصبحن ــا ننظ ــر إل ــى إي ــران بمنظ ــار الع ــدو،
ّ
تمامًا كما تنظر إليها إس ــرائيل ،التي تحتل
أرضن ــا ،وتنته ــك عرضن ــا ،وتح ــرق األخضر
حد
والياب ــس،
وتقل ــع الحج ــر والش ــجر على ٍ
ّ
ـواء .كم ــا أن ح ــزب الل ــه اللبنان ـ ّـي ،ال ــذي
سـ ّ
م ــرغ أن ــف دول ــة االحت ــال ،ب ــات ُمس ــتهدفًا
م ــن الطاب ــور الس ــادس الثقاف ـ ّـي ،ووصل ــت
الوقاح ــة والصل ــف بأح ــد اإلعالمي ــن
ّ
ّ
ُ
حزب الل ُــه أخرج
«الج ـ ُـدد» إل ــى
التبج ــح ب ــأن ّ
ُ
نفس ــه م ــن مح ــور املقاومة ،ألنه ل ــم يقم بفعل

ّ
ّ
ّ
أي ش ــيء من أجل نص ــرة غزة ،التي تعرضت
ّ
لعملي ــة إب ــادة جماعية ه ــذا الصيف من قبل
دول ــة االحت ــال.
■■■
ّ
ّ
ّ
العربي ــة ليس ــت
الوح ــدة
ال ب ــد م ـ ْـن تأك ًي ــد أن ً
ْ
حلم ــا ،أو رغب ــة عارض ــة أو اضط ــرارًا ملواجه ــة
خط ــر م ــا ت ــزول أس ــباب الوح ــدة م ــع زوال ــه،
ّ
ّ
وحتمي ــة وواقع ،حيث
وإنم ــا الوح ــدة ضرورة
ّ
ّ
ّ
ّ
القومي ،وما
أنن ــا أم ــة عربية مكتملة التكوي ــن
ّ
ّ
ـبر وعلى
ّيؤث ــر ف ــي قطر عرب ــي يؤثر في كل ش ـ ٍ
ـبل من األمةّ ،وه ــذا الفهم واليقني يعطى
كل ش ـ ٍ
ُ ّ
للناص ـ ّ
ويفك ــر ويط ــرح
ـري أن ــه يبح ــث
مي ــزة
ً
حل ــوال م ــن منطل ــق قوم ـ ّـي ال إقليم ـ ّـي ،وال ب ـ ّـد
ّ
م ــن تأكي ــد أن املنطل ــق القوم ـ ّـي إل ــى الوح ــدة
ّ
العربي ــة موق ــف مناق ــض تمام ــا للمنطل ــق
ّ
اإلقليم ـ ّـي من حي ــث املضمون الفكري والس ــمة
ّ
العقائدي ــة والس ــلوك الحرك ـ ّـي ،وعلي ــه كان
ّ
عربي
القب ــول بالتدخ ــات األجنبي ــة ف ــي قط ــر
ورفض ــه ف ــي قط ــر آخ ــر ه ــو س ــلوك إقليم ـ ّـي
بح ــت ،والقب ــول بالتفري ــط ف ــي ّ
ّ
عربي
أي ش ــبر
ْأو ذرة ت ــراب م ــن أرض الوط ــن خيانة ،فاألرض
ليس ــت مل ــك جي ــلّ ،
وإنم ــا ه ــي تاري ــخ ومي ــراث
وحاض ــر ومس ــتقبل أجي ــال ،وفلس ــطني ه ــي
ج ــزء م ــن كام ــل الت ــراب العرب ـ ّـي وكل ش ــبر ف ــي
فلس ــطني ش ــهد ملحمة نضالية وارتوى ترابه
ّ
بدم ــاء ش ــهدائها ،وعلي ــه ،ف ــإن التفري ــط به ــذه
الثواب ّــت هو أكثر م ــن الخيانة العظمى بكثير،
ذل ــك أنه على س ــبيل الذك ــر ال الحصر ،ال يوجد
ْ
عل ــى ه ــذه البس ــيطة َم ــن ه ــو ُمخ ـ ّـول للتن ــازل

«السياس ــية» ف ــي دي ــار بك ــر وف ــان وماردي ــن
و ...ال ــخ ض ـ ّـد رغب ــة األكثري ــة الش ــعبية ف ــي
التضام ــن م ــع البقع ــة الجغرافي ــة الس ــورية
ّ
الت ــي يحاصره ــا جيش ــه ويس ــلط عليه ــا
بالوكال ــة عصاب ــات ومرتزق ــة «داع ــش» .ال
ّ
يعب ــر ه ــذا الس ــلوك ع ــن س ــلطة تع ــرف كي ــف
تتعام ــل م ــع مجتمعه ــا وتدي ــر تناقضات ــه،
وال يعك ــس اهتمام ــا م ــن ّ
أي ن ــوع بالحف ــاظ
عل ــى ال ــدور الذي حظيت ب ــه تركيا طيلة فترة
حك ــم أردوغ ــان .ح ــن ينهار جزء م ــن املجتمع
ويب ــدأ باالقتت ــال ال تع ــود الس ــلطة ق ــادرة
عل ــى ممارس ــة دوره ــا الخارج ــي واإلقليم ــي
كم ــا يج ــب ،وتنش ــغل كلي ــا بتف ــادي انهي ــار
األج ــزاء األخ ــرى م ــن مجتمعها .ه ــذا ما يجب
أن يش ــغل ب ــال أردوغ ــان اآلن قب ــل التفكي ــر
ف ــي كيفي ــة خن ــق كوبان ــي بالكام ــل ومن ــع
االحتجاج ــات املتعاطف ــة معه ــا م ــن التم ـ ّـدد
أكث ــر.

كوباني باقية ولو «سقطت»

قب ــل ّأي ــام كان الوض ــع ف ــي املدين ــة «يتقهق ــر»
أم ــام امل ـ ّـد الداعش ــي ،ول ــم يك ــن باإلم ــكان

ع ــن ّ
ّ
ـطيني،
أي ح ـ ٍـق م ــن ح ّق ــوق الش ــعب الفلس ـ
ّ
ّ
وف ــي مقدمته ــا ح ــق العودة ،ال ــذي نصت عليه
ّ
الش ـ ّ
الدولي ــة ،وال ــذي ال يس ــقط بالتق ــادم.
ـرعية
ّ
ّ
فالع ــودة أه ــم م ــن الدول ــة ،ومحم ــود عب ــاس،
ً
رئي ــس س ــلطة أوسلو-س ــتان ،لي ــس مخ ــوال
ً
ولي ــس ُمؤه ــا للتن ــازل ع ــن الع ــودة ،ال هو وال
ُ
ّ
الزم ــرة املحيطة له من «القيادة الفلس ــطينية».
■■■
ْ
لس ــنا بحاج ــةٍ إل ــى العواط ــف ،ب ــل نح ــن
ٍّ
بحاج ــةٍ ّ
ماس ــةٍ إل ــى دراس ــة األم ــور بش ــكل
ٍّ
علم ـ ٍّـي وعمل ــي ،واالنتق ــال من لع ــب الطاولة

لسنا بحاجة إلى العواطف
بل إلى دراسة األمور بشكل
علمي وعملي
ّ ُ ّ
إل ــى لع ــب الش ــطرنج ،كم ــا أنن ــا نح ــذر
م ــن أش ــباه اليس ــاريني الع ــربْ ،أو مثقف ــي
النيولبرالي ــة ،والذي ــن ُيمك ــن تس ــميتهم
بالطاب ــور الس ــادس الثقاف ـ ّـي ،الذي ــن
ّ
وي ّ
جيش ــون ُ
ُي ّ
جي ــرون كل طاقاتهم وأموالهم
ّ
املنهوب ــة م ــن الش ــعوب ،لتكريس حال ــة الذل
واله ــوان الت ــي تنه ــش جس ــد وعق ــل ّ
األم ــة
ّ
العربية ،في محاولةٍ بائس ــةٍ ويائس ــةٍ لخلق

ّ
توق ــع احتم ــاالت أفض ــل م ــن صموده ــا ّأيام ــا
قليل ــة .ف ــي ه ــذه الفت ــرة ح ــدث ش ــيء م ــا أقن ــع
التحال ــف االمبريال ــي بتغيير اس ــتراتيجيته.
ه ــذا الش ــيء ه ــو الق ـ ّـوة األس ــطورية الت ــي
أبداه ــا ش ــباب وش ــابات املدين ــة ف ــي مواجهة
«داع ــش» .كان ــت اس ــتراتيجية الوالي ــات
املتح ــدة وحلفائه ــا تعتمد على ترك «داعش»
يتم ـ ّـدد باتج ــاه املدين ــة واالكتف ــاء بتوجي ــه
ضرب ــات ّ
رمزي ــة ل ــه ،وس ــاعدت تركي ــا في دفع
ّ
ّ
التوج ــه إل ــى اإلمام عب ــر اإليح ــاء املتكرر
ه ــذا
ّ
للغ ــرب ب ــأن كوباني قاب قوس ــن أو أدنى من
الس ــقوط .ف ــي الحقيق ــة ل ــم يك ــن األم ــر به ــذه
الس ــهولة ،فــ»داع ــش» امتلك ــت األرجحي ــة
وتم ـ ّـددت عندم ــا كان ــت ّ
قواته ــا تق ــف خ ــارج
املدين ــة وتقص ــف األحي ــاء داخله ــا باملداف ــع
وراجم ــات الصواري ــخ والهاون ــات ،لكنه ــا
ّ
بمجرد الدخول إلى كوباني
فقدت األفضلي ــة
ّ
وأصبح ــت فرصه ــا ف ــي التق ــدم أو التراج ــع
«متس ــاوية» م ــع ف ــرص ّ
قوات حماية الش ــعب.
ّ
التغي ـ ّـر أضفى بعـ ـدًا جديدًا عل ــى املعركة
ه ــذا
وجع ــل الكف ــة تمي ــل ملصلح ــة أبن ــاء املنطق ــة
وبناته ــا الش ــجعان .هم يعرف ــون جغرافيتها
أكث ــر م ــن «داع ــش» ولديه ــم االس ــتعداد
ّ
للتضحي ــة بأرواحه ــم أكث ــر بكثي ــر م ــن ثل ــة
األوب ــاش الذي ــن ّ
يقدم ــون الخدم ــات املدفوع ــة
لتركي ــا وأردوغ ــان .ال يج ــب االس ــتهانة
به ــذا البع ــد إطالق ــا ،ال ب ــل يمك ــن التعوي ــل
علي ــه ف ــي األي ــام املقبل ــة الت ــي ستش ــهد عل ــى
األرج ــح مزيـ ـدًا م ــن التقهقر في صف ــوف ّ
قوات
ّ
«داع ــش» .ال يعن ــي ذل ــك بأن املقاوم ــة الكردية
ّ ّ
س ــتنتصر ،ولك ــن م ــن املؤك ــد أن املعرك ــة ف ــي
ّ
ظ ــل موازي ــن ق ــوى مختلفة س ــتطول وتصبح
مكلف ــة بالنس ــبة إل ــى «داع ــش» وداعميه ــا
ّ
ـيضطر التحالف
األت ــراك .ف ــي ه ــذه الحال ــة س ـ
االمبريال ــي بقي ــادة أمي ــركا إل ــى التس ــليم
ّ
باألم ــر الواق ــع والتراج ــع ع ــن املظل ــة الت ــي
ّ
يوفره ــا لألت ــراك وعمالئه ــم الوهابي ــن.
ّ
وه ــذه بح ــد ذاته ــا هزيم ــة ألردوغ ــان
ّ
ومخطط ــه الرام ــي إل ــى إس ــقاط كوبان ــي
بالحص ــار والغ ــزوات الوهابي ــة بعدم ــا عج ــز
ع ــن إس ــقاطها بالسياس ــة س ــابقًا .كوبان ــي
به ــذا املعن ــى ه ــي نم ــوذج يمك ــن االحت ــذاء به
دائم ــا .نموذج في الثورة والسياس ــة واإلدارة
الديمقراطي ــة التعددي ــة واملقاوم ــة .معه ــا
ّ
التحرري
وبه ــا يصب ــح للكالم ع ــن املضم ــون
للث ــورات طع ــم آخ ــر ،وال يع ــود مج ـ ّـرد ش ــعار
يتش ـ ّـدق ب ــه الراغب ــون ف ــي تحطي ــم البيئ ــات
االجتماعي ــة باس ــم الث ــورة.
* كاتب سوري

ّ
ّ
يتحول
العربي ،ال ــذي
العرب ـ ّـي الجديد ،ه ــذا
إلى أداة ّ
طيعةٍ بأيدي االس ــتعمار وزبانيته،
ّ ٍ
ّ
ُ
ويس ــلم بدونيت ــه وفوقي ــة الغ ــرب.
وه ـ ّـذا الطاب ــور الس ــادس الوضي ــع ،ال ــذي
يتلق ــى الدع ــم امل ـ ّ
ـادي الس ـ ّ
ـخي م ــن املحميات
ّ
ّ
األميركي ــة غي ــر الطبيعي ــة ف ــي الخلي ــج
العرب ـ ّـي ،يعم ــل ب ــدون كل ـ ٍـل ْأو مل ـ ٍـل عل ــى
ّ
ش ــراء الذم ــم ،ذل ــك أن ه ــذا ه ــو دوره اله ـ ّـدام
ّ
ف ــي تطبي ــق الخط ــة االس ــتعمارية القديم ــة-
ـط جدي ــد ْأو
الجدي ــدة ،بخل ــق ش ــرق أوس ـ ٍ
متج ــدد.
ّ
ع ــاوة عل ــى ذلك ،فإن فضائيات االس ــتعراب
ووس ــائل إع ــام النف ــط والكاز والغ ــاز ،تقوم
بنف ــث س ــمومها على م ــدار الس ــاعة إلحباط
عزيم ــة العرب ـ ّـي ،وه ــذه الوصف ــة :طاب ــور
ثقاف ـ ّـي س ــادس وإع ــام ُمس ــتعرب ف ــي زم ــن
ّ
العربي
العومل ــة ،يجع ــل م ــن مهمته ــم لخل ــق
ّ
الجدي ــد حس ــب ّمواصف ــات االس ــتعمار أق ــل
ّ
صعوب ــة ،ذل ــك أنه كما قال ليننيّ :ﺇﻥ ﺍﻤﻟﺜﻘﻔﻦﻴ
ﻫم ﺃﻗدﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ،ﻷنه ــم ﺃﻗدﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ تبريره ــا.
ّ
ونختت ــم بالق ــول إن العرب ـ ّـي الجدي ــد
املطلوب ،اإلنس ــان العرب ـ ّـي الجديد املطلوب،
ّ
ـتراكي ال ــذي اش ــتغل
ه ــو اإلنس ــان االش ـ
علي ــه جيف ــارا ،ولي ــس اإلنس ــان اليه ـ ّ
ـودي
ال ــذي اش ــتغل علي ــه ب ــن غوري ــون ،وورثت ــه
الش ــرعيني وغي ـ ُـر الش ــرعيني م ــن ع ــرب
ُ
ومس ــتعربني.
وأع ــراب
* كاتب فلسطيني
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