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انفجار الوضع الشعبي في المحافظات اليمنية 
الواقعة تحت االحتالل

عبدالعزيز صالح بن حبتور
شــهدت المحافظــات الجنوبيــة والشــرقية )عــدن، لحــج، أبيــن، حضرمــوت( الواقعــة تحــت االحتــالل 
الســعودي اإلماراتــي مظاهــر احتجاجــات واســعة، تمثلــت فــي خــروج آالف مــن المواطنيــن اليمنييــن 

المتظاهريــن إلــى الشــارع.
وكانــت الشــرارة األولــى فــي إشــعال فتيــل الغضــب الجماهيــري هــو التــردي الهائــل فــي مســتوى 
ــي كان  ــة الت ــاع األســعار الجنوني ــي ارتف ــة كان ف ــه، وجــذر القضي ــه، وأمن ــن، وخدمات معيشــة المواطني
مســببها األول وليــس األخيــر حــرب؛ العــدوان علــى اليمــن، والبقيــة تفاصيــل مهمــة ســنأتي عليهــا فــي 

ســياق الموضــوع.
خــرج المواطنــون الغاضبــون مشــحونون بغيــض جــارف جــراء معاناتهــم اليوميــة الحياتيــة ورددوا 
الهتافــات الناريــة الحماســية تجــاه مــن خََلــق لهــم كل هــذه المتاعــب واإلشــكاليات، هتفــوا ضــد تحالــف 
ــة القابعــة فــي المنفــى اإلجبــاري، أضرمــوا النــار فــي  العــدوان الســعودي اإلماراتــي وحكومتهــم العميل
الشــوارع، وأغلقوها)وهــي ظاهــرة غيــر صحيــة وال حضاريــة( لكــن الجماهيــر حينمــا تجــوع ال تميــز بيــن 
فعــٍل صائــب أو غيــره، كان المحتجــون المنتفضــون يــرددون شــعارات ألول مــره تتجــه نحــو مصالحهــا 
الحقيقيــة، فــي ظاهــرة إيجابيــة جــدًا بــأن  الجماهيــر اســتعادت روح المبــادرة والتحــدث عــن تحدياتهــا 
بشــكل مباشــر دون وســيط أو سمســار يتحــدث بلســانها وهمومهــا ومعاناتهــا اليوميــة، كانــت بوصلتهــا 
تتجــه نحــو مصالحهــا المباشــرة بعيــدًا عــن حســابات السياســيين األنانيــة، و هــم السماســرة الذيــن 
ــر  ــة غي ــام طوباوي ــان بلســان هــؤالء البســطاء، و روجــوا ألوه ــن الزم ــدٍ م ــن عق ــر م ــة أكث تاجــروا طيل
ــاآلالف بشــعارات ال  ــر وهــم ب ــم مُعظــم الجماهي ــأن يتــم تنوي ــة ب ــة غريب ــق، فــي حال متاحــة التحقي

تســمن وال تغنــي عــن جــوع.
خــرج البســطاء الفقــراء مــن عامــة الشــعب بعــد قرابــة أربعــة أعــوام مــن العــدوان يــرددون 

بــرع  بــرع  شــعارات 
بــرع  اســتعمار،  يــا 
ــرار، ال  ــن أرض األح م
ســعودي بعــد اليــوم، 
بعــد  إماراتــي  ال 
)حكومــة  وال  اليــوم 
شــرعية( بعــد اليــوم، 
ُكتــب  تســرد  فكمــا 
التاريــخ بــأن حــدس 
الشــعبية  الجماهيــر 
فهــم  تُخطــئ،  ال 
مــن  بــأن  مدركــون 

ــة  ــي أرزاقهــم ومعيشــتهم و أمنهــم وصحتهــم وكرامتهــم هــم هــؤالء الثالث ــذاب ف ســامهم ســوم الع
وهــم: نقصــان  وال  زيــادةٍ  ال  فحســب،  األطــراف 

أواًل: عــدوان المملكــة العربيــة الســعودية المســتمر مُنــذ مــارس 2015م وتحالفهــا مــع قــوى ظالميــه 
ــلحة  ــدث األس ــال وأح ــم بالم ــن زودوه ــرب الذي ــرة الع ــبه جزي ــي ش ــدة ف ــم القاع ــل تنظي ــة مث إرهابي
والمعلومــات اللوجســتية، وتنظيــم اإلخــوان المســلمين فــرع اليمــن، وهــذه المملكــة التــي تــوزع أموالهــا 
ــي إال  ــى المواطــن اليمن ــت عل ــم تلتف ــارات، ل ــم بالملي ــًا لشــراء األســلحة والذم )بيســها( شــرقًا وغرب
بالنــزر اليســير مــن المســاعدات اإلغاثيــة القليلــة، ال بــل حولــت ســعر الريــال اليمنــي إلــى أرقــام 
ــع  متدنيــة، و لعلــم القــارئ اللبيــب فقــد كان ســعر الريــال اليمنــي مقابــل الــدوالر األمريكــي فــي مطل
العــام 2015م يســاوي 214 ريــال مقابــل الــدوالر، وأصبــح اليــوم فــي العــام 2018م الــدوالر األمريكــي مســاويًا 
ــا يســمى )الســعودة(  ــة م ــة الداخلي ــأن الســعودية بسياســاتها العنصري ــي، ناهيكــم ب ــال يمن لـــ 609 ري
شــردت بمئــات اآلالف مــن المغتربيــن اليمنييــن مــع عائالتهــم الذيــن خدمــوا الســعودية لعقــود مــن 
الزمــان، طردتهــم وأعادتهــم  إلــى اليمــن دونمــا تعويــض أو احتــرام أو تقديــر لمبــدأ الجيــرة الجغرافيــة 

الحســنة بيــن اليمــن والمملكــة العربيــة الســعودية.
ثانيــًا: تحالفــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع المملكــة الســعودية فــي حربهــا علــى اليمــن، 
وأحضــرت معهــا عصابــات مقاتلــي الشــركة األمنيــة )البــالك ووتــر والجنجويــد الســوداني(، و كان هدفهــا 
فــي البــدء والمنتهــى هــو احتــالل الجــزر والموانــئ اليمنيــة لحســابات توســعية وهميــة خاصــة، وقامــت 
بتزويــد العصابــات المحليــة باألســلحة والعتــاد والمــال لشــراء والءاتهــم )وذممهــم إن كانــت لهــم ذمــم 
مــن األصــل(، و شــعر المواطــن اليمنــي بــأن مجيــئ هــؤالء األغــراب ليــس إال لمصلحــة خاصــة بهــذه 

الــدول ولهــذا انتفضــت ضدهــم بــكل هــذه الضــراوة واالستبســال.
ثالثــًا: تشــكلت حكومــة بالمنفــى ومقرهــا الدائــم بالريــاض عاصمــة آل ســعود، وتــزور المحافظــات 
الواقعــة تحــت االحتــالل بيــن الحيــن واآلخــر، و بطبيعــة الحــال حينمــا يتــم الســماح لهــا بالنــزول فــي 
ــات  ــذ توجيه ــو تنفي ــة ه ــة )الشــرعية( المنفي ــذه الحكوم ــمْ ه ــره، هَ ــدن أو ســقطرى أو المه ــار ع مط

المنــدوب الســامي ســفير المملكــة العربيــة الســعودية.
ــة دون  ــاالت اليمني ــن الري ــد م ــون ويزي ــة ترلي ــت و أصــدرت قراب ــة الشــرعية( طبع ــذه )الحكوم ه
ــي ســعر  ــرط ف ــذا التضخــم المُف ــى ه ــا أدى إل ــة وال شــرعية، مم ــة وال اقتصادي ــات قانوني ــة مصوغ أي
الريــال اليمنــي مقابــل بقيــة العمــالت األجنبيــة، و بالتالــي أّثــر بشــكل مباشــر علــى تدهــور ســريع فــي 

ــن. مســتوى معيشــة المواطني
الخالصــة: هــؤالء هــم وحدهــم مــن تســبب بهــذا الدمــار الطاحــن بحــق الشــعب اليمنــي طيلــة 
زمــن العــدوان، ولذلــك اتجهــت بوصلــة الجماهيــر الغاضبــة نحوهــا، لتمــزق وتُحــرق رموزهــا وتقــذف بها 
مــن علــى أســطح و واجهــات المبانــي التــي وضعــت بهــا، وتذكــرت مشــهد مماثــل حينمــا اجتــاح الغُــزاة 
اإلماراتيــون والســعوديون أرض عــدن الطاهــرة فــي يوليــو2015م، حينهــا رُفعــت َأعــالم وصــور ملــوك و 
أمــراء البلــدان الغازيــة فــي ســاحة العــروض بضاحيــة خــور مكســر بمدينــة عــدن ليتــم الترحيــب بهــم، 
ويــردد عــدد مــن البســطاء مرحــب مرحــب يــا……….، ليقــول الكاتــب الســعودي جمــال خاشــقجي، أيــن 
ــي  ــع علي)ســالمين(، وعل ــاح إســماعيل وســالم ربي ــال عبدالفت ــادة الحــزب االشــتراكي أمث هــم اآلن ق
ــا  عنتــر، ليشــاهدوا أحفادهــم وهــم يرحبــون بحــرارة بقــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، اليــوم أن
ادعــوه لمشــاهدة صــور الغــزاة رمــوز العــدوان علــى اليمــن، يتفكــر فــي مشــهد تمزيقهــا وإحراقهــا فــي 
شــوارع عــدن وردفــان والمــكال، إنهــا الحتميــة التاريخيــة يــا هَــَذا أن يقــوم  أحــرار و أبطــال اليمــن إلعــادة 

المشــهد برمزيتــه الوطنيــة أى وضعــه الطبيعــي المقــاوم للعــدوان، واهلل أعلــم منــا جميعــا.

تمــر منطقــة الشــرق االوســط اليــوم فــي اســوأ 
ــع زرع  ــود م ــذ 7 عق ــدأ من ــذي ب ــراع ال ــل الص مراح
الســرطانية “اســرائيل” فيهــا، ثــم تأجيــج  الغــدة 
الحــروب الطائفيــة لمصلحــة الكيــان االســرائيلي 
ودخــول قطبــي السياســة العالميــة فــي ســوريا، 
اللذيــن وصلــت عالقاتهمــا الــى ادنــى نقطــة انكفــاء 
يمكــن الوصــول اليهــا، مــا ينــذر الوضــع بانفجــار 
حــرب ال تحمــد عقباهــا ربمــا تصــل شــظايها جميــع 

ــم. ــدان العال بل
شــهدت العالقــات بيــن روســيا و)اميــركا وكنــدا 
فــي نيســان/ األوروبــي(  االتحــاد  مــن  دولــة  و16 
أبريــل الماضــي، ازمــة دبلوماســية اســفر عنهــا طــرد 
اراضــي  مــن  الــروس  الدبلوماســيين  مــن  عــدد 
العامــة  القنصليــة  واغــالق  المتحــدة  الواليــات 
الروســية فــي ســياتل اثــر تســمم عقيــد ســابق 
ــي االســتخبارات العســكرية الروســية “ســيرغي  ف

ســكريبال” فــي بريطانيــا.
فــي المقابــل، اســتدعت الخارجيــة الروســية، 
جــون  األميركــي  الســفير  ســابق،  وقــت  فــي 
هانتســمان، وتــم إبالغــه بأنــه بنــاء علــى مبــدأ 
ــي الســفارة  ــا ف ــاك 58 موظف ــل، هن ــة بالمث المعامل
األميركيــة فــي موســكو و2 مــن موظفــي القنصليــة 
العامــة للواليــات المتحــدة فــي يكاترينبــورغ”، هــم 
أشــخاص غيــر مرغــوب بهــم “ألنشــطة تتعــارض 
ــادرة  ــم مغ ــب عليه ــي” ويج ــع الدبلوماس ــع الوض م
البــالد قبــل 5 نيســان/أبريل 2018”، ذلــك، باإلضافــة 
ــدة  ــة للواليــات المتح ــة العام ــالق القنصلي إلــى إغ
آذار/  31 قبــل  وإخالئهــا  بطرســبورغ  ســان  فــي 

مــارس 2018.
االسباب والنتائج..

يقــول ســفير روســيا فــي الواليــات المتحــدة 
بيــن  العالقــة  ســوء  أن  أنطونــوف”،  “أناتولــي 
يضــر  ال  االميركيــة  المتحــدة  والواليــات  روســيا 
ــم بأســره، مشــيرا الــى  بهمــا فحســب، بــل وبالعال
بأدنــى  تمــر  األميركيــة  الروســية  العالقــات  ان 
نقطــة فــي تاريخهــا، وان ذلــك “أمــر غيــر طبيعــي، 
للبلديــن،  القوميــة  المصالــح  مــع  ويتناقــض 
ــالده  ــل ب ــن “أم ــا ع ــم بأســره”، معرب ــح العال ومصال
ــا  ــع واشــنطن حــول قضاي ــي اســتئناف الحــوار م ف

االســتراتيجي”. االســتقرار 
فــي  االميركــي  التعنــت  أنطونيــوف  علــل   
عــدم االصغــاء لمــا اســماها بـ”المقترحــات الروســية 

الملموســة لتصحيــح العالقــات الثنائيــة واالنخــراط 
الرئيــس  موقــف  بــان  العملــي”،  التعــاون  فــي 
االميركــي دونالــد ترامــب يبقــى رهينــة للصراعــات 
المتحــدة،  الواليــات  فــي  الداخليــة  السياســية 

النصفيــة  االنتخابــات  حملــة  ظــل  فــي  الســيما 
ــة  ــادل األطــراف المعني ــي الكونغــرس، حيــث تتب ف

لروســيا. المعاديــة  االتهامــات 
ملفات مؤجلة..

االميركيــة  الروســية  العالقــات  افــق  فــي 
ملفــات اســتراتيجية باتــت مؤجلــة اليــوم لمــا بعــد 
االنتخابــات النصفيــة فــي الكونغــرس االميركــي 
انتشــار  ومنــع  االســتراتيجي  االســتقرار  منهــا 
أســلحة الدمــار الشــامل ومــا يتعلــق منهــا بأهــم 
معاهــدات نــزع الســالح  وهــي معاهــدة ســتارت 
متوســطة  الصواريــخ  إزالــة  ومعاهــدة  الجديــدة 
وقصيــرة المــدى، إضافــة إلــى مســألة نشــر منظومــة 
الدفــاع الصاروخــي العالميــة وتجنــب نشــر الســالح 

فــي الفضــاء.
الواليــات  فــي  الداخليــة  الصراعــات  ان  غيــر 
المتحــدة دفعــت الرئيــس االميركــي للتصعيــد فــي 
ــدة  ــة الغ ــل حماي ــن اج ــالده م ــارج ب ــر خ ــكان اخ م
الســرطانية “اســرائيل” وكســب ود وأصــوات وثقــل 
ــالده، لكــن طيشــه هــذا  ــي ب ــي ف ــي الصهيون اللوب
ســيودي بحياتــه السياســية فــي آخــر المطــاف كمــا 
يــؤدي حتمــا الــى خروجــه مــن البيــت االبيــض قبــل 

ــة للحكــم. ان تطــأ قدمــه دورة ثاني
ال يشــك احــد فــي ان التواجــد االميركــي فــي 
ســوريا وعمــوم المنطقــة هــو للدفــاع عــن المصالــح 

االميركيــة وبالدرجــة االولــى عــن أمــن وبقــاء الكيان 
االســرائيلي النــه جــزء ال يتجــزأ عــن كونــه الضامــن 
لبقــاء المصالــح االميركيــة، وان مــا سيشــكله تحريــر 
المتهرئــة  الخاســرة  االرهــاب  ورقــة  مــن  ادلــب 

واقليميــا  واردنيــا(  )خليجيــا  عربيــا  المدعومــة 
ــب  ــو قل ــرائيلي( ه ــان االس ــا والكي ــل )تركي ــن قب م
ــا  ــب، م ــى عق ــا عل ــة راس ــوى االقليمي ــن الق لموازي

ــة. ــوى الدولي ــن الق ــدوره موازي ــك ب يرب
وال شــك ايضــا ان المواجهــة فــي ســوريا بيــن 
المدعوميــن  والمســلحين  الســوري  الجيــش 
ــن  ــل حــرب بي ــي اشــعال فتي ــا، تعن ــا وتركي اميركي
ــن كل  ــغ اداب م ــى تفري ــرص عل ــي تح ــيا الت روس
اشــكال االرهــاب وبيــن الواليــات المتحــدة التــي 
عــززت تواجــد جنودهــا وجنــود حلفائهــا فــي الناتــو.. 
ــن  ــون مفتوحــة بي ــى ان تك ــد تتســع ال ــة ق مواجه
روســيا وحلفائهــا ضــد الواليــات المتحــدة وحلفائهــا 

ــا. ــا والماني ــا وفرنس ــم بريطاني ــو ومنه ــي النات ف
ــة،  ــورات المنطق ــة لتط ــراءة االولي ــي الق ــذا ف ه
غيــر ان هنــاك منغصــات داخليــة للواليــات المتحــدة 
فــي  عســكرية  مواجهــة  اي  الرجــاء  تدفعهــا  قــد 
ســوريا قــد تتطــور لمواجهــة عالميــة مــع روســيا 
الواليــات  فــي  الداخلــي  الوضــع  ان  اذ  وحلفائهــا، 
حربــي  بعــد  جــدا  حرجــا  اليــوم  بــات  المتحــدة 
أفغانســتان والعــراق وال يتحمــل ولــن يطيــق حربــا 
ــن دفاعــا عــن  ــا ارواح االميركيي ــدة تُزهــق فيه جدي

“اســرائيل”. الســرطانية  الغــدة 
تحرير ادلب.. قرار ال رجعة عنه.. 

اعتبــر الباحــث السياســي مخايــل عــوض، ان 

معركــة ادلــب مهمــة النهــا مفصليــة وتنهــي تواجــد 
الجماعــات االرهابيــة وتضــع اللمســات االخيــرة 
علــى انتصــار ســوريا وحلفائهــا وان كلمــة الفصــل 
لتحريــر ادلــب هــي للجيــش الســوري وحلفائــه، 
ــر ادلــب قــد اتخــذ وليــس هنــاك  ــرار تحري وان ق
اي احتمــال لتعطيــل العمليــة العســكرية ايــا كانــت 
االثمــان، وان محــور المقاومــة )ســوريا وحلفاؤهــا( 
مــع روســيا خاضــوا معــارك اعقــد مــن معــارك 
مــن  بكثيــر  اســهل  ادلــب  معركــة  وان  ادلــب 
ــة  ــث المنطق ــا والقنيطــرة، حي ــة درع ــارك جبه مع
كيــان  وتواجــد  االشــتباك،  واحتماليــة  الخطــرة 
ــة  ــف االميركي ــالل االســرائيلي وقاعــدة التن االحت
ودول الخليــج )الفارســي( واالردن ودوره مــن خــالل 

ــخ.. غــرف المــوك وال
ــي  ــر الشــرق األوســط ف ــرى خبي ــك، ي ــى ذل ال
أن  باالنــش،  فابريــس  الثانيــة”  “ليــون  جامعــة 
المتحــدة  واألمــم  الغربيــة  الــدول  “احتجاجــات 
ــران  ــيا وإي ــق وروس ــر ألن دمش ــا أي تأثي ــس له لي
تريــد االنتهــاء مــن جيــب إدلــب”، مضيفــا أن “ثمــة 
الكثيــر مــن الضجيــج مــن جانــب الغربييــن للتعبيــر 
والــروس  النظــام  انتصــار  اســتيائهم حيــال  عــن 

ــوا شــيئا”. ــن يفعل ــم ل ــع… لكنه المتوق
ــة “فرانــس بــرس” عــن أحــد  ــت وكال كمــا نقل
الدبلوماســيين األوروبييــن المطلعيــن علــى الملــف 
الســوري، قولــه فــي هــذا الشــأن: “ال يمكــن أن 
نشــكل ثقــال عســكريا عبــر أســلحة كالشــينكوف 
أو طائــرات. لــن نخــوض غمــار الحــرب )فــي إدلــب(! 

وســائلنا هــي أوال الضغــط السياســي”.
ان  القــول  مــن  يُمَكِنُنــا  منطقــي  تحليــل 
الحــرب التــي ابدعــت فــي ادارتهــا ســوريا وحلفاؤهــا 
عســكريا وواصلــت دمشــق باقتــدار تــام تنظيــف 
مدنهــا الواحــدة تلــو االخــرى مــن ايــدي االرهابييــن 
ــة  ــة العربي ــدول الخليجي ــن حــكام ال ومشــغليهم م
وتركيــا والكيــان االســرائيلي والواليــات المتحــدة 
ــب  ــا ادل ــى عليه ــن تعص ــة، ل ــدول الغربي ــوم ال وعم
وريفهــا، ومــا الزعيــق الــذي يطلقــه مشــغلو العناصــر 
االرهابيــة اال هــواء فــي شــبك لــن يثمــر عــن تاجيل 
التحريــر الــذي بــات قــاب قوســين او ادنــى بعــد ان 
اتخــذت ســوريا قــرار التحريــر الوشــيك مــع حــذف 
اي احتمــال لتعطيــل العمليــة العســكرية ايــا كانــت 
االثمــان، وذلــك مــا أكــده الرئيــس الســوري بشــار 
االســد ووزيــر خارجيتــه وكررهــا االعــالم الســوري.

مــن  يرجــى  أمــل  أي  هنــاك  ليــس 
التــي تجمــع بيــن تركيــا مــن  االجتماعــات 
جهــة وروســيا وإيــران مــن جهــة أخــرى. فتركيــا 

حلفائهــا  نــار  بيــن  مــا  تقــع  وهــي  تماطــل، 
ومشــروع   األطلســي  الحلــف  فــي  القدامــى 
الحلفــاء الجــدد ) إيــران وروســيا(، والذيــن تنــاور 
معهــم، وهــم العبــون جيــدون فــي السياســة 

وخبــراء فــي سياســة النفــس الطويــل.
لكــن فــي الحقيقــة، تركيــا تحــاول المنــاورة 
الخــالف  مرحلــة  فــي  الضائــع  الوقــت  فــي 
مــع األميركييــن. فهــي كنظــام سياســي، ال 
يمكنهــا أن تخــرج عــن التوافــق مــع األميركــي. 
وتعتبــر أن العالقــة مــع أميــركا أهــم بكثيــر 
مــن العالقــة مــع دول الجــوار. وأن وجــود تركيــا 
فــي الحلــف سيشــكل حجــر عثــرة فــي إقامــة 
عالقــات جيــدة مــا بيــن تركيــا مــن جهــة ومــا 
بيــن إيــران وروســيا وســوريا مــن جهــة أخــرى. 
خاصــة وأن التدخــل التركــي فــي ســوريا جــاء 
بموجــب قــرار مــن الحلــف األطلســي. ولكــن، 
إن أي تخلخــل فــي العالقــة مــع أمريــكا ســيؤثر 
بشــكل ســلبي علــى العالقــة مــع روســيا، ألن 

أمــام  أضعــف  موقــف  فــي  ســيضعها  ذلــك 
ــروس. ال

ــا  ــم خياره ــى حس ــادرة عل ــر الق ــا، غي تركي

ــل  ــزال تتخي ــم، ال ت ــن دول العال السياســي بي
أن موقعهــا الجغرافــي يمنحهــا األهميــة ذاتهــا، 
االتحــاد  انهيــار  قبــل  تحتلهــا  كانــت  التــي 
ــور  ــإن تده ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــوفياتي. وم الس
العالقــة التــي شــهدتها مــع الواليــات المتحــدة 
عــن  تبحــث  الســابقة، جعلهــا  األشــهر  فــي 
بدائــل أخــرى. فمــن جهــة هــي مــا تــزال تصبــو 
إلــى اســتعادة عالقتهــا مــع أميــركا عافيتهــا، 
ــوء  ــابقة. وس ــرة الس ــي الفت ــاءت ف ــد أن س بع
العالقــات األميركيــة - التركيــة مــرده أساســًا 
ــاح  ــا باإلنقت ــا تركي ــي اتخذته ــى الخطــوة الت إل
علــى روســيا بعــد قصــف الطائــرة الروســية 
الحربيــة فــي 24 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر فــي 
والــذي  الســورية،  األراضــي  فــوق   ،2015 العــام 
رســم حــدود التحــرك التركــي فــوق وعلــى 
تصــول  كانــت  أن  بعــد  الســورية  األراضــي 
أخــرى  وتــارة  الموصــل  فــوق  تــارة  وتجــول 
شــمال  فــي  وكنســبا  وإدلــب  حلــب  فــوق 

المســلحة  المجموعــات  وتدعــم  الالذقيــة 
ــن  ــى ســورية. م ــة الحــرب عل ــذ بداي ــا من فيه
هــذه المنطقــة بالــذات يأتــي الهجــوم الــذي 
حــدث منــذ بضعــة أيــام علــى مدينــة الالذقيــة 
واستشــهد مــن جرائــه العديــد مــن المواطنيــن 
يــزال  ومــا  الســوري.  الجيــش  مــن  وجنــود 
الجيــش الســوري يحشــد قواتــه فــي كنســبا 
“جيــش  إرهابيــي  علــى  القضــاء  أجــل  مــن 
فــي  فيهــا.  التركمانيــة  األغلبيــة  ذي  الفتــح” 
حيــن أن التركمــان الموجوديــن فيهــا يحاولــون 
تحريرهــا مــن أجــل إعادتهــا إلــى كنــف الدولــة 
التركيــة العثمانيــة. أي أن تركيــا مــا تــزال تنــاور 
ــى األراضــي الســورية  مــن أجــل الســيطرة عل

التــي يعتبرهــا امتــداداً للــواء اســكندرون.
حاولــت كل مــن إيــران وروســيا كســب الود 
التركــي مــن خــالل محادثــات أســتانة وفــي 
تشــرين األول/ اكتوبــر مــن العــام 2017. وكان 
مــن المفتــرض أن يشــكل ذلــك التــزام الــدول 
الثــالث باســتقالل وســيادة وســالمة األراضــي 
ــا  ــا عندم ــه تركي ــم تحترم ــذي ل ــورية، وال الس
وعفريــن  منبــج  مــن  كالًّ  واحتلــت  توجهــت 
بحجــة وقــف المــد الكــردي. كان الهــدف مــن 
أســتانه اســتيعاب تركيــا ومحــاول إبعادهــا عــن 
النفــوذ األميركــي، ولكــن يبــدو أن ذلــك قــد 
ــة، التــي تظــن أن ال  ــة التركي زاد مــن العنجهي
حــل فــي ســوريا بدونهــا، وبالتالــي ال حــل فــي 
إدلــب اليــوم بدونهــا. وفــي الحقيقــة فــإن تركيــا 
ــرار  مهمــا تمــردت ال تســتطيع أن تتخــذ أي ق
يتعــارض مــع القــرار األوروبــي واألميركــي الذي 
يرفــض البــدء بمعركــة إدلــب. فالوضــع بــات 
ــد، ولكــن الحــل بســيط فــي  ــة التعقي فــي غاي
الحســابات الســورية والروســية. غيــر أن الحــل 
ــراك  البســيط يمكــن أن يعقــد األمــور مــع األت
الذيــن ينتظــرون األمــر مــن األميركــي، والذيــن 
لــم يكونــوا يومــًا خــارج دائــرة القــرار األميركي - 
األوروبــي فتركيــا عضــو فــي الحلــف األطلســي 
منــذ العــام 1952، أي منــذ إنشــاء حلــف بغــداد.

ــد الحــرب  ــركا بع ــع أمي ــات م ــدأت العالق ب
ــر  ــث أق ــام 1947 حي ــذ الع ــة، من ــة الثاني العالمي
الكونغــرس األميركــي المســاعدات االقتصاديــة 
االتحــاد  مواجهــة  فــي  لتركيــا  والعســكرية 
ترومــان.  الرئيــس  عهــد  فــي  الســوفياتي 
مكانــة  تركيــا  تحتــل  الوقــت،  ذلــك  ومنــذ 
ــات المتحــدة،  ــات مــع الوالي خاصــة فــي العالق
فهــي ســاندتها فــي الحــرب الكوريــة، وفتحــت 
لهــا أجواءهــا فــي الحــرب علــى أفغانســتان، 
علــى  للحــرب  األســاس  الداعــم  واليــوم 
ــة  ــي منطق ــا ف ــي ظهيره ــي فه ســوريا، وبالتال
الشــرق األوســط. غيــر أن المحادثــات التــي 
تقودهــا تركيــا مــع إيــران وروســيا اليــوم تجعــل 
العالقــة مــا بيــن األميركييــن واألتــراك عالقــة 
تشــبه “أحبــك- أكرهــك”. ففــي حيــن تــرى 
تركيــا ان مــن مصلحتهــا بنــاء جســور للعالقــة 
جانــب  إلــى  تقفــان  اللتيــن  الدولتيــن  مــع 
ســوريا المنتصــرة، وخصوصــًا عندمــا أعلنــت 
تركيــا أنهــا ستشــتري النفــط اإليرانــي بعــد 
ــا  ــي فرضه ــدة الت ــة الجدي ــات اإلقتصادي العقوب
ترامــب علــى إيــران، والخــروج مــن االتفــاق 
النــووي، ورفــض ســوريا خــروج المستشــارين 
أمريــكا  فــإن  منهــا.  العســكريين  اإليرانييــن 
تــرى بــأن هــذا يقــوض الســلطة المطلقــة التــي 
كانــت تتمتــع بهــا فــي تركيــا. ولذلــك فقــد 
حاولــت تنبيههــا مــن خــالل اللعــب علــى ســعر 
لدورهــا  والتهديــد بمراجعــة  التركيــة،  الليــرة 
ــع  ــا يتب ــف األطلســي، وبم ــي الحل ــا ف وأهميته
ذلــك مــن عقوبــات اقتصاديــة. هــذا التنبيــه 
قرأتــه تركيــا جيــداً، وفــي وقــت كان يشــهد 
فيــه الوضــع االقتصــادي تحســنًا كبيــرًا فــي 
ظــل حكومــات العدالــة والتنميــة منــذ العــام 
2002، فــإن هــذا الحــزب ال يســتطيع أن يســتمر 
ــي الحكــم دون تحســن مســتمر لالقتصــاد  ف
لمئــة  البنتاغــون  إرســال  أن  كمــا  التركــي. 
عنصــر مــن المارينــز مــن أجــل تدريــب “قــوات 
ســوريا - معتدلــة”!- خــالل األســبوع الماضــي 

ــا  ــن م ــأن األميركيي يرســل رســائل واضحــة ب
يزالــون نشــطاء فــي الحــرب علــى ســوريا.

وفــي النتيجــة، مــا تريــده تركيــا ومــن معهــا 
هــو حصــة ضمــان المشــاركة فــي بنــاء ســوريا 
التــي  الجهــود  بعــد  وخاصــة  الحــرب.  بعــد 
تبذلهــا الدولــة الســورية لتعيــد إلــى حلــب، 
أهــم مركــز صناعــي في الشــرق األوســط، ألقها 
ــى أن  ــخ يشــهد عل ــه، والتاري ــت علي ــذي كان ال
حلــب كانــت تعــرف عبــر التاريــخ كيــف تنهض 
مــن تحــت الرمــاد. كمــا أن الدولــة الســورية 
لــن تســمح للبضائــع التركيــة أن تغــزو أســواقها 
ففــي  األثــاث،  صناعــة  وخاصــة  جديــد  مــن 
ــن  ــي عربي ــد خــروج مظاهــرات ف ــام 2012 بع الع
زارت  الشــرقية،  الغوطــة  ريــف  فــي  وزملــكا 

وزيــرة العمــل الســورية، ديــاال الحــج عــارف، 
مطالبهــم،  إلــى  واســتمعت  عربيــن  بلــدة 
بأنهــم ال يســتطيعون منافســة األثــاث التركــي 
بوقــف  فوعــدوا  العمــر،  والقصيــر  الرخيــص 
اســتيراد األثــاث التركــي. تركيــا لــن تســتطيع 
أن تعــود إلــى ســوريا مــن بوابــة االقتصــاد كمــا 
كانــت قبــل العــام 2011. وهــذه المعطيــات بعــدم 
ــن  ــة بوتي ــاء قم ــي لق ــر ف ــم تتغي ــاركة ل المش
فــي طهــران. فتركيــا  أردوغــان  - روحانــي - 
اإلعمــار  إعــادة  أجــل  مــن  األمــوال  تملــك  ال 
وال حتــى الخبــرة التــي تميزهــا عــن غيرهــا 
ــذا فقرارهــا ال يمكــن أن  فــي هــذا المجــال. ول
ــه  ــي المرتبطــة مع ــرار األميرك ــن الق يخــرج ع

واالقتصاديــة. االســتراتيجية  بالمصالــح 
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