
السعودية – »إسرائيل«..من التكامل إلى التماهي !
علي حيدر

اليــس صدفــة أو أمــرًا عابــرًا أن يصــف الســفير الســعودي فــي لبنــان، وليــد بخــاري، »حــزب اهلل«، 
ــذه  ــي ه ــي اإلســرائيلي ف ــن القوم ــى األم ــورة عل ــد االســتراتيجي األشــدّ خط ــذي يشــّكل التهدي ال
المرحلــة - بحســب إقــرار المؤسّســتَين العســكرية والسياســية فــي الكيــان -، بأنــه يمّثــل »تهديــدًا 

لألمــن القومــي العربــي«.
يؤشّــر هــذا التوصيــف، مــن ضمــن دالالت أخــرى، إلــى تطــوُّر الــدور الوظيفــي الــذي يلعبــه النظــام 

الســعودي، بالتقاطــع 
ــدو  ــع الع ــل م والتكام
اإلســرائيلي، وصــواًل 
أنــه  يبــدو  مــا  إلــى 
دور  األوّل  تقمُّــص 
أداء  فــي  الوكيــل 
 - محــدّدة  مهــامّ 
بفعــل قصــور األصيل 
ــا نتيجــة تطــوّر  عنه
القــوّة  معــادالت 
تهــدّد  باتــت  التــي 

ــه مــن شــراء ذمــم  ــة مّكنت ــة هائل ــروة مالي ــة وث ــى عناويــن مذهبي ــكاء عل ــه االســتراتيجي، باالتّ عمق
والمنطقــة. لبنــان  فــي  المقاومــة  مواجهــة  فــي  تســخيرها  بهــدف  وأمنيــة،  وسياســية  ماليــة 

ــع مــع »إســرائيل«،  ــب التطبي ــًا برْك ــًا وعلن ــا إذا كان النظــام الســعودي ســيلتحق قريب ــدًا عمّ وبعي
فالواضــح أن مســار التطــوّرات اإلقليميــة يســتحّث االرتقــاء بالعالقــات الثُّنائيــة مــن الســرّ إلــى العلــن، 
ــن  ــر م ــذا االتجــاه، اســتنفاد الكثي ــي ه ــع ف ــي تدف ــل الت ــن العوام ــن بي ــة. وم ــى المســتويات كاف وعل
الخيــارات البديلــة فــي مواجهــة قــوى المقاومــة، وتبلــوُر األخيــرة كقــوّة إقليميــة تُهــدّد األمــن القومــي 
اإلســرائيلي والمصلحــة والنفــوذ األميركيَّيــن فــي المنطقــة. ويُضــاف إلــى ذلــك العامــل، نَحْــوُ 
الواليــات المتحــدة إلــى التخّفــف مــن األعبــاء المُلقــاة عليهــا فــي المنطقــة، لمصلحــة التفــرُّغ لمواجهــة 
التهديــد الصينــي، وهــو مــا يجعــل مــن الطبيعــي، بالنســبة إلــى القــوى التــي تتشــارك فــي المصالــح 
والمصيــر، أن تتكاتــف لمواجهــة التهديــدات المشــتركة، وصــواًل إلــى مســتوى التحالــف االســتراتيجي 

الــذي قــد يســتغرق تظهيــره مزيــدًا مــن الوقــت.
مــن ظــروف مســتجدّة  تنبــع  لــم  الســعودية  اإلســرائيلية –  العالقــات  أن خصوصيــة  علــى 
شــهدتها المنطقــة فــي العقــود األخيــرة، وإن كانــت تلــك الظــروف ســاهمت فــي تعزيزهــا. فالمؤشّــر 
اإلســرائيلي الرســمي األوّل بهــذا الخصــوص، جــاء علــى لســان مؤسّــس كيــان العــدو وأول رئيــس 
ــة لـــ »الكنيســت«، فــي الســابع  ــة واألمــن التابع ــة الخارجي ــون، أمــام لجن ــد بــن غوري وزراء فيه، ديفي
والعشــرين مــن نيســان 1949، حيــث أوضــح الموقــف مــن كّل مــن الــدول العربيــة علــى حــدة، واعتبــر 
فــي حينــه أن »الســعودية لــم تكــن عــدوًا فعليــًا حتــى فــي الســابق« )المصــدر: يوميــات الحــرب 1974 
– 1949، ديفيــد بــن غوريــون، ص 746، ترجمــة: مؤسســة الدراســات الفلســطينية(. هكــذا، حــرص بــن 
غوريــون، بصفتــه الرســمية وأمــام محفــل رســمي، علــى تحييــد النظــام الســعودي عــن دائــرة العــداء، 
مــا يشــير إلــى رضــى عــن أداء األخيــر حتــى فــي مرحلــة مــا قبــل »الدولــة«، أي فــي مرحلــة االســتيطان 

والحــرب التــي مهّــدت لقيــام الكيــان.
ــر  ــي أكث ــن الســعودي واإلســرائيلي ف ــة اشــتراك الكيانَي ــث عــن حقيق ــى الحدي ــك إل ــل ذل يحي
مــن خاصيــة، تســاعد فــي فهْــم الكثيــر مــن مواقــف المملكــة وخياراتهــا، الســابقة والحاليــة. فكالهمــا 
وُجــدا فــي الحيّــز اإلقليمــي ذاتــه، وفــي المرحلــة التاريخيــة نفســها، وعلــى يــد الدولــة االســتعمارية 
عينهــا، بريطانيــا، وال يــزاالن يتظّلــالن حاليــًا بمظلــة دوليــة واحــدة هــي الواليــات المتحــدة. ومــن هنــا، 
ــي  ــن القوم ــح األم ــع مصال ــي الســعودي م ــدور الوظيف ــل ال ــع ويتكام ــي أن يتقاط ــن الطبيع ــح م يصب
اإلســرائيلي، بحســب مقتضيــات االســتراتيجية البريطانيــة ســابقًا، واألميركيــة الحقــًا. تَجسّــد هــذا 
التكامــل بوضــوح فــي خمســينيات القــرن الماضــي وســتينياته فــي مواجهــة مصــر جمــال عبــد الناصــر، 
ــي  ــي الصــراع ضــدّ »إســرائيل«. وف ــة ف ــك المرحل ــي تل ــل االســتراتيجي ف ــت تشــّكل الثق ــي كان الت
ــور الســادات و«إســرائيل«، تصــدّت الســعودية  ــة كامــب ديفيــد« بيــن مصــر أن ــع »اتفاقي أعقــاب توقي
لمهمّــة شــرعنة االحتــالل اإلســرائيلي لفلســطين، عبــر مــا سُــمّي مشــروع األميــر فهــد )الــذي كان 
ــل أن  ــي الوجــود واألمــن، قب ــرف بحــقّ »إســرائيل« ف ــذي اعت ــام 1981، وال ــد( لع ــًا للعه ــه ولي فــي حين
ــرت  ــك، وّف ــول 1982. كذل ــي أيل ــاس( ف ــادرة ف ــرة )مب ــة عش ــة الثاني ــة العربي ــي القمّ ــاده ف ــمّ اعتم يت
المملكــة غطــاًء علنيــًا للحــرب اإلســرائيلية علــى »حــزب اهلل« فــي عــام 2006، ثــمّ تَطــوّر أداؤهــا فــي 
ــن دوره، وصــواًل إلــى تجنيــد  ــزءًا م لــت ج ــردع التــي قيَّــدت العــدو وعطَّ أعقــاب تبلــوُر معــادالت ال
اإلرهابييــن وانتهــاج سياســات تدميريــة ضــدّ الــدول التــي كانــت عصيــة علــى اإلخضــاع. باختصــار، 
شــّكلت سياســات النظــام الســعودي فــي العقــود األخيــرة تحديــداً، خيــارات بديلــة وموازيــة ومكمّلــة 

لالســتراتيجية اإلســرائيلية.
ــورة  ــي المراحــل المذك ــدور الســعودي اإلقليمــي ف ــن ال ــل، اســتفادت »إســرائيل« م ــي المقاب ف
كافــة، وبمــا يتناســب مــع الظــروف السياســية لــكّل منهــا، إلــى حــدّ أن تــل أبيــب كانــت وال تــزال 
العــدو اللــدود لــكّل مــن ناصبتــه الريــاض العــداء فــي العالــم العربــي. لكــنّ التناغــم بيــن الطرفيــن 
تطــوَّر إلــى مســتوى التماهــي فــي الخطــاب السياســي واإلعالمــي إزاء المتغيّــرات التــي شــهدتها 
البيئــة االســتراتيجية المشــتركة، والتطابــق فــي تحديــد األولويــات اإلقليميــة وكيفيــة مواجهتهــا، بــل 
إن مفــردات الدعايــة تــكاد تكــون هــي نفســها، خصوصــًا لجهــة النظــرة إلــى »حــزب اهلل« وســوريا 
ــد  ــن »معه ــراءة صــادرة ع ــر ق ــك، شــدّدت آخ ــن ذل ــوذج م ــي فلســطين. وكنم ــة ف ــران والمقاوم وإي
أبحــاث األمــن القومــي« فــي تــل أبيــب علــى أن لـ«إســرائيل« مصلحــة واضحــة فــي منْــع »محــور 
المقاومــة« مــن تحقيــق إنجــازات فــي الحــرب التــي يشــنّها النظــام الســعودي ضــدّ اليمــن، لكنهــا 
ــج )الفارســي(  ــدول الخلي ــأن تكــون »كّل المســاعدات اإلســرائيلية ل ــا ب ــرة منه أوصــت فــي آخــر فق

ســرّية حتــى ال تُحــرج الحــكام«.
فــي ضــوء مــا تَقــدّم، يصبــح طبيعيــًا ومفهومــًا االشــتغال الســعودي علــى تشــويه صــورة المقاومــة 
ــن  ــرّر م ــر والتح ــي التحري ــا ف ــع، ودوره ــارت التطبي ــي اخت ــة الت ــرج األنظم ــا تُح ــان - كونه ــي لبن ف
الهيمنــة األميركيــة، واإلصــرار علــى ســلخها عــن حقيقــة َكوْنهــا تجســيدًا طبيعيــًا إلرادة شــعبها، عبــر 
ــن  ــن األمنَي ــي بي ــإن إشــهار التماه ــك، ف ــع ذل ــم. م ــا الدع ــدّم له ــي تق ــران الت ــة إلي ــا كوكيل تقديمه
القومــي اإلســرائيلي و«القومــي العربــي«، فــي أعقــاب وصْــم »حــزب اهلل« والمقاومــة فــي فلســطين 
باإلرهــاب، إنّمــا يمّثــل مقدمــة ضروريــة إلعــالن التحالــف بيــن الطرفيــن، وإخراجــه مــن الســرّ إلــى 

العلــن، مــع مــا يترتّــب علــى ذلــك مــن نتائــج وتداعيــات.

ــاًل  ــن قلي ــودة بالزم ــد الع ــن المفي ــون م ــد يك ق
ــة  ــى عملي ــوراء، واإلضــاءة بشــكل ســريع عل ــى ال إل
البنيــان المرصــوص التــي نفذتهــا وحــدات الجيــش 
ــة شــهر  ــي نهاي ــة و »انصــار اهلل« ف واللجــان اليمني
كانــون الثانــي مــن العــام 2020، )فــي مثــل هــذه األيــام 

تقريبًــا منــذ عاميــن( والتــي نتــج عنهــا حينهــا، 
نجــاح تلــك الوحــدات فــي تحريــر أكثــر مــن 2500 
شــمال  اســتراتيجية  مناطــق  مــن  مربــع  كلــم 
ــي  ــرواح ف ــوف وص ــم والج ــن نه ــاء، بي ــرق صنع ش
مــأرب، وذلــك فــي محاولــة إلجــراء مقارنــة ميدانيــة 
مناطــق  فــي  اليــوم  يحصــل  مــا  مــع  وعســكرية 
ــث تخــاض سلســلة  شــبوة المتاخمــة لمــأرب، حي
مــن المعــارك والمواجهــات العنيفــة، والتــي ال شــك 
ســيكون لهــا تأثيــر غيــر بســيط، علــى معركــة 
معركــة  وعلــى  خــاص،  بشــكل  مــأرب  تحريــر 

التصــدي للعــدوان علــى اليمــن بشــكل عــام.
المرصــوص  البنيــان  لعمليــة  متابعــة  فــي 
ــي  ــريع ف ــى س ــد يحي ــار العمي ــام 2020، أش ــة ع بداي
مؤتمــره الصحافــي حــول العمليــة الــى أن العــدو 
اســتعد لهــذه العمليــة الهجوميــة منــذ عــدة أشــهر 
وأن هدفــه مــن خــالل محاولــة ســيطرته علــى 
مناطــق نهــم بلــوغ أقــرب نقطــة يتمكــن عبرهــا 
مــن الوصــول الــى المناطــق المتاخمــة مباشــرة 
صنعــاء،  لمدينــة  الشــرقية  الشــمالية  للمداخــل 

ــا  ــدأت قواتن ــريع: »ب ــد س ــول العمي ــه يق ــاء علي وبن
ــى  ــي، وعل ــد العدوان ــازم للتصعي ــدي الح ــي التص ف
وقــع النجــاح فــي عمليــة التصــدي مضــت قواتنــا 
نحــو تنفيــذ عمليــة هجوميــة معاكســة علــى طــول 

الجبهــة المشــتعلة فــي منطقــة العمليــات”.

ولفــت حينهــا العميــد ســريع الــى أن »الهــدف 
األساســي مــن عمليــة البنيان المرصــوص كان ردع 
قــوات العــدو ودحرهــا مــن المنطقــة وهــو مــا يعنــي 
تأميــن المنطقــة بشــكل كامــل وإفشــال المخطــط 
ــى  العدوانــي الــذي تمثــل فــي الهجــوم الواســع عل
ــا والتقــدم الــى المناطــق المتاخمــة للعاصمــة  قواتن
صنعــاء«، وأضــاف حينهــا »العــدو، وبعــد أن دفــع 
منطقــة  الــى  قواتــه  مــن  مختلفــة  بتشــكيالت 
نهــم خــالل الســنوات الماضيــة لدرجــة أن هــذه 
المنطقــة كان يتمركــز فيهــا 17 لــواء عســكري وعــدد 
ــا  ــادا عســكريا مختلف ــا عت ــل اليه مــن الكتائــب ونق
مــن الســالح الثقيــل والمتوســط والخفيــف، كان 
وقــع عمليــة البنيــان المرصــوص ثقيــاًل عليــه، ومــع 
ــاء  ــرق صنع ــمال ش ــق ش ــن مناط ــا م ــاده نهائيً إبع
ــد  ــأرب والجــوف، فق ــى حــدود م ــه عل ودحــر وحدات
ســقطت لــه أيضًــا خســائر ضخمــة فــي العديــد 

ــاد”. ــي العت ــن واســرى، وف ــى مصابي ــن قتل بي
ــة  ــه لناحي ــد نفس ــخ يعي ــد أن التاري ــوم، نج الي
الوضــع العســكري والمعطيــات الميدانيــة بشــكل 

مماثــل تقريبًــا، فقــوات الجيــش واللجــان الشــعبية 
مديريــات  بيــن  تكتيكــي  انتشــار  اعــادة  نفــذت 
شــبوة الثــالث )عســيالن وعيــن وحريــب(، هدفــت 
مــن ورائــه الــى امتصــاص صدمــة هجــوم الوحــدات 
ــا  ــي تدعــى بم ــا، والت ــة اماراتي المتشــددة المدعوم
والمدعومــة بتغطيــة  العمالقــة«،  »الويــة  يســمى 
العــدوان.  تحالــف  مــن  مســبوقة  غيــر  جويــة 
وهــذه الوحــدات اليــوم )وحــدات الجيــش واللجــان 
ســريع  العميــد  بحســب  تتصــدّى  اهلل(  وانصــار 
اإلمــارات  ودواعــش  لمرتزقــة  كبيــر  »لزحــف 
باتّجــاه مديريتــي عيــن بمحافظــة شــبوة وحريــب 
بمحافظــة مــأرب، اســتمر لعــدّة ســاعات دون إحــراز 
أي تقــدّم للمرتزقــة رغــم الغطــاء الجــوي المكّثــف، 
وتــمّ تكبيدهــم خســائر كبيــرة فــي األرواح والعتــاد، 
بصاروخيــن  تجمّعاتهــم  اســتهداف  تــمّ  كمــا 
بالســتيين، وكانــت اإلصابــة دقيقــة وخّلفــت أعــدادًا 

ــى”. ــى والجرح ــن القتل ــرة م كبي
البنيــان  عمليــة  بيــن  مقارنتــه  تصــح  مــا 
المرصــوص عــام 2020 وبيــن معــارك شــبوة - مــأرب 

التاليــة: األطــر  فــي  اليــوم، يمكــن وضعــه 
من الناحية الميدانية

تشــكل بقعــة عمليــات المواجهــات بيــن شــبوة 
ومــأرب، نفــس األهميــة الميدانيــة لمنطقــة عمليات 
ــي نهــم والجــوف وصــرواح.  ــان المرصــوص ف البني
تمّثــل األولــى نقطــة ارتــكاز حيويــة لمتابعــة الضغط 
علــى مدينــة مــأرب مــن الناحيــة الجنوبيــة، ولناحية 
تشــكيل نقطــة ارتــكاز ميدانيــة أخــرى، تؤســس 
ــرًقا  ــدم ش ــة للتق ــالق هجومي ــدة انط ــالك قاع المت
جنــوب  أو  وحضرمــوت،  وشــرورة  عتــق  باتجــاه 
الســاحل  حتــى  شــبوة  مناطــق  باتجــاه  شــرق 
ــار،  الجنوبــي الشــرقي لليمــن بيــن المــكال وزنجب
البنيــان  عمليــات  منطقــة  تشــكل  كانــت  بينمــا 
ــا،  ــة مزدوجــة أيضً ــكاز حيوي المرصــوص نقطــة ارت
لحمايــة صنعــاء نهائيًــا، وهــذا مــا حصــل فعــاًل، 
ولناحيــة امتــالك قاعــدة انطــالق هجوميــة باتجــاه 
الشــرق وشــمال شــرق، وباألخــص لجهــة االقتــراب 
مــن مدينــة مــأرب مــن الغــرب، وهــذا أيضًــا قــد 

حققتــه البنيــان المرصــوص بامتيــاز.

من الناحية العسكرية
البنيــان  عمليــة  حققتــه  مــا  أن  شــك  ال 
المرصــوص، باالضافــة للبعــد الميدانــي، لناحيــة 
فــي  للعــدوان  ســقطت  التــي  الخســائر  حجــم 
الالحــق  التقــدم  لهــذا  أســس  والعتــاد،  العديــد 
لوحــدات الجيــش واللجــان الشــعبية فــي كامــل 
والبيضــا  مــأرب  محافظــات  ومديريــات  مناطــق 
والضالــع، وخاصــة بمواجهــة الوحــدات المتشــددة 
التــي تبيــن أنهــا كانــت أقــوى مــن مرتزقــة العــدوان 
ــد نشــهد  ــر ق ــذا األم ــزًا، وه ــر شراســة وتجهي وأكث
مــا ســقط ويســقط  بعــد  اليــوم  نتائجــه  نفــس 
الضخمــة  الخســائر  هــذه  ولمرتزقتــه  للعــدوان 
أبــواب  علــى  اليائســة  محاوالتــه  فــي  الموثقــة، 
مــأرب،  شــرق  وجنــوب  وعيــن  حريــب  مناطــق 
ــي  ــه ف ــه ومقاتلي ــب وحدات ــه اســتنفد أغل خاصــة أن
ممــا  مــأرب،  أبــواب  علــى  األخيــرة  المواجهــات 
اضطــره لتنفيــذ انســحاب حســاس مــن منطقــة 
الحديــدة والســاحل الغربــي االســتراتيجية، لتأميــن 
عديــد ووحــدات لتنفيــذ محاوالتــه اليــوم فــي شــبوة 

وجنــوب شــرق مــأرب.
 وأخيــرًا، يبقــى لوحــدات الجيــش واللجــان 
وأنصــار اهلل أن تديــر تكتيــكات ومنــاورة التعامــل 
شــبوة  مديريــات  فــي  العــدوان  محــاوالت  مــع 
بنفــس  وحريــب(،  وعيــن  )عســيالن  الثــالث 
عمليــة  فيــه  أدارت  الــذي  واألســلوب  المســتوى 
البنيــان المرصــوص، والتــي قامــت علــى امتصــاص 
ــه  ــي مناطــق نهــم، وألحقت ــة ف ــدم العــدوان بداي تق
ــة  ــح، خاص ــس كاس ــوم معاك ــرة بهج ــا  مباش حينه
ــات الجيــش واللجــان  ــدرات وامكاني أن مســتوى ق
قــد تضاعفــت عمــا  اليــوم  الشــعبية وانصــار اهلل 
كانــت عليــه بدايــة عــام 2020، مــن كافــة النواحــي 
وباألخــص  واالســتراتيجية،  والتكتيــة  العســكرية 
ــبة،  ــوي مناس ــاع ج ــلحة دف ــوم أس ــك الي ــا تمتل أنه
منطقــة  أجــواء  اقفــال  خاللهــا  مــن  اســتطاعت 
العمليــات بيــن شــبوة ومــأرب والجــوف، ومسلســل 
ــة  ــتطالع المعادي ــرات االس ــي لطائ ــقاطها اليوم اس
األكثــر تطــورًا هــو خيــر دليــل علــى مســتوى هــذه 

واالمكانيــات. القــدرات 

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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عمومــًا،  الســوريين  حــول  اآلفــاق  تضيــق 
ــر تعرّضــًا  ــا األكث ــي تركي ــى الســوريون ف ولكــن يبق

المســتقبل. فــي  للتهديــدات 
ال يســتطيع الســوريون االســتمرار فــي الحيــاة 
الطبيعيــة داخــل تركيــا فــي ظــل ارتفــاع مســتوى 

العنصريــة والعنــف تجاههــم.
ارتفــع مســتوى قلــق الســوريين المقيميــن فــي 
تركيــا، مــع ازديــاد االنقســام الكبيــر فــي المجتمــع 
الليــرة  انهيــار ســعر صــرف  بعــد  خاصــًة  التركــي، 
التركيــة أمــام الــدوالر، والصــراع السياســي الكبيــر 
إردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  بيــن 
ومعارضيــه، مــا أثــار مجموعــة مــن الحــوادث ذات 
الطابــع العنصــري تجاههــم، إضافــة إلــى انخفــاض 
قلــق  يعيشــون  فجعلهــم  معيشــتهم،  مســتوى 
اآلفــاق  انســداد  وإمــكان  المســتقبلية،  الخيــارات 

أمامهــم؟ خيــارات  فــأي  أمامهــم، 
ــة لتحــوالت  ــات الســورية التركي خضعــت العالق
ــن، نتيجــًة للتداخــل التاريخــي  ــن الطرفي ــة بي متقّلب
والجغرافــي والديمغرافــي بيــن البلديــن الجاريــن، 
تــم  التــي  والمجتمعــات  الــدول  مــن  كغيرهمــا 

تشــكيلها بعــد الحــرب العالميــة األولــى.
للدولــة  الكبيــرة  المظالــم  مــن  الرغــم  علــى 
العثمانيــة فــي المرحلــة األولــى التــي امتــدت لقــرون، 
بعــد أن اســتطاع الســلطان ســليم األول االنتصــار 
فــي  الغــوري  قانصــوه  المملوكــي  خصمــه  علــى 
معركــة مــرج دابــق عــام 1516، فــإن أغلــب الســوريين 
لــم يكونــوا راغبيــن فــي االنفصــال عــن  والعــرب 
الدولــة العثمانيــة، وأقصــى مــا كانــوا يطمحــون إليــه 
هــو اإلصــالح السياســي، والتعاطــي معهــم بالمســاواة 

فــي البرلمــان والوظائــف اإلداريــة.
لعبــت بريطانيــا الــدور األساســي فــي هزيمــة 
الدولــة العثمانيــة، بقيادتهــا لثــورة الشــريف حســين 
ــذاك، فرنســا  ــدول آن ــة ال ــا بقي عــام 1916، لتدخــل معه
وإيطاليــا وروســيا القيصريــة واليونــان، فــي محــاوالت 
المريضــة  اإلمبراطوريــة  مــن  تبّقــى  مــا  تمزيــق 
لكــن مصطفــى  األناضــول،  فــي هضبــة  المهزومــة 
فالديميــر  بمســاعدة  االنتصــار  اســتطاع  كمــال 
لينيــن الــذي أمــدّه بالســالح والذهــب، ورســم حــدود 
تركيــا بالنــار، علــى العكــس مــن الســوريين والعــرب 
الذيــن خضعــوا فــي النهايــة لــإرادات الدوليــة، وقبلــوا 
إلــى  تحولــوا  بــل  لبالدهــم،  المرســومة  بالحــدود 

ــي  ــدَ ف ــا وّل ــم، م ــة له ــا كأوطــان نهائي ــن عنه مدافعي
ــرب،  ــة تجــاه الســوريين والع ــرك الكراهي ــوس الت نف
إمبراطوريتهــم،  ســقوط  مســؤولية  وتحميلهــم 
مســؤولية  وتحميلهــم  الكراهيــة  العــرب  فبادلهــم 
المظالــم والتخلــف علــى مــدى أربعــة قــرون، إضافــة 
إلــى انحيازهــم للغــرب واالنضمــام إلــى حلــف الناتــو 
وعالقتهــم مــع »إســرائيل« بعــد اعترافهــم المبكــر 
بهــا، بعــد أن قبضــوا ثمــن ذلــك باالســتيالء علــى 
المرفــأ  يضــم  الــذي   ،1939 عــام  إســكندرون  لــواء 
الطبيعــي األهــم فــي شــرق المتوســط، بعــد تواطــؤ 

فرنســي كبيــر معهــم.
تغيّــرت أحــوال العالقــة بيــن الســوريين والتــرك 
فــي المرحلــة الثالثــة، بعــد تســلم حــزب العدالــة 

فــي  للحكــم  والتنميــة 
ــه  ــد اتباع ــا، خاصــًة بع تركي
ــر المشــاكل  سياســة تصفي
مــع دول الجــوار، باالنفتــاح 
علــى المنطقــة عبــر البوابــة 
ذلــك  وترافــق  الســورية، 
اقتصــادي  نهــوض  مــع 
كبيــر بفعــل االســتثمارات 
الغربيــة التــي وصلــت إلــى 
فانقلبــت  دوالر،  تريليونــي 
الســوريين  بيــن  العالقــة 

والتــرك نحــو حالــة الــوداد، بعــد أن تعمّقــت العالقــة 
بيــن دمشــق وأنقــرة إلــى مســتوى لــم تشــهده دول 
المنطقــة فــي مــا بينهــا، وأصبحــت تركيــا نموذجــًا 
لمســتقبل المنطقــة والــذي تحلــم بــه بقيــة شــعوبها، 

فحققــت حضــورًا كبيــرًا بقوتهــا الناعمــة.
ــة  ــى شــهر العســل فــي العالق ــدأ االنقــالب عل ب
بيــن البلديــن فــي المرحلــة الرابعــة، إثــر انقــالب 
إردوغــان علــى السياســات الناعمــة التــي اتّبعهــا، 
والتحــوّل نحــو السياســات الخشــنة، فــي خطــوة 
التــي  الملوّنــة  الثــورات  ثمــار  لقطــف  متســارعة 
2010، وكان  فــي نهايــات عــام  ابتــدأت مــن تونــس 
اإلعــداد لمخيمــات اللجــوء علــى الحــدود مــع ســوريا 
ــا  ــى ســوريا، م ــات إل ــل وصــول االضطراب ــدأ قب ــد ب ق
تســبّب فــي انقســام داخــل المجتمــع الســوري، بعــد 
نمــوذج  إدخــال  المتحــدة  الواليــات  اســتطاعت  أن 
حــروب الجيــل الرابــع إليهــم، مــا أدّى إلــى حملــة 
لجــوء مبرمجــة، وانتقــال عــدد كبيــر مــن الســوريين 

إلــى اإلقامــة فــي تركيــا، وخاصــًة الشــرائح الصناعيــة 
التجاريــة والخبــرات العلميــة والفنيــة والمهنيــة، التــي 
تــمّ اســتقبالها بترحــاب شــعبي وسياســي، بنــاًء 
ــى مــا  ــة إل ــًا، إضاف ــى الســرديات المســوقة إعالمي عل
ترسّــخ فــي األذهــان عــن الســوريين مــن مرحلــة 
شــهر العســل بيــن أنقــرة ودمشــق، والتي لم تســتمر 
واالجتماعــي  السياســي  االنقســام  بفعــل  طويــاًل 
التركــي، بعــد أن شــعر قســم كبيــر مــن األتــراك بــأن 
الســوريين هــم رصيــد كبيــر فــي سياســات الرئيــس 
المجموعــات  دور  وضــوح  بعــد  وخاصــًة  إردوغــان، 
اإلســالمية المســلحة، وعلــى رأســها المجموعــات 
ــه  ــالب علي ــة االنق ــن محاول ــاذه م ــي إنق ــورية، ف الس
عــام 2016، فبــدأت الحساســيات السياســية والشــعبية 

ضاغطــًا  إردوغانيــًا  اســتثماراً  باعتبارهــم  تجاههــم 
علــى خصومــه السياســيين.

تهــاوي  بــدء  مــع  الخامســة  المرحلــة  بــدأت 
أن  بعــد  وخاصــًة  التركيــة،  لليــرة  الصــرف  ســعر 
والتحــول  الدســتور  تغييــر  فــي  إردوغــان  نجــح 
ــه يمســك  إلــى النظــام الرئاســي عــام 2018، مــا جعل
بــكل مفاصــل الدولــة التركيــة، فــي مجــال الجيــش 
واألمــن واالقتصــاد والقضــاء واإلعــالم، مــع تحّكــم 
عائلتــه وأصهــاره والمقرّبيــن منــه الخاصيــن فــي 
أغلبيــة النشــاط االقتصــادي التركــي، مــا تســبّب 
فــي ارتفــاع مســتوى الديــون إلــى أكثــر مــن 470 
120 مليــار دوالر مــن خزينــة  مليــار دوالر، واختفــاء 
نفقــات  ارتفــاع  إلــى  إضافــة  المركــزي،  المصــرف 
ــي فــي شــمال ســوريا  التوســع العســكري االحتالل
ليبيــا  فــي  العســكري  النشــاط  وأيضــًا  والعــراق، 

والقوقــاز والبحــر األحمــر.
علــى  آثــاره  الكبيــر  االقتصــادي  التراجــع  تــرك 

مــا  الســوريين،  تجــاه  العنصريــة  مســتوى  ارتفــاع 
بشــكل  تجاههــم  عنــف  حــوادث  فــي  تســبّب 
حــدّة  ووصلــت  متفرقــة،  مناطــق  فــي  أساســي 
مشــاعر الكراهيــة القوميــة حــدّ إحــراق ثالثــة شــبان 
إزميــر،  مدينــة  مــن  بالقــرب  قريــة  فــي  ســوريين 
إضافــة إلــى مواجهــات فــي الشــوارع وتحطيــم محــال 
ــف. ــوادث عن ــن دون ح ــبوع م ــر أس ــا يم ــم، وقلَّم له
علــى الرغــم مــن كل المحــاوالت التــي يبذلهــا 
إردوغــان للســيطرة علــى ســعر صــرف الليــرة التركيــة، 
وانخفــاض  االقتصــادي  التراجــع  مســبّبات  فــإن 
التُــرك مــا زالــت مســتمرة، مــا  مســتوى معيشــة 
تســبّب فــي انخفــاض شــعبية الرئيــس إردوغــان 
وحزبــه إلــى 32%، وهــو يحتــاج إلــى اســتعادة شــعبيته 
ــة  ــى ســلطته المطلقــة وحماي ــأي ثمــن للحفــاظ عل ب
أســرته المتورطــة فــي التراجــع االقتصــادي الكبيــر، 
وهــو أمــام اســتحقاق االنتخابات البرلمانية والرئاســية 
عــام 2023، ومســتعد لبــذل كل الجهــود والسياســات 
ــا  ــى م ــه عل ــن محاكمت ــًا م ــلطة، منع ــه بالس الحتفاظ
تســبّب فيــه خــالل ســنوات حكمــه األخيــرة، والفســاد 
العائلــي الكبيــر الــذي ترتبــط بــه كبريــات الشــركات 
التــي تعمــل فــي مجــال البنــاء والعقــارات والســياحة 
والنفــط، مــا قــد يدفعــه إلــى تزويــر االنتخابــات، ومــن 
ــن  ــالميين والقوميي ــه اإلس ــع بأتباع ــن أن يدف الممك
إلــى الشــارع لالعتــراض الدمــوي علــى نتائجهــا فــي 
حــال هزيمتــه، وفــي الوقــت نفســه فــإن خصومــه 
السياســيين مــن المعارضــة التركيــة الذيــن ارتفعــت 
نســبة التأييــد لهــم، لــن يقفــوا مكتوفــي األيــدي حيــال 
التالعــب باالنتخابــات، أو النــزول إلــى الشــارع، ألنهــم 
يدركــون أن حرمانهــم الحيــاة السياســية والتهديــدات 
ــال والســجن ســتالحقهم فــي حــال نجاحــه. باالعتق

ينظــر الســوريون المقيمــون فــي تركيــا بقلــق 
 3.6 عددهــم  تجــاوز  وقــد  فيهــا،  يحــدث  مــا  إلــى 
مالييــن نســمة، فمصيرهــم بالبقــاء فيهــا مرتبــط 
باســتمرار الرئيــس إردوغــان فــي اإلمســاك بمفاصــل 
الســلطات التركيــة، علــى العكــس مــن المعارضــة 
الداخلــي  الصــراع  حــدة  مــن  المســتفيدة  التركيــة 
وارتفــاع مســتوى العنصريــة، مــن أجــل الوصــول إلــى 
حــل سياســي مــع دمشــق، وإرجــاع أغلبيــة الســوريين 
إلــى بالدهــم، مــا يجعلهــم الطــرف األضعــف فــي 

تحمّــل نتائــج االنتخابــات.
ال يســتطيع الســوريون االســتمرار فــي الحيــاة 

هل تتكرر عملية »البنيان المرصوص« في شبوة؟
شارل ابي نادر

السوريون في تركيا.. أي مستقبل لهم؟

العنصريــة  مســتوى  ارتفــاع  أجــواء  فــي  الطبيعيــة 
والعنــف تجاههــم، وحــوادث التعــرّض لهــم أصبحــت 
دول  إلــى  التوجــه  يســتطيعون  وال  يوميــة،  شــبه 
ــواب  ــد أن أحكمــت إغــالق األب ــي بع االتحــاد األوروب
إلــى  العــودة  فــي وجوههــم، وهــم ال يســتطيعون 
بلدهــم علــى الرغــم مــن اعتبــار أغلبيتهــم مــن غيــر 
المعارضــة المنظمــة سياســياً، ولكــن بلدهــم غيــر 
ــر بفعــل الضغــوط  ــأ الســتقبال هــذا العــدد الكبي مهيّ
ــى مــن الســوريين  ــا تبّق ــى م ــة عل ــة الهائل االقتصادي
فيــه، وســعي عــدد كبيــر منهــم للبحــث عــن أماكــن 
للعمــل واللجــوء، إضافــة إلــى فقــدان أغلبيــة الخدمــات 
والحاجــات األساســية، وتوقــف العجلــة االقتصاديــة 
الطبيعيــة، مــا يجعــل مــن خياراتهــم فــي البحــث عــن 

ــدودة. ــهم مح ــرى لهواجس ــارج ُأخ مخ
تضيــق اآلفــاق أكثــر فأكثــر حــول الســوريين 
عمومــاً، ولكــن يبقــى الســوريون فــي تركيــا األكثــر 
تعرّضــًا للتهديــدات فــي المســتقبل، بعــد تحوّلهــم 
إلــى مكســر عصــا فــي الصــراع السياســي الحــاد فــي 
ــى ذراع  ــم إل ــم منه ــوّل قس ــي، وتح ــل الترك الداخ
عســكرية ألجنــدات الرئيــس التركــي فــي تحقيــق 
لتاريــخ  اســتعادة  فــي  اإلمبراطوريــة  الطموحــات 
الدولــة العثمانيــة، مــا يعّقــد إيجــاد حــل طبيعــي 
ــم،  ــا أو عودته ــي تركي ــم ف ــتمرار بقائه ــألة اس لمس
وخاصــًة أن الصــراع الدولــي واإلقليمــي لــم يصــل 
إلــى نتائــج، علــى شــاكلة اتفاقيــة يالطــا بعــد الحــرب 

ــة. ــة الثاني العالمي
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