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شؤون سياسية
ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

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

قليــا
قــد يكــون مــن المفيــد العــودة بالزمــن ً
إلــى الــوراء ،واإلضــاءة بشــكل ســريع علــى عمليــة
البنيــان المرصــوص التــي نفذتهــا وحــدات الجيــش
واللجــان اليمنيــة و «انصــار اهلل» فــي نهايــة شــهر
كانــون الثانــي مــن العــام ( ،2020فــي مثــل هــذه األيــام

وبنــاء عليــه يقــول العميــد ســريع« :بــدأت قواتنــا
فــي التصــدي الحــازم للتصعيــد العدوانــي ،وعلــى
وقــع النجــاح فــي عمليــة التصــدي مضــت قواتنــا
نحــو تنفيــذ عمليــة هجوميــة معاكســة علــى طــول
الجبهــة المشــتعلة فــي منطقــة العمليــات”.

تقريبًــا منــذ عاميــن) والتــي نتــج عنهــا حينهــا،
نجــاح تلــك الوحــدات فــي تحريــر أكثــر مــن 2500
كلــم مربــع مــن مناطــق اســتراتيجية شــمال
شــرق صنعــاء ،بيــن نهــم والجــوف وصــرواح فــي
مــأرب ،وذلــك فــي محاولــة إلجــراء مقارنــة ميدانيــة
وعســكرية مــع مــا يحصــل اليــوم فــي مناطــق
شــبوة المتاخمــة لمــأرب ،حيــث تخــاض سلســلة
مــن المعــارك والمواجهــات العنيفــة ،والتــي ال شــك
ســيكون لهــا تأثيــر غيــر بســيط ،علــى معركــة
تحريــر مــأرب بشــكل خــاص ،وعلــى معركــة
التصــدي للعــدوان علــى اليمــن بشــكل عــام.
فــي متابعــة لعمليــة البنيــان المرصــوص
بدايــة عــام  ،2020أشــار العميــد يحيــى ســريع فــي
مؤتمــره الصحافــي حــول العمليــة الــى أن العــدو
اســتعد لهــذه العمليــة الهجوميــة منــذ عــدة أشــهر
وأن هدفــه مــن خــال محاولــة ســيطرته علــى
مناطــق نهــم بلــوغ أقــرب نقطــة يتمكــن عبرهــا
مــن الوصــول الــى المناطــق المتاخمــة مباشــرة
للمداخــل الشــمالية الشــرقية لمدينــة صنعــاء،

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
العدوانــي الــذي تمثــل فــي الهجــوم الواســع علــى
قواتنــا والتقــدم الــى المناطــق المتاخمــة للعاصمــة
صنعــاء» ،وأضــاف حينهــا «العــدو ،وبعــد أن دفــع
بتشــكيالت مختلفــة مــن قواتــه الــى منطقــة
نهــم خــال الســنوات الماضيــة لدرجــة أن هــذه
المنطقــة كان يتمركــز فيهــا  17لــواء عســكري وعــدد
مــن الكتائــب ونقــل اليهــا عتــادا عســكريا مختلفــا
مــن الســاح الثقيــل والمتوســط والخفيــف ،كان
وقــع عمليــة البنيــان المرصــوص ثقيـ ًـا عليــه ،ومــع
إبعــاده نهائيًــا مــن مناطــق شــمال شــرق صنعــاء
ودحــر وحداتــه علــى حــدود مــأرب والجــوف ،فقــد
ســقطت لــه أيضًــا خســائر ضخمــة فــي العديــد
بيــن قتلــى مصابيــن واســرى ،وفــي العتــاد”.
اليــوم ،نجــد أن التاريــخ يعيــد نفســه لناحيــة
الوضــع العســكري والمعطيــات الميدانيــة بشــكل

مماثــل تقريبًــا ،فقــوات الجيــش واللجــان الشــعبية
نفــذت اعــادة انتشــار تكتيكــي بيــن مديريــات
شــبوة الثــاث (عســيالن وعيــن وحريــب) ،هدفــت
مــن ورائــه الــى امتصــاص صدمــة هجــوم الوحــدات
المتشــددة المدعومــة اماراتيــا ،والتــي تدعــى بمــا
يســمى «الويــة العمالقــة» ،والمدعومــة بتغطيــة
جويــة غيــر مســبوقة مــن تحالــف العــدوان.
وهــذه الوحــدات اليــوم (وحــدات الجيــش واللجــان
وانصــار اهلل) تتصــدّى بحســب العميــد ســريع
«لزحــف كبيــر لمرتزقــة ودواعــش اإلمــارات
باتّجــاه مديريتــي عيــن بمحافظــة شــبوة وحريــب
بمحافظــة مــأرب ،اســتمر لعــدّة ســاعات دون إحــراز
أي تقــدّم للمرتزقــة رغــم الغطــاء الجــوي المك ّثــف،
وتــمّ تكبيدهــم خســائر كبيــرة فــي األرواح والعتــاد،
كمــا تــمّ اســتهداف تجمّعاتهــم بصاروخيــن
بالســتيين ،وكانــت اإلصابــة دقيقــة وخلّفــت أعــدادًا
كبيــرة مــن القتلــى والجرحــى”.
مــا تصــح مقارنتــه بيــن عمليــة البنيــان
المرصــوص عــام  2020وبيــن معــارك شــبوة  -مــأرب
اليــوم ،يمكــن وضعــه فــي األطــر التاليــة:

من الناحية الميدانية

تشــكل بقعــة عمليــات المواجهــات بيــن شــبوة
ومــأرب ،نفــس األهميــة الميدانيــة لمنطقــة عمليات
البنيــان المرصــوص فــي نهــم والجــوف وصــرواح.
تم ّثــل األولــى نقطــة ارتــكاز حيويــة لمتابعــة الضغط
علــى مدينــة مــأرب مــن الناحيــة الجنوبيــة ،ولناحية
تشــكيل نقطــة ارتــكاز ميدانيــة أخــرى ،تؤســس
المتــاك قاعــدة انطــاق هجوميــة للتقــدم شــرقًا
باتجــاه عتــق وشــرورة وحضرمــوت ،أو جنــوب
شــرق باتجــاه مناطــق شــبوة حتــى الســاحل
الجنوبــي الشــرقي لليمــن بيــن المــكال وزنجبــار،
بينمــا كانــت تشــكل منطقــة عمليــات البنيــان
المرصــوص نقطــة ارتــكاز حيويــة مزدوجــة أيضًــا،
فعــا،
لحمايــة صنعــاء نهائيًــا ،وهــذا مــا حصــل ً
ولناحيــة امتــاك قاعــدة انطــاق هجوميــة باتجــاه
الشــرق وشــمال شــرق ،وباألخــص لجهــة االقتــراب
مــن مدينــة مــأرب مــن الغــرب ،وهــذا أيضًــا قــد
حققتــه البنيــان المرصــوص بامتيــاز.

من الناحية العسكرية

ال شــك أن مــا حققتــه عمليــة البنيــان
المرصــوص ،باالضافــة للبعــد الميدانــي ،لناحيــة
حجــم الخســائر التــي ســقطت للعــدوان فــي
العديــد والعتــاد ،أســس لهــذا التقــدم الالحــق
لوحــدات الجيــش واللجــان الشــعبية فــي كامــل
مناطــق ومديريــات محافظــات مــأرب والبيضــا
والضالــع ،وخاصــة بمواجهــة الوحــدات المتشــددة
التــي تبيــن أنهــا كانــت أقــوى مــن مرتزقــة العــدوان
وأكثــر شراســة وتجهيــزًا ،وهــذا األمــر قــد نشــهد
نفــس نتائجــه اليــوم بعــد مــا ســقط ويســقط
للعــدوان ولمرتزقتــه هــذه الخســائر الضخمــة
الموثقــة ،فــي محاوالتــه اليائســة علــى أبــواب
مناطــق حريــب وعيــن وجنــوب شــرق مــأرب،
خاصــة أنــه اســتنفد أغلــب وحداتــه ومقاتليــه فــي
المواجهــات األخيــرة علــى أبــواب مــأرب ،ممــا
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
مــع محــاوالت العــدوان فــي مديريــات شــبوة
الثــاث (عســيالن وعيــن وحريــب) ،بنفــس
المســتوى واألســلوب الــذي أدارت فيــه عمليــة
البنيــان المرصــوص ،والتــي قامــت علــى امتصــاص
تقــدم العــدوان بدايــة فــي مناطــق نهــم ،وألحقتــه
حينهــا مباشــرة بهجــوم معاكــس كاســح ،خاصــة
أن مســتوى قــدرات وامكانيــات الجيــش واللجــان
الشــعبية وانصــار اهلل اليــوم قــد تضاعفــت عمــا
كانــت عليــه بدايــة عــام  ،2020مــن كافــة النواحــي
العســكرية والتكتيــة واالســتراتيجية ،وباألخــص
أنهــا تمتلــك اليــوم أســلحة دفــاع جــوي مناســبة،
اســتطاعت مــن خاللهــا اقفــال أجــواء منطقــة
العمليــات بيــن شــبوة ومــأرب والجــوف ،ومسلســل
اســقاطها اليومــي لطائــرات االســتطالع المعاديــة
األكثــر تطــورًا هــو خيــر دليــل علــى مســتوى هــذه
القــدرات واالمكانيــات.

السوريون في تركيا ..أي مستقبل لهم؟
احمد الدرزي

تضيــق اآلفــاق حــول الســوريين عمومــاً،
ولكــن يبقــى الســوريون فــي تركيــا األكثــر تعرّض ـاً
للتهديــدات فــي المســتقبل.
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
التركــي ،خاصــ ًة بعــد انهيــار ســعر صــرف الليــرة
التركيــة أمــام الــدوالر ،والصــراع السياســي الكبيــر
بيــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب إردوغــان
ومعارضيــه ،مــا أثــار مجموعــة مــن الحــوادث ذات
الطابــع العنصــري تجاههــم ،إضافــة إلــى انخفــاض
مســتوى معيشــتهم ،فجعلهــم يعيشــون قلــق
الخيــارات المســتقبلية ،وإمــكان انســداد اآلفــاق
أمامهــم ،فــأي خيــارات أمامهــم؟
خضعــت العالقــات الســورية التركيــة لتحــوالت
متقلّبــة بيــن الطرفيــن ،نتيج ـ ًة للتداخــل التاريخــي
والجغرافــي والديمغرافــي بيــن البلديــن الجاريــن،
كغيرهمــا مــن الــدول والمجتمعــات التــي تــم
تشــكيلها بعــد الحــرب العالميــة األولــى.
علــى الرغــم مــن المظالــم الكبيــرة للدولــة
العثمانيــة فــي المرحلــة األولــى التــي امتــدت لقــرون،
بعــد أن اســتطاع الســلطان ســليم األول االنتصــار
علــى خصمــه المملوكــي قانصــوه الغــوري فــي
معركــة مــرج دابــق عــام  ،1516فــإن أغلــب الســوريين
والعــرب لــم يكونــوا راغبيــن فــي االنفصــال عــن
الدولــة العثمانيــة ،وأقصــى مــا كانــوا يطمحــون إليــه
هــو اإلصــاح السياســي ،والتعاطــي معهــم بالمســاواة
فــي البرلمــان والوظائــف اإلداريــة.
لعبــت بريطانيــا الــدور األساســي فــي هزيمــة
الدولــة العثمانيــة ،بقيادتهــا لثــورة الشــريف حســين
عــام  ،1916لتدخــل معهــا بقيــة الــدول آنــذاك ،فرنســا
وإيطاليــا وروســيا القيصريــة واليونــان ،فــي محــاوالت
تمزيــق مــا تبقّــى مــن اإلمبراطوريــة المريضــة
المهزومــة فــي هضبــة األناضــول ،لكــن مصطفــى
كمــال اســتطاع االنتصــار بمســاعدة فالديميــر
لينيــن الــذي أمــدّه بالســاح والذهــب ،ورســم حــدود
تركيــا بالنــار ،علــى العكــس مــن الســوريين والعــرب
الذيــن خضعــوا فــي النهايــة لــإرادات الدوليــة ،وقبلــوا
بالحــدود المرســومة لبالدهــم ،بــل تحولــوا إلــى

مدافعيــن عنهــا كأوطــان نهائيــة لهــم ،مــا و ّلــدَ فــي
نفــوس التــرك الكراهيــة تجــاه الســوريين والعــرب،
وتحميلهــم مســؤولية ســقوط إمبراطوريتهــم،
فبادلهــم العــرب الكراهيــة وتحميلهــم مســؤولية
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
لــواء إســكندرون عــام  ،1939الــذي يضــم المرفــأ
الطبيعــي األهــم فــي شــرق المتوســط ،بعــد تواطــؤ
فرنســي كبيــر معهــم.
تغيّــرت أحــوال العالقــة بيــن الســوريين والتــرك
فــي المرحلــة الثالثــة ،بعــد تســلم حــزب العدالــة
والتنميــة للحكــم فــي
تركيــا ،خاص ـ ًة بعــد اتباعــه
سياســة تصفيــر المشــاكل
مــع دول الجــوار ،باالنفتــاح
علــى المنطقــة عبــر البوابــة
الســورية ،وترافــق ذلــك
مــع نهــوض اقتصــادي
كبيــر بفعــل االســتثمارات
الغربيــة التــي وصلــت إلــى
تريليونــي دوالر ،فانقلبــت
العالقــة بيــن الســوريين
والتــرك نحــو حالــة الــوداد ،بعــد أن تعمّقــت العالقــة
بيــن دمشــق وأنقــرة إلــى مســتوى لــم تشــهده دول
المنطقــة فــي مــا بينهــا ،وأصبحــت تركيــا نموذجــاً
لمســتقبل المنطقــة والــذي تحلــم بــه بقيــة شــعوبها،
فحققــت حضــوراً كبيــراً بقوتهــا الناعمــة.
بــدأ االنقــاب علــى شــهر العســل فــي العالقــة
بيــن البلديــن فــي المرحلــة الرابعــة ،إثــر انقــاب
إردوغــان علــى السياســات الناعمــة التــي اتّبعهــا،
والتحــوّل نحــو السياســات الخشــنة ،فــي خطــوة
متســارعة لقطــف ثمــار الثــورات الملوّنــة التــي
ابتــدأت مــن تونــس فــي نهايــات عــام  ،2010وكان
اإلعــداد لمخيمــات اللجــوء علــى الحــدود مــع ســوريا
قــد بــدأ قبــل وصــول االضطرابــات إلــى ســوريا ،مــا
تســبّب فــي انقســام داخــل المجتمــع الســوري ،بعــد
أن اســتطاعت الواليــات المتحــدة إدخــال نمــوذج
حــروب الجيــل الرابــع إليهــم ،مــا أدّى إلــى حملــة
لجــوء مبرمجــة ،وانتقــال عــدد كبيــر مــن الســوريين

إلــى اإلقامــة فــي تركيــا ،وخاص ـ ًة الشــرائح الصناعيــة
التجاريــة والخبــرات العلميــة والفنيــة والمهنيــة ،التــي
تــمّ اســتقبالها بترحــاب شــعبي وسياســي ،بنــا ًء
علــى الســرديات المســوقة إعالمي ـاً ،إضافــة إلــى مــا
ترسّــخ فــي األذهــان عــن الســوريين مــن مرحلــة
شــهر العســل بيــن أنقــرة ودمشــق ،والتي لم تســتمر
ا بفعــل االنقســام السياســي واالجتماعــي
طويــ ً
التركــي ،بعــد أن شــعر قســم كبيــر مــن األتــراك بــأن
الســوريين هــم رصيــد كبيــر فــي سياســات الرئيــس
إردوغــان ،وخاصــ ًة بعــد وضــوح دور المجموعــات
اإلســامية المســلحة ،وعلــى رأســها المجموعــات
الســورية ،فــي إنقــاذه مــن محاولــة االنقــاب عليــه
عــام  ،2016فبــدأت الحساســيات السياســية والشــعبية

تجاههــم باعتبارهــم اســتثماراً إردوغانيــاً ضاغطــاً
علــى خصومــه السياســيين.
بــدأت المرحلــة الخامســة مــع بــدء تهــاوي
ســعر الصــرف لليــرة التركيــة ،وخاصــ ًة بعــد أن
نجــح إردوغــان فــي تغييــر الدســتور والتحــول
إلــى النظــام الرئاســي عــام  ،2018مــا جعلــه يمســك
بــكل مفاصــل الدولــة التركيــة ،فــي مجــال الجيــش
واألمــن واالقتصــاد والقضــاء واإلعــام ،مــع تحكّــم
عائلتــه وأصهــاره والمقرّبيــن منــه الخاصيــن فــي
أغلبيــة النشــاط االقتصــادي التركــي ،مــا تســبّب
فــي ارتفــاع مســتوى الديــون إلــى أكثــر مــن 470
مليــار دوالر ،واختفــاء  120مليــار دوالر مــن خزينــة
المصــرف المركــزي ،إضافــة إلــى ارتفــاع نفقــات
التوســع العســكري االحتاللــي فــي شــمال ســوريا
والعــراق ،وأيضــاً النشــاط العســكري فــي ليبيــا
والقوقــاز والبحــر األحمــر.
تــرك التراجــع االقتصــادي الكبيــر آثــاره علــى

ارتفــاع مســتوى العنصريــة تجــاه الســوريين ،مــا
تســبّب فــي حــوادث عنــف تجاههــم بشــكل
أساســي فــي مناطــق متفرقــة ،ووصلــت حــدّة
مشــاعر الكراهيــة القوميــة حــدّ إحــراق ثالثــة شــبان
ســوريين فــي قريــة بالقــرب مــن مدينــة إزميــر،
إضافــة إلــى مواجهــات فــي الشــوارع وتحطيــم محــال
لهــم ،وقلَّمــا يمــر أســبوع مــن دون حــوادث عنــف.
علــى الرغــم مــن كل المحــاوالت التــي يبذلهــا
إردوغــان للســيطرة علــى ســعر صــرف الليــرة التركيــة،
فــإن مســبّبات التراجــع االقتصــادي وانخفــاض
مســتوى معيشــة التُــرك مــا زالــت مســتمرة ،مــا
تســبّب فــي انخفــاض شــعبية الرئيــس إردوغــان
وحزبــه إلــى  ،%32وهــو يحتــاج إلــى اســتعادة شــعبيته
بــأي ثمــن للحفــاظ علــى ســلطته المطلقــة وحمايــة
أســرته المتورطــة فــي التراجــع االقتصــادي الكبيــر،
وهــو أمــام اســتحقاق االنتخابات البرلمانية والرئاســية
عــام  ،2023ومســتعد لبــذل كل الجهــود والسياســات
الحتفاظــه بالســلطة ،منعــاً مــن محاكمتــه علــى مــا
تســبّب فيــه خــال 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
الممكــن أن يدفــع بأتباعــه اإلســاميين والقومييــن
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
باالعتقــال والســجن ســتالحقهم فــي حــال نجاحــه.
ينظــر الســوريون المقيمــون فــي تركيــا بقلــق
إلــى مــا يحــدث فيهــا ،وقــد تجــاوز عددهــم 3.6
مالييــن نســمة ،فمصيرهــم بالبقــاء فيهــا مرتبــط
باســتمرار الرئيــس إردوغــان فــي اإلمســاك بمفاصــل
الســلطات التركيــة ،علــى العكــس مــن المعارضــة
التركيــة المســتفيدة مــن حــدة الصــراع الداخلــي
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
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السعودية – «إسرائيل»..من التكامل إلى التماهي !
علي حيدر

اليــس صدفــة أو أمــراً عابــراً أن يصــف الســفير الســعودي فــي لبنــان ،وليــد بخــاري« ،حــزب اهلل»،
الــذي يشــكّل التهديــد االســتراتيجي األشــدّ خطــورة علــى األمــن القومــي اإلســرائيلي فــي هــذه
المرحلــة  -بحســب إقــرار المؤسّســتَين العســكرية والسياســية فــي الكيــان  ،-بأنــه يم ّثــل «تهديــداً
لألمــن القومــي العربــي».
يؤشّــر هــذا التوصيــف ،مــن ضمــن دالالت أخــرى ،إلــى تطـوُّر الــدور الوظيفــي الــذي يلعبــه النظــام
الســعودي ،بالتقاطــع
والتكامــل مــع العــدو
اإلســرائيلي ،وصــو ًال
إلــى مــا يبــدو أنــه
تقمُّــص األوّل دور
الوكيــل فــي أداء
مهــامّ محــدّدة -
بفعــل قصــور األصيل
عنهــا نتيجــة تطــوّر
معــادالت القــوّة
التــي باتــت تهــدّد
عمقــه االســتراتيجي ،باالتّــكاء علــى عناويــن مذهبيــة وثــروة ماليــة هائلــة مكّنتــه مــن شــراء ذمــم
ماليــة وسياســية وأمنيــة ،بهــدف تســخيرها فــي مواجهــة المقاومــة فــي لبنــان والمنطقــة.
وبعيــداً عمّــا إذا كان النظــام الســعودي ســيلتحق قريب ـاً وعلن ـاً بر ْكــب التطبيــع مــع «إســرائيل»،
فالواضــح أن مســار التطــوّرات اإلقليميــة يسـ ّ
ـتحث االرتقــاء بالعالقــات ال ُّثنائيــة مــن الســرّ إلــى العلــن،
وعلــى المســتويات كافــة .ومــن بيــن العوامــل التــي تدفــع فــي هــذا االتجــاه ،اســتنفاد الكثيــر مــن
الخيــارات البديلــة فــي مواجهــة قــوى المقاومــة ،وتبلــوُر األخيــرة كقــوّة إقليميــة تُهــدّد األمــن القومــي
األميركيَيــن فــي المنطقــة .ويُضــاف إلــى ذلــك العامــل ،نَحْــوُ
اإلســرائيلي والمصلحــة والنفــوذ
ّ
الواليــات المتحــدة إلــى التخ ّفــف مــن األعبــاء المُلقــاة عليهــا فــي المنطقــة ،لمصلحــة التفـرُّغ لمواجهــة
التهديــد الصينــي ،وهــو مــا يجعــل مــن الطبيعــي ،بالنســبة إلــى القــوى التــي تتشــارك فــي المصالــح
والمصيــر ،أن تتكاتــف لمواجهــة التهديــدات المشــتركة ،وصــو ًال إلــى مســتوى التحالــف االســتراتيجي
الــذي قــد يســتغرق تظهيــره مزيــداً مــن الوقــت.
علــى أن خصوصيــة العالقــات اإلســرائيلية – الســعودية لــم تنبــع مــن ظــروف مســتجدّة
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
وزراء فيه ،ديفيــد بــن غوريــون ،أمــام لجنــة الخارجيــة واألمــن التابعــة لـــ «الكنيســت» ،فــي الســابع
والعشــرين مــن نيســان  ،1949حيــث أوضــح الموقــف مــن ّ
كل مــن الــدول العربيــة علــى حــدة ،واعتبــر
فــي حينــه أن «الســعودية لــم تكــن عــدواً فعليـاً حتــى فــي الســابق» (المصــدر :يوميــات الحــرب 1974
–  ،1949ديفيــد بــن غوريــون ،ص  ،746ترجمــة :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.
يحيــل ذلــك إلــى الحديــث عــن حقيقــة اشــتراك الكيانَيــن الســعودي واإلســرائيلي فــي أكثــر
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 يتظلّــان حاليـاً بمظلــة دوليــة واحــدة هــي الواليــات المتحــدة .ومــن هنــا،
يصبــح مــن الطبيعــي أن يتقاطــع ويتكامــل الــدور الوظيفــي الســعودي مــع مصالــح األمــن القومــي
اإلســرائيلي ،بحســب مقتضيــات االســتراتيجية البريطانيــة ســابقاً ،واألميركيــة الحق ـاً .تَجسّــد هــذا
التكامــل بوضــوح فــي خمســينيات القــرن الماضــي وســتينياته فــي مواجهــة مصــر جمــال عبــد الناصــر،
التــي كانــت تش ـكّل الثقــل االســتراتيجي فــي تلــك المرحلــة فــي الصــراع ضــدّ «إســرائيل» .وفــي
أعقــاب توقيــع «اتفاقيــة كامــب ديفيــد» بيــن مصــر أنــور الســادات و»إســرائيل» ،تصــدّت الســعودية
لمهمّــة شــرعنة االحتــال اإلســرائيلي لفلســطين ،عبــر مــا سُــمّي مشــروع األميــر فهــد (الــذي كان
فــي حينــه ولي ـاً للعهــد) لعــام  ،1981والــذي اعتــرف بحــقّ «إســرائيل» فــي الوجــود واألمــن ،قبــل أن
يتــمّ اعتمــاده فــي القمّــة العربيــة الثانيــة عشــرة (مبــادرة فــاس) فــي أيلــول  .1982كذلــك ،وفّــرت
المملكــة غطــا ًء علني ـاً للحــرب اإلســرائيلية علــى «حــزب اهلل» فــي عــام  ،2006ثــمّ تَطــوّر أداؤهــا فــي
أعقــاب تبلــوُر معــادالت الــردع التــي قيَّــدت العــدو َّ
وعطلــت جــزءاً مــن دوره ،وصــو ًال إلــى تجنيــد
اإلرهابييــن وانتهــاج سياســات تدميريــة ضــدّ الــدول التــي كانــت عصيــة علــى اإلخضــاع .باختصــار،
ش ـكّلت سياســات النظــام الســعودي فــي العقــود األخيــرة تحديــداً ،خيــارات بديلــة وموازيــة ومكمّلــة
لالســتراتيجية اإلســرائيلية.
فــي المقابــل ،اســتفادت «إســرائيل» مــن الــدور الســعودي اإلقليمــي فــي المراحــل المذكــورة
كافــة ،وبمــا يتناســب مــع الظــروف السياســية لـ ّ
ـكل منهــا ،إلــى حــدّ أن تــل أبيــب كانــت وال تــزال
العــدو اللــدود لـ ّ
ـكل مــن ناصبتــه الريــاض العــداء فــي العالــم العربــي .لكــنّ التناغــم بيــن الطرفيــن
تطـوَّر 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 ،خصوص ـاً لجهــة النظــرة إلــى «حــزب اهلل» وســوريا
وإيــران والمقاومــة فــي فلســطين .وكنمــوذج مــن ذلــك ،شــدّدت آخــر قــراءة صــادرة عــن «معهــد
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
أوصــت فــي آخــر فقــرة منهــا بــأن تكــون ّ
«كل المســاعدات اإلســرائيلية لــدول الخليــج (الفارســي)
ســرّية حتــى ال تُحــرج الحــكام».
فــي ضــوء مــا تَقــدّم ،يصبــح طبيعيـاً ومفهومـاً االشــتغال الســعودي علــى تشــويه صــورة المقاومــة
فــي لبنــان  -كونهــا تُحــرج األنظمــة التــي اختــارت التطبيــع ،ودورهــا فــي التحريــر والتحــرّر مــن
الهيمنــة األميركيــة ،واإلصــرار علــى ســلخها عــن حقيقــة َكوْنهــا تجســيداً طبيعي ـاً إلرادة شــعبها ،عبــر
تقديمهــا كوكيلــة إليــران التــي تقــدّم لهــا الدعــم .مــع ذلــك ،فــإن إشــهار التماهــي بيــن األمنَيــن
القومــي اإلســرائيلي و»القومــي العربــي» ،فــي أعقــاب وصْــم «حــزب اهلل» والمقاومــة فــي فلســطين
باإلرهــاب ،إنّمــا يم ّثــل مقدمــة ضروريــة إلعــان التحالــف بيــن الطرفيــن ،وإخراجــه مــن الســرّ إلــى
العلــن ،مــع مــا يترتّــب علــى ذلــك مــن نتائــج وتداعيــات.
الطبيعيــة فــي أجــواء ارتفــاع مســتوى العنصريــة
والعنــف تجاههــم ،وحــوادث التعــرّض لهــم أصبحــت
شــبه يوميــة ،وال يســتطيعون التوجــه إلــى دول
االتحــاد األوروبــي بعــد أن أحكمــت إغــاق األبــواب
فــي وجوههــم ،وهــم ال يســتطيعون العــودة إلــى
بلدهــم علــى الرغــم مــن اعتبــار أغلبيتهــم مــن غيــر
المعارضــة المنظمــة سياســياً ،ولكــن بلدهــم غيــر
مهيّــأ الســتقبال هــذا العــدد الكبيــر بفعــل الضغــوط
االقتصاديــة الهائلــة علــى مــا تب ّقــى مــن الســوريين
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

مخــارج أُخــرى لهواجســهم محــدودة.
تضيــق اآلفــاق أكثــر فأكثــر حــول الســوريين
عموم ـاً ،ولكــن يبقــى الســوريون فــي تركيــا األكثــر
تعرّضـاً للتهديــدات فــي المســتقبل ،بعــد تحوّلهــم
إلــى مكســر عصــا فــي الصــراع السياســي الحــاد فــي
الداخــل التركــي ،وتحــوّل قســم منهــم إلــى ذراع
عســكرية ألجنــدات الرئيــس التركــي فــي تحقيــق
الطموحــات اإلمبراطوريــة فــي اســتعادة لتاريــخ
الدولــة العثمانيــة ،مــا يعقّــد إيجــاد حــل طبيعــي
لمســألة اســتمرار بقائهــم فــي تركيــا أو عودتهــم،
وخاصــ ًة أن الصــراع الدولــي واإلقليمــي لــم يصــل
إلــى نتائــج ،علــى شــاكلة اتفاقيــة يالطــا بعــد الحــرب
العالميــة الثانيــة.

