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

لماذا تعيد أميركا إنتاج «داعش» في أفغانستان؟
شرحبيل الغريب

انفجــار قنــدوز هــو األول الــذي يســتهدف
مســجداً للطائفــة الشــيعية فــي أفغانســتان ،وهــو
طبعــاً ليــس حدثــاً عابــراً ،مــع مــا يحملــه مــن
رســائل خطيــرة.
شــكّلت االنفجــارات األخيــرة ،والتــي وقعــت
فــي أفغانســتان فــي إبــان االنســحاب األميركــي،
وتســلُّم «طالبــان» زمــام الحكومــة فيهــا ،مؤشّــراً
متزايــداً وواضحــاً فيمــا يتعلّــق بنشــاط خاليــا
اإلرهابــي
التنظيــم
«داعــش» ،المســؤول
األول واألخيــر عــن
تفجيــرات وقعــت ضــدّ
مدنييــن فــي عــدة
دول ،كســوريا والعــراق،
و(أخيــراً) أفغانســتان ،وكان
بينهــا تفجيــر اســتهدف
مســجداً فــي كابــول فــي
الثالــث مــن تشــرين
األول/أكتوبــر الجــاري،
أدّى إلــى مقتــل وإصابــة أكثــر مــن عشــرين
شــخصاً .كمــا وقــع االنفجــار األخيــر ،والــذي يُعَــدّ
األعنــف منــذ انســحاب القــوات األميركيــة مــن
أفغانســتان ،فــي مســجد فــي مدينــة قنــدوز فــي
شــمالي شــرقي أفغانســتان ،فــي أثنــاء صــاة
الجمعــة ،وراح ضحيتــه العشــرات ،وتبنّــاه تنظيــم
«داعــش» اإلرهابــي بصــورة رســمية.
انفجــار قنــدوز هــو األول الــذي يســتهدف
مســجداً للطائفــة الشــيعية فــي أفغانســتان ،وهــو
طبعـاً ليــس حدثـاً عابــراً أو هامشــياً ،مــع مــا يحملــه
مــن رســائل خطيــرة ،فــي المشــهد الداخلــي
األفغانــي ،فعبــر هــذه األحــداث تعــود أفغانســتان
إلــى الواجهــة مــن جديــد ،بعــد خمســة عقــود مرت.
ومــن خــال هــذه التفجيــرات المتكــرّرة ،تدخــل
قيــادة «طالبــان» تحديــاً عبــر تهديــدات أمنيــة
داخليــة متزايــدة ليســت بالســهلة ،فــي مواجهــة
بيئــة كامنــة بــدأت تنشــط مــن جديــد ّ
لبــث
الفوضــى وزعزعــة األمــن واالســتقرار الداخليَّيــن،
وتضــع المشــهد األفغانــي ،تحــت حكــم «طالبــان»،
فــي حالــة اضطــراب دائــم.
تتزامــن وتيــرة هــذه التفجيــرات وتتصاعــد
بعــد االنســحاب األميركــي مــن أفغانســتان ،لكنهــا
تنســجم ،فــي التوقيــت ذاتــه ،مــع تصريحــات
أميركيــة أخيــرة قالــت إن أفغانســتان ستشــهد
تهديــدات عنيفــة مــن تنظيمــي «داعــش»
و»القاعــدة» خــال العاميــن المقبليــن ،وهــو مــا
يضــع تســاؤالت مهمــة تجــاه األطــراف التــي تغـ ّذي
التنظيمــات اإلرهابيــة وتدعمهــا وتعمــل علــى

تقويتهــا ،وســط بيئــة جديــدة تحكمهــا «طالبــان»،
ومــن الــذي ّ
يخطــط لتحويــل أفغانســتان إلــى مقرّ
ا ذريعـاً
لهــا بعــد أن فشــلت هــذه التنظيمــات فشـ ً
فــي إقامــة نفــوذ كبيــر لهــا فــي ســوريا والعــراق،
طــوال ســنوات مضــت.
كثيــرة هــي التســاؤالت .ومسلســل األحــداث
فــي البيئــة الداخليــة األفغانيــة يجعلنــا نســتحضر
محطــات بــارزة فــي نشــأة التنظيــم اإلرهابــي

«داعــش» وتاريخــه وأهدافــه فــي كثيــر مــن الــدول،
وفشــله فــي تحقيــق أهدافــه علــى مــدى ســنين
مضــت .والســاحة الســورية ربمــا هــي األقــرب إلــى
ذاكرتنــا بشــأن اســتحضار مــا ّ
خطــط لــه وســعى
إليــه «داعــش» ،ومحاوالتــه المســتمرة فــي زعزعــة
دولــة عزيــزة علينــا كســوريا وضربهــا ،ألنهــا تمثــل
قلــب محــور المقاومــة ،وصــو ًال إلــى العــودة مجــدّداً
إلــى سياســة االستنســاخ فــي أفغانســتان.
معــروف أن تنظيــم «داعــش» هــو مــن صنيعــة
الواليــات المتحــدة األميركيــة وحلفائهــا فــي
المنطقــة ،وهــذا مــا أكدتــه اعترافــات لشــخصيات
أميركيــة ســابقة فــي ِّ
مذكــرات كُتبــت ،وهــو مــا
أ ّكــده دونالــد ترامــب فــي إبــان فتــرة حكمــه ،بحيــث
اتَّهــم ،بصــورة مباشِــرة ،الرئيــس األميركــيَّ
األســبق بــاراك أوبامــا بتأســيس «داعــش» ،كمــا
اتهــم وزيــرة الخارجيــة األميركيــة الســابقة هيالري
كلينتــون بأنهــا شــريكة فــي تأسيســه مــن أجــل
تحقيــق أهــداف أميركيــة عبــر أدوات غيــر مباشِــرة.
احتلّــت أميــركا أفغانســتان طــوال عقديــن
مــن الزمــن ،اســتمرّت الحــرب خاللهمــا فيهــا
وسُــجِّلت علــى أنهــا أطــول حــرب تخوضهــا
الواليــات المتحــدة خــارج حدودهــا بصــورة
مباشِــرة ،مــن دون أن تصــل إلــى النتائــج التي
ســبق أن أعلنتهــا فــي البدايــات ،بــل مــن دون
أن تحقّــق أهدافهــا المزعومــة .وكمــا دخلتهــا،
خرجــت منهــا بخُفَّــي حُنيــن ،ولــم تتــرك
خلفهــا إ ّال بيئــة كامنــة للتطــرف واإلرهــاب،
وقابلــة للنمــو .وهــي ،بالتأكيــد ،تريــد مــن وراء

ذلــك إغــراق المنطقــة فــي صراعــات أمنيــة
معقَّــدة لتكــون منطقــة محتدمــة ومتوتــرة.
انســحبت أميــركا مــن المواجهــة المباشِــرة
فــي أفغانســتان بعــد أن أصبحــت ْ
مُكلِفــة لهــا،
وشـكّلت حالــة اســتنزاف مفتوحــة وكبيــرة .وهــي
تســتخدم اآلن سياســات قديمــة جديــدة ،تدعــم
فيهــا بيئــة المواجهــة عبــر األدوات غيــر المباشــرة،
مــن خــال اســتخدام الجماعــات اإلرهابيــة
وتوظيفهــا مــن أجــل ضــرب الوضــع األفغانــي
الداخلــي ،وإشــعال الصراعــات واألزمــات الداخليــة.
وهــذا كان واضحــاً عبــر اســتهداف هــو األعنــف
لمســجد يتبــع الطائفــة الشــيعية شــمالي
شــرقي أفغانســتان.
عــودة حكــم «طالبــان» وســيطرتها علــى كثيــر
مــن المناطــق تـ ّ
ـدل علــى أن أفغانســتان ستشــهد
تحــوالت مســتقبلية كبيــرة ،لكــن البيئــة األفغانيــة
تعطــي مؤشّــراً مفــاده أن خطــر اإلرهــاب قائــم،
وفــي تصاعــد .وبالتالــي ،مــا يقــع علــى عاتــق
الحكومــة األفغانيــة بقيــادة «طالبــان» ،هــو ضــرورة
االقتنــاع بــأن اتخــاذ أيّ قــرارات علــى أســاس أن
«داعــش» «انتهــى» يُعْتَبــر خطــأً اســتراتيجياً
كبيــراً ،فلقــد أصبحــت الســيناريوهات فــي البيئــة
األفغانيــة متشــعّبة ومتعــدّدة ،وربمــا تفتــح المجال
واســعاً أمــام بــزوغ تحديــات أمنيــة أخــرى ،ليســت
بالســهلة .فـــ «مــا كل مــا يتمنــى المــرء يدركــه»،
بــل «تجــري الريــاح بمــا ال تشــتهي الســفن».
هكــذا قالهــا الشــاعر المتنبــي ،فلقــد تســلّمت
«طالبــان» الحكــم فــي أفغانســتان وســط تغيُّــرات
دراماتيكيــة ســريعة ،لكنهــا تواجــه اليــوم مســاراً
ال فــي مواجهــة تنظيــم بــدأ ينمــو ،عبــر
ليــس ســه ً
قيامــه بأعمــال إرهابيــة طالــت المدنييــن ،حتــى
إنهــا طالــت المســاجد هنــاك أيض ـاً.
التحــدّي األمنــي ليــس الوحيــد أمــام حكومــة
«طالبــان» الجديــدة ،والبيئــة األفغانيــة تقــول إن
ملفــات صعبــة تواجــه الحكومــة التــي تديرهــا
«طالبــان» ،فــي انتظــار المُضِــي فيهــا ،والســيما
إعــادة بنــاء أفغانســتان بعــد الحــرب التي اســتمرت
عقــوداً ،والحــد مــن حــدوث أزمــات اقتصاديــة،
ودعــم المنظومــة الصحيــة فــي ظــل تفشّــي وبــاء
«كورونــا» عالميــاً.
ثمــة أهــداف باتــت مكشــوفة وراء ســلوك
«داعــش» اإلرهابــي ،واســتخدامه أدا ًة عبــر سياســة
اإلشــغال والتوظيــف مــن أجــل تحقيــق أهــداف
ومصالــح وغايــات خارجيــة ،علم ـاً بــأن كثيــراً منهــا
يتزامــن مــع مجريــات مهمــة تحــدث ،أو ســوف
تحــدث .ووقــوع التفجيــر اإلرهابــي األخيــر ،والــذي
يأتــي بعــد فتــرة قصيــرة مــن ســيطرة «طالبــان»

علــى أفغانســتان ،يؤكــد أن لمثــل هــذا الســلوك
أجنــد ًة وارتباطــاً مخابراتيَّيــن واضحَــي الصَِّلــة
بجهــات أمنيــة أجنبيــة .والدليــل علــى ذلــك عــدم
قيــام «داعــش» بــأيّ أعمــال إرهابيــة كبــرى قبــل
االنســحاب األميركــي مــن أفغانســتان.
بــات واضحــاً أن هــذه األجنــدات األجنبيــة،
بواجهــة «داعــش» اإلرهابــي ،تعمــل علــى
تحقيــق هــدف غيــر بــريء بالمطلــق ،عنوانــه
خلــط األوراق وإحــداث نزعــة مذهبيــة طائفيــة
غيــر موجــودة ،وإغــراق أفغانســتان فــي شــال دم
غيــر محمــود ،تحقيق ـاً ألهــداف أميركيــة ودولــة
غربيــة أخــرى ترغــب فــي أن تبقــى أفغانســتان
بيئــة غيــر مســتقرة.
صحيــح أن ســوريا انتصــرت علــى اإلرهــاب،
وحافظــت علــى وحدتهــا  ،وهــا هــي تنهــض مــن
جديــد لمواجهــة كل التحديــات األمنيــة .لكننــا،
انطالق ـاً مــن تســليط الضــوء علــى بيئــة اإلرهــاب
فــي دول بعينهــا ،فالنتيجــة الواضحــة والتــي ال
يختلــف بشــأنها اثنــان ،هــي أن إعــادة إنتــاج تنظيم
«داعــش» اإلرهابــي أصبــح يش ـكّل تهديــداً لكثيــر
مــن الــدول فــي المنطقــة ،وفــي الوقــت ذاتــه يشــكل
تهديــداً خاص ـاً وخطيــراً الســتقرار أفغانســتان ،أمــام
تصاعــد وتيــرة التفجيــرات ،التــي تُنــذر باحتمــال
إشــعال حــرب أهليــة طائفيــة مقصــودة تريدهــا
أطــراف كأميــركا أو أحــد حلفائهــا ،وبالتالــي لــن
يكــون وقودهــا إال األفغانــي بعيــداً عــن أيديولوجيتــه
الدينيــة ،ســواء كان ســنياً أو شــيعياً .وهــذه
السياســة تنــدرج تحــت مســار نظريــات اإلشــغال
الداخلــي ،التــي تريدهــا أميــركا ،بــل تُعَــدّ أهــم
وأبــرز أهــداف انســحابها مــن أفغانســتان.
علينــا أ ّال ننســى أيضـاً أن ثمــة عالقة أساســية
أخــرى يجــب ذكرهــا ،وتُعتبــر أحــد أهــم أســباب
انســحاب الواليــات المتحــدة مــن أفغانســتان،
وتعــود جذورهــا إلــى الصــراع األميركــي الصينــي
فــي المنطقــة ،وعالقتــه بإعــادة إنتــاج اإلرهــاب
فــي أفغانســتان ،إذ يشــكّل انســحاب الواليــات
المتحــدة مــن أفغانســتان جــزءاً ال يتجــزّأ مــن
حــرب المواجهــة بيــن الدولتيــن .وتاريخيــاً ،لــو
عدنــا إلــى الــوراء فســنجد كيــف عملــت أميــركا
فــي صراعهــا مــع روســيا ،واســتخدمت األســاليب
ذاتهــا .وهــي اليــوم تكــرر الســيناريو نفســه مــع
الصيــن ،وعبــر األدوات ذاتهــا ،أمــام ازديــاد مؤشّــرات
الصــراع بيــن أميــركا والصيــن وتفاقمهــا ،وصعــود
الصيــن اقتصاديــاً ،وهــو الســبب الحقيقــي وراء
توظيــف أميــركا مجموعــات التطــرف واإلرهــاب
القائمــة فــي أفغانســتان ،بــل عملــت علــى حمايتهــا
خــال فتــرة احتاللهــا طــوال عشــرين عامــاً.

النفوذ التركي في آسيا الوسطى والقوقاز يصطدم بإيران وروسيا
هدى رزق

تــرى تركيــا الّتــي تســتخدم عالقتهــا مــع
أن طهــران
أذربيجــان فــي صراعهــا مــع إيــران َّ
وموســكو تقفــان ســداً منيع ـاً فــي وجــه مشــاريعها
فــي ســوريا وآســيا الوســطى.
ســعت تركيــا للعمــل علــى ميزتهــا الجغرافيــة
ومحاولــة التوسّــع لتثبــت أنهــا قــوة إقليميــة ،مــن
ســوريا وليبيــا وشــرق المتوســطوالبحــر األســود
والقوقــاز وآســيا الوســطى ،ولتثبــت لواشـ ـ ن ط ن
أنهــا جديــرة بــأن تكــون إلــى جوارهــا ،وهــذا أحــد
أهدافهــا الرئيســية ،فهــل ســتبقي إدارة بايــدن
أبــواب المفاوضــات مغلقــة أمــام تركيــا ،حليفتهــا فــي
الناتــو ،وســط صعــود الصيــن وروســيا؟
لطالمــا رأى السياســيون األتــراك ،وخصوصــاً
أن علــى تركيــا
الرئيــس الســابق تورغــوت أوزالَّ ،
توســيع نفوذهــا وأن تعمــل علــى تعزيــز أهميتهــا
أن وســط آســيا
االســتراتيجية للغــرب ،واعتبــر َّ
هــو ميدانهــا األساســي .أقامــت تركيــا عالقــات مــع
الــدول التــي اســتقلَّت عــن االتحــاد الســوفياتي
بعــد الحــرب البــاردة فــي آســيا الوســطى ،إال أنهــا
وجــدت صعوبــة فــي توســيع نفوذهــا فــي تلــك
المنطقــة ،وذلــك لعــدة أســباب ،أهمهــا أن الحــكام
فــي آســيا الوســطى لــم يتحمّســوا «للنمــوذج
التركــي» ،باســتثناء أذربيجــان ،فمعظــم النخــب
فــي آســيا الوســطى تســتخدم اللغــة الروســية
متأثــر ًة بالهويّــة الروســية ثقافيــاً كلغــة مشــتركة
للتواصــل مــع جيرانهــا ،مــا قلَّــص قــدرة تركيــا علــى
تحقيــق تقــدم سياســي.

العالقات األذربيجانية  -التركية

تــرى تركيــا أن التعــاون العســكريّ مــع
أذربيجــان وســيلة لتعزيــز عالقاتهــا مــع مصــدر
مهــم للطاقــة فــي بحــر قزويــن .وقعــت باكــو وأنقــرة
«اتفاقيــة الشــراكة االســتراتيجية والمســاعدة

المتبادلــة» فــي العــام  .2010وفــي العــام  ،2011وقعــت
اتفاقيــات مهمــة حــول نقــل الغــاز األذربيجانــي إلــى
الســوق األوروبيــة عبــر األراضــي التركيــة ،كمــا تــم
تعزيــز التعــاون العســكري.
وقد زادت وتيرة المناورات العســكرية المشــتركة
بيــن تركيــا وأذربيجــان ونطاقهــا علــى حــد ســواء فــي
باكــو والقطــاع المســتقل لناخيتشــيفان .كانــت هــذه
المنــاورات مرتبطــة بمنــاوراتٍ بحريــة قامــت بهــا
إيــران فــي بحــر قزويــن .يتحــرك الرئيــس التركــي
إردوغــان ضمــن هــذه
الدائــرة ،إذ رأى فــي العــام
 2020فرصــة لتغييــر الوضــع
فــي كارابــاخ .أدركــت
أن الصــراع يوفّــر
أنقــرة ّ
لهــا فرصــة إللقــاء ثقلهــا
الدبلوماســي والعســكري
والتكنولوجــي وتوســيع
دورهــا فــي المنطقــة ،ولــو
تحــدَّت دول مينســك:
فرنســا والواليــات المتحــدة
وروســيا بالتحديــد.

العالقات الصعبة بين إيران وأذربيجان

كانــت طهــران قــد ركّــزت اهتماماتهــا فــي
منطقــة آســيا الوســطى والقوقــاز علــى تقديــم
المســاعدة التقنيــة والماليــة وتوســيع العالقــات
الثقافيــة ،فجميــع دول المنطقــة ناطقــة بالتركيــة،
وروابطهــا الثقافيّــة والتاريخيّــة مــع تركيــا أقــوى
مــن عالقاتهــا مــع إيــران ،التــي تربطهــا عالقــات
مميّــزة مــع أرمينيــا وطاجيكســتان ،لكنَّهــا
دعمــت باكــو أثنــاء تحريــر كارابــاخ علنـاً ،وعرضــت
التوســط ،كجــزء مــن جهودهــا الدبلوماســية
فــي الصــراع الــذي يشــكّل تهديــداً الســتقرارها

الداخلــي ،فهــي تخشــى مــن بــث وتشــجيع
النزعــة االنفصاليــة فــي أوســاط األقليــة اآلذريــة
التــي تبلــغ نســبتها نحــو  %25مــن عمــوم الســكان،
وتعــي خطــر زيــادة التدخــل التركــي عنــد حدودهــا
وأداء تركيــا دوراً هوياتيــاً.
كان يهمّهــا أن تمســك موســكو بزمــام األمــور،
وأن يشــير االتفــاق الثالثــي إلــى قــوات حفــظ
الســام الروســية فقــط ،وليــس القــوات التركيــة،
كمــا اقترحــت باكــو فــي أحــد بنــود اتفاقيــة الهدنــة،

والــذي يســمح ألذربيجــان بإنشــاء ممــر عبــور عبــر
جنــوب أرمينيــا ،مــا قــد يضــرّ بالمصالــح االقتصاديــة
إليــران ،فالروابــط البريــة بيــن أذربيجــان ومقاطعتها
ناختشــيفان كانــت تمــر عبــر األراضــي اإليرانيــة.
أمــا الممــر الجديــد الــذي أُنشــئ ،فقــد قلّــل مــن
نفــوذ إيــران علــى أذربيجــان ،وكســبت تركيــا
مــن هــذا الممــر ،مــا قــد يــؤدي إلــى إنشــاء طريــق
مباشــر إلــى آســيا الوســطى.
بعــد الســيطرة علــى جــزء كبيــر مــن
كارابــاخ ،بــدأت باكــو بإظهــار عــدم ارتياحهــا
تجــاه الشــاحنات اإليرانيــة .إيقــاف الشــاحنات
اإليرانيــة عــن طريــق أذربيجــان وجدتــه إيــران

غيــر مقبــول ،ورأت أنــه يهــدد األمــن التجــاري
لطهــران عبــر غــرب آســيا .فــي آب/أغســطس
 ،2021بــدأ الجنــود األذربيجانيــون بإســاءة
معاملــة ســائقي الشــاحنات اإليرانييــن علــى
طــول طريــق جوريــس كابــان الســريع الــذي
يربــط إيــران بأرمينيــا عبــر منطقــة ناغورنــو
كارابــاخ التــي تديرهــا أذربيجــان حديث ـاً .مــرة
أخــرى ،تجنبــت طهــران القضيــة بســرعة،
وقبلــت تفســيرات أذربيجــان حــول مضايقــة
ســائقي شــاحناتها.
الخطــر األهــم بالنســبة إلــى إيــران هــو
تدعيــم العالقــات الدفاعيــة واالســتخباراتية
بيــن أذربيجــان و «إســرائيل» ،مــا يشــكل
مصــدراً آخــر للتوتــرات ،ويعطــي زخمــاً أكبــر
جــراء إبــرام صفقــة أســلحة بلــغ ثمنهــا 6.1
مليــار دوالر بيــن أذربيجــان و «إســرائيل» فــي
فبراير/شــباط  .2012اتّهمــت إيــران أذربيجــان
بأنهــا ســتصبح حصــان طــروادة الــذي
ستســتخدمه «إســرائيل» لتنفيــذ هجمــات
إرهابيــة ضدهــا ،حيــث بــدأ الصــراع اإليرانــي
اإلســرائيلي بالتحــول إلــى القوقــاز.
كمــا تختلــف إيــران وأذربيجــان أيضــاً حــول
تقاســم مــوارد طاقــة بحــر قزويــن الضخمــة ،والتــي
تقــدر قيمتهــا بمــا يقــارب  3تريليــون دوالر ،وتنــازع
الــدول الخمــس المطلّــة علــى بحــر قزويــن -
وهــي روســيا وإيــران وأذربيجــان وكازاخســتان
وتركمانســتان  -بشــكل مســتمر منــذ ســنوات
حــول ترســيم قــاع بحــر قزويــن.
هــل مــن تحالفــات جديــدة بيــن تركيــا
وباكســتان وأذربيجــان تقلــق طهــران؟
تقــع باكســتان عنــد الحــدود الشــرقية إليــران،
بينمــا تقــع تركيــا وأذربيجــان عنــد حدودهــا
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بشــكل منهجــي ودوري تقتحــم جماعــات المســتوطنين اليهــود المســجد األقصــى المبــارك
وتنتهــك أرضــه وحصانتــه ومقدســاته بالتزامــن مــع حصــار دائــم يشــتدّ يومـاً بعــد يــوم علــى القــدس،
وبخاصــة علــى أهالــي حــي الشــيخ جــراح وحــي ســلوان ،بهــدف إرغامهــم علــى مغــادرة منازلهــم
والتخلــي عــن أراضيهــم التــي ورثوهــا عــن األجــداد وعاشــوا علــى خيرهــا مئــات الســنين.
وبشــكل منهجــي ودوري أيضــاً تتوالــى المواقــف العنصريــة العدوانيــة لقــادة «إســرائيل» ،غيــر
مكترثــة بحــق أو مبــدأ أو قيمــة ،والتــي كان آخرهــا تصريــح نفتالــي بينيــت ،رئيــس وزراء حكومــة
أن «إســرائيل» ســتحتفظ بمرتفعــات الجــوالن التــي اســتولت عليهــا فــي
الكيــان الغاصــب ،عندمــا أكــد ّ
«أن مرتفعــات الجــوالن هــي
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حــرب  1967حتــى لــو تغيّــرت
ّ
إســرائيلية وانتهــى الــكالم».
يجــري ّ
كل ذلــك مــن دون أن يبــادر مســؤول كبيــر فــي المجتمــع الدولــي أو العالــم العربــي ليدلــي
برأيــه الصريــح تجــاه هــذه األعمــال العدوانيــة المتكــررة التــي تنــدرج فــي خطة تهويــد القــدس ومعالمها
الدينيــة والتاريخيــة والثقافيــة ،وفــي طليعتهــا المســجد األقصــى أولــى القبلتيــن وثالــث الحرميــن
الشــريفين ،ومــن دون أن يكلــف نفســه الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان التــي تنتهــك يوميـاً علــى أرض
فلســطين كمــا جــرى
باألمــس مــع الشــيخ
التســعيني الجليــل
عكرمــة صبــري
خطيــب المســجد
األقصــى الــذي يحــوز
علــى احتــرام ومحبــة
أهــل فلســطين
والعــرب.
العتــب الشــعبي
هنــا ال يتوجــه نحــو
اإلدارة األميركيــة التــي احترفــت تمويــل الكيــان الصهيونــي وتســليحه وتشــجيع مســتوطنيه علــى
انتهــاك المقدســات واالســتيالء علــى أرض شــعب لــه حضــوره وحضارتــه وثقافتــه فــي العالــم ،فــاإلدارة
األميركيــة اختــارت منــذ زمــن بعيــد أن تكــون بخدمــة المشــروع الصهيونــي وتحــت أمــر أصحابــه
مهمــا تغطرســوا وكابــروا ومهمــا كان الثمــن ،بــل أنهــا أخــذت علــى عاتقهــا الضغــط المتواصــل علــى
العواصــم العربيــة وجرهــا للتطبيــع مــع الكيــان الــذي اســتولى علــى فلســطين والجــوالن ومرتفعــات
شــبعا وكفرشــوبا ،واعتــدى علــى ّ
كل بلــد عربــي محيــط بفلســطين وكبّــده خســائر هائلــة بقــوة
واشــنطن والرأســمالية الغربيــة.
والعتــب هنــا ،أيض ـاً ،ليــس وارداً بالنســبة للــدول الكبــرى المهتمــة بمصالحهــا الذاتيــة
والتــي لهــا مــا لهــا وعليهــا مــا عليهــا ،لكــن العتــب ،وأكثــر منــه ،وارد بالنســبة لألحــزاب
والمنظمــات واألنظمــة العربيــة ،المرتبطــة بالميثــاق القومــي ،التــي تســكت علــى الجرائــم
الفظيعــة مــع أنهــا تــدرك تمام ـاً معنــى األقصــى المبــارك ومكانتــه الراســخة فــي الذاكــرة
العامــة والوجــدان الجمعــي للعــرب فــي ّ
كل مــكان.
فــأي معنــى إليماننــا وعروبتنــا إذا رأينــا األقصــى تجتاحــه ،كل هنيهــة ،جماعــات عنصريــة حاقــدة
علــى كل مــا هــو فلســطيني وعربــي مــن دون أن نحــرك ســاكناً ولــو بالكلمــة وهــذا أضعــف اإليمــان؟!
بــل وأي معنــى يبقــى إليماننــا وعروبتنــا إذا نحــن تخلينــا عــن فلســطين وقدســها وشــعبها
المناضــل الــذي يُقهــر ويُشــرّد بالنيابــة عــن األمــة العربيــة بواســطة قــوة عالميــة وإقليميــة تريــد
الشــر للعــرب وتريــد نهــب خيراتهــم ومواردهــم تحــت عنــوان الحداثــة ومحــاكاة العصــر؟!
لــن أســتطرد فــي هــذا الموضــوع المتداخــل مــع ثنايــا حياتنــا وماضينــا ومســتقبلنا ،نعــم لــن
أســتطرد فــي هــذا الموضــوع الخطيــر الــذي يســتأهل الصفحــات والكتــب والعرائــض بعدمــا كنــا
نعتبــره بديهي ـاً واضح ـاً يتحــدث عــن نفســه بــا عنــاء أو افتعــال .ولكــن الزمــن إذ يتغيّــر بطغيــان
مراكــز الرأســمالية الدوليــة والليبراليــة المتوحشــة مــع مفاهيمهــا وقيمهــا التــي تحتقــر اإلنســان اآلخــر
إن الســكوت علــى الجرائــم المتماديــة بحــق القــدس
وحقوقــه ،ال بــدّ مــن التلخيــص بعبــارة واحــدةّ :
ا عــن أنــه يشــجع المعتــدي علــى المضــيّ فــي غيّــه ،ال بــل
ال يســتوي مــع عاداتنــا وتاريخنــا فض ـ ً
فــي هــذا الطريــق الوعــر الــذي يســقط القيــم والعهــود مــن هــذا العالــم ويســتولد الفتــن والحــروب.
ـإن البعــض
فــإذا اختــار بعــض العــرب أن يطبّــع مــع كيــان ال يعــرف ســوى التســلط والتمــدّد ،فـ ّ
اآلخــر ال يريــد وال يســتطيع أن ينحــو هــذا المنحــى الــذي يهــدّد المصالــح والهويــة والمصيــر .هــذا
«البعــض» ليــس ضعيف ـاً أو متــردّداً ،بــل يملــك اإليمــان والعــزم للــردّ علــى نفتالــي بينيــت ومواقفــه
االســتعمارية العنصريــة ،ويملــك الرؤيــة واإلرادة الســترداد الحــق المغتصــب وزرع الرايــة العربيــة علــى
ربــى فلســطين .هــذا «البعــض» لــن يســكت عــن ذلــك مهمــا كان الثمــن ومهمــا طــال الزمــن .ومــن
كان مهتمــاً بمســتقبل الســام ومهتمــاً بأمــن أهــل المنطقــة ،بغــضّ النظــر عــن الهويــة والديــن،
فلينصــح الكيــان الغاصــب وقياداتــه ،أو باألحــرى فليشــارك فــي الضغــط عليــه للقبــول بمنطــق التاريــخ
وتحوّالتــه ومآالتــه التــي تنــذر بقيــام دولــة فلســطينية عربيــة محــرّرة علــى أرض فلســطين ال مــكان
فيهــا للعنصريــة ،أو العــداء ،أو المســتوطنين ،دولــة يعيــش فيهــا الجميــع علــى أســاس المســاواة
والمشــاركة والديمقراطيــة.
الشــمالية الغربيــة والشــمالية علــى التوالــي .عندما
أجــرت تركيــا وأذربيجــان وباكســتان تدريبــات
عســكرية مشــتركة ،شــكَّكت الخارجيــة اإليرانيــة
أن الوجــود
فــي شــرعية هــذه التدريبــات ،مؤكّــدة َّ
العســكري للــدول غيــر المطلــة علــى البحــر غيــر
قانونــي ،وفق ـاً لالتفاقيــات القانونيــة لبحــر قزويــن.
وقــد اعتبــرت التحالــف موجهــاً ضدهــا وضــد
الهنــد وروســيا ،والتــي تعــد مــن بيــن أكبر منافســي
هــذا التحالــف فــي أفغانســتان وآســيا الوســطى
والشــرق األوســط .نشــرت إيــران قــوات علــى طــول
الحــدود مــع أذربيجــان ،رداً علــى التدريبــات التركيــة
األذربيجانيــة الباكســتانية المشــتركة األخيــرة،
أن األمــور ال تســير
كطلقــة تحذيــر للجــارة مــن َّ
أن التدريبــات
علــى مــا يــرام بينهمــا ،وعلَّلــت إيــران َّ
تهــدف إلــى ضمــان «ســيادة» طهــران.
وقــال المتحــدّث باســم وزارة الخارجيــة
إن «إيــران لــن تتســامح مــع وجــود الكيــان
اإليرانيــة َّ
الصهيونــي قــرب حدودنــا» .هــدف هــذا التصريــح
هــو اعتبــار نيــات هــذه الــدول حيــال إيــران عدوانيــة،
وخصوصــاً أن لهــا عالقــات مــع «إســرائيل» التــي
تتربّــص بهــا .أمــا «الصهيونيــة» ،فهــي ال تقتصــر
علــى اإلســرائيلي ،إنمــا علــى مــن يضمــر نيــات
عدوانيــة ،وهــي تتهــم ضمنـاً أذربيجــان بالتنســيق
مــع االســتخبارات اإلســرائيلية.
تــرى تركيــا الّتــي تســتخدم عالقتهــا مــع
أن طهــران
أذربيجــان فــي صراعهــا مــع إيــران َّ

وموســكو تقفــان ســداً منيع ـاً فــي وجــه مشــاريعها
فــي ســوريا وآســيا الوســطى ،وأن إيــران تقــف وراء
المطالبــة العراقيــة بانســحابها مــن الشــمال ومــن
بعشــيقة والقواعــد التــي أنشــأتها هنــاك.
المشــروع التركــي الشــامل ألنقــرة هــو أن
تصبــح القــوة المهيمنــة فــي آســيا الوســطى.
ونظــراً إلــى أن سياســتها الخارجيــة تسترشــد
بسياســات الهويــة ،وضعــت تركيــا أيضــاً قــدراً
كبيــراً مــن الثقــة والتعــاون مــع باكســتان ،لكونهــا
دولــة مســلمي جنــوب آســيا ،ولديهــا تأثيــر فــي
أن
أفغانســتان ومشــكالت مــع الهنــد ،وال سـيَّما ّ
المفكّريــن الباكســتانيين انخرطــوا مؤخــراً فــي
أن الباكســتانيين
مراجعــة تاريخيــة ،زاعميــن َّ
اليــوم هــم مــن نســل أمــراء الحــرب والمغــول
األتــراك الَّذيــن غــزوا شــمال الهنــد خــال
األلفيــة الماضيــة.
هــل يجــب أن تنســى تركيــا الَّتــي ترى نفســها
مركــزاً مهيمنـاً لمجــال نفــوذ يمتــدّ مــن إســطنبول
إلــى غــرب الصيــن ،أن روســيا هــي القــوة الرائــدة
فــي المنطقــة ،وصاحبــة النفــوذ األوســع نطاقــاً
فــي آســيا الوســطى والقوقــاز مــن تركيــا أو إيــران،
والعائــق الحقيقــي للتوســع التركــي؟ فموســكو
تتمتــع بعــدد مــن المزايــا المهمــة فــي التنافــس
علــى النفــوذ ،ومنهــا القــرب الجغرافــي وأنمــاط
التجــارة التــي أنشــأتها ومســارات الطاقــة والروابــط
الثقافيــة الوثيقــة.

