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

رسائل السفير اإليراني في العراق ..وثوابت طهران في مرحلة التح ّوالت
عادل الجبوري

يعــد محمــد كاظــم آل صــادق رابــع ســفير إيرانــي لــدى
العــراق منــذ ســقوط نظــام صــدام فــي ربيــع العــام .2003
كان موقــع اغتيــال قائــد «قــوة القــدس» اإليرانــي
الجنــرال قاســم ســليماني ونائــب رئيــس هيئــة الحشــد
الشــعبي العراقــي أبــو مهــدي المهنــدس قــرب مطــار
بغــداد الدولــي قبــل أكثــر مــن عاميــن المحطــة األولــى
للســفير اإليرانــي الجديــد فــي العــراق محمــد كاظــم آل
صــادق ،الــذي باشــر مهامــه الرســمية فــي  10أيار/مايــو
الجــاري ،خلفــاً للســفير الســابق إيــرج مســجدي.
ولعــل رمزيــة المــكان ورمزيــة الشــخوص تعكــس
رســائل مهمــة وبليغــة وعميقــة ترتبــط بــدالالت
الخطــوة األولــى لمشــوار الســفير آل صــادق فــي العــراق.
أبــرز وأهــم تلــك الرســائل هــي التمســك بالثوابــت
والخطــوط والمســارات التــي عمــل وتحــرك واستشــهد
ألجلهــا ســليماني والمهنــدس ،فــي إطــار محاربــة
اإلرهــاب بشــتى أشــكاله ومظاهــره وصــوره ،والتــي
تجلَّــت بدرجــة أكبــر خــال األعــوام التــي اجتــاح فيهــا
تنظيــم «داعــش» التكفيــري مســاحات واســعة مــن
العــراق وســوريا ،وهــدد دو ًال عديــدة فــي المنطقــة.
والرســالة األخــرى التــي ال تقــل أهميــة عــن الرســالة
ـأن الثــأر واالنتقــام لجريمــة اغتيــال القائديــن
األولــى ،تتمثــل بـ َّ
مــن قبــل الواليــات المتحــدة األميركيــة ســتبقى تشــكل
أولويــة ،بعيــداً عــن أي مســاومات وصفقــات سياســية.
والرســالة الثالثــة هــي التشــديد علــى ضــرورة
حفــظ اإلرث الجهــادي وصيانتــه ،ليــس للقــادة الشــهداء
ســليماني والمهنــدس -فحســب ،بــل لمجمــل مســيرةالتضحيــات فــي هــذا الطريــق أيضـاً ،ســواء فــي العــراق أو
ســوريا أو لبنــان أو إيــران أو اليمــن أو فــي أي مــكان آخــر.
ولعـ َّـل المواقــف التــي أشــار إليهــا آل صــادق بعــد وصولــه
إلــى بغــداد ،تأتــي تأكيــداً وتعضيــداً للمواقــف التــي عمــل
علــى تكريســها وترســيخها ســلفه مســجدي .ومــن الواضــح
أن القيــادة اإليرانيــة كانــت دقيقــة فــي اختيارهــا الســفير
الجديــد فــي العــراق ،فــي ســياق رؤيتهــا للمحافظــة علــى
زخــم العالقــات اإليجابيــة مــع العــراق ،والســعي الجــاد
لتعزيزهــا وتقويتهــا فــي كل الجوانــب والمجــاالت.
وال شــكّ فــي أن طبيعــة شــخصية الســفير وخلفيتــه
االجتماعيــة والثقافيــة تــؤدي دوراً كبيــراً فــي ذلــك .وفيمــا
يتعلــق بالســفير اإليرانــي الجديــد ،فقــد ولــد فــي مدينــة
النجــف األشــرف فــي ســتينيات القــرن الماضــي فــي
أســرة علميــة حوزويــة ،وهــو يجيــد اللغــة العربيــة ،وحتــى
اللهجــة الشــعبية العراقيــة الدارجــة بطالقــة ،ولديــه
إلمــام كبيــر جــداً بمنظومــة القيــم والتقاليــد االجتماعيــة
العراقيــة ،فض ـ ًا عــن شــبكة عالقاتــه الواســعة بمختلــف

األوســاط والمحافــل السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة
العراقيــة ،بحكــم عملــه نائبــاً للســفير لعــدة أعــوام،
ومســؤو ًال عــن جملــة مــن الملفــات الحيويــة المهمــة.
وممــا قالــه آل صــادق بعيــد مجيئــه إلــى بغــداد ســفيراً
لبــاده فيهــا« :أشــعر بأننــي فــي بلــدي الثانــي العــراق”.
يعــد محمــد كاظــم آل صــادق رابــع ســفير إيرانــي لــدى
العــراق منــذ ســقوط نظــام صــدام فــي ربيع العــام  ،2003وســبقه
فــي هــذا المنصــب كل مــن الســفير حســن كاظمــي قمــي،
والســفير حســن دانائــي فــر ،والســفير إيــرج مســجدي.
وفضـ ًا عــن الســفارة فــي بغــداد ،هنــاك  5قنصليــات إيرانيــة
فــي كل مــن البصــرة والنجــف وكربــاء وأربيــل والســليمانية،
فــي الوقــت ذاتــه الــذي يحتضــن العــراق قنصليتيــن فــي
مدينتــي مشــهد وخوزســتان اإليرانيتيــن.
يعكــس هــذا الوجــود الدبلوماســي الكبيــر األهميــة
الكبــرى التــي توليهــا قيادتــا البلديــن لتعميــق الروابــط
بيــن الجانبيــن وتعزيزهــا؛ تلــك األهميــة التــي تجلــت
مــن خــال الحــراك اإليجابــي المتواصــل علــى كل
الصعــد والمجــاالت والمســتويات طيلــة األعــوام التســعة
عشــرة المنصرمــة ،رغــم حقبــة حــرب األعــوام الثمانيــة
العبثيــة ( ،)1988-1980ومــا ســبقها مــن مقدمــات ومــا
تبعهــا مــن تداعيــات وإرهاصــات.
وال يختلــف اثنــان حــول أن إيــران كانــت -ومــا
زالــت -أحــد أبــرز األطــراف الداعمــة والمســاندة للعــراق
سياســياً وأمنيــاً واقتصاديــاً ،واألكثــر حرصــاً علــى
اســتعادته حضــوره ودوره اإليجابــي الفاعــل فــي شــتى
المياديــن والمحافــل الدوليــة ،لمــا لذلــك مــن انعــكاس
إيجابــي عليهــا وعلــى عمــوم دول المنطقــة.
ومــع وجــود الثوابــت فــي سياســات طهــران ومواقفهــا
فــي عالقاتهــا مــع العــراق ومــع محيطهــا اإلقليمي-العربــي،
وعمــوم المجتمــع الدولــي ،ومــع وجــود المصالح السياســية
واألمنيــة واالقتصاديــة المتشــابكة بيــن بغــداد وطهــران،
بحكــم عوامــل جغرافيــة وتاريخيــة وثقافيــة واجتماعيــة
ـإن مواكبــة المتغيــرات والتحــوالت والتعاطــي
مختلفــة ،فـ َّ
معهــا بإيجابيــة يعــد أمــراً ال بــد منــه ،وخصوصــاً فــي
ســياق االتجــاه الداعــم والمــؤدي إلــى تطويــق المشــاكل
واألزمــات وتقليــص مســاحات الخــاف واالختــاف.
ربمــا تختلــف ظــروف مواجهــة تنظيــم «داعــش»
فــي المنطقــة ومتطلباتــه وضروراتــه عــن ظــروف مــا
يمكــن تســميته بـ»المصالحــات بيــن الخصــوم والفرقــاء»
ومتطلباتهــا وضروراتهــا .هــذا االختــاف قــد يســتدعي
آليــات عمــل وأولويــات أخــرى جديــدة ،ووجــود ســفير جديــد
لطهــران فــي بغــداد ،ربمــا ينســجم ويتســاوق مــع طبيعــة
المتغيــرات والتحــوالت المطلوبــة والحاصلــة وجوهرهــا.

الحرب في أوكرانيا ..والسقوط الحر
للصحافة البريطانية

ال توجــد صحافــة غربيــة مثــل البريطانيــة ،لهــا هــذه الدرجــة مــن الثقــة بالنفــس! ،فهــي تعتقــد ان
العالــم اجمــع يقرأهــا عندمــا تكتــب عــن اوكرانيــا ،وان هــذا العالــم ،ليــس لــه اي مصــدر آخــر لمعرفــة مــا
يجــري هنــاك ســواها ،بينمــا الحقيقــة هــي عكــس ذلــك بالمــرة ،فقــد اثبتــت الصحافــة البريطانيــة ،مــدى
تهافتهــا وتفاهتهــا ،وهــي تكتــب عــن روســيا ورئيســها فالديميــر بوتيــن والحــرب الدائــرة فــي اوكرانيــا،
فالفوقيــة الفارغــة والحقــد االعمــى علــى روســيا ،جعــل هــذه الصحافــة تنفصــل بشــكل فظيــع عــن الواقــع.
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر المقــال الــذي كتبــه قبــل ايــام دانيــال جونســون فــي صحيفــة
«صانــدي تلغــراف» البريطانيــة ،والــذي كان عبــارة عــن مجموعــة مــن الســباب والشــتائم ضــد بوتيــن،
وتحريــف واضــح لمــا يجــري فــي ســاحة المعركــة فــي اوكرانيــا.
يقــول جونســون« :ان بوتيــن هــو أكثــر زعمــاء العالــم عزلــة فــي العالــم ،وقبــل  3أشــهر غــزا أوكرانيــا ليثبــت أن
روســيا هــي قــوة عظمــى مــن الدرجــة األولــى ليكشــف أنهــا قــوة عالميــة مــن الدرجــة الثالثــة».
واضاف»:كمــا أن تظاهــر بوتيــن بأنــه عبقــري سياســي ..تكذبــه عزلتــه الكاملــة تقريبــا ،فالمســتبد أصبــح ســجينا
لجنــون العظمــة ..وبــدا أســتاذ سياســة الواقــع فــي مصيــدة ،فقــد فيهــا ثلــث قواتــه الغازيــة بــدون نتائــج ليظهرهــا”.
واضــاف ايضــا« :وكان دور بوتيــن المهيمــن علــى الجيــش والحيــاة المدنيــة ســببا فــي تكبــد
الجيــش الروســي أســوأ هزائمــه منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة فــي أوكرانيــا .وكان الهجــوم المتعــدد
الجبهــات يقصــد باســتخدام القــوات المحمولــة جــوا للســيطرة علــى الحكومــة األوكرانيــة وثانيــة مــن
الشــمال للســيطرة علــى كييــف وجيــش ثالــث يســيطر علــى ماريوبــول وبحــر أزوف وســاحل أدويســا”.
بعيــدا عــن كل مــا تقولــه الصحافــة البريطانيــة ،والــذي ال يعــدو ســوى بروباغنــدا باهتــة  ،فــإن
اوكرانيــا التــي اســتفزت روســيا بتهديدهــا الدائــم باالنضــام الــى حلــف الناتــو ،بتحريــض امريكــي
واضــح ،دفعــت ومازالــت تدفــع أثمانــا باهظــة مــن جغرافيتهــا وامنهــا واقتصادهــا ووحــدة شــعبها
ومســتقبلها ،فالجيــش الروســي يتقــدم و فــق مخطــط مــدروس ،يســتهدف حرمــان اوكرانيــا مــن
كل ســواحلها علــى بحــر ازوف والبحــر االســود ،فاليــوم وبعــد ســيطرة روســيا علــى ماريوبــول ،تكــون
اوكرانيــا فقــدت نحــو  90بالمائــة مــن ســوحلها علــى بحــر ازوف والبحــر االســود ،حتــى بــات بحــر ازوف
بحيــرة داخليــة فــي روســيا ،واذا مــا واصــل الجيــش الروســي تقدمــه بعــد ماريوبــول ،صــوب مينــاء
أوديســا المطــل علــى البحــر األســود ،وهــذا هــو المتوقــع ،تكــون اوكرانيــا قــد عُزلــت عــن العالــم بحريــا.
فــي المقابــل فــان الرئيــس االوكرانــي فلوديميــر زيلينســكي ،الــذي كان يتوقــع ان يهــبّ الغــرب والناتــو
للدفــاع عــن اوكرانيــا ،بــات يتلقــى الصفعــات ال مــن روســيا فحســب بــل مــن حلفائــه الغربييــن ،وآخــر هــذه
الصفعــات جــاءت مــن الوزيــر الفرنســي المنتــدب للشــؤون األوروبيــة كليمــان بــون ،الــذي خيــب امــال
زيلينســكي عندمــا اعلــن يــوم األحــد «:علينــا أن نكــون صادقيــن… إذا قلنــا إن أوكرانيــا ســتنضم إلــى االتحــاد
األوروبــي فــي غضــون ســتة أشــهر أو ســنة أو ســنتين فنحــن نكــذب .ذلــك ليــس صحيحــا .سيســتغرق
علــى األرجــح  15أو  20عامــا وهــو وقــت طويــل ..ال أريــد أن نبيــع األوكرانييــن أوهامــا وأكاذيــب”.
الكارثــة الكبــرى التــي انزلهــا زيلينســكي باوكرانيــا لــم تنــزل بعــد ،فهنــاك خبــراء عســكريون تحدثــوا
عــن ســيناريوهات كارثيــة قــد تنــزل باوكرانيــا فــي قــادم االيــام ،اذا مــا زحــف الجيــش الروســي نحــو اوديســا
غربــا ،او نحــو الشــمال الشــرقي لمحاصــرة القــوات األوكرانيــة فــي دونبــاس ،او نحــو الشــمال الغربــي صــوب
مدينــة دنييبــرو ،فــكل هــذه الســناريوهات فــي حــال وقوعهــا ،تعنــي خســارة اوكرانيــا شــرقها كلــه وجميــع
ســواحلها وموانئهــا واراضيهــا الخصبــة ومصانعهــا ،بينمــا مــازال أمثــال جونســون فــي الصحافــة البريطانيــة
والغربيــة ،يواصلــون النفــخ فــي زيلينســكي وشــتم بوتيــن!!.
العالم

وألن الملفــات متداخلــة ،والقضايــا متشــابكة،
َّ
والمصالــح متبادلــة ،والتحديــات متشــابهة فــي األعــم
األغلــب ،فمــن الطبيعــي جــداً أن يكــون لــكل خطــوة
أو مبــادرة مــن طــرف مــا انعكاســات علــى الطــرف
أو األطــراف األخــرى ،ســلباً أو إيجاب ـاً ،تبع ـاً لطبيعــة
تلــك الخطــوة أو المبــادرة.
علــى ســبيل االفتــراض ،لــم تكــن العالقــات علــى
مــدى أعــوام طويلــة طيبــة بيــن العــراق مــن جهــة ،وبعــض
األطــراف اإلقليميــة والعربيــة مــن جهــة أخــرى ،مثــل
المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة،
بســبب عالقــات العــراق اإليجابيــة مــع إيــران ،والســلبية
بينهــا وبيــن األطــراف المشــار إليهــا ،وهــو مــا يصــدق علــى
طبيعــة المواقــف حيــال أزمــات المنطقــة ومشــاكلها فــي
لبنــان وســوريا واليمــن ومــا ســواها.
وال شــكّ فــي أن الحســابات والتقديــرات الخاطئــة،
وتضــرر المصالــح ،والرغبــة فــي التخلّــص مــن أعبــاء افتعال
الحــروب وإثــارة األزمــات وتبعاتهــا بالنســبة إلــى بعــض
األطــراف ،جعلهــا تبحــث عــن منافــذ وأبــواب تخرجهــا مــن
المــأزق التــي وجــدت نفســها فيهــا ،وتجنبهــا المزيــد مــن
االنتكاســات والخســائر ،مــا أفضــى إلــى حصــول حلحلــة
كبيــرة جــداً فــي مختلــف المســارات ،كالملــف النــووي
اإليرانــي ،والملــف الســوري ،والملــف اليمنــي ،والحلحلــة
فــي كل تلــك المســارات ومــا يرتبــط بهــا مــن مســميات
وعناويــن بــدت كأنهــا تتحــرك بإيقــاع واحــد.
ال شــك فــي أن مالمــح االنفــراج النســبي فــي
العالقــات المتأزمــة بيــن طهــران والريــاض ،والــدور
المحــوري لبغــداد فــي ذلــك ،م ّثــا أحــد أبــرز معطيــات
حلحلــة ملفــات المنطقــة الخالفيــة ،فجــوالت الحــوار التــي
اســتضافتها بغــداد ورعتهــا خــال العاميــن الماضييــن ومــا
أفرزتــه مــن نتائــج إيجابيــة ســوف تكــون لهــا انعكاســات
مســتقبلية مهمــة ،نظــراً إلــى مــا تتمتــع بــه كل مــن إيــران
والســعودية مــن أهميــة وثقــل وتأثيــر ،ومــا خلفتــه مراحــل
التقاطــع والتــأزم واالحتــراب مــن إشــكاليات وســلبيات
كثيــرة وكبيــرة ،ألقــت ظاللهــا الثقيلــة علــى المنطقــة
عمومــاً ،والعــراق علــى وجــه الخصــوص.
ومثلمــا كان للعــراق دور إيجابــي فــي تقريــب وجهــات

النظــر وجســر الهــوة بيــن الجاريــن الشــرقي والغربــي،
فــإن أدواتهمــا وعناصرهمــا الدبلوماســية فــي بغــداد أكملتــا
ذلــك الــدور اإليجابــي .ولعــل الســفير آل صــادق كان أحــد
العناصــر الفاعلــة إلــى جانــب ســلفه الســفير مســجدي،
إذ إنــه لــم يكــن بإمــكان الماكينــة الدبلوماســية العراقيــة
أن تتحــرك بفاعليــة مــن دون أن يكــون هنــاك حــراك
دبلوماســي إيرانــي وســعودي متزامــن مــع حراكهــا ،علم ـاً
أن عواصــم أخــرى مثــل مســقط كانــت تعــزز المواقــف
واألدوار وتدفــع باتجــاه المزيــد مــن االنفــراج ،مــن دون
إهمــال حقيقــة أن هنــاك مســارات أخــرى لالنفــراج غيــر
مســار بغداد-طهران-الريــاض ،كمســار أبــو ظبي-دمشــق-
طهــران ،ومســار أنقرة-أبــو ظبي-القاهــرة ،ومســار أنقــرة-
الدوحــة ،وقبلهــا مســار الدوحة-الرياض-أبــو ظبــي.
وفــي كل المســارات ،كانــت بغــداد والممثليــات
الدبلوماســية المعنيــة بهــا حاضــرة بشــكل أو بآخــر،
فضــ ًا عــن أن طبيعــة تعقيــدات األزمــة السياســية
العراقيــة وحجمهــا ،وخصوص ـاً مــا بعــد انتخابــات العاشــر
مــن تشــرين األول/أكتوبــر  ،2021تحتــاج إلــى احتوائهــا
ومعالجتهــا والتغلــب عليهــا للوصــول إلــى انفراجــات فــي
المســارات اإلقليميــة المتعثــرة والموصــدة.
وقــد يقفــز إلــى األذهــان تســاؤل جوهــري :هــل تعنــي
الحلحلــة بيــن طهــران وخصومهــا اإلقليمييــن الذيــن
انخرطــوا فــي مشــاريع التطبيــع مــع «إســرائيل» ،أنهــا -أي
طهــران -ســتنخرط أيض ـاً أو بأدنــى تقديــر تتنــازل عــن
جــزء مــن ثوابتهــا لمصلحــة جــزء مــن مصالحهــا؟
ال تبــدو األمــور علــى هــذا الشــكل ،ألن طهــران تعمــل
علــى اســتثمار نقــاط االلتقــاء مــع اآلخريــن ،والعكــس
صحيــح ،مــع محافظتهــا علــى الثوابــت فــي مواقفهــا مــن
الواليــات المتحــدة األميركيــة و«إســرائيل» ،ومشــاريع
التطبيــع ،وتبنــي خيــارات المقاومــة ،والدفــاع عــن قضيــة
الشــعب الفلســطيني ،وأبلــغ دليــل علــى ذلــك هــو أن
حلفاءهــا وأصدقاءهــا ال يشــعرون بــأيِّ قلــق إزاء تحركاتهــا
وحراكهــا اإلقليمــي والدولــي ،ورســائلها المتواصلــة مــن كل
مــكان تؤكــد وتثبــت ذلــك ،ولعــل آخرهــا رســائل ســفيرها
الجديــد فــي بغــداد ،حيــث ســالت دمــاء ســليماني
والمهنــدس واختلطتــا علــى أرض العــراق.
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اقتراب الطلقة األولى في حرب إقليم ّية
ناصر قنديل

– يعــرف الذيــن يعطــون األحــداث حقهــا أن المبالغــات العراقيــة واللبنانيــة فــي قــدرة االنتخابــات فــي
لبنــان والعــراق علــى تشــكيل منعطــف مصيــريّ ومفصلــيّ ال تعبــر عــن حقيقــة الواقــع ،وأن األحــداث
الجاريــة فــي العالــم والمنطقــة ترســم مســارات يغفــل عنهــا الغارقــون فــي التفاصيــل والشــكليات ،لــن يكون
لبنــان والعــراق بمعــزل عنهــا .فالحــرب الجاريــة فــي أوكرانيــا جذبــت العالــم كلــه نحــو مرحلــة جديــدة حــدد
الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن عنوانهــا ،إنهــاء القطبيــة األميركيــة األحاديــة المهيمنــة علــى العالــم،
وبــات واضح ـاً أن هــذا العنــوان يعيــد رســم التوازنــات والمعــادالت فــي منطقتنــا ،حيــث األميركــي يعيــد
ترتيــب أوراقــه علــى قيــاس المواجهــة العالميــة الكبــرى ،التــي تــدق أبوابــه بيديــن عمالقتيــن روســية
وصينيــة ،مــا يضعــف مكانــة المنطقــة فــي حســاباته مــن جهــة ،ويخلــق وزنــاً مضافــاً لصالــح توازناتهــا
اإلقليميــة المعاكســة لمصالــح حلفــاء واشــنطن ،مــا يدفــع بعضهــم لترتيــب أوضاعهــم عبــر التســويات
مــع القــوى الصاعــدة فــي اإلقليــم وفــي طليعتهــا إيــران ،كمــا تفعــل الســعودية ،ويدفــع بعضهــم اآلخــر الــى
الشــعور بالذعــر الــذي بشــروا بــه بعــد االنســحاب األميركــي مــن أفغانســتان ،ويتصرفــون بوحيــه اليــوم،
بصــورة تعبــر عــن عــدم التــوازن ،والوقــوع فــي ارتــكاب الحماقــات كمــا هــو حــال كيــان االحتــال.
– تضيــف تداعيــات حــرب أوكرانيــا علــى المنطقــة ،الــى الذعــر اإلســرائيلي مــن االنكفــاء األميركي،
تصاعــداً فــي التباينــات الروســية اإلســرائيلية ،وتصاعــداً فــي األداء الروســي الضاغــط علــى واشــنطن
فــي الكثيــر مــن الســاحات ،بحلفائهــا األشــد قرب ـاً ،ومنهــم كيــان االحتــال ،مــا جعــل ملــف التصعيــد
الــذي يحكــم مســار العالقــة بيــن موســكو وتــل أبيــب مرشــحاً للمزيــد ،أوضــح بعــض المتوقــع منــه مــا
قالــه الملــك األردنــي بعــد زيارتــه لواشــنطن وهــو يحمــل ملــف القلــق مــن تطــورات دراماتيكيــة فــي
ســورية ،ليكشــف الحقـاً عــن معطيــات ومؤشــرات علــى قــرار روســي باالنســحاب مــن جنــوب ســورية،
وانتشــار قــوات إيرانيّــة وحلفــاء إليــران ،مــكان القــوات الروســية المنســحبة ،وخشــيته مــن تداعيــات
خطيــرة تنجــم عــن هــذه الخطــوة ،ليــس مــن بينهــا فقــط قلــق الملــك األردنــي مــن تحــول حــدود
األردن الشــمالية إلــى منطقــة تنتشــر فيهــا القــوات اإليرانيّــة ،بــل أكثــر مــا يقلــق هــو خطــر انفجــار
مواجهــة عــن مســافة صفــر بيــن إيــران وكيــان االحتــال.
– ســبق تداعيــات الحــرب فــي أوكرانيــا علــى المنطقــة ،تصاعــد المواجهــة بيــن محــور المقاومــة
وكيــان االحتــال ،عبــرت عنــه مواقــف قــادة محــور المقاومــة ،ســواء لجهــة الــرد علــى أي اعتــداء بصــورة
فوريــة وقويــة ،كمــا قــال األميــن العــام لحــزب اهلل الســيد حســن نصــراهلل ،أو لجهــة مــا أعلنــه رئيــس
حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة يحيــي الســنوار ،حــول نيــة إنهــاء حصــار غــزة بالقــوة إذا تعــ ّذر علــى
الوســاطات األمميــة واإلقليميــة تحقيــق ذلــك ،وجــاءت هــذه المواقــف علــى خلفيــة مســار تصاعــديّ فــي
المقاومــة الشــعبية والمســلحة التــي يخوضهــا الفلســطينيون بوجــه جيــش االحتــال .وجــاءت زيــارة
الرئيــس الســوري بشــار األســد الــى طهــران عالمــة فارقــة علــى مســتوى مــن التعــاون والتنســيق كثــرت
التخمينــات حــول ارتباطــه بتحضيــرات معينــة ليســت بعيــدة عــن مــا لحقــه مــن إعــان الملــك األردنــي
حــول انســحاب روســيّ مــن جنــوب ســورية ،وانتشــار قــوات إليــران وقــوى المقاومــة بــد ًال منهــا ،وليســت
بعيــدة عــن معــادالت محــور المقاومــة فــي مواجهــة كيــان االحتــال ،ومكانــة ســورية والجــوالن فيهــا.
– يأتــي اغتيــال العقيــد فــي فيلــق القــدس مــن الحــرس الثــوري اإليرانــي حســن صيــاد خدايــاري،
ومــا تبعــه مــن تصعيــد فــي المواقــف اإليرانيّــة بوجــه جيــش االحتــال ومخابراتــه ،بعــد مؤشــرات
تـ ّ
ـدل علــى قيــام المخابــرات اإلســرائيلية بتنفيــذ االغتيــال ،وتعهــد إيرانــي علــى أعلــى المســتويات
بالــرد علــى االســتهداف بقــوة.
– كل شــيء يقــول إن الطلقــة األولــى فــي حــرب إقليميّــة تقتــرب ،فــإن لــم تكــن انطالق ـاً مــن
هــذه الحادثــة فمــا هــو ســواها؟

تركيا وحلف األطلسي ..ماذا يريد إردوغان من بايدن؟
يتوقّــع محللــون أتــراك أن يتراجــع إردوغــان
عــن معارضتــه انضمــامَ فنلنــدا والســويد بعــد
تحقيــق جملــة مطالــب.
عندمــا توسّــلت تركيــا إلــى واشــنطن حتــى
تحتضنهــا داخــل الحلــف األطلســي ،فــي شــباط/
فبرايــر  ،1952لــم يكــن أحــد يتوقــع ألنقــرة أن تكــون
مفتــاح المعادلــة األصعــب فــي تاريــخ الحلــف منــذ
تأسيســه عــام  .1949فعلــى الرغــم مــن أن أنقــرة كانت
طرف ـاً فــي أزمــة الصواريــخ بيــن واشــنطن وموســكو
عــام  ،1962عندمــا أرادت موســكو أن تنصــب صواريــخ
نوويــة فــي كوبــا ردّاً علــى قــرار واشــنطن نَصْــبَ
صواريــخ نوويــة فــي تركيــا وإيطاليــا ،يتذكــر الجميــع
كيــف أن األتــراك أرســلوا ســتة آالف عســكري إلــى
كوريــا للقتــال إلــى جانــب الجيــش األميركــي مــن
أجــل إثبــات والئهــم لواشــنطن وإقناعهــا بضــرورة
إضــاءة الضــوء األخضــر النضمامهــم إلــى الحلــف
آنــذاك .فتحوّلــت تركيــا ،بعــد ذلــك التاريــخ ،إلــى
خنــدق أمامــي للدفــاع عــن المعســكر الغربــي ضــد
الســوفيات والمــد العربــي القومــي ،بالتنســيق
والتعــاون مــع شــاه إيــران و«إســرائيل» ،التــي زار
رئيــس وزرائهــا بــن غوريــون تركيــا صيــف عــام .1958
ومــن دون أن يكــون هــذا االنضمــام إلــى الحلــف،
والحق ـاً إلــى «حلــف بغــداد» ،كافي ـاً إلقنــاع العواصــم
تــح أبــواب االتحــاد األوروبــي فــي وجــوه
الغربيــة ب َف ِ
األتــراك ،وهــم ينتظــرون منــذ عــام  ،1959عندمــا كان
االتحــاد يُسَــمّى الســوقَ األوروبيــة المشــتركة،
وعــدد أعضائــه  6فقــط ،واآلن أصبحــوا .27
علــى الرغــم مــن أعــوام المــد والجــزر فــي عالقــات
أنقــرة بواشــنطن والعواصــم الغربيــة طــوال األعــوام
الماضيــة ،فــإن تركيــا ظلــت دائم ـاً حليفــة اســتراتيجية
للغــرب بصــورة عامــة ،وألميــركا علــى نحــو خــاص.
ومــن دون أن يكــون الفتــور ،وأحيانــاً التوتــر
الــذي يخيّــم علــى عالقــات أنقــرة بواشــنطن
بســبب التقــارب التركــي مــع روســيا ،منــذ صيــف
عــام  ،2016كافيــاً بالنســبة إلــى الرئيــس إردوغــان
كــي يفكــر فــي الخــروج مــن الحلــف األطلســي،
كمــا هــو لــم يف ّكــر فــب إغــاق القواعــد األطلســية
واألميركيــة الموجــودة فــي تركيــا ( 30قاعــدة ومحطــة
رادارات) ،وفيهــا خمســون قنبلــة نوويــة.
وجــاءت الحــرب فــي أوكرانيــا لتضــع العالقــات
التركيــة بواشــنطن أمــام تحديــات حساســة ،بعــد
أن رفــض إردوغــان التــزام العقوبــات األميركيــة
واألوروبيــة علــى روســيا (تغطــي نحــو  %45مــن

احتياجــات الغــاز لتركيــا) واســتمر فــي عالقاتــه
المتشــابكة مــع موســكو فــي جميــع المجــاالت،
مــن دون أن يُهمــل إردوغــان إغــاق المضائــق
أمــام الســفن الروســية ،وهــي فــي طريقهــا إلــى
األبيــض المتوســط ،كمــا أغلــق المجــال الجــوي
أمــام الطائــرات العســكرية
الروســية ،وهــي فــي طريقهــا
إلــى ســوريا ،والعكــس أيضـاً.
وجــاء موقــف الرئيــس
إردوغــان الرافــض انضمــامَ
كل مــن الســويد وفنلنــدا
إلــى الحلــف االطلســي،
ليضــع أنقــرة أمــام تحديــات
جديــة فــي عالقاتهــا
بواشــنطن ،علــى الرغــم
مــن تناقضــات الموقــف
التركــي فــي هــذا الموضــوع .فالرئيــس إردوغــان،
ال مــن الســويد وفنلنــدا بدعــم
الــذي يتهــم ك ً
اإلرهابييــن ،ويقصــد بهــم أتبــاع حــزب العمــال
الكردســتاني والداعيــة فتــح اهلل غــوالن وأنصارهمــا،
ينســى أو يتناســى أن غــوالن مقيــم بواشــنطن
منــذ عــام  ،1999وأن أتباعــه وأنصــاره موجــودون
هنــاك وفــي ألمانيــا ودول أوروبيــة أخــرى .أمّــا
بشــأن حــزب العمــال الكردســتاني ،فســبق
إلردوغــان شــخصياً أن اتّهــم واشــنطن ،أكثــر مــن
مــرة ،بتقديــم كل انــواع الدعــم ،سياســياً وعســكرياً
وماليــاً ،إلــى وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة
شــرقي الفــرات ،وهــي الــذراع الســورية للحــزب
المذكــور ،وتحظــى أيض ـاً بدعــم كبيــر مــن فرنســا
وإيطاليــا وألمانيــا ودول أوروبيــة أخــرى.
فــي ظــل هــذه التناقضــات ،يبقــى الســؤال
األهــم :مــا الــذي يهــدف إليــه إردوغــان مــن خــال
موقفــه الرافــض انضمــامَ الســويد وفنلنــدا ،وكانتــا
معــاً مــن أكثــر الــدول األوروبيــة تأييــداً النضمــام
تركيــا إلــى االتحــاد األوروبــي؟
المحلّلــون والدبلوماســيون األتــراك توقّعــوا
للرئيــس إردوغــان أن يتراجــع عــن موقفــه هــذا ،كمــا
فعــل ذلــك عندمــا لــم يســتخدم حــق «الفيتــو» ضــد
انضمــام «إســرائيل» إلــى الحلــف االطلســي بصفــة
مراقــب فــي الـــ 4مــن أيار/مايــو  ،2016وذلــك بطلــب مــن
واشــنطن ومنظمــات اللوبــي اليهــودي فــي أميــركا.
فالجنــرال المتقاعــد تــوركار أرتــورك قــال إن
كل مــا يتمنــاه وينتظــره إردوغــان هــو أن يتّصــل

حسني محلي

بــه الرئيــس بايــدن ،ويدعــوه إلــى زيــارة البيــت
األبيــض ،كمــا فعــل ذلــك األســبوع الماضــي مــع
رئيــس وزراء اليونــان ميتســوتاكيس .فالرئيــس
بايــدن ،الــذي ســبق لــه أن قــال عــن إردوغــان نهايــة
عــام  ،2019إنــه «اســتبدادي ،وال بــدّ مــن التخلــص

منــه عبــر دعــم المعارضــة التركيــة» ،لــم يتصــل
بإردوغــان بعــد أن دخــل البيــت االبيــض ّإل مــرة
واحــدة ،وذلــك فــي الـــ 21مــن نيســان/أبريل ،2021
ليقــول لــه إنــه «ســيعترف يــوم الـــ 24مــن نيســان/
أبريــل باإلبــادة األرمنيــة فــي العهــد العثمانــي»،
للفتــرة  .1916-1914كمــا لــم يــدعُ بايــدن ،طــوال الفترة
الماضيــة ،إردوغــان إلــى زيــارة البيــت األبيــض،
واكتفــى بلقائــه فــي بروكســل علــى هامــش القمــة
األطلســية فــي الـــ 14مــن حزيران/يونيــو  .2021وتعــدّ
األوســاط الدبلوماســية موقــف بايــدن هــذا «جــزءاً
مــن سياســات واشــنطن التــي لــم تعــد تــرى فــي
إردوغــان حليف ـاً موثوق ـاً بــه ،وال بــدّ مــن التخلــص
منــه إذا اســتمر فــي نهجــه هــذا ،كمــا هــي تخلصــت
مــن رئيــس وزراء باكســتان عمــران خــان».
أمّــا فقــرات المســاومة المســتمرة بيــن
إردوغــان وواشــنطن ،فيمكــن تلخيصهــا كمــا يلــي:
 -1يريــد إردوغــان لواشــنطن ومعهــا «تــل
ابيــب» ،التــي صالحهــا علــى عجــل ،أن تتراجعــا
عــن قرارهمــا عــدمَ بيــع طائــرات «أف  »35لتركيــا.
 -2أن تســمح واشــنطن إلردوغــان بنصــب صواريــخ
«أس  »400 -الروســية وتفعيلهــا ،وأن تلغــي العقوبــات
التــي فرضتهــا علــى مبيعــات األســلحة األميركيــة لتركيــا.
 -3يطلــب إردوغــان مــن واشــنطن مزيــداً
مــن التنســيق والتعــاون معــه فــي ســوريا بصــورة
عامــة ،وفــي شــماليها بصــورة خاصــة ،بمــا فــي
ذلــك إدلــب والمنطقــة اآلمنــة بجوارهــا ،وتســويق
«جبهــة النصــرة» كيانـاً سياســياً معتــدالً ،ال بــدّ مــن

التعامــل معــه ،فــي مقابــل رضـاً تركــي علــى الواقــع
المفــروض شــرقيَّ الفــرات.
 -4يطلــب إردوغــان مــن واشــنطن أن تنسّــق
معــه فــي موضــوع نقــل الغــاز القبرصــي والغــاز
اإلســرائيلي عبــر تركيــا إلــى أوروبــا.
 -5يتمنــى إردوغــان مزيــداً مــن الدعــم
األميركــي العملــي والفعّــال لسياســاته فــي العــراق
وليبيــا والمنطقــة العربيــة بصــورة عامــة ،مــن
دون إهمــال منطقتــي القوقــاز وآســيا الوســطى،
حيــث المخططــات األميركيــة للتغلغــل فــي
جمهوريــات آســيا الوســطى اإلســامية ،ومنــع
التنســيق والتعــاون الروســي -الصينــي عبــر هــذه
الجمهوريــات ،وأهمهــا كازاخســتان.
مــع الغمــوض الــذي يخيّــم علــى الموقــف
األميركــي المحتمــل تجــاه «تعنــت الرئيــس
إردوغــان» ،تتوقــع األوســاط الدبلوماســية للطرفيــن
التركــي واألميركــي أن يتّفقــا علــى الحــد األدنــى
مــن شــروط كل األطــراف ،بحيــث يخــرج إردوغــان
ويقــول إنــه «انتصــر وحقّــق مــا أراده مــن فنلنــدا
والســويد» ،بعــد أن رفــع ســقف المســاومة معهمــا
ومــع واشــنطن أمــام الــرأي العــام التركــي.
ويعــرف الجميــع أنــه ،مــن دون هــذا االتفــاق،
فــإن واشــنطن لــن ترحــم الرئيــس إردوغــان مــا دام
ال ولــن يســتطيع الخــروج مــن الحلــف واالنضمــام
إلــى الحلــف الروســي ،وهــو مــا ال ولــن يفكــر فيــه
نتيجــة عــدد مــن األســباب التاريخيــة والعقائديــة
والنفســية واالســتراتيجية ،التــي تجبــره علــى البقاء
ضمــن الحلبــة األميركيــة .وإمكانــات المنــاورة فيهــا
قليلــة وضعيفــة ،وجميعهــا ضمــن الســيناريوهات
المكتوبــة ،وهــو مــا علّمنــا إيــاه التاريــخ التركــي
بعــد زيــارة المدمــرة األميركيــة ميســيوري إلــى
إســطنبول فــي الـــ 5مــن نيســان/أبريل  ،1946وذلــك
بعــد شــهر ونيــف مــن لقــاء الرئيــس األميركــي
روزفلــت والملــك المصــري فــاروق فــي البحــر
االحمــر فــي الـــ 13مــن شــباط/فبراير علــى متــن
المدمــرة كوينســي ،وبعدهــا بيــوم مــع الملــك
عبــد العزيــز آل ســعود (كل ذلــك قبــل عاميــن مــن
قيــام الكيــان الصهيونــي فــي فلســطين) ،بحيــث
تحوّلــت الــدول الثــاث إلــى جــزء أساســي مــن
المشــروع األميركــي فــي الشــرق األوســط ،وهــي
مــا زالــت كذلــك إلــى جانــب األنظمــة العربيــة
األخــرى ،وهــي جميعــاً فــي خدمــة الصهيونيــة
العالميــة ،ورأس حربتهــا «إســرائيل»!

