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األهلية
ستخدم إلى الحرب
الم
ِ
سوريا وجيجك :دليل ُ
ّ
يزن الحاج*
ّ
السورية،
ملقال ،منذ اندالع االنتفاضة
لم يسبق
ً
جداال ٍكالذي ّ
تسبب به مقال الفيلسوف
أن أثار
ّ
السلوفيني سالفوي جيجك« :س��وري��ا :صراع
ُ
زا ُئ��ف» (ن�ش��ر باإلنكليزية ف��ي «ذي غ��اردي��ان»،
ّ
ون� � �ش � ��رت ت ��رج �م �ت ��ه ال� �ع ��رب ��ي ��ة ف � ��ي «ال �س �ف �ي��ر
ال �ع��رب��ي») .امل�ث�ي��ر ف��ي األم ��ر ه��و أن ال�ه�ج��وم لم
َّ
مصوبًا باتجاه أفكار املقال ،بل إلى كاتبه،
يكن
ّ
أو ب��األح��رى إل��ى ي �س��اري��ة ك��ات�ب��ه .وق��د ت�ف��اوت
ال�ه�ج��وم ب�ين وض��ع جيجك ف��ي خ��ان��ة «اليسار
ّ
الغربي امل�ع��ادي للثورة ال�س��وري��ة» ،أو اتهامه
ً
بكونه «جاهال بظروف وتطورات ال�ث��ورة» ،أو
اعتبار املقال وكأنه لم يكن ،إذ «ما الذي يمكن
ّ
توقعه ممن يضع جواربه في أدراج مطبخه؟»،
على حد تعبير أحد أشرس من هاجموا املقال.
بعيدًا عن ج��وارب جيجك ،كانت الجملة التي
أث��ارت حفيظة معظم املعارضة السورية ،هي:
«ال تحتاج إل��ى أن ت�ك��ون خبير طقس لتعرف
واتجاه الرياح في سوريا واضح:
اتجاه الرياح.
ً
أفغانستان» .ب��داي��ة ،ال ب��د م��ن اإلش ��ارة إل��ى أن
ّ
العربي» ،لم
أفكار جيجك ،بخصوص «الربيع
ّ
تتغير منذ ع��ام  ،2012ح�ين نشر كتابه «ع��ام
األح�لام الخطرة» ،وبالتحديد الفصل املعنون
ّ
العربي»
«الشتاء ،الربيع ،الصيف ،والخريف
ُ
(ك�ت��ب الفصل أواخ��ر ع��ام  .)2011إذ ق��ارب فيه
ظ ��اه ��رة االن �ت �ف��اض��ات ال �ع��رب �ي��ة ض �م��ن س�ي��اق
«الثورة العاملية» املمتدة من لندن ونيويورك
إل ��ى س �ي��دي ب��وزي��د وم �ي��دان ال�ت�ح��ري��ر .وب��رغ��م
أن أفكار جيجك السياسية وطروحاته بشأن
ّ
العربي» ال تصل إلى مستوى تنظيراته
«الربيع
الفلسفية ،أو عمق تحليالته ملسائل سياسية
واقتصادية أخ��رى ،كاألزمة املالية العاملية ،أو
ق��ان��ون ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة األم �ي��رك��ي ،أو حتى
القضية الفلسطينية ونقد الصهيونية ،إال أن
النقطة ال�ج��وه��ري��ة ال�ت��ي تشغله دوم ��ًا ،بعيدًا
عن صخب االبتهاج بالثورات واالحتجاجات
وال�ت�ظ��اه��رات ،ه��ي س��ؤال« :م��اذا ب�ع��د؟» (س��واء
ك��ان ذل��ك ف��ي حركة «اح�ت� ُل��وا وول ستريت» أو
االنتفاضة املصرية اللتني أجهضتا بدرجةٍ ما).
وبصرف النظر عن محاولته املتواضعة لنبش
ّ
تاريخي لالنتفاضات العربية في ثورتي
جذر
ٍ
الزنج والقرامطة ،إال أن النقطة األه��م ،واألكثر
دق ��ة ،ك��ان��ت ف��ي إح��ال�ت��ه إل��ى لحظة أك�ث��ر ق��رب��ًا،
جغرافيًا وت��اري�خ�ي��ًا وتشابهًا ي�ك��اد يبلغ حد
التطابق؛ أي االحتجاجات اإليرانية عام .2009
ّ
وبرغم أن هذه اإلحالة لن ّ
محبي إيران أو
تسر
كارهيها ،إال أن املقارنة هنا دقيقة ،ومرتبطة
َ ََ
«ر ْدك��ل��ة الصراع» التي أش��ار إليها في
بمسألة
مقاله األخير ،أي تعميق البعدين االقتصادي
واالجتماعي لالنتفاضات ،دون االقتصار على
والديمقراطية».
الركض وراء «الحرية
ّ
وب��ال �ط �ب��ع ،وك �م��ا ي�م�ك�ن�ن��ا أن ن �ت��وق��ع ،ت�ج��اه��ل
امل � �ع ��ارض ��ون ج �م �ي��ع أف � �ك ��ار امل � �ق� ��ال ،ل�ي�ق�ت�ص��ر

هجومهم على قضية «أفغنة س��وري��ا» .ولكن،
وللمفارقة ،بدأ هؤالء أنفسهم منذ نشر املقال
بكتابة مقاالت وإطالق تصريحات فايسبوكية
ّ
تصب في نفس االتجاه الذي أشار إليه جيجك،
ّ
وش��ن��وا ه�ج��وم��ًا غ�ي��ر م�س�ب��وق ع�ل��ى «داع ��ش»
وأص��ول� ّ�ي �ت �ه��ا ،ب��ل وص ��ل األم� ��ر ،ع�ن��د ال�ب�ع��ض،

إلى وضع مزدوجني عند اإلش��ارة إلى مناطق
س �ي �ط��رة «داع� � ��ش» (أي «امل �ن��اط��ق امل � �ح� � َّ�ررة»)،
ً
األم� � ��ر ال � � ��ذي ك� � ��ان ،إل � ��ى وق � ��ت ق� ��ري� ��ب ،م ��دع ��اة
ّ
للتخوين منهم ب��ال��ذات ض��د ك��ل م��ن «يتجرأ»
على التشكيك أو التساؤل فيما إذا كانت تلك
املناطق َّ
محررة أم ال.

قد يبدو األمر ،للوهلة األولى ،وكأنه «توبة» أو
ّ
«ردة» ملن كانوا حتى األمس ّ
ّ
للطائفية
يسوقون
بأسلوب
ذاتها التي تتعامل بها «داعش» ،وإن
ٍ
ّ
«علمي وم�ع��رف� ّ�ي» أو بأسلوب «البورتريهات
ال�ث��ور ًي��ة» .ولكن األم��ور ليست كما تبدو عليه
حقيقة ،إذ إن الغاية الفعلية من ه��ذا الهجوم

ّ
ّ
و«السلفية السورية» (أ ف ب)
«السلفية األجنبية»
الغاية الفعلية من هذا الهجوم كانت بهدف التمييز بني

تركيا والمواجهات الالمحدودة
هدى رزق*
تتراكم املشاكل الخارجية والداخلية في وجه
رج ��ب ط �ي��ب أردوغ� � ��ان م �ن��ذ ال ��زي ��ارة األخ �ي��رة
التي قام بها إلى الواليات املتحدة األميركية
ف��ي  21ن�ي�س��ان /أب��ري��ل  .2013ط��ال��ب خاللها
ال��رئ�ي��س ب ��اراك أوب��ام��ا ب��ال�ت��دخ��ل امل�ب��اش��ر في
سوريا .ال ّ
سيما أن «تركيا العدالة والتنمية»
أمعنت في محاوالت التحكم في شأن الحكم
ف��ي س��وري��ا ،ف��دع�م��ت وش��ارك��ت ف��ي ال�ت��دري��ب
وال �ت �س �ل �ي ��ح ل� �ك ��ن دون اح� � � ��راز ت � �ق� ��دم .ك��ذل��ك
شجعت مخابراتها وسهلت دخول املتطرفني
م��ن «ال �ن �ص��رة» و«ال �ق��اع��دة» م��ن مختلف دول
ال �ع��ال��م ،ال س�ي�م��ا م��ن دول االت �ح ��اد ال��روس��ي
االس�لام�ي��ة ك��داغ�س�ت��ان وال�ش�ي�ش��ان ع��ن طريق
الحدود السورية ــ التركية ،وتعاونت مع قطر
في ذلك .إذ سمحت بتدفق األموال الخليجية
ع �ب��ر ح� ��دوده� ��ا ،وح ��اول ��ت اس� �ك ��ات م �ع��ارض��ة
الداخل التركي ،التي طالبت يتحييد بالدها
عن الصراع على سوريا.
ات�ه��م أردوغ ��ان امل�ع��ارض��ة ف��ي ب�ل�اده بالعمالة
لألسد على قاعدة مذهبية وكيدية ،وبالرغم
م ��ن ال �ت �ظ ��اه ��رات امل� �ع ��ارض ��ة ل �ه ��ذه ال �س �ي��اس��ة

أص��م أردوغ ��ان أذن�ي��ه بانتظار ن�ج��اح تحقيق
ّ
م �ش��روع ال�ع�ث�م�ن��ة ال ��ذي خ��ط��ط ل��ه ع�ب��ر ت��ول��ي
اإلخ ��وان املسلمني السلطة ف��ي مجمل العالم
ال�ع��رب��ي .ج��اء ت��ه ال�ض��رب��ة ال�ق��اص�م��ة م��ن مصر
وأس �ق��ط ص�م��ود س��وري��ا ه��ذا ال�ح�ل��م ،ال ��ذي لم
يكن حلمًا تركيًا فقط إنما مشروعًا أميركيًا
أيضًا من أجل ضبط املنطقة العربية والتفرغ
للصني ،التي تعاظم دورها االقتصادي .فكان
ال ب��د م��ن تهيئة ال�ج��و امل�ن��اس��ب مل� ّ�د «االس�ل�ام
املعتدل» إلى معقل الكونفوشيوسية من أجل
خلق التناقضات واالنشقاقات ومنع روسيا
االت �ح��ادي��ة م��ن ان �ج��از وح��دت�ه��ا ع�ب��ر ال�ه��ائ�ه��ا
بإسالم قاعدي يضرب في جمهورياتها.
ق ��د ت� �ك ��ون ت� �ط ��اه ��رات «ت �ق �س �ي��م» ه ��ي إح ��دى
م� �ح� �ط ��ات م� �ع ��ارض ��ة س� �ي ��اس ��ة أردوغ � � � � ��ان ف��ي
ال� ��داخ� ��ل ،ح �ي��ث ي� �ن ��وي ت �ح��وي��ل ال� �ن� �ظ ��ام إل��ى
رئ��اس��ي ب�ع��د أن ض��رب س�ل�ط��ة ال�ع�س�ك��ر تحت
ش�ع��ار ب�س��ط ال��دي�م�ق��راط�ي��ة .أم��ا ال�ت��راج��ع غير
امل �ع �ل ��ن ع� ��ن وع� � ��ود ق �ط �ع �ه��ا ل�ل��أك� ��راد ب ��اق ��رار
حقوق طالبوه بها بعد فتح ح��وار معهم في
ب ��داي ��ات ع ��ام  2013اث ��ر واس �ط��ة األم �ي��رك �ي�ين،
ف ��أظ� �ه ��رت خ ��وف ��ه م ��ن ال �ق��وم �ي�ي�ن األت� � � ��راك م��ن
ج � �ه ��ة ،ك� �م ��ا ال � �ح� ��ذر م� ��ن اس� �ت� �ق�ل�ال� �ي ��ة ك ��ردي ��ة

�رات،
ت� �ض ��رب وح� � ��دة ت ��رك� �ي ��ا .ج ��اب ��ه ال� �ت� �ظ ��اه � ّ
ال�ت��ي دع��ت إل��ى اس�ق��اط��ه بالعنف وال �ق��ول إن��ه
منتخب ديمقراطيًا .وبينما كان حزب العمال
ال�ك��ردس�ت��ان��ي ق��د ب��دأ ف��ي آذار /م ��ارس 2013
ت�ن�ف�ي��ذ ان�س�ح��اب ع�س�ك��ري م��ن ت��رك�ي��ا ب��ات�ج��اه
كردستان العراق ،ووعد باتمامه في شهر آب

اتهم أردوغان
المعارضة في بالده
بالعمالة لألسد على قاعدة
مذهبية وكيدية
من العام نفسه مقابل طرح أردوغان حقوقهم
ف��ي ال �ب��رمل��ان ،واق ��راره ��ا م��ع االن �س �ح��اب ال��ذي
ك��ان م �ق��ررًا ،ت��م اي �ق��اف االن �س �ح��اب ومطالبته
ب��وع��ود قطعها .ج��اء ت الخيبة كبيرة عندما
أع�ل��ن ه��ذا ال�ش�ه��ر ب�ع��ض االص�ل�اح��ات الهشة،
والتي تقتصر على السماح لهم بتعليم اللغة
الكردية في امل��دارس الكردية الخاصة وليس

الرسمية .ول��م يتطرق إل��ى اط�لاق س��راح عبد
الله أوج�لان ،زعيم حزب العمال الكردستاني
وسواه من الوعود .قد تكون املشكلة الكردية
من أهم مشاكله ،ال سيما أنهم على حدوده في
س��وري��ا يتلقون ض��رب��ات امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة
امل ��دع ��وم ��ة م ��ن ت ��رك �ي ��ا .ومل �ن �ع �ه��م م ��ن ت�ش�ك�ي��ل
ّ
حيز ك��ردي مستقل ،تقوم امل�خ��اب��رات التركية
ب��دع��م «ال �ن �ص��رة» و«داع � ��ش» ب�ع��د محاولتها
السيطرة ،وإن كانت ه��ذه األخ�ي��رة ال تتوافق
سياسيًا مع تركيا ،التي تدعم الجيش الحر.
لكن ال��ره��ان التركي على ض��رب أك��راد سوريا
يهدف إلى محاربة فكرة استقاللهم املنشود،
ال��ذي ي�ص� ّ�ب ض��د املصلحة التركية م��ن جهة،
واب �ق��اء ن ��ار ال �ح��رب ش��اع�ل��ة ف��ي ال �ش �م��ال عبر
ال �س �م��اح ب�ت�س�ل�ي��ح «داع� ��ش» م��ن ج�ه��ة أخ ��رى،
كونها ورقة يمكنها بيعها واملساومة عليها
م��ع خ�ص��وم�ه��ا وم��ع ح�ل�ف��ائ�ه��ا األم �ي��رك �ي�ين ،ال
سيما بعد شعورها بالخسارة.
�ف أردوغ� ��ان ام�ت�ع��اض��ه ف��ي ق�م��ة آس�ي��ا ــ
ل��م ي�خ� ِ
الباسفيك من وزير الخارجية األميركية جون
كيري ،الذي أشاد باالنجازات التي تحققت في
سوريا وال��دور االيجابي للحكومة السورية،
ال �ت��ي ن �ف��ذت ق ��رار ال �س�م��اح للمفتشني ب��وض��ع

