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بسم الله الرحمن الرحيم   
   
انكشاف عورة #السياسة التركية   
   
- للإستماع◄   
   
#الخبر:   
أكد #الرئيس التركي أردوغان في #المؤتمر_الصحفي الذي عقد في #موسكو (2017/3/10) بمشاركة الرئيس الروسي بوتين، أن هناك   

تنسيقا وتعاونا كاملا بين #تركيا و #روسيا حول العمليات العسكرية والإنسانية في #سوريا.
#التعليق:   
منذ انطلاقة عملية &quot;#درع_الفرات&quot; في شهر آب 2016، حدد الرئيس التركي #أردوغان أهدافها بأنها القضاء على خطر   

التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري، ويعني بذلك تنظيم الدولة الإسلامية، والتنظيمات الكردية التي يعتبرها امتدادا لحزب العمال
الكردستاني في تركيا. وبعد تباطؤ طويل، بسبب غياب الضوء الأخضر للسماح بذلك، نجحت قوات &quot;درع الفرات&quot; في السيطرة

على مدينة الباب. ثم كرر أردوغان مرارا أن الهدف التالي لدرع الفرات هو مدينة منبج، ومن بعدها مدينة الرقة. وصدرت تصريحات
عديدة من كبار المسؤولين الأتراك التي طالبت واشنطن بتنفيذ تعهدها بإخراج قوات سوريا #الديمقراطية (قسد) الكردية من مدينة

منبج، كما هدد أردوغان أكثر من مرة بأن تركيا ستقصف القوات الكردية في منبج في حال عدم خروجها منها. ولكن مع كل هذه
التصريحات العنترية، فقد بقيت حبرا على ورق أو فرقعة صوتية لا معنى لها. ثم جوبه النظام التركي بصفعة قوية حين رعت روسيا
اتفاقًا بين القوات الكردية بالانسحاب من عدد من القرى في ريف منبج لصالح قوات نظام بشار الأسد. ثم وصل الأمر بأن قامت أمريكا

بإرسال قوة عسكرية مزودة بالأسلحة الثقيلة إلى منبج. كل هذه الأحداث جعلت من تصريحات أردوغان فضيحة مدوية، فعمد رئيس
الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى التصريح قائلا: &quot;لا معنى لعملية عسكرية في #منبج دون تنسيق مع الجانبين الروسي

.;quot&والأمريكي، وفي هذا الإطار تجري اتصالات بين الخبراء العسكريين الأتراك ونظرائهم من روسيا وأمريكا
ومن المعروف أن اجتماع رؤساء أركان كل من تركيا وروسيا وأمريكا الذي عقد في أنطاليا (2017/3/7) لم يسفر عن اتفاق لجهة وضع   

الإطار لطرد تنظيم الدولة من مدينة الرقة، وكان أردوغان يأمل في إقناع الرئيس الروسي بوتين بعدم السماح للقوات الكردية
بالمشاركة في الهجوم على الرقة. ولكن كليهما (أردوغان و #بوتين) يدركان جيدا أن الخطوط الحمر ترسم في واشنطن، وليس في

أنقرة ولا موسكو.
   ;quot&المستقل;quot& إذًا هذه الوقائع تكشف وبشكل جلي لكل ذي بصيرة أن #النظام التركي لا يملك زمام أمره، ولا يملك حرية القرار

بل هو يتوسل موافقة واشنطن لمواجهة ما يعتبره الخطر الداهم على الأمن القومي التركي والمتمثل في قيام كانتون كردي شمال
سوريا...

   ،;quot&الأسلمة المتدرجة;quot& بعض البسطاء من #الناس، وكثير من المتحمسين للنظام التركي الذي يعتبرونه نموذجا لسياسة
يبررون هذه المواقف المهينة لأردوغان بأن تركيا تواجه خطرا داهما، كما تجسد هذا في الانقلاب الفاشل في تموز 2016، وأن الرئيس

التركي يضطر لمجاراة الواقع السياسي الدولي المتشابك في الساحة السورية وذلك فيما يسمى بالسياسة الواقعية، أي &quot;ما لا
يدرك كله لا يترك جله&quot; فالنظام التركي، بنظر هؤلاء الغفل، معذور بسعيه لتحقيق ما يستطيعه من الأهداف بحسب الضغوطات

المفروضة ضده.
وللأسف فجميع هؤلاء لا ينطلقون في نظرتهم من زاوية #العقيدة_الإسلامية، بل يسلمون بأن المنظومة السياسية في المنطقة التي   

فرضها الاستعمار الغربي بموجب اتفاقية سايكس بيكو، تحدد قواعد الصراع والسياسة. ويبررون لأردوغان خذلانه لأهل #الشام بأنه
&quot;بطل لا أخاك مكره&quot;، لتركيا القومي الأمن على الحفاظ سبيل في وأدواتها أمريكا مرتزقة إلى حلب لتسليم اضطر فهو،

فهذه، أي لغة المصلحة #القومية التركية، هي لغة المصالح السياسية المتشابكة، والقفز عنها، يقولون، هو سذاجة تبسط تعقيدات
السياسة الدولية.

وهذا يذكرنا بقول الشاعر التونسي #أبو_القاسم_الشابي: (ومن يتهيب صعود الجبال *** يعش أَبَد الدهر بين الحفْر). فجميع هؤلاء   
ينطلقون من التسليم بضرورة احترام #سايكس_بيكو وما تفرع عنها من أوضاع.

ولو أنهم انطلقوا من زاوية #العقيدة الإسلامية وأيقنوا حقا، وليس لفظا، بأن الله سبحانه أكبر من كل طغاة الأرض وزبانيتهم، ولو   
أيقنوا أن أمة الإسلام قادرة على الفوز ببشرى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بفتح #روما متى اعتصمت بحبل الله سبحانه، لما قبلوا بترديد هذه

التبريرات الواهية التي تكشف عن ضعف #الإيمان بالله، وعن عدم الفهم مطلقا لقوة #الأمة الإسلامية، ولعملوا مع العاملين لنصرة دين
الله وإعلاء كلمته بإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة.
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كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير   
المهندس عثمان بخاش   
مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير   
   ===================
   http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.ph...ment/42706.html
#الخلافة   
#حزب_التحرير   
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