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االنتخابات العراقية
و�أه ّميتها للعراق والمنطقة
} حميدي العبدالله
االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي ستجرى ف��ي ال �ع��راق في
 30نيسان الجاري ،تشكل عالمة فارقة في
تاريخه المعاصر ،وتمثل منعطفا ً كبيرا ً في
ال�س�ي��اق ال ��ذي يعيشه ال �ع��راق م�ن��ذ االحتالل
األميركي إلى اليوم.
تتمثل أهمية هذه االنتخابات بل تاريخيتها،
في أمرين أساسيين:
األم ��ر األ ّول ،أن �ه��ا أ ّول ان�ت�خ��اب��ات تعددية
ت�ج��رى ف��ي ال �ع��راق ال�ج�م�ه��وري (ب�ع��د سقوط
ال �ن �ظ��ام ال �م �ل �ك��ي) وب �ع��د االح��ت�ل�ال األميركي
للبالد.
األم��ر ال�ث��ان��ي ،أن�ه��ا أول ان�ت�خ��اب��ات تعددية
ت�ش�ك��ل ان �ع �ط��اف �ا ً ف��ي م�س�ي��رة ال �ت �ع��ددي��ة التي
أرساها االحتالل والقائمة على إثارة النـزعات
العرقية والمذهبية والطائفية.
ف��ي م��ا يتعلق ب��األم��ر األول ،م��ن المعروف
أن االنتخابات التي جرت في العراق منذ عام
 2004ح�ت��ى اآلن ك��ان��ت ت�ت��م ت�ح��ت سيطرة
ق ��وات االح �ت�لال األم�ي��رك��ي ال�ت��ي تحكمت في
سير االنتخابات وتحديد نتائجها سلفاً ،وهي
التي رعت وسهرت وحافظت على بقاء ترتيب
االصطفافات السياسية على النحو الذي يكرس
وي�ض�م��ن اس �ت �م��رار ال�ه�ي�م�ن��ة األم �ي��رك �ي��ة على
مقدرات الدولة العراقية وعبرها على مقدرات
العراق .هذه االنتخابات تتم للمرة األولى بعد
جالء قوات االحتالل ،وبالتالي يتوقع أن تكون
الكلمة الفصل فيها للشعب العراقي ومك ّوناته
السياسية وال�ح��زب�ي��ة ال�م�ت�ن� ّوع��ة ،ول�ي��س ألي
ج �ه��ة أخ � ��رى ،ت��ح��دي��دا ً ال���والي���ات المتحدة.
واالمتحان الكبير في ه��ذه االنتخابات يكمن
ف��ي م��دى نجاحها بكنس واستئصال وإبعاد
جميع األش �خ��اص والكيانات والهيئات التي
تسعى إلى إبقاء النفوذ والهيمنة األميركيين،
حتى بعد ج�لاء ال�ق��وات األميركية عن البالد،
وب��ال �ت��ال��ي ح �ص��ول ال� �ع ��راق ع �ل��ى استقالله
وسيادته الوطنية الحقيقية التي قدم الكثير من
التضحيات للوصول إليها.
أم��ا األم ��ر ال�ث��ان��ي فيكمن ف��ي طبيعة نتائج
االن� �ت� �خ ��اب ��ات وم� ��ا س� ��وف ت �س �ف��ر ع �ن �ه��ا من
اصطفافات سياسية جديدة من شأنها تخطي
االصطفافات التي ح��رص��ت ق��وات االحتالل

األميركية على تكريسها والتي أثرت سلبا ً في
وحدة العراق الوطنية والمجتمعية وقادت إلى
شلل الدولة واستشراء اإلره��اب وتجذره في
مناطق عديدة ونشوء كيانات طائفية ومذهبية
وعرقية على حساب وحدة الشعب العراقي.
اليوم يتحدث سياسيون عراقيون بارزون
عن أن صيغة المحاصصة العرقية والمذهبية
التي سادت العراق في الفترة السابقة ،خاصة
ف��ي ال �س �ن��وات األرب� ��ع ال �م��اض �ي��ة ،ان�ت�ه��ت إلى
فشل ذريع ،فالدولة مشلولة واألمن في حالة
اض �ط��راب ش��دي��د واإلره���اب روع المواطنين
اآلمنين الذين فقدوا ثقتهم بالدولة وأجهزتها
المختلفة ،ال سيما ال�م��ول�ج��ة ب��ال�ح�ف��اظ على
األم ��ن ،وال�ف�س��اد ف��اق جميع ال�ت��وق�ع��ات وبدد
ث ��روات ه��ائ�ل��ة ،وم �ع��دالت ال�ن�م��و االقتصادي
متدنية إذ ُيعتمد ح�ص��را ً على ع��ائ��دات النفط
لتغذية خزينة ال��دول��ة .وإذا استمرت صيغة
المحاصصة الطائفية وال�ع��رق�ي��ة والمذهبية
في السنوات األرب��ع المقبلة ،وهي مدة والية
البرلمان الجديد ،فهذا يعني أن العراق سوف
يتعرض ألخ �ط��ار التفكك واالن �ف �ص��ال وقيام
ك �ي��ان��ات م��ذه�ب�ي��ة وع��رق �ي��ة ب��دي�لاً م��ن الدولة
المركزية ،وتتعرض وح��دة الشعب ألخطار
ه��ائ��ل��ة ،ك �م��ا أن اإلره � � ��اب س� ��وف يتصاعد
واالق �ت �ص��اد س��وف ي�ن�ه��ار ،أم��ا إذا استبدلت
هذه الصيغة بأخرى قائمة على مبدأ األكثرية
واألقلية السياسية والبرلمانية ،وإذا أسفرت
االنتخابات عن التخلص من مخلفات االحتالل
ومنفذي وص��اي��اه ال��ذي��ن م��ا ب��رح��وا يهيمنون
على الكثير من الدوائر الحكومية ،وينشطون
عبر الكثير من القوى السياسية ،فإن العراق
سوف يشهد انبالج فجر استقالل جديد.
إن موقع العراق الجغرافي وثرواته الهائلة
وع��دد س�ك��ان��ه ،تؤهله ألن يلعب دورا ً فاعالً
في إعادة صوغ معادالت المنطقة وتوازناتها
لمصلحة ال ��دول وال �ق��وى الساعية إل��ى إعالء
سياسة التحرر واالستقالل الوطني والتنمية،
والوقوف في وجه سياسات الهيمنة والتبعية.
ولكل ما تقدم ،فإن االنتخابات العراقية مهمة
لمستقبل العراق ومستقبل المنطقة.

«�سيران» الأم�س...
بطيخ اليوم
} يوسف موصللي
في ذل��ك النهار المشمس ،بلغت حصيلة قذائف الهاون
أك�ث��ر م��ن خمسين ،ت��وزع��ت على أح �ي��اء دم �ش��ق ،غالبيتها
العظمى سقطت على ال�ش��ري��ط ال�ش��رق��ي منها والمحاذي
للغوطة الشرقية ،حيث ك��ان الدمشقيون ماضيا ً يذهبون
ومعهم مختلف أدوات «ال�س�ي��ران» وعلى رأسها البطيخة
المبردة جيداً.
أم��ا ال�ي��وم فيبدو أنّ «ال �س �ي��ران» ب��دأ رح�ل��ة معاكسة إلى
دمشق ،إنما بشكل جديد تماماً ،قذائف من البطيخ المنفجر،
يرسله بطيخ متفجر هيأ مطارا ً من القذائف غير العشوائية،
بمنتهى ال��دق��ة ،ك��أن�ه��ا م� ��ز ّودة رأس� �ا ً ح�س��اس�ا ً للمدنيين،
وأج�ه��زة استشعار خاصة بحاضنة «ال�ن�ظ��ام» ،كأنه نظام
موزمبيقي وكأننا «حاضنته» من نيكاراغوا...
بعيدا ً عن التفصيل في وصف العقل المقابل أو الالعقل
المقابل ،نعود الى حاضنتنا ،ففيها من هو خائف إ ّنما غلب
عليه التع ّود فبات خوفه ألما ً مزمناً ،وفيها من هو رافض هذا
الواقع بالمطلق إلى ح ّد أنه ما زال يفاجأ مع ك ّل قذيفة وكل
خبر سيّئ ،كما فيها من يطالب الجيش بالحسم والدخول
واالنتصار ،وغالبا ً عن حرقة في القلب وليس عتبا ً أو لوماً،
فهو ي�ع��رف ت�م��ام�ا ً أنّ ال�ج�ن��ود ه��م أم��ام��ه ب�خ�ط��وات عديدة
والخطر حولهم أع�ظ��م ،وه��م األك�ث��ر إرادة للحياة كونهم
يعاينون الموت يوميّاً.
ً
على سبيل المثال ،تكيّفت شخصيا على النحو اآلتي:
رس �م��ت ف��ي ذه �ن��ي ص� ��ورة م�س�ب�ق��ة ل�م�ش�ه��د م ��وت سائر
المق ّربين مني ،محاوالً تخفيف آث��ار الصدمة مسبقاً ،ولم
أرسم بالطبع سيناريو موتي ،فعند الموت لن يكون الحزن
من اختصاصي ،حتى لو أردت ،ألنني لن أكون موجوداً.
إنها أساليب متعددة وليس فيها أسلوب صائب تماماً ،فما
من طريقة للتعايش مع الموت ،إالّ بالحياة ربما ،فبحسب
توقيت أهل البطيخ تتوقف أمطار القذائف مسا ًء ،وهو الوقت
الممتاز للخروج مع األصدقاء والتحدث عن الموت وأعداد
ال�ق��ذائ��ف لبضع دق��ائ��ق ،أي حتى ع��ودة ال ��روح الدمشقية
األصيلة ...روح الحياة .في تلك اللحظة تماما ً ينقلب المثل
فتذهب الفكرة وتأتي السكرة ،سكرة حب وصحبة وحياة.
ف��ي ذل��ك ال �ي��وم ال�م�ش�م��س ،ورغ ��م ع��اص�ف��ة ال �م��وت على
�ي يومنا مشمسا ً حتى ف��ي م�س��ائ��ه ،وبقيت
رؤوس �ن��ا ،ب�ق� َ
رؤوسنا شامخة تحيي سماء المدينة ،مدينة تعلّم الحياة
من دون معلم فكيف يهزمها الموت؟ كيف وهو عابر سبيل
أخطأ الهدف على ما يبدو فأقمنا له قبرا ً عندنا ود ّفناه جيداً،
ووضعنا فوق قبره مائدة من الطعام الفاخر وأقمنا األفراح
واألع��راس واالحتفاالت ،وأنشدنا بملء صوتنا للحياة...
ألننا أبناء الحياة.

} عبد الفتاح نعوم



يتذكر ال �م��رء وه��و ي�ق��رأ ع��ن «أس� ��راب ال�م�ج��اه��دي��ن» إلى
س��وري��ة ،لقطات فيديو قصيرة لمستشار األم��ن القومي
األميركي زبيغينيو بريجنسكي على عهد الرئيس جيمي
ك��ارت��ر ،و ُب �ث��ت ف��ي حينها عبر وس��ائ��ل اإلع�ل�ام األميركية
ويظهر فيها بريجنسكي محاطا ً ب�ع��دد م��ن «المجاهدين»
على الحدود األفغانية الباكستانية يدعمهم ويعدهم بأنهم
سيسترجعون أمالكهم ألنهم «مؤمنون بالله» .في حقيقة
األمر ،كان ذلك بداية لما عرف في ما بعد بـ»الجهاد األفغاني»
ال��ذي هندسه بريجنسكي لمنع السوفيات من التوغل في
آسيا عبر الرسملة على عقائدية «المجاهدين» الذي استقدمت
من مختلف أنحاء العالم لمجابهة «الشيوعيين» آنذاك .ولع ّل
السنوات الثالث الماضيات جعلت سورية مسرحا ً شبيها ً
بتلك الحالة ،بحيث يتدفق «المجاهدون» إلى الداخل السوري
م��ن ك��ل ح��دب ينسلون ،وال�م�غ��رب ك��ان ل��ه حظه م��ن عملية
الضخ تلك التي أنجبت «جهادا ً سورية» ،فكيف تم األمر وما
هي ارتداداته اآلن مستقبالً؟

من المغرب إلى سورية

يتبنى المغاربة الذين يقاتلون في سورية مفهوما ً للجهاد
يتطابق مع مفهومه لدى الوهابية وتنظيم «القاعدة» ،فهم
ينتمون ف��ي معظمهم إل��ى تكوين نفسي وف �ك��ري واح��د،
ويعتقدون أنهم يشاركون في معركة وردت في نبوءة «ال
تقوم الساعة حتى ينزل ال��روم باألعماق أو ب��داب��ق» وهي
منطقة قرب حلب .توصيف في حديث نبوي يحكي تفاصيل
معركة يكون فيها المسلمون حلفا ً مع «الروم» ض ّد «الك ّفار».
هؤالء المتدفقون على سورية يعتقدون أنها بشائر الحرب
المقصودة ،لذلك يعمل شيوخهم على اعتبار الناتو امتدادا ً
عرقيا ً للروم ،ومثلما كان ال��روم حلفاء للمسلمين في زمن
البعثة سيكونون حلفاء لهم في آخر الزمان .وزي��ادة على
ذلك يعتقدون أنهم يقاتلون أيضا ً حاكما ً «علويا ً ُنصيرياً»
وحليفا للفرس «المجوس» .لذلك فالجهاد واج��ب ،خاصة
أنهم يعتقدون أيضا ً أن هذا الحاكم عالوة على ذينك السببين
هو حاكم «طاغية» يقتل شعبه المسلم ومن واجبهم نجدة
الشعب بقتال ه��ذا ال �ح��اك��م ،وه��م مثل شيوخهم يعطون
أنفسهم حقا ً استثنائيا ً في تقرير تلك التأويالت للنصوص
وللواقع ،ضاربين عرض الحائط بما يخالفها.
يتوجهون إلى سورية ُيل ّقنون بهذه األفكار
المغاربة الذين
ّ
وما يتفرع عنها لرفع استعدادهم للقتال ،شأنهم شأن آخرين
قادمين إلى معسكرات التدريب الموجودة س��واء على تراب
سورية أو على أراضي بعض بلدان جوارها الجغرافي .و ُتقدر
معظم مراكز األبحاث المتخصصة أعداد المغاربة الموجودين
في مختلف جبهات القتال في سورية بنحو  4000شخص من
مغاربة أوروبا ومغاربة الداخل ،وبدأت أعدادهم تتزايد باطراد
منذ مطلع سنة  .2012التحق المغاربة ف��ي البداية بجبهة
النصرة التي يقودها أب��و محمد الجوالني ،ثم بعد اإلعالن
ع��ن تأسيس «دول��ة اإلس�ل�ام ف��ي ال�ع��راق وال �ش��ام» المعروفة
اختصارا في اإلعالم بـ»داعش» في نيسان  2013التحق عدد
من أولئك المغاربة بالتنظيم المذكور .لكن «الزخم و التميز»
ال��ذي سيجنيه المقاتلون المغاربة سيتضح بعد تأسيس
ح��رك��ة ش��ام اإلس�ل�ام على ي��د إب��راه�ي��م بنشقرون ال��ذي كان
معتقالً سابقا ً في غوانتنامو ولقي حتفه في األيام الماضية مع
عشرات المقاتلين من الحركة في ريف الالذقية ،عقب تداعيات
معركة كسب شمال سورية.

من سورية إلى المغرب

منذ انطالق األزمة في سورية تغيرت الكثير من األمور
أُج �ب��رت غ��رف العمليات المختلفة ع�ل��ى إع���ادة ال�ن�ظ��ر في
تكتيكاتها ،كما وأجبرت األطراف الدولية واإلقليمية الراعية
على إع��ادة النظر في استراتيجياتها وتكييفها مع النتائج
الميدانية .مرت ثالث سنوات ولم يتحقق الهدف ولم يسقط
ال النظام وال الدولة في سورية .بقيت المعارضات المختلفة
على حالها بل ازدادت انقساماً .وما بعد معركتي القصير
ويبرود ليس كما قبلهما .بنا ًء على ذلك كله ،شرع العديد
من المقاتلين المغاربة في سورية يعودون إل��ى المغرب،
وازدادت مخاوف المغرب من تحول هؤالء إلى خاليا نائمة
مدربة على فنون القتال و ُمعبأة باألفكار المتطرفة ما يجعلها
خطرا ً قائما ً ومحتمالً على األمن القومي المغربي ،فخطورة
المسألة تأتي من تداخلها مع قضايا أخرى مثل ملف معتقلي
السلفية الجهادية على خلفية ح��وادث  16أي��ار ،بحيث أن
السجن ص��ار مكانا ً للتعبئة الجهادية .وي��أت��ي الخطر من
وجهة نظر هؤالء إلى الملكية في المغرب ،ويرتبط بالتسهيل
الذي حصل حديثا ً أثناء التدخل الفرنسي في شمال مالي إذ
منح المغرب طواعية أج��واءه للجيش الفرنسي ،فضالً عن
التهديدات الحقيقية التي تشكلها القاعدة في استراتيجية
ال �ج �ه��اد ال�م�ح�ل��ي ال �ت��ي ب ��دأت ع�ق��ب ال �ت��دخ��ل األم �ي��رك��ي في
أفغانستان وأس �ف��رت ع��ن ميالد «تنظيم ال�ق��اع��دة ف��ي بالد
المغرب اإلسالمي» .كلها أسباب تبرر تلك المخاوف ،لكن
ماذا عن التدابير؟
حديثا ً صلى الملك خلف محمد الفيزازي أب��رز شيوخ
«السلفية» «التائبين» ،ولعلها رسالة يوجهها القصر إلى من
يحملون فكرا ً كذلك الذي جعل الفيزازي يوما ً يحاكم بموجب
قانون اإلره��اب .لكن ذلك ال يعني أن المغرب يتسامح مع
العائدين من هؤالء من سورية ،بل يرصدون فور وصولهم
إلى المغرب و ُيعتقلون و ُيح ّقق معهم ويقدمون إلى المحاكمة

ت�ضخيم دور حزب اهلل في �سورية
والأهداف التفتيتية
} عامر التل



كلّما حقق الجيش ال �س��وري إن �ج��ازات نوعية
في الميدان ازداد الحديث عن دور حزب الله في
م��واج�ه��ة ال�ح��رب ال�ت��ي تشنّها ع�ص��اب��ات إرهابية
م �م � ّول��ة وم��دع��وم��ة م��ن ال��ـ»س��ي آي إي» والعدو
الصهيوني ومشيخات الخليج والبالون العثماني
المنتفخ أردوغان.
يعود التركيز على دور ح��زب الله في سورية
الى بداية الحرب على سورية ،فمنذ اليوم األول
للحوادث في درعا خرجت علينا تصريحات تقول
إنّ ح��زب الله وال�ح��رس ال�ث��وري االي��ران��ي يقتالن
«المتظاهرين السلميّين» ،فكانت اإلش��ارة األولى
إل��ى أنّ م��ا ي �ج��ري ف��ي س��وري��ة ه��دف��ه ب��ثّ الفتنة
وتفتيت الوحدة االجتماعية ألبناء سورية.
ت��وال��ت بعد ذل��ك ال�ت�ص��ري�ح��ات ،ال��ى أن تح ّول
ما ُيس ّمى بـ»الثورة السلمية» الى مرحلة إسقاط
الطائرات واحتالل مناطق في سورية «فجأة تح ّولت
من سلمية الى إسقاط طائرات» .هنا أصبح التركيز
على دور حزب الله في سورية يزداد ،وصار ُيقال
إنّ مقاتلي الحزب هم الذين يديرون المعارك في
س��وري��ة ،وه��م ال��ذي��ن يحققون اإلن��ج��ازات ،وفي
هذا غباء كبير إذ من المعروف وليس س ّرا ً أنّ عدد
مقاتلي ح��زب الله ه��و نحو عشرة العشرة آالف
مقاتل ،واذا افترضنا أنّ ح��زب الله أرس��ل جميع
مقاتليه الى سورية ،وهذا مستحيل بالتأكيد ،ولو
وزعنا ه��ذا العدد على مناطق سورية لوجدنا أنّ
أي
ه��ذا العدد ال يكفي لحماية منطقة واح��دة من ّ
هجوم من قبل العصابات اإلرهابية على أي منطقة
سورية.
ب �ل��ى ،ح���زب ال �ل��ه ي� �ش ��ارك ب �ع��دد م� �ح ��دود من
م�ج��اه��دي��ه ف��ي س��وري��ة م��ن ب��اب ال��وف��اء لسورية
ال�ت��ي دعمته ول��م تبخل عليه ب�ش��يء ،على عكس
الذين دعمتهم وفتحت لهم أراضيها وعندما د ّقت
ساعة ال��وف��اء بالمشاركة في التصدي لصهاينة
الداخل ذهبوا الى مش ّغليهم في الدوحة المتحالفة
مع العدو الصهيوني ،فيما تشغل أكثر من نصف
مساحتها قواعد عسكرية أميركية.
ُ
ض ّخم دور ح��زب الله في س��وري��ة ،كأ ّنه يملك
الجيش األحمر أي��ام االتحاد السوفياتي السابق،
وماليين المقاتلين ،م��ع أنّ الوقائع تنفي صحة
ما يذهب إليه البعض من أنّ ح��زب الله هو الذي
يتصدّى لقطعان التكفيريين وعصابات نتنياهو.

غير أن ال�ه��دف األس��اس��ي م��ن ه��ذه األح��ادي��ث هو
بث الفتن وش ّد العصب الطائفي والمذهبي وإظهار
الجيش السوري ضعيفا ً وغير ق��ادر على خوض
المعارك ،وأنّ عدد الفارين منه كبير ،وأنّ من تبقى
يرفض التصدي لهذه القطعان من اإلرهابيين.
ينسى هؤالء أن الجيش السوري ُبني على أساس
عقائدي ،وأنّ س ّر تماسكه هو أنه جيش عقائدي
مؤمن بأن العدو الصهيوني هو عدوه الوجودي،
ولذلك استهدف منذ اللحظة األولى للمؤامرة على
سورية ،فالخطة هي ضرب الجيش السوري الذي
ُيعتبر صمام األم��ان ،فيصير بعد ذلك في حال ال
يمكن فيها االعتماد عليه إذا نجحت خطتهم في أن
تتسلّم ك ّل عصابة إرهابية منطقة ما وتعلنها دولة.
وه�ك��ذا تتح ّول س��وري��ة ال��ى ع��دة إم ��ارات تحكمها
عصابات تستم ّد دعمها وقوتها من أعداء سورية
واألمة .وما الطلب األميركي من العدو الصهيوني
الذي نشرته قبل أيام صحيفة «وورل��د تريبيون»
األم �ي��رك �ي��ة ل �ض��رب ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري لحماية
إرهابيين دربتهم «سي إي إي» في األردن إالّ دليل
على أنّ هذه العصابات مج ّرد أدوات في يد أميركا
و»إسرائيل» لتدمير سورية وجيشها وشعبها ،وما
الدعم العربي الذي تقدمه مشيخات الخليج إالّ بناء
على أوامر أميركية وصهيونية.
تصدى ح��زب الله للعدو الصهيوني وانتصر
عليه وأج�ب��ره على االنسحاب من جنوب لبنان،
مدعوما ً من سورية ومعسكر المقاومة ،وكانت
المرة األولى تجبر فيها «إسرائيل» على االنسحاب
تحت وطأة المقاومة ،وبذلك حطم أبطال حزب الله
أسطورة الجيش الذي قيل إنه ال ُيقهر ،فتبيّن أنه
ُيقهر ...بل ُيقهر كثيراً.
أي حديث عن أنّ ح��زب الله هو ال��ذي يدير
إنّ ّ
المعارك في سورية ،وأنّ مقاتليه هم المسيطرون
على ال �م �ي��دان ،ي�ص��در م��ن ب��اب الفتنة الرخيصة
والمأجورة التي تنساق مع المشروع األميركي
ـ ال�ص�ه�ي��ون��ي ف��ي ت�ف�ت�ي��ت منطقتنا ال ��ى إم� ��ارات
قائمة على الطائفة والمذهب ،بعدما فشلت جميع
مخططاتهم ف��ي س��وري��ة ب�ف�ع��ل ص �م��ود الجيش
السوري وقيادته السياسية والحاضنة الشعبية
ّ
بغض النظر عن
التي يمثلها الشعب السوري كلّه،
طائفته ومذهبه ،وهي سورية واألمة فحسب.
 رئيس تحرير موقع شبكة
الوحدة اإلخبارية في األردن

ني�سان ّ
يلخ�ص م�أ�ساة �شعب

مو�ضة «الجهاد ال�سوري»...
مغاربة محور المغرب ـ �سورية بين الذهاب والإياب
ال شك في أن شبكات التجنيد كانت وال تزال تجري في
أماكن معروفة في المغرب ،بحيث تنشط تلك الشبكات في
م��دن كبرى مثل ال��دار البيضاء وس�لا ،وف��ي م��دن إسبانية
واقعة على التراب المغربي مثل مدينة سبتة التي شهدت
تفكيك م��ا ع ��رف ال�س�ن��ة ال�ف��ائ�ت��ة ب�ـ»خ�ل�ي��ة س�ب�ت��ة» بتعاون
استخباراتي مغربي ـ إسباني .لكن المالحظة األساسية في
ذلك كله تتمثل في كون المغرب يقوم – خاصة في اآلونة
األخيرة -بتعاط مزدوج مع تلك العمليات ،بحيث أن ذهاب
المقاتلين المغاربة إلى سورية كان يتم غالبا بعلم أجهزة
االس�ت�خ�ب��ارات المغربية ،فهم ك��ان��وا ف��ي الغالب يغادرون
عبر المطارات المغربية إلى تركيا ثم يعبرون إلى سورية
بتسهيل من االستخبارات التركية ،وهم معروفون غالبا ً لدى
أجهزة االستعالمات المغربية بميولهم الدينية المتشددة أو
بسوابقهم كما هي الحال بالنسبة إلى إبراهيم بن شقرون.
لكن كان في الغالب يسمح لهم بالمرور للتخلص منهم من
جهة ،ومن جهة ثانية ألن المغرب رغما ً عنه وبحكم موقعه
من خريطة النظام الدولي منخرط في حلف تسخين جبهات
الحرب السورية ،التي ُرسم لها هدف تدمير الدولة السورية
باستثمار أص��وات ال ُمطالبين بالتغيير المشروع من حيث
المضمون ،وتحويل سورية إلى ساحة لالحتراب وإغراقها
في الفوضى لتوليد م�ع��ادالت جيبوليتيكية جديدة تخدم
المصالح الجيواسراتيجية للحلف الذي يقود الحرب بجميع
تمظهراتها .وكان احتضان مراكش لمؤتمر أصدقاء سورية
في كانون الثاني  2012تعبيرا ً واضحا ً على ذلك االنخراط.
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أم��ام المحكمة المختصة في قضايا مكافحة اإلره��اب في
سال ،ليتم بعد ذلك إيداعهم السجن لمدة تمتد من سنتين
إلى خمس سنوات نافذة بحسب قانون اإلره��اب .وبعض
العائدين يعتبرون تائبين عن معركة جهاد في غير محله
إذ اكتشفوا أنها عمليات إج��رام ُممنهجة تستهدف أبرياء،
لكن التعامل معهم ال ينبغي أن يكون أمنيا ً زجريا ً صرفاً،
فمن ش��أن ذل��ك أن يضاعف قابليتهم للعنف متى سمحت
الفرصة.
ينبغي معاملة هؤالء بشكل خاص تماماً ،وإج��راء عملية
عزل تام لهم ووضعهم في بيئة خاصة ودمجهم في برنامج
مكثف يشرف عليه اختصاصيون نفسيون ومتخصصون
في علم االجتماع وعلماء الفقه ومتخصصون في العقيدة
والفكر ،إذ ينبغي أن يكون واضحا ً أن هؤالء تمت لهم عملية
غسل دماغ وجميع أفكارهم عن الدين والجهاد والمجتمع
مشوشة بالقدر الذي يجعل منهم دبابات متنقلة قد تقصف
في أي لحظة .ولعل المتخصصين في علوم النفس واالجتماع
والعقيدة والفقه أكثر ق��درة على إح��داث تغيير نوعي في
أذهانهم ،شرط تعريضهم الستراتيجية إكساب مدروسة
تروم إعادة تأهيلهم بعد انتهاء عملية العزل المنتظمة.

حساب ختامي

في حقيقة األمر ،إن قضية نزوع األشخاص نحو العنف
الفكري ثم المادي معقدة ،تتداخل في نسجها عدة عوامل،
لكن في حالة هؤالء الذين هم مستعدون «للجهاد» فحسب ألن
«شيخاً» يثقون فيه أخبرهم عن مكان ينبغي أن يهاجروا إليه
إذا أرادوا «شرف الدنيا ونعيم اآلخرة» ،وتشير بعض مراكز
األبحاث األميركية إلى أن معظمههم يتقاضى أجرا ً كما هي
الحال بالنسبة إلى المقاتلين في صفوف «داع��ش» ،ومنهم
من تتقاضاه أسرته نيابة عنه ،وحتى الذين ال يتقاضون
مقابالً ماليا ً بل «يجاهدون» وفق مقتضى عقدي صرف هم
في الغالب ُمنحدرون من بيئات مثخنة بالفقر واألمية .إذن
يتضح أن المشكل يكمن ف��ي ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي لهؤالء
األشخاص ،فالمغرب ال يخرج عما اعتبره في التسعينات
صامويل هنتنغتون في كتابه «ص��دام الحضارات»« :قدرة
سحرية لإلسالم على تغذية أح�لام الشباب المهمش في
المدن العواصم اإلسالمية الكبرى» ،فالمغرب فاقد الرغبة
والقدرة على بلورة استراتيجية تنموية حقيقة تبدأ بالتعليم
وتنتهي به ،م��رورا ً باألوضاع المختلفة األخ��رى للمغاربة.
وأشدد على أهمية التعليم ألنه ويا لألسف وحتى الساعة لم
تتشكل في المغرب أجيال واعية بتراثها وقادرة على تمنيعه
ف��ي وج��ه المشاريع األخ��رى البراقة التي تتستر بالدين،
والتي يغذيها الوضع االقتصادي المزري لألغلبية وتعليمها
المنعدم أو الضعيف ،في حين تعمل بنية الحكم في المغرب
على تكريس خطاب تأميمي رسمي للدين في صيغة باهتة
وغير قادرة على الوقوف في وجه تلك الخطب التحريضية
في الغالب .ما جعل الكثير من الشباب تحديدا ً يعتقدون أن
«للجهاد» ال صلة له من قريب وال من بعيد بالبعد الحضاري
المقاصدي لإلسالم ال��ذي يسع الجميع ويدعو إلى عمارة
األرض ال إلى دقّ األعناق.
 باحث في سلك ال��دك�ت��وراه في جامعة
محمد الخامس ،السويسي وفي الرباط
Naoum.abdelfattah@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/
abdelfattah.naoum.3

في واقعنا الفلسطيني المعاش يوميا ً حدث وقضية،
بل في كل ساعة ،حوادث تتسارع وتتالحق وال تعرف
ع ّم تكتب ولِ َم تكتب ولمن ،وهل الكتابة مجدية في واقع
ومحيط ال يلتفت الى الكتابة ويغلق نوافذ العقل والفكر
كلّها ويمتهن الدروشة والشعوذة واالتكالية والعيش
على الهامش وردود الفعل ،ال نملك ال خططا ً وال برامج
للمواجهة ،وال نرسم استراتيجيات .نتقاتل ونتصارع
على سلطة مقيدة الصالحيات والمسؤوليات ،ليس
لقادتها حق التقرير في أمورها وشؤونها إالّ بإذن من
المحتل المتحكم في جميع مداخلها ومخارجها.
ف��ي نيسان ،تتكثف ك��ل م��أس��اة فلسطين وشعبها.
في نيسان ول��دت دول��ة االحتالل وقامت على انقاض
شعب تآمر عليه ليس المستعمرون الغربيون فحسب،
بل كان للعرب نصيب في تلك المؤامرة ،التي ما زالت
مستمرة على شعبنا وحقوقنا وقضيتنا إل��ى يومنا
هذا ،والمشاركون ههم أنفسهم ،وإن اختلفت األدوات
واألدوار.
في نيسان ،كانت ثورة القسام التي استمرت ثالث
سنوات ،وأجهضتها الخيانات المحلية والعربية .وفي
نيسان استشهد القائد عبد القادر الحسيني وهو يلعن
جميع الزعامات العربية التي لم تهب لنصرة فلسطين،
ولم تقدم إليه السالح وكانت تشارك في المؤامرة بصمت
مطبق وم��ري��ب ،ف��آث��ر أن يستشهد على أب ��واب مدينة
القدس في معركة القسطل .وف��ي نيسان ول��د الشهيد
غسان كنفاني الذي عاش الثورة وكتب عنها واستشهد
ألج �ل �ه��ا ح�ي�ن�م��ا اغ �ت��ال �ت��ه االس �ت �خ �ب��ارات الصهيونية
(الموساد) بتفخيخ سيارته في قلب بيروت .اغتالته
إلدراك�ه��ا أن الكلمة المقاتلة مثل الطلقة المقاتلة ،وأن
الفكر والوعي خطران على دولة الكيان الغاصب .وفي
نيسان اغتيل مهندس انتفاضة الحجر أبو جهاد في قلب
العاصمة التونسية .اغتيل أبو جهاد كي ال يكون حجر
عثرة أم��ام ما تخطط له الدوائر المعادية من مشاريع
سياسية في المنطقة تستهدف قضيتنا وحقوقنا ،فأبو
جهاد قائد ميداني ملتحم مع الجماهير ويتحسس نبض
ال�ش��ارع ،ويملك ق��درة كبيرة للتأثير فيه ،وه��و أيضا ً
عامل توحيد في الساحة الفلسطينية وفي حركة فتح
نفسها كعمود فقري للثورة الفلسطينية ،فكان ال بد
من اغتياله...وفي نيسان استشهد في عملية فردان
ف��ي ب�ي��روت «ال �ك �م��االن» ،كمال ناصر وك�م��ال ع��دوان،
وأب��و ي��وس��ف ال�ن�ج��ار ،واإلغ �ت �ي��ال مرتبط ب��ال��دور في
عملية ميونيخ المشهورة ،وبتصعيد العمل العسكري
الفلسطيني ضد دولة الكيان الصهيوني من لبنان على
مستعمرات العدو المقامة شمال فلسطين .وفي نيسان
ذبح الفلسطينيون في لبنان على الهوية ،في الهجوم
على الباص الذي كان يقل فلسطينيين في حادثة عين
الرمانة المشهورة ( 13نيسان  ،)1975ونفذتها أدوات
عميلة مجرمة ،لج ّر لبنان الى مستنقع الحرب األهلية،
تلك الحرب التي استمرت ثمانية عشر عاماً ،وحصدت
عشرات ألوف األرواح ودمرت وخربت لبنان وقسمته
طوائف ومذاهب وكانتونات ومربعات أمنية تحكمها
مليشيات وع�ص��اب��ات وم��اف �ي��ات .وف��ي نيسان سقط
الراعي أسطورة ورمز الصمود والتحدي شهيدا ً مغتاالً
في أقبية وزنازين اإلحتالل بعد فترة تحقيق زادت على
ستة أشهر ،هزم فيها كل أجهزة استخبارات االحتالل
وجالديه.
ف��ي ن �ي �س��ان اآلن ت� ��دور م� �ح ��اوالت ج� ��ادة م��ن قبل

االحتالل واألميركيين والغرب االستعماري وعربان
ومشيخات النفط والكاز ،لتصفية القضية الفلسطينية
والمشروع الوطني الفلسطيني ،إذ نشهد هجوما ً غير
مسبوق القتناص الفرصة وحالة الضعف واالنهيار
العربي ،والضعف واإلنقسام الفلسطيني لدفن القضية
الفلسطينية الى األبد.
نيسان تتكثف فيه المصائب وال��وي�لات والجرائم
كلها بالنسبة إلى شعبنا الفلسطيني ،فمن ينقذنا م ّما
يخطط لنا ولشعبنا في نيسان ه��ذا العام ،فالمؤامرة
كبيرة ،وواقعنا يعتريه الكثير من الضعف واالنقسام،
وحواضننا العربية تئن تحت وطأة حروبها الداخلية،
وج ��زء منها ش��ري��ك ف��ي ال �م��ؤام��رة ع�ل��ى ه��ذا الشعب،
والبعض ما زال رغ��م كل الخطر ال��داه��م حتى اللحظة
يراهن على أن في اإلمكان «حلب الثور» ،علما ً أن الوقائع
والمعطيات أصبحت واضحة أمامنا .يريدون منا أن
نقايض حقوقنا الوطنية بمجموعة رشى وتسهيالت
حياتية ومعيشية واقتصادية وإط�لاق س��راح دفعة أو
أكثر من أسرى الحرية ،أي شرعنة االحتالل ال إنهائه،
ك��أن ك��ل نضاالتنا وتضحياتنا ودم ��اء شهدائنا التي
سالت غزيرة على مذبح الحرية ليست ألجل أن يزول
اإلحتالل وينتهي؟
نحن أم��ام حقيقة عارية تماماً ،لم يبق مجديا ً معها
م��واص �ل��ة ال�ت�ج��ري��ب وال �ت �ف��اوض،ف �ه��ذه المفاوضات
تحصل في ظل مواصلة االحتالل مشاريعه ومخططاته
أسرل ًة وتهويدا ً وتطهيرا ً عرقيا ً في القدس ومواصلة
لالستيطان في الضفة الغربية .إحتالل يريد أن تكون
ه�ن��اك سلطة م��ن دون س�ل�ط��ة ،يستفاد منها فحسب
في تقديم الخدمات إليه على الصعيد األمني وضمان
بقاء اإلحتالل بال كلفة وبقاء قطاع غزة خارج الجسد
الفلسطيني.
علينا أن نجعل نيساننا الحالي مختلفا ً عما مضى،
وأن نحدث إنقالبا ً في رؤيتنا وتفكيرنا .لم يعد مجديا ً
استمرار اج�ت��رار ال�ك�لام ع��ن ع��دال��ة قضيتنا ،ول��م يعد
مجديا ً كذلك الندب والبكاء.
الخطر جدي وداه��م ،وهم يريدون واد قضيتنا الى
األبد .وعلينا أن نستمر في نضالنا ومقاومتنا فالحقوق
ال تسقط بتقادم الزمن ،وقد تكون المرحلة مجافية ،لكن
مهما تكن ،فهي ليست مبررا ً ألي كان أن يقدم التنازل
ع��ن حقوق شعبنا وثوابتنا الوطنية .ع��ودوا للشعب
فهو صاحب القضية ،وي�ع��رف ج�ي��دا ً كيف ي��داف��ع عن
حقوقه ووجوده .هذا الشعب ضحى وال يزال يضحي.
عبروا عن حس الشارع ونبضه والتحموا مع همومه،
فستجدون السياج وال ��درع الحامية لكم .ال تثقوا ال
بوعودهم وال بمفاوضاتهم .جربتم هذا النهج والخيار
ول��م يحصد شعبنا م��ن خالله غير ال��وه��م واستمرار
االستيطان والقمع واالع�ت�ق��االت وال �م �ص��ادرات ،فهم
يريدون منا ان نكون مشرعين الحتاللهم ولوجودهم.
حصنوا البيت الداخلي الفلسطيني
في نيسان هذا ّ
وأعيدوا اللحمة والوحدة إلى جناحي الوطن .رسموا
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ج��دي��دة م��وح��دة يلتف خلفها الجميع،
استراتيجية عنوانها المقاومة والصمود ال التنازع على
السلطات البائسة .غيّروا قواعد اللعبة معهم وأخرجوا
المفاوضات من دائرة الرعاية األميركية ،فأميركا هي
ال�ت��ي تتولى تسويق البضائع ال�ف��اس��دة ال�ت��ي ينتجها
االحتالل ،وهم يجملونها ويريدون تصديرها إلينا على
أنها بضائع ذات جودة عالية .وعلينا ان نغتنم فرصة
الحصول عليها .قولوا لهم :شعبنا ال يريد بضائعكم
فهي تقتل الشعب وتنهب األرض.

