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�أ�سباب �سيطرة «داع�ش» على المو�صل
} حميدي العبدالله
ش ّكلت السيطرة السريعة لتنظيم «داعش» على الموصل ومناطق واسعة
من كركوك ومحافظة صالح الدين مفاجأ ًة لم تكن متوقعة بالنسبة لكثر من
متابعي الشأن العراقي.
ه��ذا التحرك الميداني الكبير غير المسبوق في المواجهة بين «داعش»
والجيش العراقي ،ال يعود فحسب إلى قوة «داع��ش» الذاتية وما استطاعت
حشده م��ن مقاتلين ه��م ب��اآلالف ال بالمئات ،ب��ل ثمة ع��وام��ل أخ��رى تتصل
بالتركيبة السياسية والحزبية السائدة اليوم في ال�ع��راق ،وال�ص��راع بين
أط��راف هذه التركيبة على السلطة ،فالصراع كانت له آث��ار وتداعيات لعبت
دورا ً كبيرا ً في خلق مناخ مالئم لـ»داعش» كي تش ّن هجمات واسعة وتحقق
مكاسب كبيرة ،واأله ّم من ذلك تجنيد ألوف المقاتلين.
أولى هذه التداعيات ،أنّ عناصر الجيش والشرطة والحكومات المحلية،
ممزقة الصفوف ،حائرة الوالء ،تفتقر إلى الدافع السياسي أو حتى الفكري
تضحي بنفسها ،على عكس المقاتلين الذين حشدتهم «داعش».
والعقيدي لكي
ّ
ّ
يفسر االنهيارات الواسعة للقوات المدافعة عن الموصل ومناطق
ما
وهذا هو
ّ
أخرى في محافظات نينوى وصالح الدين وكركوك ،إضاف ًة إلى سيطرتها
على غالبية أن�ح��اء محافظة األن �ب��ار ،وفشل الجيش العراقي ف��ي استعادة
السيطرة على هذه المناطق.
ثاني هذه التداعيات ،مصلحة بعض األطراف السياسية في توجيه رسائل
إلى أط��راف أخ��رى على خلفية الصراع على تشكيل الحكومة الجديدة بعد
االنتخابات األخيرة .فمن المعروف أنّ رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي
هو القائد األعلى للجيش ،وثمة ثالث فرق من هذا الجيش ترابط في الموصل
لكنها لم تقاتل دفاعا ً عنها .وثمة اعتقاد بأنّ المالكي لم يصدر األوامر لهذه
الفرق بالتصدي لهجوم «داعش» رغم التحذيرات االستخباراتية التي أكدت
قرب ش ّن هذا الهجوم ،وكان يريد توجيه رسائل من خالل سيطرة «داعش»
على نينوى وك��رك��وك وص�ل�اح ال��دي��ن إل��ى ث�لاث��ة أط ��راف ت�ع��ارض ترؤسه
الحكومة العراقية الجديدة .الطرف األول ،هو أسامة النجيفي رئيس البرلمان
الذي يشغل شقيقه أثيل النجيفي منصب محافظ الموصل ،فأسامة النجيفي
يعارض عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة ،واستيالء «داعش» على الموصل
وصالح الدين يبعث برسالة قوية تفيد بأنّ النجيفي ال يملك القوة والقدرة
على المعارضة ،فهو ال يمثل أحداً ،ومعاقل نفوذه لم يستطع الحفاظ عليها
بقدراته ،وهو مدين بوجوده للحكومة العراقية وال لتمثيله الشعبي ،وهذه
محاولة أكيدة إلقناع النجيفي بتغيير موقفه.
الطرف الثاني ،األحزاب الكردية التي تعارض أيضا ً عودة المالكي ،وتضع
شروطا ً البتزازه للموافقة على عودته إلى رئاسة الحكومة ،وع��دم الدفاع
عن كركوك وانسحاب القوات العراقية من مناطق واسعة من هذه المحافظة
يهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى األحزاب الكردية ،ويضع أمامها تحديات
ترغمها على مراجعة سياستها الحالية ،واعتراضها على عودة المالكي إلى
رئاسة الحكومة ،تداركا ً لخطر «داعش» وشقيقتها الكردية المتطرفة.
الطرف الثالث مك ّون من حزبي الحكيم والصدر اللذين يعارضان عودة
المالكي ،والرسالة هي أنهما في مواقفهما الحالية التي تضعف قيام دولة
ق��وي��ة ،وتشكيل الحكومة المقبلة على أس��اس الغالبية السياسية وليس
المحاصصة ،ويساهمان ليس في عرقلة عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة
فحسب ،بل أيضا ً في تعاظم خطر المجموعات التكفيرية وفي مقدّم «داعش»،
ما يشكل تهديدا ً لنفوذ ومصالح هذين الحزبين الكبيرين اللذين من دون
تعاونهما تصعب على المالكي العودة إل��ى رئاسة الحكومة وتنفيذ شعار
حملته االنتخابية الداعي إلى تشكيل حكومة أغلبية لبناء دولة قوية قادرة على
مواجهة التحديات.
تلك هي العوامل التي س ّهلت على «داعش» تحقيق هذه المكاسب السريعة
في ثالث محافظات عراقية مهمة ،إضاف ًة إلى سيطرتها شبه الكاملة على
محافظة األنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق.

�إيران تك�سر العزلة والأطواق
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
ال أح��د يستطيع أن ّ
يغطي الشمس بغربال وينكر
أنّ الصمود اإلي��ران��ي ف��ي وج��ه الحصار والعقوبات
األم �ي��رك �ي��ة واألوروب � �ي� ��ة ال �غ��رب �ي��ة ،وب� �ن ��اء ال� �ق ��درات
العسكرية ،ونسجها التحالفات اإلقليمية ،وقدرتها
على التأثير ف��ي ملفات المنطقة وت�ط� ّورات�ه��ا ...خلق
منها قوة إقليمية على مستوى منطقة الشرق الوسط.
هذا الصمود دفع أميركا الى مفاوضتها ومحاورتها
ح��ول ملفها ال�ن��ووي ،إذ صمدت على موقفها وحقها
في امتالك التكنولوجيا النووية لالستخدام السلمي
وكذلك تخصيب اليورانيوم ...وإيران منذ عهد رئيسها
ال �س��اب��ق أح �م��دي ن �ج��اد ،وف ��ي ع�ه��د رئ�ي�س�ه��ا الحالي
حسن روح��ان��ي ،تحقق المزيد من النجاحات وتثبّت
حضورها ودورها اإلقليمي ،وأضحت قوة مؤثرة في
أكثر من ساحة ودول��ة ،في أم��ن الخليج وأم��ن منطقة
ال �ش��رق األوس���ط ،وتجيد لعبة المصالح وتوظيفها
خدمة أله��داف�ه��ا ،م��ن دون أن تبتعد أو أن تتخلى عن
أصدقائها وحلفائها ،فالقيادة اإليرانية التي خطفت
األضواء في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة،
دخلت ف��ي ح ��وارات م��ع مجموعة  1 + 5ح��ول ملفها
ال�ن��ووي ،وكانت تفاوض من موقع ق��وة ال من موقع
ضعف ،ودخلت أميركا عملية التفاوض تلك من خلف
ظهر حلفائها الذين أظهروا حالة من الحرد الطفولي
والصبياني ،فمصالحها أوالً ،وقبل أي شيء آخر.
ها إي��ران تنجح في كسر أط��واق العزلة والعقوبات
وتتقدم على أكثر من ساحة وصعيد ،باعتراف عالمي
وإقليمي بدورها ومصالحها في المنطقة ،وال مجال
لرسم حدودها ونفوذها من دون حضور أو مراعاة
لحصة إي��ران أو دوره��ا في ذل��ك .القوة وإج��ادة لعبة
المصالح تصنعان المجد والحضور والتأثير إليران.
تتقدم إي��ران وتحقق نجاحات على أكثر من صعيد
وفي أكثر من مجال ،في أفغانستان تلعب دورا ً مؤثراً،
ول �ه��ا ف��ي ال �ع��راق ال �ي��د ال �ط��ول��ى وم��رش�ح�ه��ا للرئاسة
المالكي ازدادت ق��وت��ه ،وف��ي س��وري��ة ف��از األس��د في
االنتخابات التي شهدت إقباال الفتاً ،وال ننسى دورها
في الخليج ،في اليمن وفي البحرين ،كذلك في لبنان
وفلسطين وسواهما.
ك��ان��ت إي� ��ران ح��اض��رة ف��ي ح�ف��ل تنصيب الرئيس
المصري الجديد السيسي ،فرغم العالقة القوية بين
م�ص��ر وال �س �ع��ودي��ة ،ل��م ي �ت��و ّرع ال�س�ي�س��ي ع��ن دع��وة
إيران لحضور حفل التنصيب ،في حين لم تدع تركيا
إل��ى الحفل ،ل��دوره��ا ف��ي دع��م «اإلخ���وان المسلمين»،
وتحريضها على النظام المصري الجديد ،وف��ي ذلك
رسائل مركبة من النظام المصري مفادها أن الدعم
السعودي والخليجي لن يجعل مصر رهينة هذا المال
واالن�ط��واء تحت العباءة السعودية والخليجية .كذلك
عقدت إي��ران اتفاقيات تجارية واقتصادية مع تركيا،
رغم تضارب المصالح واالختالف في شبكة العالقات
وال �ت �ح��ال �ف��ات .ت��رك�ي��ا ع ��دوة حليفتها االستراتيجية
سورية ،وقيادة تركيا «اإلخوانية» تسير من فشل إلى

آخر ،وأضحت بحسب القول الشعبي المأثور «ال مع
سيدي بخير وال مع ستي بخير» ،فاألميركيون يأخذون
عليها دعمها بعض الجماعات اإلرهابية ،واألوروبيون
غير راغبين في قبولها في االتحاد األوروبي ،والفشل
ك��ان م��ن نصيبها ف��ي الملفات المصرية والسورية،
وأوض� ��اع أردوغ� ��ان وأزم��ات��ه ال��داخ�ل�ي��ة ي��وم �ا ً فآخر.
وإي��ران تريد أوالً مصالحها ،وأن تطوع موقف تركيا
لمصلحتها ولمصلحة حليفتها سورية.
هي تجري كذلك محادثات يبدو أنها بلغت مراحل
م�ت�ق��دم��ة م��ع األم �ي��رك �ي �ي��ن ح ��ول م�ل�ف�ه��ا ال� �ن ��ووي ،فال
تريد أميركا منها قضية االتفاق حول الملف النووي
اإلي��ران��ي فحسب ،إذ تعرف أن رف��ع العقوبات ستليه
استثمارات وعقود تجارية ،وه��ي تريد أن يكون لها
وللشركات األميركية نصيب األس��د في ذل��ك ،بمعزل
عن رضى حلفائها أو عدم رضاهم.
ت �ف��رض إي���ران نفسها ق��وة إق�ل�ي�م�ي��ة ،رغ��م الحرب
الطاحنة التي دام��ت مع ال�ع��راق ثمانية أع��وام ،ورغم
الحصار والعقوبات التي تع ّرضت لها على يد أميركا
واوروب� ��ا ال�غ��رب�ي��ة ،فهي ل��م تصمد فحسب ف��ي وجه
الحصار والعقوبات ،ول��م تأبه لالتهامات األميركية
واألوروب �ي��ة الغربية بدعمها ل�لإره��اب ووقوفها إلى
ج��ان��ب س��وري��ة وق ��وى ال�م�ق��اوم��ة األخ���رى ،ب��ل عملت
على أن تتح ّول ال��ى ق��وة عسكرية كبيرة ،م��ن خالل
تطوير التكنولوجيا والصناعات الحربية في مختلف
المجاالت ،ولتقف على أعتاب تصنيع القنبلة النووية،
وه��ي ت�م�ل��ك ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا تصنيعها ،ول�ت�ج�ب��ر الغرب
وأم �ي��رك��ا ع�ل��ى خ ��وض م �ف��اوض��ات م�ع�ه��ا ت�ض�م��ن لها
ال�ح��ق ف��ي تصنيع التكنولوجيا ال �ن��ووي��ة وتخصيب
اليورانيوم لتلك األغ ��راض ،واالع �ت��راف لها بنفوذها
ودوره��ا على الصعيد اإلقليمي ،في حين تكدّس دول
عربية ال �ث��روات ،وتعيش على ال�ه��ام��ش ،ب�لا حضور
وب �ل�ا ت��أث �ي��ر ،ب ��ل ت �ض �م��ن ف �ح �س��ب وج ��وده ��ا وب �ق��اء
قياداتها على ال�ع��روش ،بفعل التحالفات األمنية مع
أميركا ودول الغرب ،وتقيم القواعد العسكرية لتلك
الدول على أراضيها بغية ضمان بقائها وتربعها على
العروش رغما ً عن شعوبها ،ولقاء ان تبقى بقرة حلوب
لتلك الدول الغربية تنفذ مشاريعها وأجنداتها وتنفق
األموال وفق تعليماتها وأوامرها!
«إسرائيل» منزعجة من الدور اإليراني ،ليس بسبب
حالة العداء بينهما أو بسبب دعمها لحزب الله وسورية
فحسب ،ب��ل لقناعتها ب��أن اي��ران ستأخذ دوره��ا في
المنطقة ،فهي كانت الشرطي األميركي في المنطقة
تعاقب وت��ذل م��ن تشاء م��ن األنظمة العربية ،وتدعم
وتظهر من تشاء ،وال أحد من تلك األنظمة يجرؤ على
مواجهتها ،ولتشعر بأنّ نجمها قد أفل بعد هزيمتها في
حرب تموز العدوانية في عام  2006على يد حزب الله
والمقاومة اللبنانية ،تلك «الال» التي حاولت مع العربان
والمشيخات النفطية أن تمنعها ،ولم تستطع ،وباتت
على اقتناع بعد ذل��ك ،وبعد ت��راج��ع ال��دور األميركي
في المنطقة ،بأن إيران أضحت قوة إقليمية مؤثرة في
المنطقة.

} نصار ابراهيم
لم تكن مجرد انتخابات عادية ،بل مواجهة تختصر جميع
المواجهات الدائرة منذ ثالثة أعوام .لذلك حشدت لها جبهة
العدوان همجية الهاون والضغوط والمناورات العسكرية
والتهديد بفتح جبهات ج��دي��دة ،مع ح��رب نفسية شرسة،
وح��رب إعالمية شاملة ،وتشديد للحصار االقتصادي،
وقصف المدن واألحياء والمستشفيات والجامعات وقطع
الماء والكهرباء والتهديد بمجازر ال تبقي وال تذر و...
إآل أن الجبهة المقابلة استعدّت وتهيّأت بدورها للمنازلة
على نحو يليق بها والصمود والمقاومة والقتال األسطوري
المستمر منذ لحظة ال�ع��دوان األول��ى ،فاستعدّت الجموع،
وح��ان��ت لحظة الفعل ف��ي ال�م�ي��دان ب�ق��وة الحسم العظيمة
الشعب.
هي لحظة الفصل القاطعة ،إذ تقرر فيها إرادة السوريين
وقلوبهم وعيونهم وقبضاتهم وباألرقام الحاسمة شرعية
كل من يتحدث باسمها ،فإن زحفوا بماليينهم للمشاركة
في انتخابات االستحقاق الرئاسي ،فهذا معناه أنهم منحوا
الشرعية للدولة الوطنية ولجيشها وقائدها بصورة نهائية
وقاطعة ،وهذا معناه أن القتل والحصار والتشويه والفتنة
والتدمير والشعارات البراقة كلّها لم تنل من ثقة السوريين
وإرادت�ه��م ،وه��ذا معناه أيضا أن ما يسمى بـ»المعارضة أو

إذ رأى العالم من أقصاه إلى أقصاه إرادة الشعب العربي
ال �س��وري ،وأدرك وفهم الحقيقة والسبب وراء أسطورة
الجيش السوري الذي يقاتل ألنه يعرف أن معه وإلى جانبه
وأمامه شعب يدرك معنى الدماء التي يقدمها وقيمتها ،كما
يدرك معاني صموده وقتاله األسطوري على كامل المساحة
السورية...
كانت كلمة السوريين لجميع القتلة واللصوص والمعتدين
والدول المارقة يوم  3حزيران  2014حاسمة ونهائية ،أن
أخرجوا من دمنا ،من أرضنا ،من هوائنا ،من بحرنا ،من
سمائنا ،من مائنا ،من صحرائنا ،من سهولنا ،من جبالنا،
م��ن قمحنا ،م��ن ملحنا ،م��ن زي�ت��ون�ن��ا ،وان �ص��رف��وا! خذوا
موتاكم وان�ص��رف��وا !...خ��ذوا جهلكم وان�ص��رف��وا! ...ولكن
قبل أن تنصرفوا انفضوا غبار أرضنا عن ثيابكم ...وإالّ لن
تخرجوا!...
ها هي دمشق تقف اليوم عصية شامخة على مألوفها،
فهي قالت كلمتها الفصل واألصل ،فيما قاسيون يط ّل بهيبته
على ساحة األمويين وسيفها الدمشقي المش ّرع على الجهات
األربع ،وعاليا ً في صدر السماء يخفق بجمال «علم ل ّم شمل
البالد ألن فيه من كل عين سواد ومن دم كل شهيد مداد.»...
صفحة الكاتب:
https://www.facebook.com/pages/NassarIbrahim/267544203407374

هل تتعار�ض العدالة والتنمية حق ًا مع الأ�صالة والمعا�صرة؟
} عبد الفتاح نعوم ـ المغرب
مذ دخل مؤسس «األصالة والمعاصرة» غمار الصراع الحزبي
واالنتخابي ،دخ��ل في ص��راع هو وحزبه مع «ح��زب العدالة
ّ
يكف قادة «العدالة والتنمية»
والتنمية» ،ومنذ سنة  2007لم
عن التصريح بأن المشروع السياسي لصديق الملك يستهدفهم
أساساً .لكن بين الحين واآلخر يظهر إلى العلن من المواقف ما
ينسف هذه الفكرة ،فتثور الشكوك حول العالقة الملغزة بين
ثالوث «العدالة والتنمية» ،و«األصالة والمعاصرة» ،وكل ما
يدخل تحت خانة الفساد واالستبداد.
نشر الكاتب اإلقليمي لحزب «العدالة والتنمية» بالرحامنة
حديثاً ،مقاال ً يبيّن فيه أن السياسة ،وفق تص ّور حزبه ،ال تعني
اجترار الكالم المتداول بشأن الموقع المميّز لدى السلطات الذي
يحظى به حزب «األصالة والمعاصرة» في معقله ،موضحا ً أن
غريم «العدالة والتنمية» هو الفساد واالستبداد فحسب ،من دون
أن يربط هاتين الصفتين بالبام جريا ً على عادة قيادات «العدالة
والتنمية» .هذا الموقف خيّب آمال الكثيرين ممن كانوا يعلقون
اآلمال على «العدالة والتنمية» ،لعلّه يصطف إلى جوارهم في
صراعهم ض ّد ما يعتبرونه تغ ّوال ً للبام في منطقة الرحامنة ،وفي
مدينة ابن جرير تحديداً ،وكشف لهم أنه ال يع ّول عليه في حرب
انتدب نفسه لها ،بحسب ما عبّر عنه ناشطون سياسيون من
المنطقة نفسها.
في ما يتعلق ب��األداء الجماعي والسياسي لحزب «األصالة
والمعاصرة» في معقله ،ينقسم الرأي العام فريقين ،ولكل بواعثه
المختلفة .األول ينسب كل «إنجاز» من أي نوع للحزب ،ولله ّزة
التي أحدثها ،وللجدال الذي أثاره مذ أن وفد على الحقل الحزبي
المغربي ،أم��ا الفريق الثاني فيرى أن هناك كبوات وتعثرات
في التجربة تق ّوضها وتنعش الفساد على اختالف مستوياته
تسجل لدى بعض
وأشكاله ،ولع ّل مظاهر الثراء غير المشروع التي
ّ
المنتسبين إلى الجسم الجماعي والسياسي للحزب المذكور تزكي

تلك األطروحات ،في حين تدعم التح ّوالت في المظهر العام للمدينة
موقف الفريق األول بشكل أو بآخر .وبصرف النظر عن مصدر تلك
التحوالت ،فهذا الفريق يعتبر أن السياق كله يحسب لحزبهم،
وهذه القراءة مقبولة سياسياً ،لكنها تطرح من حيث تقويم التدبير
الجماعي أكثر من عالمة استفهام.
رغ��م أن هذين الفريقين يتموضعان على نحو غير منظم،
بحيث يمكن إيجاد تمثيل لهما ضمن كل مؤسسة حزبية وضمن
باقي مؤسسات المجتمع المدني ،ويختلف المنتسبون إليهما في
مستوى الدفاع عن تص ّوراتهما .إالّ أن حزب «العدالة والتنمية»
يصرف النظر عن ذلك كله ،يبقى صامتا ً عن االنحياز إلى الخطاب
ال��ذي يتبناه وطنياً ،ما بات معه جليا ً أن المسألة هي مسألة
شعارات وعموميات ،يك ّذبها الواقع الملموس ،بحيث أن «العدالة
والتنمية» يصارع «األصالة والمعاصرة» على المستوى الوطني،
ويغازله في أكثر األماكن إث��ارة للمناقشة حول عالقة الحزب
بالفساد!
يتمتع حزب «األصالة والمعاصرة» بمكانة متميزة ضمن مجاله
الحيوي ومعقله ،وتأتي تلك المكانة من العالقة التي يدعيها أقطابه
بمؤسسه فؤاد عالي الهمة ،وإصدارهم جميع قراراتهم ومواقفهم
باسمه ،ما يعطي الحزب إقليميا ً قدرة التقاط كبيرة وجذب لهرم
السلطة عل مستوى اإلقليم صوب محور الحزب ،إلى ح ّد يدفع
بعض النشطاء إلى اعتبار عامل اإلقليم عضوا ً في الحزب ،وليس
على مسافة واحدة من جميع األحزاب والمك ّونات.
حزب «العدالة والتنمية» غائب تماما ً عن المشهد ،وأول مرة
يعلن فيها موقفا ً يكون أقرب إلى مواقف بعض الدائرين في فلك
«األصالة والمعاصرة» .ولو صعدنا من الميكرو إلى الماكرو،
الكتشفنا مجددا ً أن ال صراع بين الحزبين حول قضية الفساد أو
غيره ،فال يكاد يميز المرء بين مواقف الحزبين من القصر ،فحزب
«العدالة والتنمية» الذي أسسه الدكتور الخطيب الرجل المقرب
من القصر ال فرق بينه وبين حزب «األصالة والمعاصرة» الذي
أسسه ف��ؤاد عالي الهمة رجل القصر ،فال يتعدى كونه صراع

ا�ستراتيجي
الم�صالحة خيار
ّ
�أم �أزمة مالية؟
} هاني جودة
بعد سبعة أعوام من االنقسام الذي أهان كرامة
اإلن �س��ان الفلسطيني ،وب�ع��د م��ؤت�م��رات عربية
ون� ��داءات محلية ،و ّق�ع��ت حركتا فتح وحماس
ات �ف��اق م�ص��ال�ح��ة ق �ي��ل إن ��ه خ �ي��ار استراتيجي
ووحيد لتوحيد الطاقات والجهود ض ّد االحتالل
وممارساته في أرضنا المحتلة .اتفاق اعتمد في
األس��اس على اتفاقية القاهرة  2012مع بعض
مالحظات م��ن الجانبين انتهت ب�ق��دوم اللجنة
الخماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى غزة
وتوقيعها اتفاق مصالحة مع القيادات المؤثرة
في حركة حماس في الداخل والخارج.
الناظر في أسباب االنقسام الفلسطيني يجد
له أبعادا ً لم تطرح على الطاولة في أي مناقشة
أو ح� ��وار ب �ي��ن ط��رف��ي ال� �ص ��راع الفلسطيني،
وبعضها ط��رح ول��م تتغيّر أي نقطة فيه شكالً
ومضموناً ،فمن أه ّم مسبّبات االنقسام تضارب
اإليديولوجيات ،بينما ال يتعدى االتفاق بعض
الثوابت .فحركة حماس هي ج��زء أساسي من
ح��رك��ة «اإلخ� ��وان المسلمين» ،وت��رب�ط�ه��ا بهذه
الحركة أهداف ورؤية عالمية إسالمية متشابكة
وم �ت �ح��دة ف��ي األف��ك��ار وال �م �ب��ادئ ال �ت��ي تنتمي
أساسا ً إلى مدرسة واحدة هي مدرسة «اإلخوان
المسلمين» ،وم��ع وج��ود إيديولوجيا خارجية
تتحد ح �م��اس وال�ن�س�ي��ج ال��وط�ن��ي الفلسطيني
في أه��داف أبرزها الثوابت الفلسطينية جمعاء،
وإيجاد حالة من النضال الدائم على نحو مسلح
ض ّد االحتالل.
ف��ي ال�م�ق��اب��ل ،ح��رك��ة فتح شعبية ووالدتها
فلسطينية المنشأ وال ترتبط إيديولوجيا ً بأي
تيار عربي ،وتتحد في األهداف مع باقي فصائل
العمل الوطني في األرض المحتلة.
ربما جعلت الهزة الشديدة التي تع ّرضت لها
جماعة «اإلخ� ��وان» ف��ي مصر «إخ� ��وان» تونس
يفكرون أكثر حكمة عندما وج��ه مرشد حزب
النهضة التونسية رائ��د الغنوشي انتقادات إلى
سلوك الرئيس المصري السابق محمد مرسي
وجماعة «اإلخوان» في مصر.
مجموع ه��ذه التح ّوالت جعل حركة حماس
تلقي على ال��واق��ع ال�ع��رب��ي ن�ظ��رة ج��دي��دة ،على
ق��اع��دة المصالح الفلسطينية .وم��ن مسبّبات
االنقسام طبيعية التربية الحزبية التي ترفض
الغير على قاعدة «مسلم – كافر»« ،حق – باطل».
وإن تخلصنا موقتا ً من عقدة اإليديولوجيا فإننا
لم نتخلّص حتى اآلن من قاعدة «الحق والباطل»
التي تؤثر سلبا ً على ال��دوام في سلوك األفراد
الحزبيين ،بخاصة الجماعات اإلسالمية.
أك�ب��ر م��ا ن�ف��رت منه ح��رك��ة ح�م��اس وفصائل

العمل الوطني هو التنسيق األمني ال��ذي يجب
أن ي��راع��ي المصالح الفلسطينية ـ الفلسطينية
أوالً وأخ�ي��راً ،لكن ال يمكن أن يكون ذل��ك سببا ً
وشماعة ف��ي اخ�ت�لاف ال��رؤى ووج�ه��ات النظر
بقدر ما يختلف حوله تعريفا ً بهذا المصطلح من
قبل الجمهور الفلسطيني والمثقفين ،لكني أجزم
أنّ هذا التنسيق ال يمثل غاية ألحد ،وبالتالي ال
يمكننا أن نضعه عائقا ً أساسيا ً في استراتجيتنا
الداخلية.
المصالحة تحمل الخير في طريق واح��د ،إذا
كان هناك برنامج وطني عام وموحد تتفق عليه
أساسا ً حركتا فتح وحماس ،جنبا ً إلى جنب مع
باقي فصائل ومؤسسات الشعب الفلسطيني.
ه��ذا البرنامج يصنع من المواقف العامة ثابتا ً
مجمعا ً عليه وال يدعنا ن�غ��وص ف��ي تفسيرات
اإليديولوجيات الخارجية مهما كانت ،ويكون
برنامجنا الوطني جزءا ً من الدستور الفلسطيني
ويعرض على استفتاء وطني عام يحدّد معالم
نضالنا وشكله وطبيعته ض ّد االحتالل ،ويج ّرم
عقيدة التخوين والتضليل.
إذا لم تكن المواقف الوطنية الكبيرة صادقة
تصدأ بالمال ،بل تتبدل وتصبح شبحا ً جديدا ً
يرتدي بزة جديدة لالنقسام ،فإنك ترى النوايا
مج ّردة إذا أوقفتها أمام المال ،وبات معروفا ً أنّ
األزم��ة المالية الحادة التي عانتها حكومة غزة
وحجم رد فعل الجمهور الفلسطيني من جراء
األوضاع االقتصادية األكثر من سيئة دفعها إلى
القبول باتفاقية القاهرة وتوقيع اتفاق مصالحة
م��ع وف��د منظمة ال�ت�ح��ري��ر ،غير أن ثنايا اتفاق
القاهرة في ما يتعلق بأوضاع موظفي حكومة
غ��زة السابقة أرج��أت�ه��ا إل��ى ل�ج��ان متخصصة
لتقويم أوضاع األفراد كافة والبالغ عددهم 24
ألفاً ،وتشكيل لجنة عربية إلعادة هيكلة األجهزة
األمنية الفلسطينية ،إذ نشطت حركة الترقيات
على نحو كبير قبيل توقيع اتفاق المصالحة،
وه� ��ذه ال �ت��رق �ي��ات ي �ج��ب أن ت �ت � ّم وف ��ق معايير
وأسس سليمة ومهنية .وللعلم حتى التفاهمات
وال�م�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ُبنيت على ات�ف��اق القاهرة،
وواف �ق��ت عليها ف�ت��ح وح �م��اس ل��م ت�ت�ط��رق إلى
رواتب حكومة غزة المستقيلة ،بل يسجل موقف
رسمي واحد في هذا المضمار هو تصريح قيادة
«م .ت .ف» حول استمرار دفع روات��ب حكومة
غزة السابقة من قبل حركة حماس ،ولمدة ستة
أشهر ،حتى تنهي اللجنة التقويمية أعمالها ،لذا
تفجرت األزمة مجدّدا ً عندما ارتطمت المصالحة
ّ
يمس المواطن الفلسطيني
براتب أول شهر ،وهذا ّ
في قوته في محاولة غير مسؤولة تج ّرد النَ َفس
الوحدوي الذي عاشته الحالة الفلسطينية أليام
قصيرة.

انتخابات �أف�شلت الم�ؤامرة

هكذا ولذلك كان ر ّد ال�سوريين �شام ًال...
الثورة السورية» مجرد وهم ومشروع عدواني ال أكثر .أما
إذا عزفوا وترددوا فلألمر معنى نقيض.
كانت اللحظة الفاصلة ليوجه الشعب السوري رسالته
النهائية.
�ب ماليين السوريين بكامل وعيهم
وه��ذا م��ا ك ��ان ...ه� ّ
وإرادت �ه��م وذاك��رت�ه��م ورؤي�ت�ه��م وأح�لام�ه��م .ن��زل��وا بكامل
عدتهم وعديدهم .هبّوا حاملين أطفالهم على أعناقهم كأنهم
يرتجزون:
قد ش ّمرت الحرب عن ساقها فشدوا
كانوا يدركون أن نتيجة نزولهم وحضورهم وإرادتهم
في هذا اليوم ال تتعلق بانتخاب رئيس ،وإن تكثفت دالالت
المواجهة الطاحنة ورمز ّياتها في شخص ذلك الرئيس أو
القائد .تعدت األه��داف تقنية االنتخابات لتتحول إلى عملية
كسر إرادات مرة واحدة وإلى األبد ،فأصبحت االنتخابات
ه��ي اللحظة الفاصلة ال�ت��ي ت�ق� ّرر مصير ال�ح��رب بر ّمتها،
ولذلك لم تكن العملية تحتمل التراخي أو المزاح أو التهاون
أو الخوف أو التردّد ،فالمسألة هي أن تكون سورية أو ال
تكون ،أن تحفظ شالالت دماء أبنائها وجيشها أو أن تضيع،
أن تكون ذاتها أو أن تصبح رهينة لقرارات أعدائها وإراداتهم،
أن يكون االستقالل أو ال يكون...
هكذا خاض السوريون المواجهة بالطريقة الشاملة التي
شاهدناها .ج��اؤوا من كل فج عميق ،فكان ي��وم الملحمة ،
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أجنحة داخل المشروع ذاته!.
لو نظرنا إلى هذا الصراع باستحضار الطبيعة البراغماتية
لذهنية «اإلخوان المسلمين» ،والتي يجسدها دفاع بنكيران عن
الملك الذي يفوق من حيث اللهجة أسلوب نخب المخزن أنفسهم،
الكتشفنا أنه صراع ربما حول احتكار مشروع القصر ،لكن الفرق
الوحيد أن حزب «األصالة والمعاصرة» كغيره من األحزاب ،هو
تجمع لذوي المصالح وليس لذوي العقائد ،أما «العدالة والتنمية»
ذو المرجعية «اإلخوانية» فهو ينتهز الفرص أثناء القرب من
القصر ،ويخبئ مشروعا ً أمميا ً حالماً ،بمجرد ما تتوافر الشروط
لتنزيله يتخلى عن دفاعه المستميت عن الملكية وتقديمها كأفضل
ما في المغرب! ويعود إلى عباءة «اإلخوان المسلمين».
ليس غريبا ً وال جديدا ً على «اإلخوان المسلمين» تغيير مواقفهم
بحسب الضرورة .ذات يوم قالوا إن الله مع الملك حينما كان
المصريون مع النحاس ،ف��روح المشروع «اإلخ��وان��ي» ليست
الحرب على الفساد ،وال إنتاج السياسات واألفكار .هم يتعاملون
ببراغماتية وبمنطق التقية ،ويتص ّرفون أينما وج��دوا بحسب
الشروط المحيطة بهم ،لذلك قد يستغرب من ال يعلم طبيعة
التنظيم الدولي لـ«اإلخوان المسلمين» ،أن أشخاصا ً مثل أردوغان
وخيرت الشاطر وراشد الغنوشي وعبد اإلله بنكيران ينتمون إلى
الخط الفكري والسياسي عينه ،فروح مشروعهم هي الوصول إلى
السلطة ثم إعادة ضبط هوية المجتمع ،وإعادة النظر في رغبات
األفراد .مشروع ك ّل همه الصدام مع المجتمع اإلسالمي/الجاهلي!
فهل ينجحون في تحقيق حلم حسن البنا وسيد قطب؟ ال سيما أن
المسلمين حينما يُعييهم الفساد يهرعون إلى رجل «التقوى» ظنا ً
منهم أنه «يخاف الله» ولن يسرق قوتهم أو يك ّذبهم القول .في
حين يجزم هذا األخير بأنهم يريدونه إلحقاق شيء آخر يحلم هو
به ،لذلك ال يتأخر هذا المشروع كثيرا ً قبل أن ينكشف أمام الناس
بأنه كاذب في حربه على الفساد وكاذب في ادّعائه «االنتصار
لإلسالم».

} نور غازي
سورية اليوم تستعيد حيويّتها ،وتخرج من حرب مد ّمرة
كادت تلغي وجودها على خريطة األمة ،تحت شعارات
والفتات عنوانها «الحرية» ،و»الديمقراطية» و»حقوق
اإلنسان» .مؤامرة هدفها تقطيع أوصال سورية وإلغاء
دورها الطليعي والطبيعي في مواجهة أشكال المؤامرات
كافة ،تستعيد دورتها الريادية رغم الدمار الشامل لمعظم
مرافق الدولة وبنيتها ،ناهيك عن القتل والخطف وتدمير
دور العبادة من مساجد وكنائس ،وتهجير المواطنين،
والتنكيل بأجساد ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن قضوا على أي��دي
اإلرهابيين وتأجيج النعرات الطائفية والمذهبية واإلثنية،
وف��رض ن��وع م��ن االستعباد على المواطنين ،وح��رق
األخضر واليابس ،وسرقة المصانع وتدميرها وبيعها
للدول المتآمرة من دول عربية وإقليمية وأجنبية ،وإعالن
بعض المناطق التي تسيطر عليها إمارات إسالمية وهي
ال تمتّ إلى اإلسالم بأيّ صلة ،والحديث عن قرب سقوط
الدولة ،محددة لذلك تواريخ ومواعيد ...وهذا كله إلرساء
«الحرية» و«الديمقراطية» الزائفتين ،واستعادة حقوق
الناس المصادرة!
واحسرتاه على ه��ؤالء الذين ال يعرفون الحرية وما
تعني في بالدهم .ففي مسار الحوادث الجارية شكلت
االنتخابات الرئاسية في الخارج صدمة إيجابية لسورية
وشعبها ،رغم منع العديد من الدول منعت السوريين من
المشاركة في هذا االستحقاق المه ّم .انتخابات صدمت
الجميع بنسبة المشاركة التي فاقت جميع التوقعات
وبنتائج غير متوقعة .وخالوا أنه حال حصول االنتخابات
ستكون النسب متدنية ما يلفت نظر الكثيرين في المنطقة
والعالم ،بخاصة الذين تآمروا على سورية وشعبها
المقاوم .إنما ساد ج ّو من االستغراب والدهشة حيال
ظهور الشعب السوري في الخارج والداخل في معظمه
مع الدولة ومع قائد الدولة ،وفشلت جميع الحسابات
المبنية على سراب يدور في العقول المريضة ،وسرعان
ما تبدّدت األوهام والمشاريع ،فاالنتخابات في مجملها،
في الخارج والداخل ،أثبتت بقوة أنّ خيار الشعب هو
الدولة ومؤسساتها من دون سواها ،وهي وحدها القادرة
على تأمين مصالح ال��ب�لاد وال��ع��ب��اد ،فكان االستفتاء
نابعا ً من قناعة الشعب المؤمن بدور الدولة الحاضنة
لجميع أبنائها ،وأثبت هذا الشعب العظيم مرة جديدة
قدرته على إنجاح االستحقاق االنتخابي رغم التهديدات
واألوضاع األمنية الصعبة .أكد مجددا ً أنه يدرك مصلحة
بلده ومصيره ،فالشعب يق ّرر مصلحته باختياره لقائده
الذي سيسر معه إلى النصر األكيد ،ومع القيادة والجيش
العقائدي للقضاء على اإلرهاب واستئصاله من جذوره
وقطع اليد التي تحاول أن تمت ّد لتعتدي على سورية ،بل
على محور المقاومة والتصدي والصمود كلّه.
تخرج سورية اليوم من بين الركام لتقول للعالم أجمع
نحن وحدنا ندرك مصالحنا ولن نسمح لكم بأن تق ّرروا
مصيرنا ،فهذا شأن سوري بحت ،وما يحصل اليوم على
األرض السورية من إنجازات ،إن على صعيد المصالحات
التي أثمرت نتائج إيجابية ج��دا ً تتض ّمن بقاء الوطن
واحدا ً موحدا ً ومعافى ،ناهيك عن اإلنجازات العسكرية
التي حققها ويحققها الجيش العربي السوري مستعيدا ً
المناطق التي تع ّرضت العتداءات اإلرهابيين وأعمالهم
اإلجرامية .ما تتع ّرض له سورية هو فعالً حرب كونية
لو تع ّرضت لها أي دولة كبرى لكانت وشعبها في خبر
كان .مؤامرة عالمية دنيئة األهداف وذات أبعاد مصلحية
وتخريبية ،المستفيد األول واألخير منها الكيان الصهيوني
وأعوانه في المنطقة .مؤامرة حاولوا بمختلف الوسائل
من دعم لوجستي وسالح متط ّور وإمكانات مالية ضخمة
شاركت في تأمينها لإلرهابيين سائر دول الخليج ومعهم
ّ
«المتحضر» والمغرور بقدراته التخريبية.
تركيا والعالم

مع هذا كله لم تستطع هذه القوى الظالمية كافة تحقيق
أهدافها التآمرية.
استعادت سورية زمام األمور وأعلنت النصر المظ ّفر
على قوى الغدر والخيانة وعلى مَن تآمر و«شارك» وسهّل
ضربها ،ومَن حاول أن يلغي دورها السيادي والنضالي
في أمتنا والعالم .صمود أسطوري ستتحدث عنه األجيال
الصاعدة وسيشكل استراتيجية جديدة تفرض على العالم
االنحناء أم��ام عظمة هذا الشعب الجبّار .صمود مليء
بوقفات العز المش ّرفة .بلى ،صمدت سورية وانتصرت،
وه��ي تتصدّر اآلن جميع القوى المكافحة والمقاومة
الشريفة الكريمة ،والمتآمرون إلى مزبلة التاريخ الذي ال
يرحم أي خائن أو متآمر على بلده وأبناء شعبه وأمته.
بلى انتصرت سورية .هي دولة الصمود والتصدي في
زمن ق ّل نظيره ،ليس في المنطقة فحسب ،بل في العالم
كلّه .سورية رفعت رأس المقاومين وجميع الشرفاء،
في الساحات كلّها .المقاومون الذين وقفوا معها كانوا
صادقين في ما قالوا وتعهّدوا ،ولسورية أصدقاء أوفياء
لن يتركوها وحيدة في معركة المصير.
كذلك ما كان هذا الصمود ليحصل لوال قيادة حكيمة
على رأسها القائد الدكتور بشار حافظ األسد ،الذي أثبتت
التجارب ،خصوصا ً في ظ ّل الظروف الراهنة ،أهمية قيادة
مماثلة وحاجة األمة إليها في مرحلة تاريخية ومفصلية
واجهت فيها سورية حربا ً كونية مدمرة.
ك��ان لسورية دور متميّز في تقديم الدعم المطلق
لمختلف حركات التحرر والمقاومة في األم��ة والعالم
العربي ،فمن خالل هذا الدعم تحقق أه ّم وأعظم انتصار
في تاريخ الصراع العربي الصهيوني ،يوم استطاعت
المقاومة اإلسالمية والوطنية اللبنانية تحطيم األسطورة
«اإلسرائيلية» التي طالما تغ ّنوا بها وحفظوها عن ظهر
قلب ،لتصبح ع��ن��وان األع���راب حفاظا ً على وجودهم
واستمرارهم في مواقعهم .كان انتصار تموز المجيد الذي
كلّل جبين الشرفاء أجمعين من أمتنا ،وكم كنت صادقا ً
أيها القائد والمقاوم ورأس حربة المقاومة في وجه األعداء
أيها السيد المحترم السيد حسن نصرالله حين قلت «إن
إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت» .صدقت يا سيد النصر
الذي تحقق بجهاد األبطال المقاومين الميامين ،وبدعم
مطلق وال محدود من سورية.
سورية تفرض اليوم على العالم بقيادتها وشعبها
وجيشها االعتراف بالهزيمة التي حطمت حلقات المؤامرة
وأهدافها ،لتبني مع الحلفاء جميعا ً استراتيجية متطورة
متقدمة قادرة على حماية أمتنا ومحور المقاومة ،وهي
تشكل محورا ً جديدا ً متجدّدا ً يقود العالم العربي بال
منازع.
نتيجة م��ا تحقق م��ن ان��ت��ص��ارات وص��م��ود لسورية
والمقاومة في لبنان وفلسطين ،مطلوب العمل على
الحفاظ على الجهوزية نفسها التي نتمتع بها ،وعلى
تطوير قدراتنا العسكرية والتكنولوجيا الحديثة كي تبقى
الدرع الواقية لمواجهة األخطار التي سنواجهها مستقبالً.
أما السالح فلن نتركه ،فهو شرفنا وعزنا وكرامتنا ،ومهما
تكن الظروف والمعطيات لن نترك السالح ال��ذي أثبت
فاعليته في طرد المحت ّل عن ديارنا ومواجهة مختلف أنواع
التطرف واإلره��اب ،وسيبقى اتصالنا بالعدو هو اتصال
الحديد بالحديد والنار بالنار ،وهو الكفيل باسترجاع
حقوقنا المسلوبة وإحقاق الحق في وجه الباطل.
ألف تحية للقائد الرئيس بشار األسد ولشعبه األبي،
ّ
يسطر أعظم المالحم البطولية
ولجيشه المغوار ال��ذي
في تاريخ أمتنا ،وألف تحية لقائد التحرير السيد حسن
نصرالله ،وأل��ف تحية لجميع المقاومين الشرفاء على
ساحات النضال القومي كافة .وألف تحية للحزب السوري
القومي االجتماعي ،فستبقى فلسطين قضيتنا ،وسيظ ّل
هتافنا مدوياً :لتحي سورية وليحي سعاده.

