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ا�ستقرار العراق و«د�ستور بريمر»
} حميدي العبدالله
الحرب الراهنة في العراق ليست كلّها نتيجة للر ّد األميركي – الخليجي – التركي على نتائج
االنتخابات العراقية ،بل يكمن جزء من دوافعها في الصراع على السلطة بين أطراف الطبقة
السياسية العراقية .الصراع الذي بدأ في ظ ّل االحتالل واستم ّر بعد جالئه ،لم تستطع ضغوط
االح��ت�لال األميركي وض��ع ح�� ّد ل��ه ط��وال السنوات الثماني ،وه��ي عمر االح��ت�لال األميركي
والغربي للعراق .وال استطاعت تفجيرات اإلرهابيين التي حصدت أرواح ألوف الضحايا من
السنة والشيعة واألكراد وضع حد لهذا الصراع.
ً
ثمة ف��ي دول العالم كافة ص��راع على السلطة ،لكن ه��ذا ال��ص��راع يت ّم ع��ادة اس��ت��ن��ادا إلى
اصطفافات سياسية ،ولذلك مهما بلغت حدة هذا الصراع ومستواه فإنه لن يترك أث��را ً في
الوحدة المجتمعية ،ونادرا ً ما يهدّد االستقرار إالّ في مراحل األزمات الكبرى.
م��ا جعل ال��ص��راع على السلطة ف��ي ال��ع��راق مختلفا ً ع��ن غيره لناحية تأثيره ف��ي الوحدة
المجتمعية (الوحدة الوطنية) وفي االستقرار السياسي واألمني ،هو الدستور الذي وضعه
الحاكم األميركي بول بريمر فور سيطرة قوات االحتالل على العراق وعلى العاصمة بغداد،
فالدستور ك ّرس تقاسم السلطة في العراق على أسس مذهبية وعرقية ،مذهبيا ً بين الشيعة
والسنة ،وطائفيا ً بين طوائف المجتمع العراقي ،وعرقيا ً بين العرب واألكراد ،وكانت النتيجة
الحتمية لهذا الدستور التي حذر منها األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حينه،
أنه أضفى على الصراع السياسي بين مك ّونات الطبقة السياسية الطابع المذهبي والطائفي
المتجسدة في تقاسم المناصب الحكومية على أساس
والعرقي ،وأعيد إنتاج التجربة اللبنانية
ّ
مذهبي وطائفي وعرقي.
ه��ذا الدستور ك��ان الخطوة األول��ى على طريق تمزيق الوحدة الوطنية ،والتأسيس لعدم
االستقرار السياسي والعسكري .ففي ظل ه��ذا الدستور ،إذا أدت صناديق االنتخاب إلى
فوز ممثلي األكثرية ،فإنّ هذه األكثرية هي من لون مذهبي وعرقي معين ،في حالة العراق
الشيعة العرب ،عندئذ يشعر السنة العرب بأنهم مضطهدون وال يشاركون في الحكم على قدم
المساواة ،كما يشعر األكراد بأن دورهم في المرتبة الثانية ،وإذا أدت أي معادالت أخرى إلى
سيطرة األقليات على الحكم ،سواء كانت أقلية مذهبية أو عرقية ،سوف تشعر األكثرية بأنها
مهمشة ومصادرة حقوقها ،وي��ؤدي الشعور الدائم هذا بالغبن عند هذا الطرف أو ذاك إلى
استمرار الصراع ،إنما بخلفيات مذهبية وطائفية وعرقية ،على السلطة ،ما يؤدي إلى تعزيز
االصطفافات المذهبية والطائفية والعرقية وتقويض االستقرار.
المواطنون في ظ ّل «دستور بريمر» ليسوا أبناء شعب واحد تجمعهم رابطة المواطنة وتحدد
عالقاتهم مع دولتهم ومؤسساتها المختلفة ،بل هم جماعات مذهبية وطائفية وعرقية ،وتلك
االصطفافات هي أساس عالقاتهم مع الدولة ومؤسساتها المتعددة ،والطوائف والمذهب هي
وسيلتهم للوصول إلى المناصب الحكومية الرفيعة والعادية .وبديهي أن هذه االصطفافات
تنتج وضعا ً يقود إل��ى تمزيق ال��وح��دة الوطنية وتوفير أس��س نشوب ال��ح��روب والنـزاعات
الدموية على غرار ما يشهده العراق اآلن.
مسيرة تعافي العراق تبدأ بإلغاء «دستور بريمر» واستبداله بدستور يح ّل رابطة المواطنة
مكان رابطة المذهب والطائفة والعرق في عالقة المواطن العراقي مع دولته.

لي�سوا «معار�ضين» بل هم خونة
علني لـ«�إ�سرائيل»
ووال�ؤهم ّ

} طاهر محي الدين
يقول أوباما وكيري إن على العراقيين االتحاد لمواجهة
الخطر التكفيري اإلرهابي الممثل بالقاعدة وطفلها السقط
«داع��ش» وباقي الجماعات اإلرهابية وبفصاحة القحباء
وهي تحاضر عن العفة ،محاوالً وبفخر العاهرات التب ّرؤ
م��ن تهمة إن��ج��اب ه��ذا المولود المش ّوه المس ّمى «تنظيم
القاعدة» ،الذي أسسته بالده وجنرالها بترايوس ،ودعمه
وم�� ّول��ه الكيان الصهيو ـ وهابي ال��ذي س ّهل م��روره عبر
مطاري جدة والرياض إلى أفغانستان حيث كان اإلرهابي
ال��س��ع��ودي أس���ام���ة ب���ن الدن ،ي��زع��م م��واج��ه��ة «الجيش
الشيوعي السوفياتي الكافر» ،في رأيهم ،ومتناسيا ً أيضا ً
أنه بمساعدة ربيبته بريطانية الدولة االستعمارية األكبر
ف��ي العالم وذن��ب��ه الفرنسي ه��م أنفسهم حطموا العراق
وقسموه وسرقوا مقدراته وألحقوا الذل واإلهانة بأبنائه،
ّ
وهم أنفسهم هجروا مسيحييه وأزك��وا فيه نار الطائفية
والعرقية ،بمساعدة أذنابهم في السعودية وقطر وتركيا،
وقاموا بتسليح وتمويل وتدريب وتسهيل مرور المزيد
من إرهابيّي «القاعدة» الوهابيين إلى أراض��ي العراق في
محاولة إلنشاء منطقة ظهيرة لما يسمى بـ»دولة اإلسالم
ف��ي ال��ع��راق وال��ش��ام» والممتدة اف��ت��راض��ا ً م��ن ري��ف حلب
الشمالي إلى حدود العراق التي تحتوي على ثروة مائية
ونفطية ،علما ً أنّ الهدف الرئيس لما يحدث في العراق اآلن
هو كسر الحلقة الممتدة من الصين إلى البحر المتوسط،
وال���ذي يمر حكما ً م��ن أفغانستان وإي���ران وال��ع��راق إلى
سورية ،فاألميركي سينسحب صاغرا ً من أفغانستان التي
تفصل بين إيران والصين ،لذا كان ال بد له من إيجاد عقدة
جديدة تمنع هذا التمدد للصين وإيران إلى البحر المتوسط،
وهذه العقدة نفسها كان الهدف الثاني من إيجادها صنع
ورق��ة ضغط جديدة الستعمالها في المحادثات النووية
اإليرانية والضغط على روسيا للحصول على مكاسب في
أوكرانيا وأوروبا الشرقية وسورية.
هنا أع��ود إل��ى حديث جانبي دار بين ج��ورج غاالوي
ووليام هيغ في حوار طويل ع ّما يحصل في سورية وذ ّكره
بالغباء ال��ذي ارتكبوه إب��ان غ��زو العراق وأنهم يرتكبون
الحماقات نفسها مجدّدا ً في سورية ،بعدما ارتكبوه في
ليبيا ونصحه يومذاك بقراءة قصة «فرانكشتاين» حتى
النهاية لكي يعلم إل��ى أي م��آل س��ي��ؤول��ون ،وأقتبس من
الحديث:
«كما أخبرتك بداية ،ال يوجد هناك «قاعدة» في العراق،
ولكنكم إذا غزوتموها فإنكم ستولدون الماليين منهم،
وال��ذي��ن ل��ن يبقوا ف��ي ال��ع��راق فحسب ،إنما سينتشرون
مثل الغدة السرطانية في المنطقة ،وينطلقون منها باقي
العالم ،ذلك ألن المتط ّرفين سوف يدركون تماما ً ازدواجية
المعايير في تعاملكم مع الديكتاتور األس��وأ في المنطقة
وحبيبتكم «إس��رائ��ي��ل» ،ويتابع ف��ي حديثه ع��ن اإلره��اب
 :إن��ك��م إذا قمتم بتصنيع ال��وح��ش فإنكم ل��ن تستطيعوا
السيطرة عليه الحقاً ،كما فعلتم عام  1980في أفغانستان
حيث م ّولتم وسلّحتم ودعمتم ما يسمى بـ»المجاهدين
اإلسالميين» وسرعان ما كبر هذا المارد وانقلب علينا في
أميركا وبريطانيا ومدريد ،واليوم عليكم أن تدركوا أنكم
حين تكبّرون هذه التنظيمات والجماعات اإلرهابية بهذا
الشكل الكبير فإنها سرعان ما ستنقض عليكم».
هنا نطرح بعض األسئلة المشروعة:
 م��ن ه��و المتضرر األك��ب��ر م��ن ع���ودة ال��ع��راق معافىوقو ّياً؟
 من هو المستفيد من تفتيت العراق؟ من هو المستفيد من سرقة ثروات العراق النفطية؟ لماذا يتم هذا العمل الممنهج إلسقاط السيد نوريالمالكي؟
يك ّرر السيد حسن نصر الله « :وراء كل حرب وجريمة
فتشوا عن اإلسرائيلي» .هذه عين الحقيقة ،يساهم تدمير
العراق حتما ً في تشكيل ما يسمى النطاق النظيف لمحيط
الكيان الصهيوني إذ يؤدي إنشاء هذا النطاق على تدمير
وتفتيت المثلث األخطر (سورية ومصر والعراق) ،ولكن

المقاومة وال�شرع ّية الدولية

} جاك خزمو



بعد فوزه بمنصب رئيس دولة الكيان «االسرائيلي» في االنتخابات
التي جرت في البرلمان (الكنيست) «االسرائيلي» يوم الثالثاء  10حزيران
اليميني المتط ّرف روبين ريفلين برقيات واتصاالت
 ،2014تلقى الرئيس
ّ
هاتفية تهنئه بهذا الفوز ،وبينها تهاني من الذين يسمون أنفسهم بأنهم
«معارضون سوريون» .وقد أبدوا فيها سرورهم لفوز ريفلين و َت ّطلعهم
إلى تعاون أكبر لتدمير سورية.
وسائل اإلعالم «االسرائيلية» طبّلت وز ّم��رت لهذه التهاني اآلتية من
عمالء كشفوا المزيد من تواطئهم مع عدو بلدهم األول وعدو األمة ،وعروا
أنفسهم فأكثر وأكثر أمام شعوب العالم كلّها.
كان أحد أعضاء ما يس ّمى بـ«المعارضة السورية» ،والمقيم خارج
سورية في فنادق الخمس نجوم قد أدلى بتصريح وعد فيه باستعداد
«المعارضة» للتنازل عن حق سورية في الجوالن المحتل مقابل تعاون
«اسرائيل» مع «المعارضة» السقاط الدولة السورية ،خاصة الرئيس
الشرعي الدكتور بشار األسد .وما زال هؤالء «المعارضون» يتحدثون
بصورة شبه يومية مع وسائل اإلع�لام في «إسرائيل» طالبين الدعم
«االسرائيلي» لمشروعهم التآمري على سورية ،القلب النابض لألمة
العربية.
قد ال يستحق هؤالء تناولهم في أي مقال أو موضوع ألنهم خونة وعمالء،
لكن من الواجب على كل كاتب شريف أن يدافع عن سورية ،وأن يعري
هؤالء المتآمرين ،ويكشف ألبناء الشعب السوري أن هدف هؤالء الخونة
هو تدمير سورية ،والدخول إليها عبر الدبابات «االسرائيلية» ،فهم ال
يبغون اإلصالح بل يسعون الى تدمير سورية وتسليمها إلى أعدائها،
وهذا الهدف ألن يتحقق بالطبع الن سورية قلعة حصينة قوية صلبة،
كسرت وتكسر جميع األيادي التي امتدت وتمتد إليها.
هؤالء أكدوا بشكل قاطع أن رئيسهم هو ريفلين إذ يؤكدون الوالء عبر
تقديم التهاني له ،وعبر استعدادهم لتقديم كل شيء يطلبه منهم مقابل
مساعدتهم في تدمير سورية وإسقاط الدولة ،وضرب الوحدة الوطنية
فيها!
يؤكد هؤالء أنهم «نموذج» حي لطبيعة «المعارضة» وشكلها ونوعيتها
في الخارج ،فهي ليست في الواقع معارضة بل مجموعات متآمرة ،فوالؤها
األول واألخير هو لعدو سورية ولجميع المتآمرين عليها.
الشعب السوري واع ويعرف ه��ؤالء منذ فترة طويلة ،لكن تهاني
بعضهم للرئيس «اإلسرائيلي» اليميني المتطرف الذي يشجع االستيطان،
ويرفض إنهاء االحتالل ،ويرفض حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه
الكاملة ،ع ّرتهم وأك��دت لنا جميعا ً أنهم أع��داء سورية وأع��داء فلسطين
وأعداء العروبة .وهم خونة عمالء عبيد ،وليسوا سوريين أو عربا ً ألنهم
موالون وأتباع وأذناب ألعداء األمة وفي مقدمهم «إسرائيل» ،ومصيرهم
مزابل التاريخ.

ما �أف�صح الأميركي وهو يحا�ضر في ّ
العف ّة
بعد قرار األميركي عدم خوض أي حرب بجسده مباشرة
وعجز الكيان الصهيوني ع��ن القيام ب��أي ح��رب منفردا ً
في المنطقة ،كانت الوجوه األخرى للصهيونية (الوهابية
والسلجوقية والهاشمية) األدوات األش ّد فتكا ً في تنفيذ هذا
المخطط ،فالسعودية التي خلعت قناعها ظهرت بأنها أش ّد
ع��دواة للعرب والمسلمين من الكيان الصهيوني ،وكذلك
السلجوقي الطوراني «اإلخ��وان��ي» وال��ذي يعود تاريخيا ً
ب��ح��ذوره إل��ى يهود ال��دون��م��ة ،ه��و ذو مصلحة كبرى في
تفتيت األم��ة العربية ليعود واليا ً عليها بشراكة مع أبناء
عمومه في الكيان الصهيوني ،وصاحب مصلحة آنية في
سرقة نفط ال��ع��راق بعد ت��ده��ور اقتصاد ب�لاده الوهمي،
ولتحقيق أي أنجاز بعد تدهور شعبيته المهول في تركيا.
السعودية وتركيا اللتان تعزفان على وتر طائفي فشال
ف��ي س��وري��ة فالجيش وال��ش��ع��ب وال��ق��ائ��د ه��م أب��ن��اء طائفة
واح��دة كبرى تجمعهم اسمها سورية ،وفشال في لبنان
بثالثية الجيش والشعب والمقاومة ما أسماه السيد نصر
الله بـ»مثلث الذهب» وستفشالن في العراق إذا استعملتا
الوصفة السورية واللبنانية نفسها ،وال يمكن أن ينجحا
في العراق ألن العراق ليس وحيداً ،فسورية أعلنت أنها
تقف ب��ق�� ّوة إل��ى ج��ان��ب ال��ع��راق ف��ي ح��رب��ه على اإلره���اب،
ومجلس األم��ن القومي اإليراني اجتمع على نحو طارئ
وأعلن أنه لن يسمح لإلرهاب بالتمدد في العراق ،وسيفشل
هذا اإلرهاب أمام تالحم أبناء الشعب العراقي الذي تهافت
تلبية ل��دع��وة ال��م��راج��ع واألئ��م��ة لقتال ه���ؤالء الوهابيين
التكفريين ولحماية وحدة العراق واألماكن المقدسة.
أما لماذا هذا السعار إلسقاط الرئيس المالكي ،فالجواب
ببساطة شديدة ألنه كان شوكة في حلق مشروعهم في
الحرب على سورية ،وألنه يدرك خطورة ما يحصل في
المنطقة إذا سقطت الدولة السورية ،وألنه أسقط األقنعة
ع��ن التكفير ال��وه��اب��ي واإلج����رام الخليجي ،تلميحا ً تارة
وتصريحا ً تارة أخرى ،وألنه رفض تقسيم العراق مثلما
ورف��ض بقاء ج��زء من ق��وات الغزو األميركي بعد تاريخ
انسحابها ،وألنه فاز في االنتخابات األخيرة على نحو يفقأ
عيونهم ،فبقاؤه على رأس القرار في العراق يعني القضاء
تماما ً على مشروعهم الصهيوني.
إذن ،إال َم ستؤول األمور في العراق والمنطقة؟
األميركي المهزوم في المنطقة وفي أفغانستان وفي
أوكراينا ،يدرك تماما ً أنه في حاجة إلى الروسي واإليراني
والصيني لتغطية انسحابه من أفغانستان مع نهاية العام،
ويحاول الحصول أي ورقة للضغط على هؤالء لتسهيل
ان��س��ح��اب��ه اآلم���ن وي����درك أن���ه ل��ن يحصل ع��ل��ى ش���يء في
محادثات ثنائية ،وأنّ عليه تسوية ملفات المنطقة كلّها مع
المحور كامالً ،وأنّ عليه التسليم بأن محور جديدا ً تشكل
ف��ع�لاً م��ن الصين إل��ى مضيق جبل ط���ارق ،وأن أحالف
البريكس وشنغهاي باتت حقيقة ال يمكن إنكارها البتّة،
واالنتصار السوري وتكريس الرئيس األسد قائدا ً وزعيما ً
أساسيا ً في هذا الحلف والمحور ال يمكن حجب شمسه
بغربال وال بسياسة «ع��ن��زة ول��و ط���ارت» .ويعلم تماما ً
أن ال أفق لقيام أو استمرار مثل هذه الكيانات اإلرهابية
الوهابية ،وأن عليه دف��ع ثمن ما فعل بالمنطقة واإلقليم
هو وأذنابه ،لكنه يريد خفض سقف هذه األثمان ،وهذا لن
يحدث فعلياً ،ألن الشعب العراقي وحكمة قيادته لن تسمح
لهذا اإلرهاب بالمرور يقيناً ،مستفيدة من النصر السوري
ودروس الحرب السورية.
وف���ي ال��م��ح��ص��ل��ة ،ال��ت��م��اس��ك ب��ي��ن دول ه���ذا المحور
والتعاون على الصعد األمنية والعسكرية واالقتصادية
ك��اف��ة ،وص���والً ربما إل��ى تشكيل ف��درال��ي��ات ف��ي م��ا بينها
سيكون الحل األمثل للعبور إلى خريطة العالم الجديدة،
وتظهير األق��ط��اب وص���رف نتائج ال��ص��م��ود واالنتصار
على األرض لتحقيق واقع العالم المتعدد القطب ،وك ٌّل في
منطقة نفوذه.
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} د.شفيق أنطون
ك ّرس القانون الدولي والمواثيق الدولية حق
الشعوب في المقاومة والتخلص من االحتالل،
ع��ب��ر إدراج ه���ذا ال��ح��ق ف��ي ب��ع��ض االتفاقيات،
ونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:
 - 1اتفاقية مؤتمري الهاي  1899و،1907
إذ أع��ل��ن��ت ه����ذه االت��ف��اق��ي��ة ص���راح���ة قانونية
ال��م��ق��اوم��ة الوطنية ض�� ّد االح��ت�لال وال��ع��دوان،
وع��� ّرف الشعب ال��ق��ائ��م أو المنتفض ف��ي وجه
ال��ع��دو بأنه «مجموعة المواطنين م��ن السكان
في األراض��ي المحتلة ،الذين يحملون السالح
ويتقدمون لقتال ال��ع��دو ،س��واء ك��ان ذل��ك بأمر
من حكومتهم أو بدافع من وطنيتهم ،وتنطبق
عليهم صفة المحاربين شرط حمل السالح علنا ً
والتقيد بقوانين الحرب».
 - 2ميثاق األمم المتحدة ،إذ اعتبرت المادة
 51م��ن الميثاق أن «ليس ف��ي ه��ذا الميثاق ما
يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول ،فرادى
أو جماعات ،في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت
قوة مسلحة على أحد أعضاء األم��م المتحدة».
بيد أن الدول االستعمارية أص ّرت على تفسير
حق الدفاع عن النفس على نحو ال ينطبق على
الواقع ،فادعت أنه يقتصر على ال��دول فحسب
م���ن دون ال��ش��ع��وب ،ورف���ض���ت ب��ال��ت��ال��ي مبدأ
حروب التحرير وحركات المقاومة الشعبية.
 - 3االتفاقيات ح��ول حقوق اإلن��س��ان ،إذ
اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار
رقم  2674سنة  1970والتي أع��ادت تأكيدها
أنّ األش��خ��اص ال��ذي��ن ي��س��اه��م��ون ف��ي حركات
المقاومة وكذلك المواطنين ،ألجل الحرية ،يجب
أن يعاملوا لدى القبض عليهم كأسرى حرب،
وفقا ً لمبادئ اتفاقية الهاي لعام  1907واتفاقية
جنيف الثالثة لعام  1949وعلى وجوب تجنب
حروب العدوان والنزاعات المسلحة.
لو ألقينا نظرة على وضع المقاومة في لبنان
لوجدنا األح���زاب الوطنية تمسكت بحقها في
المقاومة ،وك��ذل��ك فعلت المقاومة اإلسالمية

حتى استكمال التحرير عام .2000
جسدت المقاومة ح ّقها في تحرير األرض
ّ
من المحت ّل بمختلف الوسائل المتاحة ،حتى
ارت��ع��ب م��ن ع��م��ل��ي��ات��ه��ا االس��ت��ش��ه��ادي��ة ،فضالً
عن العمليات الرشيقة ،ول��ذا نرى أن المقاومة
اإلسالمية المتمثلة خاصة بحزب الله تابعت
وال ت��زال مسيرة التحرير عبر ارتكازها على
بعدين استراتيجين:
 - 1البعد االول :العمق القريب المتمثل
بالجمهورية العربية السورية ،المؤيد على نحو
تام للمقاومة كنهج نضالي تحر ّري.
 - 2البعد الثاني :العمق االقليمي المتمثل
بالجمهورية اإلسالمية في إي��ران التي رفعت
علم فلسطين منذ بداية انتصار ثورتها.
ف���ي ال��ب��ع��د األول ن��ج��د انّ ال��ن��ه��ج ال��س��وري
ف��ي المفهوم ال��ت��ح��رري ،م��ن خ�لال موقفه من
ال��ث��ورة الفلسطينية ،ق��دم ال��دع��م بك ّل م��ا تملك
سورية من طاقات إلب��راز الهوية الفلسطينية
ال��ش��ام��ي��ة – ال��ع��رب��ي��ة ص��اح��ب��ة ح��ق ف��ي العودة
وفق القرارات الدولية ،ناهيك عن الدعم الكامل
مجسدة
للقوى واألح��زاب الوطنية في لبنان،
ّ
بذلك فكرها القومي المنطلق من رؤية معرفية
قومية ال تعرف العصبيات الطائفية والمذهبية
والعرقية.
على هذا النحو كان موقف الجمهورية العربية
السورية مع «المقاومة اإلسالمية» على قاعدة
جهادية ،م ّكنها من تحقيق االنتصارات المتتالية
ف��ي م��ي��ادي��ن ال��ص��راع العسكري والسياسي،
حتى بلغت يوم  25أيار عام .2000
أما خلفية البعد اإلقليمي -اإليراني في دعمه
للمقاومة في لبنان ،يستند إل��ى رؤي��ة معرفية
تتعلق بوعي قادتها لفكرة الحرية ورفضهم
واق��ع العبودية أينما ك��ان ،فالحرية لدى القائد
المرجع هي تكليف شرعي معيارها المعرفة
ال��ت��ي ت��ع�� ّم ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��م��س��ت��ض��ع��ف��ة لتبلغ
مستوى المجتمعات القوية ،إذ «إن المجتمع
معرفة والمعرفة قوة» (سعاده).

 رئيس تحرير البيادر ـ القدس الشريف

فعلها ال�شيطان الأكبر� ...أميركا تدعم «داع�ش»
} حسين الديراني
لن ينطلي علينا ادّعاء أميركا محاربة اإلره��اب ،فدولة
قامت على اإلرهاب وقتل الهنود الحمر وإبادتهم ال تقوم وال
تقوى وال تستم ّر إالّ على دعم الحركات االرهابية في العالم
وصنعها ،ولقد زرعت دولة صهيونية إرهابية في جسد
األمة.
كما ال يُخفى على أحد من ص َنع حركة طالبان وأخواتها،
ومن دعم الجماعات التكفيرية اإلرهابية وم ّولها في منطقتنا
في مه ّمة إشاعة الفوضى ،وعدم االستقرار ،وترويع البشر،
المقسم ،وإثارة الفتن
وهدم الحجر ،وقطع الشجر ،وتقسيم
ّ
والنعرات المذهبية في ك ّل بقعة من بقاع عالمنا العربي
واإلسالمي ،تارة باسم الحرية ،وتارة باسم إقامة دولة
الخالفة اإلسالمية ،فهو الشيطان األكبر أميركا كما وصفها
اإلمام الخميني الراحل ،وكان تشخيصه دقيق الوصف،
وحقيقة األمر والواقع.
سمعنا كثيرا ً تصريحات المسؤولين السياسيين
والعسكريين األميركيين ع��ن نيّتهم دع��م الجماعات
المعارضة «المعتدلة» للنظام السوري كما تس ّميها أميركا
بأحدث األسلحة المتط ّورة لقلب ميزان القوى في سورية،
بعدما تقهقرت جميع الجماعات المسلحة اإلرهابية أمام
ضربات الجيش العربي السوري وحلفائه ،وبات إعالن
النصر الحاسم قريباً ،خصوصا ً بعد ملحمة االنتخابات
التي خاضها الشعب السوري في الداخل والخارج ،والتي
أفضت الى تجديد الثقة العارمة بالرئيس الدكتور بشار
األسد رئيسا ً وقائدا ً للجمهورية العربية السورية.
أمام هذه االنتكاسات كلّها للسياسة األميركية وحلفائها
في الميدان السوري الذي حطم مختلف أشكال اإلرهاب
المدعوم أميركيا ً وخليجيا ً وتركياً ،وأعاد الرئيس بشار
األسد رئيسا ً بانتخابات مليونية حرة نزيهة ،والميدان

المصري الذي أبعد «اإلخوان المسلمين» حلفاء أميركا عن
الساحة السياسية ،والميدان الروسي في أوكرانيا الذي
أعاد شبه جزيرة القرم إلى روسيا ،كان ال ب ّد من االنتقام
في مكان آخر ،وليس هناك مكان أه ّم من العراق ألسباب
عديدة.
أوالً :اإلحساس والتقدير بأنّ حلف المقاومة بات أكثر
قوة من أي وقت مضى ،وهو ممت ّد من إي��ران الى العراق
فسورية ولبنان من دون أيّ فواصل جغرافية.
ثانياً :مراقبتها زعماء دول الخليج وهم يتسابقون إلى
زيارة طهران ودعوتها إلى تعزيز العالقات الديبلوماسية
واالقتصادية القوية مع دول الخليج.
ثالثاً :قلق الدولة الصهيونية وضغطها على اإلدارة
األميركية للقيام بعمل عسكري ض ّد المنشآت النووية
اإليرانية بدال ً من التفاوض للوصول الى ح ّل سلمي للملف
النووي اإليراني السلمي.
كانت محافظة نينوى واألن��ب��ار أفضل خيار ل�لإدارة
األميركية في قلب األوراق ،لما لها من أهمية استراتجية
جغرافية لقطع شريان كبير من جسد محور المقاومة ،وهي
تعلم البيئة الحاضنة لإلرهابيين في تلك المحافظات.
بعد الهجوم «الداعشي» المدعوم أميركيا ً وخليجيا ً
وتركياً ،واحتالل محافظة نينوي التي تض ّم أكبر المدن
العراقية الموصل من دون مقاومة ،وضمن خطة مسبقة مع
األجهزة العسكرية واألمنية الخائنة ،تكون أميركا قد وفت
بتعهّداتها في تقديم الدعم العسكري والمالي للجماعات
اإلرهابية المسلحة المقاتلة في سورية وال��ع��راق ،فما
غنمته «داعش» من أسلحة وعتاد وطائرات ونهب مليارات
الدوالرات النقدية من بنوك الموصل يكفيها لمحاربة سورية
والعراق ألشهر عديدة بل لسنوات ،وذلك من خزينة الدولة
العراقية التي لم تحسن التدبير في إدارة الدولة بسبب
المحاصصة السياسية المفروضة على الحكومة العراقية

من قبل اإلدراة األميركية ،ومن دون أن تدفع دوالرا ً واحدا ً
من خزينتها المنهارة.
هذا ما دفع بـ«جبهة النصرة» اإلرهابية في سورية إلى
شنّ هجوم على مدينة رنكوس ظنا ً منها أنّ ما حصل في
العراق سيضعف الجبهة السورية ،فكانت النتيجة سحق
هذا الهجوم .فكم يمتهن هذا الشيطان القدرة على حرق
المنطقة بأموال المنطقة؟ وكم هو ذكي في إبادة شعوب
المنطقة بأيدي أبنائها!
لكن ما أقدم عليه هذا الشيطان في العراق هو االنتحار
بعينه ،إذ لم نشهد تالحما ً شعبيا ً وجماهيريا ً في العراق
مثلما نشهده اليوم ،فمنذ ثورة العشرين في العراق لم
نشهد رج��ال الدين الكبار يحملون السالح تط ّوعا ً في
الجيش العراقي ،ولم نشهد لحمة شيعية  -س ّنية في
العراق مثلما نشهد اليوم في مواجهة اإلره��اب العالمي
والغزاة األجانب ومحاربتهما ،والشعب العراقي ما تع ّود
أن يتسلط عليه أجنبي ،فكيف إذا كان الغازي والمتسلط
والمحت ّل شيشانيا ً ومغربيا ً وليبيا ً وسور ّيا ً وفلسطينيا ً
وصوماليا ً وإندونيسيا ً وأميركيا ً وبريطانيا ً ضمن مجاميع
«داعش» اإلرهابية ،وحتى الذين رحبوا وهللوا لـ»داعش»
في الموصل لن تمضي أيام حتى تعلو أصواتهم بالصراخ
من أحكام دول��ة «داع��ش» اإلرهابية ،والتي ال تمتّ الى
اإلسالم والشريعة بأي صلة.
ل��ك��ن س��ت��ت��رك ه���ذه العملية االن��ت��ح��اري��ة األميركية
«الداعشية» الشيطانية آثارها السلبية في المنطقة ،ومنها
استيالء األكراد على مدينة كركوك المتنازع عليها ،ونقل
المعركة الى مقربة من الحدود اإليرانية ،ووقف التقارب
اإليراني ـ الخليجي ،وفتح الطريق أمام مواجهة مستقبلية
بين الحكومة العراقية وحكومة كردستان العراقية.
 ...ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

«داع�ش» الدمويّة ّ
الوهابية
} أبو بكر صالح ـ عدن
هل ما يُس ّمى «دولة الشام والعراق» التي أطلق عليها
تسمية «داع��ش» هي من بشائر الشرق األوسط الجديد
والفوضى الخالّقة التي ّ
بشر بها المحافظون الجدد في
الواليات المتحدة ومن والّهم من الغرب والشرق؟ أم أن
المسألة مجرد مصادفة وقوة «داعش» وتمدّدها وتكاثرها
مصادفة قدرية إن لم تكن مشيئة إلهية؟
من الطبيعي أال ّ يصدق المرء أن «داعش» مجرد طابور
م��ن المرتزقة وج��د ضالته ف��ي بيئة س��وري��ة وال��ع��راق
الملتهبتين ،والمستغرب أيضا ً أن ال��والي��ات المتحدة
أظ��ه��رت ع��دم اك��ت��راث أو الم��ب��االة لجملة «التفريخات
اإلرهابية» التي ولدت مع دخول القوات الغازية األميركية
والغربية لبالد الرافدين في حربهم المشؤومة والمس ّماة
بـ«الحرب العالمية ضد االره���اب»! وبرعاية أميركية
خالصة وبدعم مالي خليجي الهدف منه تفتيت العراق
وتشتيته وتمزيقه؟ وجنايته تح ّول العراق الى دولة
شيعية!! مثلما كانت الحال مع أفغانستان ابان دخول
ال��ق��وات السوفياتية كابول حيث انبثق جهاد أميركا
العقائدي ضد العقيدة الماركسية التي باتت تؤرق
أذهان قادة الغرب وسياسييه وطوابيره الخامسة! من
«بارونات» استثمارية واقتصادية واستخبارية ونازية،
إضافة ال��ى السعي الدائم لالستئثار بمصادر الطاقة
العالمية والسيطرة عليها.
هدف تلك الحرب الجهادية ،بدءا ً بأفغانستان وانتهاء
بسورية والعراق ،القضاء على كل روح مقاومة الى األبد،
إيذانا ً بقرب بزوغ فجر ظهور المسيح الدجال الذي ال بد
مع ظهوره من قيام «إسرائيل الكبرى» ،الوعد التوراتي
لقيام «العدالة المطلقة قبل القيامة»! يرافقه ظهور المهدي
المنتظر! مسيح العرب المخلص! استعدادا ً لمعركة نهاية
العالم «هرمجدون»! وهدف ذلك كلّه االستخفاف بالعقول
فحسب.
سعت اإلدارات األميركية واألنظمة الغربية العميلة
للصهيونية المسيحية الى تقويض بنية الدولة المدنية
والمؤسساتية العربية ،فهي التهديد الحقيقي لكيان
العدو وديمومته .وكان إدخال العامل الديني لتحقيق ذاك

الهدف /الحلم الذي تحققت بعض مالمحه في ظل غباء
وحماقة عربية منقطعتي النظير وجدت فيهما الفرصة
سانحة لدخول المنطقة مباشرة ،ترافقها مباركة عربية
نكثت عهد العقيدة اإلسالمية بصورة أوهمت هذه األمة
الغبية والحمقاء أنها للذود عن حياض الدين االسالمي!
فصدقتها مظهرة للعالم أن أمة إقرأ...ال تقرأ ..وال تفقه!
هذا ال يعني أننا غير مكترثين أو معترفين بحقيقة
الصراع الصهيوني ـ العربي وجوهره الحقيقي الديني؟
غير أن القرآن الكريم «اشترط وحثنا» على إعداد العدة
للعدو قبل الدخول في المعركة ،إذ قال ج ّل جالله وأعدّوا
لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به» ،وهذا
ما لم يتحقق حتى اللحظة ،فلماذا هذا الكذب والتلبس
بالدين زورا ً وبهتاناً؟
من حيث المبدأ ،ال يعبر كاتب المقال عن» إيمان» بأن
الغلبة للعرب والمسلمين إال ّ لو توافرت أسباب النصر
والتفوق على العدو ال��ذي يملك ترسانة من األسلحة
الفتاكة من مختلف صنوف الدمار والهالك التي تتهدّد
البشرية ولن يتوانى عن استخدامها عند الحاجة! وليدعنا
ّ
المنظرون الالهوتيون ،فالمشيئة اإللهية تمنع ذلك .األمر
ليس مثلما يتوهم أولئك الواهمون أو يصدقه المهرطقون
البائسون ،بل إن األسباب لم تتوافر على النحو المناسب
الذي قد يدعوها إلى استخدامه المد ّمر للحياة ،ولن يقدم
على ذلك إال في حالة استشعر بالخطر الحقيقي الذي
يتهدد وجوده.
لكي تكتمل أسباب استعادة زم��ام المبادرة مع ذلك
العدو ال بد من أن يحقق العرب نهضة علمية وصناعية
وتقنية شاملة ترتقي الى خوض مثل غمار تلك المعركة
مع تف ّوق عسكري كامل وشامل ومطلق عليه ( وقد ُد ّمرت
البنية العسكرية واالقتصادية) العراقية وأتى الدور على
شقيقتها السورية ،ما يبعث على حقيقة مؤلمة ومغيبة
عن أذه��ان هذه األم��ة الحمقاء .إن النزال مع العدو في
معركة تاريخية بعيد المنال نظرا ً إلى «تأخر» توفر أسباب
التفوق عليه؟ ومن تسبب بذينك النكوص واالنهزام هم
أنفسهم العرب الذين يتشدقون بـ «اإليمان الشاذ والكاذب
والزائف» الذي يؤمنون بنصرهم على األع��داء ،فسيأتي
النصر ممتطيا ً جوادا ً كاسرا ً مثل حصان طروادة ليقضي

على قنابل «إسرائيل» النووية والبيولوجية»!
فهل تملك «داع��ش» السالح الذي من شأنه أن يقضي
على العدو ويحرر فلسطين من األسر؟
اإلج��اب��ة ه��ي بالطبع ف��ي «غ��ي��ب» داع��ش وأخواتها!
من «جبهة النصرة» و«أنصار الشريعة» وجنود الحق
وجنود الحمير والخنازير!
لن نعتقد ذلك االعتقاد «الداعشي/الوهابي» المنطلق
من أك��اذي��ب وهرطقات سلطوية أو حاكمية أن ك� ّل هم
األعداء محاربة اإلسالم والمسلمين ألنه دين الحق .وهذه
من تداليس إم��ارات الخليج ومشيخات البترو دوالر ال
للذود عن اإلسالم والعقيدة كما يوهمون هذه األمة الغبية،
وانما لحماية عروشهم المتهالكة التي بدأت نهاية زوالها
مرتبط بالتغيرات االقليمية والدولية التي تبشر بنظام
عالمي جديد متعدد ال يقبل الغلبة اإلمبريالية التي
صدقوا أنها لن تزول وأنها عصية على سائر التحديات،
مص ّورينها لنا كأنها قدر إلهي جبري!
يحب أن نعلم أن اإلسالم دين الحضارة والتقدم والقيم
وليس ش��راء السالح و»القنابل ال��ذري��ة» التي يتوهم
البعض أنه قادر على شرائها ،ال ألنه قادر ولن يعترض
على مشيئته ،بل ألنه يملك أم��واال ً ضخمة ال يدري ماذا
يعمل بها وهي في تكاثر مستمر ال يتوقف من مداخيل النفط
والثروات األخرى التي حباها الله لهذا الوطن الكبير دون
سواه! ويظن أن في إمكانه شراء «لبن العصفور» وإكسير
الحياة! يتوهم أنه بلد يواكب التقدم والنهضة في سائر
المجاالت ،ليس بعلمه بل بماله! في اكبر كذبة تغطي هذه
الرقعة من األرض تلبس عباءة الدين تزلفا ً وكذبا ً وخداعا ً
(من غير التزام بضوابط الشريعة في شروط النهضة
والعدة لمعركة المصير المقدس) .ذلك كلّه ولم نعلم عن
«داعشي» واحد أنه نابغة في صناعة األسلحة النووية
أو في علوم الفضاء أو البحار؟ بل نعرف أنهم «نوابغ»
في قتل البشر والتنكيل بهم أو في «نكاح الجهاد» الذي
لم نسمع به في البالد إال ّ في زمن موزة وقرضاوي الناتو؟
لكنه نابغ أيضا ً في العمالة واالرتزاق باسم الدين ...أو
الشيطان!

