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ال�سعودية و�سيا�سة تبرير التدخالت

من يحمي الأ ّمة من «دواع�شها»؟!

} حميدي العبدالله

} د .سلوى الخليل األمين

عندما اندلعت األزم��ة في سورية في ربيع ع��ام  2011تدخلت المملكة
السعودية في الشأن الداخلي السوري وقدمت الدعم المالي والسياسي
والعسكري إلى الجماعات المسلحة المعارضة ،بصنوفها كافة ،بما في ذلك
الجماعات اإلرهابية والتكفيرية.
ب ّررت حكومة المملكة هذا التدخل بحجة الدفاع عن حقوق الشعب السوري
وتطلعاته إلقامة دولة ديمقراطية تسودها الحرية ويحصل فيها المواطنون
وفئات المجتمع على حقوقهم بعدل ومساواة.
ه��ذه ال�ت�ب��ري��رات ط��رح��ت م�ن��ذ ال �ب��داي��ة س ��ؤاالً ع��ن ص�ح��ة دواف ��ع المملكة
السعودية :لو كانت قيم الديمقراطية والحرية والمساواة هي قيم سامية
وتعشقها الشعوب ،وبينها الشعب السوري ،فلماذا ال تطبق هذه القيم داخل
السعودية؟
ك��ان ج ��واب ال�م�س��ؤول�ي��ن ال�س�ع��ودي�ي��ن ع��ن ه��ذا ال �س��ؤال وك��ذل��ك النخبة
راض عن األوضاع
األكاديمية واإلعالمية السعودية أنّ الشعب السعودي ٍ
فيها ول��م يتح ّرك لنيل أو المطالبة بهذه الحقوق ،وه��ذه الحجة تتعارض
تماما ً مع تحركات النساء في السعودية لنيل حقوقهن في المساواة وقيادة
السيارات على األقل ،كما تتعارض مع حق المواطنين في التظاهر والتجمع،
وعندما حاول بعضهم القيام بذلك صدرت فتاوى تح ّرم التظاهر ،وغالبا ً ما
يردد المدافعون عن سياسات الحكومة قوالً مفاده أن للشعب وللدولة في
السعودية خصوصية! لكن ما هي ه��ذه الخصوصية؟ أليس أبناء المملكة
ج ��زءا ً م��ن الشعب العربي وينطبق عليهم م��ا ينطبق على ه��ذا الشعب في
األقطار األخرى لجهة حقوقهم السياسية وأن يكون هناك دستور ،وحق في
تشكيل األحزاب والنقابات والتظاهر على غرار ما يحصل في دول ملكية مثل
األردن؟!
ث��م م��ن ق��ال إن سبب تضامن السعودية م��ع الشعب ف��ي س��وري��ة ه��و أن
هذا الشعب «ث��ار» ولم «يسكت» على «الظلم» ومصادرة الحقوق ،فالشعب
البحريني أيضا ً ثار على الظلم وطالب بحقوقه العادلة ،فلماذا لم يكن موقف
السعودية من ثورته مماثالً لموقفها من التح ّركات التي شهدتها سورية؟
إذا كان المقصود بالخصوصية اعتماد النهج اإلسالمي ،فدول مثل إيران
تعتمد هذا النهج ،وهناك حكومات في باكستان ودول إسالمية أخرى تتبنّى
النهج اإلسالمي ،لكن ذلك لم يمنع من أن يكون لديها دستور ،كما أنها لم
تح ّرم تشكيل النقابات واألح��زاب ،أو تمنع النساء من قيادة السيارات ،أو
تح ّرم التظاهر.
لدى انتشار «داع��ش» في محافظات عراقية خ��ارج األنبار وقفت حكومة
المملكة السعودية ض��د حكومة المالكي ،وادع��ت أن هناك سياسة تمييز
صحيح في العراق ،أي أن
وتهميش إزاء الطائفة السنية ،فعلى افتراض أن ذلك
ٌ
هناك سياسة تهميش ألتباع المذهب السني في بالد الرافدين من قبل حكومة
نوري المالكي ،فما هي سياسة حكومة المملكة حيال مك ّونات مجتمعها؟ هل
حققت العدالة؟ وما هو عدد المناصب الرفيعة في الحكومة وفي مواقع الدولة
األخرى الذي يشغله أتباع المذهب الشيعي في المملكة الذين يمثلون الغالبية
في المنطقة الشرقية من السعودية؟
واض��ح أن حكومة السعودية ،شأنها ش��أن حلفائها ف��ي ال�غ��رب ،تعتمد
سياسة الكيل بمكيالين ،لكن هذه السياسة ال يمكنها أن تتح ّول إلى نهج يؤثر
في مجريات الواقع لمجانبتها للحقيقة واستنادها إلى المصالح الخاصة على
حساب مصالح اآلخرين.

بعدما ر ّتبت الواليات المتحدة األميركية ومن
معها من عمالء وحلفاء
ال �ح��رب ض �دّ  س��وري��ة ع �ب��ر م ��ؤام ��رة كونيّة
استعملت فيها مختلف األس��ال�ي��ب الشيطانية
ال�م��د ّم��رة ،ارت��دّت إل��ى ال�ع��راق عبر فتح الطريق
لمنظمة «داع��ش» اإلرهابية كي تستبيح منطقة
الموصل في ال�ع��راق وتقيم دولتها التكفيرية،
على طريقة «من ليس معنا فهو ضدنا» ،وإنْ تكن
شعارات «الحرية» و«الديمقرايطية المفخخة»،
ص�دّرت من أميركا هي الناموس األعظم
والتي ُ
س � ّم��ي خطأ وع��ن س��اب��ق ت �ص � ّور وتصميم
لما ُ
«ثورات الربيع العربي».
ل �ي��س غ��ري �ب �ا ً أن ت �ك��ون ال ��والي ��ات المتحدة
األميركية المتو ّرطة ف��ي ال�ح��رب الكونيّة ض ّد
س ��وري ��ة ،وم ��ن خ�ل�ف�ه��ا ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة العالمية
وحلفاؤها في دول الخليج ،المح ّرك األساس
لجميع ال�خ�ط��ط الجهنمية اآلي �ل��ة إل��ى شرذمة
ال �ع��راق وت�ق�س�ي�م��ه ،ع�ب��ر منهجية استعمارية
شعارها الفوضى الخالقة الهادفة إلى زرع بذور
والتكفيري باسم اإلسالم ،وعبر
الديني
التط ّرف
ّ
ّ
اللعب على هيكليات الطائفية والمذهبية المؤدية
حتما ً إلى تطيير الشرارات الحارقة في اللحظة
المناسبة المهيّأة سلفاً ،خاصة في ال��دول ذات
التعديدية العرقية واألتنية.
م�م��ا ال ري ��ب ف�ي��ه أنّ ث�م��ة م��ن أع �ط��ى الضوء
األخضر ،بعد الفشل في سورية ،لالنقضاض
على ال �ع��راق ث��م تطويق إي��ران ب��دءا ً م��ن إحداث
الفراغ الرئاسي في لبنان وص��والً إلى سورية
ف��ال��ع��راق ،ع �ب��ر م�خ�ط��ط أق � � ّل م��ا ي �ق��ال ف �ي��ه إنه
قصير النظر .إذ كيف يمكن للقارئ والمراقب
أن يستمع إلى ما قاله الرئيس األميركي باراك
أوب��ام��ا أخ �ي��را ً ع��ن ع��دم ت��دخ�ل��ه ف��ي ال �ع��راق ثم
قوله« :علينا أن نساعد العراقيين للقضاء على
اإلره��اب ،وإنّ اختيار المسؤولين العراقيين ال
يعود إلينا» ،وقد فعل عكس ذلك في سورية ،إذ
راهن وحكومته منذ البدء على إسقاط الرئيس
ب �ش��ار األس ��د وت�ف�ت�ي��ت س��وري��ة ،وس �م��ح بفتح
ال�ح��دود األردن �ي��ة والتركية واللبنانية إلدخال
العصابات اإلرهابية من «النصرة» و«داعش»،
وإم� ��رار ال �س�لاح وال �م��ال ت�ح��ت غ�ط��اء مساعدة
«الثورة السورية» المفبركة.
إنّ ال��والي��ات المتحدة األميركية ال تستطيع
إخفاء جرائمها ال في سورية وال في لبنان وال
في ليبيا وال في تونس وحتى في مصر حيث
أ ّي��دت علنا ً جماعة «اإلخ��وان المسلمين» سابقاً،
وأيضا ً مساهمتها في تقسيم السودان  ،وحاليا ً
إدخ ��ال «داع� ��ش» إل��ى ال �ع��راق لتنفيذ مخططها

بتقسيمه ثالث دول شيعية وسنية وكردية ،ومن
ثم
التنصل من المسؤولية على مألوفها! علما ً انّ
ّ
األمور باتت مكشوفة ،حتى في صحفهم وبين
كتّابهم الذين يصفون سياسة بلدهم بالحمقاء،
ّ
إذ يعلمون أنّ من ّ
ونظم وح � ّرك المسار
خطط
«القاعدي» اإلرهابي في أفغانستان  وباكستان،
وب �ع��ده �م��ا ف ��ي ال��ي��م��ن ،وح ��ال� �ي� �ا ً «ال ��داع� �ش ��ي»
ال �ت �ك �ف �ي��ري ف ��ي س ��وري ��ة وال � �ع� ��راق ،إن��م��ا هي
السياسة  األميركية التي ه��ي فعالً حمقاء ،إذ
متخصصة
لم تس َع إلى وضع دراس��ة منهجية
ّ
تكشف لها خصوصيات الشعوب ومدى وعيها
وإدراك� �ه ��ا ش �ع��ارات ال �ح��ري��ة و«الديمقراطية»
الملتبسة ،الهادفة إلى تفتيت ال��دول وتقسيمها
وإدخالها في البؤر الدينية والمذهبية التي قد
تطول إلى ما ال ُيحمد ُعقباه ،خاصة في منطقة
ال �ش��رق األوس� ��ط المتخمة ب �ث��روات �ه��ا النفطية
والغازية والبشرية والتعدّدية الدينية.
ان �ت �ش��رت ج�م��اع��ة «داع� ��ش» اإلره��اب �ي��ة وهي
جزء ال يتجزأ من تنظيم «القاعدة» ،في ك ّل من
ال �ع��راق وس��وري��ة ،خ��اص��ة بعد البشارة التي
حملها ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ب� ��اراك أوب��ام��ا إلى
شعبه ،ومفادها قتل زعيمها أسامه بن الدن،
وبالتالي القضاء على إرهاب «القاعدة» ،ما يؤكد
أنّ جماعات «القاعدة» اإلرهابية ما زالت أقوى،
وال �ق �ض��اء ع�ل��ى ب��ن الدن ل��م ي�ن��ه المجموعات
اإلره��اب �ي��ة ،وم��ا ب� ّ
�ش��ر ب��ه الرئيس األم�ي��رك��ي لم
يكن سوى وهم وخداع وقصر نظر ،والدليل أنّ
«الدواعش» اليوم هم األعراب الحلفاء للواليات
ال �م �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ال��ذي��ن ي� �غ� � ّذون اإلره� ��اب
بموارد ثرواتهم النفطية والغازية ،تحت أنظار
رج��ال االستخبارات األميركية و«اإلسرائيلية»
الذين اتخذوا من األردن وتركيا مق ّرا ً ومستق ّرا ً
لهم لتنفيذ مشروع الفوضى الخالقة الذي م ّهد
له عهد الرئيس األميركي السابق جورج دبليو
بوش ،واآليل إلى تقسيم منطقة الشرق األوسط
ب��دءا ً م��ن لبنان وس��وري��ة وال �ع��راق وص��والً إلى
إي��ران ،دوالً إتنية وعرقية متناحرة .لذلك فإنّ
ح��رب «داع��ش» في ال�ع��راق ليست س��وى تكملة
ل �ل �م��ؤام��رة ال �ت��ي سيقت  ض ّد دول� ��ة الصمود
وال�ت�ص��دي س��وري��ة ،وت�ه��دف م �ج��ددا ً إل��ى قذف
الكرة  في ملعب «دواع��ش» العرب المنقسمين
إل ��ى أف ��رق ��اء وح �ل �ف��اء ي�ت�ك��ل ع�ل�ي�ه��م ف��ي تنفيذ
المخطط الجهنمي الخالق.
إنّ االن �ق �ض��اض ع�ل��ى منطقة ال �م��وص��ل في
ال�ع��راق ،المحاذية للحدود السورية وللمنطقة
ال �ك��ردي��ة  ك��ان ع �م�لاً م �ح �س��وب �ا ً ب��دق��ة .وغايته
استنفار العصبيات الدينية لدى شيوخ العشائر
وال �ق �ب��ائ��ل واس �ت �ن �ف��ار م��ؤي��دي ال��رئ �ي��س ص��دام
ح�س�ي��ن واك �ت �ش��اف دور ع� �زّت ال� ��دوري ال��ذي

�صرخة في وجه الظالم والتخ ّلف
} أبو بكر صالح ـ عدن
تحت ّل األوهام في الذاكرة «الجمعية العربية» مكانة كبيرة تكاد تتجاوز مكانة
الدين نفسه الذي يستحوذ على مشاعر السواد األعظم من هذه األم��ة ،وغالبا ً
ما تواكب تلك األوه��ام مبررات يتم تسخير الدين ألجلها وعدم رفض سلبيّتها
لتناقضها الواضح معه! أو فضحها وتعرية جوهرها.
يغرق العامة في تلك األوهام بصور مختلفة وكلّها تجيز المب ّررات على ذلك كي
ال تجد نفسها في مواجهة مع الدين مباشرة قد تصل الى صدا ٍم من نوع معين ال
يُلجم جماحه بالضرورة أو يُصعّ د الخطاب المتطرف في وجهه ،إنما تحوله الى
سياق آخر يخفي الصورة الحقيقية لها.
ويظهر بوضوح أسلوب التالعب والتحريف من قبل األمة بمفهوم الشرك بالله
ليتح ّول إما الى قضاء وقدر إلهي أو الى نزق شيطاني أو الى ذنب لم يتم معه
الحساب أو ابتالء أو مصيبة أو لعنة إلخ من مفاهيم ومصطلحات عرب الزمان
الذين يح ّولون اإلخفاق والفشل الى قضاء وقدر تحت زعم عسى أن تكرهوا شيئا ً
ويجعل الله لكم فيه خير أو العكس ،وتارة أخرى الى ابتالء! أو عقاب! إلخ...
لم أفكر حقا ً في خوض حديث في موضوع كهذا البتة ،لكن ما رأيته من انتشار
كثيف وجنوني ال مبرر له من حيث المنطق أو صوت العقل هي تلك الكثرة من
القنوات الفضائية المتلبّسة بالدين تملقا ً وكذبا ً وبأسلوب انتهازي صرف بحثا ً
عن جني الكثير من األرباح المالية واالستخفاف بالعقول والضمائر والضحك
على ذقون األمة! فتجد قناة «الرؤية» أو «الرؤيا» أو «تأويل» وسواها تستكشف
مجهول المرء وتفسر أحالمه ورؤياه! أو تبشره ،أو تنفره ،أو تخيفه ،ك ٌل بحسب
الحلم وتفسيره ،ورحم الله عالّمة علم النفس سيغموند فرويد وفضحه حقيقة
نفوسنا ونوازعها الغرائزية والشهوانية الحيوانية!
ما يثير الحنق وتملك الغضب على األعصاب ذلك الرضاء األعمى من قبل
َ
تبق أ ّم��ة بمعنى الكلمة بل «مسخرة»
السواد األعظم من ه��ذه األ ّم��ة التي لم
بامتياز ...وتصديقها تلك الترهات أو البدع التي يأبى الناس أن ينعتوها بها ،وإن
صدقت ،ألنها ستوقظهم من أوهامهم التافهة وتصدمهم بحقيقتهم المرة وتفضح

ّ
المذل
جميع عوراتهم المكشوفة التي تدل على مدى حمقهم وتخلفهم وسقوطهم
المخزي! وعلى انحطاطهم والمستوى العفن الذي وصلوا إليه في خضم سباق
محموم في جميع ميادين العلم والمعرفة واالكتشافات الباهرة التي وصلت إليها
االمم المتقدمة ،ناهيك عن القفزات المتسارعة التي حدثت في مختلف العلوم
اإلنسانية ،ولم يكتفوا بعدم اللحاق بقطار العلم والنهضة والتقدم فحسب بل
ارتضوا أن يكونوا خارج التاريخ ال كما يزعم البعض أو يدعي أنهم داخله؟
عند المواجهة الحاسمة تحت سؤال :ماذا قدم العرب والمسلمون اليوم؟ نجد
من الصعوبة بمكان أن نذكر أمرا ً واحدا ً أو كشفا ً واحدا ً أو اختراعا ً واحداً ،فيما
تهرول األمة للهرب من تلك الحقيقة لتبدع في خلق المبررات واالدعاءات المفلسة
أصالً كي تصل الى أغبى حماقة تتغنى بها وتترحم على ذاتها بصورة إسقاطية
(من منطق علم النفس) أن هؤالء ،وتعني الغرب والشرق المتقدم ،هم في األساس
سخرهم الله لنا!؟ وأن ما يصنعون ويبتكرون كلّه مسخر لنا من الله؟ منطق
وضيع وعجيب ومقرف ومقزز ال يبعث على الفخر واالعتزاز مثلما يحاولون أن
يوحوا؟
لم أجد عذرا ً لتلك التصورات السخيفة والتافهة بعدما حاولت أن أبتكر مبررا ً
يخفف وطأة الفشل واإلخفاق ،غير أنني لم أجد مناصا ً من إيجاد مبرر لظهور
«دواع��ش» العصر وتكفيريي الزمان ،ففي قواميس هذه األمة ال وجود لثقافة
االعتراف ومكاشفة الذات ومحاسبتها ،إلخ.
هل نرى في زمن «الدواعش» ،وهابية العصر ،انبالج عصر محاسبة الذات
ومكاشفتها واالنتصار لمنطق العقل والحكمة على مدى التخلف الذي لحق بنا
اليوم؟
سؤال تكفل األيام المقبلة كشف حقيقته فال خير في «دواعش» الموت والقتل
وجهاد النكاح! وال خير في أعراب الخيام وهم يواكبون ركب التقدم الحضاري
كأغنام ال هم لها إال أكل األعشاب وارت��داء أح��دث صرعات الموضة بال وعي،
و»امتطاء» السيارات والطائرات ،ليس بعرق جهدهم أو نبوغ عقولهم مثلما يتوهم
البعض ،لكن من إبداع عقول غيرهم من أبناء اإلنسانية العباقرة؟ وال ضير طالما
أنهم ممن سخرهم الله لخدمتهم!

ف ّزاعة «داع�ش» �صنيعة من؟
} جمال الكندي ـ سلطنة عُ مان
أفرزت االنتخابات الرئاسية في سورية والنيابية في العراق واقعا ً جديدا ً في الشرق
األوسط ظلت القوى الغربية تحاول بطرائق شتى تعويقه ،والتضييق عليه وعلى
القوى اإلقليمية التي تسانده بعقوبات سياسية واقتصادية .إنه بروز خط المقاومة
لدى مك ّونات الشعب العربي وبعض قياداته .فبعد ثالثة أعوام من الصراع في سورية
ال تزال شعبية الرئيس بشار األسد قوية  ،ولمسناها من خالل اإلقبال الشديد على
صناديق االقتراع في االنتخابات الرئاسية السورية األخيرة التي أدركت القوى الغربية
من خاللها أن التيار المانع والمقاوم لهيمنة القوى الغربية في المنطقة والمعادي
لـ«إسرائيل» أضحى قويا ً وبارزا ً وممتدا ً من إيران إلى العراق فسورية ،ومتحالفا ً مع
حزب الله في لبنان والقوى المناضلة والمقاومة في فلسطين .هذا الخط الممانع يرعب
أميركا و«إسرائيل» ،وال بد لها من قطعه ،بحسب التوصيف الغربي ،واستبداله برموز
مهادنة وموالية له .لذلك خلقت أزمة سورية ،واليوم نرى األزمة في العراق والكيان
«الداعشي» بطل ميدانها.
إنّ فوز ائتالف دولة القانون برئاسة المالكي في االنتخابات البرلمانية العراقية
ألقى بظالله على المشهد السياسي في العراق ،فخسارة الشخصيات المدعومة من
عجل في ظهور
قبل تركيا وبعض الدول المجاورة للعراق في االنتخابات البرلمانية ّ
فزاعة «داعش».
إنّ توصيفي لـ«داعش» هو أنها فزاعة بيد دول الجوار العراقي ،تستخدم حينما ال
يبقى للمكر السياسي طريق لتغيير المشهد العام .وهذا ما حصل في العراق ،وها نحن
نسمع ما سمعناه في سورية في بداية أزمتها ،مع الفرق الجغرافي والسياسي بين
الحالتين .ما يتردّد في اإلعالم المأجور هذه األيام والذي كان وال يزال حطبا ً يوقد نار
األزمة السورية ،أنّ «داعش القاعدية» جاءت لنصرة المظلوم واالقتصاص من الظالم،
وهذا العجب العجاب .إنّ الذي يراد من «داع��ش» في العراق من قبل أع��داء الخط
الممانع أن تكون أداء لخلق نزاع مسلح بين المك ّون السني والشيعي في العراق ،وهذا
ما تقوم وتبشر به اآللة اإلعالمية المؤيدة لـ«داعش» ،وتص ّوره بأنه المنقذ والمخلّص
من التهميش السياسي واالجتماعي ،وأنه طوق النجاة لمشاكل العراق .فالقتل على
الهوية الذي تمارسه «داعش» بات في نظر حماة الحرية ثورة لنصرة المظلوم! ألجل
تجميل المنظر «الداعشي» تم الترويج بأنّ حزب البعث العراقي السابق هو من يقود
ليكحلها فعماها» .فالنظام
الحركة التحررية في العراق ،وكما يقال في األمثال «جاء
ّ
العراقي السابق معروف التاريخ ،وضحاياه في العراق من ك ّل الطوائف ،والسؤال هنا
لماذا ظهرت «داعش» في هذا الوقت تحديدا ً وبهذه القوة؟
إن تنظيما ً بهذا المستوى من القدرة والقوة النارية ال بد من أن يحظى بدعم عسكري

وسياسي ،وهذا ما توافر لـ«داعش» ،فعلى رغم كونه على قائمة التنظيمات اإلرهابية،
وتج ّرم األعراف الدولية ك ّل من يقوم بتمويله ،يأتيه التمويل الخارجي من دول الجوار
العراقي والسوري ،فال ُمراد من «داعش» ضرب الخط المقاوم والممانع في المنطقة،
واالنتخابات األخيرة في العراق أظهرت انضمام العراق ولو بشكل بسيط إلى هذا
الخط .فالمعروف لدى الساسة الغربيين والعرب أنّ المالكي هو رجل إيران في العراق،
وإيران تص ّنف من قبل الغرب بأنها دولة داعمة لتيار المقاومة ،لذلك كان ال ب ّد من ظهور
فزاعة في هذا الوقت تحديدا ً قبل فوات األوان ،وقبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
التي ال تريد دول الجوار العراقي أن يكون المالكي على رأسها.
ّ
يدل إلى أنّ أميركا لم
إن التخبّط األميركي في التصريحات األخيرة حيال العراق
تكن راضي ًة عن التوجهات العراقية الجديدة في المنطقة ،ال سيما موقفها من األزمة
السورية ،وشاهد على ذلك التأخير األميركي قي تزويد الجيش العراقي أسلحة المتفق
عليه مسبقاً.
إنّ عدم تمكن الغرب من تغيير النظام السوري خالل نيّف وثالثة أعوام ،وتعافي
النظام السوري تدريجياً ،وبروزه كقوة محورية تجمع أقطاب المقاومة الفلسطينية
عجل في ظهور فزاعة
واللبنانية حوله ،وبقاءه وصموده في خانة الممانعة والمقاومةّ ،
«داعش» في العراق .إنّ هذه الهجمة الهمجية البربرية «الداعشية» هي رسالة للعراق
وللمالكي بالفرملة وإع��ادة البوصلة إلى أميركا وحلفائها ،وما التصريح األميركي
األخير بأنّ على المالكي التوافق مع خصومه السياسيين والمدعومين من تركيا ودول
الجوار العراقي إال دليل على هذا التخبّط.
حاز ائتالف المالكي األكثرية النيابية وهو في الطريق إلى تشكيل حكومة ذات
غالبية برلمانية بعدما انض ّم إليه أكثر من  100نائب في البرلمان .هذا المشهد لم
يعجب مم ّولي «داعش» فظهر هذا «الداعش» بقوة أكثر من السابق لتحطيم العراق
ومضاعفة النعرة الطائفية في هذا البلد ،وظهرت في العلن شروط إيقاف «داعش»،
بعدم ترؤس المالكي رئاسة الوزراء ،وهذا تدخل سافر في الشأن العراقي.
أن األيام المقبلة ستظهر مدى قوة الجيش العراقي في التصدي لهذه «الداعشية»
المغلفة بنظام البعث السابق وسنعلم مدى شعبيتها في الوسط العراقي ،وكيف
سيكون المشهد العراقي الجديد وهل ستتوسع هذه الحركة ؟ وكيف سيكون التعامل
الغربي معها؟ .هذه األسئلة كلّها تظهر أجوبتها في المقبل من األي��ام ،فكلما كانت
الوحدة الوطنية بين الجيش والشعب والحكومة قوية وصلبة تكسرت على صخرتها
جميع المؤامرات مهما تكن كبيرة ،ومهما تكن الشخصيات والدول التي تقف خلفها وما
يقوم به المالكي خالل هذه األزمة من توحيد القوى السياسية في العراق .يجب أن
تكون األولوية للعراق وليس للطائفة والعرق ،ومثال سورية في الصمود والمقاومة
واقع ملموس يستحق الدارسة.

يتلطى اليوم بالنقشبندية ،بعدما كان من أركان
حزب البعث الحاكم في العراق ،ومن مساعدي
الرئيس األق��وي��اء إب��ان فترة حكم ح��زب البعث
للعراق .لكن المفاجئ هو الترابط المعلن بين
ما يؤمن به البعثيون العراقيون وفي مقدّمهم
الدوري ،وما يؤمن به «الداعشيون» التكفيريون
اإلرهابيون الذين أخذت فتاواهم البعيدة تماما ً
عن اإلسالم تفعل فعلها في الموصل.
ال��واض��ح أنّ م��ا ي�ح�ص��ل ف��ي ال��ع��راق اليوم
بات واض��ح المعالم واأله��داف ،وأثبته بالكالم
الصريح الرئيس األميركي ب��اراك أوباما أخيرا ً
إذ قال إنّ بالده مستعدة للقيام بعمل عسكري
م �ح �دّد ال �ه��دف وواض� ��ح ف��ي ال��ع��راق ف��ي حال
ت�ط�ل��ب األم� ��ر ذل� ��ك ،م �ش �ي��را ً إل ��ى إرس� ��ال 300
خبير عسكري للبحث في كيفية تدريب القوات
العراقية وتجهيزها ،مضيفا ً أنّ القوات العراقية
لن تعود إلى القتال في العراق ،وأنّ من مصلحة
األم��ن القومي األميركي أال تحدث ح��رب أهلية
في العراق.
ه��ذا الكالم ال يمكن أن يتبنّاه سياسي عاقل
اختبر ال �م �س��ارات األم�ي��رك�ي��ة ال�ت��ي ت�م� ّد العصا
والجزرة وتل ّوح بهما إزاء المستجدات في بالد
المشرق العربي ،إذ تدعو إل��ى ال�ح��ذر والريبة
وال �خ��وف م�م��ا ق��د ينتج م��ن ت�ل�اق ب�ي��ن سورية
والعراق الحليفين إليران ،المجاهرتين بعدائهما
المطلق لـ«إسرائيل» ،وبدعمهما الكامل والفاعل
لك ّل مقاومة وطنية ض � ّد المحتل الصهيوني،
والمتفقين حكما ً على ع��ودة الفلسطينين إلى
بلدهم مهما كان الثمن.
المراهنات الغبية تظهر مجدّدا ً في الكواليس
األميركية على تسجيل النقاط بعد الفشل في
سورية ،حتى لو أدّى ذل��ك إل��ى غض النظر عن
دع��م المجموعات اإلرهابية واخ�ت��راق «داعش»
ل �ل �ع��راق ،إض��اف��ة إل ��ى ال��دف��ع ب��ال �س �ع��ودي��ة إلى
التعاون مع مصر بغية تطويق مسارها الوطني
عبر عملية التفاف تترجم بتقديم الدعم المالي
المكثف إلنقاذها من ورطتها االقتصادية ،خوفا ً
م��ن اس�ت�ع��ادة مصر دوره ��ا ال��وط�ن��ي والقومي
وال�ت�ح��اق�ه��ا م��ج��دّدا ً ب�ح��رك��ة ال �ن �ض��ال والجهاد
ض ّد «إسرائيل» ،والتعاون الفاعل مستقبالً مع
س��وري��ة وال �ع��راق والحليفة إي���ران .لكن يبقى
السؤال األه ّم بعد كل ما شاهدناه وقرأناه حول
ممارسة عصابات «داعش» في سورية والعراق
وش��رائ �ع �ه��م اإلس�لام �ي��ة ال�ت�ك�ف�ي��ري��ة المحنطة،
وح��ول م��ا استجد ال�ب��ارح��ة م��ن تفجير الوضع
األم �ن��ي ف��ي ل�ب�ن��ان وس �ق��وط رج ��االت ف��ي قوى
األمن الداخلي واألمن العام ضحيّته ،باإلضافة
إلى العديد من الجرحى :من يحمي هذا الوطن
بل هذه األمة من «دواعشها» الجهلة؟

من �أول ال�سطر نريد
حما�س حركة مقاومة
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} رامز مصطفى
الثالث والعشرون من نيسان الفائت ،والثاني عشر من
حزيران الجاري ،تاريخان سجل فيهما حدثان بارزان ظلّال
المشهد الفلسطيني ،وكان لهما وقعهما المؤثر في أكثر من
اتجاه أو مستوى ،إن وطنيا ً أو سياسيا ً أو أمنيا ً أو عسكرياً.
الحدث األول اتفاق حماس وفتح على تنفيذ اتفاق المصالحة،
والثاني اختفاء ثالثة مستوطنين جنود في خليل الرحمن،
والمتهم بالعملية مباشرة حركة حماس وعلى لسان أكثر من
مسؤول في الكيان الصهيوني ،في مقدمهم رئيس حكومة
االحتالل نتنياهو الذي جزم بشكل قاطع أنّ حماس هي التي
تقف وراء عملية االختطاف ،قائالً إنه سيقدم ما لدى كيانه من
أدلة دامغة في هذا الشأن (نتنياهو وجميع قادة الكيان كاذبون
والشواهد ال تحصى.)...
ال �ح��اض��ر ال �م �ش �ت��رك ف ��ي ال �ح��دث �ي��ن ه ��ي ح��رك��ة حماس
المستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى من قبل الكيان على
مختلف مستوياته السياسية والعسكرية واألمنية وحتى
الدبلوماسية .وهذا االستهداف ال ُمغطى من قبل دوائر أميركية
ّ
بغض النظر
وغربية يتم على خلفية أن حماس حركة مقاومة،
عن اعتبار البعض أنها مك ّون في حركة «اإلخوان المسلمين».
يبدو أنّ المسافة الزمنية التي فصلت بين حدثي التوقيع على
اتفاق تنفيذ المصالحة واختفاء المستوطنين الجنود الصهاينة
الثالثة خدمت حركة حماس كثيرا ً في ظ ّل ما يشهده قطاع غزة
من ع��دوان واعتداء متواصلين منذ الثاني عشر من حزيران
ال �ج��اري تحت ذري �ع��ة اخ�ت�ف��اء ه��ؤالء ال�ج�ن��ود .وم�ث��ل تاريخ
توقيع االتفاق مع حركة فتح نقطة مفصلية بالنسبة إلى حركة
حماس التي ح ّررها هذا االتفاق من أعباء وأثقال كبيرة وكثيرة
كانت ملقاة على عاتقها على نحو مباشر منذ ع��ام .2007
وبهذا المعنى ،فإنّ تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة
�ح�م� َد الله أخلى ساحة حماس م��ن أي مسؤولية
ال��دك�ت��ور ال� َ
مباشرة عن القطاع وأهله ،إذ لم تعد هي الحكومة التي كان
يترأسها اسماعيل هنية ،وأصبحت المواجهة المباشرة مع
نتنياهو وحكومة االحتالل من مسؤوليات الحكومة والسلطة
الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.
صحيح أنّ الحملة الصهيونية المحمومة لقوات االحتالل
بمستوييها العسكري واألم �ن��ي بلغت ال ��ذروة ض � ّد الضفة
الغربية وق�ط��اع غ��زة ،وال��ذه��اب مباشرة ال��ى ات�ه��ام حماس،
لكن الصحيح أي�ض�ا ً أنّ نتنياهو وس��ائ��ر جوقته السياسية
والعسكرية واألمنية وج��دوا أنفسهم عاجزين عن تسويق
الفكرة وهي تتهاوى وتتالشى تدريجيا ً مع مرور الوقت.
مضت حركة حماس في اللحظة التاريخية المناسبة في
المصالحة التي ح ّررتها من كامل مسؤولياتها كحكومة ملزمة
بتأمين متطلبات واحتياجات ال تستطيع ف��ي ظ � ّل الحصار
المطبق لها تح ّملها .ج� ّرب��ت بالتالي أن ت��زاوج بين السلطة
ومتطلباتها والمقاومة التي أصيبت بكبوة ،ولم ُتفلح ألسباب
ال يتسع المقال لذكرها اآلن .آن األوان إلع��ادة االعتبار إليها
كخيار أوح��د لتحقيق تطلعات شعبنا وأمانيه ف��ي التحرير
والعودة.

ّ
وهابي»!!
الهالل
�شيعي» و«بدر ّ
ال�سوري الخ�صيب بين «هالل ّ
} محمد ح .الحاج
ُحلُم آل سعود بالسيطرة على سورية الطبيعية ليس جديداً،
فقد سجلوا غزوهم األول في نهايات القرن الثامن عشر ووصلوا إلى
مشارف دمشق من الجنوب عبر األردن ،ومشارف حمص من الشرق
عبر العراق ،وبناء على طلب الباب العالي أرسل محمد علي باشا
حملته األولى بقيادة ابنه طولون في نهاية ذاك القرن ومطلع التاسع
عشر ،ثم قاد الحملة ابنه ابراهيم باشا ودُحرت الوهابية السعودية
عن بالد الشام عام  ،1813وبدأ انحسارها حتى عادت إلى حجمها
األول قبل منتصف القرن التاسع عشر ( )1833فحكمت الدرعية
وجوارها.
عام  ،1733وبعدما وجد ابن سعود وعائلته في محمد بن عبد
الوهاب ضالتهم المنشودة لتحقيق التوسع وغزو القبائل بناء على
فتاواه ،هو الذي كان مدفوعا ً بتط ّرف أعمى تقوده ماسونية البريطاني
أسسوا لقيام حكمهم
هيمفر لتحقيق غايات بريطانيا البعيدة المرمىّ ،
على أشالء أبناء مناطق نجد والحجاز وتهامة وعسير وغيرها ،ومن
المرجح أنهم يلتقون في جذورهم مع الدونما التركية التي لم تكن
وصلت إلى سدة الباب العالي ،وقد عملوا مع بريطانيا لتأليب أشراف
الحجاز على خالفة العثمانيين األتراك ومحاربتهم وطردهم من بالد
الشام ،وكان اتفاقهم السري مع بريطانيا أن يسيطروا على بالد نجد
والحجاز وتوابعها بعد خروج الشريف حسين وجيشه ،وهكذا أعملوا
سيوفهم وأسلحتهم التي شحنتها لهم بريطانيا عبر الكويت وارتكبوا
مجازرهم التاريخية في حق آل الرشيد وبقية أش��راف بني هاشم
والحجازيين قبل نهاية العقد الثاني ومطلع العقد الثالث من القرن
العشرين فبسطوا سيطرتهم وحكموا على الشريف وأحفاده بالنفي،
فأرضت بريطانيا هؤالء بإمارات وممالك اقتطعتها بموجب اتفاقية
«سايكس ـ بيكو» (شرق األردن والشام ،والعراق ولبنان) وفرضت
عليها التجزئة لتهب اليهود فلسطين «أرض الميعاد».
بريطانيا التي أوجدت آل سعود ورسخت أقدامهم على امتداد جزيرة
العرب بعد الحرب العالمية األولى ،أفل نجمها وأصبحت تدور في فلك
الواليات المتحدة األميركية التي تسلمت راية اإلمبريالية العالمية،
وما أن أعلن آل سعود مملكتهم حتى كانت الواليات المتحدة أول من
اعترف بهم عام  ،1935وتلت ذلك االتفاقات السرية التي عقدها ملكهم
مع الرئيس األميركي على ظهر ط ّراد وأه ّمها التعهد بحمايتهم وتعهدهم
بحماية «اليهود المساكين» حتى تأتي الساعة ،وهي االتفاقية التي
تلزم ك ّل ملك جديد باحترامها والتوقيع على مالحقها وإال فإن مصيره
محتوم ،وما رتب عليهم العمل الدؤوب لضرب األنظمة العربية التي
تعمل لتحرير فلسطين وع��ودة الحقوق الوطنية إلى شعب الجزء
المحتل من سورية الطبيعية ،وشكلوا أهم حامية التفاقية «سايكس
– بيكو» لنحو قرن من الزمن ،وكانت محاولتهم نشر المذهب الوهابي
في أربعينات القرن الفائت دافعهم إلى التحالف مع تنظيم «اإلخوان
المسلمين» في مصر والشام وتمويلهم وإمدادهم بكل ما يحتاجونه
إلقامة تنظيم عسكري سري استخدموه بتوجيهات من دول الغرب
والماسونية العالمية ،وظهر ذلك جل ّيا ً وواضحا ً بعد ثورة تموز في
مصر .أما هزيمتهم في اليمن على يد المشير السالل والجيش المصري
فشكلت الدافع الرئيس لالستنجاد بالرئيس األميركي جونسون
ومطالبته بدفع الكيان الصهيوني لضرب الجيش المصري واحتالل
سيناء « كي ال يرفع جندي مصري رأسه شرق قناة السويس» بحسب
ما جاء في الرسالة التي وجهها الملك فيصل ،وورد فيها أيضا ً أن
«مصر هي عدونا األكبر ،وإن استمر يحرض ويدعم األعداء عسكريا ً
وإعالميا ً فإن مملكتنا لن تبقى قائمة بعد العام  ،»...1970والرسالة
مؤرخة في الخامس عشر من رمضان للعام  1386هجرية الموافق
1966/12/26م وتعهد فيها بدفع نفقات وتعويضات وخسائر
الجيش الصهيوني.
الرسالة التي وردت بناء على نصيحة الخبير كيم روزفلت (المقيم
في مملكة آل سعود) وحملت الرقم  /42/في تسلسل وثائق مجلس
مضي  25عاماً)
الوزراء السعودي (نشرتها الخارجية األميركية بعد
ّ
تضمنت مطالبة الكيان الصهيوني بعدم استثناء سورية ليتم احتالل
جزء من أراضيها وضرب جيشها كي ال تسد الفراغ الناجم عن انحسار
النفوذ المصري ،وكذلك توصية بدعم مصطفى البرزاني في الشمال
العراقي منعا ً لتمدّد دعاوة القومية العربية جنوبا ً فتصل إلى المملكة،
واعتراف صريح بأن المملكة تقدم إلى البرزاني دعما ً عبر أكثر من

جهة دولية خاصة تركيا .وهكذا كان عدوان حزيران  1967وخسارة
ما تبقى من أرض فلسطين وأجزاء من بالد الشام (سيناء والجوالن
وسواهما).
في ثالثينات القرن الفائت سادت في أجواء بالد الشام دعاوة واسعة
البن سعود ،نبه إليها مؤسس الحزب السوري القومي االجتماعي
سعادة وأعلن أنها تشير إلى أطماع سعودية في السيطرة على
سورية الطبيعية ،ولم تنجح تلك الدعاوة إالّ على نطاق ضيّق ،لكنها
أسست لبعض الخاليا رغم التحالف مع «اإلخوان المسلمين» إذ لم
يكونوا مقبولين في الشارع السوري ،خاصة في مصر والعالم العربي
عامة ،بعدما عرف الرأي العام نشأتهم المشبوهة وعمالتهم لبريطانيا
والغرب وأنهم أدوات تستخدم لضرب المصالح والحكومات الوطنية،
وبما أن الدولة اإليرانية بزعامة الشاه محمد رضا بهلوي كانت تدور
في الفلك األميركي والغربي وتشكل حليفا للكيان الصهيوني فإنها
كانت الحليف األقرب إلى آل سعود ولم تكن آنذاك «شيعية مجوسية»
وكانت أقرب إلى نظام آل سعود من الدولة التركية العلمانية ،رغم أنها
الجناح اآلخر الحليف للكيان الصهيوني .أما أسس التحالف فكانت
سياسية ال دينية بسبب التبعية عينها للغرب.
العداء السعودي للدولة اإليرانية اليوم لم يتأسس على
خالف محلي أو بسبب عدوان إيراني على المصالح السعودية إال أن
تكون هذه المصالح متماهية مع مصالح الواليات المتحدة والكيان
الصهيوني ،إيران في الزمن الحالي وبعد ثورتها وقفت إلى جانب
الحق العربي في فلسطين لتحريرها واستعادة المقدسات التي يدعي
ملك آل سعود حمايتها ،أما التقارب والتحالف السعوديان مع األتراك
فتطورا إلى تحالف استراتيجي عنوانه العداء لسورية والمقاومة ضد
العدو الصهيوني ،خاصة بعد وصول حزب العدالة األصولي إلى حكم
تركيا ومحاولة تمثيل دور تركي مدافع عن فلسطين .إال أن حقيقته
انكشفت وظهر تحالف تركي – صهيوني جوهره التغطية على تصفية
القضية الفلسطينية وقيام دولة يهودية على كامل التراب الفلسطيني،
وألن هذا ما تتبناه اإلدارات األميركية المتعاقبة فإن السلطة السعودية
ملزمة بالتنفيد ووجدت وسيلتها الوحيدة استخدام الدين والمذاهب
واستثمار ذلك في الحرب على سورية وموقفها من المقاومة والقضية
الفلسطينية والتحريض على إيران ،بل مطالبة العالم بشن العدوان
على الدولتين معاً ،ويؤكد ذلك ما تسرب من المصادر الصهيونية
حول موافقة المملكة على فتح أجوائها في وجه طيران العدو وتسهيل
مهمته في الهجوم على إي��ران واستخدام «األواك���س» السعودية
المشغلة أميركيا ً في هذا العدوان للتوجيه والتشويش .وألن اإلدارة
األميركية مع تابعها الصهيوني توصالً إلى نتيجة تفيد بأن العدوان
لن يحقق سوى الفشل وأن الخسارة ستكون في الكفة الراجحة ،وألن
العدو الصهيوني لن يحتمل أي خسارة ،اكتفى الطرفان بالتهديد من
دون التنفيذ ،ولم يرض ذلك آل سعود فاستمروا في مكابرتهم والرهان
على دعم المجموعات اإلرهابية في ساحات بالد الشام (سورية
والعراق ولبنان) وهم يمتطون صهوة وحش خرج من كهوف التاريخ
لن يلبث في مرحلة الحقة أن يستدير نحوهم ويلتهمهم مثلما يفعل أي
وحش يخرج على السيطرة ،وهو خارج حتما ً بعد بلوغه مرحلة النمو
الكامل واالنفالت من العقال ،ويبدو أن الغرب أدرك هذه المعادلة وبات
يتخبط في مواقفه التي تسودها حالة ارتباك غير مسبوق ،وها أوباما
يعترف علنا ً بأن ما يحصل لن يدفع بالرئيس السوري إلى السقوط،
وبأن ذلك مجرد حلم صعب المنال مع وجود عدد هائل من التنظيمات
المتصارعة وأن ليس بينها تنظيم معتدل ،كما أن نار اإلرهاب الناشبة
في العراق ستطول المصالح األميركية وهي ذاتها نار الحريق السوري
الذي تنفخ فيها السعودية وتركيا ومعهما قطر ودول أخرى انساقت
مع حلم ال يمكن أن يتحقق .اليوم يتلمس الجميع رؤوسهم ،بينما يرفع
الرئيس السوري رأسه عاليا ً مستندا ً إلى دعم شعبي غير مسبوق
على الساحة السورية وحتى ضمن ساحاتهم ،إضافة إلى دعم دولي
واسع ،ما سيضطرهم إلى طأطأة ذليلة في القريب العاجل.
حلم آل سعود أكبر منهم بكثير .سورية عبر التاريخ حكمت نصف
العالم ،ومنها انطلقت الرساالت والحضارات ،ولم يتمكن عمالقة
القادة وحكام اإلمبراطوريات من السيطرة عليها أو إخضاعها أو حتى
االستمرار في استقطابها .سورية العصية على الخضوع ستبقى
شوكة في حلق آل سعود الذين ينتظرون زوالهم ...إذ لن تستم ّر
الحماية األميركية إلى األبد ،ولن تستم ّر غفلة الشعب العربي في بالد
نجد والحجاز ...وإ ّنا لمنتظرون.

