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العراق وتكرار ال�سيناريو ال�سوري
} حميدي العبدالله
ردود ف �ع��ل أط� ��راف ع��راق �ي��ة م �ش��ارك��ة في
ال�ع�م�ل�ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة وأع� �ض ��اء ف��ي الحكومة
والبرلمان ،وردود الفعل العربية والتركية،
وردود ف �ع��ل ال ��دول ��ة ال �غ��رب �ي��ة ع �ل��ى انتشار
«داع��ش» في ثالث محافظات عراقية يؤكد أنّ
السيناريو السوري يتك ّرر في العراق.
فردود الفعل هذه يجمع بينها قاسم مشترك
واح��د وه��و ال�ح��دي��ث ع��ن التهميش ،وبالتالي
تحميل ط��رف واح��د ف��ي ال�ع��راق مسؤولية ما
ح�ص��ل ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة ،وم��ا يحصل في
العراق منذ فترة طويلة.
بحسب ردود ال�ف�ع��ل ،ل��وال تهميش نوري
المالكي أط��راف�ا ً سنية ،لما ح��دث ما ح��دث في
ال�ع��راق ،ولما تمكن تنظيم «داع��ش» وحلفاؤه
م��ن ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى م�ن��اط��ق واس �ع��ة ف��ي ثالث
م�ح��اف�ظ��ات ع��راق�ي��ة ج��دي��دة غ�ي��ر األن �ب��ار ،تقع
وس��ط ال �ع��راق وش �م��ال��ه .أم��ا تنظيم «داع ��ش»
التكفيري والجماعات المساندة له فإنّ ردود
الفعل تتجاهل دورها في مذابح العراق ،وفي
م��ا وص ��ل إل �ي��ه ال��وض��ع اآلن ،إن ل�ج�ه��ة عدم
االس �ت �ق��رار ،أو لجهة ال�م�ض��اع�ف��ات المذهبية
والطائفية التي قد تحصل في الفترة المقبلة.
ب �م �ع��زل ع��ن ص �ح��ة ح��ال��ة ال �ت �ه �م �ي��ش ،ف��إنّ
المقصود ب��ه ليس تمثيل الطائفة السنية في
الحكم بما يتناسب م��ع ع��دده��ا ،وعبر القوى
الممثلة فعالً لها ،أو على األقّ��ل الغالبية فيها.
فالتهميش م��ن وجهة نظر «داع ��ش» و«جيش
النقشبندية» القريب من عزة الدوري ،أو «هيئة
العلماء المسلمين» أو «كتائب ثورة العشرين»،
ك��ان م��وج��ودا ً منذ ب��دء العملية السياسية عام
 ،2004وه��ذه الجماعات ال تعترف بتمثيل
«ال�ح��زب اإلس�لام��ي» وأح��د زعمائه ه��و طارق
ال �ه��اش �م��ي ال�ل�اج ��ئ إل� ��ى ت��رك �ي��ا وق� �ط ��ر ،وال
تعترف بأسامة النجيفي ،أو بصالح المطلق
ممثلين عن الطائفة السنية في العراق ،وتعتبر
التهميش واق�ع�ا ً منذ بداية العملية السياسية

ح �ت��ى ال� �ي ��وم .أم ��ا ال�ت�ه�م�ي��ش م��ن وج �ه��ة نظر
تركيا وقطر والسعودية والحكومات الغربية
فالمقصود به رفض حكومة المالكي االمتثال
إلرادة النجيفي أو الهاشمي ف��ي التعبير عن
ال�س�ي��اس��ات ال �ت��ي ت��رض��ي ال��والي��ات المتحدة
ودول المنطقة ال�ت��ي ت��دور ف��ي فلكها ،أي أن
ل�ك��ل ط��رف م��ن ه ��ؤالء م�ف�ه��وم�ا ً مختلفا ً حول
التهميش ،ف��ال��والي��ات المتحدة ل��م تكن ترى
أن ثمة تهميشا ً عندما كانت قواتها موجودة
ف��ي ال �ع��راق ،علما ً أن المحاصصة الحكومية
بين المذاهب والطوائف واألع��راق هي ذاتها،
لكنهم عندما وجدوا اليوم أن المالكي ال يمتثل
إلمالءاتهم ب��دأوا يتحدثون عن تهميش ،ولم
ي �ت��و ّرع��وا ع��ن وض��ع أي��دي�ه��م ب��أي��دي «داع��ش»
والجماعات التي ساندتها في هجومها األخير،
في محاولة إلضعاف المالكي أو إرغامه على
القبول ب��اإلم�لاءات األميركية ،وإبقاء الوضع
الحكومي على ما كان عليه في ظل االحتالل،
خ�ش�ي��ة أن ت �ك��ون س �ي��اس��ات ال �ع��راق العربية
واإلقليمية والدولية أقرب إلى معسكر الممانعة
والمقاومة.
إذن ،ثمة تقاطع مصالح بين «داعش» والقوى
المشاركة معها في االنتشار في األنبار وصالح
ال��دي��ن ون�ي�ن��وى يشبه تقاطع المصالح الذي
يجمع الحكومات الغربية وحكومات المنطقة
م�ث��ل ت��رك�ي��ا وال �س �ع��ودي��ة وق �ط��ر ف��ي سورية،
وبدأت حمالت إعالمية مكثفة لشيطنة المالكي
ورد االعتبار لـ«داعش» ،وبدا من هذه الحمالت
ك��أن الغرب وحكومات المنطقة نادمون على
شيطنة «داع���ش» لمصلحة «ج�ب�ه��ة النصرة»
و«الجبهة اإلسالمية» في سورية.
لم يعد هناك خط ٌر من «داع��ش» واإلرهاب،
ب��ل إن ال�خ�ط��ر واألول��وي��ة يكمنان ف��ي إرغ��ام
ال�م��ال�ك��ي ع�ل��ى تشكيل ح�ك��وم��ة ت��رض��ى عنها
الواليات المتحدة وحلفاؤها ،حكومة ال تقيم
وزن�ا ً ل��دروس التجارب السابقة المريرة ،وال
لنتائج االنتخابات ،وتعيد المعادلة الحكومية
ذاتها التي كانت أثناء االحتالل.

� ّأي �شراكة وطن ّية يريدون؟
} عبد الله الالمي*
قبل االنتخابات البرلمانية التي ج� ��رت ف ��ي 30
نيسان الماضي وب�ع��ده��ا ،وح�ت��ى ه��ذه اللحظة نسمع
يوميا ً وك ّل ساعة بل ك ّل دقيقة ،نغمة المطالبة بحكومة
«شراكة وطنية» من قبل «السياسيين» العراقيين الذين
ابتلى الوطن بهم ،وه��ذا قدرنا .فال حيلة لنا إالّ بتدخل
أميركي للقيام بانقالب عليهم وطردهم من العراق الى
حيث أت��وا .فهم ،وال أستثني أح��داً ،السبب الرئيس لما
يحصل في العراق منذ اليوم األول لالحتالل في التاسع
م��ن نيسان  2003وال��ى يومنا ه��ذا م��ن ق�ت� ٍل وتشري ٍد
واضطهاد وس��رق��ات ومحاصصة وطائفية ومناطقية
وغيرها ،وكلها صنيعتهم .نهبوا العراق بكامله ،وباعوا
المؤسسات الحكومية ...باعوا ك ّل شيء ،ولذلك تجدهم
يبحثون عن «شراكة» وطنية!
أي ش��راك��ة ه��ذه وه��ي ع �ب��ارة ع��ن ت��وزي��ع الحصص
ّ
للمناصب المغرية ولزيادة حصصهم والنتفاخ بطونهم
م��ن ال �ح��رام .ب�ل��ى ،إن�ه��م ال يخافون ال�ل��ه .ي��ري��د الشعب
حكومة غالبية مطلقة ال ينظر الى من يترأسها عالوي
أو النجيفي أو بهاء األع��رج��ي أو ع��ادل عبد المهدي أو
برهم صالح أو المالكي أو المطلك أو الجعفري أو نوري
شاويس أو علي دواي أو أي شخص يضع أمامه ما م ّر
به العراق من مصاعب وويالت خالل السنوات العشر

عندما ال ترتقي السياسة إلى مستوى وضوح الشهداء
تصبح نوعا ً من تفاهة!
ه�ن��ا ،ف��ي ال �ص��در ت �م��ام �اً ،ف��ي ال�ق�ل��ب م �ب��اش��رة ،م ّرت
الرصاصة ،تاركة خلفها ثقبا ً صغيرا ً داميا ً ال يتجاوز
محيط قلم الرصاص ...القلم ذاته الذي كان يخربش به
الطفل منذ يوم أو يومين بعض أح�لام وأمنيات وبعض
دروس في الرياضيات والفيزياء والثقافة الوطنية.
القلب ينبض بكامل طفولته ،قلب فتي ،ل��م يتجاوز
الخامسة عشرة أو العشرين أو الثالثين ربيعاً ،كان يتم ّرن
على إيقاعات الحياة ،ويمنّي النفس بعمر طويل ...ولكن...
ك��اآلآآآه الممتدّة نفر الدم وفار وسقط الطفل الشاب مثل
وردة قصفتها يد وحشية .وهناك ...على مسافة رصاصة
بقايا جدار ينتظر صورة جديدة.
تطول ش��وارع الوطن المليئة بالصور وتمتدّ! وبين
ذلك الدمار العظيم تنهض حياة وبيوت وشوارع وجدران
جديدة تنتظر المزيد من الصور.
الشهداء وحدهم هم الحقيقة الوحيدة األكيدة الواضحة
ف��ي واق�ع�ن��ا الملتبس ،ف�لا حقيقة وال سياسة وال لغة
يسعها أن تتجاوز حرارة دمائهم .التعابير والتفسيرات
والهلوسات ح��ول الواجبات والحقوق والديبلوماسية
والبراعة والذكاء السياسي ال يمكنها كلّها أن تغطي وهج
قطرة دم واحدة سفكتها رصاصة غادرة...
أن يسقط ال �ش �ه��داء الفلسطينيون ك�� ّل ي��وم ل��م يعد
مصادفة أو نتيجة خطأ عابر .هو قرار مع سبق اإلصرار
لقاتل أدمن القتل واالستهانة بحياة أوالدنا وشبابنا على
م��ر األج �ي��ال .إذن ،لنترك غباءنا قليالً ،ولنحترم دماء
شبابنا الدافقة على تراب هذه األرض وصخورها وتحت
أشجارها ،لنحترم ولو بالصمت صرخة اآله ألم تودّع
رضيعها الذي خطفته رصاصة قاتلة تعرف طريقها جيدا ً
منذ أن ضغط إصبع القاتل على زناد البندقية.
إذن ،ليترك الجميع اللغة جانباً ،أتركوا الكلمات التي لم
يعد لها معنى أو وظيفة سوى التبرير وإهانة الدماء ،فليس
في القواميس كلمة قادرة على الصعود إلى مستوى دمعة
أم أو أخت أو والد مفجوع.
يرحل الشهداء ي��وم�يّ�اً ،وم��ع ذل��ك ال ن��زال نبحث عن
دمائهم في أروقة األمم المتحدة .يرحل الشهداء ك ّل لحظة
وهم يدركون أنهم يدفعون ثمن الفجيعة السياسية ،ثمن
غياب الوضوح والعزيمة واله ّمة وموقف تعطيه الشهادة
أسرارها وما يليق بها من عهود.

} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
ن �ح��ن ال �م �ق��دس �ي��ون ال ن��ري��د اس �ت �م��رارا ً
اجترار الكلمات والعبارات لنقول إن مبنى
البريد المهدد باالستيالء الكامل من قبل
ال�ج�م�ع�ي��ات االس�ت�ي�ط��ان�ي��ة ف��ي ق�ل��ب مدينة
القدس ،هو أحد المباني التي كانت تحت
مسؤولية الحكومة األردنية ،فال األردن
ي �ح��رك س��اك �ن �ا ً وال ن �ح��ن الفلسطينيين
ك �س �ل �ط��ة ت� �ت� �ش� �دّق ت��ص��ري��ح��ات وك�ل�ام� �ا ً
وبالغة وإنشاء بأن القدس عاصمة الدولة
الفلسطينية ،وال أح��زاب �ا ً وال مؤسسات
وال رجال أعمال وال وقفيات باسم القدس
وف ��وق ال �ق��دس وت �ح��ت ال��ق��دس ...ال تنقذ
ح �ج��را ً ف��ي ال� �ق ��دس ...وال م��ن ت�ب�ق��ى من
ال �ع��رب والمسلمين ب�ع��د ال�ف�ت��ن المذهبية
والطائفية وال�ت��ي تصيب إن ش��اء ال�ل��ه ما
يسمى ويدعى بخير أم��ة أخرجت للناس
ب��االن �ق��راض على غ��رار ال�ه�ن��ود الحمر...
ليست لها ع�لاق��ة ب��األم��م وال�ش�ع��وب ،أمة
تقتل نفسها بأموالها وتدمر وتنحر ذاتها
ال تستحق الحياة ...نجت ّر فحسب عبارات
وإسطوانات مشروخة وتزلفا ً ونفاقا ً عن
ال�ن�خ��وة وال �ك��رام��ة وال�ش�ه��ام��ة والتسامح
وال ��وح ��دة وال �ع��روب��ة واإلس�ل��ام ووح ��دة
الهدف والمصير وأمة عربية واح��دة ذات
رسالة خالدة ،إلخ من الجناس والسجع
وال��ط��ب��اق وال��ب�ل�اغ��ة واإلن � �ش� ��اء ،ونحن
بعيدون عما ذكر بعد األرض عن السماء.
االستيالء على مبنى بريد القدس في قلب
مدينة القدس يا أصحاب الجاللة والفخامة
وال�س�م��و وال�س�ع��ادة وال�س�م��اح��ة والنيافة
ليس في حاجة الى تصريحات أو مؤتمرات
صحافية ،ففي ليلة سكر وعربدة لواحد
منكم في أحضان غانية يدفع ثمن البريد
بالكامل فهل هناك م��ن ه��و عربي ق��ح من
نسل عدنان وقحطان وسعدان قادر على
تنفيذ هذه العملية البطولية لكي نؤدي له
التحية والسمع والطاعة .نحن المقدسيون
نرفع ص��وره في مسيراتنا واحتفاالتنا،

ونسبغ عليه من النجوم والنياشين ،ما
لم ينله مونتغمري قائد الحلفاء في معركة
العلمين في الحرب العالمية الثانية!
ال أع�� ��رف أي أم� ��ة ه� ��ذه وأي شعب
ن �ح��ن! ن�خ�س��ر م �ع��ارك �ن��ا ب��ام �ت �ي��از ونغني
ون�ط�ب��ل الن �ت �ص��ارات زائ �ف��ة ،والمشروع
الصهيوني يتقدم على الصعد والميادين
ك��اف��ة وي�ح�ق��ق االن �ت �ص��ار ت�ل��و االنتصار،
ونتبجح بأننا منتصرون .عشرون عاما ً
ونحن نخوض مفاوضات عبثية ودوران
ف��ي ال�ح�ل�ق��ة ال�م�ف��رغ��ة ن�ف�س�ه��ا م�ث��ل حمير
ال �س��اق �ي��ة ،ون �ق��ول إن ال ب��دي��ل وال خيار
س���وى ال��م��ف��اوض��ات ل�ت�ح�ق�ي��ق حقوقنا.
يعطوننا دول ��ة ع�ل��ى ال ��ورق وال يتركون
لنا مكانا ً في الضفة الغربية نقيم عليه قن
دج ��اج أو ح�ت��ى زري �ب��ة ح �ي��وان��ات ،بسبب
ت�م��دد مشروعهم االستيطاني وتواصله
وت��وس�ع��ه ال ��ذي يلتهم أرض �ن��ا ،ونستمر
ف��ي ت���رداد ال�لازم��ة نفسها واالسطوانة
عينها ع��ن ف��وائ��د ه��ذا ال �خ �ي��ار وخ �ط��ر أي
خ�ي��ار آخ��ر على مشروعنا الوطني كأننا
نعشق تجريب المجرب ،فحتى المعلقون
والكتاب والصحافيـون الصهاينـة يقولون
وب��ال �ف��م ال� �م�ل�آن :ح �ت��ى ل��و ق ��دم الرئيس
عباس رأس قادة حماس وجميع الفصائل
على طبق من ذهب لن يتوقف االستيطان
ولن تقام دولة فلسطينية ،ونصـ ّر علـى أن
الثــور يستحلــب والعنــزة تطيــر!
يغرقوننا في الفتن المذهبية والطائفية
ويضعون لنا الخطط والبرامج للتقسيم
والتجزئة والتفكيك وإعادة تركيب المقسم
والمجزأ من جغرافيتنا ،خدمة ألهدافهم
وم �ص��ال �ح �ه��م وال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى خيراتنا
وثرواتنا ،ونحن نرقص طربا ً نقدم المال
ون�س�ت�ق��دم ال��رج��ال ون��دف��ع ث�م��ن السالح
ال��ذي نقتل فيه بعضنا البعض ،ونشرع
الجهاد في غير أماكنه ومواضعه ونفرغه
م��ن معانيه ومضمونه ك��ي ي��د ّم��ر بعضنا
ال �ب �ع��ض اآلخ� ��ر ون� �خ ��رب دول� �ن ��ا ونفكك
جيوشنا.

م ّولنا «القاعدة» في أفغانستان وأرسلنا
«المجاهدين» العرب لتحريرها من «الروس
الكفرة» ليس إلع�لاء كلمة الله واإلسالم،
ب��ل ل�ك��ون أميركا أمرتنا وطلبت م�ن��ا ،في
حين كانت فلسطين وغيرها من األقطار
العربية ف��ي حاجة ال��ى أم��وال�ن��ا ورجالنا،
ول �ك �ن �ن��ا ل ��م ن �م �ت �ل��ك ال� �ق���رار وال اإلرادة
بإرسالها الى حيث يجب أن تكون ،وطبلنا
وزمرنا ورددن��ا العبارات التي حفظها لنا
األميركيون والغرب االستعماري عن ظهر
قلب أكثر من حفظنا للقرآن الكريم ،بأن
«القاعدة» وطالبان يناضلون ألجل الحرية،
وع�ن��دم��ا انتهى دوره ��م ومهمتهم بقدرة
ق��ادر وبعد ح��وادث البرجين وحتى قبلها
أض�ح��ت ج�م��اع��ات إره��اب�ي��ة يجب القضاء
عليها ،وعدنا نمول وندفع ثمن السالح
للقضاء على تلك الجماعات التي مولناها
سابقا ً باسم «ال�ح��ري��ة» و«الديمقراطية»!
وم��ع س �ق��وط اإلم �ب��راط��وري��ة الشيوعية،
خلقت لنا أميركا ع��دوا ً آخر هو «القاعدة»
وتوابعها ،ثم إي��ران وحلفاؤها ،وأخذت
تزرع في أذهاننا وعقولنا أن الخطر على
العرب والمسلمين ،ليس «إسرائيل» التي
تحتل وتغتصب أرضنا ومقدساتنا وتقتل
شعبنا ،بل إيران التي اكتشفنا فجأة بعد
رح �ي��ل ال �ش��اه ال �م��وال��ي وص�ن�ي�ع��ة أميركا
وال��غ��رب وق �ي��ام ال��ث��ورة الخمينية بأنها
شيعية ،وي��ا سبحان الله ف��ي زم��ن الشاه
كانت سنية! وبعد الثورة أصبحت الخطر
الداهم على العرب والمسلمين! واستجبنا
ألم �ي��رك��ا ال �ت��ي ت��ري��د أن ت �ح��رف الصراع
ع��ن أس��اس��ه م��ن ص��راع عربي ـ صهيوني
إلى ص��راع عربي ـ فارسي ،وأصبح ج ّل
اهتمامنا وجوهر خطابنا مهاجمة إيران
وشيطنتها وق�ط��ع ال �ع�لاق��ات م�ع�ه��ا ،ولم
�ق ال��ص��راع ف��ي إط� ��اره ال��رس �م��ي ،بل
ُن �ب� ِ
مثلما طلبت أميركا ،نقلناه الى مستوياته
الشعبية لكي تحدث الفتن المذهبية (سني
ـ شيعي) في المعسكر اإلسالمي .وفجأة
ب �ع��د م��ا ي�س�م��ى ب��ـ«ال��ث��ورات ال �ع��رب �ي��ة» أو

«الربيع العربي» ووف��ق المخططات التي
رس�م��ت ف��ي م�ط��اب��خ ال�ب�ن�ت��اغ��ون والـ»سي
آي إي ��ه» وغ �ي��ره��ا م��ن ال�م�ط��اب��خ وال��دوائ��ر
االستعمارية ،رأت أميركا أن مشروعها
للفوضى الخالقة وتعميم الفتن المذهبية
والطائفية يستدعي التحالف مع اإلسالم
السني (اإلخ���وان المسلمين) وسيطرته
على الحكم في أكثر من بلد عربي ،وسرنا
مثل القطيع بحسب ما خططت لنا أميركا
وال �غ��رب ،وأرس�ل�ن��ا ال�م��ال وبعتنا الرجال
وش ّغلنا مصانع الغرب بالسالح ،وح ّولنا
الكثير م��ن دول �ن��ا ال��ى خ ��راب وأغرقناها
ف��ي ال �ف �ت��ن ال�م��ذه�ب�ي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة ،ودخ��ل
العديد منها ،كليبيا وال�ع��راق ،في حروب
وص� ��راع� ��ات م��ذه �ب �ي��ة وط��ائ �ف �ي��ة تحصد
األرواح يوميا ً وتدمر وتخرب وتعيد دولنا
م �ئ��ات األع� ��وام ال��ى ال � ��وراء ،واستعصت
سورية رغم القتل والدمار ال��ذي حل بها
وبقيت هي األمل والعنوان لنهوض عربي
يحفظ ألمتنا كرامتها وعزتها.
نعرف اليوم أننا أمة مثخنة بالجروح،
ال قيمة وال وزن لها وال ق��درة على الفعل
وال �ت��أث �ي��ر ،ل �ي��س ف��ي ال �ق �ض��اي��ا اإلقليمية
والدولية ،بل حتى في القضايا المتعلقة
بمصيرها ووجودها ،وإنما هذا ال يمنعنا
نحن المقدسيين وع�ل��ى أب��واب رمضان،
شهر الخير والبركة ،أن نوجه نداءنا الى
م��ن تبقى م��ن ال �ع��رب والمسلمين وبقي
�ب ال��ى ن�ص��رة القدس
ح��را ً ش��ري�ف�اً ،أن ي�ه� ّ
م �س��رى ال ��رس ��ول م �ح �م��د (ص��ل��ع��م) ،وال
نريد أن تنصرونا بالسالح وال بالرجال،
وال ح�ت��ى ب ��األم ��وال ،ب��ل م��ا ن��ري��ده منكم
هو الحفاظ على العقارات والمنازل التي
يتهدّدها خطر الضياع واالستيالء من قبل
حكومة االحتالل وجمعياته االستيطانية،
والمبادرة إلى شرائها ووقفها ألبناء هذه
األمة.
هل هذا الطلب كبير يا امة غثاء السيل؟!
أمة المليار ونصف مليار التي ال تستطيع
أن تنقذ في القدس عقاراً؟! يا له من عار!

«داع�ش» ...كرة القدم المثقوبة

المؤلمة الماضية التي أع��ادت العراق قرونا ً الى الوراء
بسبب ما ُيس ّمى ظاهريا ً بـ«الشراكة الوطنية»! لكنها في
حقيقة األم��ر كانت ش��راك��ة ف��ي القتل والسرقة وحرق
العراق وشعبه!
شعب العراق عريق .يريد من يقوده الى ب ّر األمان.
كفاكم تالعبا ً بمقدراته .يريد تجاوز السنين الغابرة
التي عاشها ويعيشها منذ االحتالل ( )2003الى يومنا
ه��ذا .يريد أن يمشي العراقي األص�ي��ل بقامته شامخا ً
ال يخشى أح��دا ً إال القانون ،فالقانون هو سيد العدالة.
األبي كفاكم متاجرة به .أصبحت أوراقكم
ويقول الشعب
ّ
مكشوفة ،واذا كنتم صادقين في اتجاهاتكم عليكم أن
تؤمنوا بالديمقراطية التي رفعتم شعارها منذ االحتالل
الى يومنا هذا وتشكيل حكومة االغالبية ،وفي المقابل
تأسيس معارضة قوية في البرلمان تراقب بج ّد وإخالص
عمل الحكومة ومؤسساتها وتشخيصها ليكون أداؤها
فاعالً وحكيماً ،وتشكيل «حكومة الظ ّل» ومهمتها رسم
الخطط والبرامج السياسية والتنموية للمستقبل القريب
في حال فشل حكومة الغالبية في تنفيذ برامجها التي
أق ّرها البرلمان ،وبهذا السلوك القويم نستطيع إنتاج
حكومة غالبية وطنية تقود العراق الى ب ّر األمان.
اللهم اشهد أني قد بلغت.
 نائب رئيس التيّار العربي في العراق،
نقيب الصحافيين العراقيين السابق

ّ
ي�ستحق ال�شهداء!
على هذه الأر�ض ما
} نصار ابراهيم
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أي حزن شاسع يغطي ليل أمهاتنا!
ّ
اي حزن ساحق يغمر قلب تلك األم وهي تنوح حاضنة
رأس طفلها الصامت في حجرها؟! بماذا وكيف نخاطبها؟
ف��ي ح �ض��رة ال �ش �ه��داء ،ف��ي ح�ض��رة ال�ق�ل��ب المثقوب
بالرصاص ،في حضرة الدموع ،في حضرة الفجيعة لم
يبق ما يقال .هو الصمت الشامل في انتظار الفعل الذي
يليق بهذا الرحيل العظيم.
هذا هو الشعب الفلسطيني البسيط العنيد ،يدفع شبابه
وأط�ف��ال��ه بوعي أو بالمصادفة إل��ى ميادين المواجهة،
فيسقط الشهداء وهم يناضلون أو يجلسون على مقاعد
الدراسة أو في الحقول أو على شرفة المنزل أو في حفلة
زواج أو في لحظة نوم أو والدة ،هكذا ببساطة ...وهكذا
ترحل م��واك��ب ال�ش�ه��داء ص �ع��ودا ً ص �ع��ودا ً نحو أقدارها
وأمنياتها كل يوم.
يتالشى ص��دى الهتافات والخطب ،وي�غ��ادر الجميع
المكان أما األم فتبقى تنتظر وحيدة مع ذكرياتها طيف
وليدها ،علّه يعود إليها قادما ً عبر فضاء الباب .تجلس
وه��ي تحضن أش�ي��اءه الصغيرة ،تش ّم رائحة مالبسه،
تلمس أقالمه المبعثرة .ينام الجميع ،وفي ه��دأة الليل
يسري دع��اء هامس «م��ع السالمة يا ول��دي ...لك الله يا
بني».
أما من هم هناك ،فوق أو تحت ،وأيا ً كانوا ،فيواصلون
احتجاجاتهم ومطالباتهم ب��أن يحترم االحتالل حقوق
اإلنسان وحقوقنا ...كيف؟! وهل هناك احتالل يحترم
حقوقا؟!
ل��ذا ،على من هم هناك ،ف��وق أو تحت ،وأي��ا كانوا ،أن
يدركوا أنّ ص��در فلسطين المطرز بالشهداء ال تناسبه
كلمات ال��رث��اء واالس�ت�ج��داء واالستنكار والضعف .فال
يوجد ما يناسب فلسطين سوى النهوض واالرتقاء إلى
مستوى قامة آخر شهيد سقط أو قامة الشهيد التالي...
حقوق الشعب الفلسطيني ال يق ّررها مجلس األم��ن أو
أكذوبة المجتمع الدولي أو مطالبة االحتالل بأن يكون
أكثر إنسانية وعقالنية وأخالقية ...تحدّدها دماء الشهداء
الذين سقطوا والشهداء الذين ينتظرون ،ودائ��رة الحزن
الشاسع ألمهات تمسح أكفه ّن شواهد القبور صباح ك ّل
عيد وه ّن يهمسن بل ْوعة :ال بأس يا ولدي؟ فإنّ «على هذه
األرض ما يستحق الشهداء»؟!
صفحة الكاتب:
https://www.facebook.com/pages/
_Nassar-Ibrahim/267544203407374?ref
type=bookmark

} د .حسن أحمد حسن
المقدمات الصحيحة قد تؤدي إلى نتائج صحيحة إذا توافر
لمسيرة التنفيذ ما يلزم من ش��روط موضوعية وذاتية ،وفي
مقدمها استمرار الدراسة والتقويم وإدخال التعديالت المطلوبة
بما يتناسب وتطور الحوادث في كل مرحلة من مراحل التنفيذ،
أم��ا ال�م�ق��دم��ات الخاطئة فهي حتما ً ت�ق��ود إل��ى نتائج خاطئة،
والمتابع لتطور الحوادث وتداعياتها على الساحتين اإلقليمية
وال��دول �ي��ة ال يجد كبير ع�ن��اء ف��ي اك�ت�ش��اف أن أط ��راف التآمر
والعدوان على دول المنطقة وشعوبها أتقنوا تسويق مقدمات
خاطئة وك��رس��وا إم�ب��راط��وري��ات إعالمية لتكرارها والتعامل
معها على أنها من المسلمات ،إل��ى أن أصبحت مقدمة الزمة
للحديث عن هذا الموضوع أو ذاك .وما يزيد الطين بلة أنّ الكثير
من أصحاب األق�لام والتحليالت السياسية واالستراتيجية
ال يجهدون أنفسهم في مناقشة ما يظنه العامة مسلمات من
جراء التضليل اإلعالمي والثقافي الممنهج ،وهكذا نجد الكثير
فصلها
من ال��دراس��ات والتحليالت تنطلق من المقدمات التي ّ
أعداء الشعوب فتكون النتائج خاطئة بالضرورة ألنها انطلقت
من مقدمات مسبقة التصنيع وخاطئة بالمطلق ،ولع ّل الشاهد
األبرز على ذلك موضوع اإلرهاب الممنهج الذي يعصف بدول
المنطقة .وللحقيقة واإلنصاف ال بد من االعتراف بأن اإلدارات
األميركية المتعاقبة نجحت في تسويق واشنطن كعد ّو لإلرهاب
وقائدة كونية للحرب ضد اإلره��اب ،وهذا محض افتراء ،وإن
كان أضحى لدى فئات مجتمعية واسعة كمسلّمة ال ضرورة
للتفكير بها ،وهنا تكمن الطامة الكبرى.
بعيدا ً عن م��دى صدقية ال��رواي��ة األميركية ح��ول حقيقة ما
جرى في الحادي عشر من أيلول  .2001والتشكيكات التي

لم يعد في �إمكان النازيين
والظالميين الجدد �إ ّ
ال اجترار
مرارة االعتراف بتحطم الر�أ�س
القاطر لم�شروعهم التفتيتي
على �صخرة ال�صمود ال�سوري
المدعوم من �أقطاب المقاومة
و�أن�صار الإن�سانية
ص ��درت ضمن دراس� ��ات أك��ادي�م�ي��ة تفنّد صحة تلك الرواية
وت��دح��ض صدقيتها ،فمن ح��ق المتابع ال �ع��ادي أن يتساءل:
لماذا لم تتخذ اإلدارات األميركية أي إجراء في حق السعودية،
بعدما ثبت أن أك�ث��ر م��ن ثلثي َم��ن اش�ت��رك��وا ف��ي تلك األعمال
اإلرهابية سعوديون؟ وه��ل تستطيع إدارة أوب��ام��ا أو غيرها
من اإلدرارت المتحالفة معها أو المشتغلة في كنفها أن تنكر
أنّ القاعدة بكاملها صناعة االستخبارات األميركية بالتعاون
مع االستخبارات الباكستانية فكانت العربة «القاعدية» التي
دس��ت واشنطن أنفها
ج ّرتها االستخبارات السعودية؟ وه��ل ّ
أي بقعة جغرافية على سطح األرض ولم تكن النتيجة
النتن في ّ
أنهارا ً من الدم والقتل والخراب واإلرهاب الذي انتشر وتجاوز
ألي دولة تستبيحها جيوش «الديمقراطية»
الحدود الجغرافية ّ
األميركية؟ وإذا أردن��ا التوقف عند ما يعصف بمنطقة الشرق
األوس��ط م��ن أعاصير الصقيع العربي ه��ل نجد تناقضا ً بين
ما يحدث وبين االستراتيجية األميركية التي أعلن عنها منذ
ثمانينات القرن الماضي وت ّم تطويرها تحت مس ّميات متعددة:
ال�ش��رق األوس��ط الجديد ـ ال�ش��رق األوس��ط الموسع (الكبير)
ـ الفوضى الخالّقة ـ وأخ�ي��را ً خريطة ح��دود ال��دم التي س ّربت
عشية العدوان الصهيوني على لبنان  ،2006أم أن ما يحدث
يمثل تجسيدا ً عمليا ً لتلك االستراتيجية المبنية على تفتيت
دول المنطقة وتفكيك البنى القائمة ،ومن ثم إعادة تركيبها وفق
أسس إثنية وعرقية وطائفية ومذهبية ،وبالتالي إع��ادة رسم
الخريطة السياسية لجميع دول المنطقة وفق ما يحافظ على
أمن الكيان الصهيوني ،ويم ِّكن النازيين والظالميين الجدد من
إعالن «الدولة اليهودية» وتوسيع نفوذها لتكون قائدة المنطقة
والمتحكمة في مصائر شعوبها حاضرا ً ومستقبالً؟ وهل تاريخ
الواليات المتحدة األميركية منذ أن ظهرت كدولة عظمى يقدم
شاهدا ً واحدا ً على أن إدارة أميركية عملت على خير الشعوب،

أم أنّ التدخالت كلّها ،بما ف��ي ذل��ك المساعدات التي تعطيها
الصفة اإلنسانية ،تكون مقدمة لنهب خيرات الشعوب وحصان
طروادة للتحكم في القرار الدولي؟
أسئلة االستفهام اإلنكاري المشابهة قد ال تنتهي ،وجميعها
تؤكد أنّ واشنطن كانت وال تزال وستبقى في األمد المنظور
ال��رأس القاطر لمشاريع الهيمنة والتحكم وبسط النفوذ ،ولم
تكن يوما ً جادة في مكافحة اإلرهاب العالمي العابر لحدود الدول
وال�ق��ارات ألنه صناعة أميركية صهيونية بامتياز ،و«داعش»
التي تدعي واشنطن وضعها على الئحة اإلره��اب ما ك��ان لها
المتصحر
أن تتمدّد لوال مباركة إدارة أوباما لدعم حملة الفكر
ّ
في السعودية وقطر والعثمانية الجديدة ،وتقديم جميع أشكال
المساندة والرعاية لـ«داعش» وغيرها من التنظيمات اإلرهابية
لتكون الفأس األميركية التي تقطع أشجار المنطقة وخضرتها
بأيدي بعض المحسوبين من أبنائها ،و«داعش» هذه وأخواتها
هي التي تنفذ االستراتيجية األميركية عبر استهداف جميع
ال��دول التي ترفض االنصياع إلرادة شاغل البيت األبيض،
و«داعش» هذه ومشتقاتها هي التي تبيح لواشنطن التدخل الدائم
في الشؤون الداخلية لدول المنطقة بذريعة مكافحة اإلرهاب،
و«داعش» هذه ومثيالتها هي حصان طروادة الذي يستخدمه
اليمين الجديد المتصهين لتقويض عوامل القوة الذاتية للدول
والشعوب .وفي اختصار شديد يمكن القول :إنّ «داعش» ليست
أكثر من كرة قدم أميركية تتقاذفها أقدام الالعبين األميركيين
وأتباعهم في اتجاهات تبدو متعاكسة لكنها في نهاية المطاف
أي دول��ة حريصة على التمسك بمقومات
تستهدف ش�ب��اك ّ
السيادة والكرامة ،ويبدو أنّ تلك الكرة أصيبت بثقوب متعددة
من جراء حماقة الراكلين ورعونتهم ،وهذا يعني أنها قد تتسبّب
ببعض األلم لقدم من يركلها بقوة نحو هذا المرمى أو ذاك ،وقد
تتدحرج بسرعة أقل من المطلوب ،لكنها تبقى أميركية المنشأ
والتصحر الفكري ،عثمانية التبني
والهوية ،خليجية اإلم��داد
ّ
واالحتضان ،أوروبية الرعاية المباشرة وغير المباشرة ،وقبل
هذا وذاك صهيونية األهداف والغايات ،واألدلة على ذلك كثيرة،
ويكفي أن نشير إلى بعض النقاط والمحطات الحبلى بالمعاني
والدالالت التي تضع مئات إشارات االستفهام؟ وتتطلب اإلجابة
عن أي منها دراسة بحثية مستقلة ،ومنها:
التمدد «الداعشي» الجديد في العراق ليس وليد المصادفة،
وال�ق��درة على اجتياح مساحات واسعة في أكثر من محافظة
ع��راق�ي��ة ف��ي غ�ض��ون س��اع��ات م��ا ك��ان ل��ه أن ي�ح��دث إالّ بلعبة
استخبارات تشترك فيها أجهزة مختصة ألكثر من دولة.
جلي وواض��ح،
ال �ت��و ّرط ال�ك��ردي ف��ي التصعيد «ال��داع�ش��ي» ّ
والتصريحات الرسمية الكردية حول ض��رورة اغتنام الواقع
الجديد لتحقيق الحلم بإقامة دول��ة ك��ردي��ة يتقاطع وخريطة
حدود الدم التي أشرنا إليها سابقاً.
اهتمام القوى اإلقليمية والدولية الدائرة في الفلك األميركي
ب��األك��راد وبكردستان العراق ليس كرمى عيون األك��راد ،وال
تعاطفا ً معهم إلقامة دولتهم ،بل لتحقيق أهداف عدة في آن معاً،
ومنها:
أ ـ تفتيت العراق وتقسيمه ثالث دول وفق ما تم ذك��ره في
م�ش��روع ال�ش��رق األوس��ط الكبير (ال�م��وس��ع) وخريطة حدود
الدم ،تمهيدا ً لنمذجة تفتيت بقية دول المنطقة.
ب ـ إق��ام��ة دول ��ة مستقلة ف��ي ك��ردس �ت��ان ع�ل��ى أس��س إثنية
يمهد األج��واء ويهيّئ البيئة االستراتيجية اإلقليمية إلعالن
الدولة اليهودية ،واعتماد مبدأ تكوين الدول على أسس عرقية
ودينية ،وه��ذا ب��دوره كفيل بفرض «سايكس ـ بيكو» جديدة
لضمان بقاء المنطقة لعقود في ح��روب ونزاعات يكون فيها
الكيان الصهيوني هو المرجعية والمظلة التي يلوذ إليها الجميع
طلبا ً للحماية والدعم والمساندة واالحتفاظ بكراسي عروش
مهترئة.
ج ـ توسيع الرقعة الجغرافية لكردستان الجديد على حساب
ال�ع��راق وإي ��ران وس��وري��ة وتركيا للتخلص دفعة واح��دة مما
يخص الالجئين الفلسطينيين
يؤرق الكيان الصهيوني في ما
ّ
وتوطينهم حيث هم ،أو نقلهم إلى الدولة المستحدثة في شمال
العراق.
أي إنجازات ميدانية يستطيع «داع��ش» تحقيقها في العراق
ّ
ستستخدم مباشرة ك��ورق��ة ثمينة على ط��اول��ة المفاوضات
اإليرانية مع ال��دول الست ح��ول البرنامج ال�ن��ووي اإليراني،
كما أنّ تمدّد «داع��ش» واقتراب العصابات اإلرهابية المسلحة
من الخاصرة اإليرانية يساعد واشنطن والغرب المأزوم على
رفع عقيرته وتكوين إحساس خادع لديه أنّ في إمكانه التعنّت
أكثر والضغط على القيادة اإليرانية للتخلي عن حقوق الشعب
اإليراني في امتالك تقانة الطاقة النووية السلمية.

العجز المركب عن تفتيت سورية وتداعي المجاميع اإلرهابية
المسلحة ت�ح��ت أق� ��دام رج ��ال ال�ج�ي��ش ال�ع��رب��ي ال �س��وري دفع
رع��اة اإلره��اب وبناته إلى التفتيش عن بديل موضوعي يؤجل
االعتراف بهزيمة المشروع التفتيتي ،ويخلط األوراق من جديد
ويرفع نسبة خطر تصدير اإلرهاب إلى القوى العالمية الصاعدة
التي لم تسمح باستخدام مجلس األمن منصة للتدخل العسكري
الخارجي في سورية ألنه يتناقض وميثاق هيئة األمم المتحدة،
كما يتناقض والقانون الدولي وأعراف المجتمع اإلنساني.
المسرحية الهزلية التي م ّكنت «داعش» من دخول معسكرات
بعض التشكيالت الكبرى للجيش العراقي ومق ّراته كانت مقدمة
مطلوبة لتزويد عصابات القتل واإلجرام بما تريده من أسلحة
ثقيلة ومتوسطة والعودة بها عبر الحدود إلى سورية ،على أمل
إطالة أمد الحرب أطول فترة ممكنة بما يساهم في االستمرار
بسفك الدم السوري وتدمير البنية التحتية للدولة السورية،
كما أنه يدفع من يبقى حيا ً من تلك العصابات اإلرهابية لتأجيل
عودته إلى الدول التي ينتمي إليها ريثما ُيعثر على بؤرة جديدة
زج�ه��م ب�ه��ا ،وي�ح��ول دون ع��ودت�ه��م إل��ى ال ��دول األوربية
ي�ت� ّم ّ
ألي
وغيرها ،إذ يشكلون أخطارا ً حقيقية تهدد األمن القومي ّ
دولة يعودون إليها.
ال يمكن فصل التصعيد «الداعشي» في العراق عن الصفعة
المؤلمة التي أفرزتها نتائج االنتخابات في العراق وسورية،
والتي تبدو متناقضة مع تمنيات أحفاد أب��ي جهل وأب��ي لهب
في مملكة النفط الصهيونية التي يتحكم في شعبها وثرواتها
آل سعود ،وكذلك دويلة قطر بغازها وإعالمها ومواخير التآمر
وتفصيل الخونة بالتنسيق مع العثمانيين الجدد في حكومة
أردوغان المسكونة بعقد النقص والحقد واالنتقام ،مع العجز
عن تنفيذ االنتقام من جراء االصطدام ب��إرادة شعبية كاسحة

لماذا لم تتخذ الإدارات
الأميركية �أي �إجراء
في حق ال�سعودية بعدما
ثبت �أنّ �أكثر من ثلثي
منفذي التفجيرات الإرهابية
في � 11أيلول 2001
�سعوديون؟
وزع��ت رسائلها ف��ي جميع االت�ج��اه��ات الداخلية واإلقليمية
والدولية عبر صناديق االقتراع في العراق وسورية ،فكان هذا
التصعيد للحصول عبر «داع��ش» على ما لم يحصلوا عليه في
االنتخابات والعمل السياسي ...لكن هيهات هيهات.
ف��ي إي �ج��از ش��دي��د ،يمكن ال �ق��ول إن «داع� ��ش» و«النصرة»
و«ال�ج�ب�ه��ة اإلس�لام �ي��ة» وبقية ف�ل��ول م��ا ك��ان يسمى «الجيش
ال� �ح ��ر» وم���ا ش��اب��ه ه���ذه ال �م �ك � ّون��ات اإلره ��اب� �ي ��ة م ��ن فصائل
وعصابات إرهابية مستحدثة ليست أكثر من وقود تستخدمه
واشنطن وصيصانها لتفتيت دول المنطقة خدمة ألمن الكيان
الصهيوني ،وقد مضى وإلى غير رجعة الزمن الذي يستطيع
فيه أعداء اإلنسانية الضحك على عقول الشعوب ،ولم يعد في
إمكان النازيين والظالميين الجدد إالّ اجترار مرارة االعتراف
بتحطم الرأس القاطر لمشروعهم التفتيتي وخروج القاطرات
على السكة وتحطم معظمها على صخرة الصمود السوري
المدعوم من بقية أقطاب المقاومة وأنصار اإلنسانية ،وكرة
القدم التي اع�ت��ادوا تقاذفها أصيبت بثقوب متعددة ونوعية،
م��ا يجعل وصولها إل��ى م��رم��ى رم��وز النظام ال��دول��ي الجديد
الصاعد وشباكه أم��را ً مستبعدا ً إن لم يكن شبه مستحيل .ال
بل إن الثقوب المتعددة ترفع من نسبة ارت��داد تلك الكرة إلى
شباك أصحابها سواء عن طريق الخطأ أو بفضل مهنية الفرق
الرياضية الوطنية التي تقف في الضفة األخ��رى وق��د أثبتت
ق��درة فائقة على تحصين شباكها ومراكمة عوامل االندفاع
الصاعق لهز شباكٍ تبيّن أن حراسها دخلوا س ّن اليأس والعجز
والشيخوخة والهرم والخرف ،وكل ما يستطيعون فعله هو
التباكي على مرحلة الشباب ومراقبة تسجيل أهداف متعددة في
شباكهم وبزمن قياسي قد يدفع الحكم إلطالق الصافرة قبل
انتهاء الوقت بسبب فقدان الح ّد األدنى من الصالحية والكفاءة
المطلوبة في مباريات عهد ما بعد األحادية القطبية.

