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هل ي�ستق ّر العراق في ّ
ظل
المحا�ص�صة العرقية والطائفية؟

ر�سالة �إلى الم�ؤرخ �إبن الأثير!
} حميدي العبدالله

بعد إسقاط الدولة العراقية وإطاحة كل مؤسساتها وال سيما الجيش ،وضع الحاكم
األميركي بول بريمر ،بإشراف خبراء يهود ،دستور العراق الحالي الذي كرس عرف
توزيع المناصب الرفيعة في الدولة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية.
كان وج��ود االحتالل وهيمنة الواليات المتحدة على األط��راف السياسية تنشئ
تعاونا ً قسريا ً بين هذه األطراف ،على األقل في حده األدنى ،ألن االحتالل األميركي
ل��م يستطع إذاب��ة ك��ل ال�خ�لاف��ات بين األط ��راف العراقية الفاعلة ،ولكن بعد رحيل
االحتالل طغت هذه االختالفات إلى السطح ولم يعد هناك وجود لقوة قادرة على
ضبطها.
وتنذر الصراعات الناجمة عن المحاصصة المذهبية والعرقية والطائفية بتحويل
العراق لساحات اضطرابات وحروب دائمة .حيث يخطئ من يعتقد أن هذه الصراعات
هي صراعات مذهبية أو عرقية أو طائفية.
في الجانب ال�ك��ردي هناك ص��راع��ات مستمرة بين الحزبين الرئيسيين ،حزب
البارزاني ،وحزب الطالباني ،وهناك صراعات بين هذين الحزبين من جهة ،وجبهة
التغيير و«التحالف اإلسالمي» و«أنصار السنة» من جهة أخ��رى .أما على الجانب
الشيعي هناك صراعات حادة بين المالكي ومنافسيه الصدريين و«المجلس األعلى
اإلسالمي» وهناك صراع بين «المجلس األعلى» والصدريين ،إضافة إلى التنافس
والصراع بين المالكي والجلبي وبين المالكي وبيان جبر .وتمتلك هذه المكونات
ميليشيات مسلحة ترشحها لخوض مواجهة مع منافسيها وخصومها إذا تطورت
ال�خ�لاف��ات السياسية ،وق��د ت��م اس�ت�ع��راض ه��ذه الميليشيات ف��ي اآلون ��ة األخيرة،
وتبين أنها أقرب إلى الجيوش منها إلى أي شيء آخر ،فهي تمتلك المدفعية الثقيلة
والمصفحات وراجمات الصواريخ ،إضاف ًة إلى البنادق اآللية.
في الجانب السني هناك داعش ،وهناك «جيش النقشبندية» ،و«كتائب العشرين»
و«الجيش اإلسالمي» وجميع هذه التشكيالت تتنافس في ما بينها على السلطة ،بل
أكثر من ذلك إن تنظيم داعش بدأ هجوما ً على بعض هذه التشكيالت وطالبها بحل
نفسها وتسليم أسلحتها ومبايعة التنظيم ،حدث هذا بين داعش وجيش النقشبندية
القريب من عزة الدوري ،ووقعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين في قضاء الحويجة،
ويتوقع أن تمتد هذه المواجهات إلى كل منطقة سيطرت عليها الجماعات المسلحة
في اآلونة األخيرة ،أي أن السيناريو الذي تشهده المحافظات الشرقية في سورية
بين الفصائل المسلحة يجري تكراره في العراق ،ولكن في جميع المناطق ،وداخل
جميع المذاهب واألعراق الرئيسية المكونة للمجتمع العراقي.
هذا الواقع يشير إلى أن ما ينتظر العراق ،حتى لو تم دحر تنظيم داعش في وقت
غير بعيد ،المزيد من الصراعات المسلحة والدموية والمزيد من حالة االضطراب
والالاستقرار.

بئ�س ال�سياحة التي كادت تقتل الوطن
} علي بدر الدين
بعد كل تفجير إره��اب��ي ،تزدحم وسائل اإلع�لام
المختلفة بتصريحات وم��واق��ف شاجبة وم��ن��دّدة
تضج بالتحليالت
لمختلف األف��رق��اء السياسيين.
ّ
واالستنتاجات الهادفة والمستنسخة والموجهة
من دون شفقة أو رحمة ،كأننا في حضرة مالئكة أو
قدّيسين جدداً ،خرجوا للتو من مكان بعيد وفي زمن
آخر .ويبدأون في جلد اللبنانيين بسيل من العِظات
والنصائح والتوجيهات ف��ي نسخة طبق األص��ل
ع ّما سبقها أسلوبا ً ومضمونا ً وغايات ،مقصودة أو
عشوائية .المهم أن يف ّرغوا ما في عقولهم ونفوسهم
من دون النظر إلى النتائج والتداعيات ،على طريقة
«خبط عشواء».
ال ينسى جهابذة السياسة وحاملو ه ّم الوطن واألمة
إطالق دعواتهم إلى الجمهور المتس ّمر أمام شاشات
التلفزيون ،وغيرها من وسائل اإلع�لام والتواصل
االجتماعي بشغف وحبور ال يوصف ،علّه يسمع كالما ً
جميالً وواقعيا ً يشفي غليله و ُيشبع نهمه ويضاعف من
معارفه ،ويتفاءل بالمقبل من األيام .وإذا بهذا الجمهور
يصاب بالخيبة والصدمة لسماعه كلمات ومصطلحات
أك��ل الدهر عليها وش��رب وفقدت قيمتها ومعناها
وسحرها ،واألس���وأ فيها تكرار ال��دع��وة إل��ى الوعي
والتعقل والحكمة والمحبة والسالم التي ذهبت كلها
مع الرياح األمنية والسياسية والطائفية والمذهبية
التي تعصف بلبنان من دون توقف وأكثرها قهرا ً
وعهرا ً ونفاقا ً اإلشادات والتنويه بالصيغة اللبنانية
الطائفية ،الوحيدة والفريدة التي أبهرت العالم ،كأنما
ال مثيل لنموذجيتها التي يجب أن ُتع ّمم بل تد ّرس في
الجامعات والمعاهد العالمية لإلفادة من تجربتها
الناجحة جدا ً في «التنوع» واالختالف وضع النزاعات
واالق��ت��ت��ال وإض��اع��ة وط��ن ف��ي متاهات الصراعات
وت��اه وأبناؤه في مجاهل القلق والخوف والمصير
المجهول ،فقط ألن بعض مسؤوليه وق��ادة تياراته
وتنظيماته وأحزابه القديم منها والمتسلّق حديثا ً
ساللم «مجد» السياسة التي تحولت من فن الممكن
إلى فن التسويف والمماطلة وتحقيق المصالح ،غلّبوا
غاياتهم السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية
على مصلحة الوطن الذي تحول إلى سلعة معروضة
تباع في سوق التجاذبات والمزايدات والمراهنات أو
كحقل رماية ُتج ّرب على أرضه وبناسه «أجندات»
المشاريع السياسية المخططة والمشبوهة .فضالً عن
تجارب األسلحة على أنواعها التي تقتل اللبنانيين
وتش ّردهم ،ول��م تنته فصولها بعد بفعل اإلره��اب
التكفيري التفجيري المتمادي.
إن أزم��ات ه��ذا البلد ومعاناة أهله وانقسامات
سياسييه وطوائفه ،واإلرهاب «القاعدي» و»الداعشي»
وغيرهما من تسميات الرعب واإلجرام الذي يحاول أن
يضرب لبنان من دون هوادة في وحدته واستقراره
وسلمه األهلي ويقتل أبناءه ويستهدف اقتصاده
ومؤسساته وسياحته المع ّول عليها النتشال هذا
القطاع السياحي م��ن خسائره المتراكمة بفعل
سنوات التأزم السياسي وااله��ت��راء األمني ،زادت
مع التفجيرات اإلرهابية .فضالً ع ّما يشهده المحيط
العربي من حروب وتصدعات وتدخالت ورهانات،
وك��ذل��ك الترويج الفوضوي للسياحة وصرخات
أصحاب الفنادق من االنهيار المقبل ال محالة إذا لم
تستنفر الدولة بعالقاتها العربية لتوفير مقومات
الراحة واألم��ان واالطمئنان للسياح والمصطافين
العرب تحديداً ،فمن دونهم ال سياحة وال مَن يحزنون.
ذه���ب ال�����وزراء ال��م��ع��ن��ي��ون ال��م��ب��اش��رون وغير
المباشرين إلى الملوك والرؤساء واألمراء والسالطين
والوزراء العرب ليقرعوا أمامهم ناقوس الخطر إن لم
يرفعوا الحظر عن رعاياهم لزيارة لبنان وتشغيل
الفنادق والتمتع بطبيعته الخالبة وإغراءاته الجاذبة
على مختلف المستويات .بمعنى آخر ،طلبوا النجدة
واإلغ��اث��ة من األخ��وة العرب الذين يريدون للبنان
للسالم والخير ،بعدما طمأنوهم إل��ى أن األوض��اع
األمنية مستقرة وهادئة وتتالءم مع السياح الوافدين.
يقول مثل العرب «كلما قلنا عسى ج ّد الرحيل»
ّ
ونشط مرافقه
وكلما ركن لبنان إلى الهدوء األمني
السياحية ،استيقظت الخاليا اإلره��اب��ي��ة النائمة
ومارست «هوايتها» التفجيرية اإلرهابية ،وهذه الم ّرة
من الفنادق التي استعدت لموسم صيفي سياحي

بامتياز متباهية بحجم الحجوزات التي بلغت حدا ً
يرضي أصحابها ،مقابل الحملة السياسية األمنية
الترويجية ل��وزارة السياحة التي نظمت المؤتمرات
وعقدت اللقاءات التحضيرية ،وم��ن خلفها الدولة
التي فتحت األج��واء أم��ام الطائرات التي ستمتلئ
بالوافدين ،ووظفت قدرات الشباب اللبناني والصبايا
الجميالت الستقبال الوافدين العرب من دون تعقيدات
أو تأشيرات دخول ،والترحيب بهم بلياقة ولباقة مع
باقات الورد ،ألجل سمعة لبنان أوالً ،ولتأمين جميع
وسائل الراحة واألمان لهم.
ه��ذا الفعل اللبناني ،ف��ي ظ��ل أوض���اع طبيعية
ومستقرة ،ليس خاطئا ً أو مفاجئا ً أو مستجداً ،فهو
من طبيعة الشعب اللبناني ويتميز فيها عن بعض
الشعوب العربية ،وه��ي «الشطارة» و»الحربقة»
والفهلوة ،غير أن بعض رعايا العرب استغلوا «ش ّماعة»
السياحة والتسهيالت القانونية واللوجستية لألخوة
العرب ،وبدال ً من أن يأتوا إلى لبنان حاملين زجاجات
من العطور العربية المشهورة حملوا معهم إلى هذا
البلد الجميل وإلى شعبه المضياف أحقادا ً وضغائن
وأفكارا ً مضللة ومشوهة وعبوات قاتلة وقذائف مد ّمرة
ونفطا ً يحرق األخضر واليابس ،تحت عناوين الوعد
بالجنة وبمئات الحوريات المنتظرات وصولهم على
أح ّر من الجمر ليس للمتعة أو مكافأتهم على إيمانهم
الباطل وإجرامهم الذي ال يمكن وصفه ،بل إلدخالهم
جهنم وبئس المصير.
هؤالء القتلة ح ّولوا فنادق بيروت إلى بؤر أمنية
��ص��ة لتحقيق أه���داف دسمة
لصناعة القتل وم��ن ّ
تسيل فيها الدماء وتتناثر األش�لاء وتد ّمر المنازل
والمؤسسات وتحرق السيارات ،تنفيذا ً لمشغليهم
من المجرمين الحاقدين الخارجين على الدين والقيم
واألخ�ل�اق ووك�ل�اء أص��ح��اب المشاريع اإلرهابية
الفتنوية التقسيمية الذين يلجأون إل��ى اإلره��اب
كوسيلة لتحقيق أحالمهم الدموية .لكن وعي األجهزة
األمنية كشف مخططاتهم وأحرقهم قبل أن يحرقوا
البلد ويدخلوا «جنات النعيم الموعودة» التي لن
يطالوها ،فهم لن يحققوا أحالمهم على جثث األبرياء
وتخريب الدول وتقسيمها وإرهاب الشعوب.
من البديهي القول إن اإلرهاب ال دين له وال طائفة
وال مذهب ،والتعميم بشأنه ظالم وف��ي غير محله
وال يمكن الركون إليه إذا ما طبع اإلره��اب أشخاصا ً
مشوهين فكريا ً وسلوكيا ً وإيمانيا ً وضعيفي النفوس.
فال يمكن أن يكونوا الصورة التي تعكس المجتمعات
العربية الطيبة والمنفتحة والمحبة للسالم ،إنما ال
يعني ذلك أن تبقى صامتة وغير معنية بما تتعرض
له بعض ال��دول والشعوب العربية وحتى مواطنو
دول��ه��م ،وعليهم أن يفيقوا م��ن كبواتها المزمنة
والخروج من شرانق قيدها لتعلن أمام المأل رفضها
ّ
ويشغلهم لحسابات
وإدانتها لإلرهابيين ومن يم ّولهم
وأجندات إقليمية أو دولية.
على لبنان ال��ذي يعتمد سياسة شحذ السياح
والمصطافين العرب واألجانب لمألوا فنادق رجال
المال واألع��م��ال التعامل كدولة تملك ومؤسساتها
وقوانينها ،ضمن األطر واألنظمة واإلجراءات المعمول
بها في مختلف دول العالم .وقبل أي ش��يء ،على
المسؤولين اتخاذ القرارات واإلج��راءات التي تضبط
األجواء والحدود والمرافق ومنافذ العبور ،وهذا من
حقه كوطن له سيادته واستقالله .وب��ذل الجهود
المضاعفة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات األوان ،بدال ً
من السجال الدائر حول صالحيات الحكومة وتشكيل
اللجان بعدما ت��أك��دت أن تأكد استحالة حصول
االنتخابات الرئاسية في المرحلة الراهنة وفتح
خطوط المصالحات وإط�لاق قطار الحوار الفعلي،
كي ال تستمر سياسة النفاق المعتمدة إلضاعة الوقت
وتبديل اتجاه البوصلة والركون إلى وعود جوفاء
وكاذبة بين األف��رق��اء الذين يبدو أن الوطن يغرق
وهم يصرخون ويولولون من دون أن يهبوا النتشاله
وإنقاذه.
ف��ي انتظار ال��ف��رج اآلت���ي ،ول��و بعد ح��ي��ن ،على
اللبنانيين الصبر وشد األحزمة في مواجهة اإلرهاب
ألن ليلهم لن يطول ،وسيبزغ فجر الحياة من رحم
المعاناة ورائحة الدم وركام البيوت ودموع الثكالى
ووجع األيتام.

} أبو بكر صالح ـ عدن
لم يكن المؤرخ إبن األثير صاحب كتاب «الكامل في التاريخ» على علم مسبق
بوصول قطعان الجاهلية الجديدة الذين ألبسهم اله��وت العصر لباس الجهاد
والتقوى وتطبيق شريعة اإلسالم التي أطلقت على نفسها «داعش» تي ّمنا ً بداحس
والغبراء! إذ أقدموا على فعل ال يفكر الشيطان في ارتكابه أو حتى التفكير فيه؟
وهدموا ضريحه أو قبره ولو كان له تمثال تاريخي يمثل الرجل الذي قدم إلى
األمة تاريخا ً يؤسس لتجليات قادمة ع ّل األمة تهتدي بها أو تعتبر منها  ...لهدموه
كذلك!
هذه هي الوهابية القبيحة ،القادمة من أرض نجد والحجاز ،التي ّ
تبشر بمستقبل
مظلم ،أو مأجور لعظمة الشيطان باسم جميع األديان.
هذه الحادثة تذكرنا بحادثة مماثلة أقدم عليها برابرة أفغانستان حين أقدمت
ما تسمى بحركة «طالبان» على هدم تماثيل بودا التاريخية والتي لم تعد ُتعبد
من أي فرد من الشعب األفغاني اليوم ،في تع ّد ص��ارخ على تاريخ من تواريخ
البشرية .بل لم ُتذكر أو سمع بها أحد إال بعد عملية التدمير المشهورة التي تناقلت
وسائل اإلعالم خبرها ،ولع ّل ذلك يب ّرر روح العداء للمسلمين في ميانيمار من قبل
البوديين الذين حرقوا ألوف المسلمين وهجروا ألوفا ً أخرى بل مئات األلوف! في
عملية تهجير وتدمير ممنهجة استهدفت المسلمين بصورة اعتبرها المسلمون
عنصرية وبربرية؟ بينما لم ي َر المسلمون ما قامت به «طالبان» أنه عدوان بربري
ووحشي استهدف ديانة يعتنقها الماليين فأحدث رد فعل طبيعيا ً شئنا أم أبينا؟
السؤال ال��ذي يطرح نفسه :هل ما أقدمت عليه «داع��ش» اإلرهابية هو نزوع
حركة «طالبان» نفسه الستثارة الفتنة النائمة؟
ال نعتقد أننا في صدد اختزال التاريخ أو إعادته؟ لكن قد يحمل وجه الشبه
دالالت غالبا ً ما نكون غائبين عنها شعوريا ً أو نفسيا ً أو روحياً ،وما حدث قديما ً من
أعمال مماثلة لحادثة ابن األثير وغيره عملية استدعاء تاريخي يحمل بذور الحقد
والفتنة للزج باألمة في أتون فتنة ال دين فيها وال شرع وال قيم وال مبادئ؟
قد ال نحبذ اإلطاللة على اعتداءات أخرى مماثلة لهذه الحادثة طالت طوائف
ومذاهب أخرى ،فلسنا في صدد تتبّع الحوادث والبحث عن األسباب التي تنزع
إلى الشأن المذهبي أو الطائفي أو اإلثني! أسفرت «الوهابية الجديدة» عن وجهها
القبيح وكشفت عن حقدها الدفين لثوابت التاريخ والقيم واإلنسانية وفضحت
عن جوهر دينها الدموي ،فهي العدو األول للتاريخ وللحضارة والنهضة والتقدم،
وك��م من ال��وي�لات تنتظرنا من مثل ه��ذه الحركات اإلرهابية والدموية التي قد
تستهدف كل شيء ،بما فيه الدين والعقيدة واألخالق والقيم المدنية والحضارية.
فهل تستيقظ األمة من سباتها قبل فوات األوان وقبل أن نتغنى بتاريخنا بعبارات
غير الئقة ونتشدّق بالقيم واألخ�لاق والكرم والفروسية ون��ردد ق��ول :يا ليتنا
تنبّهنا إلى ذلك ...لكن ما نفع التمني والندم؟

التن�سيق والتكامل بين كيانات
الم�شرق العربي لمواجهة الإرهاب
} عامر التل



لم يكن ما حصل في العراق صدفة أو طارئاً ،بل
جاء ضمن سياق المشروع األميركي لتفتيت المنطقة
وإشعال الحروب الفتنوية ،تنفيذا ً لما قاله وزير
الخارجية األميركي األسبق هنري كيسنجر من أنه
سيت ّم إشعال المنطقة بحرب طائفية ومذهبية لمئة
عام ليسهل على «إسرائيل» وأميركا تقسيمها ،ألنه
وكما يعتقد العجوز األميركي اليهودي ،فإنّ سايكس
المقسم.
ـ بيكو لم يعد كافيا ً ويجب تقسيم
ّ
المؤسف أنّ أحزابا ً تعتبر نفسها «قومية» انخرطت
بهذا المشروع التفتيتي وتح ّول خطابها السياسي من
الوحدوي إلى الطائفي والمذهبي والتحالف مع نظام
آل سعود ،وتح ّول هذا الحزب إلى ميليشيا عند أجهزة
استخبارات السعودية وغيرها ،وخرج علينا «قائده»
ع��زت ال���دوري ب��اإلش��ادة وقصائد المديح والغزل
لملك السعودية ،منقذ األمة وحامي حمى الشعوب
العربية ...الخ ،وتوجيه النقد الالذع لقائده السابق
صدام حسين واالعتذار عما قام به العراق أيام حكم
ص��دام للعراق .والمصيبة أنّ ه��ذا الحزب انخرط
بمشروع حرف البوصلة عن العدو الوجودي ألمتنا،
العدو الصهيوني ،ليص ّوبها نحو عد ّو وهمي هو إيران
بشعارات وحجج طائفية ،وبأنه مستع ّد للتعامل مع
الشيطان من أجل الثأر ،والوهم بأنه يمكن أن يعود
إلى حكم العراق.
المشكلة في العراق اآلن أنّ االستهداف األساسي
هو لوحدته الجغرافية واالجتماعية ،فالعمل جار على
تثبيت تقسيم العراق إلى كانتونات طائفية وإثنية
وتصوير م��ا يجري على أن��ه ص��راع بين مذهبين،
على رغم أن إرهابيّي داعش قتلوا المئات من أبناء
مذهبهم ألنهم رفضوا مبايعتهم ،وه��ا هم «الثوار
الجدد» يصدّرون النفط إلى العدو الصهيوني من
دون خجل ،وهذا ليس مستغربا ً من هؤالء ،ويتساوق
مع ارتباطاتهم مع آل سعود وال��والي��ات المتحدة
األميركية و»إسرائيل» ،فهم تحولوا إلى اداة أميركية
صهيونية بوساطة من آل سعود وغيرهم من الشركاء
اإلقليميين.
لقد كان المستغرب هو كيفية مواجهة هذا السرطان
أردنياً ،فكيف نواجه اإلرهاب بإطالق سراح قيادات
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م��ت��ش��دّدة تختلف م��ع داع��ش ببعض التفسيرات،
فهل ن��واج��ه اإلره����اب ب��إط�لاق س���راح إرهابيين؟
وهل نواجه اإلره��اب باستقدام أكثر من  200خبير
عسكري «إسرائيلي» لألردن كما ذكرت وسائل إعالم
«إسرائيلية»؟
قلنا منذ بداية الحرب الكونية على سورية أن ال
مصلحة أردنية في التو ّرط بالحرب من خالل تدريب
اإلرهابيين وتهريب السالح لهم من األردن ،ولكن
األردن الرسمي لم يلتفت إلى ك ّل هذه الدعوات ،بل
قام بتدريب إرهابيين من ضمنهم «داعش» ،وتهريب
السالح وفتح الساحة األردنية ألجهزة استخبارات
إقليمية ودولية إلسقاط الدولة السورية ،وقامت هذه
األجهزة بدعم جهات تكفيرية بالمال وتشكيل خاليا
نائمة في األردن.
إنّ الخطر على األردن ليس فقط م��ن ال��ح��دود،
فالجيش األردن��ي البطل ق��ادر على حماية حدودنا
من العصابات اإلرهابية ،الخطر في ه��ذه الخاليا
التي شكلتها أجهزة استخبارات إقليمية ودولية،
وفي معاناة األردن��ي من الفقر المدقع ،ما يوفر بيئة
حاضنة لفكر هذه التنظيمات وانخراط البعض للقتال
معها .المهم اآلن كيف يمكن مواجهة هذا السرطان
المتمثل بالتنظيمات اإلرهابية التي تتغطى باإلسالم
ش��ع��ارا ً إلره��اب��ه��ا ،وتثير الفتنة م��ن خ�لال وسائل
اإلع�لام والخطابات السياسية .المطلوب أردنيا ً أن
يت ّم تحصين الجبهة الداخلية بإجراءات عملية ومنع
الكتبة في بعض الصحف من إثارة الغرائز المذهبية
والطائفية ووقف التنسيق بكافة أشكاله مع الدول
والجهات الداعمة لهذه التنظيمات اإلرهابية واإلسراع
بالتنسيق والتكامل مع محيطنا القومي في سورية
والعراق والمقاومة في لبنان وعموم المشرق العربي،
حيث أنهم اكتسبوا الخبرة ويملكون المعلومات
عن هذه التنظيمات ويحرصون على أمن واستقرار
األردن ،فهذه التنظيمات اإلرهابية ال تميّز بين بلد
وآخ��ر إال بمقدار ما يأمرها به مشغلوها من أع��داء
األردن واألمة.

 رئيس تحرير شبكة الوحدة االخبارية
في االردن

وعي الخاطفين يف�شل «الإ�سرائيليين»
ُ
} د .مصطفى يوسف اللداوي
يبدو أن عدم إعالن أي جه ٍة فلسطينية مسؤوليتها عن
عملية اختطاف المستوطنين «اإلسرائيليين» الثالثة قد آتت
أكلها على خير وجه ،وخدمت المقاومة الفلسطينية خدم ًة
جليلة ،في سابق ٍة نادر ٍة لم تعهدها من قبل ،إذ م ّكنت رجالها
من االختفاء والتواري بعيدا ً عن األنظار ،ومنحتهم الفرصة
الكافية لتمكين أنفسهم ،وتحصين صيدهم ،واالنتقال به
إلى مكانٍ آمنٍ  .وجعلت العدو الصهيوني يتخبط كاألعمى،
ويتعثر كالكسيح ،مرتبكا ً مضطرباً ،فال يكاد ينهض حتى
يسقط ،وقد باءت جهوده المحمومة المسعورة كلها بالفشل،
وجعلت نجاحه في الوصول إلى أهدافه مستحيالً ،إذ أعلن
ضباطه وقادة جيشه أنهم يبتعدون عن الهدف ،ويضلون
الطريق أكثر ،وأن أقدامهم بدأت تسوخ في األرض ،ولم يعد
لديهم أدنى أم ٍل في استعادة المخطوفين ،أوالتع ّرف إلى
مكان وجودهم ،وأن عمليتهم المحمومة لن تقود إال ّ إلى مزي ٍد
من اللحمة والتماسك الفلسطيني ،وستزيد في إحراج قيادة
السلطة ،وستخلق حول الخاطفين سوارا ً محكما ً من الحرص
والرعاية والحماية.
تعذر عليهم تضييق دائ��رة البحث والتحري ،وتركيز
عمليات الدهم والتفتيش ،فاتسعت دائرة االشتباه والتوغل،
وبات العدو يزداد في كل يو ٍم يأساً ،ويبتعد أكثر عن الهدف،
فبعدما داه��م أكثر من ألفي بيتٍ فلسطيني ،واعتقل نحو
خمسمئة مواطنٍ  ،بينهم بعض األس��رى المحررين ونواب
من المجلس التشريعي ،وبعد أن داهم المغارات والكهوف،
ٍ
بمئات من
وردم اآلبار والعيون ،واجتاح المزارع والحقول،
الجنود المدججين بالسالح ،أعلن المسؤولون األمنيون
ٍ
إجراءات
والعسكريون للكيان الصهيوني أن ما قاموا به من
قاسية في حق الفلسطينيين ،لن تقود إلى نتيج ٍة مرضية،
ولن تجد في استعادة المخطوفين أو الحفاظ على حياتهم،
بل قد ترتد سلبا ً عليهم ،وقد تدفع الخاطفين الى التخلص
من المستوطنين وقتلهم.
لكن العد ّو الصهيوني لن يهدأ ول��ن يتوقف عن أعمال
البحث والتحري ،ولن يغلق ملف مستوطنيه الثالثة ،فقد

ع ّودنا أنه ال يترك جنوده وال يتخلى عن مواطنيه ،فهو ما زال
يبحث عن الطيار المفقود رون آراد ،ويستجدي كل معلومة
عن رفاة الجاسوس إيلي كوهين ويريد أن يستعيدها من
دمشق ليكون له قبر تبكيه أسرته وتزوره ،مثلما يبحث عن
جنوده الغرقى قديما ً وغيرهم.
لذا ال ينبغي أن يخدعنا العدو الصهيوني ،وال أن يستغ ّل
طمأنينتنا ،فهو لن يدخر جهدا ً في االنتقال إلى مرحل ٍة جديدة
من البحث والتحري ،فبعدما فشل ميدانيا ً وت��اه في تالل
الركام التي تسبب بها ،سيعمد إلى العمل االستخبارايّ ،
وسيبذل جهدا ً أكبر في جمع المعلومات ،وسينشط وعمالؤه
في البحث واالستقصاء وجمع كل معلوم ٍة وقرين ٍة وأثر،
ولن يفرط في صغير ٍة منها وال كبيرة ،ولن يهمل البسيطة
وال العظيمة ،بل سيخضع كل شيء للمالحظة والدراسة،
وسيبدأ في التجسس على المكالمات الهاتفية ،ومتابعة
المراسالت اإللكترونية ،وصفحات المحادثة االجتماعية،
وغيرها من وسائل التواصل وتبادل المعلومات.
ع�� ّودن��ا العدو الصهيوني أن يبدأ متابعته من األم��ور
البسيطة التي ال ينتبه إليها الناس ،وال يشكون فيها ،أو
يعيرونها اهتماماً ،كأن يقوموا بمراقبة المطاعم ومحالت
األكل السريع ،التي تقدم الوجبات الجاهزة ،ومعرفة كمية
الطعام وأنواعها ،وهل هي تفيض عن حاجة المرصودين
والمتابعين .وق��د يدققون في مجمعات القمامة ومكبات
الزبالة ،علهم يعثرون على ش��يء يتعلق بالمختطفين،
وسبق لهم أن رص��دوا أعقاب السجائر واألدوي��ة الخاصة
مرض
ببعض المرضى ،إن كان أحد المخطوفين يشكو من
ٍ
قديم ،ويلزمه عالجٌ محدد.
ال ينسى الخاطفون البصمة الصوتية التي يمكن من خاللها
تحديد مكان صاحب الصوت عبر آالف المجسات اإللكترونية
البسيطة التي تلقى على األرض ،وال يهتم بها الناس ،فهي
تشبه الحصى والحجارة وال تختلف عن قطع الخشب أو
البالستيك ،لكنها تحوي دوائر إلكترونية تعمل بدقة وتبحث
ٍ
ألبراج
إشارات سريعة
عن بصم ٍة صوتية مطابقة وتعطي
ِ
المراقبة والمتابعة التي تحدد المكان بدق ٍة عالية.
سيبدأ ال��ع��دو الصهيوني أكبر حمل ٍة أمنية لتشجيع

العمالء على جمع المعلومات ،واقترح بعض المسؤولين
ٍ
مكافآت مالي ٍة كبيرة لكل من يدلي
«اإلسرائيليين» رصد
بمعلومات تخص الخاطفين أو تتعلق بمصير المخطوفين،
أو تساعد في معرفة مكان اختبائهم ،كما ستلجأ إلى طلب
المعونة من الواليات المتحدة األميركية لتفيد من أقمارها
االصطناعية في جمع المعلومات ورصد المشتبهات وتحليل
البيانات ودراسة المعطيات.
ربما ال يعرف البعض قيمة المختطفين وأهمية االحتفاظ
بهم أنهم ما بقوا في أيدينا وبتصرفنا ،بعيدا ً عن العين
والقدرة «اإلسرائيلية» ،فإنهم سيشكلون ثمن أسرانا وبوابة
الحرية لهم ،فهم الوسيلة األج��دى إلط�لاق س��راح األسرى
والمعتقلين ونيل حريتهم ،لذلك ال نفرط في معلومة ،وال
نتورط في تحلي ٍل أو تفسير أو اجتها ٍد وتوضيح ،بل علينا
أن نصمت جميعا ً وأن نترك لمن نفذ للعملية وخطط لها أن
يفكر في إطمئنان ،وأن يدبر بثق ٍة ويقين ،من دون أن يعرقل
ٌ
ٌ
عابث ال
مسؤول يبحث عن دور أو
خطتهم سياسي ال يعي أو
يحسن التقدير وتعوزه الحكمة وحسن التدبير.
إن المخطوفين الثالثة باتوا ملك الشعب الفلسطيني
كلّه ،وهم أمان ٌة في أعناق رجالها ونسائها ،وجميعهم عنهم
ٌ
ٌ
ومكلف بالحماية والتعمية والتمويه،
مسؤول ومحاسب،
فعلى الفلسطينيين جميعا ً أن يحافظوا على سرية وجودهم،
وخصوصية قضيتهم ،فهم ث��روة وطنية وقومية ،وثمرة
ش َ
نضالٍ وصبر ،ونتيجة جه ٍد وعمل ،وإنّ َك ْ
ف أمرهم سيكبدنا
الكثير من الخسائر ،وسيعرضنا للنقمة «اإلسرائيلية»
الغاشمة التي تح ّمل الشعب الفلسطيني كلّه المسؤولية وال
تفرق في اتهامها وعقابها بينهم ،كما أن كشفهم سيزيد في
عدد المعتقلين ،وسيمنع اإلف��راج عن السابقين ،لذا الحذر
الحذر ،والحيطة والحكمة والوعي وحسن العمل.
https://www.facebook.com/moustafa.
elleddawi
moustafa.leddawi@gmail.com

ما يح�صل �إدارة لالنق�سام ولي�س �إنهاء له
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
ما زلت متمسكا ً برأيي ووجهة نظري بأن
ما حصل حول ما يسمى «حكومة الوفاق
الوطني» ليس أكثر من اتفاق إطار في طريقه
الكثير من العثرات والمطبات والمع ّوقات
التي تجعله بال رجلين يسير عليهما ،بل
تبقيه كسيحا ً وأس��ي��را ً ألجندات ومصالح
تضع المحاصصة فوق المصالحة ،وقطار
المصالحة ل��م ينطلق بعد ،فالمصالحة
تحتاج ال��ى ترجمات عملية على األرض
يتل ّمسها شعبنا بالفعل ،وال سيما شعبنا
في قطاع غزة ،وأهمها رفع الحصار وإعادة
اإلعمار والسماح بحرية الحركة والتنقل
وال��ت��واص��ل م��ع ال��ف��ض��اء ال��خ��ارج��ي .أم��ا
االنقسام الذي اعتبر البعض أنه ذهب الى
غير رجعة فهو على ما ن��راه وما نشاهده
يتكرس ويتع ّمق ،وال أع��رف كيف لعضو
مكتب سياسي في حركة حماس مثل موسى
أب��ي م���رزوق ،يقول لشعبنا إن اإلنقسام
انتهى الى غير رجعة؟! وأرجع عدم تحقيق
المصالحة إلى عقليات االنقساميين وبرامج
االح��ت�لال .وقبل ال��خ��وض ف��ي م��ا قاله أبو
مرزوق وهو يفتقر إلى الدقة والموضوعية
وتعانده الحقائق والوقائع على األرض ،ثمة
تصريحات أخرى لمسؤول حركة فتح في
السجون ،األسير جمال الرجوب ،يطلب فيها
إلى رفاق الجبهة الشعبية الذين يعيشون
ف��ي أق��س��ام م��ش��ت��رك��ة م��ع ح��رك��ة حماس
بمغادرتها ك��ي ال تطولهم عقوبات إدارة
مصلحة السجون «اإلسرائيلية» ،وفي حين
نث ّمن لرفاق الجبهة الشعبية رفضهم هذا
المنطق الغريب عن عادات الحركة األسيرة
وتقاليدها .وأق��ل ما يقال عن ه��ذا المنطق
إن��ه يتساوق مع إدارة مصلحة السجون
ويخدم مصالحها وأهدافها ،وتم ّثل أخطارا ً

جدية على الحركة األس��ي��رة الفلسطينية
في السجون لناحية تفكيك وح��دة أداتها
التنظيمية ال��م��وح��دة واس��ت��ف��راد مصلحه
السجون ف��ي فصائلها ،بما يسهل عليها
كسرها وتطويعها واالنقضاض على حقوقها
وسحب منجزاتها ومكتسباتها .وقبل ذلك
ال بد لنا من اإلش��ارة ،بعد ما سمي بعملية
اختفاء الصهاينة الثالثة واتهام «إسرائيل»
لحركة حماس بأسرهم ،إل��ى ما ص��در من
تصريحات وبيانات وتعليقات من قيادة
السلطة في رام الله حول ذلك ،وفي مقدمها
تصريحات الرئيس عباس ووزير خارجيته
رياض المالكي ،سواء في جدة أمام مؤتمر
منظمة ال��ت��ع��اون اإلس�لام��ي ق��ب��ل أق��ل من
أسبوع أو لوسائل اإلعالم أو خالل االتصال
مع األميركيين و»اإلسرائيليين» ،ففي جدة
ك���رس ع��ب��اس ج��� ّل خ��ط��اب��ه إلدان����ة خطف
ثالثة مستوطنين «إسرائيليين» ،وقال إن
ه��ذه العملية ـ وليس االح��ت�لال وجرائمه!
ـ ت��دم��ر ال��ش��ع��ب الفلسطيني وم��ش��روع��ه
الوطني ،وامتدح التنسيق األمني مع أجهزة
االستخبارات «اإلسرائيلية» ،معتبرا ً أنه في
مصلحة الشعب الفلسطيني ،وجدد التعهد
بمنع حدوث انتفاضة ثالثة ،وال نعرف ما
إذا كان وزراء الخارجية المسلمون صفقوا
له ،أو استهجنوا أقواله ،وأيا ً يكن رد فعلهم
فال فائدة ترجى منهم ومن حكوماتهم .وقد
حذا حذوه وزير خارجيته رياض المالكي إذ
قال في تصريحات صحافية إنه إذا تبين أن
حركة حماس تقف خلف خطف المستوطنين
«اإلسرائيليين» في الضفة ف��إن «حكومة
الوفاق واتفاق المصالحة» سيكونان في
خطر .وأض��اف« :إذا توصلت الحكومة إلى
هذه النتيجة فإن الرئيس سيتخذ قرارات
صارمة» .وتابع« :لن نتهاون ونقبل بحقيقة
أن تستخدم حماس وتستغل ه��ذا النوع

من حكومة المصالحة لتضرب المصالح
الوطنية للشعب الفلسطيني».
ن��ح��ن ب���دورن���ا ن��ج��د ت��ن��اق��ض��ا ً ص��ارخ��ا ً
في تصريحات وبيانات طرفي االنقسام
(ح��م��اس وف���ت���ح) ،ف��ف��ي ح��ي��ن ت��ق��ول فيه
حماس إن حكومة ال��وف��اق ض��د التنسيق
األمني ،وإن اإلتفاق ال يلغي المقاومة ،نرى
الرئيس عباس يمتدح في المقابل التنسيق
األمني مع «إسرائيل»! ويقول إنه لمصلحة
الشعب الفلسطيني! وفي حين استباحت
«إس��رائ��ي��ل» الضفة الغربية ،بعد اختفاء
المستوطنين الثالثة ،واعتقلت المئات من
أبناء الشعب الفلسطيني بما فيهم األسرى
الذين تحرروا في صفقة «الوفاء لألسرى»،
ومعظم المعتقلين من حركة حماس ،وقتلت
ع��ددا ً من المواطنين الفلسطينيين ،بينهم
أطفال وشيوخ ،ودمرت وهدمت العديد من
المنازل والممتلكات والمصانع ،وأغلقت
العديد من المؤسسات االجتماعية واإلغاثية
بحجة تبعيتها وعالقتها بحماس ،ومنعت
دخ��ول أه��ل الخليل إل��ى ال��ق��دس وال��داخ��ل
الفلسطيني ،48- -وقامت بعمليات دهم
وتفتيش واقتحام غير مسبوقة منذ عام
 ،2002ع��ام اج��ت��ي��اح الضفة الغربية،
وش��م��ل��ت ع��م��ل��ي��ات االق��ت��ح��ام والتفتيش
المؤسسات التعليمية الجامعية .وفي
اختصار اختطفت شعبا ً كامالً ،ولم يكن رد
فعل حكومة الوفاق على ما حدث بالمستوى
المطلوب ،ووجهت إليها االتهامات الشعبية
و»الفصائيلية» بالقصور حيال شعبها ،فيما
كان جل اهتمامها متركزا ً على كيفية إعادة
الصهاينة الثالثة المختفين ،المأسورين
مجازاً .وفي ظل هذه األجواء التي امتدحت
فيها «إسرائيل» تصريحات الرئيس عباس
حول قضية الصهاينة الثالثة المختفين،
وم��ا تبعها م��ن ت��راش��ق إع�لام��ي ح��اد بين

حماس والسلطة الفلسطينية ،وما سبق ذلك
من وضع متأزم ،تمثل في ما قامت به حركة
حماس من منع لموظفي السلطة الفلسطينية
في غزة من قبض رواتبهم عبر البنوك التي
أغلقت في قطاع غزة لمدة أسبوع ،وأضحى
ال��وض��ع ال��داخ��ل��ي ع��ل��ى ح��اف��ة االن��ف��ج��ار،
قابلته كذلك في الضفة الغربية اعتداءات
أمن السلطة على الصحافيين في رام الله
وعدد من المسيرات المتضامنة مع األسرى
المضربين عن الطعام ،وكادت األمور تخرج
على السيطرة مثلما حدث في الخليل خالل
فعالية التضامن مع األسرى المضربين عن
الطعام.
إن هذه المعطيات والوقائع التي سردت
وغيرها الكثير من الحقائق تثبت أن ما يقوله
أبو مرزوق وغيره من ساسة السلطة وحركة
حماس وقادتهما ،ع��ن أن االنقسام ذهب
إلى غير رجعة وأن قطار المصالحة أقلع،
كالم تعوزه الترجمة العملية على األرض،
فاألقوال ال يقابلها فعل على أرض الواقع،
بل نجد أن تلك األقوال تدفع باالنقسام إلى
خانة التكريس والشرعنة .وما يحصل ليس
أكثر من إدارة لهذا االنقسام وليس إنهاء
له ،وما زالت هناك مسافة طويلة وطريق
صعب وش��اق يعترضان إن��ه��اء االنقسام
وتحقيق المصالحة ،فـ»حكومة ال��وف��ا»،
قد ال تصمد أم��ام ما يعترضها من أزم��ات
ومطبات قد تطيحها ،ففي أقل من شهر على
تشكيلها واجهت بسبب ال��والدة المشوهة
أخطار انفراط عقدها ،أزمة رواتب موظفي
حماس الـ ،40000وأزم���ة م��ا ترتب على
اختفاء المستوطنين الثالثة أو أسرهم،
والتي يرى الرئيس عباس ووزير خارجيته
المالكي إنه إذا ثبت أن حماس هي التي تقف
خلف أسرهم ،فذاك يعني نهاية المصالحة
وحكومة الوفاق الوطني!

