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المطلوب ر�أ�س المالكي ...لماذا؟!
} حميدي العبدالله
كشفت صحف أميركية أنّ أكثر من مسؤول أميركي أجرى مشاورات
مع التشكيالت السياسية التي شاركت في العملية السياسية أثناء
سيطرة االحتالل األميركي والغربي على العراق ،وأنّ المشاورات
تركزت على إقناع هذه األط��راف ،ال سيما تكتل «التحالف الوطني»
الذي يض ّم األحزاب والتشكيالت الشيعية ،بضرورة استبدال المالكي
بشخص آخر ،واقترحت على سبيل المثال عادل عبد المهدي وأحمد
الجلبي وبيان جبر ،على ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» ،لترؤس
الحكومة الجديدة ،وأنّ «المالكي يجب أالّ يكون ج��زءا ً من الحكومة
الجديدة ،إنه المشكلة».
لماذا أصبح نوري المالكي مشكلة وهو الذي ترأس الحكومة العراقية
لواليتين أي لثمانية أعوام وستة منها كانت في عهد االحتالل! ولماذا
مطلوب اآلن إخراجه من الحكومة؟ هل ألنّ التيار الصدري و«المجلس
اإلسالمي األعلى» ال يحبّذان المالكي وال يريدان العمل معه ويشكوان
م��ن إقصائه لهما ع��ن المناصب الرفيعة والحساسة ف��ي ال��دول��ة ،أم
ألسباب أخرى ،وما هي تلك األسباب؟ هل ألنه يتحالف مع إيران؟
أوالً ،المالكي يتحالف مع إيران منذ وصوله إلى السلطة ،وت ّم ذلك
برضى ال��والي��ات المتحدة وتعاونها ،والتفاهم األميركي ـ اإليراني
موجود في العراق عندما كانت العالقات األميركية ـ اإليرانية في ذروة
التوتر في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد .اليوم الواليات المتحدة
تطالب علنا ً بقيام تعاون أميركي ـ إيراني في العراق ،إذن ...ليس تعاون
المالكي مع إيران هو السبب.
ثانياً ،هل تتوقع الواليات المتحدة أن يكون التيار الصدري أكثر
تعاونا ً معها في ال�ع��راق؟ إنّ تاريخ العالقة بين الطرفين يشير إلى
العكس ،أي أنّ عالقتهما هي عالقات عداء وتناحر ،وأعاد السيد مقتدى
الصدر بعد ان��دالع األزم��ة األخ�ي��رة التأكيد على الثوابت التي يؤمن
أي تدخل خارجي في ال�ع��راق ،خصوصا ً التدخل
بها ،وهي رفضه ّ
األميركي.
ثالثاً ،هل عادل عبد المهدي أو بيان جبر أو أحمد الجلبي أكثر قدرة
على االنفتاح على القوى أو التشكيالت التي تشكو التهميش؟ هل
لديهم من التأييد الشعبي والقوة السياسية والحزبية ما يؤهلهم إلنتاج
تجربة حكومية أكثر فائدة للعراق من تجربة نوري المالكي؟ كال ،على
اإلطالق ،هذا األمر غير مطروح ،وال يمكن إقناع أحد به.
إذن ،ثمة اعتبارات ودوافع أخرى تدفع الواليات المتحدة وحكومات
المنطقة إلى استبدال المالكي ،وأول هذه الدوافع وأبرزها الموقف الذي
اتخذه المالكي من األزمة التي عصفت بسورية ،فهو حذر منذ البداية
من حشد اإلرهابيين في سورية والرهان على سقوط الدولة السورية،
بل كشف النقاب عن أنه دخل في سجال مع الرئيس األميركي باراك
أوباما حول توقعاته بقرب انهيار الدولة السورية في بداية األزمة.
ال��والي��ات المتحدة وال��دول التي ت��دور في فلكها مثل تركيا وقطر
والسعودية لم تغفر للمالكي ولن تسامحه على عدم التناغم معها ،بل
لعلّها تعتقد أنه كان سببا ً في صمود الدولة والنظام في سورية ،وفشل
المخططات التي كانت تستهدفها .المواقف التي اتخذها المالكي تشير
إلى احتمال أن انتهاج العراق سياسة مستقلة عن الواليات المتحدة،
وهذه من كبرى الكبائر التي ال يمكن للغرب عاد ًة مسامحة َمن يقدم
عليها ،ولذلك تسعى الواليات المتحدة مجدّدا ً إلى ضبط العراق في
إط��ار ع�لاق��ات التبعية المحكمة م��ن خ�لال إط��اح��ة المالكي والمجيء
برئيس حكومة جديد ،مصدر قوته الوحيد هو الدعم األميركي له!

الزعامات الكر ّدية العراقية
ت�ساوم مع ال�شيطان
} فهد المهدي
ش ّكلت عالقات إقليم كردستان العراق مع الكيان
الصهيوني عامالً حاسماً ،ولذلك ينظر إليه بريبة،
ففي تصريح لمسعود ال�ب��رزان��ي ق��ال« :إذا كان
حراما ً على العرب أن يتحدثوا مع «االسرائيليين»
فهذا ال�ح��رام ال ينطبق على األك ��راد ،ألن األكراد
ليسوا عرباً» .ومنذ التوجهات األميركية بتأسيس
«ش��رق أوسطية» تر ّكب على مقاسات المصلحة
الصهيونية في المنطقة كانت الزعامات الكردية
في العراق من أوائل الذين سجلوا شهادات التأييد
لهذا التوجه ،فرؤية السياسية الكردية تفترض أنه
في اإلمكان استثمار توازنات المنطقة لمصلحتها،
عبر اتصال األك��راد بالصهاينة من خالل قنوات
سرية ،رغم نفي بعض األط��راف ذل��ك ،والتعاون
ب�ي��ن ال�ط��رف�ي��ن ال ��ذي زاد ع�ل��ى ن�ح��و م�ل�ح��وظ بعد
سقوط صدام حسين ،ودخول مقاولين صهاينة
وش��رك��ات صهيونية إل��ى ك��ردس �ت��ان العراقية،
وق�ي��ام وح ��دات ك��وم��ان��دوز «إسرائيلية» بتدريب
قوى البشمركة الكردية لتصبح القوة العسكرية
األكبر في العراق بعدما كان لها الضلع األكبر في
عملية تفكيك الجيش العراقي السابق ،واعتقادهم
أن التواصل مع الصهاينة ورق��ة لجذب الموقف
األميركي إلى جانبهم .وكسب الموقف األميركي
كشرط أساسي لتحقيق أهدافهم ،جعل األكراد
يعيشون خارج العراق من دون أن يش ّكلوا جزءا ً
منه ،ومن الطبيعي أن يثير هذا السلوك تحفظات
لدى الكثيرين حيالهم.
دخل العراق نفقا ً مظلما ً في األزمة الراهنة التي
تعصف على أي��دي تكفيريي «داع��ش» وتمتد إلى
سائر المحافظات العراقية بعدما سيطروا على
الموصل أكبر ثاني محافظة عراقية ،وفرار رجال
الشرطة العراقية والجيش من مواقعهم .وكانت
نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية في
ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي  2004ت�ص��ري�ح�ا ً ل�ق��ائ��د القوات
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال�م��وص��ل ورد ف �ي��ه« :أن القوات
العراقية من الشرطة والجيش ال تجمع من العرب
العراقيين أحداً ،فالقوات كلّها من الشرطة والجيش
في الموصل من قوات البيشمركة».
ما حصل في العراق راهنا ً ال يمكن قراءته من
وج��ه واح ��د ،ألن ذل��ك ي��ؤدي إل��ى تبسيط عوامل
خطيرة أو تتح ّول هذه القراءة إلى عملية قفز على
مسائل حساسة مثلما يفعل خطاب بعض الفصائل
فأي
المعارضة أو حتى الخطاب الكردي نفسهّ ،
تجاهل لثنائية أثبتت الوقائع خطورة مفاجأتها
وإسقاطاتها المباشرة على الوضع العراقي ،يعني
تجاهالً متعمدا ً لتداعياتها أيضا ً التي يصعب عندئذ
التحكم في مسار انزالقاتها الخطيرة.
ال��زع��ام��ات الكردية ال�ي��وم خ��ارج��ة على إجماع
ال �ش �ع��ب ال �ع��راق��ي ودخ��ل��ت ح �س��اب��ات الفرصة
السانحة ،م��ا ي�ح� ّول اللعبة العراقية الراهنة في
نظرهم إل��ى مكر سياسي لتحقيق أه��داف فئوية
يستحيل توصيف النتائج التي تترتب على تطبيقها،
بالمقاس ال��ذي يتطلعون إل �ي��ه .فاالستراتيجية
الكردية ،باتت اليوم واضحة المعالم على ضوء

م�صادفة التاريخ وخط العر�ض 33
} طاهر محي الدين
هل هي محض مصادفة أن ُتحتل كابول وبعدها بغداد
م��ن قبل الجيش األم�ي��رك��ي وت �ح��اول «إس��رائ �ي��ل» م��رارا ً
اجتياح ب �ي��روت ،وال �ي��وم ت�ح��ارب الصهيونية العالمية
إلسقاط دمشق؟ أم أنها األقدار التي جعلت الخط الممت ّد
من بكين إلى كابول فطهران ،ومن بغداد إلى دمشق انتهاء
ببيروت يقع كلّه على أطراف خط العرض  33شمال خط
االستواء؟ وهل يكفي أن يكون سقوط دمشق هو بوابة
انهيار طهران؟ إنه الجواب الواضح القاطع لمن يسأل
لماذا انخرطت الصين في مواجهة أميركا والغرب في
حربهما ضد سورية ،إذ أدركت أنها التالية في المخطط
األميركي ـ الصهيوني.
األهمية االستراتيجية لـ»خط العرض  »33أنه يمر في
أكثر األماكن حساسية في هذه المنطقة ،وللتذكير فإنه
التسمية الحديثة لـ«طريق الحرير» ف��ي االستراتيجية
األميركية للقرن .21
طريق الحرير القديم ال��ذي امتد م��ن الصين م��رورا ً
بمناطق وس��ط وج �ن��وب آس�ي��ا وب�ل�اد ف��ارس والمنطقة
العربية ،وصوالً إلى مصر وشرق أفريقيا وجنوب غربي
أوروب��ا ،كان طريق التجارة الرئيسي واأله��م في العالم
وال��ذي جرت على محوره أهم التبادالت التجارية التي
ازده��رت بين الحضارات الواقعة على هذا الطريق ،ولم
يتعلق األم��ر بالتجارة فحسب ،فهذا الطريق ك��ان سببا ً
رئيسا ً للتبادل الثقافي والديني بين الشعوب الواقعة
عليه ،ومن ثم فهو المدخل إلى فهم الطبيعة التي حكمت
العالقات الدولية عصر ذاك.
ط��ري��ق ال�ح��ري��ر ال�ج��دي��د «خ��ط ال�ع��رض  »33ال يشكل
بالضرورة درب �ا ً للقوافل التجارية ،بل يضاهي الخط
القديم أهمية في كونه شريان الطاقة الرئيسي في العالم،
فهذا الخط غير المختلف كثيرا ً عن الخط القديم هو خط
إمدادات الطاقة والنفوذ ،انطالقا ً من الصين مرورا ً بحدود
الهند ووس��ط آسيا وإي ��ران وان�ت�ه��ا ًء بالمنطقة العربية
وأوروب� ��ا ،وبالتالي ك��ان ال �ق��رار الصهيو ـ أميركي وال
يزال تدمير جميع البلدان التي لم تلتحق أنظمتها بالركب
األميركي على أطراف هذا الخط األحمر « »33التي تم ّر به
خطوط الطاقة الكونية الجديدة من النفط والغاز.
زاد الطين بلة أن س��وري��ة نفسها أب��رم��ت م��ع العراق
وإيران ولبنان اتفاقا ً مبدئيا ً على م ّد حزمة جديدة للغاز
الطبيعي لمنافسة أنابيب «نابوكو» تبدأ من بحر قزوين
وتنتهي عند السواحل اللبنانية ويزيد طولها على خمسة
آالف كيلومتر ،لذا فإن المرحلة الراهنة تقضي وجوب
قيام أميركا باكتساح النظام السوري.
ل��ذل��ك ق��رر األم�ي��رك��ي ال �ح��رب على س��وري��ة وإسقاط
النظام فيها بجميع الوسائل المتاحة ،فبدأ حربا ً بالوكالة
مستخدما ً أدوات التدمير الذاتي بما سمي «ثوار سورية»
و«الجيش الحر» وانتهاء بـ «داعش» وأخواتها ،مصطنعا ً
مشهد «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» ق�ب��ل ال �ب��دء ب �س��وري��ة ،لتعميم
ال �ن �م��وذج وب��رم�ج��ة ال��وع��ي الجمعي للشعوب العربية
بكونها قادرة على التخلص من الطغاة وإسقاط األنظمة،
وبالتالي يمسي المشهد مألوفا ً ومبررا ً عالميا ً ومباركا ً

حتى شعبيا ً في الغرب األوروب ��ي واألميركي ،ويكون
سقوط دمشق البوابة الكبرى لسقوط طهران  -أكبر
ال��دول التي تملك احتياطي للغاز في العالم  -والوحيدة
في الخليج الفارسي التي تستطيع ان تغلق مضيق هرمز
ممر الطاقة للعالم الذي يمر عبره يوميا ً  20مليون برميل
نفط.
تراجع بكين تباعا ً األم��ر ال��ذي يجعل الناتو
ح��اك�م�ا ً ع�ن��د ب��واب��ات م��وس�ك��و ،م��ا يفسر االستشراس
الروسي تصعيدا ً ومواجهة األميركي وحشد قوة له في
البحر المتوسط ال تحاكي أي وج��ود روس��ي سابقا ً في
البحر المتوسط وأدى إلى إنشاء أسطول روسي خاص
بالبحر المتوسط ،فالروسي يعلم يقينا ً أن بدأ تشغيل
«ق�ن��اط��ر ن��اب��وك��و» ستفقده أك �ب��ر األوراق االقتصادية
والسياسية التي يتحكم فيها في أوروب��ا وفي إمدادات
الطاقة العالمية وفي فقدان سيطرة «غاز بروم» والبقاء
متربعا ً على ع��رش شركات الطاقة في العالم .ومفتاح
روسيا االقتصادي األول شركة «الغاز بروم» إذ استطاع
القيصر بوتين استعادة هيبتها وتفعيلها ،كما وجدت
هذه الشركة موطئ قدم لها في النمسا ،أخطر محطات
«قناطر نابوكو» (إسم نابوكو مصدره اسم الملك البابلي
نبوخذ نصر ال��ذي سحق اليهود ،ونابوكو هو تصغير
وتحقير السم نبوخذ ،ومن هنا يتضح جليا ً من استخدام
ه��ذا االس��م الهدف الحيقيقي إلطالقه على تلك القناطر
التي تهدف إل��ى السيطرة على الطاقة الشرق األقصى
واألوسط وتوصيله عبر قناطر كونية إلى أوروبا وعزل
الغاز الروسي).
إنما لعدم ج��دوى التهديد باستخدام ه��ذا ال�ن��وع من
الحروب والطاقة النووية ،والتمترس الروسي الصيني مع
األقطاب العالمية الصاعدة الجديدة اقتصاديا ً وعسكريا ً
وعلميا ً في مجموعة دول البريكس وتحالف شنغهاي
واي� ��ران ال �ن��ووي��ة ال م�ح��ال��ة ،وت �ح � ّول «ال��رب �ي��ع العربي»
إل��ى شتاء ق��ارص ألميركا وعمالئها في تونس ومصر
وال�ي�م��ن وس��وري��ة ،وان��دح��ار األم�ي��رك��ي تحت ضربات
اإليراني والسوري في العراق ،واالنسحاب اإلجباري
من أفغانستان الذي لن يتم لألميركي إال بالتنسيق مع
القيصر الروسي واإلمام القائد اإليراني اللذين يوفران
وحدهما اإلنسحاب األميركي من أفغانستان.
لكن هل يطغى االستبكار الصهيو ـ أميركي على صوت
العقل وتفشل التسويات كلها المتداولة خلف الكواليس،
ويحصل م��ا يتمناه ال�م�ق��اوم��ون م��ن لبنان إل��ى طهران
مرورا ً بفلسطين ودمشق وبغداد وتصبح «إسرائيل» من
قصص التاريخ؟
األشهر الستة الباقية من هذا العام سترسم خريطة
كونية جديدة بالتأكيد ،وعنوانها النصر لمحور المقاومة
وال�ع��ز وال �ش��رف ،س��واء كانت ح�لاً سياسيا ً ال يرضى
فيه الحلف الرابح إالّ بأقصى المكتسبات ،أو بالحرب
الكونيةالتي ستكون نصرا ً م��ؤزرا ً لحلف شرفاء العالم
ومقاوميه تحت ق�ي��ادة ال��رئ�ي��س األس��د لجميع جيوش
المنطقة والحلف والمحور ومقاوميها ،والتي وضعت
إمكاناتها كافة تحت إمرته وبتصرفه المطلق.

السياسة التي تنتهجها الزعامات الكردية خاصة
بعد التنسيق االستخباري بين األكراد واألميركيين
لفتح جبهات حرب واسعة تمتد من الموصل إلى
باقي المحافظات العراقية وتعتبر بمثابة فرصة
مناسبة لتحقيق دول��ة كردية مستقلة في شمال
ال�ع��راق عاصمتها ك��رك��وك ،ما دع��ا ب��ارازان��ي إلى
التعبير عن هذه الفرصة عبر «سي إن إن» قائالً:
«إننا نشهد عرا ًقا جديدًا يختلف تما ًما عن العراق
الذي عرفناه ،وإن الحوادث األخيرة تؤكد أن على
الشعب الكردي أن «يغتنم الفرصة» ليحدد اآلن
مستقبله».
ل��دع��م ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ه��ذا التطلع أسبابه
السياسية المتعلقة ب �ت��وازن��ات المنطقة ،ومنع
أي انقالب للمعادلة السياسية في غير مصلحة
الكيان الصهيوني ،إل��ى جانب أس�ب��اب سياسية
أخرى تفرضها المتغيّرات في الساحتين اإلقليمية
والدولية ،ولهذا الدعم سقف في نظر واشنطن وله
حدود أيضاً ،فاألكراد قد يحققون بعض المكاسب
السياسية على األرض ،لكن ذلك يجب أن يرتبط
بالمصلحة األميركية –»اإلسرائيلية» أوالً ،وال
تسمح اإلدارة األميركية بانفالت ال��وض��ع على
غير مقاسات تلك المصلحة ،حتى وإن يكن األكراد
ي�ن�ش��دون إل��ى اق�ت�ن��اص ال �ف��رص وم�س��اوم��ة هذه
المصالح بدرجة عالية.
ه��ذه الحقيقة ت�ب��دو متجلية ف��ي التصريحات
الكردية واألميركية من خالل الزيارات المتبادلة
للطرفين ،فلغة ال�م�س��اوم��ة ال�ك��ردي��ة تكشف عن
اعتقاد الزعامة الكردية ب��أن السياسة األميركية
يمكن إغراؤها بنفط كركوك الغنية بالنفط ،فقال
ال�ب��ارزان��ي« :إننا مستعدون للعمل مع السياسة
األميركية في هذه المنطقة ،وإذا كان الدعم قويا ً
إلى درجة كافية يمكننا إعطاء حقل كركوك لشركة
أميركية لتشغيله».
ال��زع��ام��ات الكردية تضع البيض كله ف��ي سلة
المساومة ال�ي��وم ،فاستخدام الزعامات الكردية
هذا األسلوب في ظل الخطر الصهيوني الذي يهدد
المنطقة برمتها ،باإلضافة إلى حساسية شديدة
م��ن ال�م�ل��ف ال �ك��ردي ل ��دى دول �ت �ي��ن كبيرتين في
المنطقة هما تركيا وإيران ،وتطبيق الماضي على
الحاضر على طريقة السياسية الكردية ،قد يتحول
إلى نوع من االنتحار الذي يهدد األكراد في العراق
وخارجه ،فاألهداف الدولية قد توفر دعما ً محدودا ً
لألكراد ،لكنها بالتأكيد ال تخدم األهداف القومية
التركية ألسباب تفرضها المصالح قبل أي شيء،
فلماذا ال تزال الزعامات الكردية تراهن على العامل
األجنبي عامة والصهيوني خ��اص��ة ،بعد جميع
التجارب السابقة التي أثبتت أنه رهان فاشل ؟ أم
أن هذه االستدارة في الوضع العراقي تنطبق على
ما كانت تتطلع إليه الزعامات الكردية وتعمل ألجله
فأيقظت الماضي لحظة واح��دة لتنتزع اعترافا ً
دوليا ً يحقق الحلم بإقامة دولة كردية مستقلة؟
أعتقد أن ال��زع��ام��ات ال�ك��ردي��ة ل��م ت ��درك تماما ً
حقيقة أنها ورقة خارجية تستخدم في المنعطفات
السياسية ال�خ�ط�ي��رة وأن ج��ري�ه��ا خ�ل��ف الحمار
األجنبي لن تجني منه سوى «ظراطه».

توطين الفل�سطينيين من �أهداف
التط ّورات العراقية في ر�أي الرئي�س ب ّري
} رامز مصطفى
«القضية الفلسطينية تبقى هي األس��اس لك ّل ما يحدث في
المنطقة .ألنّ القضية أصبحت في خطر بعد البركان الذي انفجر
في العراق ،وإن أحد أهداف الذي حدث هو فرض التوطين على
الفلسطينيين خ��ارج بالدهم” .ك�لام للرئيس ب��ري أم��ام عدد
من زواره الدوليين في مقره في عين التينة ،وهم األمين العام
المساعد لألمم المتحدة ايرفيه الدس��وس ،والممثل الشخصي
لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالمبلي ،وقائد
اليونيفل في الجنوب اللبناني الجنرال باولو سي ّرا .كلمات خطيرة
في مدلوالتها وتداعياتها ،اختارها الرئيس بري بعناية فائقة،
وفي توقيت خطير ج ّداً ،وأمام زوار ليسوا عاديين وعلى قدر عالٍ
من المسؤولية والموقع الدولي في األمم المتحدة وأمينها العام
بان كي مون.
هل تع ّمد الرئيس نبيه بري التهويل على مستمعيه الدوليين
في كالمه عن األخطار التي تواجهها القضية الفلسطينية منذ ما
سمي بـ«الربيع العربي» عامة ،وما شهده ويشهده العراق من
تطورات دراماتيكية أفضت حتى اآلن إلى سيطرة غير محسوبة
لما يسمى تنظيم «داعش» على مناطق واسعة واستراتيجية على
حساب الدولة العراقية ال� ُم��راد لها أن تتحول إل��ى دول طائفية
ومذهبية وعرقية وإثنية .وبمعنى أوض��ح دول ث�لاث كردية،
وسنية ،وشيعية .نتمنى صادقين ،إذا أحسن اآلخ��رون العمل،
إف�ش��ال ه��ذا المخطط؟ وم��ا عالقة توطين الفلسطينيين خارج
وطنهم ربطا ً بالتطورات الميدانية التي يشهدها العراق؟ بدءا ً
من موقع العارف والمنحاز للقضية الفلسطينية والمدافع عنها،
ال يه ّول الرئيس بري في كالمه أمام ز ّواره ،بل يح ّملهم رسالة
مباشرة إل��ى المنظمة الدولية وأمينها العام ب��أن عليكم تح ّمل
مسؤولياتكم حيال ما ُي ّ
حضر للفلسطينيين وقضيتهم المرشحة
على التصفية من خ�لال تنفيذ م��ؤام��رة التوطين وإس�ق��اط حق
العودة .أما في الثاني فبلى ،ثمة ترابط مباشر بين ما يشهده
العراق من تطورات وتجدد الحديث عن توطين الفلسطينيين
فيه بدالً من عودتهم إلى وطنهم فلسطين .علما ً أن هذه الفكرة ـ
المشروع طرحت منذ عام  1911عندما اقترح الداعية الروسي
الصهيوني جو شواه بوخميل مشروع ترحيل عرب فلسطين
إلى شمال سورية والعراق ،وقال ذلك أمام لجنة فلسطين التابعة
للمؤتمر الصهيوني العاشر المنعقد في بازل في سويسرا ،في
السنة ذاتها .وتوالت المحاوالت الصهيونية على مدار األعوام
( 1930خطة وايزمن) و( 1935بن غوريون) و 1943و1948
(المليونير اليهودي إدوارد نورمان) ،وقبل االجتياح األميركي
ّ
لحض ال��دول الغربية وأميركا على
للعراق وبعده ع��ام 2003
تبني مثل هذه األفكار والطروحات والعمل على تطبيقها .وفي
سياق هذه المحاوالت ما س ّربته وسائل اإلع�لام ،إذ قال اإلمام
الراحل محمد شمس الدين «إنّ القاصد الرسولي ممثل الفاتيكان
ال�س��اب��ق ف��ي ب �ي��روت بابلو ب��وان�ت��ي أبلغه ع��ام  1997أن لدى
دوائ��ر الفاتيكان معلومات جدية عن مخطط لنقل مليونين من
الالجئين الفلسطينيين المنتشرين في جهات عدة خارج بالدهم
إلى العراق .والجهود تبذل لتأمين األم��وال الالزمة بعد تمهيد
الجو السياسي» .وبالتالي ما كشفه تقرير صحيفة «السبيل»
األردنية عن أن رئيس المجلس االقتصادي الوطني األميركي
لورانس ليندساي ذكر في توصية له للرئيس جورج بوش أن
الرخاء االقتصادي الذي سيتح ّقق في عراق ما بعد صدام حسين
سيوفر أكثر من  200مليار دوالر خالل األعوام العشرة المقبلة،
وهذا يغطي أكبر عملية تهجير وتوطين لماليين الفلسطينيين في
العراق .أما رئيسة مركز الدراسات الفلسطينية في جامعة بغداد
هدى النعيمي فتكشف أن «المقبور ش��ارون في جميع رحالته
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إلى واشنطن ولقاءاته مع جورج بوش كان يطرح بإلحاح ملف
ترحيل وتوطين الفلسطينيين في العراق ،وكان يطالب التعجيل
بالعدوان العسكري األميركي» .وب��دوره ،مظفر األدهمي عميد
كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد ّ
يلخص موضوع ترحيل
وتوطين الفلسطينيين في العراق بفكرة أن اليمين المسيحي
المتطرف بزعامة جورج بوش وديك تشيني ،واليمين اليهودي
المتطرف بزعامة ش��ارون في «إسرائيل» متفقان على تجسيد
خريطة «إسرائيل الكبرى» ،خريطة تتطلب توطين الفلسطينيين
في ال�ع��راق ،في ظل استحالة قبول إقامة دول��ة فلسطينية في
الشرق األوسط.
وفقا ً لتوقعات ومركز ال��دراس��ات الفلسطينية في العراق،
توقع أن أكثر من مليوني الجىء فلسطيني يمكنهم الدخول إلى
األراض��ي العراقية إذا تمت عملية التوطين بصورة مباشرة.
ويقول المركز إن العملية ستتم كجزء من حل سياسي للصراع
العربي ـ «اإلسرائيلي» ليس فيه أي لبس ،وإن الحكومة العراقية
ال�ت��ي ستقبل ذل��ك ستشارك ف��ي ال�م�ف��اوض��ات ح��ول موضوع
الالجئين الفلسطينيين وستوقع على اتفاق التوطين.
بنا ًء على ما تقدم فإن مخاوف الرئيس بري مشروعة ومحقة
في ظل ما يشهده العراق من تطورات خطيرة متزامنة مع جهود
أميركية حثيثة لفرض رؤي��ة لتسوية على المسار الفلسطيني
ال تأخذ في الحسبان تنفيذ القرار  194المتعلق بحق العودة،
هي التي امتنعت منذ التوقيع على اتفاق أوسلو عام  1993عن
التجديد لهذا القرار تحت ذريعة أنها ال تريد أن تبدو متدخلة
في المفاوضات بين الفلسطينيين و»اإلسرائيليين»! وبالتالي
فإنها ،أي اإلدارة األميركية ،وجدت في موافقة منظمة التحرير
الفلسطينية على ترحيل التفاوض حول العناوين األساسية بما
فيها ملف الالجئين وحق العودة إلى مفاوضات الحل النهائي بعد
خمس سنوات على توقيع اتفاق أوسلو الذي مضى عليه حتى
اآلن عقدان من الزمن .وتسلحت اإلدارة األميركية بالعديد من
الرؤى والوثائق التي جعلت من حق العودة عرضة للخطر (وثيقة
أو مازن بيلين – نسيبة آيالون – جينف) .ومثلت المبادرة العربية
التي لم تتحدث صراحة عن تطبيق حق العودة وتنفيذه ،بل عن
حل متوافق عليه بين السلطة و»اإلسرائيليين» ،الضالة المنشودة
التي تبني عليها مع «اإلسرائيليين» مشاريعهم وخططهم لتصفية
حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها عام ،1948
من خالل توطينهم خ��ارج وطنهم .والعراق راهنا ً هو النموذج
األمثل لتحقيق هذا الهدف ،لجملة من االعتبارات وضعتها أميركا
والغرب األورب��ي والكيان الصهيوني ،منها أن العراق بخيراته
الوفيرة والنفط يغطي نفقات عملية توطين الفلسطينيين ،وهو
بالتالي يتمتع بمساحات كبيرة جدا ًتستوعب هؤالء الفلسطينيين
من دون أن يشكل حضورهم على حساب أحد مك ّونات الشعب
العراقي .واأله��م أن وج��ود الفلسطينيين في العراق إلى جانب
السنة من شأنه أن يشكل ح��دا ً في توغل ما أسموه بـ «النفوذ
الشيعي الموالي إليران» ،وليس آخرا ً أن توطين الفلسطينيين في
العراق البعيد عن األرض الفلسطينية ينهي بؤر الصراع والتوتر
الدائمين في المنطقة .ويبقى القول إن هذه المشاريع والمؤامرات
التي تحوكها الدوائر األميركية والغربية والصهيونية ال تجد
بالضرورة طريقها إل��ى التحقيق ،خاصة أن النضال والكفاح
طوال ما يزيد على ستة عقود من الزمن قدم النموذج األمثل في
التضحية والفداء وال��ذود عن قضيته الوطنية الفلسطينية .وما
دام هناك طفل يحمل العلم الفلسطيني وي��ردد النشيد الوطني
الفلسطيني «فدائي» ،لن تجد هذه المؤامرات طريقا ً لدى الشعب
الفلسطيني .سجل التاريخ أن رؤس��اء وملوك وأم��راء وقيادات
خانوا وتنازلوا وف� ّرط��وا بالحقوق ،لكنه لم يسجل أن شعوبا ً
خانت أو تنازلت أو ف ّرطت.

«الهالل ال�شيعي» و«البدر ّ
الوهابي» بين الدين وال�سيا�سة...
} مح ّمد ح .الحاج
في مقال األسبوع الماضي «الهالل السوري الخصيب
بين «هالل شيعي» و«بدر وهابي» ،تحدثت عن أطماع آل
سعود في بالد الشام عبر قرنين من الزمن ،وأهدافهم
الملتزمة خدمة الصهيونية العالمية وهي الوجه السافر
للماسونية العالمية وهم من أتباعها ،تبعا ً العتناقهم أحد
المذاهب المتفرعة عنها أي المذهب ال��وه��اب��ي ،وهناك
عشرات األبحاث والقرائن على أنها كذلك ،وأن آل سعود
ومنذ الثلث األول للقرن الثامن عشر رك�ب��وا موجتها
واتخذوا من فتاواها ذريعة لهم في التسلط على الدين
وغزو القبائل والعشائر العربية ونهب ثرواتها في عملية
التحضير لغزو بالد الشام وهذا ما فعلوه الحقاً.
تتوسل الصهيونية العالمية بسائر فروعها جميع
ّ
األساليب والطرائق المؤدية إلى تحقيق أغراضها ،وال
ت�ت��ورع ع��ن استخدام اآلخ��ري��ن ف��ي حروبها ،ب��ل تطبق
ذلك على أرض الواقع ،وما من حرب عالمية قامت إالّ
وجنى غالة اليهود الصهاينة مكاسبها ،وبما أن العقائد
الدينية والمذاهب هي «أفيون الشعوب» ولها حساسيتها
المفرطة في العالم المتخلف ،وبعدما تجاوزت أوروبا
معظم بلدان العالم غيبوبة المخدر الديني ،وبعد تحقيق
ال �ي �ه��ود أول ��ى خ �ط��وات ال�ح�ل��م ال�ت�ل�م��ودي ع�ل��ى األرض
المشرقية ،كان ال بد لمنظماتهم العاملة في العالم كله
من استثمار واسع في هذا المجال ،إذ أن غيبوبة المخدر
ال��دي�ن��ي م��ا زال ��ت ف��اع�ل��ة ف��ي عالمنا ال�م�ت�خ�لّ��ف ،وهناك
الماليين من الذين أمكن إيقاظهم ليخرجوا من كهوفهم
ويعيثوا في األرض فسادا ً مثلما يحصل اليوم.
ليس في اإلسالم سنّة أو شيعة (هذه مسميات دخلت
أو أدخلت على التدوين التاريخي) بل إن اإلسالم انقسم
زمن الخالفة الراشدية الرابعة شيعتين ،األولى هاشمية
أو «علوية» نسبة إلى اإلمام علي كرم الله وجهه ،والثانية
شيعة أم��وي��ة نسبة ل�م�ع��اوي��ة (ر) وه��و م��ن خ��رج على
الخالفة ودع��ا إل��ى بيعته ف��ي ال�ش��ام ،وم��ا ك��ان الخالف
على أركان أو سنن الدين أو فرائضه ،بل هي السياسة
والحكم بين طرف يمثل رأس المال والتجار وعائالت
قريش الكبرى ،وطرف من العائلة (أبناء عمومة) يمثل
الفقه والفقر ويعمل لوجه الدعوة والعدالة االجتماعية
ويذكر التاريخ لقبه المشهور «أبا تراب» ...وما عدا ذلك
ضرب من المبالغة وإعمال الدعاوة لزيادة الشرخ ،إلى
أن وصلنا بعد ق��رن ونصف ق��رن إل��ى ح��ال من التمزّق
يصح وصمها إالّ بجاهلية ما قبل التاريخ ،إذ
والعداء ال
ّ
لم يأكل اإلنسان لحم أخيه إالّ في ذلك الزمن ،ويتك ّرر
هذا الفعل في األلفية الحادية والعشرين ،زمن غزو األمم
األخ��رى الفضاء وإقامة المستعمرات ،ويتجاهل القوم
قول سعاده« :إن اقتتالنا على السماء يفقدنا األرض».
اس�ت�ث�م��ار م�س� ّم��ى الشيعة وال�س�ن��ة ل�ي��س ح��دي�ث�ا ً في
عالم السياسة ،إذ تبنّى الفرس المس ّمى األول ،وتبنّى
العثمانيون المس ّمى الثاني ،ومعلوم أنهما كانتا القوتين
األكبر في المنطقة المشرقية ،وأن صراعهما كان على
النفوذ والسلطة ،وما كان لألعراب إال دور التابع ،في
حين ك��اف��ح ال�س��وري��ون على م��دى ق��رون للحفاظ على
استقاللية بين الطرفين ،ليس إنكارا ً للدين أو بعدا ً عنه ،إذ

كان اإليمان السوري األكثر اعتداالً وتسامحا ً ورسوخا ً
في العقيدة بعيدا ً عن السياسة أو على هامشها .ويقول
س�ع��اده إن س��وري��ة اتجهت إل��ى التمسك بالسنة ك��ي ال
تخضع للفرس ،رغ��م أن غالبية السوريين في جميع
كياناتهم وقفت إل��ى جانب بني هاشم .ثم إن االعتدال
السوري اإليماني ب ّرر للسوريين وقوفهم ض ّد الدولة
العثمانية (السنية) التي دفعت ب��اإلس�لام إل��ى مجاهل
التخلّف ...إذ لم تكن للدين عالقة بالثورات أو الحروب
كافة التي قامت ،حتى ما اعتبره المؤرخون بين السنّة
والشيعة ،بل هي ح��روب سياسية غايتها التحرر من
نفوذ إحدى القوتين أو كلتيهما معا ً على قاعدة الحفاظ
على الشخصية الوطنية – القومية والوجود من الذوبان
في اآلخر الذي لم يدخر جهدا ً في هذا السياق ،وعمليات
التتريك ما زال��ت ماثلة في األذه��ان ،وب��دالً من الحفاظ
على عروبة الكتاب (إنا أنزلناه قرآنا عربياً )...ت ّم تحويله
إلى التركية ،واستبدل الحرف العربي بالالتيني إمعانا ً
في محاربة الثقافة العربية.
من المؤسف أنّ أول من طرح مقولة «الهالل الشيعي»
وحركة التشيّع في العالم العربي بعد الثورة اإليرانية
كان رئيس مصر حسني مبارك ،ولم يعرف عنه تمسكه
بالدين أو انتصاره ل�لإس�لام ،وك��ان يالحق «اإلخ��وان
المسلمين» إلدراكه أنهم منافسوه األشداء على الحكم،
وك��ان معظم ق��ادت�ه��م يقبعون ف��ي ال�س�ج��ون المصرية
ومنهم من ورثه لفترة وجيزة (محمد مرسي العياط)،
ثم سقط هو وتنظيمه .المؤكد أنّ مبارك لم يثر هذا األمر
إالّ بناء على طلب الحكومة العالمية الس ّرية ،ودليل ذلك
أنّ م��ن ت�لاه ف��ي إث��ارة ه��ذا ال�م��وض��وع ك��ان عبد الله بن
الحسين ملك األردن ،وهو (كما يقال) سليل أسرة تمت ّد
إلى بني هاشم وينطبق عليه القول إنه شيعي في وجه
من الوجوه .وبغض النظر عن ذلك ف��إنّ الدافع المؤكد
هو التزامه بالعمل الوظيفي ،مثل حسني مبارك ،ليس
خدمة للدين ،وال حرصا ً على المذهب إنما إليقاظ فتنة
مطلوبة تخدم المصالح الصهيو – ماسونية ،فالشارع
الهمجي المتخلّف يصل إلى قمة اإلثارة في هذه الحالة
(ي�لاح��ظ أن ال أح��د ي�ت�ح��دث ع��ن التغلغل ال��وه��اب��ي في
العالمين العربي واإلسالمي رغم أسبقيته) عملية تخدير
ت��ام للعقالنية والتفكير وع��دم تبصر بالنتائج انطالق
للغرائز المتوحشة في عمليات القتل والتخريب وتمزيق
للمجتمعات واألوط ��ان ،وه��ي خطة الماسوني الخبيث
كيسنجر التي اقترحها على اإلدارة األميركية بحيث
ال تخسر ال�ج�ن��ود وال حتى األم���وال ،فهناك م��ن يقوم
بالتمويل من أتباع المحافل المشرقية ،كما يوفر سوقا ً
رائجة لبيع السالح .ويؤكد للجميع أن العملية برمتها
ت�خ��دم ال�م�ش��روع الصهيوني ف��ي المنطقة ق��ول رئيس
األرك��ان الصهيوني« :أن تقتل عدوك بيدك فأنت تشعر
باللذة ،لكنك تشعر بلذة أكبر عندما يقتل نفسه بيده».
ه��ذا معناه أن عمليات القتل ال�ت��ي ترتكبها العصابات
التي تسمي نفسها « جهادية « إنما تخدم العدو بطريقة
مباشرة ،تحت شعارات زائفة ،ص ّممت بناء على تجارب
ودراس� ��ات وخ �ب��رة وت�ح�ض�ي��ر واج �ه��ات م�ن��اس�ب��ة على
أنها قيادات وطنية وهي في حقيقتها صهيونية الهوى

والوظيفة بحكم التبعية والتمويل.
الخريطة ال�ت��ي أص��درت�ه��ا «داع ��ش» وال �ت��ي تشكل ما
يعتبرونه فاصالً أو كسرا ً لـ«الهالل الشيعي» المزعوم
ب�م��ا أس �م��وه «ال �ب��در ال �س �ن��ي» ه��و ف��ي الحقيقة تجسيد
للخريطة المنشورة على صفحات البنتاغون األميركي
غ��اي �ت �ه��ا ق �ط��ع ال �ط��ري��ق ع �ل��ى ت ��واص ��ل ال �خ��ط المقاوم
للمشروع الصهيوني م��ن ط�ه��ران عبر ب�غ��داد والشام
إل��ى بيروت ،باعتباره الخطر األكبر والوحيد المتبقي
في وجه استكمال المشروع ،وأيضا ً لتحقيق التجزئة
الجديدة وإلغاء اسم سورية عن الخريطة بإقامة دويالت
«سنيستان» و«شيعستان» و«غربستان» و«شرقستان»،
و«كوردستان» ،وهو التمهيد العتراف قسري بيهودية
ال��دول��ة على أرض فلسطين ،على القاعدة نفسها التي
قامت عليها دول المذاهب واألدي��ان واألع��راق .وتبقى
سورية األحجية العصية على التصريف إذ لم تلق دعاوة
دولة «غربستان» للعلويين واألقليات قبوالً في أي من
أوساط السوريين.
أوروب��ا ،وكثير من بقاع العالم المتقدم ،مزقتها في
الماضي الحروب الدينية والمذهبية ،ول��م تخرج منها
إالّ بعدما س��ادت النظرية القومية الضيقة مبدئياً ،ثم
ارتقت على قاعدة المصالح وتطورها من نظرية قومية
ضيقة (فرنسية – ألمانية – إيطالية – إنكليزية ...إلخ)
– نظريات منتشيني وإيفانوف  -إلى القومية أكبر...
األوروب �ي��ة  -فكانت لها سياستها ال�م��وح��دة وعملتها
وس��وق �ه��ا .وه �ك��ذا بلغت م��رح�ل��ة ت�ك��وي��ن األم ��ة موحدة
المصالح في البيئة الواحدة (نظرية رينان) وهي تتجه
إلى التوسع في أوروبا الشرقية لتنافس أكبر التجمعات
في العالم لناحية التطور العلمي والرفاهية .وأكاد أحلم
ب��أن مجتمعاتنا المشرقية وال�ع��رب�ي��ة س�ت�ك��ون ق��ادرة
على الخروج من قوقعة التخلف التاريخي إلى مرحلة
العصبية القومية األولية ،لتنطلق إلى اتحاد مصالحها
الكبرى على قاعدة قومية أشمل متجاوزة عصبية الدين
والمذاهب واألعراق (غير تاركة أو ملحدة) ،أن تنطلق من
عقال الهويات البالية الضيقة إلى رحاب الهوية الوطنية
الجامعة ...هل نحتاج إلى قرن آخر ،أم نستمر في ركوب
الهاوية حتى الحضيض واالندثار؟
هامش :تردّد في وسائل اإلعالم أنّ الرئيس المصري
المشير عبد الفتاح السيسي أم��ر بإلغاء م��ادة التربية
اإلس�لام�ي��ة م��ن المناهج التعليمية واستبدالها بكتاب
األخالق والقيم .وأرى أنها خطوة على الطريق الصحيح،
وكنا طرحنا استبدال هذه المادة التدريسية في مناهجنا
بكتاب تحت عنوان «التربية ومكارم األخالق» يضم بين
طياته ُمثل الحق والخير والجمال من جميع المعتقدات
الدينية ،وقلنا إنّ ذلك خطوة على طريق توحيد المفاهيم
االجتماعية وإسقاط الحواجز بين مك ّونات أمتنا ،لكن
الذين في يدهم القرار رفعوا في وجهنا البطاقة الحمراء
بتعصبهم األعمى وجاهليتهم ليستم ّروا عثرة
مدفوعين
ّ
كأداء في وجه االنطالق نحو وحدة المجتمع واالرتقاء
ّ
المتحضرة...
إلى مصاف األمم
لن نيأس .نرفع الصوت ثانية وثالثة ،ونطالب ،فليس
لغيرنا أن يسبقنا ونكون من المقلدين.

