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تمديد المفاو�ضات والإفراج عن دفعة
المجمدة :لماذا؟
من �أموال �إيران
ّ
} حميدي العبدالله
انتهت مهلة الستة أشهر التي أطلق عليها تسمية الح ّل االنتقالي ،من دون
التوصل إلى االتفاق الموعود الذي ينهي أزمة الملف النووي اإليراني المستمرة
منذ أكثر من عقدين ،ولكن تم االتفاق على تمديد فترة الحل االنتقالي إلى 24
تشرين الثاني المقبل ،كما ت��م االت�ف��اق على اإلف ��راج ع��ن ( )2.8مليار دوالر
من أموال إيران المج ّمدة في الغرب ،والسيما في البنوك األميركية ،إضافة إلى
استمرار مفاعيل االتفاق االنتقالي األخرى التي تتضمن تخفيف العقوبات على
إيران ،وعدم فرض عقوبات جديدة.
السؤال األساسي ال��ذي تطرحه هذه التطورات :لماذا فشلت ال��دول ()1+5
في الوصول إلى اتفاق نهائي ،ولماذا تم تمديد االتفاق االنتقالي خمسة أشهر
أخرى؟
أوالً ،إن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل ( )20تموز موعد انتهاء الستة أشهر
يعود إلى ثالثة أسباب رئيسية:
· السبب األول ،الخالف بين إي��ران وال��والي��ات المتحدة ح��ول ع��دد أجهزة
الطرد المركزي التي يحق إليران تصنيعها ،إضافة إلى الخالف حول مستوى
التخصيب ونسبته .من الواضح أن الواليات المتحدة ال تزال تسعى الى حرمان
إي��ران من حق التخصيب وم��ن امتالك أجهزة ط��رد مركزي تلبي احتياجاتها
السلمية من الطاقة النووية.
· السبب الثاني ،رغبة الواليات المتحدة في مقايضة أي اتفاق حول النووي
اإليراني بالحصول على مكاسب في ملفات إقليمية ،والسيما في العراق وسورية
ولبنان ،ورفض إيران ربط االتفاق على ملفها النووي بأي قضايا أخرى.
· السبب الثالث ،الضغوط التي تعرضت لها إدارة أوباما من حلفائها في
«إسرائيل» والمملكة العربية السعودية ،ومن جماعات النفوذ المؤيدة للكيان
الصهيوني داخل الكونغرس األميركي ،األمر الذي ص ّعب على إدارة أوباما الوفاء
بمتطلبات االتفاقات التي تم التوصل إليها عند االتفاق على المرحلة االنتقالية.
ثانياً ،الواليات المتحدة ،في المقابل ،تدرك اآلن أن إمكانية إبقاء الصراع مع
إيران على خلفية الملف النووي اإليراني مفتوحاً ،بات أمرا ً صعباً ،بل مستحيالً،
في ظل مجموعة من العوامل أبرزها:
ـ العامل األول ،استحالة فرض المزيد من العقوبات عن طريق مجلس األمن،
والسيما بعد تصاعد الخالف ،بل الصراع بين روسيا والصين من جهة ،وبين
الحكومات الغربية من جهة أخرى ،وإذا لم تكن العقوبات عبر مجلس األمن فإن
تأثيرها يظل محدوداً.
ـ العامل الثاني ،استمرار الصراع المفتوح مع إيران في ضوء تعاظم قدرات
منظومة المقاومة والممانعة التي تشكل إيران جزءا ً منها ،والسيما في العراق
واليمن ولبنان ،وفشل ال �ع��دوان على س��وري��ة ،ك��ل ذل��ك ال يصب ف��ي مصلحة
ال��والي��ات المتحدة ودول المنطقة التي ت��دور في فلكها ،وبالتالي االنتقال من
الصراع المفتوح إل��ى إدارة األزم��ات ب��ات مصلحة أميركية مثلما هو مصلحة
إيرانية.
ـ العامل الثالث ،الرهان على معارضة داخلية في إي��ران ،أو على ضغوط من
دول المنطقة ،ثبت فشله ،أو على األقل عدم فعاليته.
هذه العوامل مجتمعة جعلت لواشنطن مصلحة في تمديد المرحلة االنتقالية
وحتى التوصل في النهاية إلى اتفاق.

�ألي�س هذا هو «الهولوك�ست» �أيّها الغرب المجرم؟!
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
ِ
يكتف االحتالل بجريمة خطف وتعذيب وحرق الفتى
لم
المقدسي محمد أبو خضير ،فهو تع ّود مثل هذه المجازر
والجرائم .ولع ّل مجازر صبرا وشاتيال شاهد على ذلك ،ولن
تمحى من ذاكرة شعبنا الفلسطيني هم يذرفون دوما ً الدموع
ويستعطفون الرأي العام العالمي ويجيدون ذرف دموع
التماسيح ،والعالم الغربي «معهّر» جميع القيم والمعايير
والمبادئ والقوانين الدولية يوفر لهم مختلف أشكال الدعم
والحماية في المؤسسات الدولية لمنع صدور أي قرارات او
عقوبات دولية قد ُتتخذ في حقهم أو ُتفرض عليهم ،مستغالً
ما يسمى بـ»الهولوكست» أو المحرقة ،للتدليل على ما لحق
بهم من ظلم واضطهاد وقتل على يد النازية ،وبدال ً من أن
يكون ذلك درسا ً وعبرة لهم لكي يحترموا القيم والمبادئ
اإلنسانية ويقفوا ضد الظلم واالضطهاد والقتل ،نراهم
يط ّورون «الهولوكست» ويزيدون عليه ،كي يرتكبوا جرائم
ومجازر في حق شعبنا تفوق «الهولوكوست» عشرات
المرات ،إذ يحرق لحم أطفالنا أحياء .والغريب والالفت
هذا الغرب االستعماري المجرم وفي مقدمه أميركا ،الذي
زرع الكيان المجرم وأمدّه بسائر مقومات الوجود والقوة
في وطننا .والمسؤولون المباشرون عن جرائمه وما يلحق
بشعبنا من قتل وتدمير يناصرونه ويدافعون عنه ويوفرون
الغطاء باستمرار لجرائمه ،كأن لحم أطفال الشجاعية
وخان يونس المسفوك والملقى بالشوارع حرقا ً بصواريخ
طائرات االحتالل ال يستحق اإلدانة والتنديد ،بل يناصرون
الجالد ض ّد الضحية قائلين إن ذلك حقه المشروع بالدفاع
عن نفسه! هذه المجازر والمذابح ما كان لها أن تحصل
لو كانت هناك ذرة نخوة لدى من نبحوا وزعقوا ونعقوا
في طلب يد العون من الغرب المجرم الستباحة بلدانهم
واحتاللها ،وانتهاك أعراضهم ،فاالحتالل يجد في ذلك مبررا ً
لجرائمه ومجازره .ما يحدث لشعبنا في قطاع غزة أكبر
من «هولوكست» يا شيوخ النفط والكاز ،ويا دعاة «جهاد
النكاح» و«الحور العين» ،ويا من تغلقون الحدود والمعابر،
ويا من تفاخرون علنا ً باستعدادكم لتمويل الحرب ضد
شعبنا في القطاع.
ما يرتكب في القطاع في حق شعبنا جرائم ح��رب يا
خصيان العرب .جرائم حرب أنتم شركاء فيها ،فكل من
يقف ضد المقاومة أيا يكن ،هو شريك في الجريمة ...كما أنه
شريك في ما يرتكب في حق أبناء شعبنا العربي العراقي
المسيحي من عمليات إبادة وتطهير عرقي وتهجير على يد
عصابات «داعش» في الموصل وغيرها من المدن العراقية
والسورية .هؤالء القتلة والمجرمون واإلرهابون ،هناك من
يوفر لهم الدفيئات والحواضن ويمدهم بالفتاوى والمال
والسالح ،ليس ألجل أن يحرروا البلدان المغتصبة أو يقيموا
دول��ة الحق والعدل (دول��ة الخالفة) بل هم ليسيئوا الى
الدين اإلسالمي والخالفة معاً .يمارسون القتل على الهوية
والتطهير العرقي ،ويدمرون النسيج المجتمعي.
القانون الدولي «يعهّر» و«إسرائيل» تضرب بعرض
الحائط جميع األعراف والقوانين والمواثيق الدولية ،وما

«داع�ش» بين تهجير الم�سيحيين وال�صلح مع اليهود
} جاد ابراهيم
كان حرف «النون» محاطا ً بدائرة كافيا ً لكشف زيف
المزاعم أن ما يحصل في العراق ثورة شعبية ذات قاعدة
سنية يقودها حزب البعث وضباط سابقون ووجهاء
عشائر ومجموعات أخرى من بينها «داعش»!
استيقظ أه��ل الموصل المسيحيون ليجدوا حرف
«النون» مكتوبا ً على جدران منازلهم عالمة على كونهم
«نصارى» ،بالترافق مع إعالن «داع��ش» تخييرهم بين
اعتناق اإلس�لام أو دفع الجزية أو مواجهة الموت بح ّد
السيف ،خالل مهلة زمنية قصيرة .وأفادت معظم العائالت
المسيحية من المهلة المعطاة ف��غ��ادرت المئات منها
الموصل بعدما ُج � ّردت من ممتلكاتها ولم يسمح لها إالّ
بالخروج بما من مالبس .وبعدما كانت الموصل تضم ذات
يوم عشرات ألوف العائالت المسيحية ،ها هي اليوم تفرغ
منهم في ما يبدو أنه مخطط مدروس لتهجير المسيحيين
من العراق وكامل منطقة المشرق العربي.
يطرح تهجير المسيحيين العراقيين أكثر من عالمة
استفهام حول الموقف الحقيقي للدول الغربية التي تحابي
«داعش» وتحاول توظيفها في المواجهة الدائرة حاليا ً في
تبجح الغرب
المنطقة بينها وبين إيران وحلفائها .فلطالما ّ
بحرصه على المسيحيين وحاول استغالل وجودهم في
المنطقة من غير طائل .لكنه يقف اليوم ساكنا ً ساكتا ً إذ لم
يبرز موقف جدّي إالّ من الفاتيكان ورجال الكنيسة العرب.
ومن الواضح أن ذلك يندرج في سياق مخطط قديم ـ جديد
يهدف إل��ى تفريغ المنطقة من المسيحيين وتقسيمها
دويالت تتقاتل في ما بينها ويتسيّدها الكيان الصهيوني
بصفته دولة اليهود في العالم التي تدافع عن نفسها في
وجه المسلمين «البرابرة».
لكن «داع���ش» لم تكتف بحرف «ال��ن��ون» ،إذ رسمت
حرف «ال��راء» على بيوت «الرافضة» وعاملتهم معاملة
النصارى .فالشيعة والزيدية واإلسماعيلية وطوائف
أخ��رى ممن يقيمون في الموصل تاريخيا ً الق��وا مصير
إخوانهم المسيحيين نفسه ،فبالنسبة إلى عقيدة «داعش»
ونظام دولتها ،تتسع دائرة «األغيار» لكل من لم يبايع أو
كان مخالفا ً في الدين والمذهب .وبحسب قول بطريرك
الكلدان الكاثوليك في العراق ،لويس ساكو ،فإن «هذا
لم يحصل قط في التاريخ المسيحي أو اإلسالمي ،ال بل
أن جنكيز خان أو هوالكو (القائدان المغوليان) لم يفعال
ذلك» .وبالفعل ،فإن ما قامت به «داعش» أمر غير مسبوق
لتقصده القضاء
ويمكن اعتباره جريمة ض ّد اإلنسانية
ّ
على جماعة بعينها.
غير أن ما يجب التوقف عنده ،في اعتقادي ،أن تهجير
المسيحيين من الموصل يؤكد بما ال يرقى إليه شك أن
تنظيم «داعش» هو الذي يسيطر ميدانيا ً وهو القوة األكبر

واألكثر تأثيراً ،ما يسقط ادّعاءات البعض في شأن الثورة
الشعبية ودور البعثيين فيها .بل أن اشتراك مجموعات
بعثية سابقة وبينها ضباط في هذه العملية العسكرية
االنقالبية التي حصلت في العراق ،دليل على أن هؤالء ما
عادوا بعثيين إنما التحقوا بالعباءة اإلسالمية المتشدّدة.
فليست الطائفية سمة من سمات البعث ذي الفكر القومي
العابر للطوائف والطامح إلى بناء دولة على أسس مدنية.
ولذلك يبدو أن الهدف الفعلي من الترويج للثورة الشعبية
(البعثية ـ العشائرية ـ الس ّنية) ذر الرماد في العيون
وتسهيل تدخل جهات إقليمية من موقع نصرة السنة
المعتدلين ،في حين تتقدم على األرض جماعات إسالمية
متشدّدة من ذرية تنظيم «القاعدة» اإلرهابي ذي األصول
الفكرية الوهابية.
إن االنتباه إل��ى وق��وف دول مثل السعودية وتركيا
خلف تنظيم «داعش» يساعد أكثر في فهم أسباب تهجير
المسيحيين من الموصل من جهة ،واإلعالن عن قيام دولة
الخالفة من ناحية أخرى .فاإلسالم األردوغاني ال يختلف
عن اإلسالم الوهّ ابي في عدائه وكرهه للمسيحيين ،كما أن
الطموحات اإلقليمية للدولتين الكبيرتين تتطلب لتحقيقها
وج��ود تيارات إسالمية سنية في السلطة داخ��ل لدول
المجاورة ،تشكل أدوات لتمدّد النفوذ الخارجي وللهيمنة
على أبناء الطوائف أو الديانات األخ��رى .وفي ذلك كلّه
تسعى الدولتان «اإلسالميتان» ،اللتان تؤمنان بالصلح
مع اليهود إلى قطع سلسلة المحور الممانع الممتد من
طهران إلى فلسطين وهو المحور الذي ال يزال يطرح مسألة
إزالة االحتالل «اإلسرائيلي» والقضاء على كيانه الغاصب.
فبحسب بعض األدب��ي��ات اإلسالمية والتاريخية ،كان
الصراع الديني التاريخي بين اليهود والمسيحية ،فيما
شهدت العالقات اليهودية اإلسالمية عهود سالم وتعاون.
ويبدو أنّ بعض التيارات المتشدّدة ترى أن التخلّص من
المسيحيين سيسهّل الطريق أم��ام صلح تاريخي بين
اليهود والمسلمين في فلسطين ،في نظرة العقالنية تنظر
إلى القضية الفلسطينية من منظار ديني بحت ،متجاهلة
أبعادها القومية واإلنسانية على السواء.
تلعب «داعش» اليوم ،في قيامتها وخالفتها وتهجيرها
المسيحيين ،دورا ً متقدّما ً في الخطة االستعمارية التي لم
تتوقف يوماً ،والهادفة إلى تفتيت دول المنطقة وتفسيخ
نسيجها المجتمعي وتصفية القضية الفلسطينية بحجة
أن اليهود هم أبناء عمومة .ولذلك ليس مسموحا ً أن يترك
أمر القضاء عليها للعراقيين وحدهم ،فهي أداة إقليمية
دولية قد تكون صعبة هزيمتها من دون مشروع إقليمي
مضادّ.

ال�صهيوني لغزة
القمع
ّ
وق�ض ّية العرب الكبرى المن�س ّية
} حسين محمد العراقي*
منذ عام  1948إلى يومنا هذا لم ُتق ّر حقوق الشعب
الفلسطيني على اإلط�لاق .ط��ال الزمان أو قصر ،دم
الشهداء لم يُهدر ،والظلم سينكسر ،والشعوب ستنتصر
ولو بعد حين ،علما ً أنه منذ عقود طويلة يباد الشعب في
فلسطين المقهورة والجريحة وتداس كرامته وال حسيب
وال رقيب .يقمع في كل مكان حتى في بورما ،وأمضى
ُج ّل عمره على مدى أكثر من ستة عقود في شتات ،ويا
لألسف نسي العرب الشتات الفلسطيني ونسوا كذلك
إبادته على مرأى ومسمع العالم بأسره اليوم ،وها هي
غزة تعامل باألكثر ترويعا ً في تاريخ البشرية في ظل
اإلبادة الجماعية التي تقوم بها «إسرائيل» والشهداء
إلى ازدياد من جراء القصف «اإلسرائيلي» على اآلمنين
من سكان غ��زة .قصف من دون إن��ذار مسبق .غدر ما
بعده غدر ،حتى وصلت األمور أبعد من ذلك فال أس ّرة
كافية في المستشفيات الفلسطينية من جراء القصف،

بحسب م��ا تناقلت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام .الموقف م��روع
وال يحتمل التأجيل .على األم��م المتحدة والجامعة
العربية ومنظمات حقوق اإلنسان أن تتدخل لوقف هذه
الكارثة.
كثر ال يتقاسمون شعب فلسطين همومه ،تحديدا ً
شعب غزة التي أبكت مراسل «الجزيرة» تامر المسحال
مثلما أبكت شعوب األرض الرافضة االحتالل دماً .فإلى
متى يظل شعب فلسطين أسير الحرب «اإلسرائيلية»
واالعتداء عليه وإذالله بسياسة االنتقام والعقاب على
مدى أكثر من ستة عقود؟ وإلى متى يظل عبداً؟ ومتى
سيكون حراً؟ أسئلة موجهة إلى الحكام العرب ،فهل
يرتضون ذلك لفلسطين؟
أن مأساة غزة هي تدمير شامل وجريمة حرب وجزء
من المشهد ال��ذي اعتاده شعب فلسطين من مظالم
«اإلسرائيليين» خارج االعتبارات اإلنسانية كافة.
*عضو نقابة الصحافيين العراقين
hmmss57@yahoo.com

يسمى بمؤسسات حقوق اإلنسان المتشدقة بقيم الحرية
والديمقراطية واإلنسانية ،فمعاييرها االنتقائية لم تعد
خافية على أحد ،بمجرد رد المقاومة بصلية صواريخ على
جرائم اإلحتالل ،تخرج علينا ثائرة ه��ادرة محتجة على
قصف المدنيين ،في حين تسيل دماء غزيرة تسيل و تحرق
أجساد األطفال وال تحرك «ضمير» تلك المؤسسات ،ما يؤكد
انحيازها إلى الطرف المعادي على حساب الضحية.
بعد مجزرة الشجاعية لم يعد هناك أي عذر للسلطة
الفلسطينية في التلكؤ استكمال عضويتها في المؤسسات
الدولية ،وتحديدا ً إعالن روما ومحكمة الجنايات الدولية،
فمن غير الجائز أن ترتكب الجرائم في حق شعبنا في القطاع
وال نشرع في تقديم طلبات العضوية الى محكمة الجنايات
الدولية ،ق��ادة حكومة اإلحتالل المسؤولين ،عسكريين
وسياسيين وأجهزة االستخبارات لمحاكمتهم عن تلك
الجرائم .إن عدم التقدم بذلك ضا ّر وخطير ويرسم الكثير من
عالمات االستفهام ،ويساهم في تعميق الخالف في ساحتنا
الفلسطينية.
بل علينا أن نجند جميع سفارتنا وممثلياتنا وجالياتنا
وأصدقائنا في الخارج ،لفضح وتعرية االحتالل من خالل
تلك المجازر وتعميمها عبر جميع الوسائل من إعالم مرئي
ومسموع ومقروء ومواقع تواصل اجتماعي ولقاءات رسمية
وشعبية ،فمعاركنا في المجال السياسي واإلعالمي وكسب
الرأي العام العالمي هي معارك مهمة جداً ،ويجب أن يتجند
لها أناس محترفون ومؤمنون بقضايا شعبهم.
يجب ان توحدنا غزة جميعاً ،على اختالف مشاربنا
السياسية ومنابتنا الفكرية ،ويجب أن نلتف جميعا ً خلف
المقاومة ومطالبها المحقة ،ويجب أن تكون مصلحة شعبنا
الفلسطيني ف��وق أي مصالح فئوية أو حزبية ،فالقتل
يستهدفنا كمجموع فلسطيني وليس كفصيل دون آخر،
ويجب أن تتوقف أيّ اصوات تغرد خارج السرب طاعنة أو
مشككة في المقاومة وجدواها.
تحميل المسؤولية عن تلك المجازر بالضرورة ال يكون
للعدو وح���ده ،ب��ل لمن ب���رروا ل��ه أفعاله وم��ج��ازره وفي
مقدمهم أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ،فهم شركاء في
الجرائم والمجازر ،كذلك من وقف معهم من العرب العاربة
والمستعربة وشجع على العدوان.
في كل مرة ترتكب «إسرائيل» مجزرة أو حتى تستخدم
أسلحة محرمة دولياً ،تقف أيها الغرب المجرم ضد إدانتها
ومعاقبتها ،كأن الدم اإلنساني فئات وطبقات وأرخصه في
عرفكم دمنا العربي والفلسطيني الذي ال يستحق معاقبة
ُمريقيه .لكن ال بأس ،قد تجدون أعذاركم في ما نحن فيه
من ّ
ذل وانهيار ،وفي ما تقوم به عصابات القتل واإلجرام
من قتل وتدمير في أكثر من بلد عربي خدمة ألهدافكم
ومصالحكم ،إنما ستبقى لعنة الشعوب تطاردكم ،ومهما
طال الزمن لن نغفر لكم جرائمكم في حق شعوبنا .عانينا
نحن الفلسطينيين ونعاني كثيرا ً من هذه الجرائم ،حتى
أنكم تنكرون علينا حقنا في العيش بحرية وكرامة ومن غير
احتالل ،فكم «هولوكست» سترتكب «إسرائيل» في حقنا
حتى تصحو ضمائركم؟

هل بد�أت الحرب المنتظرة
بين «داع�ش» والجي�ش ال�سوري؟
} دمشق – غسان يوسف
خالل إلقائه خطاب القسم في السادس عشر من
الجاري ،أكد الرئيس السوري بشار األسد أن الرقة
ستعود إل��ى حضن الوطن .لم تتأخر التطورات،
فبعد يومين احتلت «داع��ش» حقل الشاعر النفطي
ف��ي ب��ادي��ة تدمر وقتلت وذب�ح��ت م��ا نحو ثالثمئة
شخص .وباألمس استهدفت الفرقة  17في ريف
ال��رق��ة وم �ق��ر ح��زب ال�ب�ع��ث وف��وج �ا ً ع�س�ك��ري�ا ً في
الحسكة ومطارا ًعسكريا ً في ريف حلب ،واشتعلت
اشتباكات ه��ي «األع �ن��ف» بين الطرفين ،بحسب
«المرصد السوري لحقوق اإلنسان».
المس ّماة «الدولة اإلسالمية» كتبت في تغريدات
على الحساب الرسمي لـ«والية الرقة» على موقع
«تويتر» أنها ب��دأت ما وصفته بـ»عمليات مباركة
على الفرقة  ،»17إثر تنفيذ عنصريها أبو صهيب
الجزراوي وخطاب الجزراوي عمليتين انتحاريتين
ضد الفرقة .وعرض الحساب ص��ورا ً
لست جثث
ّ
ورؤوس مقطوعة ق��ائ�لاً إنها جثث تعود لجنود
سوريين.
يقول خبير ف��ي ش��ؤون الجماعات اإلسالمية
المقاتلة في سورية إن «داعش» اقتربت من نهايتها
في سورية ،والسبب أن الدولة السورية بدأت منذ
اح �ت�لال داع ��ش للموصل ف��ي ال �ع��راق ف��ي ضرب
«داعش» في الرقة بالتعاون مع أهالي المدينة الذين
يرفضون وجود تنظيم متشدد كهذا ،ويقول هذا
الخبير الذي ينتمي إلى محافظة الرقة إن الشبّان
هناك أبدوا حماسة كبيرة لعمليات الجيش السوري
وعلت الفرحة وجوههم وتناقلوا العبارة اآلتية على
ألسنتهم« :دولتنا مو نسيانتنا».
يؤكد الخبير نفسه أنه بعد بدء العمليات العسكرية
ض��د «داع ��ش» راح العديد م��ن الشبّان يتط ّوعون
ف��ي ص�ف��وف كتائب مقاتلة مثل «ش��رف��اء الرقة»
و«خاليا العلم السوري» و«أحرار الرقة» و«شباب
الرقة» و«كتائب البعث» ،و«أنصار الجيش العربي
السوري» ،و«جيش الدفاع الوطني» ،وغيرها من
التنظيمات غير المعروفة التي تعمل على نحو سري
مع الجيش السوري ،إذ يز ّودون الجيش السوري
إحداثيات لسالح الطيران وعمليات اإلنزال ،مثلما
حدث في الخامس من تموز على «معسكر أسامة
بن الدن» في منطقة العكيرشي شرق الرقة (25
كلم) وأدى إل��ى مقتل « 300داع�ش��ي» وأس��ر عدد
من ق��ادة التنظيم .ويقول المصدر إن ه��ذا الفعل
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سيغير الوضع على الخريطة ،ويضيف إن داعش
جلبت إحدى عشرة دبابة من الموصل دمر الجيش
السوري ثمانٍ منها ،وأن الصواريخ التي عرضتها
عديمة األهمية لعدم وجود منصات إطالق ،لكنها
عمدت إلى عرضها كحرب نفسية ضد خصومها.
صحيح أن المعركة الحقيقية ل��م ت�ب��دأ ب�ع��د ،لكن
من المتوقع أن تشهد المناطق الشرقية ،الواقعة
تحت سيطرة «داعش» تصعيدا ً عسكريا ً كبيرا ً في
المرحلة المقبلة ،ألن ما حدث ويحدث فيها ليس
سوى بداية أو مجرد تسخين لحوادث جسام قد ال
تقل ضراوة عما يقوم به الجيش السوري في حلب.
ويؤكد هذا الخبير أن الجيش السوري عندما يصل
إل��ى مدينة ال�ث��ورة القريبة من الرقة ف��إن عصابة
«داعش» سترمي سالحها وتهرب.
قد يقول قائل  :ليس في الرقة آبار نفط تستحق
استعار القتال ألجلها وتمسك «داع��ش» بها .هذا
ص�ح�ي��ح ،ل�ك��ن ،ي�ع��رف ك�ث�ي��رون أن أه�م�ي��ة الرقة
االستراتيجية تنبع م��ن كونها تحتوي على سد
الفرات (خزان سورية الكبير من الماء والكهرباء)
وتربط المنطقة الشرقية بحلب.
يقول الدكتور حسام شعيب الخبير في شؤون
الجماعات اإلسالمية إن برودة جبهة الرقة خالل
الفترة الماضية جعل البعض يتهم الدولة بالتواطؤ
م��ع «داع ��ش» إال أن ال��رق��ة ستكون ال�م�ي��دان الذي
يشهد هزيمة «داع� ��ش» بعدما سلّمها المحافظ
ف��ي ال��راب��ع م��ن آذار  .2013ويشبّه أح��د الخبراء
م��ا ح��دث ف��ي الموصل بما ح��دث ف��ي ال��رق��ة حيث
تعرضت المدينتان لخيانة واضحة من محافظيهما
والقيادات المتولية حماية المدينة ،وعقد كل من
محافظ الرقة ورئيس فرع حزب البعث اتفاقا ً مع
جبهة الوحدة والتحرير اإلسالمية وجبهة مجلس
الشورى المتشددتين .إن استيالء «داع��ش» على
آبار النفط في دير الزور بعد مبايعة «أمراء النصرة»
في البوكمال لزعيم «ال��دول��ة اإلسالمية» أب��و بكر
البغدادي ،وما استتبع ذلك من سقوط كامل ريف
دير ال��زور يد من يصفــهم بالخوارج ،جعل دول
المنطقة تتحسس رؤوس�ه��ا ،فللمرة األول��ى نرى
التدخل الروسي العلني من خالل طائرات سوخوي
ودخول إيران الكبير في الحرب إلى جانب المالكي،
إضافة إلى التعاون السوري الواضح مع العراق
ح�ي��ث ي �ض��رب ال �ط �ي��ران ال� �س��وري «داع � ��ش» في
أراضي البلدين ،ويؤكد شعيب أن «داعش» اقتربت
من نهايتها وحفرت قبرها بيدها.

ارتباط الم�س�ألتين ال�سيا�س ّية واالقت�صاديّة
في العالقات التاريخ ّية بين لبنان و�سورية
} د .مصطفى بزي
يقول ابن خلدون« :إن موضوع التاريخ واسع ج��داً ،وهو
ال ينحصر بما ح��دث من الفتوحات وال �ح��روب ...بل يشمل
كل ما حدث من التحول في الحياة االجتماعية على اختالف
م�ظ��اه��ره��ا ...وإن األخ �ب��ار المتعلقة ب��األح��وال االقتصادية
وال �ص �ن��ائ��ع وال��ع��ل��وم أي� �ض� �اً ،ت��دخ��ل ف ��ي ن��ط��اق م��وض��وع
التاريخ»(.)1
وألنّ ال�ن��اس ال يستطيعون أن ينشطوا ف��ي المجتمعات
بمعزل عن بعضهم البعض ،وألن نشاطهم ال ب ّد من أن يكون
مشتركاً ،وبالتالي متكامالً ،ف��إن ه��ؤالء ال ينتجون عالقات
سياسية واقتصادية واجتماعية ،إالّ إذا تفاعلوا في ما بينهم.
من هذا المنطلق تتضح مسألة ترابط المسألتين السياسية
واالقتصادية في سيرالعالقات بين لبنان وسورية وتط ّورها،
وإن ما قرأناه وعرفناه في كتب التاريخ ،وما شهدناه ونشهده
ف��ي ال �ت��اري��خ ال �ح��دي��ث وال �م �ع��اص��ر ،م��ن ارت �ب��اط م�ب��اش��ر في
المسائل التي ذكرنا ،لم يكن أمرا ً طارئا ً وبسيطاً ،ولم يأتِ من
عبث ،فهذا االرتباط عميق في جذوره االقتصادية والسياسية
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ،خ��اص��ة خ�لال ف�ت��رة ل��م تكن هناك
حدود ،مثل الحدود التي اصطنعت من قبل االنتدابات في ما
بعد ،ولم تكن هناك حواجز تفصل بين لبنان وسورية ،كذلك
بين لبنان وفلسطين .ويمكن القول إنه كان هناك شعب واحد
يعيش في مقاطعات مرتبطة بعضها ببعضها اآلخر بأكثر من
رابط ،ومتصلة بأكثر من صلة.
إن لعالقة اللبنانيين بالسوريين ما يبررها ،واعتبارات
ع��دي��دة ،وأس �ب��اب ذات �ي��ة وم��وض��وع�ي��ة ال يمكن اختصارها
بعناوين بسيطة ،بل تشمل حقيقة النواحي الحياتية كافة.
ال ب ّد هنا من ذكر مسألة على الصعيد اإلداري ،فأثناء إعادة
ترتيب ال��والي��ات التابعة للدولة العثمانية ع��ام  ،1864إثر
ح��وادث  ،1860تعلق جبل عامل مثالً بوالية سورية ،وفي
 1888وبعد استحداث والية بيروت ،أصبحت أكثر المناطق
اللبنانية تتبع هذه الوالية التي شملت سناجق بيروت وعكا
وط��راب �ل��س وال�لاذق �ي��ة ون��اب �ل��س .وال �ج��دي��ر ذك ��ره أن سنجق
ب �ي��روت ك��ان ي�ت��أل��ف م��ن أرب �ع��ة أق�ض�ي��ة ه��ي ب �ي��روت وصيدا
وصور ومرجعيون ،وبحكم الجوار مع سورية ،فإن معظم
أجزاء والية بيروت كانت ترتبط بعالقات مع سورية ،خاصة
عبر منطقة الجوالن كلّها ،امتدادا ً إلى درعا والحدود األردنية،
وع�ب��ر منطقة ال�ب�ق��اع ف��ي ات �ج��اه ح�م��ص ومحافظتها ،وعبر
طرابلس والالذقية والساحل السوري كلّه.
إن اللبنانيين عامة ،وخاصة في الجنوب والبقاع والشمال،
كانوا يساهمون مساهمة كبيرة ،مع آخرين ،في صوغ منحى
سياسي ع��ام ف��ي دول��ة المسلمين ،وك��ان��وا على المستوى
القومي يعملون لما فيه دوام الدولة وتقدمها .ورغم السمة
الشيعية للعامليين والبقاعيين ،إالّ أنهم لم يختلفوا عن سواهم
من مسلمي السلطنة في تطبيق السياسة العليا للدولة «رغم
سمتها اإلسالمية السنيّة ،وإن شعورهم المذهبي لم يكن يميز
تطلعهم السياسي عن غيرهم من العرب ،أو المسلمين السنّة،
ألنهم كانوا كغيرهم من المسلمين ،من مختلف األع��راق ،ال
يكادون يشعرون بغير الجنسية الدينية»( ،)2وظلوا يعتبرون
أنفسهم ،ككل العرب« ،مسلمين وعرباً»( ،)3وبالتالي فإن تطور
الحركة القومية العربية في المناطق اللبنانية التي ذكرنا،
يندرج في سياق الحركة القومية لعرب السلطنة قاطبة.
كدليل واضح على دور الشيعة العروبي في بداية الحركة
العربية ،تبرز الشهادة الشفهية ألحد أعيان آل الصلح حول
مشاركة أعيان وعلماء من الشيعة في مؤتمر دمشق الس ّري
ال��ذي عقد سنة  ،)4(1877وال��ذي ق � ّرر إن�ش��اء إم��ارة سورية
عربية برئاسة األمير عبد القادر الجزائري ،ومن هنا يمكن أن
نفهم الزيارات التي كان يقوم بها األمير إلى بعض المناطق
اللبنانية ،وبينها جبل عامل ،ولقاءه أعيان البالد.
لدى عقد المؤتمر العربي في باريس ،في حزيران ،1913

تلقى المؤتمر برقيات ،خاصة من جبل عامل ،وبينها برقية
باسم قضاء صيدا ،والثانية من الشيخ أحمد ع��ارف الزين،
صاحب مجلة «العرفان» ،يشير فيها إلى الجهل والظلم اللذين
تعانيهما البالد ،وهي جديرة بكل إص�لاح ،وحر ّية بالسعي
وراء الرقي والنجاح ،خاصة داخل البالد وبواديها.
بعد هزيمة األتراك وإعالن حكومة فيصل في دمشق جرت
ات�ص��االت بين ه��ذه الحكومة والمناطق اللبنانية ،وأنشئت
حكومات محلية تابعة للحكومة العربية ،ورفع على مقارها
العلم العربي أو ال��راي��ة العربية ف��ي أي�ل��ول  .1918وذهبت
الوفود من المناطق اللبنانية إلى دمشق في تشرين األول من
العام نفسه لتهنئة األمير فيصل.
إن مجريات األوضاع السياسية التي أعقبت ذلك ،ومحاوالت
الفرنسيين خنق أي تحرك استقاللي عربي ،قابلتها مواقف
في المناطق اللبنانية ،خاصة في جبل عامل والبقاع والشمال،
معارضة للفرنسيين .تلك المعارضة ار َتد َْت في ما بعد طابعا ً
عسكريا ً مسلحا ً لمقاومة العد ّو الجديد.
إن إص��رار فئات لبنانية ع��دي��دة على العالقة م��ع سورية
يبرز أي�ض�ا ً ف��ي  21ح��زي��ران سنة  ،1928حين عقد مؤتمر
الوحدة السورية العام في دمشق في منزل ياسين بك الجابي
وحضرته وفود لبنانية ،بينها وفد عاملي من صيدا وصور
ومرجعيون وغيرها ،ومن أهم البنود التي انبثقت عن المؤتمر
تأييد وح��دة البالد السورية العامة .ويذكر أن عبد الحميد
كرامي كان رئيس المؤتمر ،والشيخ أحمد عارف الزين أحد
السكرتاريين.
ف��ي  8نيسان  1933عقد مؤتمر ف��ي دمشق ك��ان عنوانه
بشكل أساسي وقف سياسة التعاون مع االنتداب الفرنسي،
و«حملت وفود من سورية وغيرها مضابط ،تدعو ملك العراق
فيصل لتوكيله للتوسط لح ّل القضية السورية حالً يحقق آمال
البالد ،وعبّرت عن هذه الرغبة وفود كل من بيروت وطرابلس
وحماه وحمص وجبله والالذقية والنبطية وبعلبك ،وذلك في
مضبطة واحدة»( .)5وف��ي  2تشرين الثاني  1933صدرت
عريضة مؤتمر أهل الساحل التي تبنّت النظرة التي تؤكد على
أن يكون ه��ؤالء ضمن الوحدة السورية العامة التي ال حياة
للبالد من دونها.
إن قمة النضال ألجل تحقيق الوحدة السورية كانت خالل
انتفاضة العامليين في 1نيسان  ،1936يوم حصلت انتفاضة
عارمة ،وجدت صداها في سائر المدن اللبنانية ،خاصة صور
وص�ي��دا والنبطية وب�ي��روت وط��راب�ل��س ،وف��ي س��وري��ة قاطبة
وفلسطين .ظاهر االنتفاضة كان اجتماعيا ً ضد شركة الريجي
االح�ت�ك��اري��ة ،لكن باطنها سياسي ض��د االن �ت��داب الفرنسي
وتأييدا ً لشعار الوحدة السورية.
ولعل أبلغ تعبير عن التعلق بسورية في تلك الفترة ما قاله
الشاعر العاملي موسى الزين شرارة في قصيدة له:
تشهد األرض والسما بأنا
عن هوى الشام لحظة لن نحيدا
هي في القلب والحشاشة منا
فليقيموا حواج َز وحدودا
إن المؤتمر الذي عقد في صيدا في  5تموز سنة  1936كان
تتويجا ً للموقف المؤيد للوحدة السورية ،إذ تحول هذا المؤتمر
الذي عقد في منزل عباس الح ّر وحضرته شخصيات عديدة
إلى مؤتمر تحت شعار االلتحاق بسورية .وبعد هذا المؤتمر
لوحظ أنه أصبح ضمن الفريق اإلسالمي الواحد اتجاهان،
أحدهما ينتقد المؤتمر ،وعبّر عنه محي الدين النصولي في
جريدته «ب �ي��روت» ،وآخ��ر مؤيد لما ص��در عنه ،وخاصة في
ما يتعلق بالموقف من سورية ،وعبّر عن هذا الفريق الشيخ
أحمد عارف الزين الذي ر ّد على النصولي قائالً« :إن زعماء
المسلمين في بيروت ،ووجهائها ،هم المسؤولون في الدرجة
األولى عن هذه التجزئة ،ألنهم تخلوا عن قيادة الحركة الوطنية
في المطالبة بالوحدة (أي الوحدة مع سورية) ،وتركوا أهل
طرابلس وحدهم يطالبون بها كما تجاهلوا الحركة األخيرة

في صيدا وجبل عامل.)6(»...
عقد المؤتمر اإلسالمي في  24تشرين األول  1936في ظل
تباين في المواقف بين اتجاهين إسالميين ،وكان من جملة
القرارات التي اتخذت التأكيد على أن المسلمين هم من «جملة
ط�لاب ال�س�ي��ادة القومية م��رك��زة على وح��دة شاملة ألج��زاء
س��وري��ة ،وك ��ان ه �ن��اك اح�ت�ج��اج إلق �ص��اء ط�ل�اب ال��وح��دة من
االشتراك في المفاوضات التي كانت تتم مع الفرنسيين»(.)7
استمر النضال السياسي في المناطق اللبنانية (أو بعضها)
في ه��ذا االت�ج��اه ،وك��ان هناك تواصل مستمر بين القيادات
الوطنية السورية والزعامات الوطنية في لبنان حتى نهاية
األربعينات ،إذ أصيبت األمة بما هو أدهى وأصعب ،أال وهو
اح�ت�لال فلسطين م��ن قبل الصهاينة ع��ام  ،1948وهنا تبدأ
مرحلة جديدة في العالقة منذ مطلع الخمسينات حتى اليوم.
إن العالقات السياسية التي تحدّثنا عنها والتي كانت تتسم
بالتالزم بين أكثر المناطق اللبنانية وسورية ،كانت لها أسس
اقتصادية متينة عمرها مئات السنين ،كما أن تطور األوضاع
السياسية انعكس على تطوير ال�ع�لاق��ات االق�ت�ص��ادي��ة بين
المنطقتين ،وتحديدا ً بين جبل عامل والبقاع والشمال من
ناحية ،وس��وري��ة وت�ح��دي��دا ً ال�ش��ام وح��وران وحمص وحلب
والالذقية وغيرها من ناحية ثانية ،ام�ت��دادا ً حتى األراضي
وال�ب�ل��دات األردن �ي��ة .وك��ان��ت ال�ع�لاق��ات االق�ت�ص��ادي��ة ت�ت� ّم عبر
القوافل التجارية والمكارية ال��ذي��ن ك��ان��وا ينقلون البضائع
بين البلدين ،ويكفي أن نقول إن واردات مرفأ صيدا من مدن
الجوار الجغرافي ،بلغت سنة  1862عشرة آالف فرنك ،ثمن
سلع مختلفة من حلب وسبعين ألف فرنك من دمشق.
يمكن ال �ق��ول إن��ه ك��ان ه�ن��اك تكامل اق�ت�ص��ادي بين لبنان
وس��وري��ة ،وإن العمليات التجارية كانت تتم عبر األس��واق
األسبوعية التي تعقد في المدن الرئيسية في لبنان وسورية،
ويمكن ال �ق��ول إن ال �ش��ام والقنيطرة بخاصة كانتا مقصدا ً
أساسياً ،يوميا ً وأسبوعيا ً لمئات التجار العامليين الذين كانوا
يش ّكلون ال��زب��ائ��ن الرئيسيين التجاريين للتجار ف��ي الشام
وحوران.
هذا األمر كان ينطبق أيضا ً على العالقات االقتصادية بين
البقاع والداخل السوري ،خاصة في منطقة حمص وجوارها،
وبين الشماليين والساحل السوري ...استمرت هذه العملية
طوال الفترة بين نهاية القرن التاسع عشر ومنتصف القرن
العشرين ،لتشهد بعد احتالل فلسطين واقعا ً جديداً ،ففيما
استمرت عالقات البقاعيين والشماليين على حالها تراجعت
عالقة العامليين بسبب إقفال طرق القوافل ،لتعود هذه العالقة
وتأخذ طابعا ً آخر مختلفاً.
هذه األم��ور كلّها شكلت منطلقا ً لعالقات تاريخية اتسمت
بمزايا مختلفة سياسية واقتصادية ال تزال قائمة إلى اليوم
وهي جديرة جدا ً باالهتمام.
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