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�آراء
«�إ�سرائيل» و«داع�ش» ومملكة الرمال

العراق :ت�شكيل حكومة
�أم �أزمة �سيا�سية جديدة؟

} طاهر محي الدين

} حميدي العبدالله
يعتقد الكثير من المحللين والمتابعين للشأن العراقي أنّ تكليف حيدر
العبادي تشكيل الحكومة العراقية ،ورضوخ المالكي ومباركته للعملية،
قد أسدل الستار ليس على األزمة الحكومية ،أي أزمة تشكيل الحكومة،
بل أيضا ً على األزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ أكثر من ثالث
سنوات ،والتي استفادت منها «داع��ش» للتمدّد وتحقيق النجاحات التي
حققتها حتى اآلن .لكن إب�ع��اد المالكي واإلج �م��اع على حيدر العبادي
كرئيس للحكومة الجديدة ال يعني أنّ أزمة الحكومة قد انتهت ،وأنّ األزمة
السياسية التي عصفت بالعراق قد ولّت إلى األبد .فثمة الكثير من العقبات
والعراقيل التي تحول دون الخروج من األزمتين الحكومية والسياسية.
أول��ى ه��ذه العقبات ص��راع �ا ً س�ي��دور بين م�ك� ّون��ات أط ��راف التحالف
الوطني ،ال سيما األط��راف الثالثة الرئيسية ،أي ائتالف دولة القانون،
ونواب التيار الصدري ،ونواب المجلس اإلسالمي ،حول توزيع الحقائب
األساسية التي ستكون من حصة التحالف الوطني في إطار المحاصصة
بين المك ّونات العراقية ،طالما أنّ الدستور العراقي المعمول به يرعى مثل
هذه المحاصصات.
ثاني هذه العقبات ،توزيع الحقائب السيادية بين المعسكرات الكبرى
أي األكراد
الثالثة التي تشكل المك ّونات األساسية للشعب العراقيّ ،
والسنة والشيعة .ومعروف أنّ توزيع هذه الحقائب كان متع ّذرا ً طيلة
فترة والي��ة حكومة ن��وري المالكي التي تشكلت بعد االنتخابات عام
 ،2010وفشل االحتالل األميركي بك ّل ما كان لديه من أوراق ضغط في
إيجاد حلول لهذه المشكلة.
هذه العقبات تشير إلى أنّ ح ّل األزمة الحكومية حالً نهائيا ً غير محسوم
حتى هذه اللحظة.
أما ح ّل األزم��ة السياسية التي تشكل األزم��ة الحكومية أحد أبعادها
فدونها أيضا ً عقبات من أبرزها:
أوالً ،صعوبة التوفيق بين مصالح المك ّونات ال�ث�لاث��ة ،أي األك��راد
والسنة والشيعة ،فك ّل طرف يريد تركيب كيان الدولة العراقية بما يؤ ّمن
له االستئثار والسيطرة ،وفي ظ ّل التقسيم المذهبي والعرقي الذي يشكل
دستور «بريمر» أساسه التشريعي يصعب إيجاد تسوية ترضي جميع
األطراف.
ثانياً ،ثمة إجماع سهل الحصول عليه في محاربة تنظيم «داعش»،
ولكن ليس من السهل الحصول على موافقة تشكيالت أخرى مثل «هيئة
العلماء المسلمين» و«جيش النقشبندية» ،وحتى بعض تشكيالت حزب
البعث في ضوء التفاف بعض الشرائح حول هذه التشكيالت ،وهو ما عبّر
عنه االعتصام الذي شهدته مدينة الرمادي واستم ّر ألكثر من عام.
ثالثاً ،ثمة تنافس بين دول المنطقة على النفوذ في ال�ع��راق ،دولي
وإقليمي ،ومن الصعب التوفيق بين األطراف المتنافسة التي تتعارض
مصالحها بشكل ج ��ذري وع �ص� ّ�ي على ال �ح � ّل ،على األق� � ّل ف��ي المدى
القصير.
راب�ع�اً ،ح� ّل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في
بغداد ،وتراجع البشمركة عن السيطرة على مناطق متنازع عليها بين
العرب واألكراد في كركوك ومناطق في الموصل.
هذه العقبات تؤكد أنّ العراق بعيد كثيرا ً عن ح ّل األزمة السياسية.

«إسرائيل وداعش ومملكة الرمال» هذا ليس
شعاراً ،وإنما هو أكبر المعادالت الذهبية التي
تفتك بالعالمين العربي واإلسالمي ،والرابط في
ما بين ذاك المثلّث ال يعجز أيّ عاقل على وجه
البسيطة عن إدراك��ه وفهمه وتحليله ،ابتداء
بالنشأة المشبوهة وم��رورا ً بالتاريخ األسود
والحاضر المجرم لهذه الكيانات ،وحتى ال يظنّ
البعض أنّ هذا الكالم هو كالم انفعالي أو حاقد
أسوق لكم دالئل التشابه لهذه الكيانات نشأة
وتاريخا ً وحاضراً:
ال يُخفى وال يمكن أليّ إن��س��ان أن ينكر أنّ
الكيان الصهيوني ومنحه األرض الفلسطينية
كوطن لجمع شتات يهود العالم هو من تنشئة
البريطاني ،ووعد بلفور هو حجر الزاوية لدخول
العصابات الصهيونية إلى أرض فلسطين وبدء
تنفيذ عميليات االستيطان الصهيوني في أرض
فلسطين.
كذلك الحال بالنسبة إل��ى نشأة مملكة آل
سعود أحفاد مردخاي ،في شبه جزيرة العرب
وأراض��ي نجد والحجاز ،ك��ان ترتيبا ً وتدبيرا ً
بريطانيا ً خبيثا ً لجهاز االستخبارات البريطاني،
وكيف آتى على ظهر الدبابات البريطانية ،ومن
ال يعرف ذلك عليه بمذكرات العميل البريطاني
«همفر» وال��ع��ودة إل��ى كتاب المناضل ناصر
السعيد «تاريخ آل سعود» ،ومن ظ ّل يعتريه
بعض الشكوك بعد قراءة ذلك الغيض من فيض
الكتب والتقارير التي تتحدّث عن ذلك ،فلينظر
إلى أفعال آل سعود وإجرامهم مع أبناء الجزيرة
العربية ،وباقي البالد العربية التي تقف في وجه
الصهيونية وأمريكا.
وه��و نفس ح��ال «داع���ش» األداة األمريكية
إلرهاب شعوب العالم وإخضاعها وتدمير الدول
وقتل البشر ،و«داعش» هو الجزء األكثر إجراما ً
من تنظيم «القاعدة» ،الذي جسده الرئيسي هو
عبارة عن شتات من إرهابيّي العالم الذين ال
تجمعهم إال عقيدة القتل والتكفير واإلرهاب.
وبالتالي م��ن ناحية النشأة نجد التماثل
التام بين تلك الكيانات ،فلقد قامت ونشأت
جميعها من كيانات خ��ارج ال��دول التي أقيمت
عليها دولهم أو مستعمراتهم ،وكلهم شتات،
وكلهم تجمعهم عقيدة العنصرية ،ودي��دن
حكمهم وإقامة كياناتهم هو اإلج��رام واإلره��اب
تحت شعارات طائفية ،فاليهود أتوا إلى أرض
الميعاد و«حقهم التاريخي» في فلسطين حسب
تلمودهم إلقامة ال��دول��ة اليهودية الخالصة،
وآل سعود أقاموا مملكتهم بح ّد السيف وقطع
الرقاب واغتصاب النساء وتشريد القبائل تحت
شعار »ال آله إال الله محمد رسول الله» ،بحجة
إقامة الدولة اإلسالمية في شبه جزيرة العرب،
فاتبعوا مذهب محمد بن عبد الوهاب وجهّزوا
الفتاوى التي تبيح لهم اإلج��رام ،واستخدموا
العلماء ،وأجهزوا على الشعوب وأرهبوا النفوس

وسرقوا الموارد ،وركبوا العروش ،مع ذكر أنّ آل
سعود الذين ادّعوا اإلسالم وأقاموا المملكة على
دستور القرآن الكريم ،أزالوا ويزيلون تدريجيا ً
ك ّل اآلثار اإلسالمية في مكة والمدينة وأب َقوا فقط
على آثار أجدادهم في خيبر ،فأبقوا حصن خيبر
أو ما تبقى منه ،وجعلوه حصنا ً حصينا ً ال يجرؤ
أح ٌد على االقتراب منه ،وهذا الفعل تماما ً هو ما
تقوم به عصابات الصهيووهابية في سورية
والعراق من «داع��ش» وأخواتها ،حيث أعلنت
ما أسمته بـ»دولة الخالفة اإلسالمية» ـ ونضع
تحت كلمة إسالمية أل��ف خط ـ ومارست أش ّد
أن��واع القتل واإلج���رام تحت رايتها اإلسالمية
ال��س��وداء ،فقتلت علماء المسلمين ،ود ّم���رت
وهجرت
المساجد ،وهدمت األضرحة ،وش ّردت
ّ
المسلمين قبل المسيحيّين ،وقتلت من السنة
أكثر مما قتلت من باقي المذاهب اإلسالمية ،وهي
التي تدّعي أنّ حكمها قائم على سنة رسول الله،
وقدمت من الفتاوى الجنسية والتكفيرية التي
أباحت العهر والقتل واإلجرام ما يتبرأ منه حتى
شياطين الجن ،وكما فعل مم ّولوها من آل سعود
نهبت ال��ث��روات ،وهتكت األع��راض ،وعاثت في
البالد فساداً ،والهدف واح��د ،من «داع��ش» وآل
سعود وه��و تثبيت فكرة الكيانات ذات الدين
الواحد وحتى المذهب الواحد ،لتبرير ما يريده
الصهاينة من إعالن يهودية دولتهم على أرض
فلسطين ،ولتثبيت فكرة أنّ اليهود مضطهدون
وأنّ الكيانات المحيطة بهم هي كيانات عنصرية
طائفية تهدف للقضاء على اليهود.
باإلضافة إل��ى أنّ الجرائم بالطريقة التي
تنفذها «داعش» وبتمويل سعودي على األرض،
ما هي إال للتغطية على وحشية وإرهاب الكيان
الصهيوني في األراض��ي الفلسطينية المحتلة،
ليكون الهدف الرئيسي لشعوب المنطقة هو
الخالص من إرهاب «داعش» ،ولذلك يُصار إلى
إشغال الشعوب العربية بهمومها الداخلية في
ك ّل بلد على حدة ،وإبعادها عن التفكير بالقضية
األساسية التي تعني وجودنا كعرب في هذا
العالم أال وهي القضية الفلسطينية.
كما تجدر اإلشارة إلى أنها كلها كيانات عابرة
ف��ي إجرامها للحدود ،ف�لا الكيان الصهيوني
يعترف بالحدود المعترف بها دول��ي�اً ،وال ما
يُس ّمى بدولة الخالفة تعترف بها ،كما أنّ إجرام
آل سعود وأطماعهم قد وصلت إلى العديد من
البلدان العربية ،وعداؤهم لك ّل الشعوب التي
تعادي المشروع الصهيوأمريكي.
وب��ال��خ�لاص��ة ،ول��ك��ي نستطيع أن نقضي
على هذه الكيانات اإلرهابية المجرمة يقتضي
ض��رب رأس األف��ع��ى الكيان الصهيوني ،ألنه
األق��وى بين تلك الكيانات ،كما يجب أن يقوم
التشبيك بين ك ّل شعوب المنطقة للتخلّص من
هذه الطغمة المجرمة ،وذلك بالتعالي عن ك ّل
الخالفات الداخلية في ك ّل قطر ،وبين تلك األقطار
التي يجمعها على األق ّل الضرر من إرهاب هذه
الكيانات المجرمة.

انت�صار المقاومة...
ال�سيد ن�صر اهلل والحرب النف�سية
} رامز مصطفى
«لم يكن ثمة انتصار ،لكننا لم نخسر في أي حال من األحوال.
حتى لو لم ننتصر ،إال أننا لم نخسر» ،خالصة المداخلة التي تقدم
بها عمير بيريتس وزير دفاع الكيان الصهيوني آنذاك ،حول نتائج
الحرب العدوانية التي شنتها حكومة إيهود أولمرت على لبنان
في العام  .2006خالصة وعلى ما جاء فيها من تناقض ومحاولة
بائسة من قبل ق��ادة الكيان الصهيوني للتعمية على الحقيقة
المرة التي لم يجرؤ أيّ من هذه القيادات بمستوياتها السياسية
والعسكرية واألمنية على التف ّوه بها ،العتبارات شتى ليس أقلها
أنها تؤكد المقولة التي كان أطلقها أحد عُ تاة الحركة الصهيونية،
ومؤسس الكيان الصهيوني ديفيد بن غوريون حين قال« :إنّ
ّ
إسرائيل تسقط بعد أول هزيمة تتلقاها».
الحرب العسكرية على قسوتها وضراوتها وعنفها ورهبتها،
تبدو أم��ام الحرب النفسية وغيرها من ال��ح��روب هي األسهل،
لسبب بسيط أنّ الحرب النفسية يترتب عليها القسط األكبر من
نتائج الحرب العسكرية ،نصرا ً أو هزيمة .ومن المؤكد أنّ النتائج
السياسية ألية حرب هي التتويج لهذا االنتصار أو لتلك الهزيمة.
من هنا إنّ المقاومة استخدمت الحرب النفسية والدعائية عبر
وسائل إعالمها المرئية والمسموعة بجدارة منقطعة النظير ،فهي
كانت تسير جنبا ً إلى جنب مع إبداعات المقاومين في الميدان ،في
تكامل مبدع ومذهل في آن.
نعم كانت الحرب النفسية من أه ّم ركائز المعركة التي خاضتها
المقاومة ض ّد العدو وقواته المتسلّلة إلى لبنان عام  .2006هذه
الحرب النفسية وألهميتها البالغة قادها مباشرة سيد المقاومة
وقائدها السيد نصر الله .وقد نجح فيها بشكل مبهر ومبدع،
لما يتمتع به من مواصفات ق ّل نظيرها .فهو (السيد نصرالله)
بسيط ببساطة اإلنسان ،وقدير بقدرة القائد الواثق بأهله ورجاله
المقاومين ،وفي كاريزمية حضوره وبراعة شخصيته ،وفي قوة
منطقه وص��دق كلماته .حتى أنّ الصهاينة أنفسهم قالوا عنه
أنه «أبو الحرب النفسية» .والمزاج العام في الكيان يعتبر أنّ
السيد نصر الله أكثر مصداقية من قيادات كيان العدو السياسية
والعسكرية ،حسب ما أدلى به أحد قادة الجيش حيث قال« :هذا
الرجل يهزمنا بقوة شخصيته» .ومسؤول عسكري صهيوني
صرح بالقول« :لو كان حسن نصر الله يملك أسلحتنا الحت ّل
إسرائيل بثالثة أي��ام .ول��و كنا نملك حسن نصر الله الحتلينا
العالم بثالث ساعات» .كيف ال ،وهم أيّ الصهاينة ومنذ انتصار
العام  ،2000يدركون أنّ ما قاله السيد نصر الله في خطاب
االنتصار في بنت جبيل «إنّ إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت»
قد فعل فعله في تهوين وعي هؤالء الصهاينة وقادتهم .وعندما
قال لهم« :لقد ولى زمن الهزائم» .اعتمد السيد نصر الله في ك ّل
إطالالته التلفزيونية خالل عدوان  2006في توجيه رسالتين،
األولى للمقاومة وجمهورها ،بأنّ عليكم الثبات والصمود والصبر،
والنصر صبر ساعة .والثانية إلى العدو وجنوده ومجتمعه بهدف
كي وعيهم« :بأن ال أمل في بقائكم على أرض فلسطين ،وقادتكم
ّ
يكذبون عليكم ،وال يجرؤون على مصارحتكم».
وعلى أهمية هذا الخطاب التعبوي الذي تقدمه القوى واألحزاب،
ولكن ليس في مقدور أي شخص أن يترك هذا األث��ر البالغ في
النفوس وفي االتجاهين ،لو لم يتمتع بقدرات استثنائية مذهلة،
دفعت خبراء في علم النفس داخل الكيان الصهيوني وفي العديد

ّ
وتتمدد» �إال �إذا...؟!
«باقية
} عصام عوني
يبدو المشهد سوداويا ً ملطخا ً بكلفة الدم العالية والتهجير
م��روس �ا ً بالذبح سمته األب���رز ،فيما تتمدد «دول���ة الخالفة»
المزعومة بقوة ،قاضمة مساحات شاسعة من العراق وسورية
ّ
«بغض النظر موقتا ً من البلدين» وبعض الدول الجارة ،وإن كان
التمدّد في الخفاء بتمهيد البيئة الحاضنة إلى أن تأتي ساعة
اإلعالن بخصوص دول التآمر.
نجح الغرب بتمييع القضية المركزية (فلسطين) قسرا ً كما
احتاللها بلفت األنظار إلى ظاهرة ُس ّميت «داع��ش» ،وهنا لن
نخوض قي صيرورة التكوين واأله��داف واألسباب واأله��داف،
فبات واضحا ً من هي «داعش».
إذن ...هي «دولة الخالفة» في القرن المفترض أنه األعظم
تقدما ً
ّ
وتحضرا ً وإنسانية ،وعليه بالقلم نشرح ،فتفضلوا لنقرأ
سوية:
تجمع الصحافة الغربية واألميركية خاصة بوجوب إيقاف
تمدّد «داع��ش» ،والالفت صار اليوم حماية األقلية «السنية»
حسب مراكز األبحاث األميركية التي عادة ما تتبناها غالبية
ّ
والذل.
الصحف ودول التبعية والمهانة
لماذا لم يتحرك الغرب إبان ما أطلق عليه غزوة الموصل؟
ببساطة ألنّ مصلحة واشنطن التي هي مصلحة «إسرائيل»
حتما ً لم تكن في مرمى الخطر ،فأربيل منذ عشرين عاما ً ُتعتبر
المق ّر العملياتي االستخباري األول لالستخبارات األميركية
والموساد الصهيوني ،ومنها وعليها يع ّولون كبديل عن ك ّل
منابع النفط والغاز من مشيخات وإمارات وممالك متهالكة.
نعم هي أربيل ما أن دقت «داعش» أبوابها سارعت واشنطن
ومن ورائها العالم إلى إص��دار ق��رار أممي تحت البند السابع
لمكافحتها وتحجيمها فقط وليس القضاء عليها ك��ون ثقل
واشنطن فيها ،هذا ما كشفته مصادر رفيعة المستوى إذ تواصلت
غرفة العمليات هناك مع واشنطن وكانت الرسالة ومفادها «ك ّل
ما بنيناه سيذهب أدراج الرياح نريد الدعم الفوري والعاجل»...
فكان قرار أوباما الذي تاله قرار مجلس األمن.
يريدون محاربة «داع��ش» وتأييد إيران بعيدا ً عن سورية،
ويبدو أنّ ما حدث في العراق على صعيد الحكومة وإبعاد نوري
المالكي وانتهاء معضلة عرسال اللبنانية كما انتهت ،بداية
لتوافق ما ولكن لن يرى النور بال مباركة دمشق.
تركياً ...ها هو أردوغان عراب العدوان على ك ّل من سورية
والعراق ومصر رئيسا ً بأق ّل من نصف الشعب ،هو مثار سخرية
صحف الغرب التي تتحدّث عن عنجهيته وغروره وأخذه تركيا

بعيدا ً عن الديمقراطية وصوال ً إلى ديكتاتورية طائفية مقيتة،
ولكنه يبقى الحليف الضرورة وإنْ كان فوزه يشكل حصانة
بال أذرع إلى أن تتبلور الحكومة وتشكيالتها وعليه يُبنى على
الشيء مقتضاه.
حتى في الغرب يؤكدون حتمية عدم استقرار تركيا ،وإنّ
وصول أردوغ��ان إلى سدة الرئاسة لن يقدم أو يؤخر شيئا ً في
اآلتي من األحداث.
ونبقى في ال��ع��راق حيث أنّ ما يحدث من تهجير ممنهج
للمسيحيين واألقليات األخرى ليس صدفة وال هو وليد الساعة،
وهنا نعود إلى ما تط ّرقنا إليه في مقاالت سابقة ونؤكد عليه ،أنّ
المطلوب إفراغ الشرق من ك ّل مك ّوناته األصيلة شرط أن يبقى
المسلمون وحدهم يتذابحون لتقف «إسرائيل» وتقول« :آن أوان
دولتنا اليهودية ،فلم ال في هذا المحيط من الدول ذات الطابع
الطائفي»؟
أما فلسطين والحدث األبرز غزة ،فخلصت ك ّل مراكز الدراسات
األميركية والعالمية إلى حتمية تعايش «إسرائيل» ومن سمتهم
باألنظمة الديمقراطية مع خطر الصواريخ والعنف الذي تشكله
صواريخ الحلف المقاوم ،وأنّ عبثية الصراع لن تغيّر في المشهد
شيئا ً طالما هذا المحور يصمد بل وينتصر.
تهدئة تلو أخرى وتل أبيب تماطل ومصر تتوسط ويبدو أنّ
«إسرائيل» ال تريد سوى االستنزاف ،علما أنها لن تستطيع
التأقلم معه وتبعاته فيما المقاومة قادرة على البذل والتضحية
والصمود.
هو الفشل الذريع لواشنطن باعتراف رئيسها وأقتبس مما قاله
أوباما« :لدينا جيش ال نظير له» ،ثم أضاف« :ال يمكن أن يكون
التدخل العسكري المك ّون الرئيس أمام ك ّل مشكلة نواجهها.
فامتالكنا أفضل مطرقة ال يعني بالضرورة أنّ ك ّل مشكلة هي
عبارة عن مسمار» .وه��ذا صحيح إل��ى ح� ّد كبير ،إذ يبدو أنّ
سياسة عرض العضالت المتمثلة في «المطرقة والمسمار»
لم تؤتِ ثمارها المرج ّوة ،بل ع ّززت من انتشار الفوضى وعدم
االس��ت��ق��رار ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط .فلم تنجح براعتنا
العسكرية الفريدة من نوعها في العالم ،في تحسين األوضاع في
غرب آسيا ،أو في أوروبا الشرقية أو في أيّ مكان آخر .حتى أنّ
العمل الس ّري السياسي في هذه المناطق أثبت أيضا ً أنه ليس
في حا ٍل أفضل »...انتهى االقتباس.
وألنّ سورية تعي تماما ً وهن وضمور أميركا فإنها لم تخضع
ولم تسلّم ولم تكن إال مدافعة عن حقها في الوجود والحياة تحت
مظلة السيادة واالستقالل ،وها هو إنجاز المليحة بمثابة ر ّد من
آالف الردود تزامنا ً مع ذكرى النصر المجيد الذي حققته المقاومة

} حسين الديراني
مع اقتراب جلسة المحاكمة في المملكة العربية السعودية
للنظر في طلب االدّعاء العام تنفيذ «ح ّد الحرابة» بحق سماحة
آية الله الفقيه الشيخ نمر باقر النمر ،أحد أبرز فقهاء المنطقة
العربية واإلسالمية ،والذي يقضي بتنفيذ حكم اإلعدام بحقه،
ي��رى الحقوقيون الناشطون في العالم العربي واالسالمي
والغربي هذا الحكم باطالً وجائرا ً وظالماً ،وال يستند إلى أبسط
معايير المحاكمات العادلة ،سواء اإلسالمية أو الدولية ،فـ»ح ّد
الحرابة» يقع على الذين يتع ّرضون للناس بالسالح وينتهكون
األعراض ويغتصبون األموال ،فيما الشيخ النمر كان وال يزال
يملك من الشجاعة والجرأة ما يكفي لينتقد النظام السعودي
ويندّد بجوره حتى وهو قابع في غياهب السجون السعودية.
سالحه كلماته وخطبه وتوجيهاته ،وهو ما دعا يوما ً إلى
العنف والثورة كما فعل ويفعل علماء السعودية حيث يجيّشون
الناس والشباب ويدفعونهم الى ساحات القتال في سورية
والعراق ولبنان وأفغانستان واليمن وليبيا والصومال ،وما
زالوا يمارسون التحريض الطائفي والمذهبي عند باب ك ّل قصر
من قصور األمراء ،ومن على ك ّل شاشات الفضائيات السعودية،
وهذا باعترافات موثقة من قبل السلطات السعودية.

من الدول المهتمة وعلى رأسها أمريكا وكبريات الصحف العالمية،
يعكفون على دراسة هذه الشخصية المؤثرة لدرجة أنها تستحوذ
على العقول قبل القلوب .وحول شخصية السيد نصر الله ،قال
الصحافي المستشرق داني روبنشتاين في العام « :2006إ ّنه
شخصية عظيمة ،تشخص لها أبصار الفلسطينيين والعرب،
إلى درجة تفوق عبدالناصر في زمنه .عبدالناصر صمد في حرب
حزيران ستة أيام ،أما نصر الله ،فهو يحبس ُربع سكان إسرائيل
في المالجئ منذ أربعة أسابيع».
وبدوره اختصرت صحيفة «واشنطن بوست» األمريكية الكالم
عن السيد نصر الله بقولها« :بعمامته وطلعته ،نصر الله هو
أكبر أسرار حزب الله على اإلطالق» .وصحيفة «التايمز» رأت من
جهتها في السيد نصرالله أنه «رجل اللحظة الذي صعد نجمه
على أنقاض األبنية التي د ّمرتها القنابل اإلسرائيلية الغبية
وحطامها».
ولعل من أه ّم ما خاضه السيد نصر الله في حربه النفسية
خالل ع��دوان تموز  ،2006وفي االتجاهين ،ومن خالل إطاللته
ثالث وقفات .األولى أنه كان واثقا ً بالنصر ،ولطالما ردّد (أعدكم
بالنصر) ،وصدق في وعده ليس ألنه يتنبّأ ويقرأ في الطالع ،بل
ألنه يعرف ّ
حق المعرفة نوعية الرجال الذين أعدّهم والشهيد
القائد المجاهد عماد مغنية ،والثانية عندما قال« :انظروا إلى
البارجة في عرض البحر ،كيف ستد ّمر وتحترق ،وهكذا كان.
والجميع شاهد هذه البارجة البحرية وهي تحترق» .أما الثالثة
الرسالة البالغة األثر ،والتي وجهها إلى المقاومين في الميدان،
حين خاطبهم بتواضع القائد مع أبنائه وأحبائه« :أنتم بعد الله
تعالى األمل والرهان ،كنتم وما زلتم وستبقون األمل والرهان،
أقبّل رؤوسكم التي أعلت ك ّل رأس ،وأقبّل أياديكم القابضة على
الزناد ،يرمي بها الله تعالى قتلة أنبيائه وعباده والمفسدين في
األرض ،وأقبّل أقدامكم المنغرسة في األرض ،فال ترتجف وال تزول
من مقامها ولو زالت الجبال» ،وتابع« :يا اخواني يا من أعرتم الله
جماجمكم ،ونظرتم إلى أقسى القوم ،جوابي لكم هو شكر لكم إذ
قبلتموني واحدا ً منكم ،وأخا ً لكم ،ألنكم أنتم القادة وأنتم السادة
وأنتم تاج الرؤوس ومفخرة األمة».
مع توقف العدوان على لبنان وتحقيق المقاومة انتصارها
ال��م��ؤزر .استفاق الصهاينة في الكيان في أيلول  2006على
تشكيل «لجنة لفحص تفاصيل المعركة في لبنان  ،»2006من
أجل التحقيق في إخفاقات حكومة أولمرت وجنوده وآلة قتلهم
في إلحاق الهزيمة بحزب الله والمقاومة في لبنان .وقد س ّميت
هذه اللجنة باسم رئيسها الدكتور «الياهو فينوغراد» .ومن دون
الخوض في قراراتها وتوصياتها وإقرارها بهزيمة الكيان التي
كان لها وقع الزلزال ،فقد خلُصت لجنة فينوغراد إلى القول« :لقد
كان نصرالله بارعا ً في إدارة الحرب من الناحية النفسية من اليوم
األول والصحافة والتلفزيون واإلعالم يساهمون في هزيمتنا ألنهم
يردّدون كالمه على أسماعنا».
مع حلول الذكرى الثامنة النتصار المقاومة في لبنان .نقول لمن
ال يزال يشكك ويريد االستمرار في شيطنة المقاومة وحزب الله ،إنّ
النصر بائن ومؤكد اليوم في أروع صوره على أرض فلسطين ،من
خالل المواجهة البطولية التي تبديها المقاومة الفلسطينية في
قطاع غزة وهي تتصدّى للعدوان الصهيوني ،وتلحق الهزيمة
المحققة بالكيان الغاصب.

االحتالل وتخريب الجبهة الداخلية الفل�سطينية
اللبنانية ،وما تبعه من مصالحات تمضي قدما ً مع التقدّم الكبير
للجيش العربي السوري على كامل األرض السورية ،وهو الخيار
القرار لن تم ّروا ،هنا دمشق.
وف��ي خض ّم ال��ح��دث وح��ام��ي��ات ال��وغ��ى أط��ل السيّد حسن
السيد
نصرالله ،ولإلطاللة ألقها المعتاد وجوهرها الثمين ،قال ّ
دعوا ك ّل شيء فك ّل شيء مهدّد ولنواجه معاً ،وسنواجه بمفردنا
إنْ لم تعوا حجم الخطر ،مؤكدا ً ما هو مؤكد بخصوص فكر
التكفيريين ومراميهم ،موضحا ً أنّ من استطاع دحر المشروع
الشرق أوسطي الجديد بمقدوره دحر مشروع «داع��ش» بك ّل
تتوحد ستطول
سهولة وسرعة إنْ توحدت البندقية ،وإذا لم
ّ
المسألة ،ولكن حتمية النصر مضمونة ،وكما وعد سابقا ً فهو يعد
مجدّدا ً وصدّق السيّد في ك ّل ما وعد.
لن نناقش الخطر ولن نحلّل ما هو واضح وضوح الشمس،
ولن نطيل ،فالوقت وقت العمل والمعلوم أننا أهل العمل خاصة
إنْ كان وجودنا على المحك.
وعليه ...سورية ليست في وارد القضاء على االرهاب التكفيري
بال ثمن ،وهي القادرة على ذلك إنْ شاءت وكيف ومتى ،وال يمكن
ألحد في هذا العالم أن يحارب اإلره��اب في بلد ما وأن يدعمه
في آخر ،وهذا ما يتمثل بسياسة الغرب وواشنطن و«ازدواجية
المعايير» ،ومع مرور الوقت لن تكون المصالح ك ّل المصالح
بمنأى عن خطر «داعش» ،وهذا ال يقبل الشك.
منذ اليوم األول للعدوان اإلرهابي التكفيري العالمي على
سورية قال الرئيس األسد :هذه النار ستمت ّد وستحرق الجميع
ّ
والكف عن التدخل في شؤون سورية
وعلى الجميع إيقاف الدعم
الداخلية ،ودعوا الشعب يق ّرر ،وبعد ثالث سنوات ق ّرر الشعب
وسلّم العالم بما قال الرئيس األسد.
إنّ المهمة الرئيسية لسورية والمقاومة اليوم هي منع الخطر
«الداعشي التكفيري» ومحاصرته وليس دحره أو القضاء عليه،
فلماذا على سورية والمقاومة والحلف المقاوم إراحتهم؟
من يُرد صادقا ً محاربة اإلرهاب عليه بدمشق والضاحية ،فال
نهاية لهذا اإلرهاب إال بمباركة الرئيس األسد والسيّد نصرالله،
ومن دون ذلك عليكم وخاصة دول الجوار كاألردن والسعودية
التأقلم مع المرحلة الجديدة الزاحفة إلى عقر دياركم التي طالما
كانت عامرة على حساب خراب ديارنا التي سنبنيها ونعيد
أمجادها عندما نق ّرر ،ومتى كان القرار كان النصر وسورية
والمقاومة ليسوا على استعجال.
األيام آتية ...ودولة الخالفة «باقية وتتمدّد» إال إذا سلّمتم بأنّ
مفتاح الح ّل بيد الرئيس األسد والسيد نصرالله ،فأعقلوا وإال لن
ينفع ندم وال من يحزنون.

ماذا لو �أُعدم الفقيه ال�شيخ نمر باقر النمر؟
أما الشيخ النمر فمن كلماته «ليس على الشيعي أن يظلم
أخاه السني ،وليس على السني أن يظلم أخاه الشيعي ،وليس
على اإلنسان ان يظلم أخاه اإلنسان» هذا هو الشيخ النمر ،فبماذا
وعلى ماذا ستحكمون.
لن نكون ممن يطالبون خ��ادم الحرمين الشريفين الملك
عبد الله بن عبد العزيز بإصدار عفو ملكي شخصي عن الفقيه
الشيخ نمر باقر النمر ،ألنّ العفو يكون ع ّمن ارتكب القتل ومارس
اإلجرام والظلم وال ينطبق العفو على فقيه عالم عادل مسالم
مظلوم لم يرتكب أيّ جرم ،فأنتم تستحقون طلب العفو منه
على الظلم والجور الذي اقترفتموه بحقه ،بل نطالبكم بإخالء
سبيله فورا ً ليعود الى ممارسة حريته التي منحه إياها الله
وأنتم سلبتموها منه ،نطالبكم بالعودة الى تحكيم لغة العقل
والرشاد والرجوع عن خطيئتكم لتحسب لكم فضيلة « ،أفنجعل
المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون»؟
إننا نرفع الصوت عاليا ً
ّ
وندق جرس اإلنذار ونقول :لو ت ّم
تنفيذ حكم اإلعدام الجائر بحق سماحته فتكونون م ّمن خربتم
بيوتكم بأيديكم ،وحكمتم على أنفسكم ب��ال��زوال ،وهدمتم
عروشكم التي بنيتموها من اغتصاب ثروات الناس ،فمن يوقف
انتفاضة وثورة شعب ضدّكم ال يعلم حدودها إال الله؟ ولماذا
المكابرة والتع ّنت طالما عندكم فرصة للعودة عن الخطيئة؟
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ف��رأف��ة بكم نكتب ه��ذا المقال ،والمنطقة ال تتح ّمل فاجعة
بحجم إع��دام فقيه كسماحة آية الله الشيخ نمر باقر النمر.
بالنسبة له قد تكون أمنيته نيل الشهادة والفوز بها ،وبالنسبة
لمحبّيه سيكون ملهما ً وق��ائ��دا ً وق��دوة في مواجهة الطغاة
والظالمين.
أيها الحكام في السعودية ...أعود وأذ ّكركم وأنتم تعلمون
ب��أنّ المنطقة تعيش على فوهة ب��رك��ان ،والفتنة الطائفية
إحدى أدوات اشتعالها ،وأنتم أحد أسبابها ،فرأفة بكم وبأهل
المنطقة اقطعوا دابر الفتنة واخلوا سبيل الشيخ النمر ،وأوقفوا
حمالت التحريض وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ،وك ّل
من يشارك في إثارتها سنيا ً كان أم شيعيا ً فهو عميل وعدو
لإلسالم والمسلمين وعدو لإلنسانية ،فال تكونوا أعداء لإلسالم
والمسلمين واإلنسانية جمعاء.
الحرية للشيخ نمر باقر النمر هي مطلبنا ومطلب ك ّل االحرار
في العالم ،ولن نهدأ ولن تجف أقالمنا حتى نراه حرا ً أبيا ً بين
أهله ومحبّيه ومريديه.

 عضو المجمع العالمي ألهل البيت
وناشط دولي في حقوق اإلنسان

} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
االحتالل سعى ويسعى دائما ً الى ضرب وحدة الشعب
الفلسطيني وتخريب جبهته الداخلية ،وهذا الدور ليس
بالجديد ،بل هو قائم منذ والدة دولة االحتالل ،وهو يدرك
تماما ً بأنّ وحدة الشعب الفلسطيني من شأنها ان تشكل
خطرا ً على وج���وده ،ولذلك وجدنا مثالً ان��ه لعب على
وتر تقسيم شعبنا الفلسطيني في الداخل الى تجمعات
سكانية ومجموعات مذهبية ـ دروز وب��دو ومسيحيين
ومسلمين ـ والهدف من ذلك هو ضرب وحدة الشعب ،من
حيث تغييب هويته الوطنية وتذويب قوميته ،وإدخاله
في تناحرات وصراعات طائفية ،تارة بإظهار أبناء الطائفة
الدرزية او البدو كمتعاونين مع االحتالل من خالل التج ّند
في جيش االحتالل ومؤسساته األمنية ،وتارة من خالل
إعطاء امتيازات للعرب المسيحيين مقابل خدمتهم في
الجيش والمؤسسات األمنية اإلسرائيلية ،ولكن هذه
المحاوالت اإلسرائيلية الخبيثة فشلت في استمالة الدروز
او البدو كمجموع او كتلة ،وبقي التج ّند والخدمة في جيش
االحتالل فردياً ،وتشكلت لجان لرفض الخدمة في جيش
االحتالل ،وعدد ليس بالبسيط من الدروز آثر السجن على
الخدمة في جيش االحتالل ،ولكن االحتالل واصل خطواته
ومشاريعه ومخططاته ،في إطار رؤيته بأنّ تزايد العرب
في الداخل الفلسطيني وتش ّكلهم كأقلية قومية من شأنه
تشكيل خطر على يهودية دول��ة االح��ت�لال ،ولذلك لجأ
مؤخرا ً إلى محاولة التفريق بين أبناء الشعب الفلسطيني
بمنح حقوق وامتيازات للعرب المسيحيّين من خالل
الخدمة في جيش االحتالل والتعاطي معهم على أساس
أنهم ليسوا عرباً ،مما حدا بلجنة المتابعة العربية العليا
والقيادات واألحزاب والمؤسسات العربية في الداخل إلى
اتخاذ موقف حازم برفض الخدمة المدنية أو العسكرية في
جيش االحتالل ومؤسساته األمنية ،واعتبار ذلك محاولة
احتاللية رخيصة للتعامل مع أبناء شعبنا على أساس
طائفي ومذهبي وتج ّمعات سكانية ،وكذلك شطب وتذويب
وكي وعيهم والسيطرة على
هويتهم الوطنية والقومية،
ّ
ذاكرتهم الجمعية.
بعد استكمال احتالل فلسطين التاريخية ،بقي هذا
الهدف ثابتا ً في إطار استراتيجية ونظرة االحتالل إلى
شعبنا ،كبديل ونقيض ل��ه على ه��ذه األرض وتهديد
وج��ودي لبقاء دولته وكيانه ،ولذلك صعّ د من سياسة
بث الفرقة وتسعير حدة الصراعات بين أبناء شعبنا
الفلسطيني ،وإدخاله في أت��ون التناحرات العشائرية
والطائفية من خالل تشكيل لجان عشائرية مرتبطة به،
يُناط بها صالحيات التح ّكم باألمور الحياتية اليومية
للمواطنين ،ومع اشتداد المقاومة الفلسطينية وتوسع
وام��ت��داد الحركة الوطنية الفلسطينية بقيادة منظمة
التحرير الفلسطينية ،كان االحتالل يجهد في خلق البديل
للمنظمة من اجل إضعاف الحركة الوطنية ،وتعزيز الفرقة
والتناحر والخالف بين أبناء الشعب الفلسطيني ،فعندما
ج��رى توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في ع��ام (،)1979
عمل االح��ت�لال على إي��ج��اد رواب���ط ال��ق��رى العميلة في
محاولة منه للنيل من منظمة التحرير والحركة الوطنية
الفلسطينية ،ولكن المنظمة بمجموع فصائلها وشعبنا
الفلسطيني الملتف حولها ،اسقطوا هذا الخيار والنهج،
ولكن هناك نقطة في غاية األهمية ،ان االحتالل الذي
يريد تنفيذ مخططاته ومشاريعه المشبوهة تلك ،يهدف
لجعل وتحويل المعركة بين أبناء الشعب الفلسطيني الى
معركة داخلية ،بما يضعف اللحمة والوحدة الداخلية،
وكذلك حرف الصراع عن قواعدة وأصوله ،وهو لم يكتف
مثالً بمحاولة االلتفاف على وحدانية التمثيل الفلسطيني
(منظمة التحرير الفلسطينية) بخلق وإيجاد روابط القرى،
بل سعى إلى طرح بديل آخر وهو الخيار األردني ،ولكن
أيضا ً وعي شعبنا أفشل هذا الخيار.
لم تتوقف محاوالت االحتالل عند هذا الحدّ ،بل واصلها
بشكل حثيث ،حيث انه لعب دورا ً بارزا ً في قيام الحركة
اإلسالمية ّ
وغ��ض النظر عن أنشطة وفعاليات الحركة
اإلسالمية في قطاع غزة من خالل المجمع اإلسالمي ،ونحن
هنا ال نخ ّون الحركة اإلسالمية ،بل نرى أنها تماشت مع

طرح االحتالل بخلق البديل لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وهذه المشاريع المشبوهة ،وخاضت صراعا ً مع منظمة
التحرير الفلسطينية ،وصل إلى ح ّد االشتباك بين عناصر
الحركة اإلسالمية وقوى منظمة التحرير بالتحديد (الجبهة
الشعبية وفتح) في غزة وبير زيت وغيرها.
جاء أوسلو وخلق حالة من االصطفاف والخالف في
الساحة الفلسطينية ،بين مؤيد ومعارض ،ومن يرى في
هذا المشروع واالتفاق مم ًر إجباريا ً ومكسبا ً وانتصارا ً
للشعب الفلسطيني ،وبين من يرى بأن هذا االتفاق له
الكثير من المخاطر على الشعب الفلسطيني ،وأض��راره
وتداعياته ت��وازي النكبة ،إذا لم يكن أكثر على شعبنا،
م��ن حيث تقسيمه ل�ل�أرض وال��ش��ع��ب وه��ت��ك وتفكيك
النسيج االجتماعي ،ولتثبت التط ّورات الحقا ً ب��أنّ هذا
االتفاق االنتقالي كما قال شمعون بيرس ثعلب السياسة
اإلسرائيلية ،بأنه النصر الثاني لدولة االحتالل ،ومن
بعد ذلك كانت االنتخابات الفلسطينية التشريعية في
كانون الثاني  ،2006والتي فازت فيها حركة حماس ،وما
أعقبها من رفض اسرائيلي – امريكي وأوروبي لنتائجها،
ولتقود الحقا ً الى حسم عسكري وانقالب قادته حماس في
تموز ،2007/ولتقم سلطتها في غزة ،وليصبح االنقسام
واقعا ً بين غزة والضفة الغربية (سلطتان) بمنهجين
ورؤيتين وخيارين ،األول��ى (حماس) يرفض االحتالل
التفاوض معها ،ألنها بحسبه حركة «إرهابية» ،والثانية
عمادها حركة فتح يخوض معها كيان العدو ماراثونا ً
تفاوضيا ً من دون منحها أي تنازالت جدية وحقيقية،
وفشل المفاوضات العبثية والمستمرة منذ عشرين
عاما ً واحدة من األسباب التي س ّرعت في إقامة ما يُس ّمى
بحكومة الوفاق الوطني ،فاالحتالل خالل تفاوضه مع
السلطة الفلسطينية ،ك��ان يتذ ّرع ب��أنّ سلطة الرئيس
الفلسطيني ضعيفة وليست لها سيطرة على حماس،
ذرائع وحجج لرفض تقديم تنازالت ،وعندما أيقن االحتالل
التوحد ،شنّ
بانه من الممكن أن يعود الفلسطينيون إلى
ّ
عدوانه على شعبنا في قطاع غ��زة ،وفي مقدمة أهدافه
توحد شعبنا وعودة تواصله الجغرافي ،ولكن فشل
منع ّ
العدوان في تحقيق أهدافه وصمود المقاومة وانتصارها
أرب��ك حسابات العدو ال��ذي سعى إل��ى إفشال حكومة
«التوافق الوطني» عبر نشر أنباء تتهم حماس بخطف
ثالثة مستوطنين في الخليل ،والذين وج��دوا مقتولين
الحقاً ،وج��اء ال��ع��دوان على غ��زة لكي يواصل االحتالل
لعبته ومساعيه لتخريب الجبهة الداخلية الفلسطينية،
عبر نشر أخبار كاذبة وملفقة تستهدف إيقاع الفتنة بين
(حماس وف��ت��ح) ،وعندما شعر االح��ت�لال ب��أنّ الموقف
السياسي الفلسطيني موحد وبوفد واحد في القاهرة ،وأنّ
ّ
ملتف حول مطالب المقاومة ،خرجت األجهزة األمنية
الوفد
اإلسرائيلية «الشاباك» لكي تنشر فبركات إعالمية عن
هيكلية لخاليا من حماس في الضفة الغربية سعت إلى
االستيالء على السلطة في الضفة الغربية ،بهدف مشبوه
ومقصود ،هو تفكيك وحدة الموقف السياسي الفلسطيني،
والضغط على الوفد الفلسطيني للموافقة على الشروط
والمطالب اإلسرائيلية ،في ما يخص التهدئة والهدنة،
وأيضا ً إفشال أيّ مشروع يستهدف استمرار وتطوير عمل
حكومة «التوافق» الوطني ،ومنه عودة الوحدة الجغرافية
بين الضفة والقطاع ،وعدم إعطاء حماس الشرعية من قبل
المجتمع الدولي ،وخصوصا ً انّ امريكا واوروبا اعترفت
بحكومة التوافق الوطني.
االحتالل سيستم ّر في مساعيه وأهدافه الخبيثة لضرب
وحدة الموقف الفلسطيني ،وإلبقاء االنقسام وشرعنته
وتكريسه ،لكي يواصل رفضه وتع ّنته االستجابة لمطالب
شعبنا الفلسطيني في الحرية واالستقالل وإقامة دولته
المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الجئيه ،ولكن علينا
اليقظة والحذر والعمل على إفشال مخططاته ومشاريعه
المشبوهة.
Quds.45@gmail.com

