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البارزاني و�أردوغان وعين العرب
} حميدي العبدالله
يصنّف مسعود ال�ب��ارزان��ي من أكثر حلفاء أردوغ ��ان في العراق
بعد ط��ارق الهاشمي وجماعة «اإلخ��وان المسلمين» ،فما يربط بين
الرجلين ليس االع�ت�ب��ارات القومية أو النزعة العقائدية ،ب��ل يجمع
بينهما مصالح اقتصادية قوية ،فقد نما قطاع البزنس المرتبط بحزب
العدالة والتنمية في شمال ال�ع��راق ،حيث ي��رأس مسعود البارزاني
إقليم كردستان العراق منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم
في تركيا ،ويمكن االستنتاج أنّ قطاع البزنس بين الجانبين لم يكن
له وجود على اإلطالق قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم،
وذلك لسببين ...األول أنّ نظام الرئيس العراقي صدام حسين كان
أي تط ّور كبير في العالقات بين الجانبين الكردي
يشكل عقبة في وجه ّ
والتركي ،والسبب الثاني أنّ نظام الحكم في تركيا الذي كان العسكر
التركي يشكل عماده األساسي كان في حالة حرب دائمة في شمال
العراق في المناطق ذات الغالبية الكردية بذريعة مالحقة مقاتلي حزب
العمال الكردستاني ،وفي ظ ّل هذا الوضع كان من الصعب أن يزدهر
قطاع األعمال وتنشأ مصالح اقتصادية مشتركة ،ولكن بعد سقوط
نظام صدام حسين وبعد احتالل األميركيين للعراق ،وسقوط حكم
العسكر في تركيا ومجيء ح��زب العدالة والتنمية إل��ى الحكم باتت
األب��واب مش ّرعة أمام وجود هذا القطاع في شمال العراق ،وبديهي
أن يكون المستفيد منه الجماعتان المسيطرتان على الحكم في إقليم
كردستان العراق وفي تركيا ،وهنا يكمن األساس المتين للعالقة بين
مسعود البارزاني وبين الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان.
م��ن ال��واض��ح أنّ حجم المصالح المشتركة ي��رش��ح م��ن الناحية
االفتراضية مسعود البارزاني لتقديم دعم ف ّعال ألكراد عين العرب
عبر الضغط على حكومة أردوغ��ان للسماح بوصول دعم عسكري،
بشري وس�لاح ،لقوات الحماية الكردية لص ّد هجوم «داع��ش» على
عين العرب وعلى القرى المحيطة بها ،ولكن شيئا ً من ذلك لم يحدث،
حتى تصريحات البارزاني وتحركاته القوية والمد ّوية التي بدأها في
كركوك ،واستيالء البيشمركة على هذه المنطقة الغنية بالنفط لم يكن
هناك ما يشبهه أو يرتقي إلى مستواه في ر ّد فعله إزاء ما يتع ّرض له
األكراد.
ل�م��اذا اختلف موقف ال�ب��ارزان��ي م��ن أك��راد عين ال�ع��رب بالمقارنة
مع أك��راد كركوك؟ إنها المصالح ،وتكمن ه��ذه المصالح في أمرين
أس��اس�ي�ي��ن ...األول مصلحة ال�ب��ارزان��ي ف��ي أن ال تتض ّرر عالقاته
ومصالحه التجارية مع تركيا ،وعلى الرغم من أنّ المتض ّرر األساسي
سيكون تركيا لو لجأ البارزاني إلى سالح االقتصاد ألنها هي صاحبة
الشركات الناشطة ف��ي إقليم ك��ردس�ت��ان ،حيث تحصل على النفط
الرخيص وتجني من بيعه أمواالً طائلة ،إال أنّ البارزاني لم يستخدم
هذا السالح .واألمر الثاني العداء المشترك لحزب العمال الكردستاني
الذي يجمع أردوغان وسلطته مع مسعود البارازاني ،أي أنّ البارزاني
ال يريد تقديم دعم لألكراد في عين العرب لكي ال يعود ذلك بالفائدة
والقوة على حزب العمال الكردستاني ال��ذي يشكل منافسا ً له على
زعامة األكراد.

ماذا لو �أعدمت ال�سعودية ال�شيخ النمر؟
} حسام عيسى
قرار الحكومة السعودية إعدام المعارض البارز الشيخ نمر النمر ،يفتتح
مرحلة جديدة للتطورات داخل الجزيرة العربية وخارجها ،فالقرار لم يأت في
سياق مواجهة وضع داخلي متأ ّزم قامت خالله انتفاضة تزعّ مها الشيخ النمر،
بعدما تح ّولت إلى مواجهة مسلّحة ،وألقيت عليه مسؤولية التحريض على
ذلك.
الشيخ النمر داعية نضال سلمي يرفض العنف ،ويح ّرم اللجوء للسالح،
وفي منطقته وبين أهله يدعو إلى الصبر على الظلم واالعتصام بالكلمة سالحاً،
وظ��روف قرار اإلع��دام ليست قضائية وال داخلية ،بل مج ّرد استثمار لهوية
الشيخ النمر المذهبية الستعمالها رسالة تصعيدية في وجه إيران ،بسبب
هستيريا سعودية من قرب توقيع االتفاق النووي اإليراني مع الغرب ،ألنهم ال
يجرأون على إشهار غضبهم في وجه الغرب ،السعودية تعبّر عن غيظها تجاه
إيران وتكريس مكانتها الجديدة في المنطقة والعالم ،وحكم اإلعدام تعبير عن
تص ّرف جنوني في ضوء القلق من أحداث اليمن وخسارة آل سعود لمركز الثقل
الخليجي الذي يمثله اليمن.
يريد آل سعود ان يقولوا :سنبيد ثلث السكان ،ولن نسمح بحراك ض ّد التمييز
العنصري ،لكن الحكم العنصري في جنوب أفريقيا لم يكتف بالقول بل فعل،
ولم يعفِه ذلك من تذ ّوق كأس السقوط ومرارتها.
لن يتراجع الحوثيون عن اإلنجازات التي حققوها في بلدهم لشعبهم ،كي
تهدأ نفوس آل سعود ،ولن تتراجع إي��ران عن مطالبها في وجه الغرب ،وال
عن توقيع االتفاق النووي ،وال عن مكانة تستحقها بمواقفها االستقاللية أمام
تسليم حكام الخليج مفاتيح بالدهم لألجانب ،وبثباتها مع المقاومة في لبنان
وفلسطين والعراق بينما يساند حكام الخليج االحتالل.
ماذا عسى آل سعود يفعلون؟
خسروا في سورية ألنّ الكيد والحقد ارتفعا فوق السياسة والعقالنية،
وخسروا في اليمن ،وهم يعلمون أنّ شركاءهم الخليجيّين ،يمدّون الروابط مع
تحسبا ً لنهاية الحقبة السعودية ،ويعلمون أنّ األميركي بات يعاملهم كما
إيران
ّ
يعامل «إسرائيل» كعبء استراتيجي بعدما فقدا معا ً صفة القيمة المضافة ،وأنه
ّ
ليمتص ما تبقى لديهم من مال في صفقات سالح واتفاقيات
«داعش
خلق لهم
ّ
حماية ،وبعدها سيرميهم كما رمى مبارك وبن علي وقبلهما شاه إيران.
يعلم آل سعود أنّ التطاول القطري على دورهم ومكانتهم ،ليس تعبيرا ً عن
قدرات إمارة األق ّل من ربع مليون ،بل استشعار إليحاءات ما يجري في واشنطن،
فكيف بالتطلع العثماني لحاكم أنقرة ،ويعلمون انّ وهم إمساك مصر ليس إال
سرابا ً ال يزيدهم قوة ،فماذا عساهم يفعلون؟
الطريق العقالني الوحيد هو االنفتاح على الشعب وق��واه وإنصاف أهل
الحقوق ،وقبول التغيير السلمي الذي يرتضي أهل الحقوق وفي مقدمهم الشيخ
النمر ان يكون متد ّرجاً ،بانتخابات برلمانية حرة يشارك في نتيجتها الناس في
تقرير مصيرها عبر حكومة أغلبية في ملكية دستورية ،ال زال آل سعود يمنعون
قيامها في البحرين.
الكيد والحقد قد يدفعان بآل سعود إلى إشعال الحريق الكبير بتنفيذ اإلعدام،
بالشيخ النمر ،والنتيجة الطبيعية أن تتح ّول شهادته إلى حريق شامل في بلده
وبين ناسه ،ان يسقط الكثيرون من المعارضين الخيار السلمي وتبدأ دورة
عنف ال يعرف أحد نهايتها.
يملك آل سعود آلة قمع دموية ،لكن التاريخ يقول انّ أنظمة أش ّد قسوة وأكثر
امتالكا لمشروعية البقاء ،سقطت عندما ارتكبت غلطة الشاطر ،والمعنى في
قلب الشاعر.

«توب نيوز»

نعم لالعت�صام الجمعة
آل سعود أصدروا حكم إعدام بحق شخصية دينية ذات مكانة قيادية بين
شعبها ،تهتمه الوحيدة أنه صاحب رأي يرفض العنف ويرفض تسمية بلده
باسم عائلة الحاكم.
الشيخ نمر النمر مناضل سلمي ض ّد التمييز العنصري على طريقة نيلسون
مانديال.
الجسم العربي فاسد ثقافيا ً وحقوقياً ،فال حياة لمن تنادي طالما صاحب
حكم اإلعدام هو صاحب المال.
لو كان اإلعدام يطال شخصية معارضة سورية ،وفي قلب حال الحرب على
بلدها ،وتدعو إلى العنف وتب ّرره ،لقامت قيامة المثقفين العرب والهيئات
الدولية والحقوقية وامتألت عواصم األرض تظاهرات واعتصامات.
الرأي العام العالمي فاسد أيضا ً ومنظماته وك ّل ما يُس ّمى بالمجتمع المدني
واإلعالم الح ّر.
اسألوا حسن عبد العظيم كيف يدعو من قلب دمشق وهي تحت نار حرب
عالمية إلسقاط النظام ويب ّرر لحملة السالح وال يتلقى إال الدعوات للظهور
اإلعالمي ومؤتمرات الحوار.
هل يجرؤ السفير األميركي في الرياض على طلب زيارة الشيخ نمر في سجنه
كما زار زميله فورد عبد العظيم في بيته.
الجمعة الرابعة بعد الظهر دعوة لالعتصام أمام اإلسكوا فلنشارك.

التعليق السياسي

�صاح زياد ...يجب �أن نكون على التراب نف�سه!
} صادق النابلسي
عالقة محيّرة هي تلك التي تربط حزب الله
بالحزب الشيوعي اللبناني .ال أحد يعلم القصة
الكاملة لكن معا ً يبحثان عن اإلنسان والحرية
واألرض وال��ك��رام��ة وال��وط��ن وال��ل��ه .ف��ي قلب
الدخان األسود استدار زياد نحو من يعنيهم
األمر وقال ما يُقال تنفيسا ً في كآبة المساء.
كالم زياد الرحباني األخير بمثابة شهقة وجع
في ظرف من أقسى الظروف التاريخية التي
م ّرت على لبنان والمنطقة طغيانا ً واستعصاء
وم��ع��اداة للمنطق والحق ،لك ّنه يحمل دالئل
��ب وح���رص وم��س��ؤول��ي��ة ال
واض��ح��ة ع��ل��ى ح� ّ
تتع ّمد اإلغاظة بقدر ما تنطوي على نقد مؤلم
لسياسات حزب الله الداخلية .لم ُتثر عبائره
غيظ الحزب وسخطه ،لكن قرعها هذه المرة
مست الذات من الداخل وح ّركت س ّكة
كان أشدّّ .
الجدل ،فيما بدأت بعض القيادات تعرق وتف ّكر
في تقاطعات وأص��داء وت��ردّدات هذا الصوت
الذي هاج مجروحاً .ذلك أنّ زياد لم يقل أشياءه
في ميعة حفلة فيها خمرة وثرثرة ،بل أراد أن
يش ّد وثاق الحزب وعضده بأخيه في النضال
والمقاومة (الحزب الشيوعي) ،وهو يطرف
بحِ يرة :لما ال يكونان معا ً على التراب نفسه،
يصدّان خطر الخوارج والصهيونية؟
األخطاء المادية والمعنوية ،التي بلغت قدرا ً
كافيا ً لتجعل زياد يحنق ويتذ ّمر ،من معالم
المشكلة التاريخية الغامضة ،واألزمة المه ّذبة
التي تأرجحت إلى األمام والخلف في سكون،
سحابة عقدين ونيّف من الزمن ،إلى أن صاح
زي��اد ...صاح زي��اد ...صاح زي��اد ،فعلى الك ّل
أن يسمع وتريات من النوع الذي يقوله مظفر
التفجع واألم��ل .كان
النواب وهو على مسرح
ّ
يبدو زياد أ ّنه يغني ولكنه كان يصرخ .كان
يبدو أ ّنه يرقص ولكنه كالطير يرقص مذبوحا ً
من األلم!
بين حزب الله واليسار اللبناني ديالكتيك
بيروقراطي خجول يعتمد على تقدير المواقف
وال��م��خ��اط��ر وال��خ��واط��ر ،أك��ث��ر م��ن بحثه عن
المصالح المشتركة أو توكيده على أوضاع
القوة لديهما .ديالكتيك يقترب من لغة الغايات
ويبتعد عن لغة الوسائل والممارسات .يتض ّمن
أف��ك��ارا ً ذكيّة غير أ ّن��ه ال ينطق بها .يسترخي
على آرائك من التشكيالت الكالمية ومجموعة
من الرواسم (الكليشهات) ،وينأى بنفسه عن
حقائق األرض وتفاعالت السياسة .يختزن
توقا ً ثوريا ً جارفا ً لكنه يتكدّس على صورة
اه���راءات مهملة .يُبقي مستوى العالقة بين
أي أنّ
الطرفين أشبه بسباحة على ال��رم��لّ ،
يظ ّل ك � ّل واح��د ف��ي مكانه ال يبارحه! هكذا،
بقيت ال��م��ح��اورات على ضيقها وترسبّاتها
األيديولوجية والتاريخية ،ولم تفلح بالخروج
إلى مدارها الصحيح حيث المشترك اإلنساني،
أي المقاومة ض ّد االحتالل في أعمق أبعادها،
ّ
والنضال االجتماعي ض ّد االستغالل واالستبداد
والطائفية في أجلى تفاعالته الوطنية التي
تتيح إعادة بناء المجتمع بصورة جديدة تلتزم
معايير المساواة والعدالة.
ال تفسير معقوال ً ل��ب��رودة العالقة غير ما
يمليه المقتضى األيديولوجي ال��ذي يحجب
ّ
وي��ش��وه ال��واق��ع .ق��ص��ور ال
ح��رك��ة ال��ت��اري��خ
ينسجم والتجارب النضالية لكال الفريقين،
وع��ج��ز ي��ح��ول دون خلق شبكة ج��دي��دة من
ال��خ��ط��وط ال��س��اخ��ن��ة ل��م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات
والتحديات القائمة .من وجهة نظر معينة
تبدو األيديولوجيا أقوى من تأسيسات الدم
النقي ال��ذي أري��ق في مواجهات بطولية مع
العدو «اإلسرائيلي» ،ومن ثوريّة نبيلة شفافة
ضجت بها ساحات المدن اللبنانية الرئيسية،
ّ
وهي تتطلع إلى تكوين مجتمع إنساني مدني
يضع ح ّدا ً لك ّل االجترارات الطائفية والقبلية
التي يقوم بها نظام عقيم مهمته األولى تعليم
الخضوع والتمذهب .ومن وجهة نظر أخرى
تبدو اإلشكالية في خريطة حزب الله الثقافية
 السياسية التي ال تستوعب كيانات تمارسوظيفة االجتهاد على ض��وء العقل فقط من
دون الحاجة لالستعانة بالدين .وعند الطرف
المقابل ت��ب��دو المالحظات متصلة بأنماط
السلوك الحزبي ،لجهة البطء في الخروج من

المدار السياسي المقفل ،والعجز في بناء جسر
متين بين القديم والحديث بمقدوره أن يربط
بين تجربتين ومشروعين يعمالن في المقاومة
واإلصالح على الساحة الوطنية وعلى الساحة
القومية .لك ّل جهة مآخذها على غيرها ،كما ولها
اختناقاتها الداخلية األثيرة ،وداؤها (الجميل)
ال��ذي ال تريد الشفاء منه .وه��و ذا من يحدّد
أسس خطابها االجتماعي والتاريخي بالرغم
من تصادمه مع المزاج الجمعي لدى مناصري
ومحازبي ك ّل جهة التي ترى أنّ فرصا ً كبيرة
ُتهدر ،وأهدافا ً مشتركة تض ّل السبيل ،وأحالما ً
باطنة مكبوتة ال تعرف كيف تطفو على سطح
الحياة.
التحديّات المطلبية كانت دائ��م �ا ً ق��ادرة
على استفزاز المخزون الشعوري واإلنساني
لدى جمهور الرايات الصفراء والحمراء على
ح ّد سواء ،لكن لم يحسن التص ّرف مع بأسها
ودافقيّتها في مشروع إصالحي على مستوى
ال��وط��ن كله .وتحديات ال��وج��ود الصهيوني
وحركته اإلرهابية االحتاللية كانت دائما ً قادرة
على شحن حياة اآلالف من المقاومين (اإلخوة
والرفاق) بالحماسة والحميّة الوطنية لكنها
لم تسر في طريق مرسوم منظم يُقدّم صورة
جديدة عن النضال المشترك ال��ذي يتجاوز
اإلطار الحزبي إلى ما هو أبعد وأعمق .وتحديات
التكفير كانت دائما ً ق��ادرة على تظهير الوجه
اآلخر لهذه الظاهرة الشيطانية ،من خالل اآلفاق
المضيئة لإليمان النقي والعلمانية اإلنسانية
بحيث يمكن أن يُشكل تحالفهما ضربة قوية
للتعصب المذهبي والتيبّس الفكري ولشريعة
ّ
الذبح باسم الله.
هكذا يبدو أنّ المسألة في حراجتها تقف عند
حاجز العجز عن االنعتاق من الروابط والعقد
التاريخية والنفسية والفكرية ،وطبعا ً ك ّل
بحسبها تضاؤال ً واتساعاً .وهكذا تظهر العالقة
مشروطة بمعيارية لحظوية محدودة ومتعثرة
ال تتمثل بأفعال وحقائق سياسية وثقافية،
وكأنها تائهة ال تعرف طريق االن��خ��راط في
أفق المستقبل وأشيائه واحتماالته وتساؤالته
وتح ّوالته باالستفادة من طاقات وإمكانات
لألسف ،ال ُتفعّ ل ،وتطلعات وتدابير ال ُتح ّرر.
ه��ن��اك ح��اج��ة إذاً ،ل��ت��ح��ري��ض الطرفين
الستنهاض حيويتهما في صيغة حلم مشترك
يتل ّمس تغيير الواقع الوطني وإلباسه ثوبا ً
جديداً .فنتاج حزب الله والحزب الشيوعي
العمود الفقري لليسار ،يشترك ب��ع��دد من
السمات المحورية ال��ت��ي يمكنها أن تحدّد
شكل الواقع اللبناني بمستوياته السياسية
واالجتماعية على أق� ّل تقدير .يمكنها تشكيل
منظومة ق��ي��م ب��دي��ل��ة ع��ن ال��ن��ه��ب وال��ت��زوي��ر
واالبتزاز والتهميش .يمكنها تنقية الهواء من
غبار الطائفية األصفر ودخان المذهبية األسود.
يمكنها أن تخرج بالجماهير إلى ميادين الحرية
كي تستعيد وجودها وحضورها التام .يمكنها
أن تجعل الوطن مكانا ً فسيحا ً للبوح النضالي
األص��ي��ل تتالقي فيه ق��وى وت��ي��ارات قديمة
وحديثة المنشأ تنشد الحرية بيمينها ،وترفع
السالح بيسارها اقترابا ً من حلم طال انتظاره
وهو تحرير فلسطين من س ّراقها ومغتصبيها.
يمكنها تشكيل قوة اجتماعية وأخرى عسكرية
وثالثة ثقافية تبدأ من الرغيف والبندقية والقلم
لحماية لبنان من التقسيم أو الذوبان في لعبة
الصياغات اإلقليمية – الدولية التي تجري على
صوت كؤوس النبيذ أو أقداح القهوة المرة!
الشيوعيون يتساءلون :ال يكفي أن يحتفظ
الحزب بالمعجبين .ينبغي أن يج ّر القارب
مسافة كافية لنصعد عليه م��ع�اً .وب��دل أن
يقلّب وجه الكالم بشِ عر جميل ،علينا أن نقلّب
سويّة وجه الواقع وننظفه من أوساخ الطائفية
ونفايات الفساد ،وبدل أن يمضي وحيدا ً إلى
المعركة يمكننا أن نتشارك ال��دم وال��ع��رق
واألناشيد واألغاني الثورية في الطريق إلى
الحرية وإلى فلسطين .الشيوعيون يرون أنّ
تجربة حزب الله تظ ّل مغلقة مهما ح��اول أن
يفتح كوى ونوافذ على حركات إسالمية جهادية
خارج بيئته العقائدية أثبتت التحديات مع
التح ّوالت في العالم العربي واألزمة في سورية
أنها حركات انتهازية أو شكلية ال وزن لها ال
تتشارك مع الحزب س��وى لتحصيل األرب��اح

والمكاسب ،بينما كان األ ْول��ى لمجابهة الم ّد
التكفيري المذهبي التحالف مع قوى علمانية
ووطنية وقومية مبدئية في معاداتها للمشاريع
األميركية والصهيونية ولك ّل جماعة طائفية
تريد أن تفرض نموذجها في العيش والدين
بح ّد السيف .وكان األجدى التحالف مع قوى ال
تتج ّنب وعور الشعاب ،بل تنصهر في براكين
ألي جوائز
الرفض والمقاومة بغير انتظار
ّ
وعوائد مادية .قوى ال تستسلم للتح ّوالت إذا
عاكستها باسم الواقعية .قوى تعتبر أنّ التن ّوع
والتغاير قوة ثقاقية وسياسية تحرك وتجدّد
وتكشف وتح ّرر وتتخطى التماثل العازل الذي
يسبّب الجمود ونشوء الذهنيات الفاشية.
لسان حال أهل اليسار اليوم ،أنّ حزب الله
(الديني) نجح في التحالف مع دولة علمانية
(سورية) ألسباب ودوافع قومية استراتيجية،
وهذا جيد ،ولك ّنه فشل في بناء تحالف وطني
مع حزب علماني (الشيوعي) ألسباب ودوافع
سياسية وطائفية ،وه��ذا س� ّي��ئ! ول��ذا تبدو
المفارقة قاسية وغريبة في أوض��اع تتشابك
فيها مصائر أم��م وشعوب ودول وجماعات.
ومن المحزن أن يكون حظ الحزب من اإللهام
في بعض المواقع أق ّل من حظه من التنظيم،
وما يقتبسه على مستوى التجارب العسكرية
أس��رع مما يبتكره على مستوى الفكر .لذلك
نحن خارج القارب ،هكذا يقول الشيوعيون!
أما (الحزب اللهيون) فيجدون في الحزب
الشيوعي تف ّككا ً ال على مستوى العقيدة فحسب
بل على مستوى البنية التنظيمية والشخصية
المعنوية .ولسان حالهم يقول :مج ّرد الرغبة ال
تكفي لوحدها إلعفاء الذات من المسؤولية التي
لها متطلبات يجب السير في اتجاهها .وتبرئة
الذات وتجريم اآلخر ال يدخالن في سياسة فتح
الطرق التي يجيدها (اإلخ��وة الرفاق) الذين
ح� ّول��وا الحزب الشيوعي إل��ى مج ّرد ظاهرة
تاريخية والشيوعيون إل��ى (المعذبون في
األرض) غارقين على ال��دوام في موجات من
السأم .الكتلة التغييرية هي من تواصل السير
في الزمن وال تتوقف عند الربع األخير من القرن
الماضي ،وال��خ��روج من تحت رم��اد االنكسار
يحتاج ال إلى فاعلية النظر لدى بعض القيادات
المتن ّورة فقط ،بل إلى فاعلية العمل أيضا ً لدى
ك � ّل المستويات الحزبية .كما أ ّن��ه ليس من
الطبيعي أن تستنقع قيادة الحزب نفسها في
بؤر (ما كان) ،بل عليها أن تخرج إلى فضاءات
( ما يجب أن يكون) ،إذ ما جدوى اإلصرار على
لعبة الصبر وانتظار ما تجيء به الظروف خلف
مغزل الفتن والغزوات!
أم��ام ال��م�لأ يظهر أه��ل ال��ح��زب موجودين
ّ
تدل على
وغير موجودين ،وأغلب المؤشرات
أنهم منفصمون عن الواقع وال ينخرطون في
التاريخ .يستم ّرون بالتمسك بأدبيات تتناقص
فعاليتها وجاذبيتها أمام غول الفوضى التي
تشكل تاريخا ً قاهرا ً للجميع .مؤمنون كـــ(حزب
اللهيين) أنّ هناك ضرورة لنقف على المسرح
معاً ،وأن نتشارك طريقا ً مضيئا ً من منطلق
إنساني ثوري وطني ال أثر فيه للحساسيات
من هنا وهناك ،ولكن علينا أن نكتشفه معاً ،ال
بالرجاء وحده بل بالمبادرات الجديّة .ندرك
أنّ عصرنا يغور بالفعل الجماعي والتفكير
الجماعي لكن نحتاج منكم تدارك الموقف ولهب
ال��ص��راع وال��زم��ن ال��ذي تح ّول إل��ى عواصف،
وص��ار لزاما ً أن ت��روا الواقع بعيون جديدة،
بعيون مفتوحة ،بحيث يكون اللقاء أكثر من
فرصة بل مسؤولية مشتركة الستيعاب حجم
التفاعالت الجارية على تخوم عالم يتشكل
على نحو السرعة.
في النتيجة ،السؤال يبقى هو السؤال ،أين
تكمن صعوبة العالقة بين حزب الله واألحزاب
ال��وط��ن��ي��ة العلمانية؟ ال��س��ؤال ال���ذي باتن
ملحة اإلجابة عليه بفعل سيولة التحديات
ّ
وضخامتها .السؤال ال��ذي ترتهن به قضايا
سل ٍم وح���رب .س��ؤال يظهر كإشكالية ب��ارزة
على طريق تفكير يقوم على أساس االعتراف
بالمخاطر المتبادلة والمصالح المشتركة.
الحب لم يسقط بعد ،والمقاومة مشروع
ّ
َ
يبق
ن��ض��ال م��ب��ارك ل��ن ينكسر أب����داً ،ف��لِ�� َم
المقاومون ،رفاقا ً وإخوة ،غرباء؟

الحوثيون «لعنة» على �صهاينة الجزيرة العربية
} فهد المهدي
ربما ك��ان الرئيس المخلوع علي عبدالله
صالح ط��وال فترة ثالثة عقود مصدر أمن
للخليجيين ،وخاصة «آل سعود» ،إذ كان األداة
األكثر نجاحا ً ليصبح الحامي لمصالحهم،
واس��ت��م��رار نفوذهم على اليمن وتدخالتهم
الطاغية ف��ي ق���رارات ه��ذا البلد ال��ذي يمثل
أهمية جغرافية واستراتيجية في المنطقة،
فسياساتها التي تنطلق من سياسات أميركية
وصهيونية حتمت عليها أن تجعل من اليمن
خاضعا ً لفساد وتسلّط واستبدادية لمتنفذين
تكفيريين ت��ر ّب��وا في أحضانهم وت��غ � ّذوا من
حقدهم ومكرهم حماي ًة لمصالحهم التي هي
في األساس مصالح صهيونية ،ليحيا هؤالء
المتنفذين فقط من أجل سعادة ورخاء اللوبي
الصهيوني في المنطقة العربية ...وأنّ حياة
أو موت اربعة وعشرين مليون مواطن يمني،
وعزتهم وكرامتهم أو ذلهم ومهانتهم ،رهن
بمسارات مصالحهم ...وأنّ على الشعب اليمني
أن يموت ويحيا ويك ّد ويتعب ويعاني ويجوع
ويُهان ويخضع ،من أجل رخاء ورفاهية هؤالء
الصهاينة.
لقد نشط صهاينة الجزيرة العربية طوابير
التكفير لتشويه مالمح الوطنيين من ابناء
الشعب اليمني ،واخترعوا عقائد نشروها
عبر تجار الفتنة بك ّل أشكالهم لتظلل العقول
وتستهوي اف��ئ��دة الجهالء ال��م��غ� ّرر بهم من
المجتمع اليمني وقبائله إل��ى تبني مواقف
رخيصة ،وتجنيدهم لمحاربة إخوانهم الذين
يدافعون عن سيادة بالدهم.
الحقيقة التي ال يريد البعض ان يراها -
ربما لهول واقعها وكبرها  -هى انّ الفساد
أسس له صهاينة
وعدم االستقرار في اليمن قد ّ
الجزيرة العربية منذ عقود لعلمهم أنّ هذا
البلد خطر يهدّد مصالحهم بل يهدّد وجودهم
على ارض الجزيرة العربية ويثير الرعب في
قلوبهم ،فجعلوا من هذا البلد رمزا ً للفساد ليس
في العالم العربي فحسب ،بل وفي العالم كله.
ّ
تتبخر اليوم ،فاالنتفاضة
مراهنات هؤالء

الشعبية ضد التبعية وأدواتها داخ��ل اليمن
ّ
قض
وخ��روج التنين اليمني المرعب ال��ذي
مضاجع هؤالء وأربكهم وأعاد حساباتهم الى
ما قبل ثورة  26من ايلول ،لتتساقط أوراقهم
الخبيثة الواحدة تلو األخرى وتنهار ساللمهم
التي كانوا يصعدون عليها مع ضربات أسياد
الجزيرة العربية الجدد.
اليمن جوهرة العروبة ال ترضى بالمزيد
ّ
الذل والمهانة من الصهاينة الذين زرعوا
من
في وسط جزيرتنا العربية ،وتسلّطوا على
رقاب العرب ،ونشروا الرعب والتكفير وادخلوا
اإلره��اب الدولي إلى البالد العربية ،وحموه
بأموالنا وث��روات��ن��ا ،واخ��ت��رع��وا ل��ه الحجج
لتدمير وتفتيت بلداننا العربية.
فاللعنة الجديدة التي انطلقت شرارتها من
اليمن متمثلة بأنصار الله الحوثيين الذين
انتفضوا ض�� ّد الظلم واالس��ت��ب��داد والفساد
والتبعية ،ض ّد التكفير واإلره��اب ،ض ّد األذرع
الصهيونية الخبيثة الجاثمة على ث��روات
اليمن ،لتخيّم هذه اللعنة على عروش ملوك
الخليج وأمرائه ،االنظمة االستبدادية الفريدة
في نوعها وصناعتها ،والتي أصبحت خارج
المكان وال��زم��ان ،ص��ارت وشيكة ول��ن تقف
على اب��واب صهاينة الخليج بل ستدخلها،
فمؤشرات حالة ال��ف��زع الشديد ت��زداد يوما ً
فآخر ،وطوابيرهم التكفيرية تنهار مع ضربات
«انصار الله» ،وسحرهم األس��ود «القاعدة»
ينهار ويتبدّد في المحافظات اليمنية.
أقنعة صهاينة الجزيرة العربية تكشفت
وأهدافهم المشبوهة انفضحت ،ولعنة أحرار
ال��ج��زي��رة العربية ق��ادم��ة ل��ت� ّ
�دك معاقلهم،
وأصبحت ق��اب قوسين او أدن��ى من الواقع،
ب��ل إن��ه��ا م��ن الحتميات الفكرية والعلمية
والسياسية ال��ت��ي ت��ؤك��ده��ا سنن القوانين
التاريخية واالجتماعية لتدخلهم الزريبة
النتنة التي خرجوا منها.
ل��ق��د ت���ج���اوزت أخ�لاق��ي��ت��ه��م ال��ح��ي��وان��ي��ة
والبربرية ض ّد اإلنسانية ما ال يستطيع عاقل
أي عمل قذر إال وهم ر ّواده
أن يصفه فال نجد ّ
وداعموه يس ّوقونه كما يس ّوقون براميل النفط

والغاز ،واليوم ال ب ّد من ان يجني ما زرع هؤالء
الصهاينة ،وال ب ّد من أن يرت ّد سحرهم عليهم،
ومن يظنّ أو يعتقد أنّ محاربة اإلرهاب ستنتهي
في وجود هؤالء فهو واهم ،فرأس األفعى هذه
ما دامت على قيد الحياة فلن تستق ّر بلداننا
العربية واإلس�لام��ي��ة وسيبقى التكفيرون
يعيثون فسادا ً أين ما شاؤوا ،وساعة شاؤوا.
الحوثيون يرسمون مالمح التاريخ الجديد
للمنطقة العربية ،ويومئون بوجوههم الى البلد
المقدس الذي يحتله هؤالء الصهاينة لتطهيره
منهم ،وإنقاذ شعب الجزيرة العربية المظلوم
الذي يستغيث من ظلم هذه الثلة البغيضة التي
جعلت من أبنائه براميل متفجرة يسوقونها
الى البلدان العربية واإلسالمية ،باسم الدين
لزعزعة استقرارها ،وزرع الفتن واألحقاد فيها
لتبقى تابعة ذليلة لها وإلخوانها.
فلم تكن أميركا لتصنع ش ّماعة اإلره��اب
لفرض الهيمنة وتحقيق مصالحها لوال هؤالء،
ول��م تكن لتستم ّر في تدخالتها في البلدان
ال��ع��رب��ي��ة اإلس�لام��ي��ة ل���وال ه����ؤالء ،ول���م يكن
ديننا الحنيف ألعوبة في يد حفنة ق��ذرة من
التكفيريين ليتخذوه وسيلة للقتل والدمار لوال
هؤالء.
الحوثيون «لعنة» ك��ان ينتظرها العرب،
وخاصة أبناء الجزيرة العربية الذين يعيشون
تحت رح��م��ة ه��ذه المشيخات الصهيونية
الحاقدة ،وهم راهنا ً خنجر قاتل في خاصرة
صهاينة الجزيرة العربية ،ففي ظ ّل المعطيات
الراهنة التي يصنعها «انصار الله» ض ّد أدوات
وتوسعهم للسيطرة على
الصهاينة في اليمن،
ّ
كافة الحدود اليمنية مع الخليج ،هم بذلك
يعطوننا الثقة بأنّ هناك ثمة جزيرة عربية
جديدة تتشكل وفق ش��روط محور المقاومة
في المنطقة ،لتتغيّر مجريات األحداث بصورة
دراماتيكيه ،بل ستكون ه��ذه اللعنة سببا ً
مباشرا ً في زوال أنظمة مشيخات الصهاينة،
او على األق ّل إثارة أبناء الخليج العربي األحرار
وإعطائهم الثقة ليثوروا ض ّد هؤالء األنذال الذين
يريدون تحطيم ك ّل ما هو جميل في المنطقة.

7

لعبة نرد في قلب الغابة!...
} محمد ح .الحاج
ما من شك أن دول التحالف لمحاربة «داعش» وأخواتها متضاربة
المصالح والبرامج ،وه��ي ليست في حالة االتفاق الكلي على ك ّل
شيء ،ألميركا مصالح ال ب ّد من تحقيقها على قاعدة القراءة الواقعية
واألخذ بعين االعتبار تنبّؤات مراكز البحوث لما هو آت ،وأوروبا
منساقة للمخطط األميركي ألنها ستكون مستفيدة على هامش
مصالح أميركا ،الشركات متعددة الجنسية ،سواء كانت الحصص
متماثلة أو حتى غير عادلة ،من هنا المشاركة ،تركيا تقرأ في صفحة
األح�لام بعيدا ً ج��دا ً عن الواقعية ،وقطر محكومة بعقدة أن تصبح
معروفة للعالم حتى ال تبقى نقطة مجهولة على الخارطة ،وهو حلم
أميرها غير المهت ّم أن تكون هذه الشهرة على حساب تصنيفها دولة
داعمة لإلرهاب ،األه ّم ،وجودها ضمن الحلف األميركي ،هي وظيفة
نتيجتها الشهرة بأية طريقة ،المونديال وحده ال يكفي ،والترجيحات
تقول بأنه لن يكون ولو كان العذر هو الطقس...
السعودية وحدها تختلف عن الجميع ،فالهاجس الرئيس هو
البقاء ،وزعامة «العالم اإلسالمي» إن كانت هذه الصفة واقعية ،فليس
ك ّل اإلسالم سعوديا ً إال بالقدر الذي توفره أموال البترودوالر.
أن تسقط عين العرب وترتكب فيها «داعش» مجازر مر ّوعة أمر
في صلب الرغبة التركية ،وه��ي عملية – إنْ حصلت – قد تخدم
سورية بشكل كبير ،مع أنّ القيادة السورية ال تراهن على هذا األمر،
فهي ضنينة بأبنائها ،والكرد في عين العرب مك ّون أساسي وأصيل
المعني األول بالدفاع عنها ممنوع
من هذا الشعب ،الجيش السوري
ّ
بحاجز من صناعة الغرب ،ما يترتب على سقوط عين العرب معناه
ثورة شاملة لماليين البشر في الداخل التركي ،وليس من المستبعد
وقوع حرب أهلية ،أما لماذا ال يقرأ حزب العدالة والتنمية في صفحة
الواقع مستشرفا ً ما بعد فألنه الغرور والغطرسة ،الكيان الصهيوني
لم يقرأ أيضا ً للسبب ذاته ،ومع أنّ مراكز أبحاثه واستخباراته أوسع
نشاطا ً من األتراك ،لكنها فشلت فلحقت بهذا العدو أكثر من هزيمة.
اإلدارة األميركية قرأت بالنيابة عن األت��راك ،فاستشرفت ما قد
يحصل ،وهكذا اجتهدت بحيث جنّبت األتراك عاقبة سوء قراءتهم،
األحالم ال يمكن أن تنطبق على الواقع بالضرورة ،أميركا قصفت
بجدية ف��ي المرحلة األخ �ي��رة م��راك��ز «داع���ش» وخ �ط��وط إمدادها
بحيث أوقفت تقدّمها ،وأسقطت أسلحة وذخائر للمدافعين ،وربما
أم� ّدت�ه��م بالمعلومات االس�ت�خ�ب��اري��ة ،فانحسر ه�ج��وم «داع ��ش»،
ولكن ،لماذا تناقض حزب العدالة والتنمية مع نفسه فسمح بعبور
ق��وات كردية ( بيشمركة البرزاني) للمشاركة في الدفاع عن عين
العرب ،هل هو ضغط أميركي ،أم داخلي تركي وقد لعب العسكر
دورا ً ما في هذا الضغط ،وهل أثمر التعاون االستخباري التركي
– األميركي في اكتشاف ما وراء سقوط «كوباني» أم أنّ في األمر
صفقة مع البرزاني ال��ذي يتعاون منذ أمد بعيد مع االستخبارات
التركية واألميركية ،ويتناغم مع متطلبات المصالح التركية حتى
وإنْ كانت على حساب أبناء جلدته من منطلق الصراع مع حزب
العمال ،أو الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ العالقة بين البرزاني
والغرب ،ومع الكيان الصهيوني بالذات ليست وليدة الزمن القريب،
هي راسخة منذ نصف ق��رن ،ومشروعه كبير الشبه بالمشروع
الصهيوني ،وكالهما مشروع غربي هدفه األساس تقسيم المنطقة
وتفتيت مجتمعاتها على قواعد ال يطبّقها الغرب ذاته (الطائفية –
المذهبية – القبلية )...األتراك في المستقبل لن يكونوا بعيدين عن
هكذا نهاية شرط أن تسقط مظلة «الناتو».
أن تكون سورياً ،عليك أن تحمل صليبك أو أكفانك ال ف��رق ،أن
تسافر معنى ذلك التوجه نحو الجلجلة ،ألق تحية ال��وداع األخير
على أهلك فقد ال تعود ...على الطريق وأينما تح ّركت تشاهد األلبسة
المرقطة ،فالح خلف المحراث ،سائق شاحنة أو دراج��ة ...وربما
عامل تنظيفات ،بالكاد تعرف من هو العسكري الحقيقي ومن هو
المزيف ...االنضباط العسكري لم يعد لديه الوقت الكافي لتطبيق
نظامه ،البلد في فوضى ...هي حرب بك ّل معنى الكلمة ،الكثير من
تخصها ،وحدك
العصابات تحمل راية ليس لها وأسلحة وآليات ال
ّ
من تلبس اللباس المدني تنتظر االعتراض ،التشليح وحتى القتل،
وأن تكون نهايتك بئرا ً مهجورة احتمال ،في ح��االت كثيرة يكون
ما معك من متاع أو م��ال ال يفي وال يليق بالمقام ،المساومة من
هاتفك مع األه��ل ض��روري��ة ،المطلوب بضعة ماليين ف�ق��ط !...هي
لعبة ن��رد ،أن تكون محظوظا ً تتوفر الماليين وإنْ بتضامن األهل
واألصدقاء ،وتنجح العملية فتعود سالما ً ويكون التسليم في غابة
أو على طريق فرعي ،األس��وأ أن ينقلب النرد إلى ما ال يرضي ،قد
يشك أحدهم بأنك عرفت فيه عالمة ،أو نبرة صوت أو ...فتكون
النهاية وق��د تعود ف��ي كيس ،وك��م م��ن أه��ل دف�ع��وا الفدية وم��ا عاد
المخطوف ،لكنك كسوري يجب أن تتذكر دائما ً أنّ هذه الفوضى،
وهذا الخروج على القانون ،أوجدهما على أرضك الغرب المتوحش
خدمة ألغراضه وأهدافه المتعددة ،استمرار التخلف والنهب ،بقاء
أس��واق��ك مفتوحة ،التبعية ،والسيطرة السياسية واالقتصادية،
وكلها تخدم استمرارية واستكمال المشروع الصهيوني ،وهو
خازوق المنطقة ...في عرف بعض العرب من األعراب ،لم يعد هذا
المشروع يهدّد وجودهم رغم أنيابه النووية البالغة أكثر من مئتين،
بل هي قنبلة المستقبل اإليرانية ...باألحرى قنبلة الصراع المذهبي
الذي تعزف سيمفونيّتها أصابع وألسنة عربية ،بدءا ً من سيّئ الذكر
حسني مبارك ،وصوالً إلى أستاذه في المحفل عبد الله بن الحسين
ومن خلف الستار رئيس لجنة القدس الماسوني محمد السادس.
األميرال الياباني الذي وضع خطة الهجوم على بيرل هاربور،
وخالل استعراضها مع قادته ،قال له أحدهم :أنت يا سيدي في غاية
الذكاء !...أجابه األميرال :القائد الذكي هو َمن يربح المعركة من دون
حرب !...كانت الضربة مؤلمة ألميركا ،لكن اليابان خسرت الحرب
ف��ي النهاية  -إص��رار الحكومة السورية على إج��راء االنتخابات
الرئاسية ف��ي موعدها ك��ان الرسالة األه � ّم إل��ى القيادة األميركية
وللغرب والعالم ،قرأ قادة أميركا ما بين السطور ،فهموا ،فأعلنوا
أنّ إس�ق��اط نظام الرئيس األس��د ه��و المستحيل ،وح��ده��م األت��راك
والسعوديون لم يفهموا ذلك وأنّ نسبة  85%من شعب سورية
ليست معهم ،األتراك بسبب الغرور والسعوديون بسبب البالهة،
وألنّ المصالح الصهيو ـ أميركية تفرض على اإلدارة األميركية
استمرارية اللعبة أعلنت ع��دم التراجع ،ب��ل ،االنتقال إل��ى تسليح
وتدريب «معارضة معتدلة» ،ومفهوم أنّ المعارضة المعتدلة هي
معارضة الحوار وليس السالح ،وألنّ تدريب جيش معارض غير
ممكن على األرض األميركية تط ّوعت الدولتان السعودية والتركية
لتوفير أمكنة التدريب والتمويل ،وهذا بح ّد ذاته إعالن حرب ،يعطي
المب ّرر القانوني والشرعي إلعالن سوري مماثل ،لكنها الرصانة
السياسية للقيادة السورية ،قمة الذكاء أن تربح المعركة من دون
إع�لان الحرب ،تركيا مأزومة داخلياً ،والشرخ يتسع على أرض
ّ
بغض النظر عن ربح العدالة والتنمية معركة االنتخابات بما
الواقع
التوجس حدود الرعب
من
حالة
في
والسعودية
أالعيب،
من
رافقها
ّ
مما قد يحصل ...الدولة السورية ليست في موقف العاجز عن ر ّد
الفعل ،وهي تكسب المعركة واألدل��ة يعرفها قادة الدولتين قبل أن
يعرفها الشعب السوري ،المصيبة األكبر أن يكونوا في حالة الغفلة
التامة بعيدا ً عن توقعات مراكز األبحاث العالمية التي ترتكز إليها
قرارات اإلدارة األميركية أو دول «الناتو».
قد يكون األت��راك أكثر خبرة في لعبة النرد ،لكن قواعدها غير
ثابتة في زمن الحروب واالضطرابات ،تصبح لعبة في غابة ،هي
الفانتازيا في حالة االسترخاء مع فنجان القهوة التركية للسلطان،
قد يكون تعادل ،وتسوية داخلية إنْ لم تسقط عين العرب !...لكن
البله السعودي يفتقر إلى المرونة متشبّها ً بسلوك الجمل الهائج،
ال�خ�س��ارة أرج��ح االح �ت �م��االت ،ال � ِق � ْدر ال�س�ع��ودي على ن��ار حامية
والغليان يقترب ...الدولة السورية ليست بحاجة لتضع مزيدا ً من
الحطب في الموقد !...يكفي االنتظار فربما آن األوان للتخلص من
حكم آل سعود وعودة نجد والحجاز إلى عروبة حقيقية بعيدا ً عن
إسالم ابن عبد الوهاب وتلمود مردخاي.

