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�إ ّمـا مع الدولة ال�سوريّة �أو مـع «داعـــ�ش»!

مخاطر �سيا�سة الحكومة العراقية
} حميدي العبدالله
بات واضحا ً أنّ حكومة حيدر العبادي ،تعتمد سياسة جديدة في مواجهة
تنظيم «داع��ش» تقوم على ركيزتين ،األول��ى عدم استهداف هذا التنظيم في
المناطق اآلهلة لكي ال يقود سقوط المدنيين إلى تعاطف سكان المحافظات
التي سيطر عليها «داعش» معه وااللتفاف حوله ،والثانية عدم إرسال قوات
الحشد الشعبي إلى هذه المناطق لتحاشي إمكانية تصوير الصراع على أنه
صراع مذهبي.
وثمة اعتقاد بأنّ هذه السياسة تخفي رسائل ضمنية ثالث ،الرسالة األولى
موجهة إلى الواليات المتحدة ودول المنطقة مفادها بأنّ مهمة الصراع ض ّد
«داع��ش» تعنيكم أكثر من الحكومة العراقية ،التي أ ّمنت المناطق المختلفة
مذهبيا ً وطائفياً ،ولم يعد هناك خطر حقيقي من «داعش» على هذه المناطق،
وبالتالي ف��إنّ سيطرة «داع���ش» على مناطق واس��ع��ة م��ن ال��ع��راق ،وترسيخ
هذه السيطرة سيح ّول هذه المناطق إلى قاعدة لتوجيه الضربات ليس إلى
المناطق العراقية األخ��رى وحسب ،بل إلى ال��دول المجاورة وال سيما تلك
الحليفة للواليات المتحدة والدول الغربية .الرسالة الثانية موجهة إلى سكان
هذه المناطق ،مفادها إذا كنتم دعمتم «داعش» واعتبرتموها أنها خيار أفضل
من الحكومة العراقية فعليكم وحدكم تح ّمل تبعات ممارسات هذا التنظيم،
وعليكم أن تقوموا بمفردكم بإبعاد خطره ألنكم المتض ّرر األساسي أكثر من
المك ّونات العراقية األخرى ،وتراهن الحكومة العراقية ،أو بعض أطرافها ،أنّ
يحول ذلك دون االستقطاب المذهبي .الرسالة الثالثة موجهة إلى الشركاء
في الحكومة العراقية الذين يعتمدون سياسة تقوم على توفير المبررات
لـ«داعش» عبر انتقاداتهم للحكومة ،مفاد هذه الرسالة أنه على هؤالء الشركاء
أن يتح ّملوا مسؤولياتهم وأن يدافعوا عن صفتهم التمثيلية في الحكومة
العراقية عن المناطق التي تسيطر عليها «داعش» ،وهذه مسؤوليتهم.
لكن هذه الحسابات ،وعلى الرغم من حيثياتها الواضحة ،وربما المفهومة
والمب ّررة ،إال أنّ لها أوجها ً سلبية أخرى ليس على األميركيين وحلفائهم في
المنطقة ،وعلى سكان المناطق التي تسيطر عليها «داع���ش» ،وممثلي هذه
المناطق في الحكومة ،بل على مجمل الوضع في العراق ،إذ أنّ ترسيخ سيطرة
«داعش» في مناطق تواجدها الحالية ،سيقود إلى واحد من سيناريوهين:
السيناريو األول ،تقسيم العراق على أساس مذهبي ،وتكريس هذا التقسيم
بقيام دولتين ،حتى وإنْ لم يت ّم االعتراف بدولة «داع��ش» ،ولكن مع مرور
الزمن تتح ّول إلى كيان يصعب الحقا ً تقويضه.
السيناريو الثاني ،ستتح ّول هذه المناطق إلى قاعدة إلع��داد اإلرهابيين
القادرين على ش ّن حروب استنزاف ،أوالً ض ّد سكان المناطق العراقية األخرى،
ومن شأن حروب االستنزاف هذه أن تح ّول حياة العراقيين إلى جحيم ،كما
هو حاصل اآلن ،ألنّ غالبية العراقيين يقطنون في بغداد ومحافظات أخرى
تض ّم ك ّل أشكال النسيج االجتماعي العراقي ،فضالً عن أنها سوف تستنزف
ق��درات ال��ع��راق ،كما أنها ستتح ّول إل��ى قاعدة لضرب االستقرار في الدول
المجاورة ،وال سيما في األردن وسورية وربما تركيا ،وقد تؤدّي سيطرة
هذه الجماعة اإلرهابية على مناطق محاذية للحدود العراقية في هذه الدول
إلى تغيير توازن القوى الميداني في غير مصلحة الحكومة العراقية ،األمر
الذي يحمل معه مخاطر كثيرة.

ن�صراهلل� :أك ّرر عون مر�شحنا
} روزانا ر ّمال
جرى التداول بمعلومات سرعان ما نفتها قيادة الجيش عن لقاء ض ّم األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،بينما لم يصدر
أي نفي أو تأكيد ،وهو ما بات مستبعدا ً بعد النفي الذي أصدرته قيادة
بعد عن حزب الله ّ
الجيش ،فيما رجحت مصادر مطلعة ان يكون اللقاء قد ت ّم فعالً.
بمعزل عن ظروف اللقاء ،وما إذا كان قد ت ّم ام ال ،فالعالقة التي تربط بين الجيش
والمقاومة وموقعها في عناية السيد نصرالله من جهة ،ومن جهة أخرى الوقائع
المحيطة بحركة الجيش في الظروف الراهنة وما تمليه من مواقف في ظ ّل التحديات
يبقيان موضعا ً جديرا ً باالهتمام ،وال يقلّل من قدره عدم حصول اللقاء او نفي حدوثه
لضرورات السياسة اللبنانية ،وليس غريبا ً أيضا ً سواء ت ّم اللقاء ام لم يت ّم ان يكون على
جدول أعمال السيد نصرالله تهنئة الجيش وقائده باإلنجاز النوعي لمخابرات الجيش
التي يتطاول عليها الكثيرون هذه األيام ،وهو اإلنجاز المتمثل بإلقاء القبض على أمير
«داعش» في الشمال أبي بكر الميقاتي في مخبئه بالضنية ـ شمال لبنان ،ومقتل ثالثة
من كوادر التنظيم اإلرهابي ،بما اعتبرته مصادر أمنية تفكيكا ً للخلية القيادية لـ«داعش»
في شمال لبنان.
واللقاء اآلتي في ظ ّل التصعيد األمني الحدودي ،وما دار فيه ،يبدو أنّ السيد نصرالله
اعتزم وضع النقاط على الحروف في عدة ملفات ،أبرزها سحب اللبس من موقف
الحزب وك ّل ما يمكن ان تتناوله الصالونات السياسية حول مناورات لدعم مرشح
رئاسي ،أو التفاوض بخصوصه ،هذا ما أكدته زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي
الى السيد نصرالله حيث سمع دعم حزب الله الثابت للمرشح الرئاسي العماد ميشال
عون.
لقاء نصرالله ـ قهوجي قبل  3اسابيع من تاريخه ،اي لدى التصعيد األمني في جرود
عرسال ليس إال تأكيدا ً على خطورة المشهد ووحدة الحال والتنسيق بين الجيش
أسس بال شك لالحاطة بمجمل التحرك لمواجهة اإلرهاب
اللبناني والمقاومة ،وهو لقاء ّ
في المرحلة المقبلة.
ال شك انّ للجيش اللبناني والمقاومة مالحم بطولية مشتركة وقد واجها معا ً العدو
«االسرائيلي» ،وال شك أيا ً أنه عندما يلتقي السيد نصرالله بالعماد قهوجي فإنّ هذا
اللقاء يأتي بالدرجة االولى لمناقشة خطورة ما يجري في السلسلة الشرقية وجرود
عرسال وباقي المناطق الحدودية ووضع الجيش اللبناني وتحرك المقاومة في تلك
أي هجوم.
المنطقة ،وما يمكن ان يكون متاحا ً للتعاون في ص ّد ّ
التطرق إلى الموضوع الرئاسي هو ّ
ملف أساس ،خصوصا ً بعد ك ّل ما طال العماد
قهوجي من اتهام له بالتلكؤ في إصدار قراراته بالهجوم على المسلحين إلرضاء
صح
أطراف داخلية او إقليمية او دولية ،وربما بانتظار اإليعاز للهجوم ،وعليه ...فإذا ّ
انّ السيد نصرالله ك ّرر دعمه للعماد عون كمرشح رئاسي فإنّ هذا الكالم بالنسبة
للعماد قهوجي سيكون واضحا ً وصريحا ً عن صعوبة موافقة حزب الله على وصوله
إلى الرئاسة حالياً ،وعليه فإنّ التوافق الداخلي عليه بات أصعب ،لذلك يقول مراقبون
«أصبح على العماد قهوجي ان ينصرف تماما ً الى قيادة الجيش واتخاذ القرارات
أي تشويش او تباطؤ مهما كان السبب».
المناسبة بعيدا ً عن ّ
وتفيد المعلومات انّ السيد نصرالله قدم تهنئة لقيادة الجيش اللبناني على العملية
النوعية في الضنية واعتقال اإلرهابي ميقاتي .واكد السيّد نصرالله دعم حزب الله
الواضح والثابت للعماد عون او ما يستنسبه العماد عون لرئاسة الجمهورية حسب
حزب الله هو الثابت الوحيد الذي ال يمكن تخطيه من قبل الحزب ،وعليه للذين يعتقدون
اي انتخابات برفع ورقة فيتو العماد عون فإنّ عليه اعادة النظر
انّ حزب الله يعرقل ّ
بالموقف حيث الكلمة الفصل فيها للعماد عون وليس لحزب الله كما يحاول البعض
التاكيد.
السيد نصرالله« :أعود وأك ّرر أنّ مرشحنا هو العماد عون او من يرتضيه».

«توب نيوز»

ال�شيخ النمر و�سلمان ر�شدي
يخوض العالم حربا ً على سورية تحت شعار حقوق اإلنسان.
المراقبون العرب ألقوا بمسؤولية العنف في سورية على المعارضة فرفض األمين العام
لألمم المتحدة توزيع تقريرها.
كوفي عنان قال إنّ العنف في سورية مم ّول ومسلّح بأيدي دول كبرى وإقليمية وتشترك
فيه مجموعات إرهابية.
العالم يعتبر اإلرهاب القوة المنظمة في المعارضة ،ورغم ذلك يواصل حصار سورية
بذريعة حقوق اإلنسان.
الصحافة األجنبية فضحت مسؤولية اإلرهابيين عن استخدام السالح الكيميائي،
وكشفت أنّ الدولة التركية هي ّمن ز ّودهم به ولم يتغ ّير شيء ألنّ حقوق اإلنسان فوق
السياسة كما قال الرئيس الفرنسي.
أصدر الكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي كتاب آيات شيطانية فأساء إلى مشاعر
مليار مسلم ،فأفتى اإلمام الخميني بقتله ،فقامت الدنيا ولم تقعد.
الشيخ نمر النمر لم يحمل سكينا ً ولم يك ّفر ولم يسئ إلى مشاعر شريحة من الناس ،وال
شتم شخصاً ،بل عارض حاكما ً ظالما ً يعترف العالم كله أنه يشكل أش ّد األنظمة تخلّفا ً
وأكثرها ظلماً ،وحكم النمر باإلعدام.
هل يوجد شيء اسمه حقوق اإلنسان يحرك العالم؟
إنه النفط ساحر...
التعليق السياسي

د .فيـصـــل المقـــداد
نائب وزير الخارج ّية السور ّية
بدأت الحرب على سورية في شهر آذار من عام  ،2011فقد
عندما
ْ
البعض ،في سورية وخارجها ،البوصلة وصدّقوا أنّ ما يجري هو
ربيع عربي يتمدد هنا وهناك كي ينعم المواطن العربي في تونس
ومصر وليبيا واليمن بالديمقراطيّة وال��ح��ر ّي��ة وح��ق��وق اإلنسان!
انجرت دول وقادة في المنطقة وخارجها ،خلف هذه الرواية
آنذاك
ْ
التي أثبتت األسابيع واألشهر والسنوات الالحقة أ ّنها لم تكن سوى
وهم وسراب .ومما زاد من أسباب الشك والخوف هو عدم وصول
ه��ذا الربيع إل��ى دول هي بحاجة حقيقية إل��ى الديمقراطيّة وحقوق
اإلنسان ،خصوصا ً في السعود ّية؟
المضحك المبكي هو استهتار نخب عربيّة من المف ّكرين والتنظيمات
بعقولهم هم بالذات وبنظرياتهم الثور ّية وأحيانا ً التقدميّة لركوب
الموجة وقبول التضليل على أ ّنه حقيقة ،وقاموا بدعم ما يجري من
حراك على أساس أ ّنه البديل واألمل الذي انتظروه طويالً .وعلى رغم
ما رأوه أمام أعينهم في تونس والحقا ً في مصر وبعدها في ليبيا،
فإ ّنهم عاندوا وضربوا أقدامهم في األرض ليقولوا لنا إنّ ما يجري ما
هو إال تعبير «لإلرادة الجماهير ّية وعن طموحات العرب».
ال أريد االدعاء إطالقا ً بأنّ ما جرى في تونس والحقا ً في مصر كان
بعيدا ً ع ّما كنّا نتمناه وننتظره ،ألنّ نظامي السادات وحسني مبارك
دفعا الشعب المصري إليه دفعا ً من خالل رهن مصر أرضا ً وشعبا ً
لمخالب ال��دول الغربيّة االستعمارية وتسليم قرارهما السياسي
لـ«إسرائيل» والواليات المتحدة األميركيّة والسماح بانتشار الفساد
في كا ّفة مفاصل الحياة االقتصاد ّية واالجتماعيّة المصر ّية .كما أ ّننا
ال نخفي أ ّننا كنّا نتو ّقع ح��دوث ذلك قبل عام  ،2011وأنّ انتفاضة
كانت يجب أن تتم منذ السبعينات والثمانينات
الشعب المصري
ْ
والتسعينات م��ن ال��ق��رن الماضي والعقد األ ّول م��ن ال��ق��رن الحادي
والعشرين الحالي .إالَّ أ ّن��ن��ا ،وم��ع كل ذل��ك ،كنّا نتو ّقع هبة الشعب
المصري في كل يوم أو كل شهر ولم نفاجأ بانتفاضة شعب مصر،
خصوصا ً أنّ محاوالت هذا الشعب لالنقضاض على النظام السابق
كانت متو ّقعة كما يعرف الجميع بطبيعة ال��ح��ال ...أ ّم��ا في تونس،
ْ
فإنّ األوض��اع السياسيّة واالجتماعيّة التي فرضها النظام السابق
كانت تنبئ بإمكانيّة حدوث تطورات لم تكن ،في الحقيقة ،واضحة
ْ
المعالم ،كما أ ّنها لم تكن تغلي داخل المجتمع التونسي كما كان الحال
في الوضع المصري .وال أريد تفصيل األوضاع التي م ّر ْت بها ليبيا،
وال الدخول في األوضاع االقتصاد ّية واالجتماعيّة التي كان يمر بها
هذا البلد العربي ،لكن اضطرار الواليات المتحدة األميركيّة وفرنسا
وبريطانيا وأدوات��ه��م م��ن ال��ع��رب ف��ي ال��س��ع��ود ّي��ة واإلم����ارات وقطر
للتنادي لغزو ليبيا وتدميرها وقتل شعبها وقيادتها ،ونشر الخراب
واإلرهاب على أرضها هو ما نراه اآلن ماثالً أمامنا ،وهو الذي يفضح
الهدف الرئيسي الكامن خلف العدوان الذي شهدناه على ليبيا لتغيير
نظامها بالق ّوة.
هنالك إج��م��اع يتبلور اآلن داخ��ل المنطقة وخ��ارج��ه��ا على أنّ ما
حدث في هذه البلدان العربيّة ال عالقة له ال بفصل الربيع أو غيره
من الفصول ألنّ فصول الشتاء والصيف والخريف هي دورة الحياة
وال نرغب بتشويهها ،وال يجوز لنا ،كما أعتقد ،ربطها إط�لاق��ا ً أو
إساءة استخدامها تحقيقا ً ألهداف رسمتّها بد ّقة دوائر االستخبارات
«اإلسرائيليّة» واألميركيّة تحقيقا ً لغاياتها في إط��ار إضفاء طابع
رومانسي عليها يلقى التفافا ً من الجماهير حولها وبهدف قمع تطلعات
شعبنا العربي نحو االنعتاق من أصفاد االستعمار ،واالستعمار
الحديث والهيمنة «اإلسرائيليّة» – األميركيّة – الغربيّة على دولنا
ومقدراتنا االقتصاد ّية والجغرافيّة والسياسيّة واالجتماعيّة.
إنّ ما حدث آن��ذاك يبسط ذات��ه أمامنا واضحا ً جليّاً ،والمسرحيّة
ظهرت
التي أراد كاتبها ومخرجها وممثلوها تسويقها بذكاء إلينا
ْ
على حقيقتها هزيلة وغير مقنعة .ف�لا المؤلّف األميركي الغربي
درسها جيّدا ً ودفع لها بكل إمكانياته الفكر ّية والعقليّة كي نصدّقها،
َ
وال مخرجها استطاع لملمة عناصرها لتقديم ع��رض يبهر به من
ل��ه بصيرة ،وال الممثلون ك��ان��وا على المستوى المطلوب .وهكذا
فإنّ المشاهدين وجدوا أنّ أغلب هؤالء الممثلين كانوا من أصحاب
��ج��ار ال��م��خ��درات والسالح
ال��س��واب��ق وق��ط��اع ال��ط��رق وم��ت��ع��اط��ي وت ّ
وعمالء االستخبارات الغربيّة الذين كانوا يقبضون أجورهم «على
القطعة» والمستأجرين من المعتوهين والمغامرين ،وهكذا وجدنا أنّ
السيّد «اإلسرائيلي» كان هو مؤلّف مسرحيّة «الربيع العربي» وإ ّنه
هو ال��ذي ق��ام بفرضها على األميركي واألوروب���ي ،كما أنّ المخرج
على أرض الواقع لم يفهم أ ّنه يمكن أن يضلّل البعض بالصور التي
أعتقد أ ّنها مبهرة ،إالَّ أ ّن��ه انكشف من خ�لال ع��دم تمكنه من إخفاء
حقيقة ما حدث.
م��ا ه��ذا الربيع ال��ذي تبين للكل أنّ «إس��رائ��ي��ل» وأم��ي��رك��ا هما من
ّ
خططوا له ،وأنّ البديل ال��ذي طرحوه لألوضاع التي تمر بها األ ّمة
ً
ً
ً
لم يكن بديال جيّدا ،خصوصا أنّ هذا البديل كان اإلخوان المسلمين
والجماعات السلفيّة والتكفير ّية واإلره��اب��يّ��ة األخ��رى على امتداد
الساحة العربيّة ،هؤالء الذين تتخاطف سيوفهم الصدئة السعود ّية
ّ
وتسخران إعالما ً رخيصا ً في الغرب
من جانب وقطر من جانب آخر
وفي السعود ّية وقطر واإلمارات إلعالن «بزوغ نظام عربي جديد»!
وما هذا الربيع الذي ال تنتج انتخاباته «الديمقراطيّة ج ّدا ً ج ّدا ً ج ّداً»
سوى اإلخوان المسلمين والمتطرفين في كل هذه األقطار العربيّة!
بت به العناية
وما هذا الربيع الذي باركته يد الرعاية األميركيّة
ورح ْ
ّ
لت له األنظمة النافذة في الخليج.
«اإلسرائيليّة» وهل ّ ْ
واستكملت جماهيرنا وعيها لما حدث،
��ت ال���ص���ورة...
ْ
ات��ض��ح ْ
وأعلنت سورية أنّ ذلك لم يكن أبدا ً حلم الجماهير العربيّة .وعندما
ْ
وقامت بحملة توعية لشعبها وأ ّمتها
أعلنت سورية كشفها للمؤامرة
ْ
ْ
لفضح حقيقة ما يجري ،وخوفا ً من انفضاح الجهات واألطراف التي
دفعت إلى تخريب سورية ،كمرتكز أساسي إلسقاط مؤامرات أميركا
ْ

وفرنسا وبريطانيا و«إسرائيل» ،وأدوات هؤالء في الخليج العربي،
سارع كل هؤالء إلى استخدام السالح في سورية وقتل أبرياء هنا
وهناك واتهام الحكومة باستخدام العنف للرد على ما أسموه «ثورة
الشعب» ،بينما كان الضحيّة دائما ً هو المواطن البريء والشرطي
ال��ذي يسعى إل��ى وق��ف القتل الصهيوني – األميركي ألبناء شعبنا
وجيشنا العربي السوري ،الذين كانوا الهدف األ ّول لكل ما جرى.
لتقصي حقيقة ما
أرسلت الجامعة العربيّة فريق السيّد الدابي
ْ
ّ
يجري وتقديم توصيات لوقف سفك ال��دم��اء ،إالَّ أنّ ال��داب��ي خرج
ّت العائلة السعود ّية ومهندسي القتل والدمار في سورية
بنتيجة هز ْ
حيث قال الفريق الدابي بالقلم العريض :هنالك إرهاب ومجموعات
إرهابيّة في سورية تقتل األب��ري��اء .فقام آل سعود وغيرهم بإلغاء
البعثة وتابعوا مسيرتهم الغبيّة إل��ى مجلس األم��ن للحصول على
ترخيص آخر لقتل بلد عربي .لكنهم ،بفضل وعي وح��زم أصدقاء
س��وري��ة ف��ي مجلس األم���ن ،فشلوا ف��ي ذل��ك .ث��م أوع��ز السعود ّيون
و«اإلسرائيّليون» «لثوارهم» استخدام األسلحة الكيماوية وارتكبوا
فت األمم
م��ج��زرة يندى لها الجبين ف��ي غوطة دم��ش��ق .وعندما كل ّ ْ
المتحدة البروفيسور «سيلستروم» بالتحقيق في ذلك ،فشلوا ،م ّرة
أخرى في توجيه التهمة إلى سورية ،وأنهوا البعثة ووضعوا تقرير
سيلستروم في األدراج والمحفوظات .كل هذا كان بهدف وحيد هو
كانت هي الهدف
الوصول إل��ى غاية ربيعهم المزعوم ألنّ سورية
ْ
والمبتغى ،لكنهم فشلوا ...وسيفشلون.
لقد ق��ام أع��داء س��وري��ة بضخ ك��ل م��ا استطاعوا م��ن أم��وال لشراء
النفوس المريضة لقتل السوريين ،كما قاموا بتسليح كل من قبل من
الفاسدين والمرتزقة بقتل أهله ومواطنيه .وعندما لم ينجحوا بذلك
شجعوا قتلة ومجرمي العالم للمجيء إلى سورية عبر نظام اإلخوان
ّ
المسلمين في تركيا ،لكنهم فشلوا م�� ّرة أخ��رى في الوصول إلى ما
أرادوا ،وفشل أردوغ��ان ال��ذي يتطلّع للجلوس على ع��رش الخالفة
العثمانيّة الوثير على رغم كل األموال والوعود التي دفعها الغرب له
ولمجرميه وللمجموعات اإلرهابيّة التي بلغ تعدادها المئات إن لم نقل
اآلالف .وكذلك فشل آل سعود واألدوات األخرى في الخليج ...ولم
يبقَ بيدهم إالَّ الزج بآخر مبتكراتهم ،فكان لهم «داعش» ،فرع تنظيم
القاعدة في العراق وال��ذي اختبروه جيّدا ً وتر ّبى في أحضانهم...
وعلى موائدهم إثر االحتالل األميركي للعراق ،كما ترعرعت أم هذا
التنظيم« ،القاعدة» ،على أيادي أبناء آل سعود وإدارة رونالد ريغان،
في حربهم على الشعب األفغاني.
إالَّ أنّ هذا التنظيم وأشقاءه في «جبهة النصرة» و«الجيش اإلرهابي
الحر» و«الجبهة اإلسالميّة» ،أبناء وبنات «القاعدة» ،لهم أيضا ً أجنداتهم
الخاصة .ول��م يعد السيّد ق���ادرا ً على إدارة عبيده في إط��ار مصالح
ّ
اآلخ��ري��ن م��ن متشددين وأص��ح��اب السواطير وم��ا يس ّمى المحاكم
الشرعيّة ألنّ لهم أهدافهم أيضاً ،ولم يعودوا يكتفون بما يلقى إليهم
من أم��وال ،وما يكتب عن «شجاعتهم وإقدامهم من بطوالت» .وربما
غالى هؤالء بتقديم الخدمات لسيّدهم الذي قال لهم أخيرا ً كفى ،أو أ ّنه
أوصلهم إلى مكان كان مطلوبا ً منه أن يقول عنده كفى...
إنّ إطالة مدى مواجهة سورية للمجموعات اإلرهابيّة ومن يدعمها
ألك��ث��ر م��ن ث�لاث س��ن��وات ي��أت��ي بسبب اس��ت��م��رار ال��والي��ات المتحدة
وال��س��ع��ود ّي��ة وف��رن��س��ا وت��رك��ي��ا وغ��ي��ره��ا ف��ي تسليح المجموعات
اإلرهابيّة بمختلف أسمائها وتمويلها وإيوائها وتدريبها من ِقبَل هذه
كانت صنيعة الغزو األميركي الغربي
الدول وغيرها .كما أنّ «داعش»
ْ
للعراق .وعلى األمين العام لألمم المتحدة ،المؤتمن على مصداقية
األم��م المتحدة ،أن يتقيّد بالحقيقة ،وإالَّ ف��إنّ م��ن ي��ع��رف التاريخ
والحقيقة وهم كثر ،سيقول له كالما ً ال يليق بمنصبه ومسؤولياته.
وال يمكن للغرب وأدوات��ه في هذين الجانبين تدوير الزوايا وتبرير
س��ي��اس��ات ب��ع��ض دول����ه ال��داع��م��ة ل�ل�إره���اب ،وال���ه���روب م��ن تح ّمل
مسؤولياته أمام شعوبه وأم��ام العالم وأم��ام األمم المتحدة والرأي
العام العالمي.
لقد فضح نائب الرئيس األميركي جو بايدين ،ال��ذي ضاق ذرعا ً
ب��أدوات��ه ف��ي تركيا والخليج بالخدمات السيئة التي قدّمها هؤالء
إلدارت��ه في كل الدول العربيّة التي حط بها رحال الربيع المزعوم.
وق��ال ب��اي��دن بلغة إنكليز ّية أميركيّة ال خطأ فيها ،إنّ سبب ك��ل ما
حدث كان الحقد األسود من ح ّكام السعود ّية وتركيا وغيرهما تجاه
شعب سورية وقيادته المسؤولة والمدافعة عن كرامته وحقوقه.
ولن نسأل هنا اإلدارة األميركيّة عن أسباب إعالنها المتأخر هذا،
لكننا ن��ق��ول إنّ ق��ي��ام «داع���ش» و«ال��ج��ي��ش ال��ح��ر» و«ج��ب��ه��ة النصرة»
والتنظيمات اإلرهابيّة األخرى بقطع رقاب المئات ،إن لم نقل اآلالف
من السوريين ،كان يستحق أيضا ً اهتمام الواليات المتحدة والغرب
إذا كانوا صادقين في دفاعهم عن حقوق اإلنسان ونواياهم في إبعاد
خطر اإلرهاب ،وهم حتما ً ليسوا كذلك .على هؤالء جميعا ً أن يخجلوا
من أنفسهم ومن الجرائم التي ارتكبوها أو شجعوا على ارتكابها في
سورية والعراق ولبنان وليبيا وتلك التي يرتكبها اإلرهابيون ضد
شعبنا وجيشنا في مصر الشقيقة.
وهكذا ،لم يجد الغرب وأعوانه اإلقليميين ب��دا ً من إخفاء فشلهم
ع��ن شعوبهم وإعالمهم بعد أن وج���دوا أنّ ك��ل ال��دع��م ال��ذي قدّموه
لإلرهابيين والدماء التي كانوا سببا ً رئيسيا ً في إراقتها لم تقد إلى
تنفيذ سياساتهم في االنقالب على الحكومة الشرعيّة في سورية
وإخضاع كل المنطقة بعد ذلك إلرادتهم وإرادة سيّدهم في المنطقة:
«إس��رائ��ي��ل» .إال إ ّن��ه��م ل��م يخجلوا وت��اب��ع��وا حملتهم على الحكومة
السورية ،من جهة ،وعلى الحكومة العراقيّة من جهة ثانية ،وكأ ّنهم
ل��م ي��ك��ون��وا سبب ه��ذا ال��دم��ار وال��خ��ط��ر ال���ذي ل��م يعد م��ح��ص��ورا ً في
سورية والعراق ولبنان ومصر وليبيا واليمن ،بل أ ّنهم قاموا بالزعم
أنّ حكومات المنطقة هي المسؤولة عن ذلك .لكن« :مجنون يحكي،
وعاقل يسمع»! و«كاد المريب أن يقول خذوني»!
تحطمت أدوات الغرب وسيوفه الخشبيّة على صخرة الصمود
لقد
ْ
ال��س��وري األس��ط��وري ،ول��م يكن شعب س��وري��ة مستع ّدا ً للتضحية
بأبنائه وماله وممتلكاته للوقوف خلف منطلقات قيادته لوال إيمان
هذا الشعب بقيادته وجيشه .فهل كان لسورية أن تصمد لو لم يكن
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جيش سورية الباسل مستع ّدا ً لبذل أنهار الدماء رخيصة للدفاع عن
الوطن ،كل الوطن؟ وهل كان له أن يح ّقق اإلنجاز تلو اإلنجاز ،وأن
يمنع تمرير المؤامرة على سورية والمنطقة وقضاياها العادلة ،وفي
مقدّمها قضيّة فلسطين وتحرير الجوالن ،وما تب ّقى من أراض محتلّة
في جنوب لبنان ،لوال عميق إيمانه بعقيدته القوميّة وإيمانه الوطني
بصحة نهج سورية؟
ّ
ودفعت
أ ّما األدوات التي رعتها الواليات المتحدة وأدواتها الخليجيّة
ْ
لها الباليين لتنفيذ مخططات «إسرائيل» في سورية وفي المنطقة
فأين ه��ي؟ فاالئتالف ق��د ت��م��زق ،وه��و أص�لاً ل��م يمثّل ف��ي األساس
شيئا ً بالنسبة إلى سورية والسوريين ولذلك انقسم وتشرذم وال
يحترمه أصحابه بالذات من «إسرائيليين» وأميركيين وسعوديين
وقطريين وفرنسيين .وإذا ك��ان ال��غ��رب ب��ال��ذات ق��د حكم على هذا
االئتالف بالموت السريري كما حدث لسلفه المجلس الوطني ،فهذا
يعني منطقيّا ً أ ّن��ه ال حسابات لمثل هذا اإلط��ار المفلس في مستقبل
كانت الدول الغربيّة وأدواتها في
سورية .ومن جهة أخرى فإ ّنه إذا
ْ
المنطقة لم تعد تعتمد «جبهة النصرة» و«الجبهة اإلسالمية» وكذلك
ما ُيس ّمى بـ«الجيش الحر» لتنفيذ مهامها وسياساتها ،وأ ّنها بديالً عن
ذلك ستقوم ببناء جيش خاص من المرتزقة والقتلة في السعود ّية،
وإنّ ذلك ،كما يقول المسؤولون األميركيون سيمتد لبضع سنوات،
والمحصلة النهائيّة التي يمكن الوصول
فعلى ماذا يراهن ه��ؤالء؟.
ّ
إليها هي أ ّن��ه إذا كان الغرب يعترف بسقوط كل هذه األدوات ،وأنّ
جيش سورية البطل يتقدّم في كل يوم ليصل إلى المكان الذي يريد،
فعلى ماذا يراهن هؤالء أيضاً؟
كانت قطر والسعود ّية والواليات المتحدة األميركيّة ما زالت
إذا
ْ
تراهن على كتائب إرهابيّة وهميّة هنا وهناك ،فهي تعرف أنّ ذلك لن
يح ّقق لها إالَّ شيئا ً واحدا ً وهو إهدار مزيد من دماء السوريين! وإذا
كانت هذه األط��راف تريد تمرير العالقة بين «إسرائيل» وأصدقائها
ْ
وحلفائها الجدد في «الجيش اإلرهابي الحر» و«جبهة النصرة» فإنّ
ذلك قد يع ّكر الرؤية لبعض الوقت ،لكنه سينتهي عاجالً أم آجالً ،ألنّ
شعبنا سيعزل هؤالء ولن يقبل بهم أل ّنه يرفض خياناتهم ووالءاتهم
والخدمات التي يقدّمونها ألعداء الوطن.
ّ
يسطرون بطوالت في ال��دف��اع عن أرض
إنّ أبناء سورية الذين
ويضحون م��ن أج��ل ك��ل ذ ّرة تراب
ال��وط��ن ف��ي عين ال��ع��رب وغيرها
ّ
سور ّية هم أهلنا ،وليس أولئك الذين باعوا األرض وال��ع��رض ،أي
ّمت وستقدّم
عرضهم ه��م ،لـ«إسرائيل» وأع��داء األ ّم��ة .وسورية قد ْ
الدعم األرضي والج ّوي والسالح والغذاء ألهلنا في عين العرب على
رغم كل الصعوبات والتحديات التي يعرفها مقاتلونا وشعبنا هناك
قبل غيرهم.
��رت أمام
��ت أوه���ام ال��غ��رب وعمالئهم ف��ي المنطقة ق��د ت��د ّم ْ
إذا ك��ان ْ
أعينهم ،فال ائتالف بين أيديهم وال «جيش حر» وال ألوية وال كتائب
وال مرتزقة ،فلماذا يتعامون عن الحقيقة الم ّرة التي ُكتب عليهم تجرع
تهاوت قواعدهم وأزالمهم كما تتهاوى األحجار على
كأسها المر؟ لقد
ْ
رقعة الشطرنج ،ولم يبقَ في الميدان سوى «داعش» وشقيقته «جبهة
النصرة» اللتين أدانهما مجلس األمن في قراريه  2170و .2178لكن
السخرية هي أ ّننا نراهم ،ليل نهار ،يتحدّثون ،وكأ ّنهم يتسلّون ،عن
خطر «داعش» وق ّوة «داعش» ،وتمدّد «داعش» ،وسيطرته على أرض
من العراق وسورية .وإمكانيّة زحف «داعش» إلى كردستان العراق
وإلى األردن ولبنان والسعود ّية نفسها ،ناهيك عن قيام بعض خاليا
«داع���ش» النائمة ف��ي كندا وال��والي��ات المتحدة وبريطانيا بعمليات
إرهابيّة تهدّد األمن في هذه الدول وأرواح مواطنيها.
على هؤالء اآلن أن يعتذروا للشعب السوري ،إذا كانوا صادقين
في حربهم على «داع��ش» وإرهابها .وإذا أراد ه��ؤالء إبعاد االتهام
الذي توجهه كل الشعوب لهم حول شراكتهم الميكيافلليّة المؤ ّكدة
والمكشوفة للمنظمات اإلرهابيّة ،فإ ّنه لم يبقَ لهم إالَّ أن يعلنوا أ ّنهم
ضد اإلره��اب وتنظيماته قوالً وفعالً ،وأن يبدّدوا قلق شعوبهم من
تح ّول شوارعهم وأبنيتهم إلى ساحات دماء وقتل على يد «داعش»
وغيره ،وكذلك من االتهام الذي توجهه كثير من الدول وعدد متزايد
من المفكرين والمحلّلين حول الشراكة التي تربط «داعش» مع بعض
الحكومات الغربيّة والخليجيّة!
ً
ً
لقد ك��ان ل��س��وري��ة شعبا ً وج��ي��ش��ا وق��ي��ادة ش��رف سبق مكافحة
اإلرهاب ،وال يمكن إالَّ أن تفخر سورية وتعتز بأصدقائها وحلفائها
على الساحتين اإلقليميّة والدوليّة خصوصا ً للموقف اإليراني المبدئي
في مكافحة اإلرهاب ،والموقف الروسي الذي ال يساوم على إيمانه
بميثاق األمم المتحدة والشرعيّة الدوليّة وحقوق اإلنسان .ولن أبالغ
إذا قلت أنّ شرف مكافحة اإلرهاب يشمل قائمة طويلة من الدول في
آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينيّة والتي ال يتسع المجال لذكرها.
ها هي سورية تضع مكافحة إرهاب «داعش» وشقيقات «داعش»
وكانت هذه األولوية ،كما يعرف الجميع ،مطروحة منذ
أولو ّية لها.
ْ
بدء األحداث في سورية وخالل مؤتمر جنيف ،فمن هو الذين ّ
عطل
أبلغت سورية كل من يه ّمه األمر
تنفيذ هذه األولو ّية؟ ومع ذلك ،فقد
ْ
أنّ مكافحة اإلره���اب ف��ي س��وري��ة وخارجها ه��ي األول��و ّي��ة األول��ى،
ناهيك عن أولو ّيتها الثانية المتعلّقة بتحقيق المصالحات المحليّة في
كا ّفة أنحاء سورية لوقف اإلره��اب وسفك الدماء .ولم تقف القيادة
��دت أ ّن��ه ال بد من إيجاد إطار
السور ّية عند ذل��ك فحسب ،بل أ ّنها أ ّك ْ
للحل السياسي لألزمة في سورية يكلّل كل جهود مكافحة اإلرهاب
التوصل إلى مصالحات محليّة في كا ّفة
واالنتصار عليه ويكلّل جهود
ّ
أنحاء سورية .هذا هو طريق حل األزمة السور ّية.
إنّ المنطق يقول ،وق��رارات مجلس األم��ن ضد «داع��ش» تقول إنّ
مه ّمة البشر ّية اآلن هي مكافحة خطر «داع��ش» التي تمثّل أخطر ما
تواجهه البشر ّية من تحديات .وسورية تقف في مقدّمة من يتصدّى
لخطر «داع��ش» .واالستنتاج الطبيعي هو حتميّة وقوف من ُيحارب
«داع����ش» إل���ى ج��ان��ب س��وري��ة ف��ي ح��رب��ه��ا ع��ل��ي��ه .وه��ك��ذا أص��ب��ح من
المنطقي أنّ على من يريد مكافحة «داعش» أن يقف مع سورية ،وأنّ
من ال يقف مع سورية فهو يقف مع «داعش»!
فقولوا لنا أين تقفون؟

من �سانت لوي�س �إلى دم�شق ...قطار الإرهاب والعن�صرية الأميركية ي�سير
} نعيم ابراهيم ـ دمشق
أن تكون أسود اللون في بالد العم سام،
فهذا يعني أنّ رصاصة يمكن أن تخترق
ج��س��دك تأتيك م��ن م��س��دس أو بندقية
شقيقك األبيض.
ق��ب��ل أي�����ام ص���دح���ت ح��ن��اج��ر آالف
المتظاهرين ف��ي ش���وارع مدينة سانت
ل��وي��س ب���والي���ة م��ي��س��وري األم��ي��رك��ي��ة
بشعارات «العدالة للجميع» و«حياة
السود لها ثمن أيضا» و«ال عدالة ال سالم»
و«هذا ما تبدو عليه الديمقراطية» و«يجب
استقالة رجال الشرطة القتلة» ،احتجاجا ً
على العنصرية والعنف من قبل الشرطة
في المدينة ،ورفعت نساء يافطة كبيرة
باللون األب��ي��ض علقت عليها قطع من
ورق تمثل أيادي وقلوبا ً مل ّونة في إشارة
تضامن مع جميع النساء اللواتي فقدن
أبناءهن في أعمال عنف مع الشرطة في
فيرغوسون القريبة من سانت لويس،
حيث قتل الشابان األسودان مايكل براون
( 18سنة) وفونداريت مايرز ( )18سن ًة
برصاص الشرطة.
ال��ت��ظ��اه��رات ان��ط��ل��ق��ت ت��ح��ت ش��ع��ار
«نهاية أسبوع المقاومة» و«اوكتوبر في
فيرغسون» مطالبة باعتقال ومحاكمة
ضابط الشرطة داري���ن ويلسون ال��ذي
قتل ب��راون ،فيما جماعة «ارفعوا أيديكم

واتحدوا» وهي من بين الجماعات المنظمة
للتظاهرة ،والتي ظهرت بعد حادث مقتل
الشاب األس��ود المذكور ،تعهّدت بعدم
وق��ف االحتجاجات حتى يحدث تغيير
في تعامل الشرطة األميركية مع الشبان
السود.
ت��ؤك��د اع��ت��داءات الشرطة األميركية
والجرائم المتك ّررة التي ترتكبها بحق
المواطنين األميركيين وال سيما المتحدّرين
من أص��ول افريقية أو التينية أن مظاهر
التمييز العنصري ما زالت منتشرة إلى
ح ّد كبير في الواليات المتحدة رغم جميع
المزاعم التي تطلقها السلطات األميركية
وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة.
حاول الكاتب اﻹيطالي جوفاني ماورو
البحث عن حقيقة وجود العنصرية ض ّد
السود أو عدم وجودها ،ومدى انتشارها
بين البيض األميركيين ،فق ّرر اللجوء إلى
ع��دة مصادر أميركية رسمية ،وموثقة
لمعرفة الحقيقة ،منها مكتب اإلحصاء
األميركي ،والمركز الفيدرالي إلحصاءات
التعليم ،وم��ك��ت��ب ال���والي���ات المتحدة
لإلحصاءات العدالة ،والمركز الفيدرالي
إلحصاءات العمل .وقد توصل إلى وجود
تفسر ما يعانيه السود
عدة حقائق رقمية ّ
من عنصرية ،نعرض بعضا ً منها على
سبيل المثال ال الحصر...
 -بلغت نسبة ع��دد األط��ف��ال السود

ال��ذي��ن يعيشون ف��ي فقر  37ف��ي المئة
م��ن بين أط��ف��ال أميركا ،وي��أت��ي األطفال
األسبان في المرتبة الثانية بنسبة 27
في المئة ،يليهم األطفال اآلسيويون حيث
يعيش 11في المئة منهم في فقر ،ويأتي
في نهاية الالئحة األطفال البيض ،حيث
يعيش 10في المئة منهم فقط في فقر.
 يبلغ عدد السود العاطلين عن العملضعف عدد البيض العاطلين عن العمل،
وحتى السود الذين يعملون يتقاضون
مرتبات وأجو ًرا أق ّل مما يتقاضاه البيض
بنسبة  20في المئة.
 من بين ك ّل عشرة سود يعيشون فيالواليات المتحدة تجاوزوا سن الثالثين،
يوجد واحد منهم في السجن.
 من المحتمل أنّ ك�� ّل شخص أسودولد في عام  2001سيتع ّرض إلى دخول
السجن بتهمة ما أو بأخرى ،وذلك بنسبة
 32في المئة ،بينما تنخفض هذه النسبة
إلى  17في المئة بالنسبة لألسبان ،أما
بالنسبة للبيض ف���إنّ اح��ت��م��ال دخ��ول
السجن ينخفض إلى  6في المئةفقط.
 تغلظ ال��ع��ق��وب��ات القضائية التيتصدرها المحاكم األميركية ض ّد السود
بنسبة  20في المئة ،مقارنة بنفس األحكام
التي تصدر ض ّد البيض على نفس التهم.
 يتع ّرض التالميذ والطالب السودللفصل من مدارسهم ،أكثر مما يتع ّرض

الطالب البيض بثالثة أضعاف.
 في مدينة فيرغسون (التي قتل فيهاأحد رجال البوليس البيض الشاب مايكل
براون األعزل بست طلقات ،منها اثنتان
ف��ي ال����رأس) تبلغ نسبة ع��دد السكان
السود  67في المئة من السكان ،وفي
المقابل  94في المئة من رجال البوليس
هم من البيض.
 أعرب  48في المئة من األميركيين،عن مواقف عنصرية ضمنية ض ّد السود،
وذل���ك ف��ي ع��ام  ،2008وارت��ف��ع��ت هذه
النسبة إلي  51في المئة من بين البيض
في عام .2012
وحسب تقرير صادر من منظمة األمم
المتحدة في عام  2012تحتل الواليات
المتحدة األميركية ،المركز األول للدول
األكثر عنصرية ،وتتبع منذ استقاللها
س��ي��اس��ة ع��ن��ص��ري��ة وع��ب��ودي��ة وإب���ادة
جماعية ض ّد السكان األصليين من الهنود
الحمر ،وتمت ّد هذه السياسة لتطال السود
والالتينيين والصينيين واليابانيين
والمسلمين .وبحسب باحثين فإنّ تاريخ
الواليات المتحدة يزخر بكثير من النماذج
ّ
وال��ش��واه��د ال��ت��ي
ت���دل على العنصرية
الحقيقية التي تمارسها واشنطن حتى
اليوم ،حيث إنّ الثقافة العنصرية هي
المتبعة والمتوارثة على مدى الزمن.
أال يقتضي ذل��ك وغ��ي��ره م��ن أساليب

العنصرية في الواليات المتحدة األمريكية،
التعامل مع اإلدارة األميركية بالمثل،
وهي التي تزعم أنها حامية الديمقراطية
وحقوق اإلنسان في العالم كله.
عايشنا هذا الزعم في فلسطين المحتلة
منذ العام  1948وفي المنطقة العربية
وال��ع��ال��م ع��ن��دم��ا اس��ت��ه��دف��ت ال��والي��ات
المتحدة دوال ً مثل فيتنام و كوبا وكوريا
الديمقراطية وفنزويال ومعها ك�� ّل دول
أمريكا الالتينية والبوسنة والهرسك
وأف��غ��ان��س��ت��ان واالت���ح���اد ال��س��وف��ي��ات��ي
(ال��س��اب��ق) وس��وري��ة وإي���ران وال��ع��راق
وال��ي��م��ن وال���س���ودان وال��ج��زائ��ر ومصر
وتونس وغيرها.
أل��ي��س��ت م��ش��اري��ع ال���ش���رق األوس���ط
الجديد والكبير والفوضى الخالقة وصوال ً
إل��ى الربيع العربي نماذج واضحة من
استهدافات وعنصرية النظام األميركي ضد
اآلخر (دوال ً وقادة وشعوبا ومقاومة)...
يسير ق��ط��ار اإلره����اب والعنصرية
بقيادة اإلدارة األميركية رافعا ً شعارات
(ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وال��ح��ري��ة وال��ع��دال��ة
والمساواة وال��رأي وال��رأي اآلخ��ر )...من
سانت لويس إلى دمشق وك ّل المحطات
بينهما ،تاركا ً شواهد دامغة على حقيقة
ه���ذا ال��ن��ه��ج األم���ي���رك���ي ...ول��ك��م ف��ي ما
تعيشون من «خيرات» واشنطن دروس
وعبر يا أولي األلباب.

