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ما نطق عن الهوى

االتفاق بين بغداد و�أربيل:
الأ�سباب والأهداف

} د .شهناز صبحي فاكوش

} حميدي العبدالله
ت ّم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة المركزية العراقية في بغداد
وبين حكومة إقليم ك��ردس�ت��ان ،يقضي االت �ف��اق ب��أن تخصص الحكومة
العراقية ( )500مليون دوالر شهريا ً كرواتب لموظفي إقليم كردستان،
مقابل أن تقوم حكومة إقليم كردستان بالسماح للحكومة المركزية العراقية
بالتصرف بـ 150ألف برميل من النفط يوميا ً بالنفط الخام الخاضع لسيطرة
إقليم كردستان.
بمعزل عن ماهية االتفاق ،ومن الذي ربح ومن الذي خسر ،ثمة أسباب
جعلت االتفاق ممكنا ً اآلن بعد أن كان متعذرا ً في السابق ،وهناك أهداف
يسعى إليها ك ّل طرف من وراء ذلك .بالنسبة إلى الحكومة المركزية في بغداد
فإنّ األولوية اليوم للوحدة والتضامن إللحاق الهزيمة بتنظيم «داعش» الذي
بات تهديدا ً تفوق أخطاره أي تهديدات أخرى ،بما في ذلك التهديدات الناجمة
عن طريقة تصرف حكومة إقليم كردستان بالموارد الوطنية واألسلوب الذي
تسعى إلى فرضه القتسام هذه الموارد مع حكومة بغداد.
كما أن حكومة بغداد ترى أنّ أفضل وسيلة للح ّد من اللعب على الصراعات
العراقية الداخلية ،سواء من قبل تركيا ،أو من قبل الدول الغربية ،هو إنهاء
الخالف مع حكومة إقليم كردستان ،أو على األق ّل جعل هذه الخالفات شأنا
داخليا عراقيا ،وهذه هي األسباب واألهداف التي دفعت حكومة بغداد لتقديم
تنازالت كانت ترفض في وقت سابق تقديمها.
أم��ا بالنسبة إل��ى حكومة إقليم كردستان ف��إنّ أه��داف ودواف��ع مشابهة
دفعتها أيضا ً إل��ى التحلي بشيء من المرونة ،واالستعداد للوصول إلى
تسوية حول بعض القضايا الشائكة وليس كلها ،ألنّ قضية كركوك وقضايا
أي تنازالت في هذه
أخرى ال تزال مثار خالف وترفض حكومة أربيل تقديم ّ
المسائل ،وجدّدت رفضها دخول الجيش العرقي إلى كركوك ،أو المناطق التي
سيطرت عليها البشمركة بعد تمدّد «داعش» في نينوى وصالح الدين وديالى.
فحكومة أربيل باتت على قناعة ب��أنّ ع��دم التوصل إل��ى اتفاق مع حكومة
بغداد ح��ول بعض القضايا ،بما يتيح العمل بشكل مشترك ،س��وف يؤثر
على مساعيها لمواجهة «داع��ش» ،ال سيما أن حكومات غربية كثيرة ربطت
تقديم أي مساعدة عسكرية إلقليم كردستان بموافقة الحكومة المركزية في
بغداد ،وخطر «داعش» بتهديد حكومة أربيل قائم طالما استم ّر هذا التنظيم
بالسيطرة على الموصل وأجزاء واسعة من محافظة نينوى .كما أنّ استمرار
االعتماد على التعاون مع الحكومة التركية في ظ ّل التوتر الذي يسود اآلن بين
أنقرة والحكومات الغربية ،وفي ظ ّل موقف تركيا من عين العرب ،سيكون
له تبعات سلبية كثيرة على حكومة أربيل ،وال سيما على مسعود البارزاني
وحزبه ،وصعوبة االتكال على تركيا تحتم على حكومة أربيل تسوية بعض
خالفاتها مع الحكومة المركزية في بغداد ،هذه هي األسباب واألهداف التي
مكنت الطرفين من تسوية خالفاتهما ،وال شك أنّ خطر «داعش» كان المحرك
األساسي للوصول إلى هذه النتيجة.

المملكة العربية ال�سعودية
تلملم وتتدارك...
} روزانا ر ّمال
قمة الرياض أنهت الخالف الخليجي مع قطر وبقرار سعودي اماراتي بحريني
عاد السفراء الى قطر ...تنتهي الخالفات وتنتهي معها ملفات عدة ،هذا هو معنى
االتفاقات.
خروج قطر عن وحدة الصف الخليجي لطالما أزعج السعودية منذ ان تغيّرت
الوقائع واالحداث في الشرق االوسط الذي اجتاحه «الربيع العربي» ،وحينها ق ّرر
القطريون حجز مكانة إقليمية كبيرة لبلدهم كانت مكانة أكبر مما يمكن ان يحتويها بلد
صغير ذو تاريخ حديث في خوض غمار لعبة السياسة االقليمية.
لم تكن تعرف حينها قطر انّ عالقاتها مع إخواتها او جيرانها ستسوء كثيرا ً
فسحبت السفراء وقطر لم تبال...
اشتعلت الحرب بين السعودية وحلفائها من جهة وقطر وحلفائها من جهة أخرى
بين إعالم واتصاالت وسياسة واالثنين حليف لألميركي بالسياسات العامة ،وبين
مصر والسعودية وقفت قطر تغ ّرد خارج القِطر الخليجي تحت الزعامة التركية،
ليتع ّمق الخالف مع السعودية أكثر ،وينتقل الى مقاعد مجلس األمن في األمم المتحدة
فنجحت السعودية بمنع تركيا من حجز مقعد متقدّم في األمم المتحدة.
خليجيا ً يلفت انّ إنهاء الخالف مع قطر جاء مفاجئا ً وهو اذا تزامن مع شيء
فسيكون حتما ً خطوة استباقية للقاء االميركي اإليراني األوروبي «النووي» في 24
الجاري ،والذي يبدو هذه المرة أنه لوضع لمسة أخيرة وحاسمة.
اي اتفاق غربي مع ايران ينعكس إيجابا ً على مختلف
تدرك السعودية جيدا ً انّ ّ
ّ
ملفات المنطقة العالقة ويت ّوج إيران دولة كبرى شريكة في كل الحلول المطروحة
حول العراق وسورية واليمن والبحرين بشكل أساس ،النه يشكل بداية تطبيع
للعالقات االميركية االيرانية كانت قد سبقتها رسائل من الرئيس االميركي باراك
اوباما الى مرشد الجمهورية االيرانية السيد علي خامنئي ،وأكدتها االدارة االميركية
على لسان المتحدث باسم البيت االبيض.
صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية من جهتها كانت قد كشفت قبل اإلعالن عن
إنهاء هذا الخالف أنّ تنظيم «داعش» وجبهة «النصرة» عقدا اتفاقا ً يقضي بتوقفهما عن
القتال في ما بينهما ،وتوحيد صفوفهما في بعض مناطق شمال سورية ،وذلك خالل
اجتماع استغرق  4ساعات في مدينة األتارب غرب حلب ،بتاريخ  2شهر تشرين
الثاني الجاري.
ومعروف ان الخالف السعودي التركي القطري بشكل اساس ترجم ميدانيا ً
بالدعم والتمويل للحركات االرهابية ،وقد اشار ابو بكر البغدادي إلى هذا األمر في
رسالته الصوتية األخيرة حين قال إن السعودية كانت احد الداعمين منذ البداية ثم
توقفت ،باالضافة الى الضلوع التركي في تمرير االرهابيين باعتراف من الدولة
رسميا ً عبر فتحها معابر مؤخرا ً لمرور عناصر «الجيش الح ّر» وغيرهم ممن كانت
الحدود التركية لهم مسرحا ً للعبور الى سورية والعراق.
عودة العالقات الديبلوماسية الرسمية بين قطر وأخواتها في دول الخليج هي
عودة قطرية الى الوضع السابق وعودة عن مواقفها ،وبالتالي اصبح من الممكن
اعتبار انّ التوحد في وجه ايران ولملمة الحلفاء دليل واضح على انّ السعودية
تستشعر خطرين كبيرين ...االول سياسي والثاني وجودي ،وبالتالي فهي تسارع
اليوم الى لملمة ما يمكن من أوراق وش ّد اواصر الصف الخليجي .فـ»داعش» التي
تهدّد وجود المملكة رسميا والخطر االيراني بالنفوذ السياسي الخليجي اصبح
اكبر من اي وقت مضى بالنسبة اليها ،وبعد هذه العودة القطرية يصبح حلفاء
الواليات المتحدة العرب وبمعزل عن تركيا أقرب الى اإليحاء بالقوة وباالستعداد
الى المفاوضات قبل ان تفلت زمام األمور وتصبح عدة انعطافات أمرا ً واقعا ً على
الرياض.
«توب نيوز»

الحكومة العراقية و«داع�ش»
تعتبر الحكومة العراقية الحلقة األضعف في حلف المواجهة مع «داعش» ،حيث انهار
الجيش العراقي أمام نشوء اإلمارة ،وسقطت محافظات الوسط العراقي بصورة أوحت
أنّ العراق كله بات مهدّداً.
كانت اإلشكالية السياسية المحيطة بالواقع الحكومي تبدو فوق قدرة القوى المحلية
على الح ّل بسبب ما بدا أنه امتداد للمواجهة السعودية ـ اإليرانية في المنطقة.
مع تشكيل الحكومة الجديدة بدا أنّ هناك حلحلة بين مكونات العراق لتشكيل صيغة
مواجهة موحدة مع «داعش» فشاركت عشائر المحافظات التي سيطرت «داعش» باسمها
على مناطقها ،وتولدت تفاهمات على الرئاسات من رئاسة الجمهورية والبرلمان إلى
رئاسة للحكومة حققت اإلجماع وأنتجت حكومة تبدو حائزة على الثقة الالزمة لخوض
المواجهة مع «داعش».
تحسن إيراني ـ سعودي ،وأنّ رحيل نوري المالكي
ثبت أنّ ما شهده العراق لم يرافقه
ّ
من رئاسة الحكومة لم يكن ضمن تفاهم من هذا النوع ،بل ترتيب داخلي عراقي بمعونة
إيرانية.
استنهضت الحكومة الجديدة الجيش وأعادت ترتيب أوضاعه.
بدأ الهجوم المعاكس في محافظات العراق والعشائر تقاتل مع الجيش.
هزيمة «داعش» عراقيا ً بداية النهاية.
التعليق السياسي

ذاك هو التاريخ المكتوب والمعاش والقادم
حتماً ،إنْ بقينا على حالنا من التشتت والتفرقة.
والكثير م��ن ساستنا (ال��ع��رب) دم��ى تح ّركها
الخيوط التي تربطها بأيدي أعدائنا فتتراقص
جميعا ً على وقع اإليقاع ال��ذي تعزفه أوركسترا
اإلدارة األميركية.
هذه التي تسعى إلى تحقيق مآربها في الهيمنة
على منطقتنا .ث��م ت��رم��ي ال��ش��رارة ال��ت��ي تحرق
الدمية ،أو تلقيها أرضا ً بعد قطع خيوط اتصالها.
ال لشيء ...فقط ألنها اكتفت منها وانتهى دورها
حسب المرسوم ،أو لملل جمهورها منها (الشعب
الذي تحكمه).
ّ
تلف عجلتها
في خض ّم اللعبة العتيدة التي
األم��م ،واألم��ة العربية ضمنها .تتحفنا الهيئات
األممية بين الفينة واألخ��رى بمصطلحات ،تزجّ
العالم في إشكاليات ال ح��دود لها .هي ال تنطق
عن هواها .فاإليحاء فيها دائما ً للمخابر األميركية.
التي يتلطى خلفها اللوبي الصهيوني في فكره
المستنبط دائما ً من بروتوكوالت صهيون.
ه��ذه التي تدير السياسة العالمية ،وحركة
الدومينو المضطردة ،التي تضرب الخارطة الجيو
سياسية والديموغرافية العالمية ،ومحورها دائما ً
الوطن العربي باتساع رقعته .إما ربطا ً بعجلتها
أو نبذا ً في َن ْفر الجاذبية.
طرح هنتغتون مصطلح «صراع الحضارات»،
في نهايات القرن الماضي ،فمأل الدنيا وشغل
ال��ن��اس ،ف��ي إشكالية ل��م يتعاطاها مجتمعنا
العربي .على األق � ّل في مساحاته الظاهرة .وإنْ
كان لها إشارات غير متلمسة ،فهي في محدودية ال
ُترى ،اللهم إال تحت المجهر.
خلق المصطلح إش��ك��االت وجيسة ف��ي عالم
الفكر واألدب والسياسة والدين ...هذا في ظاهر
األمور .أما بواطنها فكان الهدف هو الدين والدين
فقط ،إليقاع الشرخ بين األديان ،ومخر الجزئيات
والتفاصيل التي ينفذ منها الشيطان ،ليتربّع على
عرش الفتن بين بعضها البعض ،والطوائف في
الدين الواحد.
هكذا فقط ُي��س� ّوق ال��دي��ن ...حال ًة انقسامية،
َتلصق به صفة اإلرهاب والقتل والتدمير .بحجة
نشر الصحيح منه ،في عملية تكفير لك ّل مخالف
وإيقاع القصاص الدموي مستهدفا ً المسيحية كما
ُ
تطف
اإلسالم ،وإنْ كانت أكثر محدودية حيث لم
على السطح.
كما ب��رزت تلك اإلسالمية التي جعلت الكيد
السياسي في كثير من دول العالم ترفع سيف
الطائفية إقصائيا ً أو مسخا ً وتسفيها ً للغير...
وصوال ً إلى اإلرهاب المنظم.
لم ينطق هنتغتون عن الهوى ،فقد كان لسان
ح��ال اإلدارة األميركية بمختلف مفاصلها (وإنْ
خ��ف��ي� ًة) مطلقا ً ال��ع��ن��ان لما يملكه م��ن عبقرية
ليسخرها في مصطلحه «صراع الحضارات».
اعتبر ذلك أنه ر ّد على تلميذه فوكوياما الذي
طرح مصطلح «نهاية التاريخ» لتكون الديمقراطية
الليبرالية هي الح ّل (لنهاية تاريخ) أنظمة الحكم
السياسية في منطقتنا .لتصل إلى النموذج الغربي
(الحر) ولسيادة اقتصاد السوق...
بينما أستاذه يطرح الثقافة واألديان ،على أنها
تحدّد مستقبل العالم من خالل صدام الحضارات.
وكالهما يجعل أميركا هي النموذج والمح ّرك.
بتنافر الخطاب األميركي عن الخير والش ّر؛ وخطاب
العنف والجهاد في الشرق األوس��ط .المصطلح
الذي ابتلع حقنا الطبيعي بتسميتنا وطنا ً عربيا ً أو
حتى منطق ًة عربية.

�أين الثريا من الثرى؟!
ك ّرس أفكار ما ورد من كال األميركيين هنتغتون
وف��وك��وي��ام��ا ...ب��وش اإلب��ن رئيسا ً ـ والصنيعة
األميركية ـ أس��ام��ة ب��ن الدن ومساعديهما ديك
تشيني وأيمن الظواهري.
كانت المحرقة الحقيقية لتطبيق التجربة،
أفغانستان ...ثم العراق ...وصوال ً إلى كل األنظمة
العربية الجمهورية ،عبر م��ا دع��ي بـ«الربيع
ال��ع��رب��ي» .ولكن تختلف ش��دة البطش إلسقاط
الدولة ،بالقدر ال��ذي ينضوي فيه النظام القائم
تحت ال��ج��ن��اح األم��ي��رك��ي أو رف��ض��ه الخضوع.
والحجة نشر الديمقراطية.
لو كان الهدف الديمقراطية كما يدّعون ،لكانت
الممالك واإلم��ارات المستبدّة في أنظمتها ،أ ْولى
بالحراك لتحقيق العدالة االجتماعية وتطبيق
الديمقراطية الليبرالية.
لكن ما ب��ات واض��ح�ا ً هو ال��وص��ول إل��ى تدمير
حضارة وتقدم دول األمة العربية ،بحجة الحاجة
لإلصالح .ثم زجّ عمالئهم وأذرع��ه��م اإلجرامية،
للصق اإلرهاب والعنف تحت عنوان الجهاد زيفا ً
باإلسالم.
الغاية بذلك إشغال الكبير والصغير ،وحرف
أف��ك��ار ال��ع��ا ِل��م وال��ج��اه��ل ،إل��ى مطايا مساحات
بعيدة؛ عن تلك التي تحيك فيها اإلدارة األميركية
مخططاتها العسكرية والسياسية لخداع العالم
بعناوين م��زي��ف��ة .تسللت م��ن خ�لال شروخها
إلى تدمير العراق وقبالً حراثة أفغانستان بعد
تحطيمها.
بعد ذلك امتدّت يدها إلى الوطن العربي عبر
رسائل مخادعة ،ب ّراقة ...والصهيونية العالمية
تحيك المؤامرات ،وتضع المواعيد على روزنامة
تدمير ما تس ّميه منذ عقود منطقة الشرق األوسط،
لتضمن شرعية وجودها فيه.
ازداد الحقد بعد قيام الدولة اإلسالمية اإليرانية،
التي اخترقت العالم بتناميها في االعتماد على
ال���ذات ،وص���وال ً إل��ى التخصيب ال���ذي لما ت��زال
إشكالياته قائمة حتى الساعة ،وال تصل فيه إلى
نتائج مع من و ّلوا أنفسهم أصحاب قرار عالمي،
حتى وإنْ انتقلت جلسات لقاءاتهم إلى مسقط،
إلبراز حسن النوايا في التعاطي مع ملفها النووي.
إنّ التصعيد فيه واستخدامه ورقة ضغط ـ ألنها
حليف لسورية ـ كلما كانت سورية أق��وى على
األرض ،صامدة في وجه عاصفة اإلرهاب ،والحرب
العالمية المفروضة عليها ،رغم فتح قربة أو أكثر
ينهال منها السالح والدمار والخراب.
أم��ا سحق أب��ن��اء األرض األصليين كما حدث
ف��ي ال��ع��راق م��ع اإلي��زي��دي��ة على سبيل المثال ال
الحصر ب��إدّع��اء وحدانية الخالق ،هي سياسة
أميركية بحتة نشأت على أساسها (نيو انكلند،
نيو أمستردام ،هبة الله الجديدة ،أرض الميعاد)
وأسماء أخرى تبدّلت حتى استق ّرت إلى أميركا.
الحقيقة أنهم لم يوفروا مسلما ً أو مسيحياً،
كتابيا ً أو حتى حَ مَلة جزئيات طائفية .وعميلهم
في هذا «داع��ش» التي تم ّردت عليهم ،ما جعلهم
يتبعون لغة استعراضية هشة في ضربها ،أو
تقويضها ،وليس القضاء عليها.
إنّ والدة الكيان الصهيوني في المنطقة العربية،
حامالً هوية ترعاها الدول االستعمارية ،وتشرعنها
الهيئات الدولية ،يحتاج الحفاظ على أمنه ...إلغاء
أي قوة مواجهة في محيطه ،والراعي لهذا األمن
مخدومه األميركي الذي يعيش في مزرعة اللوبي
الصهيوني على أرض العم سام( ،بالد صهيون)
أحد أسمائها عند نشأتها.
إذاً ...ال شيء ينطق عن الهوى في أميركا ،بل
بوحي مراكز الدراسات ومخابر اإلدارة األميركية
السياسية والعسكرية .فهل من مدّكر...؟

} د .سلوى الخليل األمين
المواطن في واد ورج��ال السياسية في لبنان في واد
آخ��ر ،هم سكان ال��دور والقصور المبنية من عرق وجهد
الناس ،والمواطن هو الفقير المعدم المبتلي بالفساد
الغذائي وحالة الوطن المتخبّطة بالمسارات العشوائية
التي ال تدري أين سبل النجاة ،بعد أن فشلت الدولة في
احتضان ناسها ،والحفاظ على صحتهم ،وتأمين لقمة
عيشهم النظيفة ،فالطامة الكبرى اليوم هي في الهرولة
حول الميكروبات والتلوث في المواد الغذائية وجشع
التجار وانهزام الضمير ،والفساد المستشرس الذي شجع
وزير الصحة الشاب المتح ّمس وائل أبو فاعور ،شارب
حليب السباع ،في زمن انقراض السباع في غابة بيت
بو سياسة ،إلى شنّ حملة شعواء على مراكز البيع التي
تتاجر بصحة الناس وغذائهم.
فلمن يعلم ولمن ال يعلم ،خصوصا ً أركان الدولة الحميدة،
أنّ ك ّل ما هو في لبنان فاسد ومفسد ،وليس فقط المواد
الغذائية ،التي أفسحت المجال لألمراض المستعصية
للتس ّرب إلى ك ّل بيت ،وهذا لم يعرف مسبقاً ،فمن األمراض
السرطانية إلى االلزهايمر إلى أمراض السكري وغسيل
الكلى واألم��راض العصبية المتفشية بكثرة بين مختلف
األعمار والتي باتت تقلق الناس من سوء المصير .ناهيك
عن األمور الحياتية األخرى من قانون االنتخاب األعوج
المعفن في األدراج ،وصوال ً إلى رواتب الموظفين الضئيلة،
التي ال تليق بحجم الشهادات التي يحملها الموظف بعد
جهاد مرير مع جيوب اآلباء ،الذين جاهدوا كي ينال أبناؤهم
المراتب الوظيفية المشرفة والضامنة حياتهم من العوز أو
تبوؤ المواقع الحياتية المتنوعة التي تقيهم الحاجة ّ
وذل
السؤال ،إضافة إلى الطبابة التي ترهق فواتيرها الباهظة
كاهل المواطن ،بحيث تؤدّي في أغلب األوقات باإلنسان
الفقير إلى الموت على أبواب المستشفيات ،أو طرق أبواب
المحسنين والرأسماليين منهم على وجه الخصوص،
الذين أطلق عليهم لقب :سادة العمل الخيري ،لكثرة تفشي
مؤسساتهم التي تتعاطى الخير من أجل شراء الضمائر
والعقول معاً ،زد على ذلك أسعار الدواء المرتفعة ،والدين
العام المتراكم ،والرصيد المالي المتوجب تأمينه لمحكمة
دولية مسيّسة وغير قانونية ،تبطل ما تشاء وتدين من
تشاء ،بعيدا ً عن ميزان العدالة التي هي سيدة األحكام.
إضافة إلى ك ّل هذا ،ال يجوز إهمال الحديث عن منابع
النفط وال��غ��از المغلقة والمحظر الكشف عنها ،بينما
«إسرائيل» تفعل بالقرب من آبارنا النفطية ما يحلو لها من
دون حسيب أو رقيب ،وعن أقساط المدارس والجامعات
والمواد الغذائية التي ترتفع أسعارها شهريا ً من دون
رادع أو وازع ،مع العلم أنّ رواتب الموظفين مج ّمدة ،ولم
تزد قرشا ً واحداً ،منذ ما يقارب  16عاماً ،هذا الفعل الخطير
ال يمكن أن يحدث في الدول المتحضرة ،التي ترفع رواتب
موظفيها من دون إض��راب��ات أو تعطيل امتحانات بناء
الرتفاع مؤشر الغالء ،وذلك حرصا ً من السلطات الحاكمة
الموكلة بتأمين مصلحة المواطن ،بعيدا ً عن فذلكات
المحاسبين الموهوبين ف��ي عمليات الجمع وال��ط��رح،
والتالعب بالواجب الوطني ال��ذي هو الته ّرب من دفع
الضرائب المتوجبة بحكم القانون ،كما يحدث في لبنان
وعلى عينك يا تاجر.
لألسف هذا ما يحدث في لبنان ،من دون حسيب أو رقيب
أو فحوص مخبرية تشجع الرقابة السليمة التي تخبط
خبط عشواء في الوطن المهزوز أصالً ،فاستدراج المواطن
عبر مؤتمرات صحافية فضائحية لم يعد يجدي نفعا ً
في عملية الجذب الجماهيري ،التي أرادها بطل الساحة
وزير الصحة حدثا ً شعبيا ً من خالل طرحه قضية «األمن
الغذائي» ،التي جعلته مزهوا ً بفتح جبهة التالعب بصحة
المواطنين من دون أيّ اعتبار لحيتان المال المستوردين
الذين لن يهدأ لهم بال أمام هذا السيل الجارف من اإلجراءات
الرادعة التي أقدم عليها معالي الوزير من دون أخذ الحذر
المطلوب تأمينه قطعا ً قبل اإلقدام على هكذا خطوة تض ّر
حكما ً برجال االقتصاد الذين عطلوا سابقا ً التوقيع على

�أوباما و«الثمانين حرامي» ...و«افتح يا �شرق �أو�سط»
د .حسام الدين خالصي
ي��ع��اود الرئيس األميركي ب��اراك حسين
أوباما النغمة القديمة التي أطلقها مع بداية
مسلسل الربيع العربي حول تنحي الرئيس
األسد عن الحكم ،وآنذاك ربط رحيل الرئيس
األسد بفكرة تطبيق الديمقراطية وانتفاضة
ال��ش��ع��وب ودع���م���ا ً م��ن��ه للشعب ال��ع��رب��ي
السوري.
إعالميا ً كان لهذه الجملة (على الرئيس
األس���د أن ي��رح��ل) وق��ع كبير على ضعاف
النفوس وعلى الشامتين من دول الجوار،
وخاصة الكيان الصهيوني وأعراب الخليج
واإلخواني التركي ،وألنّ رئيس اقوى دولة
في العالم قالها ص��ار الجميع يتحدث بها
على أنها أمر واق��ع ال محالة ،فقبل الرئيس
األس��د رح��ل رؤس��اء ع��رب كثيرون بأمر من
السيد األس��ود للبيت البيض او بمؤامرة أو
باغتيال أو تنفيذا ً وحبا ً وط��اع��ة ،وانتظر
ال��ج��م��ي��ع وح��ب��س أن��ف��اس��ه ف��ي ان��ت��ظ��ار ما
سيحدث ،والنتيجة كانت أنه لم يحدث شيء
بل رحل رؤس��اء آخ��رون واستفاقت سورية
وقائدها على حرب ضروس خطط لها رحل
أم لم يرحل الرئيس األسد ،الذي وعى أهمية
دوره الوطني والعربي ،وبقي في المكان
وك ّرر للتاريخ في انتخابات شهدتها سورية
إيمان الشعب العربي السوري في أن يكون
رئيسا ً للجمهورية العربية السورية رغم
جعير أوب��ام��ا و«الثمانين ح��رام��ي» معه،
وصمد األسد وشعبه وجيشه.
فالقصة كما اتضح منذ تونس ال تتعلق
برحيل رئيس وإنما برحيل بلد وانهيار دول
لتصبح فاشلة تحت رحمة اإلدارة األميركية
والصهيونية.
وم��ن المالحظ وال��م��ع��روف أنّ عصابات
التطرف كلها وعلى رأسها عصبة «اإلخوان
المسلمين» كانت موعودة بأن تكون على رأس
السلطة في ك ّل بلد يدخلها «الربيع العربي»
مكافأة لها على جهودها في تفتيت البلد
من الداخل عبر القوة الناعمة وتغلغلها في
مفاصل اإلدارة واالستخبارات في تلك الدول،
ونتيجة لذلك كانت المرشح األول لتتسلم،
وألول مرة وبعد غياب ،زمام األمور ومصير
العرب لتحكم كما تصور البعض بالشريعة
االسالمية ،لكن حقيقة األمر انها كانت المطية
التي ركبها األميركان والصهاينة لتجهز
األرض ب��آالف من المتشدّدين واألصوليين
والسلفيين والوهابيين التكفريين استيرادا ً
وصناعة محلية ثأرا ً لكرامة االسالم السياسي
ال��ذي سقط بفعل الوعي الشعبي في بالد
(مصر وتونس) وسقط بفعل االقتتال (ليبيا)
وهو ساقط تاريخيا ً بحكم الوعي الحكومي
والشعبي (سورية التي عانت من إرهابهم
طويالً في الثمانينات).
إنّ تساقط حكومات «اإلخوان المسلمين»
الناشئة على تناقضات الربيع العربي أبقى

رأس حربة وحيد هو الصهيوني أردوغ��ان
ليمثل ال��ح��ل��ف ال��ص��ري��ح ب��ي��ن ال��وه��اب��ي��ة
التكفيرية و«اإلخوان المسلمين» ،في محاولة
مفضوحة لتبييض صفحة إجرامهم على
حساب دماء سورية ومصرية طوال الفترة
الماضية.
ع���ودة إل��ى أوب��ام��ا وع��ص��اب��ة «الثمانين
ح��رام��ي» ،وال��ت��ي ع��ق��دت ال��ع��زم معه على
إسقاط الرئيس األسد ،يأتي تصريح أوباما
األخ��ي��ر ب��رح��ي��ل ال��رئ��ي��س األس���د ف��ي خضم
تغيّرات جديدة:
بعد استقدام «داعش» والبغدادي (بن الدن
الجديد) إلى األراض��ي السورية والعراقية،
بعد أن نفذ صبر «إسرائيل» واميركا في أن
يتهدّم كيان الجيش العربي السوري بل ما
حصل كان العكس تماماً ،والمقاومة اللبنانية
ماضية في دعمها للتصدي لعصابات «الح ّر»

الكلمة ال�سرية
ال�صحيحة هي �أنّ الذي
يريد محاربة الإرهاب
والق�ضاء عليه فع ً
ال ال
قو ً
ال يجب �أن يت�شارك
مع الجي�ش ال�سوري ومع
الرئي�س ب�شار الأ�سد
و«ال��ن��ص��رة» ،ص��ار م��ن ال��ض��روري تغيير
التخطيط ،خاصة أنّ أوباما رئيس الواليات
المتحدة األميركية ال��ذي سيرحل ويجلس
قريبا ً إلى جانب سابقيه ،وأنّ شركات الحزب
الديمقراطي النفطية والتسليحية لم تجن ما
وعدها به مع إدارته ،وستعود مرابح المرحلة
للشركات التالية ف��ي ال��ح��زب الجمهوري
القادم بقوة إلى الكونغرس ،صار لزاما ً على
األس��ود سيد البيت األبيض أن يعود ليقول
أنا هنا ومجدّدا ً نغمة الواثق من نفسه (على
الرئيس السوري األسد أن يرحل) ولكنه في
هذه المرحلة جنّ سياسيا ً وعسكريا ً إذ ربط
رحيل األسد بالقضاء على «داعش» ،ونسي
حلم الديمقراطية األميركية وصار مهووسا ً
ب��ال��ق��ض��اء ع��ل��ى «داع�����ش» ،وت��ن��اس��ى عن
غباء وليس ثقة بأنّ الوحيد الذي يتصدّى
لـ«داعش» في المنطقة وبالدليل القاطع هو
الشعب العربي السوري والجيش العربي
ال��س��وري وق��ائ��ده ال��ش��رع��ي وال��دس��ت��وري
الدكتور بشار األسد ،ألنّ ما يجري في العراق
من دعم لجيشه من قبل أميركا للقضاء على
«داعش» هو ذ ّر للرماد في العيون وتحريك
ألوالد «داعش» الجدد باتجاه سورية كي ال

ينضب خزان اإلرهاب واحتالل جديد ألراضي
العراق.
بتنا نجد في داخل إدارة أوباما تناقضات
واض��ح��ة ،ف��ج��زء منها ي��ق��ول (ببقاء األس��د
كضرورة للقضاء على «داع��ش») بعكس ما
يصرح به أوباما ،لذلك نجد أوروب��ا تهمس
همسا ً ف��ي سبيل محاربة اإلره���اب ،ونجد
المبادرات بدأت ته ّل من دي ميستورا ومن
مصر وم��ن روسيا ،ألنّ اللحظة التاريخية
للبحث عن ح ّل سياسي موجودة ،وفي هذا
إح��راج للهزيل أوب��ام��ا وإدارت���ه ،ولكنه أيّ
أوباما يستنهض من جديد حلفاءه خدمة
لتقسيم الشرق األوس��ط ،وفي مقدمتهم أبو
ّ
يحض على االقتتال
بكر ال��ب��غ��دادي ال��ذي
الطائفي في السعودية بين الشيعة والسنة،
ويرتب أول��وي��ات ال��ع��داء مع العالم ويبعد
الكيان الصهيوني من دائرة حساباته كليا ً
ألنها موالته وموالة سيده أوباما.
إنّ العودة إلى الحديث عن رحيل الرئيس
بشار األسد هي محاولة جديدة لنسف بوادر
الح ّل السياسي ،وعودة إلى التمسك بالمخطط
التلمودي الخطير عبر دعم «داعش» وخطة
المناطق المج ّمدة وتسريع لكسب المغانم،
ليثبت أوباما لمن وااله بأنه أهل لما يص ّرح
ب��ه ،وم��ن هنا نجد الثمانين حراميا ً وربما
أكثر وربما أق ّل يعادوا لينقسموا بين مؤيد
ومعارض لبقاء أو رحيل الرئيس األسد في
الخفاء والعلن.
ّ
وتدل مضامين هذا الحديث من قبل أوباما
عن رغبة أميركية حقيقية في كسب الوقت
لتوسيع رقعة «داع��ش» ،وها هي مبادرات
البيعة لها في مصر ،وقريبا ً لدى «حماس»
في غ��زة وغيرها ،لتبدو ه��ذه ال��دول كدول
فاشلة تستوجب التدخل الدولي للقضاء على
«داعش» وتقسيم الشرق األوسط ،ومن هنا
تعي الديبلوماسية السورية حقيقة المخطط
الزمني ،وتدير ظهرها للعبة الوقت ،ويتقدم
جيشها ليشغل النقاط االستراتيجية ألنه
يتوجب عدم اعتبار سورية منطلقا ً لإلرهاب،
وبالتالي منطلقا ً لعمليات محاربة اإلرهاب
من قبل التحالف الدولي الطامح لذلك بشدة.
إنّ رح��ي��ل األس���د ال��ق��ائ��د ال��ع��ام للجيش
العربي السوري وال��ق��وات المسلحة يعني
اختفاء الشرق األوسط ،هذا ما يدركه العقالء
في روسيا وإيران والصين وفي باقي أرجاء
العالم ،والذين يتوقع وصولهم إلى السلطة
بعد زوال ال��ق��ي��ادات الغربية الحالية أو
مجموعة المعارضين السياسين ألوباما
وكاميرون وهوالند وأردوغان ومن ّ
لف ل ّفهم.
م��ن هنا ف���إنّ عصابة أوب��ام��ا (الرئيس
ال��راح��ل) تطمح ب��أن تقول «اف��ت��ح ي��ا شرق
أوس���ط» فيفتح ،لكن ه��ذا ل��م يحصل ولن
يحصل ألنها لم تستعمل بعد الكلمة السرية
الصحيحة وهي أنّ من يريد محاربة اإلرهاب
يجب أن يتشارك مع الجيش العربي السوري
ومع الرئيس الدكتور بشار األسد.
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سلسلة الرتب والرواتب.
ربما كان من األسلم لو عمد وزير الصحة إلى التفاهم
مع زمالئه من الوزراء المعنيّين لوضع خطة عمل مشتركة
من أجل تجهيز خلية عمل تض ّم مفتشي وزارة السياحة
ومراقبي وزارة االقتصاد وخبراء وزارة الزراعة وأطباء
وزارة الصحة كي يكون األم��ر ملزما ً للجميع ،وبالتالي
من الصعب تجاوزه أو انتقاده أو التغاضي عنه مستقبالً
للضرورة الوطنية ،خصوصا ً أنّ العيون كلها باتت
مفتوحة كما العقول على أهمية الحفاظ على األمن الغذائي
للمواطن اللبناني رغم ك ّل الظروف ،بحيث بات من الصعب
المماطلة والتسويف وكبت الضجيج ،ألنّ معالم الصحة
الغذائية ال تقبل الجدال أو االرتهان مهما عال شأن المحرك،
فالحدث مؤلم ومزعج وخطير ،وخطورته تكمن في فتح
الباب على مصراعيه إبان هذه الظروف المربكة التي تم ّر
بها الحكومة ،بدءا ً من عرسال وأسرى الجيش المرهونين
عند «داع��ش» و«النصرة» ،وص��وال ً إلى معركة طرابلس
وما نتج عنها من اعتقاالت وتغطية لبعض قادة المحاور
الذين ت ّمت مساعدتهم من أجل تواريهم عن أنظار الدولة
والقضاء ،إضافة إلى مشكلة النازحين السوريين وعبء
استمرارها والمتاجرة بها .هذه األمور بمجملها وضعت
ال��وط��ن تحت مجهر المواطن ال��ذي ب��ات يتوقع األس��وأ
متحسبا ً لما قد يطرأ ،مسقطا ً من يومياته عملية الثقة التي
ّ
باتت مهزوزة بينه وبين الرجل المسؤول الممدّد له ،مهما
علت رتبه ومراتبه.
فالمواطن اللبناني محروم من تأمين الطبابة المجانية،
والتأمين الصحي الدائم ،ومجانية التعليم وإلزاميته،
ومراقبة أقساط التعليم الخاص مراقبة دقيقة ،وتأمين
العمل للخ ّريجين شابات وشبانا ً توخيا ً لعدم خسارة
الوطن للقدرات الشبابية والكفاءات المبدعة ،وفي الوقت
ذات��ه تغرق الشوارع بالمياه عند ن��زول المطر وتحبس
الناس في السيارات فتتعطل المواعيد خصوصا ً المَرضيّة
منها ،وي��ق��ع الكثيرون ف��ي س��وء العاقبة حين وزارة
األشغال غير قادرة على تأمين طرقات خالية من الحفر
تج ّنب المواطن الذي يشتري سيارته بالتقسيط المريح
من خسارة سيارته مع آخر قسط يؤدّيه للمصرف الذي
كبّله بسندات الدين المرهقة ،التي نتجت عن عدم وجود
خطط إنمائية تلحظ وجود وسائل نقل توفر على المواطن
عدم تل ّوث البيئة وزحمة السير ،إضافة إلى عدم اللجوء
إل��ى المشاكل اليومية الناتجة ع��ن اكتظاظ ال��ش��وارع
والحارات واألرصفة بالسيارات التي ال تجد لها مواقف
بسبب المربّعات األمنية التي باتت تلحظ أيضا ً بعض
موظفي الدولة وأوالدهم وزوجاتهم الذين يعتمدون على
سلطة أمنية تتلقى رواتبها من عرق الناس ،وتعمل في
الوقت ذاته على مصادرة مواقف سياراتهم في البنايات
والشوارع المحيطة بأماكن سكن المحظوظين من أبناء
ّ
بغض النظر عن الضرر
الدولة العليّة وعائالتهم وأبنائهم،
الالحق بالمواطن اللبناني اآلخ��ر ال��ذي ربما يفوق هذا
المحظوظ قيمة وقدرا ً ورتبا ً علمية ومعرفية ...مع العلم
أنه غاب عن بال المسؤولين األمنيين أنّ البيت األبيض مق ّر
الرئيس األميركي باراك أوباما وعائلته ومنزل نائب الرئيس
جو بايدن وك � ّل السفارات حتى الروسية والبريطانية
الموجودة في واشنطن ،وقد زرتها جميعها خالل رحلتي
األخيرة ،ال توجد حولها حراسة مشدّدة وال من يحزنون،
وبالتالي هي مم ّر ومستق ّر للسياح الذين يرغبون بأخذ
الصور التذكارية أمام أبوابها المشرعة للجميع.
أخيرا ً
يصح ال��س��ؤال :أي��ن الثريا من الثرى؟ أي��ن ما
ّ
يحصل عليه المواطن اللبناني من حقوق مقابل ما يحصل
عليه المواطن في دول الغرب؟ فهنا المواطن ال يعرف بمن
يستغيث ،حيث ال ناصر له وال معين ،في دولته القادرة
على التمدّد الدائم والتمديد المستم ّر ،وهو أيضا ً المواطن
الصابر على الضيم والفاقة وجفاف حنفيات المنازل من
مائها السلسبيل ،في الوقت الذي تذهب فيه مياه األمطار
والينابيع واألنهار إلى البحر الفاتح صدره لتلقف تلك
المياه العذبة التي تخفف ملوحة مياهه المرتاحة لغمامات
السماء الزرقاء.

 28ت�شرين الثاني ...نوبة جديدة
من فقدان وعي «الإخوان»
} بشير العدل*
في نوبة جديدة من نوبات فقدان الوعي لدى جماعة «اإلخ��وان»
المسلمين ،التي دخلت نطاقا ً واسعا ً من التصنيف اإلقليمي والدولي
لها باإلرهابية ،وعدم التسليم بالواقع الشعبي والرسمي الذي لفظ
نظام الجماعة المسلحة ،واعتبرها إرهابية وض ّد الوطن ،جدّد التنظيم
المسلح الدعوة إلى أعضائه من جماعة «اإلخوان» وأنصارها للخروج
في ك ّل ميادين القاهرة والمحافظات للتظاهر في الثامن والعشرين من
تشرين الثاني الجاري ،من اجل عودة ما تتغني به الجماعة وتس ّميه
«الشرعية» ،وفي سبيل ذلك ب��دأت شياطين الجماعة وجنودها من
ت��ي��ارات اإلس�لام السياسي للحشد لذلك ال��ي��وم ،مستخدمة وسائل
التواصل االجتماعي ،لالستمرار في نشر الفساد في األرض.
وليست هذه هي المرة األولى التي تدعو فيها الجماعة مناصريوها
إلى تظاهر واس��ع النطاق ،من أجل ع��ودة «الشرعية» المزعومة ،بل
خرجت قبل ذل��ك دع��وات كثيرة تحت مس ّميات مختلفة وم��ن جهات
متعدّدة ،تدّعي زورا ً وبهتانا ً أنها ال تنتمي إلى جماعة «اإلخوان» ،غير
أنها تخرج جميعها من عبـاءة الجماعة ،التي تريد أن تنأى بوجهها
القبيح عن الوسط السياسي ،وتسعى إلى تنفيذ مخططاتهـا بالوكالة،
فقد ظهرت دعوات مماثلـة ع ّل أخرها دعوة الحركة الصبيانيـة التي
أطلقت على نفسها «ضنك» ،والتي لعبت على أوتار اقتصاديـة ،من أجل
شحن المواطنين وتعبئتهـم ض ّد الدولة ،وهي الدعوى التي قـال عنها
منسقوها والداعون اليها ،أنهـا نابعة من أكثر من  150ألف مواطـن،
زعمت الحركة أنها تمثلهم ،بل ووصـل األمر الى تأكيد الداعي اليهـا ،أنـه
سـوف ينتحـر إنْ لم تكن هناك استجابة لدعوته ،وهو ما لم يحدث بعد
أن اقتصـرت التظاهـرة على بضعـة شبـاب في اإلسماعيليـة وبعض
مـدن القنـاة.
وقد سبق تلك الدعوة دعوات أخرى أخذت الجماعة من تواريخ هامة
لمصر تأريخا لها ،كما سبق أن دعت الى تظاهرات في  30حزيران،
الذي يواكب ثورة الشعب ض ّد نظام «اإلخوان» و 14آب بمناسبة ّ
فض
اعتصام رابعة العدوية ،وكذلك يوم  6تشرين األول الذي يمثل يوما ً
تاريخيا ً لنصر العرب على «إسرائيل» ،وغيرها من التواريخ التي أرادت
الجماعة أن تح ّولها من تواريخ للنصر ،الى أيام لهزائم وجرائم كي تأخذ
الجماعة منها نقطة للمتاجرة بها على المجتمع الدولي ،مستغلة في ذلك
أنصارها من التنظيم الدولي ،غير أنها جميعها كان مصيرها الفشل.
الدعوة إلى التظاهر يوم  28الجاري اذن ،سوف يكون مصيرها
الفشل ،ليس فقط نظرا ً لجاهزية أجهزة الدولة ،واستعدادها لمواجهة
أي خ��روج على القانون ،أو السماح ب��أيّ أعمال تخ ّل بالنظام العام
للدولة ،ولكن نظرا ً أيضا ً إليمان الشعب المصري ،بأنّ ك ّل تلك الدعوات
التي تخرج عن الجماعة ،تهدف الى زعزعة االستقرار ال��ذي ينشده
المصريون ،وتسعي بمساعدة أط��راف إقليمية ودولية لهدم الدولة
المصرية ،وهو الهدف األسمي الذي تسعى اليه الجماعة التي فجرت في
خصومتها مع المواطنين ومع الدولة.
واآلن أصبحت المواجهة مع الجماعة وأنصارها ،أكثر قوة من ذي قبل،
بعد أن دعم حالة الرفض لها قناعة المواطنين بزيف هذه الجماعة ،وعدم
وطنيتها ،ومتاجرتها بالدين االسالمي الحنيف لتحقيق مآربها ،وكذلك
المضي قدما ً نحو تحقيق كافة بنود خارطة
إصرار أجهزة الدولة على
ّ
الطريق التي ت ّم اإلعالن عنها في  3تموز  ،2013وهو ما ت ّم تنفيذه وبقي
منه االنتخابات النيابية التي تجري في آذار من العام المقبل.
وعلى ذلك فإنّ الدعوة إلى تظاهرات  28تشرين الثاني الجاري ،لن
تكون سوى تأكيد جديد على الرفض الشعبي والرسمي لجماعة رفعت
الدين االسالمي شعارا ً لها ،ور ّوع��ت به اآلمنين وقتلت به المؤمنين
وأبناء الوطن.

* كاتب وصحافي مصري
eladl254@yahoo.com

