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يوسف الصايغ
في سياق التحرك الذي بدأ قبل أشهر للمطالبة بالكشف عن مصير
األم�لاك واألم��وال التابعة ألوق��اف طائفة الموحدين ال��دروز في لبنان،
والتي تع ّد من أغنى األوقاف ،بالمقارنة مع باقي الطوائف ،نظم عدد من
الناشطين في حملة «نحو أوقاف في خدمة المجتمع والوقف الدرزي»
اعتصاما ً قبل عدة أسابيع أمام دار طائفة الموحدين في فردان .االعتصام
كان متواضعاً ،عددياً ،لكنّ المشاركين لفتوا إلى وجود اآلالف من أبناء
الطائفة المؤيدين لتحركهم ،الفتين إلى «أننا نريد من خالل هذا التحرك
السلمي توجيه صرخة في وجه من يحتكر األوقاف وأموالها ويمنعها عن
المحتاجين ،وتحركاتنا مستمرة حتى تتحقق مطالبنا ونصل إلى نتيجة
ملموسة».
في المقابل ،أعلنت مصادر لجنة األوقاف أنها تقوم بتح ّمل األعباء بك ّل
مسؤولية ،وتقوم بواجبها واضعة ما يت ّم ترويجه في سياق التشويش
على عمل لجنة األوقاف.

الحلبي

في هذا السياق ،أشار رئيس لجنة األوق��اف القاضي عباس الحلبي
في تصريح لـ«البناء» إلى «أنّ الحراك المدني الذي شهدناه مؤخرا ً ربما
دفع بالبعض إلى محاولة االصطياد بالماء العكر من خالل إطالق هذه
الحملة التي تتناول ملف األوقاف ،ولم يخف الحلبي إمكانية وجود جهات
سياسية وراء هذه الحملة التي تعمل على التشويش».
وأكد الحلبي «أنّ مسألة إدارة ملف األوقاف ترتب مسؤوليات كبيرة
على الجهات المسؤولة عنها ،وهي تحتاج إلى جهد وعمل مضنيين»،
معربا ً عن أمله «بأن يت ّم تحييد ملف األوقاف عن الشأن السياسي ،ألنّ
ذلك سيؤثر سلباً» ،داعيا ً «إلى حصر مسألة األوقاف في إطارها التقني
بعيدا ً عن المزايدات».
وأشار إلى «أنّ هذا الملف شائك ويحتاج إلى تعاون الجميع من أجل
أن يت ّم النهوض فيه بدل إطالق التهم والشائعات» .وإذ شدّد على «أنّ
المسؤولية تعني الجميع من دون استثناء» ،أكد الحلبي «االستعداد
لشرح ك ّل الخطوات والتفاصيل التي تقوم بها اللجنة التي تتولى إدارة
األوقاف ،وكذلك االستماع إلى اآلراء المطروحة من قبل البعض والبحث
في إمكانية ترجمتها على أرض الواقع».
وردا ً على سؤال حول ما يُثار حول قيام لجنة األوقاف بتأجير بعض
األراض��ي التابعة للوقف ال��درزي مقابل بدل إيجار زهيد ،خصوصا ً في
منطقة البنيه في الشحار الغربي حيث توجد عقارات تبلغ مساحتها
حوالى  30ألف متر ،وت ّم تأجيرها بمبلغ ال يتعدّى الـ  500دوالر سنوياً،
أجاب الحلبي « :إنّ الوقف العائد للشيخ أحمد أمين الدين في تلك المنطقة
تابع بشكل مباشر لمشيخة العقل ولجنة األوق��اف تقوم ب��إدارة األمالك
فقط».
وتجدر اإلشارة إلى أنه من خالل الدخول إلى موقع دار الطائفة الدرزية
اإللكتروني تجد الئحة خاصة بموازنة مشيخة عقل طائفة الموحدين
الدروز للعام  ،2015كما توجد الئحة أخرى بالعقارات التابعة لألوقاف
في مختلف المناطق اللبنانية والمؤجرة لغاية .2013-5-30

حياة أرسالن :جنبالط لم يترجم تجاوبه

وأكدت رئيسة جمعية «لبنان العطاء» حياة أرسالن ،من جهتها ،في
تصريح لـ«البناء» دعمها للتحرك المطلبي في ما يتعلق بمسألة األوقاف،
مشيرة إلى «أنّ مجموعة من الشباب كانت تمثلها خالل التحرك األخير
أم��ام دار الطائفة» .وأك��دت «أنّ الخطوات يجب أن تستم ّر حتى يأخذ
أصحاب الحق حقوقهم ،فال يضيع حق وراءه مطالب».
وكشفت أرسالن إلى أنها تواصلت مع النائب وليد جنبالط قبل عدة
سنوات بهدف إيجاد بطاقة صحية لمن يحتاجها من أبناء الطائفة ،وال
سيما من ال يوجد لهم معيل ،ما يضمن لهؤالء الحصول على الرعاية
الصحية .وإذ لفتت إلى أنّ جنبالط أبدى تجاوبه معها ،حيث ت ّم التنسيق
مع رئيس لجنة األوقاف القاضي عباس الحلبي والدكتور زهير العماد،
«إال أننا لم نصل حتى اليوم إلى أيّ نتيجة ملموسة على أرض الواقع».
كما لفتت إلى «أنّ التحرك األخير هو خطوة رمزية ولم تكن هناك دعوة
للحشد» ،مشدّدة على أنها تدعم التحرك في ما يتعلق بموضوع األوقاف
«من خلفية مطلبية بحتة دون أي خلفيات سياسية».

ّ
الحق ووقف الهدر
إلحقاق

ودعا الشيخ رمزي عزام ،وهو أحد الذين شاركوا في االعتصام أمام دار
الطائفة في فردان ،دعا في حديث لـ«البناء» ،شيخ عقل طائفة الموحدين
ّ
الحق،
الشيخ نعيم حسن «إلى النظر إلى أبناء الطائفة الكريمة إلحقاق
ووقف الهدر الحاصل في أموال األوقاف التي هي حق لأليتام والمحتاجين
من أبناء الطائفة».
وحول دور المجلس المذهبي ،قال عزام« :إنهم ال يأبهون للمطالب التي
ُترفع إليهم ،وعليه ندعو إلى استقالة هذا المجلس وأن تتولى لجنة من
ذوي الكفاءة العلمية إلدارة شؤون المجلس المذهبي بأمانة» .كما أكد
الشيخ عزام «أنّ المرجعيات الروحية تطالب بتوزيع أموال األوقاف على
الفقراء والمحتاجين من أبناء الطائفة ،حتى ال يضطروا إلى طرق باب

الأمر لنا ( ...تتمة �ص)1
ذلك الن أوباما المتهافت في مسرح التحوالت الدولية لن يستطيع إنقاذ
قادة تل أبيب بسهولة من اآلن فصاعدا ً إذا ما وقعوا في سباق معركة عض
األصابع ،الن إصبعه مغمس بس ّم الشام وبغداد وصنعاء والحبل على
الجرار!...
ثم هي السنة األخيرة له فوق عرش الواليات المتحدة األميركية ما
يجعله في أوج ارتباكه واضطرابه وهو المق ّرر أن يغادر المسرح السياسي
الدولي دون أن ينجح في زحزحة األسد عن عرينه في الميدان ،كما في
الديوان!...
هي أربع سنوات عجاف لم تترك عصاباته المتمترسة منها في القصور
أو تلك الهائمة على رؤوسها في األرياف ،وسيلة إال واستخدمتها ضد أسد
الشام ولم تفلح ال في هزيمة شعبه وال في إخراجه من مسرح صناعة
القرار اإلقليمي ،ناهيك عن إجباره عن مغادرة عرينه!...
الحروب قد يشت ّد ويلتهب أوارها أكثر فأكثر ،ونحن نرى العدو يتقهقر
مجبرا ً من هرمز إلى باب المندب .نعم ،ولكن من اآلن فصاعدا ً نحن الذين
نهجم ونط ّوق ونحاصر ونقطع األوصال وهم يولون األدبار إلى مزيد من
الضياع والتيه!...
كل الموازين القديمة تداعت ،وكل قواعد االشتباك تقادمت بعدما تم ّكن
محور المقاومة من قهر إرادة رأس الشر المطلق وإجباره على شرب كأس
السم من جديد ،ولكن هذه المرة في كواليس السياسة والدبلوماسية
بعدما أشبعته من مرارة الهزائم في أكثر من ميدان!...
من فيينا إلى نيويورك إلى جنيف وبالعكس ،كل محاوالت محور الشر
الدولي ضد شعوبنا لمنعها من تحقيق االنتصارات في الميدان أو كسر
إرادة قادتنا إال وفشلت حتى اآلن ولم يبق أمامه إال لعبة أخيرة يعتقد أنه
تسدْ!...
يتقنها ،وهي لعبة فرق ُ
التسلل واالخ��ت��راق إلى داخ��ل عرين المقاومة في محاولة لدحرجة
أحدنا أو جميعنا إلى فخ الفتنة أو االنشقاق أو الخروج على قواعد اللعبة
المتفقين عليها!...
يحاولونها من طهران إلى دمشق إلى بغداد إلى بيروت إلى صنعاء،
وهم يبحثون عن مَن يملك مواصفات لعب دور حصان طروادة ليقتحموا
من خالله صفوفنا المتراصة ،ولكن هيهات لهم ذلك!...
حتى نهج أو أسلوب استدعاء مشهد «حرب الجمل» التاريخية الشهيرة
واستحضار رواية تحاكي تلك الواقعة ،لو فعلها فسيواجه بالص ّد والردع
والخسران األكيد ،ذلك أن بصيرة جماهيرنا ونخبنا وقياداتنا باتت أقوى
من أي وقت مضى وأكثر إدراك �ا ً التجاه البوصلة ومنع االنحراف داخل
مسيرة الرفض التاريخي لالستبداد والهيمنة وسياسة المخاتلة والحيلة
والخداع االستراتيجي!..
وحده االعتراف بالحقيقة المرة ،بأنه خسر الرهان على أدواته التقليدية
وأنه خسر المعارك الكبرى ضدنا بالنقاط ،هو من يبقي له بعض ماء وجه،
وإال فإلى النزال األكبر فوق أرض الجليل األعلى وصوال ً إلى الرهان على
بقاء اصل الكيان الغاصب .وهذا ما تشتاق إليه إرادة المقاومين وتنتظره
بفارغ الصبر ،والقضية األكثر تأثيرا ً في وحدة جموع األمة تحت راية
المجاهدين وإنجاز معادلة النصر بالرعب وبالضربة القاضية وتحقيق
الحتمية القرآنية بزوال «إسرائيل»!...
عليه هذه المرة االختيار بين أمرين أحالهما م ّر...
هذا ما بقي من أحالم بوش الحربية الكبرى وأوهام أوباما «الناعمة»..
واأليام تد ّون روايات انتفاضة أهلنا في فلسطين المحتلة بكل ثبات واقتدار
ويقين...

محمد صادق الحسيني

أرسالن

عزام

زيدان

أحد طلبا ً للمساعدة ،وكذلك لبناء المستشفيات والجامعات ،والمعامل
لتشغيل أبناء الجبل والشوف وعاليه والمتن الذين يضطرون إلى تح ُّمل
أعباء التنقل إلى العاصمة بحثا ً عن لقمة عيشهم».

عالمات استفهام حول عقارات الوقف

ف��ي سياق متصل ،أش���ارت م��ص��ادر مطلعة على ملف األوق���اف في
حديث لـ«البناء» إلى أنّ هناك عددا ً من عالمات االستفهام ترسم في هذا
الخصوص ،الفتة إلى مسألة العقارات التابعة للوقف الدرزي حيث هناك
عقارات مؤجرة لشخصيات سياسية معروفة بمبالغ زهيدة جدا ً وفقا ً
لقانون اإليجار القديم ،ولم يطرأ أيّ تعديل عليها منذ عشرات السنين
وحتى يومنا هذا.
وف��ي السياق ،تفيد معلومات عن قيام المجلس المذهبي الحالي
بالتوقيع على عقود إيجار لعدد من العقارات في بلدة البنيه في قضاء
عالية بأسعار شبه مجانية ،فعلى سبيل المثال ،ت ّم تأجير ثالث قطع
أرض مساحتها بحدود الثالثين أل��ف متر بمبلغ  500دوالر أميركي
سنوياً .كما أنّ هناك عقارات ت ّم بيعها بغطاء سياسي ،وهو ما يُعتبر
انتهاكا ً لحرمة األوقاف التي ال يمكن أن تباع ،كذلك يوجد عدد من األبنية
السكنية والمحال التجارية ،ال سيما في عاليه ووطى المصيطبة ،ال تزال
مؤجرة وفق بدالت إيجار زهيدة جدا ً وقيمتها ال ُتذكر.
كذلك ،وفي سياق الحديث عن تجاوزات حصلت في المجلس المذهبي،
أشارت المصادر إلى مخالفة المجلس للدستور اللبناني وقوانين العمل
ذات الصلة ،من خالل تعيين ريان نعيم حسن نجل شيخ العقل في منصب
رئيس ديوان المشيخة ،رغم أنّ القانون يمنع وصول أيّ موظف لديه صلة
قربى حتى الدرجة الرابعة لموظفي الفئة األولى.
وأوضحت المصادر عينها أنه مع ك ّل عام دراسي يت ّم صرف ميزانية
ال تتعدّى العشرة ماليين ليرة بدل منح وقرطاسية لبعض المحتاجين
من أبناء الطائفة ،ولكنها ال تشمل إال قلة قليلة م ّمن هم بحاجة إلى
مساعدة ،ويتم استغالل ذلك إعالميا ً للقول إنّ هناك مساعدات تقدّم
لدعم المحتاجين ،لكنّ الحاجات أكثر بكتير من مجرد قرطاسية أو تقديم
دواء ،فهناك عائالت ليس لديها معيل ،وتضطر إلى طرق أبواب الزعماء
السياسيين لتأمين لقمة عيشها.
وبناء على ما سبق ذكره ،رأت المصادر «أنّ المطلوب عملية إحصاء
لألمالك التابعة للطائفة ،والتصريح عن المبالغ المالية المودعة باسم
األوق��اف الدرزية في المصارف ،كذلك يجب التدقيق في مصير أموال
المقامات التي يتعدّى عددها الخمسين مقاماً ،لكن ال يعرف أحد أين تودع
وأين تذهبُ ،تضاف إلى ذلك المساعدات المالية التي تأتي من أبناء الطائفة
المتواجدين في المغتربات والتي تصل إلى أرقام عالية جداً ،ويمكنها أن
الملحة ،وفي مقدّمها المستشفيات،
تساعد في إنجاز الكثير من األمور
ّ
وال سيما في المناطق النائية وحتى القريبة من بيروت .ففي عاليه مثالً
ال يوجد مستشفى مؤهل الستقبال الحاالت الطارئة ،كذلك هناك مطلب
بإنشاء مشاريع سكنية لمساعدة الشباب في امتالك شقق لهم ،باإلضافة
إلى إنشاء المعامل والمصانع التي توفر عناء التنقل إلى العاصمة والنزوح
من مناطق السكن األصلية.
من جهة ثانية ،رأت المصادر أنّ تمرير مشروع قانون األوق��اف في
المجلس النيابي ساهم بطريقة أو بأخرى في إحكام قبضة الفئة السياسية
على الوقف ،واعتبرت أنّ من المغالطات أنّ شيخ العقل المفترض أنه أعلى
هيئة روحية في الطائفة ،أسوة برؤساء باقي الطوائف الروحية في لبنان،
ُحدّدت مدة واليته بخمسة عشر سنة ،كما أنّ هناك بندا ً يجيز لـ  25في
المئة من أعضاء المجلس المذهبي إقالة شيخ العقل في حال أثبتوا عبر
تقرير طبّي أ ّنه يعاني من وضع صحي ال يسمح له بإكمال واليته.
كما لفتت المصادر إلى أنّ أحد أه ّم األسباب التي أدّت إلى االتفاق على
إزاحة شيخ العقل السابق بهجت غيث من منصبه هو ملف األوقاف ،حيث
حاول غيث أن يعيد تنظيمها بهدف جعل أبناء الطائفة يستفيدون منها،
لكن ت ّمت تنحيته ،وبالتالي لم يتمكن من تحقيق هذه الخطوة.

من االعتصام أمام دار الطائفة في فردان

معتصمون يحملون الفتات تطالب بكشف مصير أموال األوقاف

هل يمكن تفادي( ...تتمة �ص)1
مرض يضرب المجتمع العراقي ،روح�ا ً وجسماً،
أخط ُر
ٍ
هو المذهبية .قبل االحتالل األميركي العام  ،2003كان ث ّمة
استبداد وقمع ،لكن الوحدة الوطنية كانت سائدة وروح
العروبة نابضة .بعد االحتالل ،انهارت الدولة فاندلعت
العصبيات القبلية والطائفية ،خصوصا ً عقب ح ّل الجيش
العراقي وتسريح ضباطه واضطهادهم.
الجيش في البلد ذي الطابع التعددي هو العمود الفقري
للدولة والمجتمع .كسر الجيش ي��ؤدي إلى كسر الدولة
والمجتمع معاً .هذا ما حدث ويحدث في العراق مع االحتالل
األميركي وبعده .بات واضحا ً أن ح ّل الجيش لم يكن تدبيرا ً
أمنيا ً ظرفيا ً بل كان جزءا ً من مخطط استراتيجي سرعان ما
ّ
تكشف عن اقتراح قدّمه السناتور جو بايدن (الذي أصبح
الحقا ً نائبا ً للرئيس ب��اراك أوباما) للكونغرس األميركي
يدعو لتقسيم العراق إلى ثالثة أقاليم وبالتالي إلى ثالث
دول.
وتيرة األح��داث ،وهي في معظمها مدبّرة ،صبّت في
مجرى التفكيك والتفتيت .ففي العام  ،2006جرى تفجير
م��رق��ديْ اإلم��ام��ي��ن حسن العسكري وعلي ال��ه��ادي في
سامراء .في العام  ،2007وافق الكونغرس على اقتراح
بايدن التقسيمي .في السنوات الالحقة تصدّعت ّ
باطراد
العالقات بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان
العراق حتى بلغت ح ّد القطيعة بسبب عائدات النفط ما
أدى إلى وقف تسديد استحقاقات اإلقليم في الميزانية ،ردا ً
على امتناع حكومته عن دفع ما يتوجب عليها للحكومة
االتحادية .في العام  ،2014احتل «داع��ش» الموصل
ومحافظة األنبار ومعظم محافظة ص�لاح الدين وهدد
أربيل ،عاصمة إقليم كردستان العراق .وفي العام ،2015
تدخلت تركيا بقوة عسكرية برية مدعومة بكتيبة دبابات
اتخذت مواقع لها في منطقة بعشيقة ،شمال الموصل،
بعمق  30كيلومترا ً بدعوى تدريب قوات «البيشمركة»
الكردية لمواجهة «داعش».
استغلت واشنطن هذه التط ّورات باستدراج بعض قادة
عشائر األنبار وإغرائهم ببناء «ح��رس وطني» من أبناء
المحافظات الغربية ذات الطابع الس ّني الغالب وتدريبه
وتسليحه بدعوى «حمايتها» من «داع���ش» وم��ن أبناء
المحافظات األخرى ذات الطابع الشيعي الغالب .في هذا
السياق ،استغلت واشنطن بعض التجاوزات التي ارتكبها
أف��راد أو مجموعات من «الحشد الشعبي» أثناء تحرير
مدينة تكريت من «داع��ش» فجرى تضخيمها لتأليب أهل
الس ّنة على «الحشد الشعبي» ذي الغالبية الشيعية.
محافظتي األنبار
إذ يرفض بعض ق��ادة العشائر في
ْ
وصالح الدين ،بتحريض من واشنطن ،مشاركة «الحشد
الشعبي» في معركة تحرير الرمادي وغيرها من المناطق
التي يسيطر عليها «داع��ش»ُ ،تحجم الحكومة االتحادية
برئاسة حيدر العبادي عن القيام بأي تدبير جذري لتوحيد
صفوف العراقيين ،مسؤولين ومواطنين ،وإلحباط المخطط
التقسيمي بوجوهه األميركية والتركية والداعشية.
في حمأة هذه التطورات ذات الطابع التفتيتي ،كشفت
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موسكو للعراقيين وللعالم ترتيبات يجري إعدادها لعقد
مؤتمر لألحزاب والهيئات السياسية الكردية المؤيدة
لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بغية
تدارس مسألة إعالن استقالل اإلقليم .تض ّمن تقرير موسكو
المس ّرب إلى المسؤولين العراقيين معلومات حول دعم
أنقرة ودولة خليجية ،كما واشنطن بطبيعة الحال ،إلقامة
إقليم س ّني م���وا ٍز ف��ي محافظات نينوى وص�لاح الدين
واألنبار ،على أن يدعم البرزاني و«دولته» المستقلة إقامة
اإلقليم الس ّني الموعود.
إزاء تواتر األحداث المقلقة وتزايد التحركات اآليلة إلى
التفتيت والتقسيم ،ينهض سؤال ضاغط :ما العمل؟
يقتضي االنطالق في اإلجابة والمعالجة من حقيقة بازغة
مفادها أن المجتمع السياسي العراقي منقسم على نفسه،
وان االنقسام ال يعصف بقطاع من أه��ل الس ّنة فحسب،
بل يتناول أيضا ً قطاعا ً كبيرا ً من أهل الشيعة في السلطة
يحبّذ جهارا ً االنفراد بحكم العراق بعيدا ً من أهل الس ّنة في
محافظاته الغربية.
ي��زداد األمر تعقيدا ً بغلبة الطابع الشيعي على فصائل
«الحشد الشعبي» المتمسكة بوحدة العراق والمناهضة
للتدخالت األجنبية ،والسيما األميركية والتركية ،والناشطة
في مقاومة اإلرهاب التكفيري وفي مقدّمه تنظيم «داعش».
لعل المخرج من هذه المحنة هو في الدعوة إلى عقد مؤتمر
وطني جامع للقوى الحية ،بمبادرة من قوى وشخصيات
قومية عراقية وعربية ،للتوافق على إطالق مشروع لإلنقاذ
والنهوض والبناء قوامه:
(أ) ميثاق وطني للتحرير والتوحيد واإلصالح السياسي
والدستوري واالقتصادي باتجاه بناء دولة مدنية ديمقراطية
على أسس الحرية وحكم القانون والعدالة والتنمية.
(ب) بناء جبهة شعبية للمقاومة والتحرير ،عابرة للطوائف
والمناطق ،ملتزمة الحياد بين المراجع والمؤسسات الدينية،
مستقلة عن أي ارتباط بقوى خارجية معادية لوحدة العراق
ومناوئة لقضايا األمة وال سيما قضية فلسطين ،أو متواطئة
مع إسرائيل العنصرية واإلرهاب التكفيري.
(جـ) إعادة بناء الجيش العراقي على أساس وطني جامع
وعقيدة قتالية متكاملة لمواجهة أعداء وحدة العراق واعداء
وحدة األمة وحقها في الحرية والكرامة والعدالة والتقدم.
(د) النأي بالنفس عن جماعة المشاركين ،قديما ً وحديثاً،
في ما يُسمى «العملية السياسية» ،ومالحقة المشاركين في
الفساد ونهب المال العام منذ االحتالل األميركي حتى الوقت
الحاضر ،وإقامة تحالف وثيق مع قوى المقاومة في سورية
ولبنان وفلسطين ،والتعاون مع قوى التحرر والديمقراطية
في عالم العرب ،واالنفتاح على مصر ودعمها في سعيها
الستعادة دوره��ا العربي واإلقليمي والتحرر من هيمنة
الواليات المتحدة وحلفائها.
التحديات ج ّمة ،واألع���داء كثر ،لكن اإلرادة الوطنية
والمقاومة الميدانية كفيلتان بوضع العراق على مسار
اإلنقاذ والنهوض والبناء.

د .عصام نعمان

إعالنا ً صادما ً لإلرهاب وداعميه ،خصوصا ً بعد أن
تولت األذرع اإلعالمية لإلرهاب التعميم بأنّ الضربة
الجوية نفذتها طائرات روسية في محاولة للتعمية
على دقة الجيش السوري وكفاءته في تنفيذ ضربات
جوية.
ش��ه��ادة ح��ق ،أنّ الجيش ال��س��وري يخوض منذ
خمس س��ن��وات ال��ح��رب ض � ّد اإلره���اب ،على قاعدة
اجتثاث هذا اإلرهاب بكليته وإلحاق الهزيمة بمشروع
داعمي اإلرهاب ومم ّوليه .وفي ك ّل يوم يحقق الجيش
السوري عمليات ناجحة ومه ّمة ترسل أعدادا ً كبيرة
من اإلرهابيين إلى الجحيم .أما تركيزه في اآلونة
األخيرة للقضاء على علوش ومعاونيه ،فليس ألنّ
علوش كائنا ً قد يكون أخطر من كائنات إرهابية
أخ��رى ،بل إلفهام مَن هم وراء علوش ،الوضيعين،
والواضعين تحت أمرته أكثر من أربعين مجموعة
إره��اب��ي��ة ،وي��م�دّون��ه بالمال وال��س�لاح ،أنّ الجيش
السوري لن يسمح لمَن هم على شاكلة علوش م ّمن
سفكوا دماء السوريين أن يكونوا جزءا ً من مستقبل
سورية ،تحت عناوين «االعتدال» وفق منظور عواصم
رعاة اإلرهاب.
هي عملية نوعية ن ّفذها الجيش السوري وأفضت
إلى القضاء على مجموعة إرهابيين بينهم زهران
علوش .عملية تستحق التحليل وال��درس والتع ّمق
والتمعّ ن ،حتى يكتشف الرأي العام ،أنّ هذا الجيش
السوري ق��ويّ وق��ادر ويتحكم بمسار المعركة ض ّد
اإلرهاب ،وهو يواجه إرهابا ً متعدّد الجنسيات ،إرهابا ً
ترعاه وتدعمه أكثر من ثمانين دول��ة ،لذا يستحق
الجيش السوري أن يت ّوج على رأس قائمة الجيوش
تخصص وسائل اإلعالم مساحات واسعة
القوية .وأن
ّ
للحديث عن إنجازاته ،فسنوات الحرب القاسية على
س��وري��ة ل��م تنهكه ،وه��و ف��ي اللحظات المفصلية،
يضرب أه��داف�ا ً تصيب مقتالً لمشاريع ال��دول التي
توظف اإلرهاب وتستثمر في اإلرهاب.
قتل مجموعة إرهابيين بينهم زهران علوش ،إنجاز
نوعي يحققه الجيش السوري ،ولهذا اإلنجاز يجب أن
تخصص مساحات واسعة في التغطيات اإلعالمية،
ّ
وليس الحديث عن سطوة علوش من خالل التركيز
على نجاحه ف��ي توحيد العديد م��ن المجموعات
اإلرهابية تحت مس ّمى «جيش اإلس�لام» ،في حين
أنّ زه��ران علوش ليس حالة مختلفة بالمهارات
اإلرهابية عن غيرها في منظومة اإلرهاب والتطرف،
بل هو اإلرهابي الذي وقعت عليه القرعة ألن يتصدّر
تشكيالً إرهابيا ً تحت مس ّمى «جيش اإلسالم» .ولو أنّ
القرعة التي أجرتها ال��دول الداعمة لإلرهاب وقعت
على غيره من اإلرهابيين لكان له دور علوش نفسه...
فك ّل اإلرهابيين من فصيلة واح��دة يدينون بغريزة
اإلره��اب والتط ّرف وجلّهم من المجرمين وأصحاب
السوابق.

معادلة ال فرق بين هذا وذاك في اإلنسانية ،تنطبق
على اإلنسان ال��ذي ي��درك بالعقل فيميّز بين الحق
والباطل ،وبين الخير والش ّر ،لكنها ال تسري على
الذين اتخذوا اإلرهاب إلها ً لهم ،يأمرهم بقتل اإلنسان
ومعاداة اإلنسانية .فاإلرهابي هو نفسه اإلرهابي
ال��ذي يج ّز ال��رؤوس ويفقأ العيون ويقتلع القلوب
ويحرق األجساد .وزهران علوش ومَن نفق معه هم
من هذه الفصيلة...
نصف الحقيقة أنّ اإلرهابي زهران علوش هو ذراع
سعودية ...وك ّل الحقيقة ،أنه ذراع أميركية وغربية
وتركية و«إسرائيلية» وخليجية ،شأنه ش��أن أيّ
توحدت تحت
متزعّ م لمجموعة إرهابية .وإال كيف
ّ
أمرته أربعون مجموعة إرهابية؟!
وإذا كانت الرياض وضعته ضمن مشهدية أطلقت
عليها تسمية «معارضة معتدلة» ،ف��إنّ ال��والي��ات
المتحدة األميركية ذهبت إل��ى أبعد من ذل��ك ،حيث
قدّمته للرأي العام الغربي على أنه شخص معتدل
ّ
ومنظر
وثائر ض ّد الظلم واالستبعاد ،ويقاتل «داعش»،
في الديمقراطية ورفاهية الشعوب ،بحسب حوار
أجرته معه جريدة «ديلي بيست» األميركية الواسعة
االنتشار ،ونشرته بتاريخ  15كانون األول .2015
في الحوار المذكور ،ال��ذي أع��اد موقع ما يس ّمى
«جيش اإلسالم» نشره ،حرص اإلرهابي علوش على
ما يتوافق مع السياسة األميركية وبما يشبه خطب
و ّد العدو الصهيوني ،بإحالة السؤال عن العالقة
مع «إسرائيل» ،إلى السياسة التي ستنتهجها دولته
المزعومة بعد إسقاط الدولة السورية!
وال ب ّد من التذكير أنّ وسائل اإلعالم التي هي لسان
حال اإلره��اب وال��دول الداعمة له ،ر ّوجت أنّ الدولة
السورية تقف وراء «داع���ش» ،وحين ب��دأ اإلره��اب
يأكل بعضه بعضا ً في الغوطة الشرقية ،خرجت
هذه الوسائل بأكذوبة أنّ الدولة السورية تقف وراء
صب على رأس
علوش ،ليظهر مؤخرا ً أنّ علوش الذي ُن ّ
«جيش اإلس�لام» اإلره��اب��ي بالقرعة ،لم يكن سوى
كائن مجرم سجن على خلفية سلوكه اإلجرامي ،وقد
أُع ّد كما آخرين من قبل واشنطن وحلفائها للتسلل إلى
قلب المشهد السوري بعنوان «االعتدال».
إذن الجيش السوري قضى في عمليته النوعية،
على مجموعة إرهابية بينها زهران علوش ،كانت تنفذ
تسلالً للمكونات اإلرهابية إلى المشهد السوري تحت
عناوين «االعتدال» ،وبذلك أحبط الجيش السوري
مشروعا ً أميركيا ً ــــ غربيا ً ــــ تركيا ً ــــ «إسرائيلياً» ــــ
خليجياً ،وأحال أدواته فطائس.
الحقيقة ،ك � ّل الحقيقة ...ال تستهينوا بالدولة
السورية وقيادتها ،وال تقللوا من قوة الجيش السوري
وقدرته وبسالته.
وال تجعلوا من فطائس اإلرهاب أساطير...
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