االثنين 2015 / 5 / 11

العدد 2354 :

انتخابات الشرك بالله في بريطانيا !
مع اقتراب موع���د االنتخابات
العامة في بريطانيا في السابع
م���ن ش���هر أي���ار ،انتش���رت
ملصق���ات لجماعة إس�ل�امية
في بعض ش���وارع م���دن في
نصها(Warning...
بريطانيا ّ
Voting for Manmade law is SHIRK.
Associating
with
Allah) (Islam the
)right
campaign
وترجم���ة ذل���ك( :تحذي���ر..
التصوي���ت لقان���ون من صنع
اإلنسان شرك ..ارتبط مع اهلل)..
(حملة األسالم الصحيح)!!طبعاً
ه���ؤالء المروجي���ن له���ذه
بمنافع
الملصق���ات يتنعم���ون
ٍ
اجتماعية ممتازة في بريطانيا،

وفق قوانين من صنع اإلنسان!
ويراجعون مستشفيات مجانية
لهم ولعوائله���م ،وفق قوانين
وتش���ريعات صارم���ة ،تحفظ
حقوق المرضى قام بتشريعها
اإلنس���ان! يس���كنون ببي���وت
مدعوم���ة حكومياً،وبخدم���ات
كاملة وفق تش���ريعات سكنية
ممت���ازة من صنع اإلنس���ان!
لهم كامل الحري���ة في التعبير
وفي فتح مراك���ز خاصة بهم،
وحتى ف���ي الترويج لتفاهاتهم،
كما حص���ل بنش���ر ملصقاتهم
تلك في التحذير من المشاركة
باالنتخابات العامة البريطانية،
وتكفيرهم للمش���اركين ،وهو
داللة مصطلح (الش���رك) الذي
اس���تخدموه ،وبالرغ���م م���ن

ذل���ك لهم ّ
ح���ق التعبير ،وهذه
تش���ريعات من صن���ع قوانين
اإلنس���ان! ولو اعتدى عليهم
احد أو شتمهم (رغم استحقاقهم
لذلك) ،فسيتم محاسبة المعتدين
بتهم���ة العنصري���ة ،وف���ق
تش���ريعات صارم���ة من صنع
اإلنس���ان! يتجولون بشوارع
نظيفة وحدائ���ق خالبة ونظام
س���ير ومرور مميز من صنع
األنس���ان! هم ق ّدموا لبريطانيا
أم���ا طالبي لجوء إنس���اني أو
سياس���ي وكثير منه���م احتال
وافترى لينال هذا الحق! منهم
طلبة جاء لطلب العلم في ارقى
جامعات العالم ف���ي بريطانيا،
ومنهم من جاء ليعمل بالتجارة
في ارض ترعى حقوق العمل.

إبتداءاً ،يجب الفصل بين معنيين
مهمي���ن ،مس���تخدمين في مجال
التربي���ة والتعليم في العراق ،قبل
الولوج في عرض مقالنا هذا ،وما
نريد الوصول إليه فيه ،فقد يتبادر
إلى أذهاننا جميعاً ،أن ال فرق بين
قولنا :إلزامية التعليم أو مجانيته،
وهذا ليس صحيح���اً ،بل إن عدم
التفريق ،أ ّدى بنا إلى ما نحن فيه
اآلن من فشل التعليم في العراق،

أو تخرج من ُه ،يُطرد ،ويلتحق في
صفوف الجيش العراقي ،وال يحق
ل ُه قانونياً ،البقاء أو الرجوع إلى
ٌ
تطبيق
المدرسة ما نراه اليوم هو
س���يء له���ذا القانون ،فق���د يبلغ
المتعلم س���ن 18عام���اً ،ولم يزل
يترنح ف���ي مرحلت���ه اإلبتدائية،
ً
مس���تغال قانون إلزامي���ة التعليم
ومتكئاً عل���ى مجانيته! فكلما قام
مدي���ر المدرس���ة بط���رد أحدهم،

بسبب تجاوزه الس���ن القانوني،
ج���اء بموافق���ة مدي���ر التربي���ة
بإعادته وف���ق القان���ون ،ولعدم
توفر مدارس المس���رعين ضمن
الرقعة الجغرافي���ة! وهذا ما أ ّدى
إلى زيادة عدد التالميذ في الصف
الواح���د ،وكذلك تأثي���ر التالميذ
الراس���بين عل���ى س���لوك وتعليم
بيت ش���عري
التالمي���ذ الجدد!في ٍ
يُنسب إلى اإلمام علي جاء فيه:ال

الخليج وأمن البوابة الشرقية في خطر

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

اندلع���ت في بداية عق���د الثمانينيات من
حرب ض���روس في
الق���رن الماض���يٌ ،
المنطقة بين دولتي���ن جارتين ،تعتبران
م���ن الدول العظمى في منطقة الش���رق
األوس���ط م���ن الناحيتي���ن العس���كرية
واالقتصادي���ة ،وكذلك من ناحية الموقع
الجغراف���ي االس���تراتيجي لهما  ،هاتين
الدولتي���ن هما العراق وإي���ران اللتين
ن���زاع مس���لّح دام ثمان
اش���تبكتا ف���ي
ٍ
سنوات ،كانت حصيلته ماليين األرواح
مابين قتيل وجريح من الطرفين ،ناهيك
عن الدم���ار الكبير ال���ذي أصاب البنى
التحتية للبلدين  ،والس���بب هو اتفاقية
الجزائ���ر الت���ي وقعها ص���دام  -النائب
مع الش���اه عام  ، 1975ليعود ويلغيها
رئيساً للجمهورية العراقية عام 1980
إبان وصول اإلسالميين إلى سدة الحكم
في طهران  ،وحتى يكس���ب صدام دعم

السياس���ية  ،إذ سرعان ما انقلبوا على
(بطل التحري���ر القومي وحامي البوابة
الش���رقية ) من التوغل (الفارسي) في
منطقة الخليج  ،ليب���دأوا صفحة جديدة
من مسلسل إضعاف اقتصاد العراق عن
طريق إغراق س���وق ( أوب���ك ) بإنتاج
كميات كبي���رة من م���ادة النفط ،زادت
عن الحصة المق���ررة للدول المص ّدرة،
األمر ال���ذي أ ّدى إلى حدوث هبوط حاد
في أس���عاره ،قابله صدام بغزو للكويت
صبيح���ة الثاني من آب عام  1990من
قبل أن يمهلنا فرصة االحتفال بالذكرى
السنوية الثانية لوقف إطالق نار قادسيته
المجيدة التي اندلعت كما قلنا تحت شعار
حماية البوابة الش���رقية ، ،وهكذا التقى
الحليفان الس���ابقان ( صدام والخليج )،
ولكن هذه المرة متنازعين وجهاً لوجه
في حرب خليج ثانيُ ،س���مّيت بعاصفة

الصحراء ،تحت غط���اء دولي تزعمت ُه
تبق
الواليات المتحدة األمريكية التي لم ِ
على ش���يء من البنى التحتية في البلد
إال ودمرت���هّ ،
وكل ذل���ك من أجل حماية
الخليج وسالمة البوابة الشرقية  ،وبعد
أن وضعت الحرب الثانية أوزارهاّ ،
وقع
صدام بأصابعه العش���رة على التعهدات
الت���ي أمليت علي���ه من قب���ل التحالف
الدولي من أجل االس���تمرار في السلطة
آمناً مطمئناً  ،لكن ذلك لم يشفع له عند
ساسة البيت األبيض الذين عقدوا العزم
على إس���قاط نظامه رويداً رويداً  ،فكان
الحصار هو الحلقة األولى من المسلسل
األمريكي ،تبعت ُه عملية (ثعلب الصحراء
) ،وهو ما أطلق على العمليات العسكرية
ّ
ش���نتها الطائ���رات األمريكية على
التي
المنش���آت الحيوي���ة في الع���راق عام
ّ ،1998
وكل ذلك من أجل حماية منطقة

ً
جميعا ،وبم���ا أني كما
ليفتحوا بع���ده
يقول العراقيون ( :مش���وه وماشايف
وأب���و لك���ة) فدائم���اً كنت أن���ا الفاتح
األول ،ودائم���اً اكون الفاتح األول لتطأ
قدم���اي ارض الميعاد ،بعد أن ش���ربنا
تلك القواط���ي ذات االل���وان المختلفة
واالس���ماء المختلفة ،وباصوات كرع،
تع���ب البيبس���ي عبًّا ،بص���ورة ملفتة،
واحياناً مقززة ،واحياناً يس���قط بعضها
على الش���اربين  ،رغ���م ّإنُه في بعض
االحيان يُق ّدم القدح (الكالص) للش���رب
فيه ،لكن المسكين يبقى بدون استعمال
وكأنهم لم يروه.ما إن انتهينا من شرب
البيبس���ي ،حتى طلب السيد الذي بيننا،
الذه���اب الى عائلة الفت���اة المخطوبة،
وكانت العشيرة كلها حاضرة تنتظرنا،
وفي اس���تقبال مهيب عل���ى الرغم من
إن أمر الموافقة محس���وم ،فالنساء قد
حس���مت كل ش���يء ،وما على الرجال
إلاّ أن يأخذوا االوكي باحتفال تعبيري،
وبكوكب���ة م���ن الس���يارات الجدي���دة
المؤج���رة ،دخلنا الى البي���ت ،يتقدمنا
الس���يد ،جل���س كل ش���خص بمكانه،
وبعد الس�ل�ام والتس���ليم ،كان الجميع
ينتظر الش���اي ،وهذا العرف المتعارف
ل���دى العراقيين ،يأتي الش���اي ويمتنع
الخاطبين عن الش���رب ،ليطلبوا بخت
من أبو الفتاة أو ش���يخ العشيرة ،بأنهم
ال يش���ربوا ش���ايهم إلاّ بعد أن يحققوا
م���ا جئنا ألجل���ه !! وفي ي���وم تموزي
والن���اس لديها اش���غال ،والكهرباء قد
عافت البيوت ورحلت ..أي ان الجميع
ف���ي عجلة من أمره حت���ى يدخل علينا
ول���دان مخلّدان يحمل���ون (صواني )،
وقد نصبت فيها تلك العلب من البيبسي
وباش���كال مختلفة أيضاً ،وضعوا العلب
ٍ
امام الخاطبين ،وخرج الولدان ليتحدث

الس���يد (عمي بويه أنت يبو فالن احنة
م���ا جايين نش���رب ببس���يكم وال انريد
انجربكم احنة جايين بامر مهم ) ،وبدأ
يشرح كيف إن تش���ارك بجمع راسين
على سنة اهلل ورس���وله ،انتهى السيد
من كالمه المعس���ول ليأتي الجواب من
أبو البنت ( :على بختك سيد هاي بتكم
اشربوا اش���ربو ببسيكم)  ..صلوا على
محم���د وآل محمد.انته���ى الموضوع،
وش���رعت أن���ا األول باط�ل�اق الطلقة
األولى ،لتبدأ معركة االطالقات ،لكن لم
يمر األمر الى هنا ،وينتهي كل ش���يء،
فلقد ق���ررت أن اترحم على اس���تكان
الشاي في تلك الجلس���ة ،ألن ُه كان هو
المتس���يد بعد أن ص���ودر مكانه ،فقلت
لرجل وق���ور قد جل���س بجانبي  :اهلل
يرحم اس���تكان الشاي ..كان الخاطبون
ال يشربون الش���اي إال باعطاء البخت
أمّا اليوم فلقد تغير األمر الى الببسي ..
(الظاهر ه���اي من عادات المحتل التي
جاءت لنا مسلفنة) ،ضحك الحاضرين
وقام الجمع وه���و يتلمض بحالوة تلك
القواط���ي ومحتواه���ا الحل���و ،والغاز
الذي يملئها والجمي���ع يخرج من فمه
أصوات تلك الغ���ازات المقززة.بعد أن
شرعت وقررت أن ابدأ بتسليط الضوء
على ه���ذه الظاهرة الغريبة ،وس���بب
ش���يوعها بهذه الكثافة وهذا االسراف،
حت���ى اصبح���ت البيوت تتس���وق تلك
المش���روبات ،كما تتس���وق الطماطة
،ويومياً ،وال تخلو وجبة غذائية بدون
تل���ك الس���وائلّ ،
إن هذا األم���ر قد كثر
وغزا الع���راق بعد االحت�ل�ال ،واعتقد
ّإنُه من األسباب المهمة ألستفحال هذه
الظاه���رة هي ارتف���اع الدخل للمواطن
العراقي ،والحرمان الكبير الذي عاناه
المواط���ن زم���ن الحص���ار ،واالجواء

المشروبات الغازية ..اسراف وقتل للتقاليد !!

للوهلة األول���ى ولغي���ر المتمعن بهذا
الموضوع ،يبدو إن األمر جداً طبيعي،
لكن ما أن تدس بأنفك ،وتبدأ جوارحك
باالنتباه ،ترى إن ه���ذا الموضوع أبداً
ليس طبيعياً ،وربّما بعد يوم أو يومين
من المتابع���ة واالنتباه ،ت���را ُه غريباً،
وخارج���اً عن الصورة التي يرس���مها
المس���تهلك ،أو من يدخل السوق.إنها
مجرد قنان���ي معدنية ممل���وءة بمادة
سائلة وألوان مختلفة ،ترى الكثير من
الناس يحم���ل تلك القنين���ة (القوطية)
ويكترع منها كأنها ماء زالل زمزمي..
في الشارع ..في المقهى ..في السيارة..
ف���ي المؤتمرات ..في الجلس���ات ..في
المحافل البيتية ..ف���ي كل مكان ،حتى
الرعاة العراقيين ب���دأو يتزودون بتلك
(القواطي) ،بعد اندحار (البطل)  -قنينة
المشروبات الغازية القديم ،والمعروف
لدى العراقيين ،وهزيمته ش���ر هزيمة،
لتترب���ع تلك القنينة على عرش العراق
وبشكل ملفت للنظر ،حتى
وفي المنازل
ٍ
إن الفارغ���ة منها اصبح���ت تجمع من
قبل الباع���ة المتجولي���ن ،وتباع ثانية
للمعامل والمصان���ع ،لتعبّأ مرة أخرى
بمراح���ل صناعية ،وهذا
بعد مرورها
ٍ
دلي���ل على إن هن���اك مهنة ظهرت في
العراق ،ه���ي مهنة جم���ع (القواطي)
المشروبات الغازية ،وبيعها ثانية ،لكن
األمر لم ينتهي عن���د الباعة ،وتنظيف
الش���وارع التي هي باألص���ل مملوءة
باالزبال ،لتأتي لها القواطي ،وتزيد من
طينه���ا بلة ،فالش���وارع العامة البعيدة
عن الم���دن والتي ال يصله���ا االطفال
الجامعين للعلب مملوءة بالقواطي أيضاً
جانبي الطريق .األمر الذي دعاني
على
ّ
للكتابة عن هذا الموض���وع ،حادثتين
رأيتهما بأ ّم عيني  ،األولى وأنا أقف في

طابور طويل عل���ى حدود إحدى الدول
العربية ،للدخول الى اراضيها المق ّدسة
،ش���اهدت العش���رات من الس���يارات
العمالق���ة واقفة على جان���ب الطريق،
وه���ي محملة به���ذه الم���ادة الغازية،
وبدافع الفضول س���ألت احدهم من تلك
الدولة العربي���ة بعد أن عرّفتُه بهويتي
وطائفيتي وقوميتي ألس���تعلم منه عن
عدد العج�ل�ات التي تدخل العراق بهذه
المادة ،وهو مس���ؤول كبي���ر ،اجابني
الرجل وهو يحول ابتسامته الى قهقهة
احيان���اً  :نظن ّ
إن النهرين الخالدين في
العراق قد جفا ..فاصبح العراقيون بال
ماء فتحولوا الى ش���رب البيبسي كوال
ً
معامال جديدة
!! حتى ّإن���ُه ق���ال  :إن
قد ُش���يّدت في بلدنا ،تصنع البيبس���ي
لكم ،وقد ضمّت العش���رات من األيدي
العاملة العاطلة عن العمل ،وختم كالمه
بقول غريب (:واهلل ياس���يدي أنتم فيكم
ٍ
كل الخي���ر ..لديكم مص���اري كتيرة ال
تعرفون أين تنفقوها ..فاليوجد اس���هل
من البيبس���ي وأقرب من���ه لألنفاق)،
وتركن���ي الرجل وذهب الى العمل ،وأنا
اعد بتلك العجالت التي تحمل عشرات
اآلالف من الصناديق الملونة لبل ٍد محتل
.دعيت الى حض���ور خطبة امرأة ألبن
احد زمالئي ،لنتجمع في بيته ،ونذهب
الى بيت أبو البنت فما إن جلس���نا حتى
ُق ّدمت لنا تلك القناني المعدنية الملونة
من المش���روبات الغازية ،والتي عندما
تفتحه���ا ،تصدر ص���وت طرقة ،نتيجة
لضغط غ���از ثاني اوكس���يد الكاربون،
المادة المهمة في المشروب ،والغريب
في األمر ما إن تفتح علبة واحدة ،حتى
تس���مع العلب تفتح بعدها وبس���رعة،
وتبدأ تلك الطرقات كأنها طبل ،واعتقد
إن الجمي���ع ينتظ���ر الفات���ح األول،

ذكرى ضحايا الحروب والمضي نحو عالم أكثر أمنًا
تعتبر الحرب العالمي���ة الثانية أكثر حروب
اإلنس���انية دموية وأفدحه���ا كلفة من حيث
الخسائر البش���رية ،إذ تشير التقديرات إلى
أن ع���دد ضحاياها بلغ أكثر من  60مليون
نفس���ا ما يعادل أكثر م���ن  %2.5من تعداد
س���كان العالم يوم ذاك ..من���ذ ذلك الوقت،
أدركت البش���رية أن الحرب خ���راب للديار
واألوطان ،وأيقنت بض���رورة الحفاظ على
الس�ل�ام العالم���ي ،فتعاهدت ال���دول على
إنقاذ األجيال المقبلة م���ن ويالت الحروب
واصطلح���ت عل���ى أن تكون آليته���ا لذلك
منظم���ة دولية تعمل من أج���ل الحفاظ على
األمن والسلم الدوليين فكانت منظمة األمم
المتح���دة .في عام  ،2004أعلنت الجمعية
العام���ة لألمم المتح���دة  8و 9أيار من كل
عام ،مناس���بة للتذك���ر والمصالحة إجالال
لذكرى ضحاي���ا الحرب العالمي���ة الثانية،
ودع���ت الجمعية في قراراها بهذا الش���أن
الدول األعضاء لبذل أقصى الجهود لتسوية
نزاعاتها بالوس���ائل السلمية ،ودون تهديد
لألمن والسلم الدوليين .ما الذي تم تحقيقه
من���ذ ذل���ك الوقت؟ ه���ل اتعظت البش���رية
بالفعل؟ هل قلّت النزاع���ات في العالم وقل
عدد ضحاياها؟ يؤكد معهد أبحاث األزمات
الدولية التاب���ع لجامعة هايدلبرغ األلمانية،
وهو أحد معاهد األبح���اث المتخصصة في
مجال األزم���ات والنزاعات المس���لحة في
تقري���ره ،الذي يص���دره س���نوياً منذ عام
 2002ويحم���ل عنوان «المقياس العالمي
لألزمات» ،أن النزاعات ف���ي العالم زادت
بش���كل ملحوظ ..وبحس���ب الباحث عصام
حم���دي ف���إن الح���روب وجرائ���م اإلبادة
الجماعية في القرن العشرين ومنذ تأسيس
منظمة األمم المتحدة في العام  ،1945بلغ
عدد ضحاياها  160مليون ش���خص قضوا
نحبهم في الحروب خالل القرن العش���رين،

وتمت ه���ذه الجرائم برعاية دولية وخاصة
من الدول االس���تعمارية المعروفة فرنس���ا
وأمري���كا وبريطانيا ،ومجم���وع ما قتل في
هذه المدة يساوي أربعة حروب عالمية من
حجم الحرب العالمية الثانية!! .يقول تقرير
اليونس���كو« :األزم���ة الخفي���ة :النزاعات
المسلحة والتعليم» نشأت األمم المتحدة عام
 1945لتحري���ر العالم من ويالت الحروب
ووعدت بمس���تقبل يعيش فيه اإلنسان آمنا
متح���رراً من أغالل الخ���وف ..لكن ال يزال
هن���اك لألس���ف بون شاس���ع بي���ن عالمنا
والعالم الذي توخاه صائغو اإلعالن العالمي
ومس���افة طويلة تنأى بنا عن بلوغ أهدافنا
المش���تركة في مجال التعلي���م .وال مناص
من اإلق���رار بأننا نخفق جميعا في التصدي
للتحدي���ات الهائل���ة التي تفرضه���ا علينا
النزاعات المس���لحة ..وال ت���زال النزاعات
المس���لحة تلحق الدمار بحياة الماليين من
س���كان العالم المستضعفين وتشيع الخراب
في نظم التعليم وتوصد أبواب االنتفاع بها،
وذلك على نط���اق لم تدرك أبع���اده إدراكا
كافي���ا .والحقائ���ق ناصعة ال تقب���ل الجدل.
فالبلدان المتأث���رة بالنزاعات تضم ما يربو
عل���ى  %40م���ن األطفال غي���ر الملتحقين
بالمدارس ،ولديها أعلى مستويات التفاوت
بين الجنسين وأدنى المس���تويات القرائية
في العالم .تقري���ر معهد هايدلبرج األلماني
ألبح���اث الصراعات الدولي���ة لعام 2014
أش���ار إلى أن ع���دد الح���روب الدائرة في
أنحاء العالم ارتف���ع العام الماضي من 20
إل���ى  21حربا .غير أن المعهد أش���ار في
الوقت ذاته إلى أن هذه الزيادة «البسيطة»
كان له���ا أثر بالغ على العالم حيث أصبحت
ه���ذه الحروب تؤث���ر على ع���دد أكبر من
الدول مقارنة بتأثي���ر حروب عام .2013
حي���ث إن تأثير إره���اب تنظيم داعش على

بأسم اإلس�ل�ام!ال اعرف لماذا
يس���تمرون ه���ؤالء بالعي���ش
في ه���ذه البالد الت���ي قوامها
(الشرك) كما يزعمون؟! لماذا
ال يذهب���ون للعيش في المملكة
العربية السعودية أو افغانستان
حي���ث  -وكما ه���و معروف-
هي بؤرة ومص���در الهام هذه
المجاميع؟! ال غرابة أن يتنعم
الحاك���م ف���ي الخليج بس���لطة
صارمة واستحواذ على كرسي
الع���رش قرون���اً يتوارثونه���ا
ويبطش���ون بها م���ا دام أمثال
هؤالء ورج���ال دينهم هم كبار
رجال الدي���ن هناك ،لذلك قرب
رجال الس���لطة في تلك البلدان
رجال الدي���ن امثالهم وعدوهم
مفتي���ن واصح���اب م���دارس

س���بيل المثال يمتد من العراق عبر سوريا
وصوال إلى لبن���ان وإن تأثير منظمة بوكو
حرام اإلس�ل�امية ال يقتصر على نيجيريا بل
يتجاوزها إل���ى الكاميرون والنيجر .ورصد
الباحثون  424نزاعا سياسيا على مستوى
العالم وهو أعلى رق���م يرصده المعهد منذ
نش���أته مطلع تس���عينيات الق���رن الماضي
منه���ا  46نزاعا صنفه���ا المعهد على أنها
«بالغة العنف» .وبحس���ب اليونيسيف كان
عام  2014عاما مدمرا بالنس���بة لألطفال؛
فقد أعلنت منظمة األم���م المتحدة للطفولة
(يونيس���ف) ع���ام  2014عام���ا مدم���را
لألطف���ال حي���ث حوصر نح���و  15مليونا
منهم في ح���روب تدور في العراق وجنوب
السودان وس���وريا واألراضي الفلسطينية
وأوكراني���ا وجمهورية أفريقيا الوس���طى.
وقال المدي���ر التنفيذي للمنظمة أنتوني ليك
إن «الع���دد الكبير من األزم���ات في العالم
يعني أن الكثيرين من األطفال أصبحوا طي
النس���يان السريع أو لم يظهروا في تغطيات
وسائل اإلعالم العالمية مثلما هو الحال في
أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية
ونيجيريا وباكس���تان والصومال والسودان
واليم���ن» .وأض���اف ليك في بي���ان ٌ
«قتل
األطفال وهم يدرس���ون في الفصول ،وهم
نيام في أس���رتهم ،تعرضوا لليتم والخطف
والتعذي���ب والتجني���د واالغتصاب بل حتى
بيع���وا كعبيد ،ال تعي الذاكرة الحديثة مطلقا
أن الكثي���ر من األطف���ال تعرضوا لمثل هذه
الوحشية التي ال توصف «.
ق���ررت مفوضية األمم المتحدة الس���امية
لحقوق اإلنس���ان وقف مح���اوالت إحصاء
قتلى الحرب في س���وريا حتى إشعار آخر،
بس���بب الوضع المعقد هناك ،وكانت المرة
األخي���رة الت���ي أعلن���ت فيه���ا المفوضية
أعداد القتلى في س���وريا في يوليو (تموز)

الماض���ي ،وذك���رت آنذاك أن ع���دد القتلى
يزي���د عن مائة ألف ش���خص .اس���تعرض
وزي���ر حقوق اإلنس���ان العراق���ي الجرائم
واالنتهاكات التي ارتكبتها عصابات داعش
اإلرهابية أمام مجلس حقوق اإلنس���ان في
جنيف بدورة ( )28حيث قال «منذ حزيران
الماضي ،تاريخ الهجوم اإلرهابي الوحشي
على مدين���ة الموصل من قبل تنظيم داعش
اإلرهابي ،ظهر للعيان وبما ال يقبل الش���ك
حجم الجرائم واالنته���اكات المرتكبة بحق
وطننا وشعبنا ،وقد اتسعت تلك االنتهاكات
فشملت أوطانا وشعوبا أخرى ،أضحى معها
إره���اب داعش يمثل خط���را عابرا للحدود
وليس خطرا محليا فقط ،أو ظاهرة مقتصرة
على العراق وس���وريا.فقد تبين للجميع أن
االنتهاكات الفاضحة لحقوق اإلنس���ان لدى
هذا التنظيم الوحش���ي ،فض�ل�ا عن كونها
ال تم���ت بصلة إلى أص���ول الدين والمبادئ
الس���ماوية السمحاء ،فهي ال يردعها وازع
ديني أو أخالقي أو إنساني ،وقد عبر تنظيم
داعش عن ذلك بص���ورة علنية ،حيث قام
بنشر أش���رطة فيديو ظهر بها اإلرهابيون
وه���م ينف���ذون جرائمهم البش���عة التي لم
تشهد لها البشرية مثيال ،مثل نحر رؤوس
األبرياء وحرق الضحايا وس���بي النس���اء
واغتصابهن ،وتحطيم دور العبادة ،واجبار
الناس على التخلي القس���ري عن عقائدهم
وتحويل دياناتهم ،ومص���ادرة ممتلكاتهم،
ومؤخ���را نف���ذوا واحدة من أبش���ع جرائم
العدوان على التراث الرافديني واإلنس���اني
وذل���ك بتحطيم المتحف التاريخي في مدينة
الموص���ل ،الذي كان يضم كن���وزا عراقية
وإنس���انية ومقتنيات فنية وتاريخية ال تقدر
بثمن ،تؤرخ للحضارة البشرية ومسيرتها
نحو االنعتاق والتقدم».
كما أعلنت األمم المتحدة أن حصيلة ضحايا

ترب���ط الجرباء ح���ول صحيحةٍ..
تجرب!
خوفاً على تلك الصحيح ِة
ُ
وإن س���بب التطبيق الخاطئ لهذا
القانون من قِبل مدراء التربيات،
يعتب���ر من أه���م أس���باب تدهور
التعليم ،بل فش���ل التعليم ونقولها
بكل مرارة! وال يوج���د ٌ
حل لهذه
المش���كلة العويص���ةِ ،غير منح
المتعلم س���نتين ألتمام ِّ
كل مرحل ٍة
دراس���ية ،تكون األول���ى منهما

فكرية ..كيف ال؟! وهي تمدهم
بالدع���م المذه���ل أن يبقوا في
الس���لطة رغم أنف الش���عوب
فأختيار الحاك���م أو األنتخابات
ش���رك ،والش���رك كم���ا ه���و
معروف في اإلسالم هو أعظم
كبائر الذن���وب ،وترتيبه األول
من حي���ث الكبائر ،وهو الذنب
الوحيد الذي ال يغفره اهلل.

مجانية والثانية مقابل مبلغ مالي
يتم دفعه.بقي ش���يء ..لسنا ضد
إلزامية التعليم أو مجانيته ،لكننا
نريد أن نعالج المشاكل التي أ ّدت
إل���ى تدهور التعليم ف���ي العراق،
بس���بب التطبيق الخاطئ ،لقانون
إلزامية التعليم ومجانيته.

موسى صاحب
الخليج والبوابة الشرقية للوطن العربي
 ،بعد ذلك كشف األمريكان عن نواياهم
الحقيقي���ة وصرّحوا عالني���ة بضرورة
إس���قاط نظام بغداد  ،حتى إذا لزم األمر
ً
تدخال عس���كرياً  ،فكان���ت حرب الخليج
الثالث���ة ،أو كما أطلق عليه���ا التحالف
الدول���ي بمعية األش���قاء الع���رب ممن
انضووا تحت خيمته يوم التاس���ع عشر
من آذار ع���ام  ( 2003بحرب التحرير
) ،ف���كان أن اس���تبيحت أراضي العراق
وأجوائ���ه من قب���ل طائ���رات ودبابات
التحالف ،وفتحت حدوده على مصراعيها
أمام الفوضى األمنية العارمة واإلرهاب
األسود القادم من وراء الحدود  ،واليوم
ال���دول الخليجية تتباكى عل���ى العراق
وعلى اليمن وس���وريا من خطر التمدد
والتوغ���ل اإليراني فيه���ا ،و من خطر
انته���اك حرمة أم���ن البوابة الش���رقية

للوطن العربي  ،متناس���ية أنها هي من
مهدت ودعمت ّ
ّ
وجهزت كل مستلزمات
إس���قاط األنظم���ة في تلك ال���دول تحت
ذرائع إنقاذ شعوبها من جور سالطينها
 ،واآلن وبعد اس���تعراضنا ألهم أحداث
المنطق���ة منذ ع���ام  1980ولغاية هذا
التاريخ الذي يش���هد حروباً استنزافية
وصراعاً على الس���لطة في بلدان فقدت
لذة الش���عور باألمن والسالم  ،من هو
المتس���بب الحقيق���ي ف���ي زعزعة أمن
منطقة الخليج ،وكان س���بباً مباشراً في
تهديد بوابته الش���رقية ؟ اترك الجواب
لكم .

حمزة الجناحي
الحارة ،ورخص المش���روبات العازية
بس���بب رداءتها ،وس���هولة الشراء،
ألغراق الس���وق العراقي منها وخاصة
من دول الجوار ،وعدم استخدام القنينة
الزحاجية الت���ي تعاد الى البائع ،والتي
كان يدف���ع تأمينات عليه���ا ألرجاعها،
وسهولة حملها الى الكثير من االماكن
 ،وأمور أخ���رى ،خاصة االس���تخدام
لمرة واحدة ،بالنس���بة للعلب المعدنية
والبالستيكية أو ذات العبوات الكبيرة..
ال بد من االش���ارة الى تلك المواد التي
وبأس���عار رخيصة جداً،
تدخل العراق
ٍ
حتى إنها اخرج���ت الكثير من المعامل
العراقي���ة العريقة م���ن الخدمة ،تنتج
مشروبات ربّما غير صالحة للمستهلك
أو هي ذات خبطات وصبغات مغشوشة،
تختلف عن الخبطة الرئيسية االمريكية
(الكوكا كوال ) والتي تتميز بها امريكا
بالذات ،واي استيراد من غير امريكا،
يسمى مغشوش���اً ،لذا وبعد أن عرفت
بعض���اً م���ن المعلوم���ات الصحية من
بعض من س���ألتهم ،،وهم من القطاع
الصحي تفاجأت بآثار تلك المشروبات
الغازية على البش���ر ،وخاصة االطفال،
ألحتوائه���ا على موا ٍد منه���ا ،تحتوي
عل���ى غاز ثاني أكس���يد الكربون الذي
يؤدي الى حرم���ان المعدة من الخمائر
اللعابية الهامة  ،وتحتوي على الكافيين
وحامض الفسفوريك وعلى الدايت .إن
التأثير السلبي ال يمكن أن تشرح ُه هذه
الس���طور القليلة ،لكني وبعد االستعانة
بالسيدة (سوسن الكناني ) ،وهي باحثة
بيئية ارسلت لي موضوعاً غريباً ألحد
العلماء ،يشرح مضار تلك المواد على
جسم اإلنس���ان ،أمّا االطفال فأن تاثير
تلك المواد ،اس���رع على اجسادهم من
الكِب���ار ،وكان مطل���ع موضوعها التي

ارس���لته لي ،هو اصبحت المشروبات
الغازي���ة جزءاً هاماً من ثقافة الكثيرين
الذين ال يس���تطيعون االس���تغناء عنها
تحت أي ظرف!! وهناك من يس���تفتح
يومه بها قبل قه���وة الصباح ،ويزداد
العج���ب حينم���ا يق���وم بع���ض االباء
بترويض أطفاله على تناولها ،رغم أن
األطباء يجمعون على األضرار الصحية
الكثيرة التي تس���ببها هذه المشروبات
خاصة على نمو األطفال ،خاصة حينما
تصبح روتيناً يومياً ال يمكن االستغناء
عن���ه  ..لذا أنا ال اري���د أن امنع الناس
من معاقرة هذه المش���روبات ،بل اريد
من الحكومة العراقية أن تنصح الناس،
وتبيّن مخاطر االس���راف ،باس���تخدام
هذه المشروبات التي يضاهي ضررها
التدخين والمشروبات الكحولية التي ال
بشكل يومي ،وانقل فقط صورة
تتداول
ٍ
من تلك االضرار ،وهي ّ
إن ش���رب قدح
واحد يحتاج الى اكثر من  32كوباً من
الماء المقط���ر ،ليتخلص من تأثير ذلك
القدح البيبس���ي الواح���د ،وبهذا يهدر
المال العام بالنس���بة للمواطن العراقي
المس���كين الذي ل���م يتلق���ى المعلومة
الصحية الصادقة لمضار هذا المشروب،
وتأثيره على البيئ���ة العراقية ،بإضافة
صنف آخر من االزب���ال ،لذا يجب منع
دخول تلك المشروبات الغازية الرديئة،
واالقتص���ار عل���ى العصائ���ر الطبيعية
خطر
لدخول البلد ،وانقاذ العراقيين من ٍ
محدق ،ينتظرهم وأطفالهم ،والس���نين
القادمة ستفصح عن ضرره .

جميل عودة
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
النزاع المس���لح في جنوب شرق أوكرانيا
تجاوز  4آالف قتيل منذ شن كييف عمليتها
العسكرية ضد معارضيها في أبريل/نيسان
الماضي .وجاء في تقرير نشره مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية الجمعة،
أن���ه بحل���ول  29أكتوبر بلغ ع���دد القتلى
في ش���رق أوكرانيا م���ا ال يقل عن 4035
ش���خصا (بمن فيه���م  289قتلوا في تحطم
طائرة «بوينغ» الماليزي���ة في المنطقة)،
باإلضافة إل���ى إصابة  9336بجروح .هذا
ووفقا إلحصاءات األم���م المتحدة فإن عدد
النازحين داخليا من جراء النزاع المس���لح
يبلغ  442ألف شخص ،باإلضافة إلى 488
ألف ش���خص لجأوا إلى ال���دول المجاورة،
ويتواجد معظمهم في روسيا
ف���ي اليم���ن قال���ت المنظم���ة الدولية إن
الغ���ارات الجوي���ة التي تنفذها الس���عودية
وعدد من ال���دول المتحالفة أس���فرت عن
سقوط ( )1244ش���هيداً وإصابة()5044
آخري���ن وذلك منذ الـ  19من مارس وحتى
ال���ـ  27من إبري���ل الماضيين .كما وصفت
منظمة الصحة في بيانها الوضع اإلنس���اني
ف���ي اليمن بـ «المتده���ور» ،وبخاصة في
محافظات وسط وجنوب البالد.
تقرير منظمة العف���و الدولية لعام 2014
الذي يق���دم تقييماً لوضع حقوق اإلنس���ان
ف���ي مختلف أنح���اء العال���م يتوقع تعرض
مزيد من المدنيين لخط���ر االنتهاكات على
أي���دي الجماعات المس���لحة ،واس���تمرار
االعت���داءات على حري���ة التعبير ،وتدهور
األزمات اإلنس���انية وأزم���ات الالجئين ،ما
لم يحدث تغير جوهري في موقف المجتمع
الدولي من النزاعات ..وأش���ار التقرير كان
عام  2014عاماً كارثياً بالنس���بة للماليين
الذي���ن وقعوا في حبائل العن���ف .وكان رد
فع���ل المجتمع الدولي على النزاعات وعلى

نفاقالتباكيعلىوحدةالعراق
جمعة عبد الله

حيدر حسين سويري

بعدم األمكانية أو القدرة من تحمل
تكاليف المس���تلزمات المدرسية.
إستطاعت الحكومة السيطرة على
هذين القرارين من حيث التطبيق،
ذلك بفرضه���ا س���قفاً زمنياً لكل
مرحلة ،وال يجوز للمتعلم أن يبقى
في مرحل ٍة قد تجاوز فيها الس���ن
القانون���ي ،وعلى س���بيل المثال:
إذا بلغ الذكر س���ن  18عاماً ،ولم
يدخل الى الصف الثالث المتوسط

وتأييد دول المنطقة ،وخاصة الخليجية
منه���ا ،طمع���اً منه في الحص���ول على
امتيازات ومكاسب سياسية واقتصادية
ولوجستية ،رفع ش���عار(حماية البوابة
الشرقية للوطن العربي من خطر الريح
الصف���راء القادمة من طهران ) ،وهكذا
اس���تمر فتيل حرب الخلي���ج األولى كما
ً
مشتعال حتى الثامن من آب
أطلق عليها،
من عام ، 1988عندما وافق صدام على
وقف إطالق الن���ار والعودة إلى اتفاقية
الجزائر!! وانطوت بذلك صفحة سوداء
م���ن حياة العراقيين ّ
خطت بدمهم القاتم
من أج���ل أمن الخليج وحماي���ة البوابة
الش���رقية للوطن العربي  ،وعاد البلدان
حبايب ،وكأن ش���يئاً لم يك���ن ،وفتحت
سفارتهما لدى الجانبين بكل ود واحترام
 ،لكن السياسيين الخليجيين لم يرق لهم
رؤية عراق خال من الحروب والمشاكل

حيدر محمد الوائلي
alwaelyhayder@gmail.com

ماذا يتصورون بترويجهم لتلك
الملصق���ات التي تثير الكراهية
على الدين اإلس�ل�امي؟ ولماذا
هذا التش���ويه المتكرر بأس���م
األس�ل�ام؟! وف���ي بريطاني���ا
كما ف���ي غيرها م���ن البلدان،
هنال���ك س���لبيات وإيجابي���ات
م���ن الممكن التعاط���ي معها،
والسياس���يين أنفسهم في هذه
الب�ل�اد يتجادلون ويتناقش���ون
ويطعن���ون ويبق���ى ف���ي إطار
السياس���ة ،فلماذا ال يناقشون
هؤالء السياسة ويش ّكلون حزباً
سياس���ياً خاصاً به���م ،ويكفوا
عن لص���ق تفاهاته���م بالدين
اإلسالمي ،ويس���تهدفون عرفاً
دولياً س���امياً مث���ل األنتخابات
ويكفوا عن لصق ما ينش���رون

مهزلة التعليم اإللزامي !
ً
مقارن���ة بالدول األخ���رى ،وفي
سبعينيات القرن الماضي ،قررت
الحكومة العراقية إلزامية التعليم،
وكذلك أنشأت مدارس محو األمّية
للكِب���ار ،في خطة منه���ا للقضاء
على الجهل ،ومحاولة تعليم جميع
أفراد الش���عب الق���راءة والكتابة
عل���ى أقل تقدي���ر ،وكذلك إتخذت
الحكومة ق���راراً بمجانية التعليم،
لئال يكون للن���اس الحجة عليهم
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االنتهاكات التي ارتكبتها الدول والجماعات
المس���لحة مش���يناً وغير فعال .وبينما كان
هن���اك من يعان���ون من تصاع���د الهجمات
الهمجية ومن القمع ،كان المجتمع الدولي
غائباً تماماً.
ورغ���م أن الصورة العام���ة لحالة حقوق
ً
قاتم���ة من خالل
اإلنس���ان في العالم تبدو
النظر إلى ه���ذه األرقام الهائل���ة ،مع ذلك
الب���د من الس���عي إليجاد الحل���ول الوقائية
التي تحول دون وق���وع الحروب ،أو حتى
التخفيف منها قدر المستطاع؛ وأن نمضي
ً
خطوة ص���وب عالم أكثر أمن���اً تحظى فيه
الحق���وق والحريات باالحترام الالزم ،وذلك
من خالل عدة خطوات؛ أهمها:
 -1تأصيل مبدأ الدبلوماس���ية الوقائية التي
تعمل على منع نشوء نزاعات بين األطراف،
أو من���ع تصاعد حدة الن���زاع وتحوله إلى
صراع ،أو وقف انتش���ار ه���ذه الصراعات
عند وقوعها ،وضرورة اس���تخدام األدوات
الدبلوماس���ية لتقصي الحقائق وبناء الثقة،
واإلن���ذار المبك���ر ،واالنتش���ار الوقائ���ي،
والمناطق منزوعة السالح...
 -2تعزيز مفهوم بناء السلم الذي يقوم على
اإلجراءات المتخذة لتثبيت التسوية ولتجنب
االرتداد إلى حالة الن���زاع مجددا من خالل
تغيير بيئ���ة الصراع ودعم الهي���اكل التي
تعزز الس���لم متمثلة بنزع األسلحة وإعادة
الالجئين ومراقبة االنتخابات وبذل الجهود
لحماية حقوق اإلنس���ان وبناء المؤسسات
الديمقراطية في حاالت النزاعات الداخلية.
 -3التأك���د م���ن أن جرائ���م الحرب تخضع
لمتابع���ة قانوني���ة دقيق���ة وأن مرتكبيه���ا
يعاقب���ون عل���ى أعماله���م ،وبالتالي تنفي
األح���كام القاضية بفرض عقوبات في حالة
حدوث مخالفات خطيرة ضد القانون الدولي
اإلنساني.

وص���ل النف���اق
السياسي الى أعلى
مرحلة من البؤس
والري���اء والخواء
 ,بش���أن مشروع
ق���رار الكونغرس
االمريك���ي  ,بتقديم
مس���اعدة مالي���ة
مقداره���ا 715
ملي���ون دوالر ال���ى طوائ���ف العراق
األساسية ( الش���يعة  .السنة  .االكراد
) من أجل تطوير قدرتهم التس���ليحية،
وجاء هذا المشروع االمريكي  ,ليكشف
الخداع العراقي في التوافق والمصالحة
والتفاهم الوطني على وحدة العراق ,
فقد كشف عن الثوب الممزق واألخرق
والمهلهل  ,والخالف والشرخ العميق
في وحدة المسار العراق .
أثار المشروع االمريكي حفيظة وغضب
واس���تهجان الن���واب ( الجعفريين –
المذهب الجعفري اإلس�ل�امي)  ,بينما
رحب به النواب ( األربعيين -المذاهب
األربع اإلس�ل�امية) واالك���راد  ،وهذه
المس���اعدة المالية االمريكية  ,تستند
باألس���اس عل���ى خطة ( باي���دن ) في
تقس���يم العراق  ,بحج���ة تفادي العنف
واالرهاب واالنقسامات والشرخ الكبير
بين طوائ���ف الع���راق  ,وبناء عالقة
جديدة ،ولك���ن الن���واب (الجعفريين)
يرفضون هذا مش���روع العراق جملة
ً
يمس سيادة العراق
وتفصيال  ,باعتباره ّ
ووحدة الش���عب  ,كأن العراق لم يعاني
من م���رارة التمزق والتف���كك والعداء
الطائفي والقومي الذي أحتل المس���رح
السياسي  ,وكأن العراق لم يكن ممزقاً
ومقسماً فعلياً بين الطوائف  ,باالنقسام
والتخندق والتطاحن والصرع الطائفي
ال���ذي وصل بعض االحيان الى تصفية
ولي االذرع  ,والى ح ٍد وصل
الحسابات ّ
التعاي���ش الى مرحلة العداء والكراهية
واالنتق���ام  ,واصبح ظاهرة فعلية قلباً
وقالب���اً ،لذا فإن مافعلوه يأتي من باب
الخ���داع والنفاق ،فهم عمل���وا ( قادة
البالد السياس���يين من كل الطوائف )
على مدى أكثر من عقد من السنين في
بدور بارز في
هذا المجال  ,واس���هموا
ٍ
الخراب الذي اصاب العراق  ,وراهنوا
على االنش���قاق والتخن���دق والطائفية
 ,وربح���وا الرهان  ..ع���راق ضعيف
مص���اب بوب���اء االم���راض المزمنة
والفتاكة.
اس���تحوذوا على مق ّدرات البالد المالية
وحول���وا خيرات
بالفس���اد المال���ي ,
ّ
الش���عب الى جيوبه���م وارصدتهم في
البنوك االجنبية  ،كانوا في قمة القيادة

والمسؤولية في الدولة العراقية  ,منذ
س���قوط الحقبة البعثية  ,فم���اذا فعلوا
وق ّدموا للع���راق والعراقيين ؟ وماكان
قطاف ثمارهم  ,سوى التطاحن والعراك
والخصام والتنافس كالثيران المجنونة
على على الغنائ���م والفرهود  ,وغياب
صف���ات القائد المس���ؤول الذي يتحلى
بصفات الش���هامة والرجولة واالخالق
والضمير الذي يصب في خدمة أهداف
الوطن والش���عب  ,وكأنه���م لم يجلبوا
سرطان الطائفية  ,لينخر جسد العراق
بالتفكك والتمزق ،لذلك يأتي المشروع
االمريكي  ,نتيجة منطقية لسياس���اتهم
الطائشة والطائفية.
بش���كل مش���ترك مع عصابات
عملوا
ٍ
داعش  ,حتى نصل ال���ى هذا الطريق
المسدود ّ ،
وإن االحزاب اإلسالمية من
كل الطوائف ،تتحمل كامل المسؤولية
ع���ن الخراب العراق���ي الفظيع  ,وهذا
االنقسام والتخندق  ..فلماذا هذا النفاق
والضح���ك على الذق���ون  ,وهم كانوا
معاول هدم لوحدة العراق  ,لقد اشبعوا
الع���راق بطعناته���م المس���مومة على
مدى اكثر من عقد كامل من الس���نين
وقسموا العراق الى حصص وغنائم
ّ ,
بضمير ميت
ومراكز نفوذ  ,واستغلوا
ٍ
مناصبهم المس���ؤولة للنهب واالحتيال
 ,واصبح العراق تحت رايتهم مقس���ماً
ومفككاً الى ثالث دول قائمة بنفس���ها
بشكل فعلي  ,إنهم يتحملون المسؤولية
ٍ
والفش���ل الذري���ع  ,وعليهم االعتراف
به���ذا الفش���ل  ,اذا كان عنده���م ذرة
م���ن الش���هامة والكرام���ة والرجولة
واالخالق ،وامامهم المثال الساطع من
بريطاني���ا  ,حين اعترف قادة االحزاب
الت���ي خس���رت االنتخابات  ,بفش���لهم
وق ّدموا استقاالتهم وابتعدوا عن القيادة
بش���رف وأخالق الرجال الش���جعان ,
ولي���س بأخالق الجبن���اء وابناء آوى
الذين يتمسكون بالمنصب حتى لو كان
على حجارة أو اطالل مهدمة بالخراب
 ,وحتى لو إن مناصبهم تجلب الخراب
والدمار والمج���ازر والحرائق  ،إنهم
بحق يمثلون أخالق الطغاة  ,وعقلية
زعم���اء عصابات المافيا  ,ألن القيادة
والمس���ؤولية والوطني���ة  ,تعني قمة
الش���رف واالخ�ل�اق والح���رص على
مصال���ح الع���راق وس���يادته ووحدته
 ,ولي���س تحوي���ل العراق ال���ى طابو
ش���رعي له���م  ,والمواط���ن مطي���ة
لمغامراتهم الطائش���ة  ,وجعلوا غربان
الش���ؤم تنعق في العراقم  ,فالبلد مهدد
بالتقسيم والتمزق ،بسبب حثاالت زمن
االستحمار  ,ولكن متى يستيقظ الشعب
النائم !؟

معركة القلمون  ..لماذا
كل هذا الضجيج !؟
هشام الهبيشان
الي���وم يراق���ب العالم ككل مس���ار معركة
«القلمون» التي تعتبر في توقيتها ونتائجها
المستقبلية عنواناً لمرحلة جديدة من عمر
الحرب المفروضة على الدولة الس���ورية
،فالي���وم بات من الواضح ّإنُه ال خيار امام
الدولة السورية وقوى المقاومة اللبنانية
إلاّ االس���تمرار بالحس���م العسكري لتطهير
ارض سورية ولبنان من بعض الميليشيات
والمجامي���ع المس���لحة الراديكالي���ة التي
تنتش���ر على جانبي حدود البلدين ،فاليوم
على السوريين أن يحسموا معركتهم ،هكذا
يُجمع معظم القادة العس���كريين السوريين
وجميع ق���ادة المقاومة بلبنان  ،وجزء من
هذا الحسم هو حس���م معركة «القلمون»
التي ب���دأت رياح حس���مها تهب س���ريعاً
من سلس���لة الجرود الش���رقية من جرود
ً
أنتقاال الى مختلف
عس���ال الورد مروراً و
مناطق الجرود القلمونية السورية القريبة
م���ن الحدود اللبنانية الت���ي يقابلها جرود
بريتال ،مروراً
بمناطق واس���عة ،ستشه ُد
ٍ
معاركاً واس���عة ومعقدة بالقادم من األيام،
وهي مناطق الجبة وجرود عرسال وفليطا
وجرود رأس بعلب���ك  ،والتي تحتل أهمية
استراتيجية باعتبارها مفتاح لسلسلة جبال
جانبي الحدود
القلمون التي تمتد على طول
ّ
السورية اللبنانية .اليوم بدأت تأثيرات هذه
المعركة تظهر عل���ى ارض الواقع ،خارج
حدود س���ورية ولبن���ان  ،وفي تصريحات
وتحلي�ل�ات وأهتمامات األط���راف الدولية
المنخرطة بالحرب على سورية ،وبدأ ذلك
واضحاً بتصريحات وتحليالت االسرائيليين
وبأهتم���ام ملحوظ منهم ..أي
«خاصة» ،
ٍ
اإلس���رائيليين بمجريات معركة القلمون،
وقد يتس���ائل البعض  :وما عالقة اسرائيل
بمجريات معرك���ة «القلم���ون» ؟ ولماذا
«القلم���ون « ؟ وما مصلحته���ا بالتدخل
بمعركة» القلمون» ؟ وما مكاسب الدولة
السورية من كس���ب معركة» القلمون» ؟
وما عالق���ة األط���راف المنخرطة باألزمة
الس���ورية بمجريات ونتائج هذه المعركة ؟
وهل ً
فعال س���يتحدد بعد حسم هذه المعركة
بداية النهاية ألزمة دامية طالت بسورية..
أم س���تكون نهاي���ة البداي���ة االكث���ر عنفاً
وإرهاباً ودموية ؟ ليتوسع الصراع بعدها،
ويتخطى حدود س���ورية ،ويشمل اسرائيل
وحزب اهلل ،وليتس���ع
اكثر واكثر بالمنطقة،
ونعود بعدها لنس���مع
عن احتماالت إشتعال
بحرب كبرى
المنطقة
ٍ
من جدي���د  ،ولإلجابة
ع���ن كل ذلك س���نقرأ

قراءه متأنية ..ففي س���وريا اليوم يساوي
تحري���ر «القلم���ون» للدول���ة الس���ورية
مكس���باً كبيراً ،وورقه رابح���ة جديدة في
مفاوضاته���ا مع كِبار الالعبي���ن الدوليين
المنخرطي���ن بالحرب على س���ورية ،ومن
خ�ل�ال ورق���ة القلمون ،س���تفرض الدولة
الس���ورية ش���روطها هي عل���ى الجميع،
وعنده���ا ال يمكن ان تحصل أي تس���وية
إال بموافق���ة النظ���ام ،ووفق م���ا يراه من
مصلحة لس���ورية الشعب والدولة ،بعد كل
ما لحق بهذا الش���عب من أذى  ،والسؤال
هنا  :هل ستعطي هذه الدول الراعية لهذه
المجاميع المس���لّحة على ارض س���ورية،
ورقة «القلمون» للدولة السورية وحزب
اهلل  ..هك���ذا دون أي حراك!؟ ال أظن ذلك،
ولنبدأ بإسرائيل وعالقتها بمجريات معركة
«القلم���ون « ،ولماذا اليوم نرى ونس���مع
اس���تعدادات بالخفاء والعلن ،للتدخل بأي
وق���ت بمجريات المعرك���ة؟ وعلى االغلب
س���يكون التدخل خارج الحدود السورية،
واقص���د هنا ضربة اس���تباقية لحزب اهلل
داخ���ل قواعده في لبنان ،وال اس���تبعد هنا
بشكل مباشر بمعركة
أن تتدخل اس���رائيل
ٍ
«القلمون» وبغطاء امريكي – ومن بعض
قوى األقليم المنغمس���ة باألزمة السورية،
والتي ال تريد أن تتلقى هزيمة جديدة ،وقد
تكررت هزائمها مؤخراً بسورية  ،فسقوط
القلم���ون يعن���ي لبعض الق���وى اإلقليمية
المنخرطة بالحرب على سورية ،سقوط كل
ما يليها كأحجار الدومينو ،وبالتالي خسارة
جديدة وكبي���رة لهذه الق���وى ،وهذا ما ال
تريده هذه القوى اليوم ،ولذلك اليوم نرى
ّ
إن هنالك حالة هلع وهستيريا في صفوف
هذه القو ،أمّا بالنس���بة لواشنطن وباريس
ولن���دن ،فهي اآلن كم���ا تتحدث الكثير من
التقاري���ر والتحليالت ،تقرأ بعناية تفاصيل
معرك���ة «القلمون» التي تأخذ المس���احة
الكبرى من المناقشات والتحليالت لنتائجها
عل���ى الصعيدين السياس���ي والعس���كري
لجميع األطراف ،فتحرير «القلمون «على
ومقاتلي
أي���دي الجيش العربي الس���وري
ّ
حزب اهلل من شأنه إحداث تغيير جذري في
الخارطة العسكرية ألطراف الصراع ..هكذا
تقول التقارير والتحليالت الواردة من هذه
العواص���م  ،وهذا ما ال تريده هذه العواصم
على ّ
أقل تقدير بالوقت الراهن.ختاماً ،على
بشكل
الجميع أن يدرك بأن معركة القلمون
ٍ
خاص ،س���تكون لها الكلم���ة الفصل وفق
حديث قادم ،يتحدث
نتائجها المنتظرة بأي
ٍ
عن تس���ويات باألزمة الس���ورية ،وتغيير
كامل ومطلق بش���روط التف���اوض المقبلة
بين جميع األطراف.
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