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العدد 2393 :

في إيران  ..انتفضوا للعراق وشهدائه
لن ننسى ش���هدائنا ومقاتلينا
في س���احات العز والشرف،
ولن نتهاون أو نتس���امح أو
نجامل كل من يتجاوز عليهم،
إنهم اليوم مق ّدس���اتنا وقيمنا
وشرفنا وشجاعتنا ،هذا حال
مشاعر كل العراقيين األباة من
الذين حضروا إحتفالية تكريم
الش���هداء التي أقامتها إيران
في صح���ن اإلم���ام الرضا..
( صح���ن الغدي���ر المخصص
للعرب والعراقيين) ،ففي يوم

الجمعة الماضية 2015/7/3
 ،الس���اعة التاس���عة بتوقيت
إيران ،والعاش���رة والنصف
بتوقي���ت الع���راق ،حيث كان
أغل���ب الجمه���ور عراقي���اً،
وعندما ب���دأت اللجنة بكلمة
اإلحتف���ال ،ترحم���وا ف���ي
كلمتهم على شهداء القطيف،
وش���هداء البحرين ،وشهداء
اليم���ن ،وش���هداء الكويت،
ولكنه���م لم يذكروا ش���هداء
العراق ،وهنا ثار العرق والدم

العراقي األصي���ل ،وأعلنوها
ثورة إحتجاجي���ة عارمة في
مكان اإلحتفال الكبير ،وتوجه
مجموع���ة منه���م ،واحتلوا
المنص���ة ،وانتزع���وا المايك
من عريف اإلحتفال ،ووجهوا
خطابه���م الن���اري للجمي���ع،
وأعلن���وا والئه���م للع���راق
وش���هداء العراق من القوات
المس���لّحة العراقية ،والحشد
الشعبي ،وش���هداء العشائر
العراقي���ة الش���ريفة ،وأثبتوا

من خ�ل�ال خطابه���م الثوري
الغيورّ ،
إن شهداء العراق هم
األحق بالذكر ً
أوال وباإلحتفاء
بهم ،وقد تقدم اإليرانيون من
الجماهير ،وهم يتوسلون بهم
أن يس���امحوهم على هفوتهم
غي���ر المقص���ودة حس���ب
تعبيره���م ،وقالوا للمحتجين،
إجمع���وا أحذيتك���م ..واهلل
س���نضعها على رؤوس���نا..
في س���بيل إرضائه���م ،وبعد
أن إنس���حب ّ
كل العراقيي���ن،

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

طائرات البصير ..ش���رائح استمكان
مقاتلي النخبة ،صواريخ حرارية
مع
ّ
لردع العج�ل�ات المفخخة  ،وأجهزة
حاس���وب مرتبطة بأجواء المعركة،
مقاتلي���ن م���ن الدرج���ة األول���ى،
يمتلكون عج�ل�ات قتالية ال يمتلكها
حت���ى الجي���ش العراقي ،وأس���لحة
وأعت���دة لكل معركة ول���كل ظرف،
يحمله���ا رجال ح���زب اهلل العراقي،
ٌ
وقادة ميداني���ون يتعاملون بحرفية
مع كل معركة ومع كل الظروف ..لم
يدخل مقاتل���و حزب اهلل أيّة معركة،
ولم تحس���م لصالحهم أب���داًُ ،
منذ أن
مقاتلي الحشد الشعبي الى
بدأ تدفق
ّ
أرض المجابه���ة لمقاتلة الدواعش،
بع���د الفت���وى الجهادي���ة لمرجعية
النجف األش���رف الش���ريفة ،ودخل
مقاتلو حزب اهلل في معارك نوعية،
مقاتلي
اُس���ر على إثرها المئات من
ّ
داع���ش ،وحص���ل عل���ى معلومات
تحتاجها حتى الدول الكبرى كأمريكا
ودول المنطقة المحيط���ة بالعراق،
وينظر االمري���كان وقادتهم الى تلك
الق���وات ،بنظرات غي���ر مريحة وال
مرتاح���ة ،ودائماً ي���ودون االقتراب
وألس���باب ع ّدة
من تل���ك الق���وات
ٍ
يحتف���ظ االمريكيون بها ألنفس���هم،
ولم يصرّحوا به���ا ،لكن بين الفينة
واألخ���رى تخرج بعض التصريحات
م���ن ضباط وق���ادة أمريكيين ،حول
مقاتلي حزب اهلل وبأسهم
شراس���ة
ّ
ف���ي المع���ارك ،وس���يطرتهم على
االج���واء التي هم تحتها ،بواس���طة
أحيان
طائراتهم المُس���يّرة ،وف���ي
ٍ
ُ
يكشف قادة حزب اهلل ،اسرار
كثيرة

ع���ن تح���ركات الجان���ب االمريكي
المريب���ة في الصح���راء ،وتحركات
طائراته���م وأتصاالته���م ،مما جعل
االمريكيين ،يخشون الصدام مع تلك
القوة الضاربة ،ولمنع تلك القوة من
تفوقها في المعركة القادمة لتحرير
األنبار والفلوجة الت���ي بدأت قوات
حزب اهلل وقوات الحش���د الش���عبي
من الفصائل األخرى تحك ُم سيطرتها
على مدينة الفلوجة ،بمعركة يسمّيها
البعض معركة (التضييق والقضم )،
والذي اليع���رف الوضع حول مدينة
الفلوج���ة ،ال يع���رف ّإنه���ا معركة
ت���دور رحاها به���دوء ّ ،
وإن قادتها
ومسيّريها هم قادة الحشد الشعبي،
ُ
حيث بدأت المعركة وهي تتحرك على
أهداف متع���ددة حول المدينة ،وهي
ٍ
تتقدم بهدوء خطوة خطوة ،وتقضم
األرض لتضييق الخناق والس���يطرة
عل���ى المدينة م���ن جمي���ع المنافذ
دون أي اطالق���ة لطلقة واحدة ،وبدأ
مقاتلو داعش يعون ه���ذا التحرك،
فبادر الكثير منهم بالبحث عن منافذ
ومس���الك للهرب م���ن المدينة ،هذا
الوضع اربك االمريكيين كثيراً ،ألن ُه
حسب بياناتهم وخططهم بأن الوقت
للسيطرة على غرب األنبار من قبل
قوات الجيش والحش���د الشعبي ،لم
يحن بعد ،فأرس���لت بوف ٍد رفيع عن
طريق وس���يط متنفذ م���ن بغداد في
الحكوم���ة ،طالبة من���ه اللقاء بقادة
حزب اهلل في قاعدة القس���يم (قاعدة
الحبانية) ،اللقاء االول لم يتم نهائياً
بين الوسيط وهؤالء المقاتلين الذين
رفضوا اللق���اء جملة وتفصيال ،لكن

الطيران الدولي والطيران االمريكي،
وخاصة بطائرات االباتشي التي ادعى
االمريكيون أنهم ليس���وا وحدهم من
يق���ود هذه الطائرة ،فهناك ع ّدة دول
مش���اركة بالتحالف،لها طائرات من
نوع االباتشي ،وهم غير مسؤولين
عما يفعل��� ُه هؤالء ،اس���راع حزب
اهلل بنص���ب المنص���ات الصاروخية
في مناط���ق س���تراتيجية ،يعني ّ
إن
االمريكيي���ن واح���دة م���ن مطالبهم
وس���بب اللقاء مع ح���زب اهلل ،هو
ّ
فك الحصار عن قادة داعش ،ولكن
األم���ر األكثر خط���ورة إن الفلوجة
بالذات التي تعتب��� ُر قندهار العراق،
تض ُم ع���دداً من القادة المهمين فيها
منذ فترة ليست بالقصيرة ،وهؤالء
أغلبهم من رجال مخابرات مصريين
وقطريين وس���عوديين ،يعيشون في
الفلوجة ،ويوجهون االس���تراتيجية
الداعشية من هذا المعقل الرئيسي،
وبما إن عدداً من الدول المش���تركة
في التحالف لها ضباط ،يعملون مع
موقف
داعش،وجدت نفس���ها ف���ي
ٍ
حرج امام ضباطها ،وهم محاصرون
في الفلوجة وال يريدون خس���ارتهم
كما حدث سابقاً في معسكر الكرمة،
ُ
يضيق الحصار عليهم
ويوماً بعد يوم
ٌ
وبعض من ضباط تلك الدول أسرتهم
قوات حزب اهلل في معسكر الكرمة،
وف���ي بعض المخابئ الس���رّية التي
توجه قوات داعش ،وأسرت الكثير
منهم،ومن ه���ؤالء ضباط مصريين
وقطريي���ن وأماراتيي���ن وأردنيين،
واختفوا في الصحراء على يد قوات
ح���زب اهلل ف���ي عملي���ة نوعية ّ
قل

ّ
األربعية)
ابناء المناطق (
ليسوا إرهابيين

ظاهر جواد الشمري
توسل الجميع بهم أن يعودوا،
وأن تك���ون اإلحتفالية خاصة
بش���هداء العراق فق���طً ،
أمال
في إقناعه���م بالعودة ،والذي
حصل بعد هذا التذلل للعراقيين
األب���رار ،ع���اد الجمي���ع إلى
اإلحتفالية التي ُخصصت فقط
لش���هداء العراق ،وبعد وقت
ّ
أقل من عشرة دقائق ت ّم إفراغ
الس���احة من الجماهير ،حيث
إنس���حب الجمه���ور العراقي
على ش���كل مجموعات ،وبما

لماذا حزب الله ..وما سبب اصرار امريكا للقاء قادته ؟
طلب���اً آخراً ،ت��� ّم تقديم��� ُه من قبل
لوس���يط آخ���ر من بغداد
االمريكيين
ٍ
أيضاً
لاللتقاء به���م ،عند ذلك طلب
ِ
ق���ادة ح���زب اهلل من الوس���يط أن
يخبرهم بأمر اللقاء ،وما هو الحديث
الذي س���يدور وعلى م���ن ولماذا ؟
وجهت للوسيط لمعرفة
وع ّدة اسئلة ّ
أس���باب اللقاء,عاد الوسيط باسئلته
ال���ى االمريكيي���ن ،ليع���رف ماهية
اللقاء ،وأخبر االمريكيين الوس���يط
بما يريدون ،وأس���باب اللقاء ،ونقل
الوس���يط مايريد ُه االمريكيون لقيادة
حزب اهلل ،وكعادته���م رفضوا لقاء
االمريكيين ،وهناك ت���دور محاولة
أخرى ،والبحث عن وس���يط ثالث،
وهذه المرة من مدينة األنبار ،ينقل
لقادة حزب اهلل طلب لقاء االمريكيين
بهم ،إلاّ ّ
إن هذه المعلومة (الوس���يط
الثال���ث ) التي وصل���ت عن طريق
استخبارات حزب اهلل لقادة الحزب،
أعل���ن بعدها قادة الح���زب ،إن أي
وسيط يطلب اللقاء باالمريكان للمرة
الثالث���ة ،معناه أنهم سيس���ربون ما
يريد ُه االمريكيون وسبب مطالباتهم
بلق���اء ق���ادة الح���زب ،وعن���د ذاك
س���يفضحون االمريكيين وأفعالهم،
ولماذا يري���دون اللقاء بهم بالوثائق
والمكالمات والصور !؟
بعد هذه التطورات وهذه المطالبات
م���ن قب���ل االمريكيي���ن ،وتضييق
الحص���ار عل���ى ق���وات داعش من
قبل الحش���د الش���عبي ،سارع حزب
اهلل بنش���ر منصات صاروخية جوية
لمعالجة أي تدخل أو أي مس���اعدات
لمقاتل���ي التنظي���م من قبل
جوي���ة
ّ
ّ

3

إن أغلب الحاضرين ،هم من
العراقيين ،ل���م يتبق إالّا عدد
قليل م���ن الجمهور الخليجي،
وت ّم إنهاء اإلحتفالية ..هذا هو
العراقي ،فأين مايكون اليمكن
أن يتخلى عن وطنه.

حمزة الجناحي

مثيلها ودامت ع ّدة ايام،وبفترات من
الزحف،امتدت ألكثر من  34ساعة
ً
ليال مع نهار ،وفي أجواء ومناخات
صعب���ة ج��� ّدًا ،ع ّدة وع���ود قطعتها
أمريكا لبعض دول التحالف ،وخاصة
الدول العربية بأنقاذ هؤالء الضباط
ّ
وفك الحص���ار عنه���م ،بمحاولتها
االتفاق مع ح���زب اهلل ،وبدأ الوقت
ينفذ من الق���وات االمريكية ،وبدأت
تش���عر بالحراجة ،وهي ال تستطيع
وقواتها الجوية ال
أن تستمر بعملها ّ
تعمل فوق اج���واء الفلوجة واألنبار
بحرية تام���ة ،خاص���ة وأنها كانت
تعتزم البقاء في الحبانية بعد تحرير
األنبار والفلوج���ة ،وكانت تعارض
بش��� ّدة دخول قوات الحشد الشعبي
لهاتين المدينتي���ن اللتين اتفقت مع
الوف���ود التي قدمت الى واش���نطن،
والتقت بقادة البنتاغون ،بأنها تسلّم
الفلوجة والرمادي لهم مع تسليحهم،
بشرط البقاء في الحبانية ،واتخاذها
ولقواته���م الجوي���ة،
قاع���دة له���م ّ
ولفترة قد تمتد لعش���رين عاماً ،هذه
التطورات المتسارعة التي احدثتها
قوات الحشد الشعبي المقاتلة بعقيدة
متناهية من أجل حس���م األمور في
الرم���ادي ،جعلت من ق���ادة الجيش
االمريك���ي المع���روف عنه���م كثرة
تصريحاته���م الرنانة والصاروخية،
يلزم���ون الصمت ألكث���ر من ثالثة
أس���ابيع ول���م يخرج���وا للتصريح،
رغم تساؤالت مجلس الشيوخ حول
األوضاع في الرمادي وفي الموصل
وبيج���ي  ،لم تكن تتص���ور القوات
االمريكية والمتمثلة بالمستش���ارين

فقاعة أسعار الصرف وتحديات استقرار الدينار العراقي

محمد خضوري

والمدرّبي���ن الذي���ن يدرب���ون ابناء
العش���ائر إن األمر ُ
يفلت من ايديهم
بهذه السرعة ،وهم يعطون الوعود
لقادته���م ف���ي واش���نطن ،ولق���ادة
العش���ائر ( األربعيّ���ة – المذاه���ب
األربع اإلس�ل�امية) والسياس���يين (
األربعيي���ن) الذين التق���وا معهم في
واشنطن ،والذين حددوا فترة زمنية
لتدري���ب  5000مت���درب ،ولفترة
ش���هر ونصف الش���هر ،لك���ن عدد
المتطوعي���ن من هؤالء المقاتلين لم
ً
مقاتال ،بينما التحق
يتجاوز 1600
اكثر من  3000مقاتل باس���لحتهم
الش���خصية للقتال مع قوات الحشد
الشعبي ،لحسم المعركة ضد داعش،
والبع���ض م���ن المتطوعي���ن الغير
مدرّبي���ن جيداً ،اقيم���ت لهم دورات
تدريبة مكثفة على يد قادة الحش���د،
ليت���م زجهم م���ع المقاتلين ،لتحرير
مدينتهم ،مما قلب الطاولة بما تحمل
من وع���ود على االمري���كان ،ومن
اتف���ق معهم حول حس���م األوضاع،
وحسب الخطة الموضوعة والمتفق
عليها بي���ن االمريكيي���ن في قاعدة
الحبانية ،وبين العمالء الذين ذهبوا
ال���ى واش���نطن ،وعادوا ب���كل هذه
األحالم .

د .حيدر حسين آل طعمة
مركزالفراتللتنميةوالدراساتاإلستراتيجية

ش ّكل التدهور الحاد الذي شهد ُه سعر
صرف الدينار العراقي مؤخراً ،تهديداً
جديداً لعملية النمو واالستقرار المالي
واالقتصادي ف����ي البلد ،خصوصاً مع
انحسار النش����اط االقتصادي ،وتزايد
مع����دالت البطال����ة والفقر ،بس����بب
التقشف المالي الذي فرضت ُه موازنة
 ،2015وكم����ا هو الحال بالنس����بة
ألس����عار النفط ،يش���� ّكُل سعر صرف
الدينار العراقي هاجساً مزمناً لمعيشة
المواطن البسيط ،بسبب ارتباط معظم
الس����لع المتاحة في األسواق ،بسعر
ص����رف ال����دوالر ،مما يعن����ي أيضاً،
االرتب����اط الوثيق بين س����عر صرف
الدوالر ومستويات التضخم في البلد،
فحين يرتفع س����عر ص����رف الدوالر
(زيادة عدد الدنانير الالزمة لش����راء
دوالر واح����د) ،ترتفع تلقائياً أس����عار
بشكل
السلع المستوردة في األسواق
ٍ

أكبر ،بس����بب جشع التجار من جهة،
وتحوطهم من ارتفاعات مستقبلية في
سعر صرف الدوالر من جهة أخرى،
وقد خس����ر الدينار العراقي خالل مدة
قياس����ية أكثر من  %15م����ن قيمته
الس����وقية ،حين انخفض سعر صرف
الدينار العراقي م����ن ( 1220دينار
مقابل ال����دوالر الواحد) إلى (1420
دينار مقابل الدوالر الواحد) ،ويمكن
إبراز أهم العوامل التي س����اهمت في
انزالق س����عر صرف الدينار العراقي
مؤخراً وكما يأتي:
 -1الهيمنة المالية على أداء السياسة
النقدية ،وقد ب����رز ذلك بوضوح بعد
تحديد س����قف مبيعات البنك المركزي
من الدوالر بـ  75مليون دوالر يومياً
(مادة  50م����ن موازن����ة ،)2015
وتكلي����ف البن����ك المرك����زي بجباية
الضرائ����ب الكمركي����ة على الس����لع

المستوردة.
 -2تده����ور س����عر النف����ط الخام في
شحة
األسواق العالمية ،وما خلّفُه من ّ
في تدفق النقد األجنبي للبلد ،مما زاد
من توقعات المضاربين ،بإعادة تقييم
الدينار العراقي ،بما ينسجم وانحسار
اإليرادات النفطية.
 -3الفساد المالي واإلداري الذي تخلل
مزاد بيع العملة األجنبية منذ سنوات،
بسبب ضعف الرقابة وهيمنة إرادات
ً
فضال
سياس����ية على دخول الم����زاد،
على وجود ش����بهات فساد متعددة في
عمل المصارف الخاصة ،الداخلة في
م����زاد العملة ،وتورط عدد كبير منها
بتهريب ال����دوالر إلى الخارج ،وعدم
وجود قوانين رادعة وحاس����مة تح ّد
من ذلك.
 -4ضعف استقاللية البنك المركزي،
وتقيي����د حريته في رس����م السياس����ة

النقدي����ة واختي����ار األدوات النقدي����ة
المناس����بة ،لتحقيق االستقرار المالي
والنقدي ،ومحاولة السلطة الحكومية
ابت��ل�اع المؤسس����ة النقدي����ة كهيئة
مستقلة.
 -5انهي����ار الجه����از اإلنتاج����ي للبلد
وفق����دان الق����درة على إنتاج أبس����ط
الس����لع،وتحول االقتص����اد العراق����ي
إلى س����وق كبي����ر للس����لع الصناعية
والزراعية المس����توردة ،مما زاد من
الطلب على العملة األجنبية ،لتس����ديد
فاتورة االستيراد المنفلت.
 -6تده����ور الوضع األمن����ي ،وتزايد
أعم����ال العنف في البلد مع س����يطرة
مدن عراقية
تنظيم «داعش» عل����ى ٍ
متعددة ،مما جعل التوقعات متشائمة،
خصوصاً من ل����دن أصحاب رؤوس
األم����وال الضخمة في البلد من جهة،
والمس����تثمرين األجان����ب م����ن جهة

أخ����رى ،وهذا ما جع����ل اتجاه حركة
الدوالر نحو الخارج باستمرار.
 -7على المستوى السياسي ،لم يدعم
المناخ السياسي والتش����نج الطائفي
لدى الطبقة السياس����ية ،الحد األدنى
من االس����تقرار االقتصادي والنقدي
في البلد ،بس����بب التوقعات المستمرة
بانهيار العملية السياس����ية أو حدوث
انق��ل�اب سياس����ي يطي����ح بالحكومة
ومؤسساتها.
 -8المحاصصة السياسية التي ّ
أطرت
المشهد السياس����ي في العراق ،ألقت
بظالله����ا على المش����هد االقتصادي،
وذلك م����ن خالل إبع����اد ذوي الخبرة
واالختص����اص من كافة ال����وزارات
والمؤسس����ات االقتصادية والمالية،
لصالح طبقة من السياسيين المتلهفين
للمال والسلطة ،مما زاد من انحراف
وتده����ور عمل هذه المؤسس����ات في

أداء مهامهما.
ينبغي على الحكومة من أجل تحقيق
االستقرار في س����عر صرف الدينار
العراق����ي ،إب����داء مرون����ة أكبر مع
ق����رارات البنك المرك����زي ومحاولة
ف� ّ
���ك االرتباط القائم بي����ن مهام البنك
المركزي والمؤسسات األخرى (مثل
جانب آخر،
وزارة المالي����ة) ،وم����ن ٍ
ينبغي على البنك المركزي العراقي،
اس����تحداث أدوات نقدية جديدة ،غير
م����زاد العمل����ة ،لتحقيق االس����تقرار
في س����عر ص����رف الدين����ار من نحو
بيع النفط العراق����ي بالدينار العراقي
حص����راً ،وتش����ديد العقوب����ات على
الجهات المالي����ة والمصرفية العابثة
باستقرار س����عر صرف الدينار ،عبر
ترويج اإلش����اعات وتهري����ب العملة
واالس����تحواذ على ال����دوالر ،لتحقيق
أهداف اقتصادية وسياسية.

الي����وم يراق����ب العالم ككل ،مس����ار
معركة «الزبدان����ي» التي تعتب ُر في
توقيتها ونتائجها المستقبلية ،عنواناً
لمرحل����ة جدي����دة من عم����ر الحرب
عل����ى الدولة الس����ورية ،فاليوم بات
ال خي����ار ام����ام الدولة الس����ورية إلاّ
االستمرار بالحسم العسكري ،لتطهير
ارض س����ورية من رج����س اإلرهاب
ومتزعمي����ه وداعميه ومموليه ،وأن
ُتق����رر مصيرها بنفس����ها ،بعيداً عن
تقاطع مصالح المش����روع األمريكي
– الصهيوني وأدوات����ه من األنظمة
الرجعي����ة العربي����ة ،والمـتأس����لمة
باألقليم ،وجزء من هذا الحس����م ،هو
حسم معركة «الزبداني» التي بدأت
قب����ل أيام داخ����ل بل����دة «الزبداني»
الس����ورية القريب����ة م����ن الح����دود
اللبنانية ،وتحتل أهمية اس����تراتيجية
باعتباره����ا مفتاح����اً لسلس����لة جبال
القلمون التي تمتد على طول الحدود
الس����ورية اللبناني����ة ،وفي س����ورية
اليوم يس����اوي تحري����ر «الزبداني»
للدولة السورية مكسباً كبيراً وورقة
رابحة جدي����دة ف����ي مفاوضاتها مع
كِبار الالعبي����ن الدوليين المنخرطين
بالحرب على الدولة السورية ،ومن
خالل ورق����ة «الزبداني « وما بعدها
ُ
،ستفرض الدولة السورية شروطها
عل����ى الجميع ،وعنده����ا ال يمكن أن
تحصل أي تسوية إلاّ بموافقة الدولة
ونظامها الرسمي ،ووفق ما يراه من
مصلحة لس����ورية الش����عب والدولة،
بعد كل ما لحق بهذا الشعب من أذى
من قبل أطراف الحرب على سورية
،وهنا ال يمك����ن ألي متابع أن ينكر
حجم األهمي����ة االس����تراتيجية لبلدة
«الزبداني « عسكرياً والمتموضعة
بموقعها االس����تراتيجي بشمال غرب
العاصم����ة دمش����ق  ،فه����ي تش� ُ
���كل
أهمية استراتيجية بخريطة العمليات
العسكرية الس����ورية ،وتحتل أهمية
اس����تراتيجية باعتباره����ا مفتاح����اً

لسلس����لة مناطق ،تمت����د على طول
الجغرافي����ا الس����ورية ،فه����ي نقطة
وصل بين مناط����ق القلمون الممتدة
من وسط سورية»حمص «،أمتداداً
على طول ش����ريط مناط����ق القلمون
وص� ً
���وال إلى الح����دود اللبنانية غرباً
،وهي تعتب ُر تقريب����اً من أخر معاقل
المجامي����ع المس����لّحة المتواج����دة
عل����ى ط����ول السلس����لة المذكورة ،
إضافة إلى كونها تش� ُ
���كل نقطة ربط
بي����ن المناطق الجغرافية الس����ورية
المرتبطة بالجوالن العربي السوري،
وسلس����لة جب����ال وت��ل�ال الحرمون
ومناطق الحدود اللبنانية – السورية
من جهة القلمون الش����مالي الغربي،
وه����ذا م����ا يعك����س حج����م األهمية
االس����تراتيجية الكبرى له����ذه البلدة
،بخريطة المعارك بالعاصمة دمشق،
���كل ع����ام ،وريفيّه����ا الش����مالي
بش� ٍ
���كل خ����اص ،م����روراً
�
بش
���ي
والغرب�
ٍ
���كل
بمناطق الجنوب الس����وري بش� ٍ
بشكل خاص
عام ومحافظة القنيطرة
ٍ
 .اليوم بدأت تأثي����رات هذه المعركة
تظهر على ارض الواقع خارج حدود
س����ورية ،وفي تصريحات وتحليالت
وأهتمام����ات م����ن قب����ل األط����راف
الدولية المنخرطة باألزمة بسورية،
اليوم نرى ونس����مع عن استعدادات
«إس����رائيلية « بالخف����اء والعل����ن
وقت بمجريات المعركة،
للتدخل بأي ٍ
وعلى األغلب سيكون التدخل خارج
الحدود السورية ،واقصد هنا ضربه
اس����تباقية لحزب اهلل داخ����ل قواعده
في لبنان ،وال اس����تبعد هنا أن يتدخل
���كل مباش����ر
الكي����ان الصهيوني بش� ٍ
بمعركة «الزبداني»من خالل تحريك
عمليات مبش����رة بالجنوب السوري،
لدع����م واس����ناد المتطرفي����ن الذين
تدعمهم أس����رائيل ،بدءاً من سلسلة
جبال الحرمون ،وأنتهاءاً بسلس����لة
جبال القلمون  ،والذين راهنت عليهم
ً
طويال على أمل أن يش ّكلوا
إس����رائيل

للكي����ان الصهيون����ي حزام����اً أمنياً
«جدار طيب» يعزل الجوالن العربي
السوري المحتل عن عمقه الجغرافي
الس����وري،وعلى المحور اآلخر فقد
بشكل
بدأت الخشية الصهيونية تظهر
ٍ
واضح من تطور القدرات العسكرية
والعملياتية والتخطيطية والتسليحية
���ي حزب اهلل
والتنس����يقية بين مقاتل� ّ
والجي����ش العربي الس����وري ،فاليوم
عندما يخ����رج جنراالت إس����رائيل،
ويتحدثون بالعل����ن إن تحرير اجزاء
واس����عة م����ن بل����دة «الزبدان����ي «
���كل كامل من المجاميع
المحصنة بش� ٍ
المس����لّحة بس����اعات معدودة ،والتي
ق����د تك����ون تحصيناتها العس����كرية
اكثر من تحصينات الكثير من المدن
اإلس����رائيلية ،بل يقول بعضهم أنها
قد تكون اكث����ر تحصيناً من تل ابيب
بحد ذاته����ا  ،وهذا يعني بحس����ابات
القادة العس����كريين والسياسيين في
ت����ل ابيب إن تحري����ر الجيش العربي
الس����وري وقوى المقاومة اللبنانية
لبلده مثل «الزبداني « يعني بالعرف
العس����كري ،إن مقاتلي����ن حزب اهلل
بالذات والجيش العربي الس����وري،
���ت على اس����قاط
ق����ادرون ب����أي وق� ٍ
وتحرير أي مدينه فلسطينية محتلة،
وضرب خطوط دفاعها وتحصيناتها
���رب مس����تقبلية متوقعة
ف����ي أيّة ح� ٍ
م����ع الكيان الصهيون����ي ،ويقول هنا
جن����راالت الكي����ان الصهيون����ي ،إن
القوة العس����كرية والعملياتيه لحزب
اهلل تحديداً ،بأتت ق����ادرة على القيام
ب����أي عملية نوعي����ة داخل األراضي
الفلسطينية المحتلة وتحرير أراضي
���رب مس����تقبلية متوقعة مع
،بأي ح� ٍ
الكيان الصهيوني ،فجنراالت الكيان
يقول����ون ّ :أنُه كما ح����رر حزب اهلل
والجيش العربي السوري ،وضربوا
تحصينات المجاميع المس����لّحة في
مس����احات واس����عة م����ن «الزبداني
والقلمون» ،هم قادرون على اسقاط

وتحري����ر م����دن فلس����طينية محتلة
حرب
بالمس����تقبل القري����ب ف����ي أي ٍ
مس����تقبلية متوقعة  ،وهذا شيء جد
خطير بالسياس����ة العسكرية واألمنية
اإلس����رائيلية ،وهن����ا ينب����ع الخوف
االس����رائيلي ،ومن هنا بدأنا نس����مع
ارتجافات ورعش����ات االس����رائيليين
ومن هنا س����معنا وقرأنا في تحليالت
اإلس����رائيليين ع����ن احتماالت ش� ّ
���ن
عدوان اس����رائيلي على قواعد حزب
���كل
اهلل في لبنان أو حتى التدخل بش� ٍ
مباش����ر في المعركة ،لتحويل مسار
المعركة ،وبنفس الوقت التخفيف من
حجم الضغط على المجاميع المسلّحة
وبنف����س الوق����ت ضرب ح����زب اهلل
ّ
وشل قدراته اللوجستية والعسكرية،
���كل خ����اص
�
بش
���ي
�
الزبدان
���ة
�
معرك
ٍ
���كل عام التعني الكيان
والقلمون بش� ٍ
ٌ
أطراف
الصهيون����ي فق����ط  ،فهن����اك
ع ّدة تعنيها ه����ذه المعركة  ،فالنظام
الس����عودي المنغم����س بالحرب على
س����ورية ،ال يري����د أن يتلقى هزيمة
جديدة ،وقد تكررت هزائمه بالقلمون
وبعم����وم مناطق الجنوب الس����وري
تحدي����داً ،فتحري����ر الزبدان����ي يعني
للنظام السعودي ،سقوط كل ما يليها
كاحجار الدومينو ،وبالتالي خس����ارة
جدي����دة وكبي����رة للنظام الس����عودي
وخصوصاً بمناطق الغوطة الشرقية،
وخصوص����اً بل����دة «دوم����ا «الت����ي
تعتب ُر معقل ميليش����يا جيش اإلسالم
المدعوم����ة من النظام الس����عودي ،
والتي من المتوقع أن تنتقل عمليات
الجي����ش العربي الس����وري لها قريباً
وقريباً ج ّدًا  ،وهذا ما ال يريده النظام
الس����عودي ،ولذلك اليوم نرى هناك
حالة من الترقب والعجز عن التحرك
في اركان النظام الس����عودي ،المعنية
بمسار الحرب على سورية لمجريات
معركة «الزبداني «وما بعد الزبداني
 ،إمّا بالنس����بة لواش����نطن فهي اآلن
كما تتح����دث الكثي����ر م����ن التقارير

والتحليالت ،أنها بدأت فعلياً بمراجعة
موقفه����ا ورؤيته����ا م����ن تط����ورات
االح����داث بس����ورية ،وه����ي ب����دأت
بمراجعة فعلي����ة لموقفها من الحرب
على س����ورية ،وخصوصاً بعد فشل
مجموعة عواصف دعمتها واشنطن
من جنوب س����ورية إلى شمالها عن
تحقيق أهدافها،وهي تراقب عن كثب
تطورات االحداث بالميدان الس����وري
بشكل واضح
،دون أن تحسم موقفها
ٍ
من هذه التطورات  ،فاليوم الصحافة
ووس����ائل اإلعالم ومراك����ز االبحاث
األمريكي����ة بدأت تتحدث عن فش����ل
الرؤي����ة واالس����تراتيجية األمريكية،
بخصوص موقفه����ا من الحرب على
س����ورية،بعد فش����ل إمريكا وحلفائها
���از فعلي على
ع����ن تحقي����ق أي انج� ٍ
األرض بس����ورية ،وتؤك����د مراك����ز
االبحاث هذه إن صمود سورية يُهيّأ
ً
مستقبال مدعومة
االرضية النتصارها
بحلفائه����ا ،وه����ذا ما يس����تدعي من
واشنطن أن تحس����م خياراتها سريعاً
،وأن تعلن موقفاً صريحاً من رؤيتها
لتطور أحداث الحرب على س����ورية
،واش����نطن بدورها بدأت تخشى من
مسارات المغامرات المنفردة التركية
 السعودية-االس����رائيلية في سورية ،والتي تخش����ى واش����نطن أن تكون
له����ا تداعيات كارثية عل����ى المنطقة
والعال����م ككل ،وله����ذا فه����ي تراقب
ع����ن كثب هذه التط����ورات ،وتوصل
رس����ائلها للجميع «مرحلياً «  ..أنها
ليس����ت معنية بتطور هذه االحداث،
وأنه����ا على وش����ك حس����م خياراتها
االس����تراتيجية بما يخص مس����ارات
الحرب على س����ورية ،إمّا بالنس����بة
لفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول
المنخرطة بالحرب على سورية ،فقد
تحدث����ت وس����ائل إعالم ه����ذه الدول
تقارير ،بما يخص معركة
بمجموعة
ٍ
���كل خاص  ،وتقول
«الزبداني» بش� ٍ
هذه التقارير إن تحرير «الزبداني»

على أيدي الجيش العربي الس����وري
ُ
إحداث
ومقاتلي حزب اهلل من ش����أنه
ّ
تغيير جذري في الخارطة العسكرية
ٍ
ألط����راف الص����راع ،وتق����ول ه����ذه
التقاري����ر أيض����اً ،أن «الزبدان����ي «
معقل لق����وات المعارضة
تعتب���� ُر أخر ٍ
في المنطق����ة ..أي منطقة القلمون،
وتحريرها سيكون له تداعيات كبرى
عل����ى األرض ،وه����ذا م����ا ال تريد ُه
ه����ذه الدول على أق����ل تقدير بالوقت
الراهن،ويب����دو واضحاً إن لندن هي
األخرى بدأت كما واش����نطن بترتيب
ملفاته����ا من جديد بما يخص موقفها
من الحرب على س����ورية ،بعد تمدد
رقعة اإلرهاب ال����ذي بات فعلياً يهدد
���كل صريح  ،أمّا النظام
بريطانيا بش� ٍ
الفرنس����ي فيبدو ّإنُه سيبقى منخرطاً
بالحرب على س����ورية ،لحين خوض
االنتخابات الجديدة بفرنس����ا ،والتي
من المتوقع أن تش����كل وفق نتائجها
المنتظ����رة ،إنعطافة كبيرة من الدولة
الفرنسية ،اتجاه وضع حلول للحرب
عل����ى س����ورية  .ختام����اً ّ ،
إن على
الجميع أن يدرك بأن معركة القلمون
���كل
���كل ع����ام و»الزبداني» بش� ٍ
بش� ٍ
خاص ،س����تكون له����ا الكلمة الفصل
حديث
وف����ق نتائجها المنتظ����رة بأي
ٍ
قادم ،يتحدث عن تسويات بمسارات
الحرب على الدولة السورية ،وتغيير
كام����ل ومطل����ق بش����روط التفاوض
المقبلة بين جميع األطراف ،فالمعركة
لن تتوقف عند حدود بلدة «الزبداني
ُ
���يكون له����ا تداعي����ات كبيرة
« ،وس�
على عموم ملفات الميدان العسكري
السوري.

لهذه األسباب ّقضت معركة الزبداني مضاجع شركاء الحرب على سورية

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com

األنب����ار وص��ل�اح الدي����ن والموصل
وديال����ى وكركوك ،ه����ي محافظات
عراقية أصيلة ،فيها خيرة ابناء هذا
الوطن م����ن الش����رفاء والمخلصين
 ،ولك����ن هنالك أس����باب ومبررات،
جعلت ابناء ه����ذه المناطق يتمردون
في بع����ض األوقات عل����ى الحكومة
المركزية ،ومن جملة هذه األس����باب
 :ابعاد العناصر الكف����وءة من ابناء
قواتنا المسلّحة من الضباط والجنود
ّ
الراغبين بالتح����اق بالجيش العراقي
وأسباب غير منطقية،
بحجج
الجديد،
ٍ
ٍ
ومنها االنتم����اء لحزب البعث !! من
منا في عهد النظام السابق لم ينتمي
لحزب البعث ؟ الجواب جميعنا انتمينا
لهذا الح����زب برغبتنا أو بدون رغبة
ألن من يرغب بالعمل والعيش بدون
مراقبة من قبل أجهزة النظام السابق
ّ
الشق
عليه االنتماء لهذا الحزب ،أمّا
الثاني من األس����باب فه����و أهم هذه
األسباب ،وهو ابعاد العناصر العلمية
والعبقرية ورؤوس األموال ،وجميع
ه����ؤالء ت ّم تهديدهم إ ّم����ا بالرحيل أو
بالتصفية الجس����دية  ،فكان الرحيل،
فخس����رت هذه المناطق خيرة ابنائها
من العس����كريين والتجار والمثقفين
والمف ّكري����ن  ،وبعده����ا كان ما كان
م����ن تخريب وقتل وتصفية وس����جن
لبعض ابناء هذه المناطق ،ولكن أنا
يقين كامل إن أول أسباب
اليوم على ٍ
خراب المناطق ( األربعيّة -المذاهب
األربعاإلس��ل�امية) ه����م ساس����ة تلك
المناطق  ،نعم لهؤالء اليد العليا ،لِما
وصلت إليه هذه المناطق من تخريب
وتهجير وقتل ودمار  ،الجميع يعرف
إن السياس����يين الذين يتباكون على
ابن����اء جلدتهم من ابناء ( األربعيين)
ه����م هاربون خ����ارج الع����راق ،وال
المهجرين
يعرفون مصير ابنائهم من
ّ
 ،فكلنا نشاهد شيوخ الذلة والعار في
األنبار ممن نعرفه����م ،وهم يطالبون
بنجدة ابناء هذه المناطق وتحريرهم
من ابناء القوات المس����لّحة العراقية
وم����ن بعده����م ابناء
العشائر وقوات الحشد
الش����عبي ! طيب أخي
الشيخ الكريم الرحيم
عل����ى ابن����اء جلدتك:
لم����اذا لم تدع����و الى
تخلي����ص ابن����اء هذه
المناط����ق من داعش

اإلرهاب����ي ؟ بالطبع ألنك متعاون مع
مشروع داعش االمريكي في احداث
انقسامات ما بين ابناء الدين الواحد
ّ
وشق وحدة الصف
والمذهب الواحد،
العراق����ي  ،وزرع الفتن����ة والعن����ف
والقتل والتهجير وتكفير اآلخر  ،لماذا
لم تقف ض ّد هذا المشروع الصهيوني
االمريكي لتقس����يم الع����راق ،وجعله
دويالت ضعيف����ة متصارعة .مجمل
الكالم إن ابناء ه����ذه المحافظات قد
وقعوا ضحية المؤامرات السياس����ية
والص����راع السياس����ي الدائ����ر ف����ي
العراق ،فكانوا افضل اضحية يق ّدمها
الساسة ( األربعيّون) من أجل انجاح
إقليم (أربعي) بعيد
مش����روعهم في
ٍ
عن الحكومة الطائفية كما يسمّونها،
فكانت النتائج وخيمة على ابناء هذه
المناطق  ،قتل وتهجير وتدمير للبنية
التحتية وتدمير الحي����اة بأكملها من
قبل داعش ومساعديهم من الساسة
الدواع����ش ،فتحقق����ت نتائج محزنة
ومناطق خالية من س����كانها  ،وخي ٌم
في العراء ممتلئة بالس����كان ! إضافة
الى بعض المناطق العربية المتنازع
عليها من قبل الحكومة واألكراد ،ألن
االكراد يعتبرونها مناطقاً كردية ،وهي
ٌ
مناطق يسكنها العرب بجوار
باألصل
االكراد  ،فكان المشكلة األكبر في هذه
المناطق التي يسيطر عليها االكراد،
ومنع الع����ربُ ..س���� ّكانها األصليون
بحجج
من العودة ال����ى هذه المناطق
ٍ
واهية وغير منطقية  ،هذه المشكلة
تضاف الى مش����اكل ابناء ( األربع) ،
لذا فإن على الشرفاء والذين يعملون
من أجل الع����راق والمواطن العراقي
تفوي����ت الفرصة عل����ى االعداء من
خ��ل�ال افش����ال مش����روعهم القومي
في تقس����يم العراق  ،وتس����ليح ابناء
المناطق التي س����يطر عليها داعش
اإلرهاب����ي  ،وذلك م����ن خالل تجهيز
ابن����اء ه����ذه المناط����ق بالتجهيزات
العس����كرية كاملة ،ودعمه����م بأبناء
الجيش العراق����ي  ،إضافة الى عودة
المهجرة الى مناطق سكناهم
العوائل
ّ
من أجل حمايتها م����ن تهديد داعش
والمخربي����ن والمغرضي����ن  ،وبذلك
س����يكون ابناء ه����ذه المناطق صمام
األمان بوجه اإلرهاب وبوجه شيوخ
الفتن����ة ودعاة التقس����يم ،حتى يعود
العراق ع����راق الجمي����ع  ،والجميع
يتحمل أمنه والحفاظ على سيادته .

سقوط الحكيم
يعني سقوط الصدر
صباح الرسام
تيار الحكيم أو تيار ش���هيد المحراب،
المتمث���ل بكتل���ة المواط���ن ،والتيار
الص���دري المتمث���ل بكتل���ة االحرار،
وه���ذان التياران لهم���ا جمهورهما،
باعتب���ار إنهما تياران ش���عبيان لهما
عمقهما ف���ي المجتم���ع  ،ويعتبران
م���ن أقوى الكتل السياس���ية التي لها
كلمة الفصل في العملية السياس���ية ،
وبدونهما ال يمكن أن تس���ير العملية
السياس���ية في البلد  ،واتفاق الكتلتين
أي كتل���ة المواطن واالح���رار ،يجعل
جمي���ع الكت���ل أو القوى السياس���ية
تت���ود اليهما ،لقوتهم���ا ،باعتبارهما
يمثالن المك���ون (الجعفري -المذهب
الجعفري اإلسالمي) .قبل االنتخابات
االخي���رة اصبح هناك تكتلي���نٌ ،
تكتل
مدع���وم من إيران وهو دولة القانون
ٌ
ٌ
متمثل
وتكت���ل رافض لهذا الدع���م
،
بالتيار الصدري وتيار الحكيم  ،وبعد
التغيير السياس���ي بمج���يء حكومة
العبادي والى اليومُ ،ش ّ
���نت وتش���ن
حمالت واكاذيب وفبركات ،لتش���ويه
الس���يد عمار الحكيم وكتلته ،والغاية
تسقيطه ،وهذه الحمالت عبر وسائل
إعالمية مأجورة وجيش فيس���بوكي
 ،بسبب موقف الس���يد الحكيم وكتلة
المواطن من رئيس الحكومة السابق
نوري المالكي ،واالصرار على تغييره
 ،مع حملة ض ّد الس���يد مقتدى الصدر
وكتلة االحرار  ،إلاّ ّ
إن الهجمة األكبر
هي ض ّد الس���يد عمار الحكيم وكتلته
 ،كونه صاحب س���ابقة بعد انتخابات
 ، 2010عندما رفض تشكيل حكومة
يرأس���ها المالكي ،وكان االتفاق الذي
جرى بي���ن الس���يد الحكيم والس���يد
الص���در ،أن يكون الدكتور عادل عبد
المهدي هو رئي���س الحكومة  ،ولكن
االتفاق لم يتم بسبب الضغط اإليراني
الداعم للمالك���ي  ،مما جعل كتلة بدر
والتيار الص���دري ،يرضخان للضغط
اإليران���ي  ،إلاّ ّ
إن المجل���س األعلى
رفض الضغط اإليران���ي وأص ّر على
رفض���ه للمالكي ،ورفض المش���اركة
بالحكومة ،وعلى إثرها انش���قت كتلة
بدر عن المجلس األعلى اإلس�ل�امي،
وتسنم هادي العامري وزارة النقل.

االص���رار على رف���ض المالكي في
الحكومة الس���ابقة ،واالصرار األخير
جعل المجلس األعلى اإلسالمي ،العدو
األول لح���زب الدعوة جناح المالكي ،
وله���ذا ن���رى اإلش���اعات واالكاذيب
مستمرة بال توقف ،انتقاماً من موقفه
الوطن���ي ،كم���ا إن التي���ار الصدري
والسيد مقتدى الصدر وكتلته ،ليسوا
في مأمن ،فهم لم يسلموا من الهجمات
والفبركة واالكاذيب ،والغاية تش���ويه
صورة الس���يد مقتدى الصدر وكتلته،
السقاطهم واس���قاط التيار الصدري ،
انتقاماً للموقف الت���ي اتخذها بتغيير
المالك���ي  ،ولوال وحدة كتلة المواطن
وكتل���ة االحرار في رف���ض المالكي،
كان يستحيل على جميع الكتل األخرى
تغيي���ره ّ ،
إن اتح���اد كتل���ة المواطن
واالحرار ،انقذ العراق من ديكتاتورية
غاشمة  ،فعلى كتلة المواطن واالحرار
أن يحافظ���ا عل���ى اتحادهم���ا الذي
يعط���ي قوة للعملية السياس���ية وقوة
للعراق ،كونهما يملكان ً
ثقال سياس���ياً
وجماهيرياً كبيراً  ،وحملة اسقاط كتلة
المواطن والسيد عمار الحكيم سياسياً
وشعبياً لو نجحت ،فسوف يتم اسقاط
كتلة االحرار والس���يد مقتدى الصدر
سياس���ياً وشعبياً أيضاً  ،واسقاط كتلة
االحرار والسيد مقتدى الصدر وكتلة
االحرار ،يعني اس���قاط كتلة المواطن
والس���يد عمار الحكي���م  ،ونتمنى من
االثني���ن أن يحافظ���ا عل���ى تحالفها
ويقوي���ان العالقة اكثر
واتحادهم���ا،
ّ
واكث���ر ،فكلما كان���ت عالقتهما قوية
كلما كانت مخططات اعدائهم سراباً ،
الخس���ة عند االعداء أنهم
فقد وصلت ّ
اطلقوا على السيدين الصدر والحكيم
تسمية ( طلحة والزبير ) باعتبارهما
خان���ا العهد م���ع اإلمام عل���ي وهذا
التش���بيه بس���بب موقفهما المُش ّرف
الذي انق���ذ العراق م���ن ديكتاتورية
دمرت البلد واقتصاد البلد ،ألنها كانت
حكومة الفس���اد المال���ي واإلداري،
وس���لّمت ثلث العراق لتنظيم داعش
اإلرهاب���ي  ،وأفلس���ت الع���راق رغم
الميزانيات االنفجارية ،واليوم الشعب
يدفع ضريبة هذه الديكتاتورية .

