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العدد 2399 :

جريمة خان بني سعد
والحلول الغائبة
احمد عواد الخزاعي

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

نه����ر ال����دم العراقي
لم ينقط����ع  ،وعويل
الثكال����ى واألرامل،
يكا ُد يكون نش����يدنا
الوطن����ي المفق����ود
بين عقدن����ا الطائفية
والقومية  ،اثنا عشر
عام����اً م����ن الموت
المجان����ي ،وال ح����ل
يل����وح ف����ي األفق ،
بصيص م����ن النور في نهاية
وليس هنالك
ٌ
نفق األزم����ة العراقية  ،فبع����د كل مجزرة،
يخرج البعض من الساس����ة العراقيين رأسه
ُ
م����ن دوامة ترف���� ِه اليومي !! ليط����ل علينا
باستنكار خجول ال يسمن وال يغني من جوع
ٍ
 ،ال يتجاوز فيه حماس����ة اس����تنكارات بان
رفات
كي مون !! ما زلنا ل��ل�آن نبحث عن ِ
أبنائنا المغدورين في قاعدة سبايكر ودموع
بدم
أهليهم بع ُد لم تجف  ،أبنائنا الذين قتلوا ٍ
بارد وبأي���� ٍد عراقية صرفة  ،لتحدث مجزرة
أخرى ال تقل بشاعة ودموية عن سابقاتها،
والوجهة هذه المرة سوق شعبية في ناحية
خان بني س����عد  ،هذه المدينة المنكوبة التي
اصطبغ����ت بدماء مئات األبرياء من نس����اء
بعمل انتحاري جبانّ ،
نفذُه مس� ٌ
���خ
وأطفال ٍ ،
ّ
وبغض النظر عن هوية
فلسطيني الجنسية ،
من ّ
نفذ هذا العمل اإلجرامي  ..لكن الس����ؤال
هنا :من الذي آواه ؟ ومن الذي خطط وفخخ
ودبر؟ ومن ال����ذي ادخل ُه إلى ه����ذا المكان
المكت����ظ بالناس في مدينة تعتب���� ُر في حالة
تماس مع حواضن اإلرهاب ؟
بعد كل هذه الدماء التي س����الت على مدى
الس����نين القليل����ة الماضية  ،وه����ذا الدمار
ال����ذي ّ
حل ف����ي بلدنا من ج����رّاء اإلرهاب ،
وحالة النكوص التي نعيش����ها وعلى جميع
االصع����دة  ،الب����د لنا من مواجه����ة الحقيقة
ّ
بغض النظر عن مرارته����ا ووقعها علينا ،
إن مواجهة المشكلة وتشخيصها هو نصف
الح����ل  ،فالمرحلة العصيبة الت����ي نم ُر بها
���ع أنهكت ُه األزمات ،يح ّت����ُم علينا أن
كمجتم� ٍ
ندع التس����ويف والمجامالت جانباً  ،وعلينا
أن نعترف إن هنالك ش����رخاً مجتمعياً كبيراً
قائماً في العراقُ ،
تقف ورائه دواف ٌع طائفية
وقومي����ة ،وإن القات����ل والمقت����ول كالهما
عراقي����ان  ..لذا علين����ا أن نتجه جميعاً بكل
انتماءاتنا ومستوياتنا ومسؤولياتنا ،للبحث
���ول ناجعة ،كي نح����اول أن ننقذ ما
عن حل� ٍ
ُ
يمكن إنقاذه  ،وأن نوقف نزيف الدم هذا.
الكثير من دول العال����م قد مرّت بصراعات

أثني����ة وعرقي����ة ،اُزهقت فيه����ا اآلالف من
األرواح البريئ����ة ،لك����ن بتضافر الجهود
الخيرة فيها  ،وتشخيص حكوماتها لألسباب
الحقيقية للمش����كلة ومواجهتها ،استطاعت
أن تتجاوز المحنة ،وتعود بهذه المجتمعات
إل����ى التعايش الس����لمي من جدي����د ،وهناك
تجارب كثي����رة ماثلة أمامن����ا ،كالذي حدث
في جنوب أفريقي����ا بعد زوال نظام بريتوريا
العنص����ري ،أو ما حدث في روندا بين قبائل
الهوتو والتوتسي ،إن أهم الخطوات الواجب
اتخاذها لتحجيم هذا الصراع والقضاء على
اإلرهاب ،ال تكمن فقط في العمليات العسكرية
واإلج����راءات األمنية ،فه����ي جز ٌء من الحل
مجتمع غزت���� ُه األفكار المتطرفة العابرة
في
ٍ
للحدود  ،ويشع ُر البعض فيه ،بأن ُه مهمش،
وإن حكم العراق قد ُس����لِب منه ،والذي كان
يعتبر ُه إرثاً تاريخياً واس����تحقاقاً سياس����ياً ،
له امت����داد ُه القومي والطائفي في المنطقة ،
تتطلب اتخاذ خطوات حقيقية
وهذه األسباب
ُ
وملموس����ة على أرض الواقع ،لتحجيم هذه
الهوة ،وتخفيف هذه الهواجس عند هؤالء،
ومنه����ا تحيي����د المتعاطفي����ن م����ع اإلرهاب
والمغ����رر به����م والمخدوعي����ن بش����عارات
الجهاد ،والمعبئين ضد اآلخر ،وضمّهم إلى
ص� ّ
���ف الدولة ،وعزل اإلرهاب عن حواضنه
 ،كما حدث في التجربة الناجحة التي ُسمّيت
بالصحوات ،والتي ت ّم إجهاضها حتى تحول
أبنائها فريسة سهلة لإلرهاب ،بعد أن تخلت
ألسباب غامضة ،الضرب على
الدولة عنهم
ٍ
ي����د المجرمين مم����ن تلطخ����ت أيديهم بالدم
العراق����ي ،وتنفي����ذ أحكام القض����اء ّ
بحقهم،
تسمية األشياء بمسمياتها وترك المجامالت
والمس����اومات على الدم العراقي  ،محاربة
الفساد المستشري في جسد الدولة العراقية،
ألن ُه احد الروافد المهمة لهذا اإلرهاب واحد
الركائز الرئيسية لبقائه وديمومته  ،التعامل
مع الش����خصيات المؤثرة ً
فعال في المناطق
الساخنة والمدن المغتصبة من قبل اإلرهاب
والتي تمتل� ُ
���ك حضوراً مؤثراً وقوياً في هذه
المناطق،وضمّها للص����ف الوطني  ،توحيد
الخطاب السياس����ي للطبقة الحاكمة ،وترك
الصراع����ات الحزبية والفئوية التي غالباً ما
تلبس لباساً طائفياً أو قومياً لخداع البسطاء
ُ
م����ن الناس .قد تكون ه����ذه الحلول ترقيعية
لواقع يعتق ُد الكثيرين منا ّإنُه وصل الى حالة
ٍ
من الس����وء لدرجة ال ُ
يمكن إصالح ُه فيها ،
لكن األمر يتعلق بمس����تقبل العراق وبدماء
أبنائ����ه ،وعلى الجميع أن يح����اول ويتحمل
المسؤولية .

مقارباتسيسيولوجيةبينعقوبة
اإلعدام في أمريكا
والنظام الرئاسي في العراق
محمد أبو النواعير
ماجستير فكر سياسي أمريكي معاصر
باحث مهتم باأليديولوجيات السياسية المعاصرة
منذ أن طرح مونتس����كيو نظريته
الشهيرة ,والمتضمنة مبدأ الفصل
بين الس����لطات ,وعالم السياس����ة
والحكم ،يش����ه ُد تح����والت مهمة,
قادت الى تط����ور العمل في مجال
بناء ال����دول وتطويرها ،وإذا أردنا
أن ننظر الى نموذجين مطروحين
في دول العال����م المتقدمة ,وأقصد
بهم����ا  :نظ����ام الحك����م البرلماني
الحكومي في أغل����ب دول أوروبا,
ونظام الحكم الرئاسي في الواليات
المتحدة األمريكية ,فإننا سنجد أن
الثاني قد تجس����دت فيه بوضوح،
مالم����ح نظري����ة مونتس����كيو أكثر
م����ن األول .مب����دأ الفص����ل بين
أقرُه مونتس����كيو,
الس����لطات الذي ّ
كان يرمي من خالل����ه إلى تهذيب
وتشذيب عوامل القهر السلطوي,
والت����ي كانت تتجس����د وتتمثل في
ذل����ك الزم����ن بالس����لطة المطلقة
ً
محاوال في
للملك ,أو اإلمبراطور,
الوقت نفسه ,أن يجعل من صناعة
القرار أو صياغة القانون ,وتنفيذه
يمر
والمتابعة والمراقبة في تنفيذهُ ,
عبر مؤسسات متعددة ,لكي ال يكون
ِحكراً على جهة واحدة أو شخص
واح����د ،وف����ي الوالي����ات المتحدة
األمريكي����ة ,يتميز نظام الحكم فيها
حكم رئاس����ي ,إضافة
بكونه نظام ٍ
إلى أن أمريكا ومع ما تتميز به من
تقدم في حقوق اإلنس����ان ,والعمل
ٍ
بمبدأ الفصل بين السلطات ,نج ُد أن
ٌ
معمول بها في
عقوبة (اإلع����دام)
هذا البلد! وه����و عكس ما موجود
في أوروبا ،ويذهب فقهاء القانون
والفكر السياس����ي في تفس����ير هذا
االختالف ,إلى أن أوروبا قد عانت
ولعق����و ٍد طويلة من تس����لط الطغاة
���واء الملكية
والدكتاتوري����ات -س� ٌ
منها أو الجمهورية -فكانت عقوبة
اإلعدام أداة طيعة بيد هؤالء الطغاة
لتصفي����ة
خصو مه����م ،
لك����ن ف����ي
أمريكا الوضع
,
يختل����ف
حي� ُ
ّ
أن
���ث
أمري����كا كبلد,
تمي����ز وخالل

الـ����ـ  200عام األخي����رة -أي منذ
تش����كيل الدولة ,وإقرار الدس����تور
األمريك����ي -بعدم ظه����ور أي حالة
من حاالت الدكتاتوريات ,المخالفة
ل����روح وجوهر النظام الديمقراطي
المعمول به في ذلك البلد ,لذا وجد
فقه����اء القانون في ه����ذا البلد ,أن
عقوبة اإلع����دام للمجرمين الذين
يس����تحقونها ,هي عقوبة مناسبة,
ولم يتخوفوا منه����ا أن تكون أداة
ّ
يوم من
بيد حاكم م����ن ُحكامها في ٍ
األيام.المعن����ى ّ :
إن أنظمة الحكم,
وأش����كالها ,وأنواعهاّ ,
إنما تتشكل
في البلدان والدول ,بحسب طبيعة
وأرضية وبيئة ومقومات وظروف
ذل����ك البلد ,ويت����م االبتع����ا ُد دوماً
ع����ن أي قانون أو ش����كل حكم ,أو
أدبي����ات عمل سياس����ي ,قد تؤدي
في المس����تقبل إلى تخري����ب بناء
الدول����ة ,أو القضاء على الش����كل
السياسي فيها ،وفي بل ٍد كالعراق,
وبعد مئات السنين من تسلط أعتى
وأغرب أنواع التسلط الدكتاتوري
فيه ,وبعد تذوق شعبه الويالت من
خالل معايشتهم لكل أنواع التسلط
الفردي والس����لطوي ,الدكتاتوري
واالس����تبدادي والطغيان����ي ,ومع
توفر أرضي����ة اجتماعي����ة وبيئية
خصبة في ه����ذا البلد ,لتصدير كل
أنواع الدكتاتوري����ات الممكنة ,لذا
فإن المطالب����ة بأن يتح����ول نظام
الحكم ف����ي الع����راق م����ن النظام
البرلمان����ي إلى النظام الرئاس����ي,
ّ
فتح الباب على مصراعيه,
إنما هو ُ
لشرعنة والدة دكتاتوريات جديدة,
ستعمل على تفتيت مفهوم الفصل
وسترس����خ ما ت ّم
بين الس����لطات,
ّ
ً
بنيانه سياسياً
فكر
من
وجماهيريا
ٍ
اس����تبدادي وطغياني،وال أعلم ,هل
أن الداعي����ن الى مثل ه����ذا النوع
من األنظمة ,ق����د ُعميت أبصارهم
ع����ن الحرائ����ق والك����وارث التي
أصابت المنطق����ة برمتها !؟ نتيجة
تس����لط دكتاتوري����ات اس����تبدادية
تس����لطية ,تحكمت بأرواح شعوبها
ومق ّدراته����م وحقوقهم وأصواتهم,
وحكمته����م بالحدي����د والنار ,ولمن
أبى منهم ذلك ،فسيكون البديل هو
 :داعش!
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«اتفاق فيينا النووي»

والفرصة التاريخية لميالد ند عربي حقيقي
ما أس���هل النطق وما أصعب الكالم ،
وما أسهل الكتابة وما أصعب اإلصابة
 ،ويقولون  :العب���ارة كالحجارة تبنى
منه���ا القص���ور والقب���ور  ،بتاريخ
 1979/2/11انتص���ر الخميني على
ش���اه إيران ..انتص���ر اإليراني على
نفسه لنفسه  ،انتصر اإليراني ألحسن
م���ا فيه على أس���وأ ما في���ه  ،انتصر
اإليران���ي لما هو ٌ
حق في تاريخه وفي
حاض���ره  ،انتصر اإليراني لكل ما هو
جمي���ل ونافع في ثقافت���ه ،إذاً بتاريخ
العب
 1979/2/11هبط من الفضاء
ٌ
جديد ومختلف إلى ملعب األمم .
تعددت الرهانات وتوزعت في كل اتجاه
حول حقيقة وجوهر دوافع هذا الالعب
وغايات���ه ،حول طبيع���ة فهم ِه للهوية
والمعاصرة ،حول تبشيره لما هو دين
أو مذهب أو لما هو إنس���اني ..بتاريخ
ُ
يمكن القولُ :س ّجل آخر
1979/2/11
انتصار للثورات على األقل في القرن
العشرين واألرجح ّ
إن العالم من يومها
وعلى رأسه أميركا ،استنفر كل ذكائه
وكيده ومكره ،لمنع أي انتصار ثوري
مشابه من جهة ،ومنع هذه الثورة من
الحياة أو من استكمال دورها من جهة
أخرى،وانطلق المد اإلسالمي اإليراني
الث���وري  ،وقف العال���م كلّه في وجه
إي���ران  ،نعم حين اس���رائيل واميركا
والغرب ض ّد هذه الثورة ،فهذا يعني ّ
إن
العالم من يومها ،وقف في وجه إيران
الثورة من إجل إخضاعها وإذاللها أو

عل���ى األقل حرمانها م���ن قطف ثمار
الث���ورة ،محلياً وإقليمي���اً ودولياً،لكن
الث���ورات الحقيقي���ة يك���ون إيقاعها
وحركة إندفاعه���ا ،أصعب وأعقد من
أن يتم تصورها ناهيك عن احتوائها،
وإذا كان االنتص���ار على الش���اه هو
انتصا ٌر على النمط الغربي الرأسمالي،
باعتبار الش���اه أهم حليف للغرب في
العالمين العربي واإلسالمي  ،فإن قائد
ومفجرها -الخميني،
الثورة وملهمها
ّ
لم يتردد ولم يتأخر في تصويب سهام
الحق نحو النموذج االش���تراكي الذي
ً
ما يزال حينها قائماً
وممثال في االتحاد
فوجه رسالته
الس���وفييتي الس���ابق ّ ،
الش���هيرة إل���ى أخر رئي���س لالتحاد
الس���وفييتي  /ميخائيل غورباتشوف،
ً
قائال  (:إنني
وأطلق ما يشبه النبوءة
أسمع أصوات تهشم عظام الشيوعية
ُ
) ونصح غورباتشوف باالنفتاح على
الثقافة والفلسفة اإلسالمية ،بحثاً عن
ً
وفعال
مخ���ارج وحلول لمش���كالتهم ،
ٍ
بعده���ا انهار االتحادالس���وفييتي ،إذاً
ه���ذا البلد – إي���ران – وهذا النموذج
اإليران���ي ً
بدال من الس���قوط أمام هذا
َّ
ض���ده  ،صمد وصبر
التوحد العالمي
وواجه وأثبت وجوده داخل إيران وفي
اإلقلي���م ،وأخيراً باتف���اق فيينا ،أثبت
وج���وده بجدارة فائقة على مس���توى
العال���م ،وهنا يُطرح س���ؤال غاية في
البساطة – والعظمة دوماً في البساطة
 : -م���اذا لو وقف الع���رب مع إيران؟

م���اذا لو لم يحارب العرب إيران؟ ماذا
لو التقى النهج اإلس�ل�امي الثوري مع
المق��� ّدرات العربية والق���رار العربي
لصال���ح مواجهة اس���رائيل من جهة،
ولصال���ح تطوير واس���تقالل ونهضة
المنطق���ة من جهة أخرى ؟! أي نتائج
كنا س���نجني كعرب وكمسلمين لو لم
يكن الق���رار العربي خاضع���اً ألميركا
وإس���رائيل مع وبعد انتص���ار الثورة
اإلس�ل�امية في إيران ع���ام  1979؟
لنت���رك الماضي القري���ب ونعود إلى
الحاضر بعد اتفاق فيينا النووري،أي
كتابة – بالمناس���بة – هي أشبه ّ
بفن
الحياكة ،والجمهور يختار ما يرتدي،
ويحكم على ما يرى من أنماط الحياكة
 ..فلنب���دأ بتس���جيل بع���ض الوقائع
والدالالت المباش���رة للحدث التاريخي
:
أوباما يش���هد بذكاء الشعب والقيادةوالمفاوض اإليراني .
إس���رائيل تعيش حالة هيستيريه بعداالتفاق وإيران تعيش نش���وة كس���ب
َّ
التحدي.
كل م���ن ما زال يراه���ن على أميركاوإس���رائيل ،يعيش حالة هيسترية أو
على األقل إرباكاً ال يحس��� ُد عليه بعد
االتفاق .
هناك ش���به إجماع عل���ى أن االتفاقتاريخ���ي وبين دول عظم���ى بما فيها
اآلن إي���ران  ،وس���يتحدث العالم بعد
الي���وم على  2+5أي مجلس األمن +

القصاص اآلن وليس غدا ً
وصلت بش����اعة اإلره����اب الدموي الى
قمة الحقد الدفين األعمى من الش����عب
العراقي ،باالنتقام الوحش����ي من عموم
طوائفه الدينية والعرقية  ,وفي ضخامة
للتفجيرات الدموية الرهيبة.
ّ
الشك ّ
إن هنالك تقصي ٌر كبير من جانب
االجه����زة األمنية الت����ي تتاجر بارواح
المواطنين االبري����اء بحفن ٍة من المال..
من خالل الس����ماح بعبور الس����يارات
المفخخ����ة الش����ديدة االنفج����ار ،وحتى
بطن م����ن المفجرات،
لوكان����ت محمّلة ٍ
والت����ي التخف����ى حتى عل����ى األعمى ,
وليس على األع����ور  ,ويأتي االنفجار
الوحش����ي المروع في خان بني س����عد
في محافظة ديالى ،عش����ية عيد الفطر
المبارك  ,ش����اهد عيان للمرة المليون
على هذا التواطئ المريب والمش����بوه
 ،والمتناغم بالتفاهم والتنس����يق الكامل

بين االجهزة األمنية وعصابات داعش
الوحش����ية ،وكان����ت فداحة الخس����ائر
الضخمة والجس����يمة من هذا االنفجار
المروع  ,أنه����ا تجاوزت الـ  250قتيل
وجريح ،و اكثر من  20مفقوداً  ,إضافة
الى الخراب الهائل في منطقة االنفجار
 ,وقد عمّت موجات الغضب واالحتجاج
واالستنكار العارم داخل وخارج العراق
 ,وم����ن مختل����ف دول العال����م  ,وفي
مق ّدمتهم  ,األمي����ن العام لألمم المتحدة
( بان كي مون )ُ ،
حيث ش����جب باش���� ّد
العبارات ،هذا الهجوم الدموي الوحشي
ض����د المواطنين االبرياء من قبل تنظيم
داعش المجرم ،والش����يء الذي أفرح
القل����وب الدامي����ة والمفجوعة  ,إعالن
وزارة الداخلي����ة  ,الق����اء القبض على
المجرمين المتورطين بتفجير خان بني
س����عد في محافظة ديالى ،ولكن الشيء

المؤلم والذي يح ّز في النفس ويطعنها
بالسكين ،والتي تقتل روحية هذا الفرح
بالقبض على الوح����وش اآلدمية  ,هو
ّ
إن وزارة الداخلية اضافت في إعالنها
ب� ّ
���أن  ( :المجرمين احيلوا الى التحقيق
وستت ُم إحالتهم الى المحاكم ) ،ومسألة
المحاك����م العراقي����ة وأح����كام اإلعدام ,
ٌ
قصة ُتش����يُّب رأس الرضيع  ,وحس����ب
االحصائيات الرس����مية لوزارة العدل ,
فهي تشير الى وجود اكثر من  7اآلف
س����جين محكوم باإلع����دام  ,وينتظرون
تنفي����ذ أحكام اإلعدام !! ه����ذه هي أهم
مهازل القادة السياسيين  ,فهم يعطون
الفرص����ة تلو األخرى له����ذه الوحوش
ُ
إطالق س����راحها ,عبر
الذئاب  ,بأن يتم
مسرحيات مع ّدة ومنسقة سلفاً  ,بمهزلة
هروب الس����جناء من السجون  ..بهذه
الكوميديا المسخرة  ,وبالمقايضة المالية

السيد بركة -فلسطين

ألمانيا و إيران .
هناك إجماع على أن مس���ار األحداثف���ي المنطق���ة العربية عل���ى األقل،
س���يختلف عمّا هو عليه اآلن بدرجات
متفاوت���ة ،حس���ب طبيع���ة واختالف
وتركيبة ملفاتها – العراق – س���وريا
– اليمن – البحرين وفلسطين .
هس���تيريا إس���رائيل تؤكد إن أميركاموقف من
والغرب فش���ل في انت���زاع
ٍ
إيران مختلف أو يتناقض مع موقفها
م���ن فلس���طين والمقاوم���ة  ،ولو أن
العك���س حصل ،لكانت إس���رائيل أكثر
فرحاً باالتفاق من إيران
توقيت هذا االنتصار بعد فشل تجربةاإلخوان المس���لمين ،وتش���وه تجربة
النم���وذج الترك���ي ،بع���د تورطه في
س���وريا وم���ع داعش ،يعطي درس���اً
للجميع ،ب���أن النموذج األكثر عقالنية
واألكث���ر واقعي���ة واألكث���ر مصداقية
في الحف���اظ على الهوي���ة من جهة،
والتق���دم نح���و تحدي���ات العصر من
جه���ة ،هو النموذج اإليراني  -ش���اء
من ش���اء وأبى من أب���ى ،وبالتالي ال
يجوز اآلن تكرار الخطأ العربي مرتين
تج���اه الثورة اإلس�ل�امية ،مرة لحظة
االنتصار ع���ام  – 1979وهذه المرة
مع الحدث التاريخي .بعض الشجاعة
وبعض المس���ؤولية وبعض اإلنصاف
ُ
يف���رض علينا
تجاه ش���عوبنا العربية
نق���ر لألخ اإليراني المس���لم ،بأن ُه
أن
ّ
نجحّ ،
وأن ّ
وأنُه يستحق التهنئةّ ،
حق

جمعة عبد الله
التي تق����رر مصير المحك����وم باإلعدام
!! ألن رئي����س الجمهورية الس����ابق (
جالل الطلبان����ي ) ،رفض التوقيع على
إعدام واحدة  ,ولم يس����تغل نائب ُه
حالة
ٍ
( خضي����ر الخزاعي ) ال����ذي ّ
حل محله
لغياب رئيس الجمهورية الطويل بسبب
المرض  ,ومنِح كامل صالحيات رئيس
الجمهورية دون استثناء  ,فلم يتجاسر
إعدام واحدة  ,رغم إن
على توقيع حالة
ٍ
االكثرية الس����احقة من هذه التفجيرات
الدموي����ة تت ُم ف����ي المناطق الش����يعية،
وهذه إحدى مهازل القادة السياس����يين
للطائفة ( الجعفرية – المذهب الجعفري
اإلسالمي)  ,فهم يبيعون شباب طائفتهم
بسعر زهيد ورخيص  ,رغم ّ
إن هؤالء
ٍ
الق����ادة السياس����يين  ,يذرف����ون دموع
التماس����يح على طائفتهم المغدورة ليل
نهار ،كأنه����م خارج الحكم والس����لطة

من أنور السادات الى اوباما ..اتفا ٌق في الرؤى
الوقت  ،2015الحدث توقيع االتفاقية
النووية في فيينا بين ايران ودول نادي
ٌ
ضغوط
باريس مع الدول الكبار , 1+5
غير طبيعية مورست على السيد اوباما
من قبل الكونغ���رس االمريكي وخاصة
الجمهوريي���ن ،طيلة الفترة بعد اإلتفاق
مع إي���ران ،وبعد ّ
كل ه���ذه االنتقادات
بتصريح
ّح
ر
وص
اوباما
والضغوط ظهر
ٍ
واضح وق���وي وهو « :أنا لم أس���مع
حل بديل ولكن هناك خياران فقط،
عن ٍ
األول اللجوء للدبلوماسية والتفاوض،
والثاني القوة العس���كرية واللجوء إلى
حرب».
الوقت  ،1978الح���دث توقيع أتفاقية
ٌ
ضغوط
س�ل�ام بين مصر وأس���رائيل ,
داخلي���ة وخارجي���ة عل���ى الرئي���س
المصري ،محمد أنور الس���ادات ،أ ّدت
به الى أن يقول قولته المشهورة ّ
بحق
المعاهدة الت���ي أختصرها  « :أعطني
أم���رأة مصرية واحدة تح���ب أن يقتل
أبنها ف���ي الحرب مع اس���رائيل ..غداً
س���ندخل الحرب معه���ا « ،طبعاً هذه
المقول���ة لم تك���ن قد جائ���ت من حالة
الرئيس النفسية المس���تقرة ،بل قالها
وه���و متجهم الوج���هُ ،
يعيش حالة من
العصبي���ة بس���بب المقاطع���ة العربية
لمصر ف���ي مؤتمر بغ���داد ً
أوال ،وثانياً
انتفاض القوميين المتشددين واألخوان
المس���لمين ض��� ّد االتفاقي���ة ،واته���ام
الس���ادات بالجبن والعمال���ة والخيانة
العظمى للوطن واألمة العربية التي كما

ي ّدعون،تس���تطيع أن تدحر اسرائيل في
أيّة لحظة هي تشاء ،لكن السادات خذل
األمة العربية ّ
وحط من قيمتها .لم تكن
الدبلوماس���ية العربية ناضجة في فترة
السبعينيات من القرن الماضي الى الحد
الذي يجعل من رئيس أكبر دولة عربية،
يذهب الى اس���رائيل والى منتجع كامب
ديفيدّ ،
ويوقع معاهدة س�ل�ام بين مصر
وبين الكيان االس���رائيلي ،الصغير في
الوجود  -الكبير ف���ي التأثير ،مع العلم
ّ
إن مث���ل تصريح انور الس���ادات أكثر
استس���اغة لو خرج من ف ّم دبلوماسي
أو رئيس عربي ،ليس عس���كرياً ،ولم
يكن يوم���اً ضابطاً في الجيش ،وهؤالء
الضباط الذين جائوا الى الحكم في فترات
متقاربة ،كانت روح الشباب والعنفوان
واالندف���اع طاغي���ة عل���ى تصرفاتهم،
فب���زوغ نجوم الرؤوس���اء العرب مثل
صدام والقذافي والس���وري واألردني،
ُ
تجع���ل مثل
وه���م في بداي���ة حكمهم،
تصريح السادات ذلك ،بمثابة الصاعقة
والقنبلة على رؤوس هؤالء الرؤوساء
الذي���ن يتحدثون يومي���اً بالقضاء على
اس���رائيل ،لكن الس���ادات يتحدث عن
يضي���ع في المعركة
مش���اعر أ ّم وأبن،
ُ
ٌ
..قتيل وثكلى ،وهذا مالم تفهم ُه العقول
المتحج���رة التي تمتهن م���ن الحروب
والقتل والجيوش ،هدفاً لبزوغ نجومهم
كمحررين للعرب ،ومس���ترجعين لهيبة
األم���ة والقومي���ة العربي���ة حتى عام
االغتيال للس���ادات ع���ام  1981الذي

بيّ���ن للمعارضين وعلى مدى ربع قرن
من رحيل الس���اداتّ ،
تأت
إن الحرب لم ِ
بنتيجة ،ول���م تعد اراض���ي مصر الى
مص���ر ،لوال الس�ل�ام والمباحثات ،ولم
تقوت على العرب،
تختف اسرائيل ،بل ّ
ِ
يرفع رايات اسرائيل في
وجعلت أغلبهم ُ
بنايات شاهقة داخل العواصم العربية،
ٍ
سفارات ألس���رائيل والى يومنا
ويفتح
ُ
ٍ
ه���ذا ،أحيان���اً عندما تش���ه ُد مثل هذا
التناق���ض في المواقف بين رؤوس���اء
مواقف رجراجة
ال���دول العربية أو بين
ٍ
غي���ر متزنة ،تذهب بعيداً بحس���اباتك،
وترس ُم لنفس���ك تصورات كثيرة ،ولك
الحق في ما ترس���م ،ألن ما تتوقع ُه هو
صحيح ّ
ٌ
وحق ،وما
شأن أنت تعتقد ّإنُه
ٌ
يفعل��� ُه الرئيس الفالن���ي ،وهو رئيس
أكب���ر دولة عربية يعني ّإنُه أحمق ،وال
يفهم بالسياس���ة شيئاً ،وال ّ
يمت للواقع
بحسابات القوة والضعف بشيء ،فهذه
اس���رائيل كما قال احده���م من الممكن
أن نرميه���ا بالبح���ر وبس���هولة ،لكن
عندم���ا تمر فترات تجد إن هذا الرئيس
كان محق���اً نوعاً ما في سياس���ته التي
ارتس���مها ،وه���و يع���رف الواقع لتلك
الدويلة أو الكيان التي اس���تطاعت أن
تحارب ف���ي الع���ام ، 73حتى وصلت
على مشارف دمشق العربيةّ ،
وحطمت
طائراته���ا المفاعل الن���ووي العراقي
في العام  ، 81والرؤوس���اء يهرّجون
ويعتبرون قضية اس���رائيل وفلسطين
قضيتهم األولىّ ،
وإن وجودهم مرهون

يبدو واضحاً لجمي���ع المتابعين ،إن
الجيش العربي الس���وري وحلفائه،
ق���د اس���تطاعوا مؤخراً ،أس���تعادة
زمام المبادرة بالكثير من س���احات
المع���ارك ،الممتدة على مس���احات
واس���عة من الجغرافيا الس���ورية ،
وبهذه المرحلة التي يتم بها اإلطباق
عل���ى باق���ي حص���ون المس���لّحين
بالزبدان���ي وبالقلم���ون الش���مالي
وبريفي حماة الش���مالي
الغرب���ي،
ّ
والش���مالي الغرب���ي ،وأرياف ادلب
الجنوبي والجنوبي الغربي والغربي
وريفي حمص
والش���مالي الغربي،
ّ
الشمالي والش���رقي وريف الالذقية
الش���مالي،ومجموع ه���ذه العمليات
بعمليات نوعي���ة وخاطفة ،إمّا
تت���م
ٍ
ُ
يستكمل
في حلب ،فالجيش السوري
اليوم مخط���ط عملياته م���ن جديد،
لإلطباق على بعض األحياء بالمدينة
ُ
تتحص���ن به���ا الميليش���يات
الت���ي
المس���لّحة ،وبالريف الحلبي هنالك
أيضاً تقد ٌم ملحوظ للجيش السوري
بريفي حلب الشمالي والشرقي ،إمّا
ّ
بريف القنيطرة الش���مالي والشمالي
الغربي،فهنال���ك عملي���ات نوعي���ة
وخاطفة للجيش العربي الس���وري
وق���وى المقاومة الش���عبية ،وهذا
ينس���حب كذلك عل���ى ارياف
األمر
ُ
درعا الش���مالية والشمالية الشرقية
والجنوبية الغربية وريف السويداء
الش���رقي ،وهذا األمر ينطبق كذلك

عل���ى التصدي للمجاميع المس���لّحة
بمدينتي الحس���كة
والتقدم للجيش،
ّ
ودير ال���زور ،والواض���ح اليوم ّ
إن
تطورات الميدان األخيرة بعد فش���ل
عاصفة الجن���وب بدرعا والقنيطرة
وفش���ل غزوة الس���ويداء ،وأنهيار
مش���روع ومخطط محاصرة دمشق
من خاصرتها الشمالية والشمالية
جهتي
الغربي���ة «القلم���ون» ،ومن
ّ
الغوطتين الغربية والشرقية،وفشل
مخطط اس���تكمال غزة ادلب بإكمال
مراحله���ا بحم���ص وحم���اه وحلب
،وانهي���ار منظومة غرف���ة عمليات
فت���ح حل���ب وأنص���ار الش���ريعة
اختراق
وفش���لها عن تحقي���ق أي
ٍ
بمدينة ومحافظ���ة حلب ،والصمود
األسطوري للجيش العربي السوري
وقوى المقاومة الشعبية بدير الزور
والحسكة ،هذه العوامل بمجموعها
تؤكد ّ
بأن الدولة السورية استطاعت
أن تس���توعب وتتكيّف م���ع الغزوة
األخيرة للمجاميع المسلّحة المتطرفة
وداعميها ،وهذا األستيعاب والتكيّف
مع ه���ذه الموج���ة وماس���بقها من
لغزوات سابقة ،تعرضت لها
موجات
ٍ
سورية،هو مستمر ُ
أعوام
أربعة
منذ
ٍ
مضت ،فسورية الدولة صمدت امام
موج���ات أكثر صعوب���ة من الموجة
الت���ي نعيش���ها الي���وم ،فق���د كانت
الموجات الس���ابقة متعددة الوجوه
واألش���كال والفص���ول «عس���كرية

اقتصادية اجتماعية – ثقافية إعالمية
– دموية» ،ومجموع هذه األنماط،
وكس���ر على أب���واب الصخرة
ُهزم ِ
الدمشقية والسورية الصامدة ،وهنا
يجب ع���دم إن���كار ّ
إن الحرب على
سورية التي كانت رأس الحربة لها
الواليات المتحدة األميركية وربيبتها
بالمنطقة «إس���رائيل» الصهيونية
وفرنس���ا وبريطانيا وش���ركائها من
األت���راك ،وبعض الق���وى الصغيرة
واألدوات األخ���رى بالمنطق���ة ،قد
بش���كل كبي���ر بمرحلة ما
س���اهمت
ٍ
في إضعاف الدولة الس���ورية ،وقد
كادت كثاف���ة الضغط عل���ى الدولة
السورية أن تؤدي إلى إسقاط الدولة
ككل بحالة الفوضى ،لوال
الس���ورية ٍ
حكمة العقالء الوطنيين من الش���عب
الس���وري ّ
بغض النظر عن مواقفهم
السياس���ية ،وقوة وتماسك الجيش
العقائ���دي العربي الس���وري ،وقوة
ومتانة التحالفات اإلقليمية والدولية
للدولة الس���ورية مع «روس���يا –
إيران» ،فه���ذه العوامل بمجموعها
س���اهمت «مرحلياً» في ص ّد أجندة
وموجات هذه الح���رب الهادفة إلى
إغراق كل الجغرافيا السورية بحالة
الفوضى ،كم���ا ّإنُه ال يمك���ن إنكار
دور وحج���م الهجم���ة األخيرة على
س���ورية بالتأثير في مجمل الوضع
الع���ام للمعادلة الداخلية الس���ورية،
وهنا ال ُ
يمكن كذلك إنكار حجم ودور

ش���عوبنا علينا ..إمّا أن نق ّدم نموذجاً
عربياً ناجحاً ،أو نتواضع ونبدأ بالتعلم
واالس���تفادة من النم���وذج اإليراني،
نع���م الع���رب الي���وم وعلى رأس���هم
الفلسطينيون ،مطالبون بوقفة تاريخية
عميقة ومتأنية ومسؤولة وأمينة
تجاه فلس���طين وتجاه شعوبنا العربية
 ،هذه الوقف���ة التاريخية األمينة ُتح ّتُم
علينا االعتراف أنن���ا – كعرب وعلى
رأسهم الفلسطينيون – لم نتعامل مع
العالم من حولنا بن ّدية إنسانية حقيقية
،وأن زعاماتنا حت���ى اللحظة تتعامل
بدونية وإنتهازية مع العالم من حولنا،
مم���ا جعل العالم – يأخ���ذ عن العرب
فكرة عبّر عنها كيس���نجرّ :
إن العرب
ال يمك���ن أن يكونوا أصدقاءاً حقيقيين
ع���بء على أصدقائهم
 ،وبالتالي هم
ٌ
دوم���اً ،نعم الع���رب وعلى رأس���هم
المر
الفلسطينيون مطالبون باالعتراف ّ
بأنه���م ال يتصرفون كأن���داد حقيقين،
يغيب ع���ن مواقفهم أغلب
وبالتال���ي
ُ
األحيان الطابع االستراتيجي والمبدأي
 ،وم���ا موق���ف العرب تج���اه االتحاد
السوفيتي سابقاً ،وموقف حماس تجاه
ايران حالي���ا ،إلاّ أكب���ر دليل على ما
نقول لألسف الش���ديد،اذاً (اتفاق فيينا
النووي) يؤس���س لفرص���ة تاريخية
ن���ادرة ،ال يجوز تفويته���ا بأي ثمن ،
فرصة تاريخية لميالد ند عربي حقيقي
مخلّ���ص للعرب وقضية العرب األولى
واألهم فلسطين ،ويجعل من فلسطين

ومصلح���ة الش���عوب العربية وكرامة
اإلنس���ان العربي ،معياراً لهذه الن ّدية
العربية مع إيران ومع العالم بأس���ره
 ،وإيران ستكون أس���عد الناس بهذه
الن ّدي���ة العربية الحقيقي���ة الي تنتصر
لفلسطين ولمصالح الشعوب العربية،
وفي مقدمتها ش���عب فلس���طين ،لِما
ّ
يمثلُه من رمزية حاس���مة في التعبير
عن حقيقة وجوه���ر الموقف العربي،
مما يعني ّ
إن أهم م���ا نحتاج ُه كعرب،
ٌ
موقف تاريخ���ي ُ
نثبت فيه أننا جادون
هذه المرة ف���ي إثبات جدارتنا بالثورة
واإلص�ل�اح والتغيير من أج���ل إنقاذ
بلداننا من هوالكو التكفير والوحشية
والبربرية التي ترتك���ب ظلماً وزوراً
بإس���م اإلس�ل�ام وبإس���م الخالفة،نعم
هي فرصة تاريخي���ة لميالد ند عربي
حقيق���ي ،يضع يده في يد أخيه وجاره
اإليراني حتى ال تخرج إس���رائيل من
حال���ة الهس���تيريا التي تعيش���ها إلى
األبد.
الخالص���ة  /إن ميالد ن ّد عربي حقيقي
يُعتب���ر مصلحة إيراني���ة بامتياز ،ألن
إي���ران تريد أن تتعامل م���ع األقوياء
وم���ع الناجحي���ن ،ألن ه���ذا التعامل
سينعكس حتماً على القضايا المشتركة
ُ
والمصيرية ف���ي المنطقة وخصوصا
فلس���طين،مرة أخيرة  :إيران ستكون
أس���عد من في العالم بميالد ند عربي
فلس���طيني جاد ومخلص لفلس���طين
والعرب ،يتكامل وال يتناقض معها .

بأنتهاء هذا الكيان ال���ذي مازال باقياً،
ورح���ل ه���ؤالء جميعه���م ،دون أن
يتزح���زح ،اذاً حس���ابات البعض ربّما
كان���ت في صحتها ليتجن���ب ما اليحم ُد
عقباه ،والذي حص���ل اليوم مع اوباما
بعد توقي���ع االتفاقية النووية اإليرانية،
والضغوط التي مارس���ها الجمهوريين
واللوبي���ات اليهودي���ة في السياس���ة
االمريكية المنحازة كلّيًا لسرائيلُ ،
حيث
أنتهى الرجل بتصريحه هذا  :أعطوني
البدائ���ل ألعمل عليها لك���ن البديل وال
خيار إلاّ خيار الحرب أو الدبلوماسية،
ُ
وأنا س���رت به���ذا الخي���ار ،اذاً
يعرف
اوبام���ا ّ
إن الخيار اآلخ���ر للصدام مع
إي���ران  ،يعني الدخول ف���ي ما اليحمد
عقب���اه أيضاً ،ودخول منطقة الش���رق
األوس���ط في متاهات الحرب ،وتحطيم
المصال���ح االمريكية ،وضي���اع الطاقة
التي يعتمد عليها االوربيون من منابع
الش���رق األوس���ط ،وبالتالي فأن القوة
اإليرانية الت���ي تعاملت إيران معها في
المد والج���زر ،حتى اوصلت العالم الى
االتفاق ،كانت قوة مبهمة وغير معلنة،
راهنت إي���ران عليها منذ أكثر من احد
عش���ر عاماً من المفاوضات ،ونجحت
في إيص���ال فكرة القوة ال���ى الخصوم
حتى آخر لحظ���ة ،عندما تحدث ظريف
مع أحد اعض���اء اللجن���ة المفاوضة،
وهدده باالنسحاب ً
قائال ( :انا سأنسحب
ً
لك���ن إيران ال تهدد ) ،اذا الرجل اوصل
كل مافي جعبته من قوة الى المفاوض

الجيش العربي السوري ينتفض لحسم الحرب
وشركاء العدوان يعيشون صدمة الهزيمة

 ,ول����م يعترفوا بجبنه����م ،بأنها ترتقى
الى مس����توى الجرائم الكبرى ..ايديهم
ترتع����ش وترتج����ف من توقي����ع أحكام
اإلعدام  ,له����ذا تجمعت ه����ذه االعداد
الضخمة من المحكومين بأحكام اإلعدام
التي لم تنفذ ولم تنفذ مطلقاً ،مهما كانت
الخسائر البشرية الضخمة  ,ومثال عام
 , 2014حدثت مجازر مروعة للشباب
( الجعفريي����ن) في س����بايكر ،وس����جن
بادوش في الموصل وفي مناطق مختلفة
من العراق  ,بحيث يق ّدر حجم الضحايا
االبري����اء م����ن الطائف����ة ( الجعفرية)
 ,باكث����ر من  15ألف ش����هيد  ,وقادة
( الجعفريي����ن) يتفرجون من فوق التل
على المج����ازر الدموية البناء جلدتهم
 ,ألنهم يعيشون في األمن واآلمان في
جن����ة المنطقة الخضراء  ,والش����باب (
الجعفري) يواج����ه الموت في كل مكان

 ,لذا على الك ّتاب الش����رفاء والغيارى ,
تش����ديد الحملة من أجل إجبار والضغط
على الحكومة باالس����راع بتنفيذ أحكام
اإلعدام دون تأخير وبالسرعة الالزمة،
حتى تكون إحدى وسائل ردع الوحوش
بشكل
القتلة  ,وعلى الحكومة أن تسعى
ٍ
فوري لتنفيذ أحكام اإلعدام على هؤالء
القتل����ة الذين س����ببوا الفاجعة الدموية
في منطقة خان بني س����عد في محافظة
ديال����ى  ,وأن تكون منصة إعدامهم في
نفس مكان االنفج����ار الدموي  ,لوقف
مسلسل العنف الدموي  ,فلقد بلغ السيل
الزبى..

حمزة الجناحي
اآلخر حتى أعل���ن اوباما بوضوحّ ،
إن
خيار الحرب مع إيران ليس هو الخيار
األمث���ل مع معرفت���ه ّإنُه ج���رّب خيار
الحصار ،ولكن امريكا فشلت ،وأعتبرت
ّ
إن الحص���ار هو األداة التي ستكش���ف
مدى قوة وضعف إيران ،وبالتالي فأن
الرجل عرف قبل توقي���ع المعاهدة أن
إيران ليست العراق ،ومفاوضيها ليسو
المفاوضي���ن العراقيي���ن ،م���ع الفارق
الكبير بين المفاوض في عهد الرئيس
نج���اد المتش���دد ،وبين عه���د الرئيس
روحاني ،المتربع على كرس���ي االقناع
والتفاهم ،ليس من السهولة بمكان أن
يخرج رؤوس���اء دول كبيرة في األقليم
العربي كمصر وكبيرة وقوية في العالم
كأمري���كا ،ويعلن أن��� ُه يبحث عن خيار
أو اقن���اع أو بدي���ل للنجاح ،وهو يضع
معارضيه في مداخ���ل ضيقة يلتزمون
فيها الصمت ،رغم ما سيتعرض له من
ضغوط مس���تقبلية ،ربّما تهدد مستقبله
ٍ
السياسي ،وتخرج ُه من السياسة نهائياً
أو ربّم���ا تخرج ُه من الدنيا كما هو حال
السيد أنور الس���ادات عندما اغتيل في
العام  81للسبب اآلنف الذكر ..
ال صداق���ات في السياس���ة بل مصالح،
يوم م���ا وربّما قريب،
وال نتفاج���أ في ٍ
أن ن���رى إن إيران وأمري���كا اصدقاء
وله���م مش���تركات عل���ى الرغ���م من
أنه���ا ع���دوة الش���عوب والش���يطان
األكب���ر والدولة المارق���ة ،لكن الوقت
والمصالح تجعل من السياس���ة تعيش

أوانها ،وليس حسب العواطف وحسب
االعتقادات ،فاألستراتيجيات السياسية
وااليديولوجي���ات السياس���ية ،تعيش
حس���بما يوضع من خطوطها العريضة
والدقيقة ،دهاقنة السياس���ة في الدول
الكبيرة والصغيرة ،وال يمكن أن تستمر
دول���ة قوية ،ولها تأثي��� ٌر في المجتمع
العالم���ي عل���ى مفاوضي���ن أغبي���اء،
يلهث���ون وراء الصور واالبتس���امات،
ويق ّدم���ون أنجازات س���لفهم ألعدائهم
بأطباق من ذه���ب ،ويعودون لمدنهم ،
ٍ
بأنتصارات وهمية ال وجود
متبجحي���ن
ٍ
لها عل���ى األرض !! صحيح أن الدول
تق ّدُم تنازالت آنية في فترة المفاوضات
للخص���وم من أج���ل تمري���ر أو اقناع
خصومهم ،لكن هذه التنازالت ليس���ت
ً
مستقبال،
بمستوى الفائدة التي يجنيها
والت���ي س���تكون اكبر وأعظ���م ،وهذا
ماحص���ل مع إي���ران و 1+5فالطرفان
ابتهجا وأحتفال ،والطرفان ا ّدعيا ّإنهما
المنتصر!! لك���ن الحقيقة ّ
إن الطرفين
ق ّدما تنازالت ٌ
وكل له رؤيته المستقبلية
لما س���يجنيه من هذه التن���ازالت لبلده
وألمّته ولمصالحه.

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

الرد السوري العسكري واإلعالمي
السريع وبحرفية على هذه الهجمة،
للتخفي���ف من آثارها ف���ي المعادلة
الداخلية الس���ورية ،فتس���ارع هذه
األحداث ،وتعدد جبهات القتال على
األرض ،واالنتص���ارات المتالحق���ة
للجي���ش العربي الس���وري بمحيط
دمش���ق وما يصاحبها م���ن هزائم
وانكس���ارات وته���اوي بعض قالع
المس���لّحين «المعارضين بحس���ب
بشكل
التصنيف األميركي» ،سيزي ُد
ٍ
واس���ع من ثقة المواطن الس���وري
بدولته ونظامه وجيشهّ ،
إن تسارع
األح���داث والتط���ورات الميداني���ة،
وتع ّدد جبهات القت���ال على األرض
واالنتص���ارات المتالحق���ة للجيش
الس���وري وما يصاحبها من هزائم
وانكس���ارات وتهاو في بعض قالع
المس���لّحين« ،المعارضين حس���ب
التصنيف األميركي» ،سيجب ُر الكثير
من القوى الشريكة في الحرب على
س���ورية على تغيير موقفها من هذه
الحرب ،واالس���تدارة نحو التفاوض
مع الدولة الس���ورية ..في محاولة
لتحقيق وكسب بعض التنازالت عن
المبادئ السورية الثابتة ،لعلّها تحقق
م���ا عجزت عن تحقيقه في الميدان،
وهذا ما ترفض ُه الدولة السورية اليوم
ش���كل قاطع ،حيث تؤك ُد القيادة
وفي
ٍ
السورية والمسؤولون جميعاً ،أنهم
لن يق ّدم���وا ألمي���ركا وحلفائها أيّة

تنازالت ،ويقولون بصريح العبارة :
ّ
«إن ما عج���زت أميركا عن تحقيقه
في الميدان الس���وري ،ل���ن تحقق ُه
على طاول���ة المفاوضات» ،فصمود
سورية اليوم عسكرياً ،ودعم حلفاء
س���ورية له���ا عس���كرياً واقتصادياً
وسياس���ياً  ،وتوسع الجيش العربي
الس���وري بعملياته لتحرير األرض،
مدعوماً ومسنوداً من قاعدة شعبية
ُ
تمثل أكثرية الش���عب السوري ،هذه
العوام���ل بمجموعها س���تكون هي
الضرب���ة األول���ى إلس���قاط أهداف
ورهانات الشركاء بالهجمة األخيرة
على سورية ،وبحسب ّ
كل المؤشرات
والمعطيات التي أمامنا ،فاليوم ليس
أمام األميركي���ن وحلفائهم ،ومهما
طال���ت معركته���م وحربه���م على
س���ورية ،إلاّ اإلق���رار بحقيقة األمر
الواقع ،وهي فش���ل وهزيمة حربهم
على سورية ،والمطلوب منهم اليوم
هو االس���تعداد والتحضير لتحمل كل
تداعيات هذه الهزيمة ،وتأثيرات هذا
ً
مستقبال.
الفشل عليهم
ختام���اً ،وفي هذه المرحلة ال يمكن
إنكار حقيقة ّ
إن حرب أميركا وحلفائها
على س���ورية ،ما زالت مس���تمرة،
ولكن مع ّ
كل ساعة تمضي من عمر
هذه الحرب ،تخس ُر أميركا وحلفائها
معها أكثر مما تخسر سورية ،ويدرك
األميركيون هذه الحقيقة ،ويعرفون
ّ
أن هزيمتهم س���تكون لها مجموعة

تداعيات ،فأميركا اليوم مجبرة على
االس���تمرار في حربها على سورية
إلى أمد معي���ن ،ولكن لن يطول هذا
األمد ،هي الي���وم تقف أمام خيارين
ال ثالث لهما ،إمّا الحرب العس���كرية
المباشرة في سورية ،أو االستدراة
شكل كامل نحو التفاوض العلني
في ٍ
م���ع الدول���ة الس���ورية ،وفي كال
الخيارين أميركا خاس���رة ،وهذا ما
يؤكد ّ
إن الصمود السوري على مدى
أربع���ة أعوام قد وض���ع أميركا في
أزمة حقيقية وحالة غير مس���بوقة
من اإلرباك في سياستها الخارجية،
وهي أزمة س���تكون له���ا تداعيات
مس���تقبلية ،تطيح ّ
بكل المش���اريع
الصهي���و أميركي���ة الس���اعية إلى
تجزئة المنطقة ،ليقام على أنقاضها
مشروع دولة «إسرائيل» اليهودية
التي تتحك���م وتدي���ر مجموعة من
الكانتون���ات الطائفي���ة والعرقي���ة
ُ
س���تحيط بها ،حس���ب
والدينية التي
المش���روع األميرك���يّ ،
وإن صمود
س���ورية هو الضربة األولى إلسقاط
ه���ذا المش���روع ال���ذي يس���تهدف
المنطقة كلها ،وحسب ّ
كل المؤشرات
والمعطي���ات التي أمامن���ا ليس أمام
األميركيين وحلفائهم اليوم س���وى
اإلقرار بحقيق���ة األمر الواقع ،وهي
فشل وهزيمة حربهم على سورية،
واالستعداد لتحمّل التداعيات.

