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العدد 2403 :

عراق كامل الدسم
علي فاهم
ّ
إن م���ن المنطقي أن
تكون البل���دان التي
تحتوي على ثروات
طبيعي���ة متنعم���ة
ُ
يعيش
بثرواته���ا ،و
مواطنوه���ا حال���ة
الت���رف و الث���راء و
االس���تقرار  ،فكيف
ببلد يخ ّزن في بطنه
أكبر أحتياطي نفطي
ف���ي العال���م ،كم���ا
كان���وا يعلّموننا في الكتب المدرس���ية،
باإلضاف���ة ال���ى الكثي���ر م���ن الموارد
األخ���رى كالزراعة و باق���ي المعادن،
فكان علين���ا أن نحفظ عن ظهر الغيب،
اس���ماء آبار النفط في كرك���وك و بابا
كركر و مجنون و الرميلة و فوس���فات
الرم���ادي و زئب���ق العم���ارة و نخيل
البصرة و بالد النهرين و أرض السواد
و حضارة بابل و الحضر وأشور وأئمة
النجف و كربالء ،لكن المفارقة ّ
إن هذه
الثروات كانت ً
وباال و شراً علينا و كأننا
(محس���ودون ) ،فلم تجلب لنا إلاّ الفقر
والدمار و الحروب ،و توارد الطواغيت
واألش���رار على حكمنا و نهبنا  ،و بات
الع���راق كأن ُه ( بوفيه مفتوح ) لكروش

جاعت ،و لن تشبع و تأمر و ال تسمع ،
و من أجل ديمومة و بقاء حليب البقرة
الحلوب ،تدر عليهم بس���خاء و نعمة و
رخاء ،يجب أن ينشغل ابنائه بالحروب
و القت���ال ،بالنياب���ة ع���ن اآلخرين ،و
أستهالك الش���هداء والبنين ،فكما لدينا
أكبر احتياطي للنف���ط ،فنحن نملك أكبر
أحتياط���ي بالضحايا ف���ي العالم  ،ففي
ه���ذا البلد س���كانه ال يملّون و ال يكلّون
عن ن���زف أبنائهم ودمائه���م وأموالهم
على قارعة الحروب ،لتمتأل للفاس���دين
جيوب ،وبالسحت الحرام يغمّس الح ّكام
مر ُط ِبخ من اآلالم
ألذ الطعام في
ِ
حساء ٍ
،أفقدرن���ا أن نفقد حلي���ب بقرتنا كامل
الدس���م لنعيش الفقر و العدم  ،فياليتنا
فقدن���ا هذه النعم  ،وال ش���عرنا بالجوع
ً
رجاال ودموعاً و
والندم  ،ومازلنا ننزف
دم���اً  ،و أمهات و أرامل و أيتاماً ،حتى
يتنعم بنفطنا م���ن تنعم  ،وتحت التراب
ش���بابنا تنام !! في بل���دي على موائد
التأزيم  ,يرتشف الساسة كوكتيل النفط
المحلى بالدم  ,و يضحك علينا كل عتل
زنيم  ،و يرقص منتشياً كل معتد أثيم ،
يا أيها الطامعون الطاعمون  ،س���أعقد
معكم صفقة كريم  ،خذوا كل ما أملك في
بلدي و أحفظوا لي دمعة يتيم .

عنتريات فارغة لقادة الزهايمر
جمعة عبد الله

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

بعض القادة السياس���يين سقطوا في
فخ بريق المال والس���لطة  ,وغزاهم
م���رض الخ���رف وفق���دان الذاكرة،
واالنفصال التام ع���ن الواقع الفعلي
والمحسوس  ,لذلك تأتي تصريحاتهم
لوس���ائل اإلعالم المتنوعة  ,أش���به
بالهذيان���ات المق���ززة والبذيئ���ة
والس���خيفة  ,تدع���و الى الس���خرية
والمس���خرة  ,كأنهم دمى كوميدية ,
تفش���ل في اداء دوره���ا التهريجي ,
لممثل مهرج هزيل  ,كأن ُه في سيرك
ٍ
المس���خرة  ,ألن عقولهم منصبة بكل
عنفوان وش���هية الذباب الجائع الى
قطعة الحلوى ..الى الفس���اد المالي،
والى الش���فط والنهب والمال الحرام
بس���هام قاتلة
 ,هكذا اصابوا العراق
ٍ
من الخراب والدم���ار  ,اثناء حكمهم
الكارثي في كل ميادين الحياة  ,وأكبر
دليل عل���ى ذلك حكم المالكي الكارثي
على عم���وم الع���راق  ,فقد ضاعت
ّ
وحل
وتمزقت هيبة ومكانة الدولة ,
محلها دويالت ومناطق طائفية مغلقة،
وضاع قان���ون الدولة  ,وحلّت محله
شريعة المليشيات الطائفية المسلّحة ,
إذ غرقت االجهزة االمنية والعسكرية
في بحر الفس���اد المالي  ,فغاب األمن
ّ
وحل اإلره���اب الدموي ,
واألمان ,
وكان���ت المحصلة النهائية  ,بأن دفع
ويدف���ع المواطن الب���ريء ضريبة
باهظة الثم���ن ،لذلك تأتي تصريحات
المالكي في بشأن دور السعودية في
اإلرهاب واإلرهابيين  -بأنها المصدر
األساس���ي في تجنيد اإلرهاب ودفعه
الى الع���راق  ,بأنها هذيانات وثرثرة
ُ
وتمثل
فارغة بعد خراب البص���رة ,
اضحوكة وسخرية تدل على السذاجة
والغباء السياسي المصاب بالخرف،
ألن ال���كل يعلم ..القاص���ي والداني ,
القريب والبعيد  ,ب���أن دور المملكة
العربية الس���عودية المخرب والداعم
لإلره���اب  ,ب���دأ منذ س���قوط النظام
المقب���ور ( ص���دام حس���ين ) بهدف
تحطيم وتخريب الع���راق  ,واالنتقام
م���ن كافة مكونات���ه وطوائفه عامّة،
وخاص���ة الطائفة
الجعفري���ة-
(
المذهب الجعفري
اإلسالمي) ,وفي
ارس���ال الوحوش
اآلدمية  ,كعبوات
ناسفة تتفجر في
األماكن المزدحمة
واالماكن الحيوية
 ,وكذل���ك الدع���م
الكبي���ر بالم���ال والس�ل�اح  ,لتفجير
اإلرهاب الدموي ال���ى اقصى وتيرة
من العنف الدم���وي من خالل تعاون
االجه���زة األمني���ة م���ع العصابات
اإلرهابي���ة المجرم���ة  ,مقابل الدفع
المالي لعبور السيارات المفخفخة بكل
سهولة ويس���ر ووداعة الى أهدافها
المرسومة لها  ,وإن السعودية ودولة
قطر وقمامته���م الفضائية ( الجزيرة
) ،هي ص���وت اإلرهاب واإلرهابيين
 ,والناط���ق اإلعالمي الرس���مي لهم
م���ن أجل إدامة إش���عال الحرائق في
الع���راق  ,وتفجير الفت���ن والنعرات
الطائفية لتخري���ب وتحطيم العراق،
ولكن السؤال يعود الى المالكي نفسه
 ,ماذا فعل طيل���ة ثماني أعوام وهو
في قمة السلطة والحكم  ,والمسؤول
التنفي���ذي األول في الع���راق ؟ ماذا
فع���ل في ص ّد وإفش���ال هذه األهداف
العدواني���ة والتخريبية ؟ ماذا كان ر ّد
فعل���ه ازاء وتيرة اإلره���اب الدموي
المتصاعد ؟ ماه���ي االجراءات التي
اصدرها في س���بيل من���ع اإلرهاب
واإلرهابيين الموجه من الخارج الى
داخل العراق ؟ وه���ل طبّق القوانين
الصارمة ّ
بحق اإلرهاب واإلرهابيين
؟ ور ّد الصاع بصاعين حتى يصيبهم
الخوف والرعب م���ن القوانين التي

تقف بالمرصاد لإلرهاب  ,ومن أجل
تحصي���ن وصيانة الش���عب والطائفة
( الجعفري���ة) من اإلره���اب الدموي
والتخريب الكبير  ,هكذا ينس���ى بكل
بس���اطة وبس���هولة من تلف مرض
الزهامير  ,بأن ُه كان الش���ريك الفعلي
إلدامة اإلرهاب الدموي  ,وفي تأجيجه
الى اقصى حد من العنف الدموي من
خالل تقربه من القيادات السياسية ,
والتس���تر عليها في عالقتها الوثيقة
والحميم���ة مع العصابات اإلرهابية ,
يل���وح بأن ُه يحمل ملفات ضخمة
فقط
ّ
ح���ول تورطهم الفعل���ي في اإلجرام
واإلره���اب  ,دون أن يق��� ّدم ه���ذه
الملف���ات التي تعتب��� ُر بمثابة الخيانة
الوطنية العظمى الى القضاء العراقي
 ,أو كشفها الى الرأي العام العراقي
لفضحه���م وتعريتهم امام الش���عب ,
وكذلك تقربه الى القيادات العسكرية
المشبوهة التي تملك عالقات وشيجة
وحميم���ة مع العصاب���ات اإلجرامية
واإلرهابي���ة  ,واختاره���ا كالصفوة
المخت���ارة  ,ألنها تعهدت له مثل ( ..
) بالوالء الشخصي له  ,لذلك منحها
الرتب العس���كرية العالية وس���لّمها
قيادة الق���وات المس���لّحة  ,وبالتالي
سلّمت هذه القيادات الخائنة  ,الجيش
والس�ل�اح والعت���اد الحدي���ث وثلث
الع���راق الى تنظي���م داعش المجرم،
وفق صفقات مالية ،كبيع وش���راء،
ومنها سقوط أو تسليم الموصل دون
مقاومة الى تنظي���م داعش المجرم،
ومناطق شاسعة من العراق  ,وبذلك
ارتكب���ت هذه الوحوش الداعش���ية،
مجازراً مروعة وبشعة  ,مثل مجزرة
سبايكر وسجن بادوش في الموصل ,
وكثير من المجازر التي حدثت ُ
حيث
ق��� ّدر عدد ضحاياها االبرياء اكثر من
 15ألف من شباب ( جعفري)  ,وكأن
المالكي لم يس���مع بمهزلة ( سونار
) لع���ب االطفال بحجة الكش���ف عن
المتفجرات والعبوات الناسفة ،والتي
راح ضحية ه���ذا االحتيال االجرامي
عش���رات اآلل���وف م���ن المواطنين
االبري���اء  ,حتى اضط���رت الحكومة
البريطانية  ,أن تحاكم مدير الش���ركة
الذي باع لعب األطفال كاجهزة كشف
عن المتفجرات ،عشرة أعوام سجن،
إمّ���ا في العراق فبرداً وس�ل�امة ّ
كأن
األمر اليعنيه  ,ألن ارواح العراقيين
البريئ���ة رخيص���ة وزهي���دة  ,كأن ُه
لم يس���مع بمس���رحيات المسخرة ,
به���روب المحكومي���ن باإلعدام من
السجون  ,مقابل الدفع المالي  ,كأن ُه
لم يس���مع بقيام مستش���اره األمني (
موفق الربيعي ) ،بحشر المحكومين
باإلعدام من الجنس���ية الس���عودية ,
وتحميلهم في طائرة خاصة ،وسلّمهم
الى الس���لطات الس���عودية  ,ليعودوا
ال���ى الصفوف األولى م���ن قيادات
تنظي���م داعش االرهاب���ي ،وكأن ُه لم
يس���مع بالخراب الكبير الذي اصاب
العراق  ,ويس���تيقظ من غفوة مرض
الزهامي���ر بعد خراب البصرة  ,ولكن
تصريحات���ه تثير الريبة والش���كوك
في الوقت الحاضر الذي تس���عى فيه
حكومة العبادي جاهدة الى ردم الهوة
الشاس���عة مع دول الخليج  ,بالشكل
الذي يسهم في تقليل حجم اإلرهاب ,
وكما قرر عودة العالقات الدبلوماسية
م���ع الس���عودية  ,وه���ذه التصريح
األع���وج واالرعن والس���اذج  ,يقف
عث���رة في جهود حكوم���ة العبادي ,
البد من إن جهة دولية فعالة معادية
لدول الخليج  ,أعطت ُه الضوء األخضر
 ,إلرباك عودة العالقات الدبلوماسية
وتخفيف التش���نج باالنف���راج  ,حتى
تقوي���ة الجبهة الدولي���ة في مكافحة
اإلرهاب  ,ألن ُه اصبح مس���ألة دولية
تهم دول المنطقة ،هكذا يفعل الخرف
السياس���ي الذي ابقى العراق منطقة
مشتعلة من اإلرهاب الدموي.
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 F16تسقط في فخ المحاصصة
اليوم حلّق���ت طائرتان من األربع
طائرات  F16اللواتي وصلن الى
العراق ،حلّق���ت الطائرتان اليوم
لي���س فوق أج���واء المنطقة التي
يس���يطر عليها داعش ،بل حلّقن
ف���وق أجواء اربيل والس���ليمانية
وبعض مناطق كردس���تان ،لبعث
رس���الة أطمئن���ان الى الش���عب
الك���ردي ،إن هذه الصفقة ال تعدو
أن تك���ون ضمن االتفاق���ات بين
الكتل السياسية العراقية ،ولألكراد
الحصة األكبر في االس���تفادة من
ه���ذه الصفق���ة ،وأي طلعة جوية
في مكان ما في االجواء العراقية،
يجب أن تكون هناك طلعة وحصة
م���ن الطلعات في أج���واء األقليم،
وق���ادة الطائرات الت���ي تطير في
اج���واء األقليم ،الب���د أن يكونوا
م���ن االك���راد حصري���اً ،طائرات
جديدة وغير مجهزة باألس���لحة،
وفرن الطمأنين���ة لألخوة االكراد
وع���دن ال���ى قواعدهن ف���ي بلد
وس���بايكر ،وحسب الس���يد أنور
حم���هّ « :
إن التحليق فوق األقليم
لطمأنة الش���عب الكردي ((أن له
حص���ة من هذه الطائ���رات ))»..
الحقيقة أن هذه المهزلة السمجة
الت���ي تعط���ي للس�ل�اح العراقي
الذي يقات���ل اليوم أعتى قوة على
األرض (داع���ش ) تعطي���ه صفة
السياس���ة والمحاصصة ،وتدخل
النس���ب الس���كانية في وجود مثل
هذه األسلحة التي وجدت من أجل

أهداف قتالية بحتة ،وال عالقة لها
بأي أجندات وتطلعات سياس���ية،
وقوات���ه وأس���لحته
فالجي���ش
ّ
ومنتسبيه هم عراقيون ،واليمكن
أن يسيّس ويصنع منه أداة للضغط
هن���ا وهن���اك ،وتحقي���ق أهداف
وتطلعات لقوميات ومذاهب وكتل
عراقية سياس���ية ،وإلاّ فأن صفة
الجي���ش أو المح���رر أو الحامي
س���تبتعد عنه ،وتصب���ح تحركاته
وأس���لحته بيد السياس���يين الذين
ال يعمل���ون إلاّ عل���ى المحاصصة
والنسب الس���كانية والوجود على

االرض ،م���ا جرى اليوم س���ابقة
خطيرة ،ال يمكن أن تمر هكذا دون
االنتباه لها ،صحيح إن الطائرات
لم تك���ن مجهزة باألس���لحة لكن
الشرط الغريب في هذا الموضوع،
باإلضاف���ة ال���ى كلم���ة ألطمئنان
الشعب الكردي هو امتطاء طيارين
أكراد على ظه���ر تلك الطائرتين،
ول���و كان الهدف ب���ريء ال يراد
منه أم���راً آخراً ،ل���كان الطيارين
من الش���يعة أو الس���نة واألمر ال
يختل���ف كثيراً ،لكن االصرار على
المحاصصة في الس�ل�اح والقائد

حمزة الجناحي

والنوع والكم ..هذه هي الكارثة،
فلربم���ا يخرج أحدهم ويطالب من
الس���يد انور حم���ه ،أن تطير هذه
الطائرات فوق اجواء الناصرية أو
ميسان ،ألن هاتين المدينتين أيضاً
لهما حصة ،وعل���ى القوةالجوية
طمئنتهما وعليه���ا أيضاً ،أحترام
إرادة ش���عب هاتين المحافظتين،
ومثل ه���ذا االدع���اء اليمكن ر ّده
أو تجاهله ،لوجود تجربة س���ابقة
وتحليقة س���ابقة لطائرات F16
،وه���ن يجبن اجواء كردس���تان،
قد يكون األم���ر لدى البعض غير

خطاب األسد..
مسارات جديدة لسوريا
إطاللة جديدة وعودة للظهور،
كان بها الرئيس السوري بشار
األس���د ،عبر خط���اب مصطحب
برس���ائل خارجية ،أكثر مما كان
يوجه ُه للجمهور الحاضر ،فبعد
قراب���ة عام كامل وعش���رة أيام
من ظهوره األخي���ر ،أثناء أداء
اليمين الدستوري لتجديد واليته
الرئاسية ,كان للخطاب السابق،
مالم���ح خاصة به ،حول الوضع
السوري ،إمّا باألمس ،فقد رسم
األس���د مس���ارات جدي���دة ،بين
ً
ورسائال ع ّدة قد
أس���طر خطابه،
تكون ليست جديدة عن أحاديثه،
حول دعم اإلرهاب والمواجهات
المسلّحة ،واتهام الغرب وبعض
الع���رب في تأجيج الوضع .حمل
الخطاب ش���قين من الحديث ،و
بـ»خياري القتل
كما وصفهما هو
ّ
أو القب���ول» ،المتاب���ع للخطاب
الس���ابق قبل عام ،كان الحديث
حول القتل فق���ط! والدعوة إلى
الحوار الس���لمي والسياس���ي،
واللج���وء ال���ى الطاول���ة ،لكن
اليوم أشار األس���د بـ»القبول»
أي الرض���ا ،في م���ا ُطرح عليه

لتس���وية األوض���اع ،وقد اختار
القبول أخي���راً ،باإلش���ارة الى
قوله(:سوف نلجأ للقبول ونترك
الدمار) ،ومبيناً هذا في المرسوم
الذي صدر بالعفو عن المتهربين
م���ن الخدمة العس���كرية ،وهي
ب���ادرة إصالح���ات داخلي���ة
مش���روطة ،كم���ا كان الحديث
يش���ي ُر الى بدائل أخ���رى ،غير
موفق���ة ،باس���تطراده حول ذكر
المعارض���ة الخارجية ،وانتزاع
الس�ل�اح الذي وصفهم :بالعبيد
الذي يتبع أسيادهم ،بإشارة إلى
دول الخليج ،المستمع للخطاب،
البد من مالحظة أش���ارات األمل
والحديث حول المس���تقبل الذي
كان مغيّبًا في أحاديثه السابقة..
بشائر خير ،ظهرت بكالم األسد
وعلى وجهه أيضاً ،وذكر مراحل
اإلعمار ما دمرته الحرب ،وهذا
م���ا يوحي بوج���ود مب���ادرات
مطروح���ة في االس���تثمار على
الزمن القريب ،لم يتطرق األسد
حول دعوى المعارضة للحوار،
بل كان ذكرهم في لس���انه بلغة
ش���ديدة اللهجة ،وه���ي خطوط

تش���ير الى خس���ران المعارضة
ثقله���ا ف���ي القرار المس���تقبلي
لدمش���ق ،وانته���اء دورها في
المفاوضات ،وعدم قبول حكومة
دمش���ق بدمجه���ا ف���ي العملية
السياسية حتى بعد التوبة! وذلك
من خالل قوله ع���ن «مواصلة

وقف عملي���ات االحتالل ،وضمان
بق���اء الدول���ة ،لكن معظ���م هذه
المحاوالت باءت بالفشل نظراً لعد
م توازن القوى ،وتشتت الثورات
جغرافياً أمام الجيوش الفرنس���ية
المنظم���ة الت���ي ظل���ت تتزاي���د
وتتضاعف لديها اإلمدادات  ،وقد
اس���تمر صمود الجزائريين طوال
ً
متمث�ل�ا في مقاومات
فترة الغزو
ش���عبية ،تواصل���ت طيل���ة القرن
التاس���ع عش���ر الى بداية القرن
العش���رين ،وم���ن أه���م الثورات
المسلّحة خالل هذه الفترة :
 مقاومة األمير عبد القادر والتيامتدت من 1832م الى 1847م
وش���ملت كل من المدية وبسكرة
ومليانة ومعسكر وتلمسان.
 ث���ورة محمد بن عبد اهلل الملقببـ بومع���زة ،م���ن  1845م الى
1847م بالش���لف والحضن���ة
والتيطري.
 -ثورة أوالد س���يدي الش���يخ من

 1864الى  1880بواحة البيض
وجبل عمور ومنطق���ة التيطري،
س���ور الغ���زالن وتي���ارت بقيادة
س���ليمان ب���ن حم���زة ،احمد بن
حمزة ،سي لتعلي.بلغت السيطرة
االس���تعمارية ف���ي الجزائر وفي
بداي���ة القرن العش���رين ،ذروتها
رغم المقاومة الشعبية التي شملت
كامل أنح���اء الجزائر تقريباً ،وبدأ
صوت المعارك يخف في األرياف،
ليفتح المجال أمام أسلوب جديد من
المقاومة ،وهو النضال السياسي
ال���ذي انطلق من الم���دن  ،ويعود
الفض���ل في ذلك إل���ى ظهور جيل
من الش���باب المثقف الذي تخرج
من جوام���ع الزيتون���ة واألزهر
والقرويي���ن ،ومراك���ز الحجاز،
وعمل على نش���ر أفكار اإلصالح
االجتماعي والديني ،كذلك دفعات
من الط�ل�اب الجزائريي���ن الذين
تابعوا تعليمهم باللغة الفرنس���ية،
واقتبسوا من الثقافة الغربية طرقاً

ممكن أن يُسيّس وممكن أن يدخل
في عال���م المحاصصة والنس���ب
وأي ممك���ن أن يت���م االعتراض
عليه وتغيير مساره عن اتجاهاته
إلاّ الجيش ،فه���و عراقي خالص
وضباط���ه وأس���لحته ومراتب���ه
وقادته عراقي���ون وال ينتمون إلاّ
ال���ى العراق ،ولي���س ألي مذهب
أو طائف���ة أو مكون  ..خطوة غير
موفقة وس���ابقة غير مدروس���ة
وعجلة في أعطاء األوامر ،والبد
أن يتوق���ف مث���ل ه���ذا التصرف
األهوج في المس���تقبل ،واليتكرر
أب���داً ،اذا أخذن���ا بنظ���ر االعتبار
إن صفقة  F16ه���ي  65طائرة
وتجهز للعراق من شركة لوكيهد
لغاي���ة الع���ام  ،2020ومثل هذه
الصفقة المبرمة م���ع االمريكان،
اليمكن أن تمر بمثل هذه الظروف
الحرج���ة ،والع���راق يعيش فترة
حرب م���ع داعش،وه���و بحاجة
لمثل وحدة الصف ،ووحدة الكلمة
واالبتعاد عن المشاحنات وسياسة
«طمأن���ي وأطمئن���ك»  ،البد أن
نفه���م ..إن من يعي���ش على هذه
األرض هو عراق���ي وال أمر آخر
غير العراق .

أكرم السياب

الغرب ازدواجيته ،لناحية تعريف
اإلرهاب الذي يُسمّى كذلك عندما
يضرب الغرب ،أو يس���مى ثورة
وثوار عندما يضرب س���وريا»،
تحدث األس���د حول القادمً ،
بدال
ع���ن الحاضر ،فما يراه هو اآلن
ماض ولم يعود ،حتى لغة الجسد
ٍ

يا أبناء الجزائر :وطنكم بنته أرواح مليون
ونصف المليون شهيد فحافظوا عليه !؟
يحتف���ل األش���قاء بالجزائر بمثل
ه���ذه األي���ام بذكرى أس���تقاللهم
،هذا األس���تقالل ه���و عبارة عن
أس���طورة لم يع���رف له���ا العالم
ً
مثي�ل�ا ،وال التاريخ البش���ري لها
إنموذجاً ،أنها أس���طورة وملحمة
أس���تقالل الجزائر  ،فهذه الملحمة
هي عبارة عن أس���طورة وحكاية
طويلة الفصول ،حزينة األحداث،
تجمع بي���ن البطولة والمأس���اة،
بين الظل���م والمقاومة ،بين القهر
واالس���تعمار ،بين الحرية وطلب
االستقالل ،كان أبطال هذه القصة
الفريدة ملي���ون ونصف المليون
ش���هيد ،وماليين اليتامى والثكالى
واألرامل ،وكتب���ت أحداثها بدماء
قانية غزيرة أهرق���ت في ميادين
المقاومة  ،وفي المس���اجد ،وفي
الجبال الوعرة ،حيث كان األحرار
هن���اك يقاومون االس���تعمار بكل
تجلياته.
التفاصيل ّ ،
إنُه ف���ي عام 1830
نزل���ت القوات الفرنس���ية بش���به
جزيرة سيدي فرج غرب عاصمة
الجزائ���ر ،بع���د أن أعدت جيش���اً
يضم  40ألف جندي من المش���اة
والخيال���ة ،مزودين بأحدث أدوات
ً
وأسطوال يتكون من 700
الحرب،
سفينة  ،وقد اختار الفرنسيون هذا
الموق���ع ،لحرصهم عل���ى مباغته
مدينة الجزائر بالهجوم عليها برًّا،
نظراً لصعوبة احتاللها من البحر،
فق���د صم���دت طيلة ق���رون أمام
األس���اطيل الغازية  ،وبمجرد أن
وطأت الجيوش الفرنس���ية ارض
هب الش���عب الجزائري
الجزائرّ ،
الراف���ض للس���يطرة األجنبية الى
الدفاع عن أرضه ،قائماً الى جهاد
نادت إلي���ه الحكوم���ة المركزية،
وطبّق���ة العلم���اء واألعي���ان في
الجزائ���ر ،وقد ترك���زت المقاومة
الجزائرية في البداية على محاولة

ذي ش���أن كبير ،وهو ربّما حدث
مر بدون دراسة ،لكن أقول  :أنها
س���ابقة خطيرة ،فالجيش العراقي
جيش مجه���ز بأس���لحة متنوعة
ثقيلة وخفيفة ومتوس���طة ،وهذا
يعني إن الحديث عن المحاصصة
في الجيش يعن���ي أيضاً ،إن عدد
الدباب���ات كذالك س���يأتي يو ٌم ما،
وت ّدعي احد المكونات أنها عائدة
ل���ه بالحص���ة المتف���ق عليها في
الحكومة أو عدد المدافع كذلك ،أو
عدد العجالت ،وه���ذا من الغرابة
بمكان يجع���ل من الجيش العراقي
وسياسي العراق،
ألعوبة بيد قادة
ّ
ق���ادر على تنفي���ذ األوامر
وغير
ٍ
لقادت���ه الميدانيين والعس���كريين
الكِب���ار بمهنية ،وه���و ينتظر ان
تأت���ي أوامر من كتلت���ه أو رجال
مكونه السني أو الشيعي ،ولربّما
نس���مع في يوم ما إن أحد ضباط
القطعة الفالني���ة ال يمتثل ألوامر
قادت���ه ،ألنه يختلف ف���ي الرؤى
والعقي���دة والمذه���ب م���ع القائد
الفالني أو م���ع المعركة الفالنية،
وبالتالي فهو ينسحب من المعركة
بأمر م���ن قادته السياس���يين !!
لي الذراع
حدث غريب ويعني أن ّ
وقوة اللوبيات السياسية ،وصلت
ال���ى الجيش ال���ذي يعتب���ر اكثر
المؤسسات اس���تقاللية ومهنية،
وبعي���داً بعد الس���ماء عن األرض
وع���ن كل مايج���ري ف���ي اروقة
الحكومة والبرلمان ..كل ش���يء

التي دائماً م���ا يعاب عليها هو،
كان األس���د قد تمالك نفسه من
األخطاء ،ل���م يتلعثم ،ولم يوحي
باالرتباك ،كما كان بالسابق منذ
اندالع األزمة عام  ،2011كانت
االبتس���امة دليل على استشراف
المستقبل ،ووعود بعودة الحياة
الى دمشق الموت ،األسد أيضاً،
عدد المب���ادرات الت���ي ق ّدمتها
الحكوم���ة الس���ورية،ولفت الى
(إن المبادرة الوحيدة التي يقبلها
الغرب هي تقديم الوطن السوري
ً
كامال وتحويل الش���عب السوري
إل���ى تابع) ،وه���ي محاولة منه
لضرب جميع المبادرات السابقة،
والتلويح حول اإلصرار لس���يادة
دمش���ق ،أمّا الح���رب في نظر
األسد ،فكانت على محورين كما
ذكرهما « الحرب على األرض»
« والحرب اإلعالمية» األولى،
كان مش���يراً ال���ى دور الجيش
الس���وري ،ومحاولت���ه إح���راز
النصر وح���ده ،دون اقتس���امه
بين المقاوم���ة اللبنانية والدعم
اإليران���ي ،إلاّ أن الش���كر م���ن
قبله لالثني���ن األخيرين قد أنهى

الوحدوية في النصر ،أمّا الحرب
اإلعالمي���ة ،وهي األصعب كانت
على س���وريا ،فقد ذكر األس���د
دور الخلي���ج في دع���م وتمويل
اإلعالم المضاد دون اإلشارة الى
األسماء.
التوقيت في طرح األس���د هذا،
المستبش���ر للخي���ر ،وارتباطه
باالتفاق النووي اإليراني ،يعود
الى أصول االتفاق السري الذي
لم تظه���ر بنوده ال���ى اإلعالم،
إي���ران ودع���م ش���ركائها ظل
مس���تمراً بعد االتفاق وقبله ،لم
تكن دمش���ق بعيدة عن االتفاق،
طموحات س���وريا في المرحلة
الراهن���ة ،ه���و إع���ادة األم���ل
والمس���ك بالقرار ،وبدأ مرحلة
جديدة لس���تة سنوات متبقية من
والية األس���د للرئاس���ة ،ناهيك
عن عودة الدع���م اإلقليمي التي
بدأتها تونس ،بع���ودة العالقات
الدبلوماس���ية مع دمش���قّ ،
لعل
سوريا في األيام القليلة ستشهدُ
استقراراً نسبياً ،ويبقى انسحاب
المسلّحين مرهوناً بالبدائل حول
أي ارض سيمسكها؟

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

جديدة في التفكير،النجاح نضالهم
وفكرهم في الوصول الى حقوقهم
واس���تقاللهم ،وأس���تمر النضال
السياس���ي والمس���لّح المقاوم في
كل الميادي���ن ،فقد ظه���رت ع ّدة
حركات سياس���يه في تلك الفتره،
فقد نش���طت الحركة الوطنية على
الصعيد السياس���ي ،فاتحة المجال
أم���ام تكوين منظمات سياس���ية،
تمثلت في ظه���ور تيارات وطنية
شعبية ،وتأسيس أحزاب سياسية،
من أهمها حركة األمير خالد ،حزب
نجم شمال إفريقيا  1926وحزب
الشعب الجزائري  1937وجمعية
العلم���اء المس���لمين  ، 1931و
بالتوازي يعمل كل طرف للوصول
الى اللحظ���ه التاريخيه التي يعلن
فيها أستقالل الجزائر ،وقد وصلو
ً
فع�ل�ا ال���ى غايته���م ،وأعلن عن
بشكل كامل عن
أس���تقالل الجزائر
ٍ
المس���تعمر الفرنس���ي ،ولكن بعد
تضحيات جسام نذكر منها هنا.
 مج���زرة ع���ام  1945مجزرةرهيبة ش���ملت مد ن س���طيف و
قالمة وخراطة ،س���قط خاللها ما
يزيد عن  45.000شهيد.
 إب���ادة قبيل���ة العوفي���ة بواديالحراش ومص���ادرة ممتلكاتهافي
عام .1832
 إب���ادة قبيلة بن���ي صبيح،وإبادةقبيلة أوالد رياح بجبال الظهرة.
إبادة س���كان واحة الزعاطش���ة.1849وكش���اهد ح���ي على كل
ه���ذه المجازر ،يقول اح���د القاده
العس���كريين الفرنسيين بالجزائر،
وهو الس���فاح ديمونتني���اك الذي
يسجل
اشتهر كقاطع للرؤوس ،و ّ
في كتابه رس���ائل جن���دي« :أننا
رابطنا في وس���ط الب�ل�اد وهمنا
الوحيد اإلح���راق والقتل والتدمير
والتخري���ب حت���ى تركن���ا البالد
قاعاً صفصف���اً ،إن بعض القبائل

مازال���ت تقاومنا ،لكنن���ا نطاردها
من كل جانب ،حتى تصبح النساء
واألطفال بين سبي وذبيح ،والغنائم
بين س���لب ونهب ،ويضيف أيضاً
ً
قائل« :ينبغي أن نقتل كل الرجال
واألطفال وأن نضعهم في الس���فن
ونبعث بهم إل���ى جزر المركيز أو
غيره���ا ،وبكلمة مختصرة ،ينبغي
أن نقض���ي على كل م���ن اليركع
أمامن���ا» ،لق���د كان االس���تعمار
الفرنس���ي يهد ف من خالل حديث
هذا السفاح المدعو ديمونتنياك إلى
إلغاء الوجود الم���ادي والمعنوي
للشعب الجزائري ،وأن يكون هذا
البل���د تابعاً لفرنس���ا ،لذلك تعددت
وس���ائل الفرنس���يين لكسر شوكة
الجزائريين وعقيدتهم ووحدتهم،
إلاّ إن ه���ذه المح���اوالت تحطمت
أمام صالبة هذا الشعب وتضحياته
وتماس���كه ،فقد بدأ الفرنس���يون
في الجزائ���ر باغتصاب األراضي
الخصبة ،وإعطائها للمستوطنين
الفرنس���يين الذين بلغ عددهم عند
اس���تقالل الجزائر أكثر من مليون
مس���توطن ،ث ّم محاربة الش���عب
المس���لم في عقيدت���ه ،فتم تحويل
كثير من المس���اجد إلى كنائس أو
مخافر للشرطة أو ثكنات للجيش،
باإلضاف���ة إل���ى م���ا ارتكبوه من
ٌ
قبائل
مذابح بش���عة ،أبي���دت فيها
بكامله���ا ،لق���د أحدث المش���روع
االستعماري الفرنسي في الجزائر
جروحاً عميق���ة في بناء المجتمع
الجزائ���ري ،حيث عملت فرنس���ا
عل���ى إيق���اف النم���و الحضاري
والمجتمعي للجزائر مائة واثنتين
وثالثي���ن س���نة ،وحاولت طمس
هوي���ة الجزائريي���ن الوطني���ة،
وتصفية األسس المادية والمعنوية
الت���ي يقوم عليها ه���ذا المجتمع،
بضرب وحدته القبلية واألسرية،
واتباع سياسة تبش���يرية ،تهدف

إل���ى القضاء على دين���ه ومعتقده
اإلسالمي ،وإحياء كنيسة إفريقيا
الروماني���ة التي أخ���ذت بمقولة
«إن الع���رب ال يطيعون فرنس���ا
إال إذا أصبح���وا فرنس���يين ،ولن
يصبحوا فرنسيين إال إذا أصبحوا
مس���يحيين» ،ولك���ن ش���اءت
األقداراآللهي���ة وإرادة الش���عب
الجزائري أن يكون اليوم الذي بدأ
فيه االحتالل الفرنس���ي للجزائر،
هو نفس اليوم الذي استقلت فيه،
غي���ر أن الفارق الزمن���ي بينهما
( )132عام���اً ،امتألت باألحداث
والشهداء أكثر من مليون ونصف
المليون ش���هيد ،وخراب ودمار
واس���ع لبل ٍد انهك ُه االستعمار ،بلد
وشعب عاش لحظات األلم واألمل،
فقد ضحى الشعب الجزائري خالل
 132عاماً ،بكل مايملك بس���بيل
الوصول ال���ى غايت���ه بالتخلص
من أس���تعمار دموي ّ
أقل ما يمكن
تشبيه ُه باالستعمار النازي الفاشي
الصهيون���ي ،بقدر ما أرتكب ّ
بحق
هذا الش���عب من مج���ازر ومذابح
تشوه تاريخ البشرية ،ختاماً  ،وفي
ّ
عام  ،1962تجلى عزم الش���عب
الجزائ���ري على نيل االس���تقالل
عبر نتائج االس���تفتاء التي كانت
نس���بتها  99.7بالمئة نعم  ،وت ّم
اإلعالن عن استقالل الجزائر يوم
 3جويلي���ة  1962وأختي���ر يوم
 5جويلية عيداً لالس���تقالل ،عيداً
ألستذكار تضحيات مليون ونصف
المليون ش���هيد ،عيداً الس���تذكار
مالح���م االب���اء واالج���داد ،عيداً
ألستذكار وحدة الجزائر الجغرافية
والديمغرافية  ،فهذه هي الجزائر
بلد الش���هداء وبلد الكرامة والعزة
والش���موخ ،فدام���ت بخي���ر ودام
شعبها متمس���كاً بوحدته ،محافظاً
على تاريخ االباء واالجداد.

