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العدد 2448 :

التخديريتسبببفضائح
ومشاكل يا وزارة الصحة
صباح الرسام
التخدير منجز علمي ي ّ
ُسهل عمل الطبيب
في اجراء العملي���ات ،بدون أن يجد أي
مقاوم���ة أو إعاقة م���ن المريض ،اثناء
اجراء العملية ،كون المريض ال يش���عر
ً
أصال م���ا الذي
بأي أل���م فه���و ال يعلم
يجري وم���ا الذي يفعل��� ُه الطبيب اثناء
اجراء العملي���ة ،بس���بب التخدير العام
ّ
يق���ل مفعول
 ،وبع���د انته���اء العملية،
التخدير تدريجياً  ،فتبرز سلبية التخدير،
بأس���رار خاصة
وه���ي ب���وح المريض
ٍ
ومنه���ا خطيرة  ،مث���ل عالقة حب بفتاة
أو عش���ق أو عالقة ام���رأة بمراهق أو
عالق���ة حب قديمة ،وانتهت ُ
منذ س���نين
طويلة  ،وهناك عالقات مش���بوهة ،كأن
تكون عالق���ة أحدهم بمتزوجة أو عالقة
بنت بأحد الجيران  ،وهناك من يعش���ق
زوج���ة احد األقارب حت���ى لو كانت من
طرف واحد  ،هذه العالقات المش���بوهة
ٍ
أو الطبيعي���ة يفضحه���ا التخدير  ،وكلنا
يعلم إن المريض بعد خروجه من غرفة
العمليات  ،وبعد أن يقل مفعول التخدير،
يتكل ُم كثيراً بال وعي هلوس���ة وهذيان،
وهناك الكثير يتكلمون عن خصوصياتهم
عن مش���اكلهم عالقاتهم وعن أي شيء
يش���غل بالهم  ،فمنهم كشف عن زواجه
ال���ذي اليعل ُم ب ِه احد ُ
منذ س���نين وغيره
فضح عالقته بإحدى الفتيات او النساء،
ألن��� ُه تكلم عن عالقته بال وعي  ،وحتى
بعض النس���اء بس���بب التخدير ،فضحن
أنفس���هن ..ألنهن تكلمن عن عشيقهن
بال وعي  ،وهذه الحاالت سببت مشاكل
عائلية وعشائرية !!
ّ
كل إنس���ان ل ُه خصوصيات���ه وهمومه،

يفضحها التخدير ألن ُه في حالة الالوعي
وهناك مت���ورط بديون ،وال يمتلك المال
لتسديد دينه ،فعندما يكون بحالة التخدير
يتكلم عن مأساته ،والضيق المادي الذي
يعيشه  ،حتى المهتمين بالوضع السياسي
للبلد ،تجدهم يصرخون وينددون  ،وهنا
أذكر طريفة حدثت في إحدى المستشفيات
مفوض شرطة ،مصاب
 ،وكان المريض ّ
بج���روح إثر إطالق ن���ار  ،وبعد اجراء
العملي���ة ونجاحها ،ج���اء طبيب الردهة
ليتابع حالته ،وكان المفوض تحت تأثير
التخدير يصرخ ويشتم المسؤول الفالني
والوزي���ر الفالن���ي  ،فانده���ش الطبيب
وسأل الحاضرين  :من هذا هل هو وزير
؟ قال���وا ال  ،هل ه���و برلماني ؟ قالوا ال
ّإنُه ش���رطي  ،فقال له���م الطبيب عندما
سمعت ُه ظننت ُه مسؤول كبير في الحكومة
أو برلمان���ي ّ ،
ألن���ُه ف���ي ه���ذه الحالة
ويتكلم ف���ي السياس���ة  ،التخدير يجعل
اإلنس���ان في حالة الال وع���ي ،ويجعل ُه
يب���وح بما ف���ي عقله الباط���ن  ،فتجد ُه
يبوح بأس���راره وما يعاني من مش���اكل
متراكم���ة  ،وأغلبه���ا تك���ون خاصة ال
يعلمه���ا اآلخرون ،ألن ُه ال يدري ما الذي
يتكلم به ،خصوص���اً العالقات العاطفية
والجنس���ية ،وهي األغلب بسبب الكبت
الجنس���ي  ،لقد تس���ببت حاالت التخدير
بفضائح ومش���اكل كثيرة وكبيرة ،أقلّها
الطالق  ،فعل���ى وزارة الصحة معالجة
هذه الحالة بع���زل المرضى عن الناس،
لحين انتهاء مفعول التخدير نهائياً ،كي
ال يكون عالج المرضى س���بباً بفضائح
أسرار الناس .

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

سوريا الباب الواسع
وعودة الدب القطبي
حمزة الجناحي
خمسة س���نوات م ّرت األزمة السورية
تتفاع���ل بقي���ادة أمري���كا ودول م���ن
المنطق���ة تزود ه���ذا التفاع���ل بالمال
والس�ل�اح واإلعالم  ،محاولة إس���قاط
األسد وتقسيم س���وريا وتغيير الوجود
الس���وري عل���ى الخارط���ة العالمية ،
ورس���م معالمها من جدي���د ّ ..
كل هذه
الفترة وروس���يا كانت لها ع ّدة وجهات
نظ���ر ،منها حف���ظ الوحدة الس���ورية
واإلبقاء على مؤسس���اتها العس���كرية
لوقت قصير
واألمني���ة كدولة ،تعتب��� ُر
ٍ
العب أساس���ي ف���ي المنطق���ة وكانت
ُ
ترف���ض التدخل
روس���يا دائم���اً ،م���ا
العسكري في الشأن السوري ،وتدافع
بأس���تماتة ،ض ّد مق���ررات تصاغ في
البيت األبيض ،وتق ّدم في أروقة األمن
الدولي لتجد الفيتو الروسي بانتظارها
والتهديد باإلطاحةّ ،
بكل هذه التوجهات
وربّما أهم هذه التوجهات الروس���ية،
وطول هذه الفترة هو مطالبتها بزيادة
المباحثات واإلتص���االت بين الفصائل
المقاتلة والحكومة الس���ورية المتمثلة
كرئيس شرعي تعتبر ُه وبدون
باألس���د
ٍ
أي نق���اش من���ذ اندالع األزم���ة ُ
حيث
أنها دائم���اً ما تحاول أثبات ش���رعية
األس���د كرئيس لسوريا محاولة االبقاء
عليه ،ألن ُه الوحي���د القادر على اللعب
بقوة للوقوف بوجه كل هذه المؤامرات
ّ
القادم���ة من الدول العربي���ة التي تمد
النص���رة وداع���ش والقاع���دة بالمال
والعت���اد والتأجيج اإلعالمي وإش���عال
الفتنة الطائفية الشيعية السنية والدول
ه���ذه تري���د أن ترى النظام الس���وري
األس���دي وقد أطيح به ،ومنها المملكة
العربية الس���عودية وقطر واإلمارات،
وبق���وة تواجد الجارة تركيا التي فتحت
ّ
حدوده���ا عل���ى مصراعيه���ا لدخول
المتطرفين الى سوريا والى العراق .
لم تتوقف روس���يا عن محاوالتها طيلة
هذه الفترة ،وهي تم ُد النظام الس���وري
باألس���لحة والطائرات ولم تتردد مرّة
بالوقوف بجانب س���وريا ،حتى اصبح
واضحاً لروسيا ّ
إن األهداف االمريكية
العربية التركية االس���رائيلية لم تصل
إلاّ لحال���ة واح���دة هو القض���اء على
قوتها
الدولة الس���ورية وإفراغها من ّ
المعهودة ،لذل���ك وكما يبدو ّ
إن الصبر
الروس���ي لم يكن قادراً على االستمرار
بوضوح من
ال���ى األبد ،حتى أعلنه���ا
ٍ
اآلن وصاعداً ،إن المس���تقبل السوري
ال يمك���ن إلاّ أن تكون لموس���كو كلمة
بشأنه ،وإن كل األطراف المشتركة في
ُ
اليمكن له���ا تجاوز الدب
تلك األزمة،
القطب���ي والحديث بمع���زل عنه ،طبعاً
إن اإليغال االمريكي بالشأن السوري،
ومحاولة إيصاله الى الحد الذي تعتبر ُه
امري���كا النهائي ،وه���و تفتيت الدولة
الس���ورية ،وعدم وج���ود أيّة خيارات
أخرى ،جعل من موس���كو صامدة في
بقوة الى
مواقفها الس���ورية ،ودخلت ّ
جوف األزمة وهذه الم ّرة ليس���ت من
باب الدبلوماسية التي تفهمها موسكو،
بل من باب الق���وة التي تفهمها أمريكا
واسرائيل والجماعات المسلّحة ..باب
إظه���ار العض�ل�ات
بوض���وح ام���ام
ا لمتصا ر عي���ن ،
بق���وات
لترس���ل
ّ
جوي���ة ال���ى قواعد
ّ
روس���ية احيته���ا
اليوم ف���ي الالذقية
وعلى سواحل المياه
المتوسطية ،وتزويد

س���وريا بطائ���رات حديثة م���ن طراز
ميكويان غوريفيتش ،وطائرات الميغ
ٌ
وأعتدة وآالف المستشارين
الحديثة ج ّدًا
والضباط الروس ،وتزويد سوريا بكل
متطلبات البقاء ،والبق���اء هذه المرّة،
ليس���ت للوقوف بوج���ه اإلرهاب ،بل
بالوق���وف م���ن أجل االنتص���ار ،طبعاً
هذا الولوج الس���ريع لروسيا جعل من
امريكا اليوم تعتب ُر األس���د طرفاً مهماً،
ففي التباحث مع االطراف األخرى بعد
أن كان���ت ال تتحدث عن���ه ولم تعترف
بوج���وده وأيضاً ،أعتبار روس���يا في
الخطوات هي الضرورة الوجودية في
التزامن التباحثي في القضية السورية
..أهم االهداف التي اطاحت بها روسيا
في تحركها الجديد ،هو تقوية األس���د
وإعادة الهيبة له ثانية ،ليفرد جناحيه
بمس���اعدة روس���يا على كامل التراب
الس���وري ،وأيضاً تراجع بعض القوى
المارقة الصبيانية ،كما تعتبرها روسيا
مثل تركي���ا وقطر والس���عودية ،ألنها
س���تعتب ُر من وجهة النظر الروس���ية ،
عدوة أو مخالفة لقواعد اللعبة الجديدة
الت���ي عليها الدخول به���ا مثل ما يريد
الالعبون الكِبار أو الخروج منها بدون
رجع���ة ،والهدف اآلخر م���ن تقويض
الحلم االسرائيلي ،بتمزيق سوريا وهي
تجد دولة كردية مستقبلية متكونة من
أكراد س���وريا الحالمي���ن والطامحين،
وبدف���ع واضح من قبل أك���راد العراق
ٍ
والسيد البارزاني بالذات  ..هذا الهدف
س���يصبح
ربّما بعد التدخل الروس���ي
ُ
حلم���اً بعيداً على األقل في المس���تقبل
الق���ادم المنظور ،وم���ن األهداف التي
يجب عدم إغفاله���ا من هذا التدخل إن
إي���ران وطيلة فترة الخمس س���نوات،
كانت الداعم الواضح للنظام الس���وري
وبوض���وح ،حتى إن العوائ���ل المالكة
ف���ي الخليج العربي ،ص���ار لديهم من
الحساس���ية ما يكفي للدع���م المناوئ
لمعس���كر إيران وس���وريا ،لكن قرار
بوتين الج���ريء اليوم به���ذه الكيفية
التي غيّرت المعادلة ،جعلت من إيران
ُ
يش���ق ل���ه غبار ،وهو
الالعب الذي ال
الالعب األكثر صبراً باالستمرار ،وعدم
التراج���ع عن التزامات���ه لجبهة القتال
الس���ورية اللبنانية المتمثلة بحزب اهلل
ً
طويال في الساحة دون التراجع
والبقاء
 ..جعل من ُه اليوم يظهر بصورة المارد
الجدي���د في المنطق���ة أو الالعب الذي
يعرف كيف يح ّرك قطع الشطرنج على
وقت يش���اء  ،طبعاً
الرقعة وف���ي أي ٍ
روس���يا لم تتحرك بخطوتها هذه دون
النظر الى المس���تقبل ،وأنها تقد ُم على
كل ذلك دون الحصول على مكاس���ب،
وهذا مستحيل فروسيا لها سياسة ولها
أهداف استراتيجية في سوريا كحليف
في المياه الدافئ���ة هي والعراق ،كذلك
محاولة روس���يا الظه���ور ثانية بقوة
القط���ب اآلخر في العال���م ،وعدم ترك
امريكا تقرر وحدها رس���م السياس���ات
الخارجية بمعزل عن روسيا ،وهذا بدا
واضحاً من سياس���ة رجل المخابرات
الروسي فالديمير بوتين ،وهو يحاول
جاهداً ،إظهار الدولة الروسية بمظهر
القطب أو الدولة المنافسة على زعامة
العالم وه���ذه الم ّرة من بوابات مختلفة
في س���وريا والقرم ،وربّم���ا غداً من
بوابة الع���راق بعد أن تص���ل األحوال
في المناطق التي تدخله���ا امريكا الى
أوضاع مشابهة لما يحصل وحصل في
ٍ
س���وريا ،وبالتالي تجد نفسها مضطرة
الى التدخل بنفس الكيفية .
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هل تدرك احلركة القومية
العربية حتديات واقعها ووجودها !؟
عندما نتن���اول قضايا الحركة
القومي���ة العربي���ه في الوطن
العربي  ،ونحاول استبصارها
بطريق���ة معرفي���ة سياس���ية
واضحة ،وعندما نضع الخطوط
تحت السلبيات ونحاول إظهار
االخط���اء ،حتى تك���ون نقطة
االرتكاز واالنطالق ،الشتقاق
ال���رؤى والممكن���ات ،لبع���ث
فك���رة النهض���ة والمقاوم���ة
المستديمة في األمّة من جديد،
والس���عي من جدي��� ٍد الحياء
قيمه���ا وربطها م���ع ممكنات
الواقع  ،فم���ا الوحدة العربيه
بالنهاي���ة إلاّ تعريف تاريخي
لهوي���ة وخصوصيات ،أالمّة،
وهي ماهي���ة لألمّة ،وعنوان
ومحت���وى لتكونها التاريخي،
وحافظ له���ذه الماهية في كل
األط���وار والمراحل ،ومن هنا
لنعترف ّإنُه بالمرحلة األخيرة
مرّت مسيرة الحركة القومية
العربية بانتكاسات ع ّدة .
اليوم ،هناك واق��� ٌع مؤلم ،و
هناك حقيق���ة ال يمكن لمتابع
لمس���يرة الحرك���ة القومي���ة
العربية منذ انطالقها ،ولليوم
أن ينكرها  ،وهي ّ
إن مس���احة
المناورة ،أصبحت ضيقة امام
الحركة القومية العربية بهذه
المرحل���ة ،وهذا الموضوع لم
يعد يخفى على احد ،وخصوصاً
بعد سقوط أهم قالعها بمصر
الناصرية ،والعراق البعثية ،

وبعد الكثير من االنش���قاقات
عن ه���ذه الحركة ،والس���بب
أموال البترودوالر التي أشترت
الكثير م���ن االراء والمواقف،
ب���ل ه���ؤالء الذين أش���ترتهم
هذه األم���وال أصبحوا من ألد
االعداء له���ذه الحركة  ،وما
تبقى وهو ال���ذي نراهن على
صموده الي���وم ،وهو الحصن
األخير وهي سورية العروبية،
ولهذا فإن مس���احة المناورة
الحياء المش���روع العروبي،
بمخاض عسير،
اصبحت تمر
ٍ
نتيج���ه لع ّدة متغيرات عش���نا
أولها
تفاصيله���ا جميعاً ،ليس ّ
أخرها إن وقتنا الحاضر،
وال ِ
ٌ
وقت ارتفع في���ه الصراع الى
مس���توى المذهبيات وصراع
القوميات والطوائف واألفكار
المتطرف���ة ،ولم تعد فيه مكان
ومس���احة لمناوره واس���عة
الحي���اء المش���روع القومي
العروب���ي ،وف���ق معطي���ات
الواق���ع المع���اش ،والطموح
ال���ذي يوصل الى بناء واحياء
المش���روع العروبي من جديد
 ،فاليوم المش���روع الصهيو-
امريك���ي  ،تغلغل بعمق الكيان
العرب���ي ،وأصبح ه���و القائد
لمسيرة الحراك العربي ،وهو
الموجه له���ا ليتب���دل العدو،
وتتبدل القيم ،وتصبح الطائفة
عن���وان الوج���ود والقومي���ة
هدف لالس���تقالل والمذهبية،

هي الح���زب والوط���ن ،و...
ألخ  ،وهذه الحقيقه الينكرها
ُ
أخر
يعيش
إلاّ إنس���ان
بعصر ِ
ٍ
على وج���ه ه���ذه المعمورة،
ّ
وإن مفاهي���م القومية العربية
أو العروب���ة ف���ي مفهومه���ا
المعاصر ،وفق تعريف قوميي
العروب���ة الجدد الذين نس���وا
لألسف تطبيق فاصل مشروع
الوحدة األكبر  ،وبنوا تعريفهم
عل���ى المصطل���ح التالي وهو
“اإليمان بأن الش���عب العربي
ش���عب واحد ،تجمع��� ُه اللغة
ٌ
والثقافة والتاريخ والجغرافيا
والمصالح ،وبأن دولة عربية
واحدة س���تقوم لتجمع العرب
ضمن حدودها من المحيط إلى
الخليج” ،ولألسف ّ
الكل تحدث
ع���ن هذا اإليم���ان ،ولم يعمل
به أحد ،ولألسف أيضاً ،أقول
ّإنُه منذ اتفاقي���ة كامب ديفيد،
تبنت معظ���م األنظمة العربية
والعروبي���ة ،منها ش���عارات
تمجد االنتماء القطري،
جديدة ّ
وتضعه في مقدمة األولويات
 ،وازداد هذا الش���عار ظهوراً
بعد الفشل الذريع الذي مُنيت
ب ِه بعض األنظمة العربية على
صعد تتعلق بانهزام مشروعها
ُ
امام المش���روع المتكون من
التحالف من قبل بعض األنظمة
العربية واألنظمة المتأس���لمة
م���ع المش���روع الصهي���و -
أمريك���ي ،وال���ذي ترافق مع

صعد الديموقراطية
فشل على ُ
والتنمي���ة واالقتصاد ،وزيادة
البطال���ة ومش���اكل التعلي���م
والصح���ة ،فأصبحت األنظمة
ُتنمّي مش���اعر التفرقة وتقيم
الج���دران بين قط���ر وآخر ،
عالوة عل���ى ذل���ك ،وأصبح
مجد األنفصال
ترديد شعارات ُت ّ
والنزعة القطرية شيئاً عادياً
ومألوف���اً ،وأصب���ح كل نظام
عرب���ي ،يح���اول العثور على
انتماء غير عربي سواء كان
فرعونياً أو فينيقياً أو إفريقياً
و...ألخ ،والس���ؤال األهم هنا
 :أين كان���ت الحركة القومية
من كل هذا؟ ببس���اطة ستكون
اإلجابة ه���ي ،االنغالق وعدم
االنفت���اح مع إن ه���ذا التوجة
االنغالق���ي الضيق ل���م يجلب
سوى المصائب على المستوى
القطري والمس���توى القومي،
فلم تستطع األنظمة التي تتبنى
العروبة ّ
حل مشاكلها الداخلية
أو الحف���اظ عل���ى أمنها ،أو
تحقي���ق النم���و واالزده���ار
لش���عوبها ،وقد عان���ت دول
مث���ل مصر والع���راق ولبنان
عن���ف دموي أو
واليم���ن من
ٍ
انقسام طائفي وصل أحياناً ح ّد
ٍ
الحروب األهلية ،ولم تستطع
معظ���م األقط���ار العروبي���ة،
تخفي���ض مع���دالت البطال���ة
العالي���ة أو الفقر أو الجهل أو
األم ّ
ّية.إن الحديث اليوم الذي
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يتحدث ب���ه أغلب المعارضين
له���ذه الحرك���ة القومي���ة هو
كالتال���ي  ،لقد كان���ت الهزائم
التي تلقاه���ا العرب بحروبهم
م���ع اس���رائيل صف���ه تالزم
الحرك���ة القومية العربية ،لقد
كان س���بب دخول امريكا إلى
العال���م العربي  ،هي اإلنظمة
القومية العربي���ة  ،لقد كانت
دائماً لألس���ف صفة االنظمة
االس���تبدادية ،تالزم الحركات
القومي���ة العروبي���ة  ،وه���ذا
لألسف بس���بب االنغالق الذي
عاش���ت ُه هذه األنظم���ة وهذه
الحركات على أنفس���ها ،فمن
اليوم علينا أن نعرف حقيقة أن ُه
ليس كل من ينتقد إيديولوجية
القومية العربية ،وينتقد آراء
أو مواق���ف القوميين بمختلف
فصائله���م هو عدو لها ،بل قد
يكون هو الناصح والصديق ،
والذي يبحث له عن مكان بين
الحركة القومية العربية ،ولكن
يريد أفكاراً جديده تتماهى مع
خطورة المرحل���ة  ..تتماهى
مع طبيع���ة التغي���ر الحاصل
بقواع���د عروبتن���ا  ،والت���ي
أصابته���ا حالة من االنكس���ار
بالمرحلة األخيرة.اليوم لس���نا
بحاج���ه للتذكي���ر  ،أن عب���د
الناصر قد ذه���ب لغير عوده
 ،ول���م تعد مص���ر هي مصر
عبد الناصرفقد كانت وانتهت
وهذه حقيقة ،وفلسطين لم تعد

قضية جامعة لكل العرب ،ولم
يعد العراق هو عراق البعث بل
أصبح عراق الطوائف والملل
واالعراق وهذه حقيقه أيضآ ،
وسورية اليوم ليست سورية
االمس م���ع علمنا انها تواجه
اليوم أكبر ازمة معقدة ومركبة
بتاريخها االنساني والحضاري
والبش���ري ولكن مازلنا لألن
نراه���ن ونقف بصفه���ا النها
أخ���ر قالع العروبة  ،ولس���نا
بحاجة ان نذكر ان المش���روع
الصهي���و -امريكي وصل الى
مراحل متقدمة بخطط التنفيذ ،
وهنا الب ّد من ذكر هذه الحقيقه
وإلنص���اف الحرك���ة القومية
العربي���ة  ،فقد ع���ارض الم ّد
القومي مجموعة من المف ّكرين
الليبراليين المتعلقين بالغرب،
والذي���ن يدعون إل���ى الحفاظ
على الس���يادة الوطنية ،بحجة
وجود هوية أو هويات قطرية،
نابعة من حضارات مرّت على
الوطن العربي ،واندثرت اآلن
من فينيقية وفرعونية وكنعانية
وبابلية و  ...ألخ ،و يبرز هذا
التيار بأقوى صوره في مصر
ولبن���ان  ،كما الق���ت القومية
العربية معارض���ة من بعض
رجال الدين الذين يتس���ترون
بس���تار اإلسالم ،وبخاصة من
التيار الوهابي الذين ش���ككوا
بنوايا مؤسسي الفكر القومي،
واتهموا الفكر القومي بافتقاره

الخلية االستخباراتية حقيقة البد منها ؟
نجد من خالل تتبع التطورات
الجارية في العالم وفي منطقة
الشرق األوس���ط خاصة ّ ،
إن
الهيمنة االمريكية بدت تنهار
تدريجياً ،وبدأ الحلف االمريكي
يتفكك وتتس���اقط رؤوس هذا
الحل���ف واح���داً تل���و اآلخر،
بعد أن لع���ب ّ
كل أوراقه حتى
اآلن  ،السياس���ية  ،والسالح
 ،وورقة اإلع�ل�ام  ،والدين ،
والطائفية ،وه���ذه التطورات
فعلها قاص ٌم للظهر ،وس���وف
تخس���ر واش���نطن األنظم���ة
المتبقية التي تحت سيطرتها،
وس���وف تفق���د هيمنتها على
خيراته���ا  ،ق���د تدفعه���ا ألن
تخطو خطوة متسرعةُ ،تدمّر
ماعمل���ت وصرف���ت وأعطت
م���ن أج���ل انج���ازه .خطوة
المشاركة الروسية في الحرب
ض��� ّد العصاب���ات التكفيرية ،
وتش���كيل التحال���ف الرباعي
 ،يقع ف���ي مصلح���ة العراق
والمنطقة والعال���م أجمع  ،و
الت���ي أخذت تتحس���س خطراً
داهماً على وجودها من جهة
الواليات المتح���دة األميركية،
المتهمة بالتراخي في الحرب
على تنظيم مايس���مى بالدولة
الخليفي���ة لداعش ،بل وتذهب
في بعض األحيان ،وعلى لسان
حلفائها من العراقيين ،لتوجيه
اتهام���ات مباش���رة للجان���ب
األميرك���ي ،بدع���م وتقوي���ة
«اإلرهابيي���ن» م���ن أج���ل
إضعاف وعرقلة تقدم القوات
المسلّحة العراقية بكل أشكالها

لتحرير األراضي والمدن التي
تس���يطر عليها ق���وى الظالم
المتمثلة بداعش والتأخير في
األنتصار عليه ،ومن الممكن
للتحال���ف الرباعي الذي يضم
روسيا وإيران التي لعبت دوراً
مهماً في مكافحة اإلرهاب في
العراق وسوريا ،للقضاء على
الجماع���ات اإلرهابية ،وتعتبر
من أه���م الدول الت���ي مهدت
الطريق لحضور روس���يا في
ُ
تمتلك
هذه الخلي���ة ،والت���ي
المقومات الكافية والس���رعة
الممكن���ة على عكس التحالف
الدول���ي الذي ل���م يحقق أي
نتائ���ج ملموس���ة على أرض
الواقع ،وقد أ ّكد ذلك الكثير من
المسؤولين االمريكان أنفسهم
الذين ُش��� ّكلت تدخالتهم غير
المدروس���ة في اإلخالل بأمن
المنطقة وعدم اس���تقرارها ،
واش���نطن تتحمل المسؤولية
ف���ي الص���راع الكارث���ي في
منطقة الش���رق االوسط  ،وقد
بدأ ذل���ك من خالل ق���رارات
بوش في تدمير العراق ،وكان
األه���م عنده  ،وانتهى بصعود
تنظيم داع���ش اإلرهابي ،لذا
فإن أي مرش���ح رئاسي اآلن
غير ق���ادر أو مس���تعد لقبول
تل���ك المهات���رات و للتعل���م
من االخط���اء الكارثي���ة التي
ارتكبتها إدارة الرئيس السابق
جورج بوش التي خلقت أسوأ
المش���اكل الجيوسياسية التي
تش���هدها المنطقة في الوقت
الحالي ،وه���و جز ٌء من خطة

الجدد
وضعه���ا المحافظ���ون ُ
ف���ي الح���زب الجمه���وري،
إلعادة ترتيب منطقة الش���رق
األوس���ط  ،وقد برر مسؤولو
اإلدارة االمريكي���ة في حينها
إع�ل�ان الحرب بأن��� ُه ت ّم على
ادعاءات غير نزيهة ،بال شك
ُ
تتحمل مسؤولية
إن واشنطن
وتبعات القرارات المرتجلة في
منطقة الشرق األوسط  ،ومنها
تدمي���ر العراق وخل���ق تنظيم
داع���ش اإلرهاب���ي ،إمّا إدارة
الرئي���س اوباما الت���ي جائت
على انق���اض حكومة بوش،
فقد وضعت مصداقية الواليات
المتح���دة عل���ى المح���ك من
خالل الس���ماح لداعش بإذكاء
الحرب الطائفي���ة في العراق
وسوريا ،وقد اصبحت مصدراً
لتس���ليح داعش ،بعد تسلم ما
يس���مى بالمعارضة المعتدلة
والمدعومة من واشنطن ع ّدة
مرات ،أسلحة كثيرة وتحولها
ال���ى معارض���ة راديكالي���ة
قريب���ة في فكره���ا المتطرف
م���ن تنظيم داع���ش اإلرهابي
ّ
وبغ���ض النظ���ر عن بعض
،
الدول المج���اورة واإلقليمية،
وعل���ى رأس���ها دول الخليج
العرب���ي الت���ي م���ا كفت عن
تقديم الدعم المالي والسياسي
لتلك العصاب���ات اإلجرامية ،
والكل ي���درك ويعلم إن امريكا
تقاعست وتماهلت في تسريع
تس���ليح الجي���ش العراق���ي
وتدريب���ه ،بحس���ب االتفاقية
اإلمنية الموقعة بين الجانبين،

كما لم تس���عى ال���ى محاصرة
داع���ش مالي���اُ وإعالمياً في
المواقع األلكترونية والتواصل
االجتماعي ،واش���نطن فشلت
حتى ف���ي محاص���رة داعش
سياس���ياً ،و س���عت الى خلق
مجموعة من السياسيين داخل
الوط���ن ،وخصوص���اً بعض
الساس���ة في تحال���ف القوى
للتخن���دق الطائف���ي والجري
وراء مصالحه���م ،واالبتع���اد
ع���ن أهداف الع���راق ،وقبول
إم�ل�اءات ال���دول الخارجي���ة
وأجنداتها الساعية إلى تدمير
الب�ل�اد ،وقد أعل���ن نواب في
تحالف القوى رفضهم التحالف
الرباعي الجديد بين روس���يا
والع���راق وإيران وس���وريا،
الس���اعي للقضاء على داعش
،متذرعين بأن ه���ذا التحالف
ُ
س���يعمل على تقوي���ة بعض
الحكومات التي ترفضها ٌ
دول
إقليمي���ة مرتبط���ة به���ا  ،مع
وجود محاوالت قوية من هذه
الدول ،وأخ���رى لدفع العراق
والمنطقة بأتجاه أتون الحرب
الطائفية ،و م���ن المعلوم إن
ما يش���هد ُه العراق ليس حرباً
ً
إقتت���اال طائفيًّا كما
أهلي���ة وال
تريده���ا قوى الش���ر ،بل هي
ح���رب يخوضه���ا العراقـيون
ً
نياب���ة ع���ن العالم ال���ذي لم

 100دول���ة ،اذاً من مصلحة
العراق ودول المنطقة ،القبول
بالتعاون مع دول هذا التحالف
المش��� ّكلة من روسيا وسوريا
والعراق وإيران ،والتي قررت
إنش���اء مرك���ز معلوماتي في
ممثل���ي هيئات
بغ���داد ،يض ُم
ّ
أركان جيوش ال���دول األربع
من دون النظر الى المسميات
الثانوي���ة الت���ي ذه���ب بعض
الساس���ة للترويج لها ،ومنها
خدمة هذا التحالف لجهة دون
ّ
وغض النظر عن طرد
أخرى،
داعش من األراضي العراقية،
و الوظائف األساسية للمركز
المذكور س���تتلخص في جمع
ومعالج���ة وتحلي���ل معلومات
عن الوضع في منطقة الشرق
األوس���ط في س���ياق محاربة
تنظيم «داع���ش» اإلجرامي،
مع توزيع هذه المعلومات إلى
الجهات ذات الشأن وتسليمها
إل���ى هيئ���ات أركان الق���وات
المس���لّحة للدول المش���اركة
ف���ي المرك���ز للعم���ل عليها،
وشهدت األيام القليلة الماضية
تطورات سياس���ية وعسكرية
تدخل مباش���ر
إقليمي���ة ،بعد
ٍ
من قبل روس���يا في س���وريا
وقطع الطريق على واشنطن،
بتنفي���ذ اجنداتها في المنطقة،
وقد أعلن���ت وزارة الخارجية
األميركية عن إبالغ مس���ؤول
روسي السفارة األميركية في
بغدادّ ،
بأن الطائرات الروسية
جوية
قد بدأت بالفع���ل بمهام ّ
ض ّد « داعش» في س���وريا,

عباءتها  ،إضافة إلى تعرضها
إل���ى كم كبير م���ن اإلغراءات
االقتصادي���ة من بع���ض دول
الخلي���ج ..في محاول���ة منها
لرشوتها والتأثير على قرارها
يخص
السياس���ي الدولي فيما
ّ
هذه األزمة ،ولألربع س���نوات
الماضي���ة ل���م يتع���دى الدعم
الروسي لسورية عن المواقف
السياس���ية الرافض���ة ،ألي
قرار أممي ف���ي مجلس األمن
ٍ
من ش���أنه أن يغيّ���ر المعادلة
السياس���ية والعسكرية القائمة
فيها  ،والدعم اللوجس���تي لها
في خضم حربها مع الجماعات
اإلرهابية المتطرفة التي تعمل
عل���ى تغيير النظام السياس���ي
القائ���م حالي���اً ،والت���ي تتلقى
دعم مباش���ر وغير مباشر من
بع���ض دول العربية واإلقليمية
والدولي���ة ،لكن م���ا الذي دعا
روسيا لتغيير س���يتراتيجيتها
في التعامل مع هذه األزمة ؟
س���اهمت الحرب الطويلة مع
الجماع���ات المتطرف���ة إل���ى
اس���تنزاف ق���درات الجي���ش
السوري ..في ظل وجود تحالف
دول���ي بقيادة امري���كا ،ي ّدعي
محاربته لبعض تلك الجماعات
المتواج���دة على األرض هناك
 ،لك���ن الواقع يق���ول إن هذا
الوجود ما هو إلاّ وسيلة إلدامة
زخم األزمة وإطالتها  ،وجعل
موت
الوضع هناك ف���ي حالة ٍ
س���ريري  ،ال رابح فيه سوى
المصال���ح األمريكي���ة والكيان
اإلسرائيلي  ،وبقاء هذا الوضع
على ما هو عليه آثار المخاوف
لدى ال���روس باحتمالية انهيار

النظام الس���وري في أي لحظة
وأخر
وبذلك تخسر روسيا ،أهم ِ
معاقلها في ش���رق المتوسط،
إضافة الى سعي أمريكا وبعض
ال���دول الغربية إلى اس���تبدال
الغاز الروسي الذي يع ُد مصدر
رئيس���ي للطاقة في الكثير من
دول أوروب���ا الغربي���ة  ،واحد
مص���ادر الضغ���ط السياس���ي
واالقتص���ادي لروس���يا على
تلك الدول  ،بالغ���از الخليجي
وتحدي���داً القط���ري  ،وال���ذي
خطط له أن يمر عبر األراضي
الس���ورية ،ومن ث ّم إلى تركيا،
وفي نهاية المطاف الى الدول
األوروبي���ة  ،بع���د توفير ممر
آمن له في المنطقة الغربية من
العراق بعد فدرلته أو تقسيمه ،
وبأسعار ّ
أقل من الغاز الروسي
ٍ
 ،إضافة إلى وجود استثمارات
على الس���احل الس���وري التي
ً
ً
خاصة،
أهمية
توليه روس���يا
بوصفه منفذاً بحرياً على البحر
المتوسط ،وتمتلك فيه امتيازات
حصرية ( 25عاماً) تسمح لها
بالتنقي���ب عن النف���ط والغاز
في المياه اإلقليمية الس���ورية،
وذلك بحسب االتفاقية الموقعة
بي���ن البلدي���ن ف���ي أواخ���ر
ع���ام  ،2013هذه جزء من
األس���باب التي دعت روس���يا
التخاذ موقفها األخير والتدخل
عسكرياً في س���ورية  ،والذي
جاء عن قناعة راسخة بحتمية
نهاية هذا الص���راع لصالحها
ودح���ر الجماع���ات المتطرفة
المتمثل���ة بداع���ش وجبه���ة
النصرة ،الفصيلين الرئيسيين
عل���ى األرض الس���ورية ،بعد

يواك���ب محنته ف���ي القضاء
على داعش  ،ووق���ف ابنائ ُه
بمختلف أطيافهم وكياناته ض ّد
هذه العصابات اإلجرامية التي
جائت عناصرها من أكثر من

عبد الخالق الفالح
مؤكداًّ ،
إن المسؤول طلب أن
تتجن���ب الطائ���رات األمريكية
الج���وي الس���وري
المج���ال
ّ
خالل المه���ام ،وقال المتحدث
بأس���م الخارجي���ة االمريكية
ً
«مس���ؤوال
جون كيربي ،إن
روسياً في بغداد أبلغ العاملين
ّ
ب���أن
بالس���فارة األمريكي���ة،
طائرات عس���كرية روس���ية
جوية ض ّد
قد ب���دأت ،مهام���اً ّ
مجاميع داعش اإلجرامية في
س���وريا» ،وأضاف كيربي إن
«المسؤول الروسي طلب أن
تتجن���ب الطائ���رات األميركية
المج���ال الج���وي الس���وري
خالل هذه المه���ام الجوية»،
وأوضح المتح���دث االمريكي
ُ
سيواصل
إن التحالف الدولي
التحليق في مهام فوق العراق
وس���وريا كما هو مخطط لها.
الرئي���س الروس���ي فالديمير
بوتي���ن كان قد تقدم بطلب الى
مجلس االتحاد ،للنظر بمسألة
اس���تخدام القوات المس���لّحة
الروس���ية خارج حدود البالد،
وحصل على االذن  ،وذلك بعد
أيام عن إعالن موسكو انشاء
مرك���ز معلومات���ي لمحاربة
«داع���ش» في بغ���داد ،يضم
رؤوساء اركان أربعة جيوش
هي العراق وس���وريا وروسيا
وإيران ،ووافق مجلس االتحاد
الروس���ي على طل���ب بوتين،
باس���تخدام القوات المس���لّحة
خ���ارج الح���دود ،وأوضح ّ
إن
«التحالف الدولي س���يواصل
التحليق في مهام فوق العراق

ِأخر الدواء ..التدخل العسكري الروسي في سورية
ما الذي دعا روسيا للتدخل
العسكري المباش
ر في سورية ؟
لمعرف���ة اإلجاب���ة عل���ى هذا
الس���ؤال ،البد لنا من الولوج
الى الماضي القريب ،لإلطالع
على طبيعة العالقة التي تربط
هذين البلدين وحجم المصالح
المش���تركة بينه���م  ،وكان
االتح���اد الس���وفيتي الس���ابق
من أولى ال���دول التي اعترفت
باس���تقالل س���وريا ،وأقامت
عالق���ات دبلوماس���ية معه���ا
ف���ي ع���ام  ،1944وتعززت
العالقات الس���ورية السوفيتية
بش���كل كبي���ر ،لترتق���ي إلى
ٍ
مستوى التحالف االستراتيجي
في وصول الرئيس الس���وري
الراحل  -حافظ األسد إلى س ّدة
الحكم ف���ي  ، 1970وإعالنه
���رف بالحركة
انط�ل�اق م���ا ُع ِ
التصحيحية التي كرّست حكمه
في استفتاء عام  ،1971وبعد
أن خس���ر االتحاد الس���وفييتي
حليف���ه ف���ي مص���ر  ،اضطر
الكريملي���ن للبح���ث عن بدائل
أخرى في الش���رق األوسط ،
فكانت سورية أفضل تلك البدائل
 ،فتدفق السالح إلى هذا البلد،
وباإلضافة إلى الدعم العسكري
 ،ق ّدم���ت القيادة الس���وفيتية
دعماً سياس���يًّا مش���هوداً في
المحافل الدولية ،وساهمت في
بناء البني���ة التحتية لالقتصاد
السوري  ،س���يّما في فروعه
اإلستراتيجية كالطاقة والتعدين
وال���ري ،وأعتب���ر البل���دان
التع���اون بينهم���ا ،تجاوباً بين
مصالحهما المش���تركة ،إلاّ أن

ثمّة خالفات كان���ت قائمة بين
الطرفي���ن في بعض المجاالت،
ه���ذه الخالفات كان���ت تتعلق
بطبيعة عالقة النظام السوري
مع الح���ركات اليس���ارية في
س���ورية  ،والى مقدار الحرية
الممنوحة للحزب الش���يوعي
الس���وري ف���ي الحرك���ة على
األرض داخ���ل المجتمع آنذاك
 ،وبدرجة الدع���م الذي يمكن
أن يق ّدم���ه االتحاد الس���وفيتي
لس���ورية ،فالس���وريون كانوا
ونوع أكبر
ك���م
ٍ
يطمحون إلى ٍ
م���ن الدع���م ،س���اهم االتحاد
الس���وفييتي ،بتقدي���م الدعم
السياس���ي والعسكري لسوريا
في مواجهتها إلسرائيل ،تحدياً
للدعم الكبير التي كانت تتلقاها
إسرائيل من الواليات المتحدة
األمريكي���ة وبع���ض ال���دول
الغربي���ة ،وفي ع���ام ،1963
أقي���م مرك���ز الدع���م المادي
التقن���ي لألس���طول البح���ري
السوفييتي في ميناء طرطوس
االتح���اد
الس���وري،وكان
الس���وفييتي يورّد إلى سوريا
أس���لحة وغيرها من الس���لع
بكميات كبي���رة  ،وبعد انفراط
ٍ
عق���ده ف���ي مطلع تس���عينيات
الق���رن الماض���ي  ،أصبح���ت
روس���يا الوريث الشرعي لهذا
الكيان السياس���ي والعسكري
الكبي���ر  ،وبالرغ���م من التغير
الجذري الذي حصل في طبيعة
النظام السياسي هناك  ،وتغير
النظرة األيديولوجية لروس���يا
عن سلفها بما يخص تعاطيها
مع األحداث الدولي���ة  ،إلاّ إن
الروس تشبثوا ببعض الخطوط

العريض���ة من ترك���ة االتحاد
الس���وفييتي  ،ومنها عالقتهم
بس���ورية كحليف ف���ي منطقة
الشرق األوسط  ،بعد أن هيمن
اإلخطبوط األمريكي على هذه
المنطق���ة اقتصادي���اً ،ومن ث ّم
عس���كرياً بعد غزو نظام صدام
لدول���ة الكويت ع���ام،1990
ونتيجة له���ذه العالقة الوثيقة
فقد تراكم���ت مديونيتها لتصل
ف���ي ع���ام  1992ال���ى ثالثة
عشر مليار دوالر عام 1992
،وف���ي ع���ام  ، 2005وقعت
بي���ن البلدي���ن اتفاقية ش���طب
 % 73من الديون الس���ورية
أخ���ذاً بالحس���بان إن المبل���غ
المتبقي وق���دره  2.11مليار
دوالر  ،س���يت ُم صرف���ه لتنفيذ
العقود الروس���ية ،وت��� ّم إبرام
ه���ذه اإلتفاقي���ة ف���ي حزيران
ع���ام  ،2008وكنتيجة حتمية
لطبيعة هذه العالقة ومتانتها،
تج���د أن الموق���ف الروس���ي
الداعم للرئيس بش���ار األس���د
ولس���ورية لم يتغير ُ
منذ اندالع
األزمة السورية مطلع 2011
على الرغم من كل الضغوطات
التي واجهته���ا من قبل أميركا
ودول الغ���رب  ،والتي تمثلت
بمحاولة جرّها وصرف نظرها
إلى أزم���ات جانبية بعيدة عن
الشرق األوسط كافتعال األزمة
األوكراني���ة  ،وفرض عقوبات
اقتصادية عليها  ،بسبب تأيدها
لالنفصاليي���ن ف���ي أوكراني���ا
 ،حي���ن ُمنِع���ت ه���ذه الدولة
الج���ارة الت���ي تربطه���ا معها
مصالح اقتصادية وعس���كرية
تاريخية من الخروج من تحت

األيديولوجية الالزمة للتعامل
مع اإلنسانية والمجتمع سواء
في بالد اإلس�ل�ام أو خارجها،
واتهموا القوميين بأنهم تلقوا
أفكارهم من أحض���ان الغرب
والماسونية ،و برز هذا الفكر
كجزء من
أساساً في السعودية
ٍ
حالة االس���تقطاب التي كانت
س���ائدة بين األنظمة القومية
من جه���ة واألنظم���ة الملكية
المرتبط���ة عموم���اً بالغرب،
والت���ي يصفه���ا القومي���ون
واليساريون بالرجعية.ختاماً،
عندم���ا نتح���دث ع���ن واقع
الحرك���ة القومي���ة العربي���ة،
فه���ذا الحديث ينبع من غيره،
ولس���نا ناقدين بل نريد البناء
وتصحيح االخطاء التاريخية،
فنحن نؤمن بالقومية العربية
المش���تقة من وحي اإلس�ل�ام
المحم���دي المُعت���دل ألنه���ا
األصل في الوح���دة العربية ،
ألن الوح���دة المنس���جمة هي
خير مخلّص لن���ا كعربّ ،
وإن
التجزئ���ة القطري���ة عارضة
ومصطنعة بدأها االس���تعمار
واستكملتها بعض أنظمة الحكم
العربي���ة االمعادي���ة لمفاهيم
الوحدة العربية،وسعت لتعزيز
مفاهي���م الش���عور القط���ري
وواق���ع التجزئة ،للحفاظ على
عروش أغتصبتها وكراسي لم
ٍ
تستحقها .

وس���وريا كم���ا ه���و مخطط
له���ا ،ولكن موس���كو أرغمت
واش���نطن على توسيع قنوات
التواصل الدبلوماس���ي معها،
بس���بب ما اتخذت ُه روسيا من
مواق���ف ض ّد الح���رب الدائرة
في سورية المستمرة ُ
منذ أكثر
م���ن أربع س���نوات ،والعراق
ض ّد عصائب الكفر ُ
منذ س���نة
بعد سقوط الموصل  -الرمادي
وصالح الدين ،واس���تمر في
دعم البلدين في قتالهم وم ّدهم
بالس�ل�اح والمع���دات ،و ألن
المساعي الدبلوماسية أصبحت
أكث���ر إلحاحاً ،وذلك في ضوء
الحش���د العس���كري الروسي
في المنطق���ة ،وضمن الخلية
االستخباراتية ،فسوف تساعد
على سرعة نهاية ّ
ودك مواقع
اإلره���اب ،وم���ن المؤكد إن
تحتاج لجهو ٍد مشتركة
المنطقة
ُ
للتنس���يق والتعاون ،وتصب
في مصلحة دولها والس���رعة
في تحقيق االنتص���ارات ض ّد
فلول الغ���در والخيانة وإعادة
األمن واالطمئن���ان ألوطانها
وشعوبها.

احمد عواد الخزاعي

أن أصبحت عل���ى قناعة تامّة
ّ
أخر ال���دواء لهذه األزمة
بأن ِ
المس���تعصية ،وقد ساهم هذا
التدخ���ل العس���كري بف���رض
سياس���ة األمر الواقع على كل
الالعبين الرئيسيين في األزمة
الس���ورية  ،مم���ا دعاهم إلى
تغيير مواقفهم السابقة من هذه
األزم���ة  ،وتغيير نبرة حديثهم
الى حالة ّ
ً
انفعاال من السابق
أقل
 ،ومنه���م أمريكا الت���ي أقرّت
بضرورة الحل الس���لمي لهذه
األزمة ،بوجود مؤقت للرئيس
بشار األسد في مرحلة انتقالية
تبعه���ا في ه���ذا الموقفً ،
كال
من فرنس���ا وألمانيا واستراليا
وبريطانيا وتركي���ا ،ألد أعداء
النظام الس���وري القائم حالياً ،
لكن كيف سيستثمر العراق هذا
الوجود الروسي لصالحه ،وهو
يخوض حرباً مصيرية شرسة
مع عدو مشترك ؟
الع���راق ومنذ س���قوط الصنم
وعالقات���ه الدولية ف���ي حالة
تذبذب ومد وج���زر  ،تحكمها
مصال���ح دول اإلقليم واإلرادة
األمريكية المهيمنة على القرار
السياسي العراقي ،فلم تستطع
أي من الحكومات التي توالت
عليه منذ ع���ام  2003ولغاية
اآلن م���ن ترس���يخ أس���س
وثواب���ت تحك���م طبيعة عالقة
الع���راق مع ال���دول األخرى ،
أو أنها استطاعت اإلفالت من
الهيمنة األمريكية على قرارها
السياسي  ،وهذه من األسباب
الرئيسية التي أوصلت العراق
على م���ا هو علي���ه اآلن من
حال���ة نكوص وانف�ل�ات أمني

وتده���ور اقتصادي ،إن عملية
مسك العصا من المنتصف في
عالقاتن���ا الدولية المعمول بها
حالياً  ،ما هي إلاّ سياسة فاشلة
ستجعل العراق يراوح في مكانه
لسنوات طويلة قادمة دون ان
يح���رز أي تقدم عل���ى الصعيد
األمني أو االقتصادي ،العراق
حليف حقيقي
اآلن بحاجة الى
ٍ
ق���ادر على تحمل المس���ؤولية
التاريخي���ة واألخالقي���ة ّ ،
وإن
الخطوة الخجولة التي اتخذتها
الحكومة مؤخراً بإنشاء مركز
س���يطرة مش���ترك مع كل من
إيران وروسيا وسورية  ،يجب
أن تتبعه خط���وات أكثر جرأة
اتفاقيات
ووضوح ،ليرتقي إلى
ٍ
عسكرية ودفاع مشترك.
ّ
إن العب���اءة األمريكي���ة عباءة
داكنة معتم���ة ،ال فائدة ترجى
منه���ا ،وعملية البق���اء تحتها
بحجة وجود اتفاقات وتفاهمات
س���تراتيجية لن تجل���ب الخير
للع���راق ،بل س���تزيد ُه س���وء
على ما هو علي���ه اآلن  ،وما
يحدث ف���ي س���ورية اآلن هو
تجلي واضح لمعن���ى الحليف
الحقيق���ي  ،وعلى حكومتنا أن
تعي الدرس جي ّدًا وأن ال تفوت
هذه الفرصة التاريخية المتاحة
لها في إنقاذ العراق من براثن
اإلرهاب .

