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العدد 2453 :

وقف ٌة
دميقراطية
حيدر حسين سويري
مما يشاع عن الديموقراطية ،هو حرية التعبير وتقبل الرأي
اآلخر ،والظاهر إنها إش���اعة فقط ،وما الديمقراطية إال كذبة
كبيرة أوهمنا بها أنفسنا !!
كل دي���ن ي ّدعي أبنائ ُه ّ
مبن���ي على حرية التعبير ،ولكن
إنُه
ٌ
ما أن تس���أل عن شيء حتى تجحظ عين المسؤول ،ويخزرك
تسوى بك األرض ،فإن كان ديموقراطياً إستند
بخزر ٍة تو ُد لو ّ
نص مق ّدس كما في اإلس�ل�ام ً
وا َ
ِين آ َم ُن ْ
ُّها الَّذ َ
مثال (:يَا أَي َ
ال
إلى ٍ
َت ْس���أَلُ ْ
وا َع ْن أَ ْشيَاء إِن ُت ْب َد لَ ُك ْم َت ُس ْؤ ُك ْم) وهذا الذي يقرأ النص
لو س���مح لنفس���ه أن يكمله ،لما وقع وأوقعنا في محنه ،وال
صار متشدداً ،ولكن هيهات أن يعترف الجاهل بجهله!
ال َت ْس َ
وا َ
���ألُ ْ
ِين آ َم ُن ْ
ُّها الَّذ َ
يقول القرآن الكريم ( :يَا أَي َ
وا َع ْن أَ ْش���يَاء إِن ُت ْب َد لَ ُك ْم
للُهّ
للُهّ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
���ؤ ُك ْم َوإِن َت ْس���أَلُ ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َّ
َت ُس ْ
ُ
َ
َ
وا َع ْن َها ِحين يُنزل الق ْرآن ت ْبد لك ْم َعفا ا َعن َها َوا غفو ٌر
أج َل الجواب عن بعض األس���ئلة إلى (حين)،
َحلِي ٌم[المائدة ،)]101:إذاً فالنص َّ
ولي���س عدم الس���ؤال! هذا وم ْ
َن قال أن األش���ياء التي نس���أل عنها ،هي التي
قصدتها األية!؟ وهل كان اإلما ُم (علي) ال يعرف هذه األية حتى يقول»:سلوني
قبل أن تفقدوني»!؟ إن عبارة «نفذ وال تناقش» المش���هورة عند حزب البعث،
والتي تحولت في أواخر أيام ِه إلى « نفذ ثم ناقش» نجدها اليوم بإبهى صورها،
يمارس���ها أصحاب القوة والقرار ..من مس���ؤولين وغيرهم ،مع كافة ش���رائح
اإلع�ل�ام بصورة خاصة ،ولديهم ع ّدة طرق :يبدأون بش���كوى ودعو ٍة قضائية،
ً
حولها
فإن لم َي ُتم لهم األمر ،جعلوها
قضية عش���ائرية ،فإن لم يكن لهم الظفرّ ،
إلى قضية عصابات ،ويتم إغتيال المقابل وتصفيته! قد يس���أل س���ائل :لماذا ال
يستخدمون الرشوة إلسكات المقابل؟ وللجواب على هذا السؤال نقول:
ً
ً
دليال أخر يتمس���ك ب ِه المقابل ،كذلك فال ضمان
أوال -إعطاء الرش���وة قد يكون
لس���كوته في قابل األيام ،فلعل ُه يكتش���ف َ
ملف فس���ا ٍد أخر ،فالمسؤول واقع في
مستنقع الفساد ،كذلك ّ
إن تصفيت ُه أضمن وأسرع وأرخص ،خصوصاً مع غياب
المحاسبة وقيام المحسوبية.
ثانياً -الرش���وة حرا ٌم في شرع الرب ،والمس���ؤولون هم أبناء الرب وأحبائه!
متبع لرغباته
وه���ذا المتكلم المقابل ،هو العاصي ألمر مواله،
مطال���ب بدنياهٌ ،
ٌ
وش���هواه ،والمعترض على حكم الرب ،فج���زاء ُه القتل والتنكيل! لكي ال يتجرأ
أح ٌد بعد ذلك!
بقي ش���ئ..على هامش ديموقراطيتنا ،تجري عمليات إغتيال لناشطين مدنيين،
ً
أصال!
ربّما تقف ورائها جهات مشبوهة ،بُغية تأجيج األوضاع المشتعلة

الخالف الكوردي  -الكوردي
يشوه التاريخ النضالي لألمة
ّ
عبد الخالق الفالح

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

لي���س خافياً على اح���د ما تعرض ل ُه
الشعب الكوردي في عموم كوردستان
م���ن أقص���اه إل���ى أقصاه عل���ى يد
محن التغتفر
الحكومات الس���ابقة من
ٍ
الحدٍ ،منهم ُ
حيث زمن الشر واإلرهاب
وبدعم ال محدود
والتش���ريد،
والقتل
ٍ
من الجه���ات المعادي���ة لتطلعات هذا
الشعب ،للحرية والحفاظ على قوميته
والديمقراطي���ة  ،وقد فش���لت جميع
هذه الخط���ط والمؤامرات والهجمات
المعادية ألمن واس���تقرار وس�ل�امة
كوردس���تان ،وت��� ّم القض���اء عليها
بحكمة وحنكة هذا الش���عب ووحدته
وإرادته  ،وبهمة شعبه واقتدار رجاله
األبط���ال المرابطين على جبهات العز
والكرامة ودماء ش���هدائه ت ّم تحقيق
االنتص���ارات .ه���ذا الش���عب ال���ذى
تعرض ألبش���ع الجرائم على يد أزالم
ّ
وس���طر ش���عب ُه
النظام البائد خاصة،
ٌ
خيرة من
مالحماً بطولية ،واستشهد
ش���بابه المناضلين من أجل الوقوف
بوجه النظام الش���مولي االس���تبدادي
ّ
بح���ق التاريخ
ال���ذي ارتكب الجرائم
واإلنس���انية ،وفشلت جميع محاوالته
م���ن أجل إيجاد ش���رخ بي���ن حركاته
وأحزابه  ،المهم إن شعب كوردستان
اختلط���ت دمائه���م ُ
منذ ب���دء الحركة
الثورية ،وأمتزجت ،لترس���م مالحماً
بطولية عبّرت عن التعايش الس���ليم
والمصير المش���ترك في هذه المنطقة
ُ
يعي���ش فيه���ا ش���عب ُه بالتآخي
التي
والمحب���ة والوئ���ام ،و ش���اهدنا بعد
التحرير ،كيف أن هذا الشعب المناضل
ُ
اليعرف من
موح���داً بابنائه االصالء،
واليفرُق بين
هو المسيحي أو المسلم،
ّ
من هو كلدان���ي أو كوردي ،الكل معاً
يعملون ويزرعون ،و فى نفس الوقت
متكاتفين من أج���ل قضيتهم الواحدة،
بل األكثر من ذلك ،إن رفات شهدائهم،
ُدفِنت في مقبرة واح���دة وتحت راية
واحدة من أجل قيم الدفاع عن الحرية
والعدالة والمساواة على مدار تاريخه
الطويل بين كاف���ة األطياف واالديان
تميي���ز وتفريق،
ف���ي المنطقة ،دون
ٍ
وبعيداً عن العنصرية ،وتقديم الغالي
والرخيص في سبيل ذلك ،وقوافل من
الشهداء االبرار ،ووقوفهم الى جانب
غربي كوردس���تان من
أخوانه���م في
ّ
موقف الشارع والرأي العام الكوردي،
المتمثل بدعم الح���ركات األخرى في
(كوباني  ،عفري���ن ،الجزيرة) وفتح
الحدود وتقديم كل المساندة المطلوبة
كي يق���رر الكورد هن���اك مصيرهم،
بالتعاون مع المكون���ات األصيلة في
س���وريا التي يش���ارك فيها مقاتلوه،
وق ّدم���وا الش���هداء والتضحيات في
جبه���ات القت���ال الطويل���ة ،جنباً الى
جانب م���ع إخوانهم البيش���مركة في
الحرب ض ّد إره���اب داعش في إقليم
كوردستان ،باعتبارهم شركاءاً معهم
في النضال والمصيرالمش���ترك ،وفي
موقف مع���ارض ،ور ّدًا على الغارات
ٍ
التركي���ة ض ّد مواقع الحركات الكردية
المُسلّحة في قنديل ،وبعض المناطق
األخرى من كوردستان ،جوبه برفض
عام من حكومة وبرلمان
إقلي���م كوردس���تان،
إضاف���ة إل���ى معظم
الق���وى السياس���ية
الرئيس���ية في بغداد،
فالغارات التركية على
مواق���ع لحزب العمال
ٍ
الكردستاني التركي في
شمال العراق ولمرات

عدي���دة ،مُدين���ة تصرف���ات الحكومة
التركي���ة التي يج���ب أن تكون ضمن
القانون الدولي واحترام س���يادة دول
الجوار.حان الوقت للشعب والقيادات
الكوردية للعمل من أجل توحيد الرؤى
و تش���كيل مرجعي���ة كوردية و قوات
كوردية مش���تركة ،و التنسيق في كل
القضاي���ا المصيرية ،و ترك المصالح
بالء ينخر
الحزبية و العائلي���ة ،ألنها ٌ
جس���د األمة ،ويذهب بها الى المتاهة
واألوج���اع،و ض���رورة التفاه���م مع
القوى السياس���ية والتعاون بما يخدم
المواطنين في اإلقليم ،وال ننس���ى إن
،يخوض حرباً
ُ
جزء منه
العراق وهم
ٌ
ض ّد اإلره���اب وتنظيم(داعش) ،مما
يس���تلز ُم توحيد جهود جمي���ع أبنائه
لتخليص���ه م���ن قوى اإلره���اب التي
تريد الشر بهذا الشعبّ ..
بكل مكوناته
وأطياف���ه ،وم���ن هنا ن���رى الوضع
الكردي ال يتحمل هذا الواقع السياسي
المت���ردي ال���ذي يس���ود العالق���ات
الكردية – الكردية ،وخاصة في إقليم
كردستان العراق ،وفي هذه المرحلة
الدقيقة من تاريخ وجوده ،ويؤس���فنا
وبألم إن المصال���ح الضيقة واالنانية
الحزبي���ة الت���ي اصبح���ت ثقافة لدى
بعض قي���ادات حركاته ،وهو النابض
األساسي في تفكيرهم الخاطئ ،بعيداً
عن ش���عورهم بالمسؤولية التاريخية
تجاه قضية الش���عب ومس���تقبله ،لذا
يحتاج األمر الى مراجعة كاملة ألسس
العمل المش���ترك ،فاذا كانت القيادات
تنش���د تحقي���ق العدال���ة االجتماعية
والمساواة وسيادة القانون ومحاربة
الفس���اد والقضاء عليه ،وبناء رؤية
وستراتيجية سياسية مشتركة ،فيجب
أن تتقيد ببنود الشراكة في مؤسسات
تفتق���ر إليها في
حكوم���ة اإلقليم التي
ُ
العدي���د من المفاصل الحيوية ،كما إن
الخط���ر األكبر هو اإلرهاب واالنفالت
ُ
يتخذ كل الطرق للتمدد،
األمني ال���ذي
يتطل���ب اليوم توحي���د المواقف
مما
ُ
ُ
واليمكن حلُها إلاّ بالجلوس
والجهود،
على مائدة الحوار بدل القتال السامح
اهلل ،وتقديم الضحايا بدون مبرر ،إن
دول وكيان���ات تقف وراء النزاع
ثمّة ٍ
بين االحزاب والقوى الكوردية ،وذلك
لالساءة الى القضية الكوردية ،فالنزاع
الحاصل في إقليم كردستان يجب أن
وبشكل عقالني،
تتم تسويته سريعاً،
ٍ
بعي���داً ع���ن الس�ل�اح ،ألن المرحلة
الراهن���ة ،مرحلة انتقالي���ة مصيرية
بالنس���بة للك���ورد ،يجب اس���تغاللها
لخدم���ة القضية الكوردية ،واعتقد ان
ش���عبنا الكوردي بحاجة إلى دراس���ة
موضوعي���ة حديثة وش���املة لقراءة
تاري���خ الحركة السياس���ية ،لمحاولة
إستشراف رؤيا وأساليب جديدة أكثر
واقعية بنضاله السياسي ،وهذا األمر
مطلوب من النخ���ب المثقفة بالدرجة
األولى ،وطبع���اً التراكمات التاريخية
م���ن االخط���اء السياس���ية ،ونتائج
االنش���قاقات تش��� ّكل عبئاً كبيراً على
الش���باب اليوم ،كما هو كان باألمس،
ويجب محاولة التخلص من آثارها من
خالل رؤية نقدية موضوعية شاملة،
ك���ي النحمّل األط���راف السياس���ية
الكوردية مسؤولية تش���ويه التاريخ
السياسي الكوردي الذي يتم إخضاع ُه
قس���راً لألجندات الشخصية والحزبية
الضيقة ،وبالتالي ينعكس س���لباً على
مصير الش���عب ،وحتى على األحزاب
نفس���ها ،وينتهي بتضعيف مكانتهم،
ودورهم بين الجماهير.
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صواريخ روسيا..
عابر ٌة للقارات ..عابر ٌة للغايات
المسافة أكثر من  1500كيلو
تذهب
متر ،واأله���داف التي
ُ
لها تلك الصواريخ الروسية،
ٌ
أه���داف صغي���رة ،ال ترتقي
ُ
أه���داف تعالج بصواريخ
الى
ٍ
عابرة للقاراتُ ،ترس���ل من
بحر قزوين ،وال الى ّ
كل هذه
المسافات ،ألن تلك األهداف
في المنظ���ور الحربي ،يجب
أن ُتعال���ج عن ق���رب أو من
مسافات قريبة ،تحت أشراف
ٍ
مراصد وتوجيهات عن قرب
 ،باإلضاف���ة الى أن أكثر تلك
ٌ
عبارة
األهداف الداعش���ية،
عن تجمعات بشرية ،وليس
بنى فوقية أو تحتية ضخمة،
كالجسور أو مجمعات ماء أو
مدرج���ات للطائرات أو حتى
بناي���ات مهمة كالعس���كرية
ً
مثال ،لكن ال���ذي يجري في
ٌ
عب���ارة عن
س���وريا ،ه���و
حرب اش���تباكات أكثر منها
حرب تدميرية ،والمعلوم إن
الصواريخ وخاصة البالستية
العمالق���ة ،له���ا تأثي���رات
تدميرية تتجاوز عشرات بل

مئات االطنان ،وهذا ال يصل
الس���تخدام مثل تل���ك القوة
الجبارة .لماذا اذاً تس���تخد ُم
روس���يا ه���ذه الصواري���خ،
وتع���ز ُز اس���تخدامها له���ا
والفيدي���وات
بالص���ور
وتح���رص عل���ى أن ُتنش���ر
لقوتها التدميرية،
أيضاً ص ٌو ّ
حتى ترسم مساراتها ووقت
وصولها الى أهدافها وإظهار
كل ميزاته���ا عل���ى أجه���زة
الحاس���وب وعلى الخريطة
؟ م���ن الواضح أن روس���يا
كانت لها الكثير من األهداف
والمصالح ف���ي تواجدها في
س���وريا ،ابتداءاً م���ن اليوم
األول الى أن تنتهي المعركة،
فالمصالح لها األهمية األولى
في التحرك الروسي ،وليس
من المعقول أن تأتي روسيا
بكل تلك القوات والفرقاطات
والبارجات م���ن أجل عيون
بش���ار األس���د ،والبقاء على
حكومته من السقوط ،وأعادة
هيبته ثانية ،بعد إن كان قاب
قوس���ين أو أدنى من الرحيل

على أيدي الفصائل المسلّحة
ض ّده !! لماذا أهتمت روسيا
أكثر ما اهتمت باس���تعراض
قوتها في س���وريا ،وخاصة
تلك الصواريخ ؟ طبعاً الهدف
األول لروس���يا ه���و محاكاة
حل���ف الناتو القريب ج ّدًا من
األراضي الروس���ية ،والذي
يتكون م���ن الدول االوروبية
القريبة من األرض الروسية
وإعالمه���م ب���أن الق���وة
الصاروخي���ة الروس���ية من
الممك���ن أن تطال كل االتحاد
االوروبي وبسهولة ،وأيضاً
بكبس���ة زر ،وذل���ك توضيح
الصورة األكث���ر أهميةّ ،
بأن
تلك الصواريخ التي تم ُر على
أهداف
ع��� ّدة دول لتصل الى
ٍ
ال تتجاوز مس���احة النصف
كيلو مت���ر مرب���ع ،بل حتى
أحيان���اً ،ال تتجاوز مس���احة
مسكن بسيط ..أي إن روسيا
تري���د أن تق���ول إن الدق���ة
المتناهية إلصابة األهدافج ّدًا
متقدم���ة ،وت���كاد أن تكون
خرافية !! باإلضافة الى ذلك

الهدف ،فإن روس���يا أعلنت
وبصراحة أنه���ا الند القوي
ألمريكا ،ومجابهتها في حال
القيام ب���أي تحرك ال يرضي
الكرملي���ن ،وأن األهداف في
ّ
كل دول العال���م ،ه���ي تحت
المرمى الصاروخي لروسيا،
وال ب ّد من األشارة ّ
إن روسيا
في دعايتها لتلك التحركات قد
استفادت كثيراً من الهوليوود
االمريكي في إخراج وتصوير
القوات العسكرية االمريكية،
وترسانتها ،وتعامل جنودها
مع األهداف ومع األسلحة ..
أي إن روس���يا أخذت الكثير
من التفاصيل المؤثرة إعالمياً
على ال���رأي العالمي ،وعلى
الع���دو بالذات ،وه���و يرى
الجندي األحمر كيف يتعامل
مع تل���ك األس���لحة ،فعندما
كان ي���رى يومي���اً المارينز
االمريكي ،وهو يتس���يد على
قمة التعامل ،وعلى الظهور
كرجل ال يقهر أو المس���دس
ٍ
الذي ال تنته���ي ذخيرت ُه ّ
.إن
من المؤك���د ّ
إن هذا العرض

حمزة الجناحي
الروس���ي لكل هذه األسلحة
وتحقي���ق أهدافها بس���رعة
ف���ي أيّاٍم ،فاقت م���ا تقوم به
أمري���كا وتحالفه���ا المتكون
من  60دولة في أربعة أيّام،
وبين ما تعلن عن ُه أمريكا في
س���نة تقريباً ،يعطي أش���ارة
واضحة ،اس���تغلتها روسيا
بحرفية  ،إن السالح الروسي
يتمتع بمواصف���ات تدميرية
ُ
عالي���ة وبدق���ة متناهي���ة،
وبس���رعة التعام���ل م���ع
األهداف المتحركة والثابتة،
مم���ا يعن���ي إن المع���ارض
ُ
ستكون
العسكرية لألسلحة،
في المس���تقبل القريب وفي
معرض قادم ،قبلة لتجار
أي
ّ
ٍ
األس���لحة ولل���دول الراغبة
بتحديث أسلحتها وتنويعها،
بأسعار
وش���راء اسلحة ربّما
ٍ
أق���ل بكثي���ر من األس���لحة
االوروبي���ة واألمريكي���ة
وبج���ودة
واالس���رائيلية
عالية ،والهدف الكبير اآلخر
لموس���كو أيضاً في التعامل
م���ع القضية الس���ورية ،هو

إعادة الثقة للمجتمع الروسي
والناخ���ب ال���ذي ب���دأ وقبل
فترة يتململ من السياس���ات
والتده���ور
البوتيني���ة،
االقتص���ادي ،والتعام���ل مع
األسعار النفطية ُ ،
حيث تعتب ُر
روس���يا من الدول المُص ّدرة
للغاز والنفط ،وه���ذه المرّة
بكيفي���ة التعامل مع المنافس
لروسيا في السوق الذي ربّما
يفتح أبوابه على مصارعها
ُ
ليتغير الكثير ،الننس���ى أيضاً
تدهور الروبل ،بأختصارّ ،
إن
المواطن الروس���ي سيستر ُد
الثقة أيضاً بسياسة حكومته
ف���ي التعام���ل م���ع القضايا
الدولية ،ويعيد لنفسه الفخر
يوم كان االتحاد السوفييتي،
ودخول دبابات���ه األولى الى
كابل أواسط السبعينيات من
القرن الماض���ي ،فقد ارتفع
ألول مرة
س���عر النفط ليصل ّ
ال���ى  110دوالر للبرمي���ل
الواحد ،ليشعر مواطنوهّ ،
إن
ٌ
غاية
السياسة والحرب هما
للعي���ش برفاهي���ة المواطن

أبواب جديدة للسرقات :مجلس أعلى لمكافحة الفساد!!
زرن����ا ً
دوال وعواصم����اً ومدناً
كثيرة حول العالم ،ولكننا لم نر
كم الق����ادورات واالزبال من كل
نوع على األرصفة والش����وارع
ٍ
والطرق العامّة وامام المحالت
وف����ي األس����واق ،بكمي����ات
ُ
تخيف من يعرف حجم
مهولة،
المكروب����ات والبكتري����اّ ،
وكل
أنواع الم����واد المتحلل����ة التي
وتسبب أمراضاً قد ال
تحتويها،
ُ
تخط ُر على ب����ال ،تلك هو حال
مدنن����ا وش����وارعها وأرصفتها
وأس����واقنا ،وهي تعبي ٌر صادق
عن قذارة المسؤولين وفسادهم
ومرضهم ،سواء في البلديات أو
المحافظات ومجالسهاالفاسدة،
والفس����اد ال ينته����ي عند حدود
س����رقة المال الع����ام والتزوير
وغس����يل األموال وسواها من

األعمال الشيطانية القذرةّ ..إنُه
يطال كل ش����يء ف����ي المجتمع
بآثاره السلبية  .هذه القادورات
المنتش����رة بجميع مدن العراق،
تعبي���� ٌر ع����ن م����رض ه����ؤالء
المس����ؤولين  ،بتالشي األهتمام
بالمس����تلزمات اليومية لدرجة
اإلهمال المتعمد والنسيان ،وهذا
هو حال المس����ؤولين الفاسدين
فهم مرضى بم����ا اقترفو ُه ّ
بحق
أنفس����هم ومجتمعهم الذي ّ
وفر
لهم س����بل العي����ش الكريم بعد
أن كان أغلبهم من المتس����ولين
للمعون����ات االجتماعية ورواتب
الرعاية في ال����دول االوروبية
ال����ي ُتعلي من قيمة اإلنس����ان،
ّ
وتوفر له مس����لتزماته ..سكن
وغذاء وعالج مجاني وسواها
 .لكنه����م ب� ً
���دال م����ن أن ينقلوا

تلك القيم اإلنس����انية واألخالقية
الرائع����ة ،ب����دأوا باالنتقام من
المجتمع الذي قاس����ى أضعاف
ما قاس����وه من هوان بسرقته،
���ع نصف ُه
وتحويل����ه الى مجتم� ٍ
من المتسولين الذين ال يجدون
ما يس����دون رمقهم به ،س����وى
التسول كأس����هل طريقة للبقاء
عل����ى قي����د الحي����اة ومواصلة
���وان وذل ،والقبول
العي����ش به� ٍ
كأمر واقع ،وأصبح السؤال
ب ِه
ٍ
من أي����ن نبدأ؟ وكيف؟ س� ً
���ؤاال
محيراً !! هل نبدأ بعالج هؤالء
المرضى باخراجهم من مستنقع
الفساد ،وتخليصهم من الشعور
بالذنب اذا كانوا ً
فعال مخلصين
بعملية مكافحة الفساد والقضاء
علي����ه ؟ لنق����رأ بصحيفة مدير
مكت����ب رئيس ال����وزراء مهدي

العالق»:الحكوم����ة ماضية في
محارب����ة الفس����اد وبتنفيذ حزم
اإلصالح����ات ومالحقة ُس����رّاق
الم����ال الع����ام»  « ..لم نلمس
لح����د اآلن أي فعل ج����اد بتنفيذ
اإلصالحات ومحاكمة الفاسدين
ّ
وموثقة
ممن لهم ملفات واضحة
بهيئة النزاهة! عدا بالتصريحات
والوعود ،وبع����د مرور كل هذا
الوقت يعلن عن تشكيل او البدء
بتشكيل «مجلس مكافحة الفساد
به����دف مالحقة من أهدر أموال
الش����عب» وأ ّكد العالق بطبيعة
ُ
الحالّ ،
���تعمل
إن «الحكومة س�
على دعوة قض����اة متخصصين
بمثل تلك الملفات ،ومشهو ٌد لهم
بالنزاهة لمحاكمة الفاس����دين،
ووضع س����قفاً زمني����اً لقضايا
الرقابة وكشف الفساد واإلعالن

عن ذل����ك» ،ال اتذك����ر كم مرّة
س����معت بمثل هذه الكليشيهات
م����ن الحكوم����ات الس����ابقة
والحالية ،إ ّم����ا الجديد بصحيفة
الع��ل�اق ،فهو تش����كيل مجلس
أعلى لمكافحة الفس����اد !!هكذا
تتقاذفنا كمواطنين تلك المجالس
الشيطانية يميناً ويساراً ،بعيداً
ع����ن مطال����ب المواطنين وهي
ببس����اطة  :توفي����ر الكهرب����اء
والم����اء واألم����ن والنظاف����ة،
وتوفير الوظائف للعاطلين عن
العمل وس����واها م����ن المطالب
التي أعلن عنه����ا المتظاهرون
في بغداد والمحافظاتُ ،
منذ أكثر
من شهرين الى اآلن ،بدون أن
ٌ
ألي منها،
تكون هنالك إستجابة ٍ
وعل����ى الش����عب االنتظار لحين
ب����دء المجل����س الجدي����د عمله

الروس���ي الطيب الذي ينتظ ُر
من حكومته التصرف بحكمة
ف���ي التعامل م���ع مصالحه،
أعتقد إن روس���يا لعِبت على
كل الجبه���ات السياس���ية
واألقتصادي���ة والعس���كرية
بحرفية ألول مرّة ُ
منذ تدخلها
في القرم ،وتعاملها الفوضوي
مع القضي���ة االوكرانية التي
غيّرت الكثير م���ن المفاهيم
الدولية نحو روس���يا ..لتعيد
روس���يا األمور الى نصابها
ٌ
أهداف
الصحيح هذه المرّة ،
كثيرة وغايات استطاع بوتين
رج���ل المخابرات الروس���ي
التعام���ل معها ه���ذه المرّة،
وكما يعتق���د البعض وأعتقد
إن تلك االسئلة ربّما ستكون
ُ
األجوب���ة عليه���ا بس���هولة
ويس���ر يوم يُنهي الكرملين
التواجد الداعشي في سوريا،
ولعلّه يتوجه الى العراق في
حال ُطلِب منه ذلك ،وستكون
وقته���ا ّ
كل األهداف والغايات
بي���د رج���ل روس���يا  ..ذات
ملمس الحرير الصيني !!

قيس العذاري

بمكافحة الفس����اد والفاس����دين،
ومالحق����ة م����ن أه����در أموال
الشعب بتنشيط دور المؤسسات
الرقابي����ة ،والتركيز على تفعيل
مكاتب المفتش����ين العموميين،
وتقدي����م معايير قياس����ية بهذا
الجانب ،تتالئم وحجم المطالبات
الشعبية والدينية ،بشأن اجتثاث
جذور الفس����اد» على حد قول
الع��ل�اق  -مدير مكت����ب رئيس
ال����وزراء الحال����ي ،علم����اً بأن
المؤسس����ات الرقابية ومكاتب
المفتش����ين العموميي����ن وهيئة
النزاهة ولجنة النزاهة النيابية
تعمل ُ
التي طالب بتنشيطهاُ ،
منذ
أول «حكومة عراقية»
تشكيل ّ
أو قب����ل تش����كيل الحكومتي����ن
الس����ابقتين  ،ولكن ُه أضاف لها
مجلس����اً جديداً أس����ما ُه مجلساً

أعلى ،والمقص����ود ربّما أعلى
بالفس����اد !! م����ن المجال����س
ً
���تقبال،
واللج����ان والهيئات مس�
لسرقة أموال الشعب بعيداً عن
مطالب المتظاهرين !! وحقيقة
ُ
نحن نتس����ائل  :هل يمكن لهذه
األالعيب أن تس����تمر بعيداً عن
جوهر المش����كلة ،وألي حين؟!
بينما مطالب المتظاهرين وفئات
المجتمع واضح����ة ومعلومة..
س����واء للحكوم����ة أو لالحزاب
أو االئتالفات السياسية ..ولكن
العالق لم يعلن ع����ن الميزانية
المالية للمجلس الجديد ،ومتى
يبدأ عمله وكيف؟!

ثورة اإلصالح في العراق ..

بين المطالب المشروعة وغياب الهوية

احمد عواد الخزاعي

سياس���ي ظال���م اُح���ادي التوجه
والتفكير ..تارة ادعى العلمانية في
أغلب ِحراكه الفكري والسياس���ي
ُ
منذ ع���ام  1963م وكانت معظم

ودمويت���ه  ،وبرز على الس���طح
العام���ل الفطري الدين���ي ،نتيجة
عقود الكبت والحرمان الس���ابقة
التي عاش���ها هذا المجتمع  ،فكان
م���ن الطبيع���ي أن تك���ون ثقافته
الحتمية هي الحاضرة في بحبوحة
الحري���ة التي انتجها س���قوط هذا
النظام  ،بعدما غيّب النظام السابق
كل فك���ر مدني علمان���ي وطني ،
أي حركة أو حزب أو
ومنع نشوء ّ
ُ
يخالف ثوابته التي اُختزلت
توجه
في شخصية القائد األوحد  ،لذلك
لم يج���د العراقيون بع���د التغيير،
غي���ر م���ا كان مطروح���اً عل���ى
كممثل
الس���احة السياسية ليتبنوه
ٍ
له���م  ،لتجربتهم الفتي���ة في ظل
الديموقراطية الواهية والفوضوية
التي أوجده���ا االحتالل األمريكي،
وتصور الكثير م���ن العراقيين إن
األحزاب الموجودة على الس���احة
السياس���ية بكل توجهاتها  ،هي
ُ
لمجتم���ع عانى من
ط���وق النجاة
ٍ
ويالت الحروب والظلم والحصار
غياب واض���ح ألي حزب
 ..ف���ي
ٍ
أو حرك���ة مدنية رصينة ،كان لها
القدرة على اس���تقطاب ولو جزء
يس���ير من هذا الجمهور ،فتشكل
النظام السياس���ي العراقي الحديث
مش���وه المعالم والتوجهات ،وفق
ّ
رؤى توافقية ،قامت على أساس
المحاصصة الحزبي���ة والطائفية
والقومية ،وتح���ت رعاية المحتل
األمريكي الذي حم���ل في أجندته
مخططات خبيثة لمستقبل العراق،
هي خالف ما كان يدعيه ،فأنتجت
ه���ذه المنظوم���ة الش���اذة ب���كل
مقاييس السياسة الفساد اإلداري
والمالي  ،وساهم ضعفها وتشتتها
باس���تفحال اإلرهاب  ،وس���قوط
مدن كبي���رة ومهمة بي���ده  ،كان
كل هذا يحدث ،والش���عب العراقي

يعاني الش���لل والصدمة مما يرى
ويشاهد  ..على الرغم من نزوله
للشارع  ،للمطالبة بحقوقه ألكثر
م���ن مرّة  ،إلاّ إن تلك المحاوالت
تفض
كانت خجولة ومحدودة ،لم ِ
إلى نتائج ملموسة  ..إذاً ما الذي
يخرج بهذه
جعل الش���عب العراقي
ُ
الثورة العارم���ة والمتواصلة ض ّد
المنظومة الحاكمة والفس���اد الذي
يع ُد من أهم معالمها وسماتها ؟
إن انخفاض أسعار النفط بالصورة
المخيف���ة التي ه���و عليها اآلن ،
وفقدان العراق لصناعته الوطنية،
واندث���ار الزراع���ة في���ه ،بفعل
السياس���ات الخاطئ���ة للحكومات
المتعاقبة على حكمه بعد س���قوط
الصنم  ،والفساد اإلداري والمالي
الذي نخر جسد الدولة وأفلسها ،
وحالة الترف للكثير من الساس���ة
العراقيي���ن ،والغنى الفاحش الذي
يتنعمون فيه من أموال العراق عبر
امتيازات منحوها لنفسهم بال وجه
ّ
حق  ،وغياب العدالة االجتماعية
ونشوء طبقة برجوازية من كِبار
موظف���ي الدول���ة ..اغتنت على
ّ
حس���اب المال العام  ،والمفارقة
الغريب���ة الحاصلة اآلن بين أناس
يدفع���ون دمائه���م الطاه���رة ثمناً
لمحاربة اإلره���اب ،وهم يصدون
بصدوره���م همجيته ووحش���يته
،محررين مدنن���ا المغتصبة من
قبله  ،ب�ل�ا ى روات���ب حتى ،أو
م���ا يضمن لهم ق���وت عائالتهم ،
وآخرين يتنعمون بخيرات العراق
دون اس���تحقاق أو مسوغ  ..كل
هذه األس���باب جعل���ت الجماهير
تفق���د األمل في المس���تقبل  ،وإن
ال ّ
حل س���وى التغيي���ر والمطالبة
بحقوقه���ا المس���لوبة ،وإصالح
النظام السياسي الشاذ  ،ومحاسبة
الفاسدين ،فخرجت في تظاهرات

األول لموس���كو» ،وه���ا هي
الوالي���ات المتحدة ش���اءت أم
ُ
تعت���رف ميدانياً بتغيرات
أبت،
المشهد السوري ،وتق ُر بفشلها
في إدارة األزمة السورية نحو
اإلطاحة بالرئيس بشار ،وحذف
سوريا من معادلة خط الممانعة
الذي تمثل��� ُه س���وريا ،كدولة
مواجهة مع الكيان االسرائيلي،
وما قطعُها للدع���م وللبرنامج
التدريبي لبعض فصائل الجهات
المعارضة المسلّحة والعصابات
ٌ
التكفيري���ة ،إلاّ
أعتراف ضمني
بفش���ل الوالي���ات المتحدة في

تحقي���ق مآربها في س���وريا،
وما يؤك ُد وجهة نظر المحللين
أيضاً ،هو تلك الرسائل األردنية
الخاصة ج ّدًا والتي تم توجيهها
مؤخراً الى الرئيس الس���وري
بشار األسد عبر وسيط حزبي
اردن���ي مق���رّب من دمش���ق،
والرس���ائل تش���ير الى إعالن
األردن وق���ف برام���ج تأهيل
وتدريب معارضين س���وريين
مس���لّحين بعدما اتخذت اإلدارة
االمريكية قراراً بهذا الخصوص
!!! ويمكن النظر إلى ّإنُه اذا ما
تمكن بوتي���ن من إنجازه ،فإن ُه

كان���ت األدي���ان ب���كل أش���كالها
ُ
تمث���ل أعلى مراحل
وتوجهاتها،
الثورة وأكثرها تعاطياً مع الواقع
وجزئياته  ..حين كانت البش���رية
تفتق ُد إلى صناعة األفكار  ،وتسير
وفق قوال���ب أجتماعية متوارثة،
تفتق ُد ال���ى العدالة والمس���اواة ،
ُ
يكون الفرد فيها جزءاً من قطيع،
تحرّك���ُه عوامل الق���وة والنفوذ ،
فجائت هذه األدي���ان لتغيّر بعضاً
من رموز هذه المعادلة المغلوطة
وتصححه���ا  ،لتنق���ل المجتمعات
الى قوالب فكري���ة جديدة ،تكون
ّ
أقل حري���ة وأكثر عدال���ة للفرد،
وكق���ول نابلي���ون بوناب���رت ( :
الثورة فكرة وجدت س�ل�احها ) ،
فق���ادت هذه األدي���ان المجتمعات
اإلنسانية لقرون ٍ طويلة من خالل
طبقة الثيوقراط  ،مس���تغلة الدين
ومجرّدة إيّاه من فحوا ُه اإلنسانية
 ،وأخرجت���ه ع���ن األه���داف
الموضوعية التي وجد من أجلها،
كم���ا حدث إب���ان الحك���م األموي
والحكم العباسي  ،وحكم الكنيسة
في الق���رون الوس���طى  ،فظلمت
البش���رية بأس���م الدين ،وسرقت
ونهبت تحت ش���عارات مق ّدسة ،
ُ
الدي���ن بُرا ٌء منها ،مم���ا دعا إلى
نشوء حركات وتوجهات داخل هذه
المجتمعات من رحم هذه األديان،
تحاول إحداث صي���رورة جديدة،
ُتمكنها م���ن تجريد ه���ذه الطبقة
من س���لطتها،وتحرير الدين قبل
اإلنس���ان منها ،وتراثنا اإلسالمي
مليء بالشواهد لثورات اإلصالح
السلمية والمس���لّحة التي أرادت
إن تعيد لإلس�ل�ام ألق ُه ولإلنس���ان
حقوقه وكرامته التي أهدرت تحت
سياط الظلم والجور .
إمّا في أوروبا ،فقد حاول مارتن
لوث���ر من إع���ادة صياغة مفاهيم

الدي���ن بالث���ورة عل���ى الكهنوت
ال���ذي ص���ادر الدي���ن لمصالحة
الشخصية إلاّ إن حركته صودرت
بعد أن تبناه���ا الملوك واألباطرة
وأصبح���ت جزءاً م���ن المنظومة
األخالقي���ة والديني���ة لهم ،فجائت
الثورة الثقافي���ة في القرن الثامن
عشر ،لتنقل البشرية نقلة غيّرت
مسار العالم ،وفتحت آفاق جديدة
لرؤية اإلنسان لألشياء من حوله،
خالف م���ا كان يتصور أو يعتقد ،
كان عص���ر التنوير مرحلة جديدة
ّ
عالم
،أطل���ت بها اإلنس���انية على ٍ
أكث���ر عقالنية  ،وأق���ل إنفعاالت
ديني���ة زائف���ة ،فظه���ر أدب���اء
ومف ّكرون وفالسفة طرحوا أرائهم
بجرأة ووض���وح ،محاولين تغيير
واقع مجتمعاتهم الغربية التي كان
يس���ودها الجهل والفق���ر والظلم،
أمثال جون ل���وك وفولتير وجان
جاك روس���و وبيك���ون وغيرهم
العشرات الذين أنتجت محاوالتهم
المثمرة ه���ذه ،قف���زة نقلت هذه
المجتمعات إلى قمة الترف والرقي
بشكل فعال في نشوء
 ،وساهمت
ٍ
مقومات النهوض والتطور لديها
 ،بعدما أصب���ح العقل هو الفيصل
في تقيميها وتفسيرها لألشياء ..
إمّا مجتمعاتن���ا العربية الحديثة،
فه���ي كانت وما زال���ت مجتمعات
متلقية ،لي���س لها الق���درة على
إنتاج منظومة فكري���ة تتالئم مع
طبيعته���ا  ،تمكنه���ا م���ن تجاوز
عق���دة الدين والطائف���ة إلى آفاق
أكبر وأعم ،تس���تطيع من خاللها
التماه���ي مع التط���ور الحضاري
الحاص���ل في عالمن���ا المعاصر ،
لذلك ظل���ت رؤيتها لجميع األمور
نابع���ة من هذا المنطلق الضيق ..
ً
مث�ل�ا ،كان العراقيون
في العراق
يعيش���ون لعقو ٍد طويلة تحت نظام

أبجدياته ،تدعو الى محاربة الدين
وإبعاد المجتم���ع العراقي عن كل
موروثاته من القيم  ،لكن ُه بالرغم
من ه���ذا االدع���اء ،كان يمارس
الطائفية السياس���ية واالجتماعية
بص���ورة واضحة  ،وكانت س���مة
اإلقصاء والتهميش ّ
بحق األغلبية
( الجعفري���ة -المذه���ب الجعفري
اإلس�ل�امي) والكرد هي الس���ائدة
ف���ي تعاطي���ه م���ع إدارة مفاصل
الحياة ف���ي الع���راق ،إضافة إلى
مصادرت���ه للحري���ات الديني���ة
والمدنية لإلنس���ان العراقي  ،فمأل
الس���جون والمعتق�ل�ات برجاالت
الدين والمف ّكرين وأصحاب الرأي،
وكل من يحاول أن ي ّ
ُشخص مكامن
الخطأ ف���ي هذا النظام الفاش���ي،
وبعد هزيمة هذا النظام في حرب
الخلي���ج الثانية ع���ام 1991م،
وإجهاضه النتفاضة آذار المباركة
بالقس���وة والوحش���ية التي اطلع
عليها العالم بأس���ره عبر المقابر
الجماعية التي حوت مئات اآلالف
من األجس���اد الطاهرة ..لنس���اء
بدم بارد ..ال لشيء،
وأطفال قتلوا ٍ
سوى ألنهم ينتمون إلى طائفة أو
قومي���ة ،كانت ُ
تمثل هاجس خوف
وريب���ة لهذا النظام الذي لبس بعد
هذه التجربة المري���رة في تاريخ
الع���راق الحدي���ث ،لب���اس الدين
والتق���وى عبر حملت���ه اإليمانية
التي ادعاها زوراً  ،و بعد التاسع
من نيس���ان ع���ام ، 2003تغير
الواق���ع السياس���ي واالجتماعي
العراقي بصورة جذرية  ،وتنفس
معظ���م العراقيون الصع���داء بعد
خالصهم من س���طوة هذا النظام

يمكن القول م���ن وجهة النظر
السياسية التحليلية الموضوعية
للمشهد الميداني السوريّ ،
إن
روسيا تمكنت من فرض نفسها
في معادلة الش���رق األوس���ط
والعالم العرب���ي ،ونجحت في
درء الخط���ر التكفي���ري ع���ن
س���وريا ،وبالتالي يمكن القول
إن التحالف الرباعي الذي ّ
تمثلُه
روسيا وسوريا و إيران -حزب
اهلل ،نجح في إفش���ال المخطط
االمريكي االسرائيلي التكفيري..
في تدمير سوريا والقضاء على
السلطة السورية ،برئاسة بشار

األس���د .األمر الذي يؤك ُد فشل
الس���يناريو المنهجي االمريكي
ف���ي ف���رض برنامج تقس���يم
البلدان العربية ،وفق المخطط
الجديد ،لفرض نظرية سايكس
بيك���و جدي���دة ،تعتم ُد تقس���يم
المقس���م وتجزئ���ة المُج���زء،
ّ
خدم���ة ألهداف حماي���ة األمن
القومي االس���رائيلي ،ومصالح
الواليات المتحدة االمريكية في
خدمة أهدافها الستراتيجية في
ّ
ولعل احد
بلدان العالم العربي،
الش���واهد على ه���ذا األمر هو
ٌ
عميل مزودج س���ابق،
ما قال ُه

عمل لصال���ح مكتب التحقيقات
الفيدرالي���ة األميركي – FBI
 « :إن روس���يا نجح���ت ف���ي
مهمتها في س���وريا خالل أيام
فق���ط»  ،وأ ّك���د أن « الرئيس
الروس���ي فالديمي���ر بوتي���ن،
تمكن من فرض نفسه على ّإنُه
جزء أساسي من الحوار حول
ٌ
أحداث الش���رق األوسط ،وذلك
ما لم يستطع الروس فعله ُ
منذ
 14عاماً» ،وأكد أيضاً ،إن «
أي تحرك روس���ي في المنطقة
ّ
سيكون مبنياً
ُ
العربية أو العالم
عل���ى أن أمي���ركا ه���ي العدو

كبيرة في معظم م���دن العراق..
في حالة أصبحت ش���به يومية ..
لكن ما هي هوية هذه التظاهرات
؟ وهل تمتلك القيادة الموحدة التي
تستطيع ان تتفاوض مع الحكومة
لتلبية مطالبها المشروعة ؟
إن من يتابع سير هذه االحتجاجات
ُ
سوف يالحظ
الش���عبية العارمة،
أمرين مهمين :
األول  -غياب الهوي���ة والصبغة
الواضحة لها ،بين مدنية علمانية
تدع���و إلى إقام���ة دول���ة مدنية
ُ
تعمل
،وأخرى ديني���ة إصالحية،
الى إح���داث اإلصالح م���ن داخل
رحم األحزاب الديني���ة التي تقو ُد
العملية السياس���ية اآلن .الثاني-
ه���و غياب القيادة السياس���ية لها
الت���ي ُتمكنها م���ن إيصال مطالب
الجماهي���ر المنتفضة إلى أصحاب
الق���رارّ ،
وإن هتافات المتظاهرين
تبيّ���ن البون الشاس���ع في طريقة
التفكير والحراك بين مكوناتها ..
على الرغم م���ن أجتماعهم على
رفض الفس���اد والمفسدين ،وهذه
إح���دى عوامل الضع���ف في هذه
التظاهرات التي س���تفقدها زخمها
وفعاليته���ا في إح���داث اإلصالح،
اآلن ال���كل يطال���ب باإلص�ل�اح
والتغيير ومحاربة الفسادُ ..ح ّكامًا
ومحكومي���ن  ،أحزاب سياس���ية
منتفعة من السلطة  ،كان األحرى
بها بأن تغيّر نفس���ها ً
أوال ،وتلفظ
الفاس���دين م���ن رحمه���ا  ،قب���ل
مطالبته���ا الحكوم���ة باإلصالح،
وجماهي ٌر سحقتها عجلة اإلرهاب
والفس���اد والبطال���ة واألزم���ات
السياسية واالقتصادية ،فمن يغير
من !؟الس���يد العب���ادي هو جز ٌء
من المنظومة السياس���ية الحاكمة
في الع���راق ،ونتاج لمحاصصتها
وتوافقاته���ا االثني���ة والقومي���ة

روسيا وإيران وتحالفهما الرباعي قلبوا المعادلة
ونجحوا في الحفاظ على وجود سوريا !!

والحزبي���ة ،وتخوي���ل المرجعية
الدينية ل���ه بالضرب بيد من حديد
على الفساد والمفسدين ،كان صك
الغفران الذي لم يستثمر ُه بصورة
جي���دة إلحداث اإلص�ل�اح وتخليد
أسمه في الذاكرة الجمعية العراقية
كما خلّ���دت الزعيم عب���د الكريم
قاس���م  ،فم���ا زال اداء الحكومة
ً
ضعيفاً
خجوال في إحداث اإلصالح
الذي تنشد ُه الجماهير مقارنة مع
حجم التخويل الممنوح لرئيس���ها
من المرجعية والش���عب ،الس���يد
العبادي في حديثه األخير لوسائل
ً
تخوي�ل�ا إضافياً
اإلع�ل�ام ،طل���ب
كبيراً من الشعب لتغيير الدستور
والعملية السياسية برمتها  ..من
خالل خروج تظاه���رات مليونية
حاش���دة مطالبة بذلك ،وإن حالة
التش���تت وع���دم االنس���جام بين
المتظاهري���ن وغي���اب الهوي���ة
الواضحة للتظاهرات ،قد ال يمكنها
من تحقيق أهدافها المنشودة ،مما
يتسبب في استنزافها وإجهاضها،
لذل���ك عل���ى الجمي���ع أن يدركوا
ّ
بغض النظر عن توجهاتهم  ،بأن
العراق عل���ى مفترق طرق  ،فإمّا
أن نصنع بلداً آمن���اً حراً يعيش..
يس���ود ُه العدل والمساواة ويعيش
فيه اإلنسان بكرامة ،أو أن يودي
مستقبل
بنا الفساد واإلرهاب الى
ٍ
مجه���ول المعال���م والخواتي���م،
الخي���ار اآلن للجماهير ،لذا فلندع
مسمياتنا الثانوية والجزئية جانباً
 ،ونتخل���ى عن انتماءاتنا الحزبية
والفئوية ،ونجع���ل والئنا لوطننا
ولمستقبل أطفالنا  ،فجميعنا وإن
تعددت مش���اربنا ما زلنا نبحر في
س���فينة واحدة  ،وجميعنا نتمنى
لها النجاح بالعبور بنا الى الضفة
بأمن وسالم .
األخرى ٍ

نجاح العطية

دخل المنطقة وببعض القنابل،
وق���د دفع ه���ذا األم���ر اإلدارة
االمريكي���ة إلى تعلي���ق الدعم
ع���ن الجيش الس���وري الحر،
بص���رف النظ���ر إن كان ه���ذا
البرنامج التدريبي ناجحاً أم ال،
ولكن نتائج ُه المباشرة أو غير
س���تصب في صالح
المباشرة
ُ
بشار األسد،
وعلي���ه ف���إن بوتي���ن نج���ح
ف���ي مهمت���ه ضم���ن التحالف
الرباعي من وجه���ة الكثيرين
من خبراء الش���أن العس���كري
والسياس���ي ،واآلن ووفق هذه

التداعيات الميدانية المتالحقة،
ّ
فإن الس���احل السوري محمي
والمراقب���ون
ومس���تقر،
والمحلل���ون يرون إن بش���ار
ُ
يمكن أن يس���قط في
األس���د ال
وق���ت قري���بّ ،
وإنُه تمكن
أي
ٍ
من المحافظة على نفوذه وإن
الخط���ر الفعلي ق���د ذهب عن
س���وريا ،وإن األي���ام القادمة
تحليل
س���تؤك ُد ما اوردناه من
ٍ
له���ذا المحور ال���ذي اثبت إن
روسيا دخلت المعادلة وأثبتت
نجاحها م���ع تحالفها الرباعي
في الحفاظ على سوريا.

