اراء

العدد 2479 :

ٌ
النازحون  ..تفاقم وحلول !!
ايمان عبد الملك
الح���روب المتك���ررة
ف���ي دولن���ا العربي���ة،
واس���تمرار النزاع���ات
الطائفي���ة المس���لّحة،
وعدم االستقرار المادي
والسياس���ي ،وانخفاض
أس���عار النفط ،والركود
االقتصاديّ ،أثر س���لباً
على واقعنا االجتماعي
 ،مم���ا أوج���د أزم���ات
متفاقمة ،وخاصة بعد هول الدمار والرعب
المستش���ري والتهجي���ر للمواطني���ن الذين
نزحوا ب���اآلالف  ،بل بالماليي���ن الى الدول
العربية المجاورة ،وغيرها من بلدان العالم
 ،هرباً من األوض���اع المتردية  ،عداك عن
المهاجرين الذين عرّضوا أنفس���هم للخطر
،للوص���ول الى الدول االوروبي���ة ،مما ّأثر
س���لباً على واق���ع البلدان القريبة ،بس���بب
بشكل جعلهم
الضغط والكثافة على الحدود،
ٍ
ام���ام مس���تلزمات اتخاذ خط���وات عملية،
واج���راءات ضروري���ة ،لتأمي���ن س�ل�امة
ُ
يخلق أيضاً أزمات،
النازحين  .هذا ب���دوره
كتأمين المياه ،وعدم توافر شبكات الصرف
الصح���ي ،ومش���اكل الطبابة واالستش���فاء
ُهجرين،
والس���كن والغذاء لك ّم هائل من الم ّ
يصب���ح عبئ���اً عليه���اّ ،
إن المواطن
مم���ا
ُ
العربي ،لديه الش���هامة والمروءة ،للوقوف
والتضامن مع أخوته من الشعوب المنكوبة
 ،خاص���ة فيما أل ّم بهم م���ن محن ،وما نتج
قت���ل وتدمير وتش���ريد وخوف ،
عنها من
ٍ
ليقف���وا مذهولين امام ه���ول الكارثة ،لكن
هذا كلّه ،اتى على حس���اب حياته ومعيشته
وحريته وأمن���ه ..من خالل االضرار البيئية
الناتجة عن كثافة السكان والنفايات المنزلية
المتراكمة ،ومخلّفات أخرى ،مع عدم وجود
الصحي  ،مما
ش���بكات مدروس���ة للصرف
ّ
ي���ؤدي الى تلوث المياة الجوفية ،عداك عن
ارتفاع مس���توى المخاط���ر االقتصادية من
بطالةٍ ،وتأثيره على س���وق العمل في البالد
ُ
التكاتف جميعاً ،خصوصاً
 ،ومن هن���ا علينا
المنظمات المدنية ووسائل اإلعالم  ،لتقديم

أن���واع المس���اعدات الممكن���ة ،ومناش���دة
الجهات المختصة ،سيّما اإلنسانية العالمية
ودول قوية راس���خة
كمنظمات مش���هورة،
ٍ
ٍ
مس���تقرة ،قادرة ومتمكن���ة  ،للقيام بأعمال
اإلغاثة الفورية المطلوبة ،لتخفيف الكارثة
اإلنس���انية التي حلّت بالنازحين ،وذلك من
والصحية
خالل تحسين أوضاعهم المعيشية
ّ
ألن من ّ
حقهم التمتع بعدال ٍة اجتماعية ُ
ّ ،
تليق
بهم ،ويُفرض على الدول المانحة ،أن تلتزم
بتعهداتها تجاههم ،وتأمين ُس���بل العمل لهم
من خالل انشاء مؤسس���ات ،لتحويلهم من
قوة ناتجة،
عب���أ على الدول المضيفة ال���ى ّ
ّ
ح���ل جذري للحروب ف���ي المنطقة
وإيجاد
ُهجر ال���ى أرضه ودياره ،وإلاّ
،لعودة كل م ّ
شعوب فوضوية ،تؤث ُر
تحول النازحون الى
ٍ
س���لباً على المجتمعات األخرى  ،ليستشري
من بعدها الفس���اد ،وتكث ُر فيها الس���رقات
والجرائ���م في البالد ،وهذا م���ا بدأت تعاني
منه ال���دول االوروبية ،ع���داك عن مخاطر
انتقال الفوض���ى نتيجة التنظيمات اإلرهابية
التي بدأت تغزو بلدانهمّ ،
وتؤثُر س���لباً على
أمنهم من خالل منافذ متعددة ،ال يمكن فيها
استبعاد قضية الالجئين ،واستغالل معاناتهم
وقت الحق  ،اهتز
للنفوذ تحت جنحها،وفي ٍ
العالم الغربي إثر انفجار باريس الذي حصد
لتقديرات رس���مية ما ال ُ
وفقاً
يقل عن 150
ٍ
قتيل و 180جريح  ،بصورة مأساوية ّ
حثت
أغلب ال���دول االوروبي���ة واالميركية على
وقت لم تتحرك ضما ِئرُهم
االس���تنكار ..في ٍ
ل���كل االنفج���ارات الس���ابقة الت���ي ضربت
العراق وس���وريا واليم���ن ومصر وتونس
والكويت وغيرها الكثير  ..وليس أخيراً في
لبنان ببرج البراجنة التي ُع ّدت اس���تمراراً
لمسلسل االعتداءات ،وتنفيذ االجندات التي
أخذ ُ
يدفع الثمن ،كما كان متوقعاً !!
بعضها ُ
ٌ
وما تفجي ُر باريس إلاّ
بداية ربّما العتداءات
أخرى ،لألسف لم يأخذ البعد الغربي حسبانها
..بتساهل ِه مع اإلرهاب ،مع ّ
إن هذا التفجير
تفجيري الضاحية الجنوبية
كان متزامناً مع
ّ
في بيروت ،مما اسفر عن قتل وجرح العديد
من األبرياء ،وليس من مستنكر !!

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

نبذ الصرا عات والتعايش
واحلوار ..روح املبادئ والقيم
عبد الخالق الفالح
ٌ
ٌ
وشرف تعشق ُه
مفخرة و ل ُه قدسيت ُه،
العل ُم
تعتز ب ِه ّ
القلوب ،والذي ُ
كل ش���عوب الدنيا،
وأيّ���ُة اس���اءة للعلم الوطني ،هو مؤش��� ٌر
خطي���ر لتدهور االوض���اع  ،وانزالق نحو
المواجه���ات الغير س���ليمة ،والتي التحم ُد
ُ
شعور معنوي،
يمثل ذلك من
عقباها ..لِما
ٍ
ل���كل ابناء الوطن ،والمس���اس بهِ ،ال ُ
يدل
ُ
يربط
عن التعايش األخوي التأريخي الذي
مكوناته ،واليخد ُم إلاّ العدو المشترك .
ِع العالم على أهمية التعايش السلمي،
يُجم ُ
ونبذ الص���راع وتأكيد الح���وار ،و التخلي
عن االسلوب العس���كري في ّ
حل القضايا،
فهو لن يؤ ِد ال���ى نتائج إيجابية ،وال يُنهي
المش���اكلّ ،
إنما يعق ُد األم���ور ،إضافة الى
التدمير وخلق االحق���اد ،ويُعمّق جذورها،
يتطلب
ويطبع آثاره على المس���تقبل ،كما
ُ
ُ
فضاء رحب للقاء
التفكير الج��� ّدي ،إليجاد
ُ
ٍ
األفكار ..على أسس أهداف إنسانية ُكبرى،
عالم يس���ود ُه العنف وتزعزع الثقة
وسط
ٍ
باآلخر ،وس���وء التفاهم الديني ،وتسييس
التعاليم الدينية ،لتبرير ممارسات بعيدة عن
جوه���ر وروحية االديان ،إن أحترام الرأي
اآلخر ،باب إلبراز المشتركات في العقيدة،
والجوانب األخالقي���ة والثقافية ،والتاريخ
المش���ترك بين المكونات ،وهي من األمور
العاجل���ة لتذويب الفواص���ل ،و بناء عقائد
توليفي���ة جديدة ،بل للبح���ث الصادق عن
قواسم مشتركة قائمة على اإليمان ّ
بحق كل
إنسان ..أن يعيش معتقد ُه بحرية وكرامة،
ّ
وحقه ف���ي العيش الكريم ،إن مواجهة تلك
التحديات ،تس���تدعي وحدة الجميع وتقوية
أواصر الثقة واإلخوة البش���رية لمس���تقبل
األجي���ال ،ومن هنا إن تعرض أي بقعة من
طرف
أرض العراق الى مش���كلة ،ومن أي
ٍ
كان ،ه���و أم ٌر يخص الوط���ن والمواطنين
يجب أن
جميع���اً ،لذلك فأن الموق���ف منهُ ،
ُ
ً
يكون وطنياً
وتشارك جميع القوى
وشامال،
واألطياف العراقية في معالجته ،إنطالقاً من
نظرة شاملة ،تلتز ُم بوحدة أراضي العراق،
والمسؤولية الجماعية عن حمايتها والدفاع
عنه���ا ،ووضع الحل���ول العملية لألزمات،
تجمع
إنطالقاً من المصلحة المشتركة التي
ُ
المواطنين في حماية الوطن الواحد والدفاع
عنه ،المؤكد عل���ى أهمية تطوير التعايش
الس���لمي بين ابناء الشعوب ،واالبتعاد عن
اجواء التش���نج والتوتر في هذه الظروف
عبء بال
يمر بها العالم ،وهو
ٌ
المهمة التي ُ
تقع مس���ؤوليته على جميع األطراف
شكُ ،
والمكونات ،والتأكيد على االلتزام بالقانون،
قيم مشتركة،
كما يجب أن يُتفق على وجود ٍ
تحد ُد مسار السلوك اليومي لألفراد ..على
الرغم م���ن اختالف التوجه���ات واألفكار،
ّ
إنُه ه���دف وروح المجتمع���ات المتحضرة
ُ
تعمل على ممارس���ة مفاهيم وثقافة
الت���ي
ّ
ولعل المس���تفيد األهم
المواطنة الصالحة،
ً
ورجاال ،شيباً
هم الشعوب أنفسهم ..نساءاً
و ش���باباً الذين يبحثون عن األمن واألمان
من أجل تربية أفضل ،التعايش يعني العيش
ُ
يضمن
المش���ترك ،والقبول بالتن���وع ،بما
وجود عالقة إيجابية مع اآلخر ..أي هوية
العالقة مع اآلخ���ر ،فعندما تكون العالقات
إيجابية ،وعلى قدم المساواة معه ،فإن ذلك
ُ
يعزز الكرامة والحرية واالستقالل،
سوف
وعندما تكون العالقات سلبية ومدمرة ،فإن
سيقوض الكرامة اإلنس���انية وقيمتنا
ذلك
ّ
ُ
ينطبق على الفرد والجماعة
الذاتية ،وهذا
والعالق���ات بي���ن ال���دول ،التعاي���ش هو
بشكل مختلف و مترادف
مصطلح يستخدم
ٌ
ٍ
في س���ياقات ع ّدة ،كما اس��� ُتخدم بوصفه
عبارة رئيس���ية في ظهور ع���دد كبير من
الحركات االجتماعية والسياسية ،والسمة
الرئيسية في تعريف كلمة
«التعايش» هو عالقتها
بكلم���ة «اآلخري���ن»
واالعت���راف ب���أن «
اآلخري���ن» موجودون،
ّ
تمر
إن التح���والت التي ُ
بالمنطق���ة ،تركت العديد
م���ن اآلثار الس���لبية في
مختلف النواحي الحياتية،
وفرضت آثارها الس���لبية
عل���ى التربي���ة والتعليم

واإلعالم ،وعليه يجب على أصحاب القرار،
إعادة النظر في الخطط والسياسات العامّة،
وعلى مجمل السياسات وخاصة التربوية،
ُ
حيث ّ
مفتاح التكوين الفكري
إن التعليم هو
ُ
للمواط���ن ،والتعليم المدرس���ي ه���و ُ
أداة
وإكس���اب الطلبة
النتاج وتنمية المواطنة،
ُ
قيم ال���والء واالنتماء،فالطلبة بحاجة الى
إعادة النظر في محتوى المناهج الدراسية،
وتطوي���ر أس���اليب التدري���س ،وادخ���ال
مس���ارات تعليم جدي���دة ذات جودة عالية،
تواكب االحتياجات والمس���تجدات الحالية
ُ
ً
عمال .
واالحتياجات المستقبلية
التعاي���ش يعطي للفعل اإلنس���اني االولوية
 ،و ال أهمي���ة لالنتم���اءات والعصبيات بل
األهمية القصوى لالعتراف بحقوق اآلخر،
وتحاش���ي االضرار باألم���ن والنظام العام
ُ
تقب���ل بلغة االعتداء،
 ،والمجتمع���ات التي
وتحتضن الجماعات االستعدائية ،فلتستعد
ُ
يكمن في
للمزيد م���ن مظاهر العدائية التي
داخلها وحوش التطرف والعنف واإلرهاب
وازدراء أفكار اآلخرين ..في عالم التعايش
بشكل
الس���لمي ،ينمو الدين وحب المعتقد
ٍ
حقيقي ،ألن اعالء كلمة اهلل في هذا العالم
ٌ
ليس���ت دعائيةّ ،
عب���ارة عن رغبة
وإنما
حقيقية ،إلظهار المفاهيم اإلنس���انية التي
اراد الرب أن يوصلها للبشر  ،والمجتمعات
الت���ي ُ
تقتل م���ن أجل اهلل ،وتتقب���ل اإلبادة
الجماعية ،والجينوس���ايدات على أس���اس
طائفي ،فلتستعد ألنواع مختلفة من البالءات
رب
 ..ففي عالم التعايش الس���لمي ،هنالك ٌ
واحد ،يوصي الجميع بإعالن إنس���انيتهم
والدع���وة لحقيقت���ه بالحس���نى ال بالقهر
والتعنت ،التس���امح والتعايش والحوار في
صلب العقي���دة  ،ولذلك جعل ُه
اإلس�ل�ام من ُ
ش���عار ُه ف���ي تحيته ( الس�ل�ام) ُ ،
حيث إن
المسلم حينما يلقى أحداً يعرف ُه أو ال يعرفه،
ينبغي أن يحييه بهذه التحية  ،ومعناها  :أي
أن ُه ألقى إليه سالم اهلل ورحمته  ،وبالتالي
فقد التزم بأن يكون اآلخر في س�ل�ام يَسلَ ُم
من يده ولس���انه  ،بل أكث���ر من ذلك ،فإن
ُ
يدخل في أعظم عبادة وهي
المس���لم حينما
الص�ل�اة يختمه���ا بمنح الس�ل�ام والرحمة
وااللتزام بهما ..لكل م���ن كان على يمينه
ويساره من اإلنسان وحتى بقية المخلوقات
إالّ ف���ي حال���ة العدوان ،الح���وار يجب أن
ينطلق من الثوابت المش���تركة وبالحسنى،
ولذلك أمراهلل تعالى بعد قوله تعالى َ ( :وال
َ َ ْ
ُ
اب إِلاَّ ِبالَّتِي ِه َي أَ ْح َس ُ
���ن
ُت َجادِل���وا أ ْهل ال ِك َت ِ
َنا بالَّذِي أُ
(و ُقولُ
ْ
َّ
���ز َل إِلَي َْنا
ن
م
آ
ا
���و
) أمر َ :
ِ
ِ
ُ
اح ٌد َو َن ْح ُن لَ ُه
���ز َل إِلَ ْي ُك ْم َوإِلَ ُه َنا َوإِلَ ُه ُك ْم َو ِ
َوأ ْن ِ
ُسلِم َ
ُون) فهذه من الثوابت المشتركة التي
مْ
يجب أن تكون بين ابناء الوطن الواحد بكل
اطيافهم ودياناتهم ولغاتهم  ,وأن ال يختلف
ُلز ٍم بالحوار
فيها اثنان ،لينطلق إلى
واقع م ِ
ٍ
وقيم التس���امح ،لتحريك المشاعر وتوجيه
العواطف نحو األحس���اس بالق���رب ،ليت ّم
الحوار في ظ���ل األجواء الطيبة التي ّ
توفُر
له النجاح  ،وال يكتفي اإلس�ل�ام بما ُذكِر بل
يضع اإلنس���ان أمام مجموعة من المبادئ
ُ
واألس���س العامّة ،للتحاور الجاد ولتحقيق
قيم التسامح  ،س���وره مبارکه النحل -آیه
ُ ((:125
الحك َم ِة
���بيل َر ِبّ���َك ِب ِ
ادع إِ ٰ
ل���ى َس ِ
الح َس َ
���ن ِة ۖ َوجاد ُ
ِلهم ِبالَّتي ِه َي
َوع َظ��� ِة َ
َوالم ِ
���ن ۚ إِ َّن َر َبَّك ُه َو أَعلَ��� ُم ِبمَن َ
حس ُ
ض َّل َعن
أَ َ
َس���بيلِ ِه ۖ َو ُه َو أَعلَ��� ُم ِبالمُه َت َ
دين )) ،لحماية
هوية المجتمعات التعددية وتنوعه العرقي
يعتبر مصدر
والدين���ي والثقافي ،وال���ذي
ُ
اثراء لألجي���ال القادم���ة ،ورعاية حقوق
ُ
ويعمل على ترسيخ هذه المبادئ
اإلنسان ،
 ،والقب���ول باآلخر  ،ب���ل لتحقيق التعاون
ّ
البناء عل���ى الخير والعدل  ،واإلحس���ان،
علينا ان نكون متفائلي���ن دائماً  ،فالتفاؤل
يزي���د م���ن اإليم���ان و بقدرات اإلنس���ان
ومقدرته على حل المش���كالت ..بل وعمل
المعجزات ،و ّ
إن ص���وت العقل ،هو الذي
يله ُم إبداع اإلنس���انّ ..
إن���ُه الصوت الذي
يحثك دائماً للوصول إلى األفضل.
ونذكرك أخيراً بقول الشاعراحمد شوقي:
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غالبا
وما استعصى على قوم منال
إذا اإلقدام كان لهم ركابا
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ٌ
روسيا ...إستثمار لألرهاب أم صناعة ألسباب التدخل؟!
بعد صمت روسي طال أكثر
موقف رسمي،
من شهر عن
ٍ
حيال الطائرة الروس���ية التي
تحطمت في مص���ر ،وخلّفت
أكثر م���ن مئتي قتيل  ،جاءت
هجم���ات باري���س ،لتخ���رج
ال���روس عن صمته���م  ،فقد
سارعت موسكو ،عقِب أحداث
باريس الدامية ،لحسم موقفها،
مُعلن���ة أن تحطم الطائرة كان
ج���رّاء عمل إرهاب���ي ،وكان
الرئي���س الروس���ي فالديمير
بوتي���ن ،ق���د أع���رب لنظيره
الفرنس���ي  -فرانسوا هوالند،
إتصال هاتفي ،نيّة بالده،
خالل
ٍ
إقامة تحالف متين مع فرنسا،
لمحارب���ة تنظيم داعش معاً ،
مبيناً ،إن موس���كو وباريس
تعرضت���ا لهجم���ات إرهابية،
مصدرها داعش  ،وإن البلدين
يواجهان نفس التحديات .
هكذا سارع الرئيس الروسي
ألحتواء الموقف الفرنسي ،بما
ثقل أوروبي ودولي
يمثل ُه من ٍ
كبيرين  ،وكان بوتين قد أمر
البحرية الروسية ،بالتواصل
مع حاملة الطائرات الفرنسية
الموج���ودة ف���ي المنطق���ة،
والتعام���ل م���ع الفرنس���يين
بأعتبارهم حلفاءن وفي بيان
إتفاق،
للكرملين كش���ف عن
ٍ
توصل إليه الرئيسان الروسي
والفرنس���ي ..عل���ى زي���ادة
التعاون بين قواتهما المسلّحة،
ووكاالتهم���ا االس���تخبارية
في عملياتهما في س���وريا ،
موضحاً نيّة موسكو ،بتطوير
خطة مش���تركة بشأن سوريا

مع البحرية الفرنسية  ،وإلى
ذلك يس���تمر التحرك الروسي
تجاه التصعي���د  ،فقد أخطرت
وزارة الخارجي���ة الروس���ية
بي���ان لها م���ن وصفتهم
في
ٍ
بالش���ركاء الدوليي���ن  ،ببدء
األجهزة الروسية المختصة،
البحث ع���ن المجرمين الذين
كانوا وراء إسقاط الطائرة في
مصر  ،وخ�ل�ال إجتماع أمني
ف���ي الكرملي���ن ،توعد بوتين
فجروا
بإيجاد اإلرهابيين الذين ّ
الطائرة  ،مشدداً على ضرورة
مالحقته���م أينما كان���وا ،كما
ُت ّوج التحرك الروسي األخير،
عقِب هجمات باريس ،بتصعي ٍد
الجوية الروسية –
للضربات
ّ
الفرنس���ية على معاقل تنظيم
داعش ف���ي س���ورياُ ،
ونذ ّكر
وقت
إن روس���يا قد أع ّدت في ٍ
سابقُ ،قبيّل هجمات باريس،
وثيق���ة إصالحات دس���تورية
سيجريها النظام في سورية،
ألنهاء الص���راع  ،مما يعني
إن الروس ق ّدموا مش���روعاً
جديداً حيال األزمة الس���ورية
برعاية موسكو مباشرة ،ومن
جهته���ا قال���ت صحيفة وول
س���تريت جورنال االمريكية،
إن ل���دى باري���س رغبة في
تحالف دولي
إدخال روسيا في
ٍ
واسع ،للحرب على داعش ،
موضوع نشرته،
واشارت في
ٍ
حمل عنوان “ هجمات باريس
قربت بين الغرب وروسيا حول
س���وريا “ إلى نيّ���ة الرئيس
الفرنس���ي -فرانسوا هوالند،
بزيارة موس���كو قريباً ،ومن

روجت قناة روس���يا
جهته���ا ّ
اليوم الناطق���ة بالعربية ،عبر
أخبارها وتقاريرها السياسية
للتحركات الروس���ية األخيرة
والتقارب الروس���ي الغربي ،
إذ أطلقت القن���اة على إحدى
تقاريره���ا اإلخباري���ة عنوان
 ”:هجمات باري���س وتفجير
الطائرة الروس���ية يرس���مان
مالم���ح تحال���ف جدي���د ض ّد
اإلرهاب”.
قراءة للتحركات الروسية
يب���دوا إن الموقف الروس���ي
بات س���ريع الحرك���ة ،عقِب
هجمات باري���س ،لذا ُنلخص
أبرز األهداف الروس���ية في
الوق���ت الراه���ن م���ن وراء
تحركات موس���كو األخيرة ،
والتي من المؤكد أنها ستشه ُد
تصاعداً إقليمياً ودولياً ،لربّما
ل���م ُتقدم عليه موس���كوُ ،
منذ

نهاية الحرب العالمية الثانية
وإنهيار اإلتحاد الس���وفيتي،
ً
فأوال  -ستس���عى موسكو كما
يبدو ،إلضعاف التحالف الغربي
الداعي إلس���قاط نظام األسد
من خالل ج ّر التحالف الدولي
لقتال داع���ش ،بالتحالف مع
النظام السوري على األرجح،
ّ
وإن رحيل األسد عن المشهد
السياسي الس���وري ،سيكون
وفق سيناريو درامي روسي!،
فموس���كو ف���ي المحصل���ة
النهائية ،تس���عى لألبقاء على
نفوذها داخل سورية من خالل
النظام وليس األسد ،إمّا األم ُر
الثان���ي  -إقليمياً  ،ستس���عى
فيه روس���يا ،لبن���اء تحالف
ُ
يتشكل بداية من
إقليمي واسع
حلفاءه���ا التقليديين ( العراق
 ،س���وريا  ،إيران  ،حزب اهلل
اللبناني) ،ولكس���ب تحالفات

الفتنة بني العرب والكرد
من املسؤول عنها ّ
حقا ً وإلى أين تسير؟
على هامش احتالل البيشمركة
لسنجار ،والتصريحات المهينة
المعتادة لمسعود البرزانيّ ،
لكل
ُنبطحي بغداد والحكومة التي
م
ّ
جاءت بها كردس���تان وأميركا،
غصباً عن كل العرب ،وحمّلتها
مهمتين لتحطيم البالد اقتصادياً
وعس���كرياً ،وعل���ى هام���ش
االعت���داءات عل���ى تركم���ان
طوزخورماتو ،وما نتج عن كل
ذلك م���ن تصريحات وتهديدات
من قادة الحش���د الشعبي ،وتبع
ذل���ك  ،إح���راق متع���دد للعلم
العراقي في كردستان في أماكن
عامّ���ة ،يتجمه ُر فيه���ا الناس،
ور ّد الفع���ل العرب���ي المقابل،
بإهانة العلم الك���ردي ،ظهرت
عل���ى الفيس���بوك ،موجة من
تت���راوح بين
الدع���وات التي
ُ
الدعوة لنبذ الخالفات والتهديد
بالحذف من الصفحات ،والتهجم
على كل من يثي���ر العداء تجاه
“الش���عب الك���ردي” .طبيعي
ليس لنا أيّة مش���اعر س���لبية
تجاه الش���عب الكردي ،س���وى
العتب على كل هذا الصمت عن
كل ذلك االعتداء الكردس���تاني
عل���ى العراق ،وعل���ى ّ
كل تلك
اإلهان���ات التي ابتلعها منبطحو
الخض���راء ..الواحد تلو اآلخر،
ومرروا الس���رقات بعش���رات
المليارات ،كما كش���فت األرقام
الرس���مية ،ألنهم فهم���وا أنها
ش���رط بقائهم على الكرس���ي،
رغم إن البعض منهم اكتش���ف
أخي���راًّ ،إن���ُه خ���دع !! فوراء
كردس���تان هناك أميركا ،وأكثر
من ذلك هناك إس���رائيل ،ويبدو
لي إن ق���ادة العراق ،فهموا إن
إلسرائيل من القول فيمن يبقى
على الكرسي في العراق ،أكبر
مما للشعب العراقي !؟ ونستطيع

أن نرى ذلك من خالل الصمت
على بيع النفط المس���روق من
قبل كردس���تان إلى إسرائيل..
من صاحب أي كرس���ي سابق
أو حاضر ،أو طامح للكرس���ي
ً
مس���تقبال ،وكأن وج���ود النفط
العراق���ي في إس���رائيل ،ليس
عاراً بل ليس موضوعاً يستحق
االنتباه ،ال م���ن بطل اإلصالح
الحال���ي ،وال من مختار العصر
قبله ،الدع���وات الطيبة لـ “نبذ
الفتنة” تستن ُد إلى خطأ جوهري
وأساس���ي ،ال تكف���ي طبيته���ا
لتج���اوزه ،وه���و أن العالق���ة
بين العراق وكردس���تان عالقة
مختلة إلى ابع���د الحدود ،وإن
ش���يئاً يجب أن يُتخذ إلصالحها
وبشكل عاجل ،ألنها
أو قطعها،
ٍ
ص���ارت ُ
تمثل الخط���ر األكبر،
لوجود الش���عب العراقي ذاته،
يس���تطيع
ورغم الطيبة التي ال
ُ
أن ينكرها أحد للشعب الكردي،
وهذا ليس غريباً ،فأنا لم أر شعباً
أطيب من الشعب األمريكي ،وال
أكثر خطراً م���ن حكومته على
البش���رية كله���ا !!!إذاً الدعوة
مرحب بها ،ش���رط
لنبذ الفتنة
ٌ
أال تك���ون حجة إلبق���اء الخلل
ولحمايته ،ولمهاجمة وتشويه
س���معة م���ن يح���اول تعديله!
أليس كذلك؟ لق���د بقي العراق
تحت حكم المنبطحين لمدة 12
عامّ���ًا ،ال ينبس���ون بكلمة عن
تل���ك العالقة المختل���ة ،واليوم
جاء من يقول لكردستان :قفي!
فاستشاطت كردس���تان غضباً،
وس���رعان م���ا انطلقت حمالت
“نبذ الفتن���ة” ،إنن���ا نرى إن
هدف م���ن أطلق تلك الحمالت،
قد ال يكون س���وى إدامة عالقة
الخل���ل الش���ديد والخط���ر بين
كردستان وبغداد ،حتى وإن كان

الكثيرين ممن تبنى الحملةّ ،إنما
ُ
ً
وانطالقا
يفعل ذلك بحسن نيّة،
م���ن مواقف إنس���انية ،إن من
ينطلق من المواقف اإلنسانية،
يجب أن يميز نفس���ه ،باشتراط
ُ
ربط حملت���ه ،باالعتراف بخلل
العالقة بين المركز وكردستان،
وبدعم صري���ح لتعديلها ،وإال
ٍ
فم���ا األمر لنبذ فتنة ،بل لتثبيت
هيمنة وظلم ،فه���ل ُتنبذ الفتنة
حين يتذك ُر العربي إن كردستان
توس���عت وصارت مس���احتها
ثالث���ة أضعاف م���ا كانت عليه
في عام  2003م ،واس���تولت
على س���هل نين���وى ومناطق
م���ن مختل���ف المحافظات التي
حوله���ا ،وبخاص���ة المناط���ق
ذات الث���روة الطبيعية ،دون أن
يعت���رض عليها أح���د؟ وإن كل
ذلك ،ت ّم بق ّوة الس�ل�اح ،وبدون
أيّة مناقش���ة ،لوضع األراضي
بع���د اإلحت�ل�ال؟ وأن احت�ل�ال
كركوك واإلستيالء على نفطها،
وعلى أسلحة الجيش العراقي،
ت ّم بق���وة الس�ل�اح وبالتعاون
الواضح م���ع داعش؟ وإن نفط
كجزء
كرك���وك ،يُص ّدر الي���وم
ٍ
م���ن نفط كردس���تان ،حتى في
اإلتفاقية المش���ينة التي عقدها
( )..الذي جاءوا به إلى الحكم،
ووض���ع له���م أس���وأ خلق اهلل
وزيراً على النف���ط ،ليوقع لهم
عل���ى جميع مطالبه���م ،بال أي
اعتراض أو مناقش���ة ،وحسب
اعتراف ساستهم نفسهم؟ وماذا
عن التقارير الرس���مية الدولية
العدي���دة التي تؤك��� ُد إن داعش
تبي���ع نف���ط المناط���ق المحتلة
ُ
من خ�ل�ال كردس���تان؟ وماذا
عن أس���لحة الجي���ش العراقي
الت���ي ت ّم االس���تيالء عليها قبل
االحت�ل�ال وبعده؟ وم���اذا عن

العدة لغزوكم !!
اعدائكم أعدوا ّ
إن ق���راءة تفاصيل ومس���ارات
المش���روع الصهي���و أميرك���ي
بالمنطقة العربية ،تعيدنا إلى ما
قبل عام  1948م ،وتحديداً إلى
مطلع عام  1922م ،حيث صدر
ّ
ليوضح
كتاب تشرشل األبيض،
بلهجة مخففة ،أغراض السيطرة
البريطانية على فلسطين ،إلاّ إن
محتوى اتفاق س���ايكس بيكو ت ّم
تأكيد ُه مجدداً في مؤتمر س���ان
ريم���و ع���ام  1920م  ،بعدها
أق ّر مجلس عصبة األمم ،وثائق
االنتداب عل���ى المناطق العربية
المعنية في  24حزيران 1922
ً
واستكماال
م ،إلرضاء أتاتورك،
لمخط���ط تقس���يم وإضع���اف
س���وريةُ ،
وعقِد ف���ي  1923م
ٌ
اتفاق جديدُ ،ع ِرف بأسم معاهدة
لوزان لتعديل الحدود التي أقرّت
في معاهدة س���يفر ،وت ّم بموجب
معاهدة ل���وزان ،التن���ازل عن
األقاليم السورية الشمالية لتركيا
األتاتوركي���ة ،إضافة إلى بعض
المناطق الت���ي كانت قد أعطيت
لليونان في المعاهدة الس���ابقة،
قس���مت هذه االتفاقية وما
ولقد ّ
تبعها س���ورية الكبرى والعراق

إل���ى دول وكيان���ات سياس���ية،
كرّست الحدود المرسومة على
أكتب فيه هذا
األقل لليوم ال���ذي ُ
المقال.
هنالك ظواه ٌر ع��� ّدة في التاريخ
العرب���ي الحدي���ث  ،أثبت���ت أن
حديث ومخططات تقسيم وتفتيت
الوط���ن العرب���ي ،ق���د أصبحت
بالفع���ل عقي���دة ورأس حرب���ة
جدي���دة لالس���تعمار الصهي���و-
أميركي الجديد للمنطقة العربية،
والدليل هو م���ا جرى أخيراً في
العراق ،فقد ق ّدمت لجنة الشؤون
الخارجي���ة في مجل���س النواب
األميرك���ي ،مقترح���اً للتصويت
ُقس���م
عل���ى مش���روع قانون ي ّ
الع���راق ،ويتعامل م���ع األكراد
والس ّ
���نة في الع���راق ،كبلدين
ُ
منفصلي���ن ع���ن بغ���داد ،وهذا
الطرح هو تمهي ٌد مبدئي ،لتحقيق
مشروع نائب الرئيس األميركي
 جوزيف بايدن في تقسيم البالدإل���ى أقاليم على أس���س طائفية
وعنصري���ة وقومية ،ويأتي هذا
ً
استكماال لمشروع كان
الطرح،
صوت عليه مجلس الش���يوخ
قد ّ
األميركي ،كش���رط النس���حاب

الق���وات األميركية م���ن العراق
وينص
ف���ي  29/09/2007م،
ّ
على تقس���يم الع���راق إلى ثالث
دويالتُ ..س ّ
���نية في أجزاء من
وسط وغرب وش���مال العراق،
وش���يعية في أجزاء واسعة من
وس���ط وجنوب العراق ،وكردية
في أقصى ش���مال العراق ،وهذه
الحقيقة اآلن ال ُ
تقبل التش���كيك،
فالوقائع عل���ى األرض ،وتغير
العام���ل الديموغراف���ي عل���ى
األرض العراقية ،يؤك ُد لألس���ف
كل هذه الحقائق.
وفي اإلط���ار ذاته ،وتزامناً مع
طرح مجلس الن���واب األميركي
لمقت���رح تقس���يم الع���راق،
فق���د كش���فت مجل���ة «تاي���م»
تقرير موس���ع من
األميركية في
ٍ
ثماني صفح���ات ُن ِش���ر بتاريخ
 30/04/2015م ،عن تفاصيل
خطة تقس���يم الع���راق إلى ثالث
ٌ
واح���دة منها في الش���مال
دول،
للس ّ
���نة
لكوردس���تان ،والثانية ُ
بمحاذاة س���ورية ،أم���ا الثالثة
فللش���يعة ،ومكانه���ا في جنوب
العراق ،وتض ُم مساحات واسعة
منه ،ومن الجدير بالذكر هنا ،إن

لدور أكبر،
تس���عى روس���يا
ٍ
يتناس���ب وحجمه���ا في إدارة
ُ
األزم���ات الدولية ،والحصول
على قدر من نصيب الس���يادة
الدولية والنف���وذ األقتصادي
والسياس���ي ال���ذي تحظى به
الواليات المتح���دة االمريكية
 ،وه���ذا ال يتحق���ق إلاّ بعودة
روس���يا كدولة قوي���ة فاعلة،
تبادر إلدارة األزمات الدولية
واإلقليمية.حي���رة كبي���رة
وتساءل نطرحه حيال غرابة
الموق���ف الروس���ي  ،الداعم
للح���رب على اإلره���اب من
جه���ة  ،ومن جهة المخابرات
ّ
س���هلت ط���وال
الروس���ية،
السنوات الماضية ،مهمة فرار
اآلالف من المقاتلين الشيشان
الى سوريا ،للقتال ض ّد النظام
الس���وري ( الحليف لروسيا
) ،ضمن صف���وف داعش (
بحرب
الذي تتوعد ُه موس���كو
ٍ
ُ
يمكن آلالف
ضروس)!!  ،فال
بش���كل
المقاتلي���ن أن يفروا
ٍ
ممنهج من روسيا ،واإلعالم
ُ
يتح���دث عن ذلك األمر ُجهاراً
نهاراً  ،والس���لطات الروسية
ال تدري عن ذل���ك  ،ولم تقم
بخطوات ج ّدية إليقافه!!  ،هل
هي تناقضات وقع بها الروس
؟ أم خب���ث ودهاء للسياس���ة
الروس���ية؟!  ،يتخلص���ون
م���ن ع���بء المتمردي���ن
الشيشانين ،بأرسالهم لسوريا
 ،ويس���اهمون ف���ي تقوي���ة
تنظي���م داعش ،وإتس���اعه،
لتسويقه سياس���ياً وإعالمياً،
بأن ُه األكث���ر خطراً من النظام

الس���وري  ،وإن كان يمر كل
ذلك تحت أنظ���ار المخابرات
تفوت هكذا
الروس���ية  ،فهل ّ
فرصة ألرس���ال جواس���يس
بين صف���وف المقاتلين بحجة
صح
االنتم���اء للتنظي���م؟! إن ّ
الس���يناريو المطروح  ،فهذا
يعني غن روس���يا س���اهمت
بشكل كبير في صناعة تنظيم
ٍ
داع���ش على األقل  ،ليش��� ّكل
خطراً ،يستدعي من التحالف
الدولي الداعي ،إلسقاط النظام
السوري ،تغيير سياساته حيال
س���وريا ،والكف عن مناداته
بتغيي���ر النظام ،لينش���غل في
الحرب على داعش ،جنباً إلى
جنب مع روس���يا وحلفاءها!!
أم ّ
إن الدور الروسي في هذه
األح���داث ،ال يتعدى موضوع
المتاجرة واألستثمار بالعمليات
االرهابية التي ضربت فرنسا!
لبناء سياسات دولية جديدة،
مناس���بة للدور الذي تنش���د ُه
موس���كو  ،أم يتخط���ى ذل���ك
بكثير!! في التخطيط واألعداد
المس���بق لبع���ض األح���داث
الكبي���رة الت���ي ت ّم رس���مها
ً
مس���تقبال م���ن قب���ل الروس
لتعطي النتائ���ج الحالية!!!؟؟
أو ّ
إن روس���يا عملت بصمت،
إلضع���اف التحال���ف الدولي
ض ّد داعش ،لصناعة أس���باب
حضورها الجديد !؟
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النس���بة الظالمة ب���ـ ، 17%
والت���ي ُف ِرض���ت برش���وة أياد
لشعب لم يصل أكثر من
عالوي
ٍ
، 11%وحتى إحصاء برلمانه
يُق��� ّر صراحةّ ،إن���ُه 12.6%؟
وكيف ازدادت تلك النس���بة مع
ٌ
مبالغ
الس���نوات ،لتضاف إليها
بحجج مختلف���ة؟ لماذا
طائل���ة
ٍ
ُ
موظفي كردستان
تبلغ نس���بة
ّ
23%؟ لماذا يحصل كردستان
على  40%من قيم القروض؟
ً
أصال االش���تراك بقروض
لماذا
طويلة األمد ،وكردس���تان تهدد
باالنفص���ال ّ
كل ي���وم؟ ماذا عن
 42ملي���ار دوالر رس���مية،
ت ّم تس���ليمها لكردس���تان خالل
س���نوات الحكم العج���اف ..لكل
من مخت���ار العصر وهذا األكثر
انبطاحاً منه؟ ه���ذا إضافة إلى
ع���ار ،لم يس���بق للع���راق أن
ٍ
ش���هده ،وهو أن يك���ون ثالثة
أرب���اع نف���ط إس���رائيل مُجهز
من النف���ط العراقي! طبيعي أن
االبت���زاز ال يقتص���ر على هذا،
وأن خلل العالقة مع كردس���تان
بحاج���ة إلى مئ���ات الصفحات
لك���ي نلم بتفاصيل���ه المعروفة
ُ
تكش���ف ً
خلال
منها فقط ،والتي
ش���ديداً وخط���راً ،وإن هنال���ك
األعظ���م مما ُخف���ي ،لكن لندع
ذلك المخفي ولن���دع التفاصيل
(م���ن يريد االطالع على المزيد
ليقرأ هناhttps://www. :
facebook.com/Stop )/KRAbuseIraqوعالقة
كردستان ليس���ت ابتزازية فقط
ُ
ويتمثل ذلك
بل خطرة أيض���اً،
في اس���تقبال كردس���تان ،ليس
فق���ط كل اإلرهابيين والهاربين
من العدالة م���ن العراقّ ،
وإنما
كل أعداء الش���عب العربي من
الش���خصيات اللبناني���ة المدانة

اصحوا ياعرب من غفوة التاريخ..

جديدة ،لربّما ُ
تطال دول حليفة
للغرب  ،كذلك مصر التي يبدو
إن السياس���ة الروسية تسعى
لترويضه���ا من أج���ل جرّها
للمعسكر الروسي  ،إذ أعطت
موسكو الحق لنفسها لمالحقة
مفجري الطائرة الروسية في
ّ
مصر ،بعد إع�ل�ان الكرملين
توجيه بوتين أوامره للجهات
الروس���ية المختصة بذلك “
ذريع���ة للتدخل “ أو أي دولة
أخرى  ،بحسب البيان ،كذلك
اتفاقيتين وقعهما الرئيس���ان
المصري والروس���ي ،إلنشاء
أول محط���ة نووي���ة إلنت���اج
الكهرباء في مصر ،والحصول
عل���ى قرض روس���ي لتمويل
المش���روع االس���تراتيجي،
الثال���ث :دولياً ّ ،
إن روس���يا
تسعى للعودة للمحافل الدولية
بق���وة أكبر من الس���ابق ،إذ
ّ

محمد الياسين

ً
وص���وال إلى
بجرائ���م القت���ل،
المتآم���ر الصهيون���ي  -برنارد
هن���ري ليفي ،المس���ؤول عن
تدمير ليبيا وس���وريا وأوكرانيا
بش���كل مباش���ر! إن��� ُه يصرّح
ٍ
لموق���ع الح���زب الديموقراطي
الكردس���تاني ،بأن��� ُه كان ف���ي
ُ
ويصف الموقع هذا
“شنكال”،
المجرم الخطير بأن ُه “الفيلسوف
واألكاديمي”  )1(-فهل هذا كلُّه
ٌ
مقب���ول في رأيك���م ،وإن احداً
يج���ب أال يفتح فم���ه لكيال يثير
“الفتنة”؟ دعون���ي اصارحكم
أيه���ا األخ���وة وال تزعلوا :إن
الخل���ل األساس���ي لي���س في
كردس���تان وال في عالقتها مع
بغ���داد ،بل في داخل رؤوس���نا
ونفوسنا ،وإن إحساساً عميقاً،
بأن حقوقنا يمكن ان تهدر دون
أن تثير مشكلة ،وان آالمنا ّ
أقل
قيمة من آالم غيرنا !! دعوني
أع���ود للهجمات الت���ي حدثت
في باري���س ،وألفترض للحظة
إن القص���ة الرس���مية لألحداث
قصة صحيحة ،ولنناقش ردود
األفع���ال الت���ي اتخذه���ا الكثير
م���ن المثقفين الع���رب تجاهها
من تضامن واس���تنكار شديد،
وتعاطف إنساني مع الضحايا،
هو اآلخر لم يكن تعاطفاً إنسانياً
خالصاً ف���ي معظم األحوال..لقد
كتبت معلقاً:
“يمكن���ك كمس���ؤول ان تق���دم
تعازي���ك الح���ارة لباريس في
مصابها ،ش���رط أن تتأكد ً
أوال،
إن باريس ق ّدمت تعازيها لبلدك
في مصائبه ،ويمكنك كإنس���ان
أن ترى ف���ي تفجيرات باريس،
هجوماً على اإلنس���انية ،شرط
أن تكون ق���د قلت ذلك ً
قبال عن
كل التفجيرات في مختلف أنحاء
العالم ،ويمكنك كعربي أن تلف

وجهك بالعلم الفرنسي ،تضامناً
م���ع الضحاي���ا الفرنس���يين،
ش���رط أن تكون ق���د لففت ُه ً
قبال
بالعل���م العراق���ي والس���وري
واليمني والفلسطيني واللبناني
و..و..و...ألخ ،وإلاّ فأن عملك
ال يع ُد دبلوماس���ية وال إنسانية
وال تضامناً ،ب���ل ً
تذلال وإهانة
وإحس���اس
إلنس���انية اآلخرين
ٌ
بالدوني���ة! وهنا أيض���اً ينطبق
نفس األمر ،الخلل في رؤوسنا
في قبول المعامل���ة بالدونية..
الفرنس���يون والبريطاني���ون
واألمري���كان ،ليس���وا بحاجة
إل���ى مثل منش���وري ذاك ،فهم
بش���كل طبيعي ،وال
يفعلونه���ا
ٍ
يحتاجون من ينبههم الى ذلك،
نحتاج من يُنبهنا،
لكننا لخللن���ا
ُ
ُ
تعرف أيضاً كل
والحقيقة أن���ك
ما ذك���رت هنا م���ن ابتزازات
كردستانية ،ومن تعريض البلد
للخطر ،لكنك تنس���ى حتى تعيد
قراءتها مرّة ثانية ،ث ّم تنس���ى
حتى تع���اد عليك م���رّة أخرى
وأخرى ..فلماذا وكيف ينس���ى
إنس���ان أموراً ّ
ٌ
بكل هذه األهمية
والخط���ورة بالنس���بة له؟ ألنهُ
ال يعط���ي مصالحه ومس���تقبله
أهمية ّ
حقًا ،وإلاّ لما نساه! نحن
يا صديقي قد عشنا تحت اإلذالل
ً
طوي�ل�ا ،ولي���س فقط م���ا بعد
 2003م بالتأكيد ،وقد ترك هذا
اإلذالل أث���ره ،فهناك ٌ
يجب
خلل ُ
إصالحه ،وقد اس���تفاد البعض
من ه���ذا الخل���ل ليبتزن���ا به،
ويوصل ه���ذه العالقة المريضة
إلى هذا المستوى الخطير.
إن العالقة المختلة ال بد أن تلد
ً
ً
آج�ل�ا ،وكلما
عاجال أم
فتن���ة،
ازداد عمق الخل���ل ،زاد عمق
الفتن���ة وصعُب حله���ا ،ولوال
المنبطحين من أجل كراس���يهم

حتى النهاي���ة ،لما وصل الخلل
إل���ى ه���ذا العمق ولم���ا تهدد
البل���د بفتنة عس���يرة وخطرة،
واليوم مازال الخلل في تصاع ٍد
يس���مح بأيّة
مس���تمر ،وهو ال
ُ
عالقة سليمة بين الشعبين ،بل
أن هناك مؤشرات إلى احتالالت
ُ
س���نتحدث عنها
إضافية قريبة،
ف���ي مقال���ة أخرى ،إمّ���ا اآلن
يجب
فنق���ول أن إصالح الخللُ ،
أن يسبق عالقة اإلخوة ليكون
أساس���اً لها ،وإال فأن من ُ
يخلق
يدافع
العالقة المريض���ة ،ومن
ُ
عنه���ا ،حتى ول���و بحجة درء
الفتن���ة ،ومن يصلحه���ا ّ
حقًا،
هو من يق���وم بوقف تدهورها،
وليس من يريد طمطمة الخطأ،
وهذا ليس كالماً ال أس���اس له،
بل يمكننا أن نرى تطبيق ُه فوراً،
ً
مسؤوال كردياً
فألول مرّة نرى
يتكلم ببع���ض احترام عن جهة
في بغ���داد ،وب���دون عنجهية
قبيحة من تل���ك التي تعوّد قادة
االنبطاح أن يبتلعونها بصمت..
هاهم قادة كردس���تان يتكلمون
ع���ن عالقة س���ليمة ألول مرّة
حين يكون الطرفين في اصطدام
( ،)2لكنها ليست سوى بدايةقد توف���ق أو تفش���ل ،إلجراء
إصالح عمي���ق وطويل في تلك
العالق���ة المريض���ة ،إن كان
ُ
يمكن إصالح ُه
مازال هنالك ما
فيها ..فمن يخلق الفتنة هو من
يترك الخطأ ينمو ويصبح أعسر
عالجاً ،ال العكس!
مالحظة :األرقام تش���ير الى
لمواضيع
روابط الكتروني���ة
ٍ
اراد الكاتب األش���ارة إليها..
وقد تعذر نشرها

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

مجلة “تايم” التي ُتعبُّر في اغلب
األحيان عن وجهة نظر اإلدارة
األميركي���ة ،تحدثت في تقريرها
عن ض ّم المناط���ق الكردية في
س���ورية إلى الدول���ة الكردية ،
إضافة إل���ى ض ّم بعض المناطق
الس ّنية في شرق سورية للدولة
ُ
الس ّنية العراقية ،ونشرت المجلة
ُ
ُفصل���ة توضح مناطق
خرائط م ّ
توزيع الكرد والس���نة والشيعة،
ُ
وع ّدت بغداد م���ن ضمن الدولة
الس ّنية ،إمّا كركوك فكانت داخل
ُ
الدول���ة الكردي���ة ،لكنه���ا على
الس ّ
���نة،
خ���ط التماس مع دولة ُ
إمّ���ا الدولة الش���يعية الجديدة ،
فهي س���تتج ُه جنوباًُ ،
حيث تصل
إلى الكويت ،لتس���تقطع مناطق
حيوية منه���ا إلى أن تصل أيضاً
إلى ض ّم بعض أجزاء من شمال
ش���رق الس���عودية ،وهنا وبعد
توضي���ح ه���ذه الحقائ���ق حول
نوايا هذا المش���روع وتوظيف
نظرية التقسيم الطائفي والديني
والعرقي ،وع���دم إغفال حقيقة
إن هذا المش���روع اآلن هو قيد
التنفيذ ،ويت��� ُم التمهيد لفصوله
بش���كل
وأهداف���ه المس���تقبلية
ٍ

متس���ارع ،وإن العمل فيه يسي ُر
بشكل واسع ،وقد ت ّم ً
فعال،
اآلن
ٍ
خل���ق بيئ���ة ديموغرافية وبؤر
جغرافي���ة عل���ى أرض الواقع،
إلقام���ة ه���ذا المش���روع على
أرض الواقع في الوطن العربي،
والهدف اليوم للكيان الصهيوني
وحلفائ���ه بواش���نطن من وراء
نشر هذه الفوضى المصاحبة لـ”
ربيع العرب أو خريفه باألحرى
ُ
تأمين
“ بالوط���ن العرب���ي ،هو
كيانهم المدعو بـ”إسرائيل” في
المنطق���ة ،وتوس���يع نفوذه إلى
أق���رب نقطة ،يق���د ُر من خاللها
أن يك���ون ه���و الس���يد المطاع
لمجم���وع ثالثة وأربعي���ن كياناً
عرقياً ومذهبياً ودينياً ،تس���عى
اآلن أميركا وبالتعاون مع بعض
المس���تعربين والمتأس���لمين،
لتأسيس���ها بالمنطق���ة العربية،
فلقد وض���ع بعض ق���ادة العالم
بالغرب الذي���ن ينتمون للحركة
الصهيو  -ماس���ونية خططهم،
لتقس���يم الوطن العربي ُ
منذ أمد
بعيد ،لتتوارثها األجيال الصهيو
– ماس���ونيةً ،
جيال بعد جيل ،إن
هذه التفاصي���ل المذكورة أعاله

وبمجمله���ا ،تؤك ُد بم���ا ال يقبل
الش���ك ،إن هنالك مس���اراً فعلياً
اليوم لتنفيذ المش���روع الصهيو
أميرك���ي ،والذي يه���دف إلىإضع���اف الع���راق وس���ورية،
وتمزيقه���ا وتفتيته���ا كنقط���ة
أساس ،لتمزيق وتفتيت المنطقة
العربي���ة ككل ،وهذا ما يؤك ُد بما
ال يقبل الش���ك أيضاً ،إن الهجمة
ُ
تتعرض لها المنطقة العربية
التي
واإلقليم ككل ،هدفها باألس���اس،
هو تمزيق هذه المنطقة ،خدمة
للمشاريع االستعمارية الصهيو
 أميركية.ختاماً ،يقول عرّاب الصهيونية
األميركي المتصهي���ن  -برنارد
لويس في إحدى كتبه المنشورة
قب���ل ما يق���ارب الثالث���ة عقود
م���ن اآلن ،ش���ارحاً طبيع���ة
ومس���ارات الغزو المس���تقبلي
الصهي���و -أميرك���ي للمنطق���ة
العربي���ة ،ويق���ول فيه���ا“ :إن
الحل الس���ليم للتعامل مع العرب
المس���لمين ،هو إعادة احتاللهم
واس���تعمارهم ،وتدمير ثقافتهم
الدينية وتطبيقاتها االجتماعية،
وفي ح���ال قي���ام أمي���ركا بهذا

الدور ،فإن عليها أن تستفيد من
التجربة البريطانية والفرنس���ية
في اس���تعمار المنطقة ،لتجنب
األخط���اء والمواقف الس���لبية
الت���ي اقترفتها الدولت���انّ ،
وإن
من الض���روري إعادة تقس���يم
األقط���ار العربية واإلس�ل�امية
إلى وحدات عشائرية وطائفية،
وال داع���ي لمراع���اة خواطرهم
أو التأث���ر بانفعاالته���م ،وردود
الفعل عنده���م ،فنحن نضمن أن
عمالءنا أنجزوا كل ش���يء ،ولم
يبق علينا إلاّ التنفيذ اآلن ،ولذلك
يجب تضيي���ق الخناق علي هذه
ُ
الشعوب ومحاصرتها ،واستثمار
التناقضات العرقية ،والعصبيات
القبلي���ة والطائفي���ة فيها ،لذلك
يجب أن تغزوها أميركا وأوروبا،
لتدمّر الحضارة اإلس�ل�امية فيها
“ !!! فهل تصح���و أمة العرب
قبل أن تغزوها أميركا؟ السؤال
س���يترك برس���م اإلجاب���ة ّ
لكل
مواطن عربي م���ن المحيط إلى
الخليج العربي أبداً.

