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العدد 2489 :

منقسمون حتى في
محاربة اإلرهاب
موسى صاحب

السياس����يون العراقيون الذين يديرون
دفة العملية السياس����ية ف����ي البلدُ ،
منذ
( ) 12عامًّا ،هم أولى من دول الجوار
ف����ي الدفاع ع����ن وحدة الع����راق ،وفي
محارب����ة اإلرهاب والتط����رف  ،ودول
الج����وار ّ
أحق من بقية دول المنطقة في
ُ
مشروع وطني ،يضمن تحقيق
تأسيس
ِ
ٍ
الس����لم األمني واالجتماعي لها  ،ودول
ٌ
معنية قبل غيرها من
المنطقة جميع����اً،
دول العال����م في تحقي����ق وحدة الصف
العربي ،للوق����وف بوج����ه المؤامرات
والدس����ائس التي تح� ُ
���اك ض ّدها  ،لكن
العكس
لألس����ف مايجري اليوم ،ه����و
ُ
تماماً  ،ترك السياسيون المحليون الدفة
رياح المصالح الحزبية ،يميناً
تتقاذفها
ُ
ُ
ً
سفينة البلد في
وشماال  ،فكان أن رست
أمواج الفتن والمشاكل
بحر تتصارع ُه
ُ
ٍ
السياس����ية واالقتصادي����ة  ،كذلك دول
الجوار ،لم تتفق أنظمتها السياسية يوماً

موقف ثابت وصريح في رس����م
على
ٍ
ُ
يمكن من خاللها تش����خيص
بيان����ات ،
اإلره����اب ،تش����خيصاً دقيق����اً ،لمعرفة
األسباب والعوامل التي ُ
تقف وراء تمدده
 ،كان باالم����كان القضاء على اإلرهاب
الداعش����ي من� ُ
���ذ الي����وم األول لوالدته،
فيما ل����و كانت دول الجوار عازمة حقًاّ
على وضع حد لهذا المخطط الذي ُ
يفتك
بالجمي����ع  ،وفيما لو جل����س زعماءها
بصوت
عل����ى طاول����ة واحدة ،وقال����وا
ٍ
واحد  :كال لإلره����اب ،وكال للتدخل في
ش����ؤون البعض ،صدقوني لو كان هذا
م����ا حصل ً
فعال بنواي����ا وقلوب صادقة،
ملؤها الرجاء في تحقيق س��ل�ام شامل
وح ّكاُمها
تنع ُم بظالل ِه ش����عوب المنطقة ُ
تحالف دولي بقيادة
ما كنا لنحت����اج الى
ٍ
تدخل روسي ،يضر ُب ٌ
كل
أمريكا وال الى
ٍ
ِ
منهما أهداف ُه ( الداعشية ) بما تشتهيه
مصالح ُه.

عن سيادتنا
منذ زمن
الضائعة ُ

عالء كولي

اليمن والتطورات الكبرى املنتظرة
يراقب العال ُم كل ُه اليوم ،مسار
ُ
ونتائج وتداعيات الحرب التي
يشنها التحالفُ العربي بقيادة
المملك���ة العربية الس���عودية
الحرب التي
على اليمن ،هذه
ُ
تعتب ُر ف���ي توقيتها ونتائجها
المس���تقبلية ،عنواناً لمرحلة
ُ
تغ���رق المنطقة
جديدة ،ق���د
مس���ار فوضوي،
بأكملها في
ٍ
لس���نوات ع ّدة  ،هذه
قد يمت ُد
ٍ
الحرب الت���ي وصفها بعض
ُ
الساس���ة الس���عوديين عن���د
بدايتها ب���ـ» الصفعة القوية
للتمدد اإليران���ي في المنطقة
العربي���ة» ،وهن���ا بالتحديد
ُ
نع���رف جميع���اًّ ،
إن المملكة
ه���ي م���ن تلق���ت الصفع���ة
الكب���رى والقوية ،نتيجة هذه
المغام���رة ،وف���ي المحصلة،
ّ
وبغض النظر عن األس���باب
المعلن���ة أو المخفيّ���ة وراء
الكوالي���س للح���رب عل���ى
ُ
يمكن القول
الدولة اليمني���ة،
الي���وم ،إن المملك���ة العربية
السعودية ،قد أخذت المنطقة
العربية واإلقليم ككل ..برمّته

إلى مغامرة ومقامرة جديدة،
ُ
س���تكون لها تداعيات ونتائج
خطيرة ،بل خطيرة ج ّدًا.
الق���وى اإلقليمي���ة والدولية
ُ
ت���درك جيّ���دًاّ ،
إن
بدوره���ا
مغامرة الس���عوديين األخيرة
عل���ى حدوده���م الجنوبي���ة،
وإش���عال فتيل حرب وصراع
جديد في المنطق���ة ،كان لها
ٌ
تداعيات خطيرة على مستقبل
ّ
الهش
المنطقة واس���تقرارها
ُ
وت���درك هذه
والمضط���رب،
القوىّ ،
إن نتائج هذه الحرب
ُ
سيكون لها آثا ٌر كارثية على
،
مس���تقبل المنطق���ة وأمنها ،
والمرحلة المقبلة من المؤكد
س���تحمل الكثير من التكهنات
والتس���اؤالت ،بل المفاجآت
الكبرى ،حول طبيعة ومسار
الح���رب على اليم���ن ،وذلك
ّ
ألن للمعركة أبعاداً مستقبلية
ُ
يمك���ن ألحد
ومرحلي���ة ،وال
أن يتنب���أ مرحلي���اً بنتائجها
يخضع
المستقبلية ،فمسارها
ُ
لتطورات المي���دان المتوقعة
ً
مستقبال  ،بعد مرور مايقارب

التسعة أشهر على انطالقها،
ُ
ونح���ن هن���ا عندم���ا نتحدث
عن مغام���رة المملكة العربية
الس���عودية باليم���ن ،وه���ذه
الحرب العدواني���ة ،ال يمكننا
أب���داً أن نفصل م���ا تقو ُم به
ُ
المملك���ة باليمن عن ما جرى
وم���ا زال يجري وما تقو ُم ب ِه
المملكة من مغامرات مباشرة
وغير مباش���رة في سورية
والعراق وليبيا ،فاليوم هنالك
ٌ
ترابط عض���وي بين مجموع
ه���ذه األح���داث ،فه���ي و
ُ
تتحمل جزءاً
بالدرجة األولى
كبيراً من نتائجه���ا  ،فهنالك
ٌ
معادلة ش���املة لكل األحداث
والح���روب والصراعات التي
ُ
تعص���ف بالمنطق���ة ،وم���ن
الطبيع���ي أن تك���ون له���ذه
ٌ
«أدوات ُتحرّكها»،
المعادل���ة
وبالعودة إلى الملف اليمني،
اليوم وبعد م���رور ما يقارب
التس���عة أش���هر من الحرب
على اليمن  ،يمكننا القولّ ،
إن
اليمنيين نجحوا في استيعاب
واستقراء طبيعة هذه الحرب،

وه���م الي���وم يعمل���ون على
التص���دي وال���رد عل���ى هذه
ٌ
معلومات
الحرب  ،وهنال���ك
مصدره���ا دوائر صنع القرار
العس���كري اليمن���ي ،التابعة
للجيش اليمن���ي وأنصار اهلل
الحوثي���ة ،تؤك��� ُد ّ
إن هنالك
الي���وم تحضيرات عس���كرية
كبرى للرد على هذا العدوان
بش���كل مباش���ر ..من خالل
ٍ
العم���ل على تدعي���م خطوط
الدف���اع العس���كرية األول���ى
بالش���مال اليمني ،والس���عي
الس���ترداد بعض المحافظات
الجنوبية التي أصبح بعضها،
وبفضل الحرب ،مرتعاً خصباً
للتنظيمات المتطرفة «داعش
والقاع���دة « ،وعل���ى محور
آخر ،يبدو واضحاً ،إن هنالك
ٌ
عمل عس���كري ،قد بدأ على
أرض الواق���ع فعلي���اً ،يقود ُه
الجيش اليمن���ي وأنصار اهلل
ُ
ويهدف إلى التعمق
الحوثية،
داخل مدن الجنوب السعودي
«جيزان ونجران « ،المحاذية
للحدود الشمالية اليمنية.

أين احلقيقة ؟
افتوني أيها العقالء
هل ّ
ُ
مش���اكل المنطقة من
حقًا
أمري���كا وإس���رائيل ؟ أو من
نعيب
إيران والسعودية ؟ أو ُ
والعيب فينا ؟
زماننا
ُ
كثي��� ٌر م���ن ُك ّتاب وش���عراء
ومف ّكرين وزعماء سياسيين
ُ
ورج���ال دي���ن ،وجه�ل�اء
وفق���راء كادحي���ن وأغنياء
وتج���ار ،وأس���اتذة جامعات
ومؤيدي���ن ،كلّه���م يحمّلون
أمريكا واسرائيل ،مسؤولية
الخ���راب الذي ح���ل بالوطن
العرب���ي  ..العراق وس���وريا

ومصر واليمن وليبيا وتونس
وغيرها من الدول العربية ،
وقس��� ٌم من هذه الدول ،تحمُّل
إيران المس���ؤولية ؟ والقس ُم
اآلخر يُحمّل المملكة العربية
السعودية ،مسؤولية التطرّف
الوهابي الذي انتشر بسرعة
ً
متمث�ل�ا بالقاع���دة
الب���رق،
وداعش ،والقسم اآلخر يحمُّل
تتقاطع مع
احزاباً سياس���ية،
ُ
بعضه���ا البعض ،وق���د تبدو
متناقض���ة فيم���ا بينها داخل
البلد الواح���د ،وتوصف في

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

���ير منطق����ي لكل تلك
ال أج ُد أي تفس� ٍ
الدعوات الكبيرة الت����ي انطلقت من
األحزاب والكتل السياسية ،وامتألت
ُ
���اءات مواق����ع التواص����ل
به����ا فض�
االجتماعي ،حول التدخل التركي في
الع����راق ،أج ُد صعوبة ف����ي فهم هذا
اللغز الكبير الذي حيّرنا وحيّر العالم..
ف����ي ه����ذه التناقض����ات الهائلة التي
نعيش����ها في ظل الدولة التي أسمها
العراق.ه����ل ازعجكم دخ����ول قوات
جربتم الشعور
تركية للعراق؟ ،وهل ّ
لمرة واحدة ،أظن ُه شعو ٌر
بالخيبة ولو ّ
مؤل����م ،أيُّة أمة في هذا العالم ،حينما
يُنته� ُ
���ك وجوده����ا أي خطر خارجي
فهي تنتفض ،حتى العاهرات تنتفض
حينما يش����عرن بالخطر ،الحديث عن
حناجر ممن
الوطنية التي امتألت بها
ُ
تس����بب بضياعنا وضياع مستقبلنا،
ليس ل ُه أي تفسير آخر ،غير إن هذه
ُ
فضيلة الفاس����دين ً
فعال ،كما
الوطنية
لست معترضاً
يقول اوس����كار وايلدُ ،
عل����ى ّ
كل اولئك الذي����ن خرجوا ض ّد
دخول األت����راك ،األراضي العراقية،
���ب نفس����ي اح����د المحتجين
بل احس� ُ
ُ
يختلف
على هذا االنته����اك ،وال احد
فيه س����وى الخونة والفاسدين ،لكن
نتظاهر على كل تلك النتائج ؟
لم����اذا
ُ
والنراجع األسباب التي أ ّدت الى كل
ُ
ذلك؟
م����اذا حصدنا مابع����د الـ  2003م
ولغاية هذه اللحظ����ة،؟ فمن الناحية
ُ
اآلف التفجيرات والمفخخات
األمنية
امتألت به����ا مدنن����ا ،وكل يوم تعلن
الجهات األمنية  ،اس����تقطاب وظائف
لحفظ األمن،
جديدة في ه����ذا المجال ِ
سياس����ياً ثمّة تراجع كبي����ر بين من
ُ
يمسك السلطة ،وال احد يُف ّكر بمصلحة
البل����د ،ونتيجة له����ذا التراجع ،ظهر
داعش وظهر األتراك ،وهم يركبوننا
���ير عل����ى األرض كما
مثل بغال تس� ُ
يريدون !! ومن الناحية االقتصادية..
ما ي� ُ
���زال البلد مس����تهلكاً كبيراً لكل
ش����يء ،حتى لمقاع����د «التواليت»
وش����فرات الحالق����ة والجواري����ب..
���ع بالصناعة المحلية
وهنال����ك تراج� ٌ
���كل كبير وواض����ح ،ومن ناحية
بش� ٍ
���كل واضح مستوى
التعليم ،يبدو بش� ٍ
���ح أيضاً
الطلب����ة ومس����تقبلهم واض� ٌ
!! وكي����ف وص����ل مس����توى التعليم
الى ادنى مس����توياته ،إمّا الجامعات
تخريج العاطلين عن
فوظيفتها اليوم
ُ
العمل ،كذلك اإلعمار والبنى التحتية،
ال اري ُد أن اتح����دث أكثر مما تتحدث
مرة !! وثقافيا..
به األمط����ار في كل ّ

كان سقوط الموصل أعجوبة،
فلماذا سقطت الموصل؟
هل هي التوت���رات الطائفية؟
هل ه���و الفس���اد؟ ه���ل هي
الس ّ
���نة في الحكم»؟
«رغبة ُ
ٌ
«جي���ش ال يريد أن
هل ه���و
يحارب» كما قال األمريكان؟
هل هي قوة داعش وعزيمتها
العقيدي���ة؟ ه���ل ألنه���ا كانت
مخترق���ة ومحتل���ة من زمن
طويل؟ ه���ل ألن الوهابية في
الس ّ
���نية؟ ه���ل ألنهم
العقلية ُ
حاضن���ة لإلره���اب؟ هل ألن
الش���يعة آذوهم؟ هل بس���بب
االتفاقات الدولية والمصالح؟
طرحت ّ
ُ
كل هذه وغيرها
لقد
على بساط البحث والدراسة،
ً
طويال في
ويمكننا أن نمضي
تعداد أس���باب محتملة أخرى،
وكذل���ك األمر في حال العراق
ُ
يسقط نحو الهاوية
الذي مازال
ٌ
مشلول،
بتعجيل مخيف ،وهو
ٍ
ال يكا ُد يصد ُر عن���ه ر ُد فعل،
ما السبب العجيب؟ الطائفية؟
أخالقنا التي يجب أن نصلحها
ً
أوال ؟ األحت�ل�ال األمريك���ي؟
األجندة اإلس���رائيلية؟ تخلف
الش���عب العراق���ي؟ الجه���ل
الش���ديد للمجتم���ع العراقي؟
الفس���اد؟ مُخلّف���ات ص���دام
حسين؟ ساس���ة الدين؟ تعدد
القومي���ات والطوائ���ف؟ خطأ

ف���ي الجينات؟ «الش���يعة ما
يعرفون يحكم���ون»؟ إيران؟
دول الج���وار؟ انهيار الثقافة
وانحط���اط الف���ن؟ االقتصاد
الريعي المعتم���د على النفط؟
ساس���ة الصدف���ة؟ نق���ص
التكنوق���راط؟ ...أل���خ ،كلها
أسباب قد تمّت دراس ُتها،
كانت
ٌ
ويمكنن���ا أيضاً ،أن نس���تمر
ً
طوي�ل�ا في التع���داد ،ويمكننا
أيضاً ،أن نطرح نفس السؤال
على أعاجيب أخ���رى :لماذا
تتمكن كردس���تان من ابتزاز
العراق بهذا الش���كل العجيب
فعل
وبتزاي ٍد مستمر ،دون رد ٍ
أبداً؟ هل هو تفوق كردس���تان
العسكري أم السياسي أم ماذا؟
وما الذي يجب ُر البلد على دفع
الجزية النفطية لألردن ،حتى
ُ
يعي���ش أقس���ى أيّامه؟
وهو
يحاس���ب العراق من
لماذا ال
ُ
يتآمر عليه من ساسته؟ لماذا
يطال���ب باس���تعادة أمواله
ال
ُ
وتس���ليم لصوص���ه الكِب���ار؟
ٌ
ٌ
ّ
كثيفة من
غاب���ة
ش���ك ّإنها
ال
العجائ���ب ..ال بداي���ة لها وال
نهاية ..وأكثر منها التفسيرات
التي ت��� ّم طرحه���ا ،فهل من
مخرج من ه���ذا المأزق؟ نعم
 ..أنا أعتقد إن هنالك مخرجاً
وهنالك أجوب���ة .دعونا نعود
للس���ؤال األول ،لكن لنس���أل

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com
المملك���ة العربية الس���عودية
ُ
ت���درك جيّدًا حجم
بدوره���ا،
الض���رر والخط���ر اللذين قد
يلحقا بالمملك���ة ،نتيجة هذا
الخطأ الفادح ،وتأكيد فش���ل
ه���ذه المغامرة ،وهذه الحرب
على اليم���ن  ،وخصوصاً بعد
أنهي���ار تحالفهم العش���ري،
وله���ذا ب���دأوا الي���وم فعلياً،
يبحثون عن مخارج سياسية،
ويتخبط���ون بتصريحاته���م
السياس���ية والعس���كرية عن
نتائج ومس���تقبل هذه الحرب
عل���ى اليم���ن ،الي���وم هنالك
ٌ
حديث عن وق���ف إطالق نار
شامل باليمن ،والمتوقع وفق
المعلومات المُسرّبة ،أن يكون
بشكل دائم»مرحلياً « ،وهذا
ٍ
ما أ ّكدت علي���ه ُ
بعض القوى
الدولي���ة واألممي���ة الراعية
له���ذه المحادث���ات ،الهادفة
إلى إنق���اذ المملك���ة العربية
الس���عودية التي غرقت كثيراً
في المستنقع اليمني ،وبدأت
هذه القوى الدولية ،وبعضها
ٌ
حليف للمملكة ،تخش���ى فعلياً

البيت الشعري:
والعيب فينا
نعيب على زمانِنا
ُ
ُ
عيب سوانا
 ..وما لِزماننا ٌ
َ
ذنب
ونهج���و ذا
الزمان بغير ٍ
ُ
..نأخ���ذ على س���بيل المثال
العراق ،لم يرى االس���تقرار،
حزب
بعد أن اس���تلم السلطة
ُ
البعث ،واس���تمرت لحد اآلن
المجازر ،وس���الت انها ُر الدم
بقطار
 ،ويقال أنهم ج���اؤوا
ٍ
أمريكي ،بينما ص���دام تمرد
على أمري���كا ،والحق يقال،
ّإنُه اطلق على اسرائيل ( 39

ً
صاروخا ،وتحدى أمريكا،
)
وغزا الكويت ومس���حها من
ُ
بوش
الخريط���ة ،وأعاده���ا
أمريكا للوج���ود ،واآلن هي
أغنى دوله بالعالم ،وأمريكا،
استدرجت القاعدة وأبن الدن
الس���عودي الى أفغانس���تان،
لمقاتل���ة الم��� ّد الش���يوعي،
وحررت أفغانستان ،لكن ابن
ألدن ومجموعت���ه القاعدة،
أيضاً تمردت عل���ى أمريكا،
قر
وضرب���ت أمريكا ف���ي ُع ِ
داره���ا في (  ) 11س���بتمبر

كيف س���قطت الموصل ،قبل
أن نس���أل «لم���اذا» ،لنراجع
موض���وع الطائفي���ة :ه���ل
والس ّنة
تصارع فيها الش���يعة ُ
فس���قطت؟ ل���م يح���دث هذا!
صحي���ح إن «الطائفية»
إذاً،
ٌ
مُدمرة ،وربّما س���اعدت على
بقاء أحتالل داعش لها ،لكنها
لم تكن الس���بب في س���قوط
الموص���ل ،اذاً ،ه���ل تس���بب
الفس���اد في الموص���ل بفراغ
خزينته���ا ،ولم يع���د بإمكان
حكومتها أن ُتق��� ّدم الخدمات
للن���اس ،وال دف���ع الرواتب،
الناس عليها واسقطوها
فثار
ُ
؟ ل���م يحدث ش���يء من هذا!
صحيح إن الفساد مدمر ،لكن ُه
ٌ
ل���م يكن ه���و الموضوع هنا،
هك���ذا يمكننا أن ُنصفي جميع
احتم���االت س���قوط الموصل
أع�ل�اه ،دون أن نج���د إن أيًّا
منها قد تس���بب في سقوطها،
ويمكنن���ا بنف���س الطريقة أن
نفح���ص كل االحتماالت أعاله
النهيار العراق المستمر ،دون
أن نجد واحدة منه���ا ،تقنعنا
بأنها وراء س���يناريو االنهيار
والش���لل الذي يج ُد البلد نفس ُه
في���ه ،فال ي���رد وال يدافع عن
نفس���ه ،كم���ا تفع���ل البلدان
األخ���رى ل���دى تعرضها ألي
خطر ،الحقيقة الواضحة أمام

أعينن���ا أن الموصل س���قطت
بت���رك الغالبية الس���احقة من
الوحدات العسكرية لمواقعها،
بخيان���ة قيادية معروفة ،هكذا
سقطت الموصل ،وحتى لو لم
تكن في الموصل أيُّة طائفية،
وحتى لو كانت إرادة جيش���ها
للقتال اس���طورية ،ولو كانت
أنظ���ف مدينة ف���ي العالم من
الفس���اد ..ثم أمر ُ
قادة جيشها
ُ
أن ُتترك المدينة ،فستسقط تلك
المدينة! لق���د تمكنت داعش،
وم���ن وراء داعش ،أن يضع
على قيادة تلك القوات عمالءاً
جاهزي���ن لالنس���حاب في أيّة
لحظة تص���د ُر فيه���ا األوامر
إليهم! ب���ل أن هؤالء العمالء
كانوا من التمكن من أمورهم
بحيث لم يحتاجوا حتى لسحب
أسلحة قطعاتهم معهم ..على
األقل ليبرئوا أنفسهم من تهمة
بحجج
العمال���ة ،وليتحججوا
ٍ
أخرى ،ول���م يحتج هؤالء أن
يهربوا خارج البالد ،بل ذهبوا
إلى بغداد ،فق���د كان لفريقهم
س���لطة على القيادة العليا في
الب�ل�اد ،أمّنت لهم الس�ل�امة
بع���د فعلتهم ،هكذا س���قطت
الموصل ،وبالتالي فقد سقطت
قبل تاريخ س���قوطها الفعلي،
سقطت في اليوم الذي تمكنت
«داعش الكبرى» من تنصيب

عام  2001م ،وجاءت اآلن
رح���م القاعدة،
داعش م���ن ِ
ُ
تحم���ل الفك���ر التكفي���ري
الوهاب���ي الس���عودي ،وهذه
المجموع���ة م���ن مخابرات
وضباط وفدائي���ي صدام،هم
اآلن قي���ادات الدواع���ش،
يقوم���ون بأعم���ال ذب���ح
وتفخيخ ،وجثث في الطرقات
لألطفال والنس���اء والشباب
والحيوان���ات
والش���يوخ
والش���جر ..حتى إن من تبقى
ُ
اليعرف
على وج���ه األرض،

أم الربيعي����ن  ,أهمية تاريخية
وحض����و ٌر سياس����يي وتعددية
اجتماعية ،جعلها بعد العاصمة
أهمي����ة  ،ومفص� ً
�ل�ا حساس����اً
ومزعجاً ومريباً في اس����تقرار
���كل ع����ام ،فهي
الوض����ع بش� ٍ
تهب منها
بمثاب����ة النافذة التي ُ
تعجب س����فينة
الري����اح التي ال
ُ
الوطن ،و التشتهيها أشرعتها
المتع����ددة االتجاهات والمبحرة
بال بوصلة ،تنوعها االجتماعي
وخلفياته ،بارو ٌد لقنبلة ..لطالما
كان فتيله����ا الطائفية والمذهبية
والقوميية ,وس����بباً ساعد على
الضي����اع ..أيض����اً ،عامل قوة
باحث عن وحدة مصير ..وحدة
يتنفس
عيش مش����ترك  ،ورئة
ُ
منه����ا الوطن جمالي����ة الوحدة
والتعددية والتعايش الس����لمي،
والقل����ق والح����ذر ،ومقياس
للسياسة وتقلباتها وأوجاعها،
ومزاجي����ة محترفيها ..ساس����ة
ورجال دين ورجاالت عس����كر،
طيفه����ا الملون تجمع���� ُه هوية
الوط����ن الواح����د ،وبمس����افات
متس����اوية ،حين ال توجد هوية
غير هويته ،وهوي����ات متعددة
كأل����وان طي����ف مجتمعها حين
يغيب الوطن ،فهي صدى بغداد
ُ
ُّ
ُ
رأسها ،ومِفصد
وندها،
وصداع ِ
أعدائها  ،توزعت مشاكس����اتها
بي����ن التم����رد والعصي����ان و
األحتالل ,ولكن ال ش����يء أعلى
من أس����م الع����راق الهادر من

التط���ورات بالمل���ف اليمني
،وخصوص���اً مع الحديث عن
التفاق ش���امل
قرب التوصل
ٍ
«مرحل���ي « ،إلط�ل�اق النار
باليم���ن الذي س���يتبع ُه على
االرج���ح ،مناقش���ة تفاصيل
الحل السياس���ي  ،و» ّ
كل هذا
الحديث يج���ري بالوقت الذي
تس���تم ُر فيه تفاصيل الحرب
على الشعب اليمني « ،ولكن
بح���ال فش���ل التوص���ل لهذا
االتفاق  ،فإن من المتوقع أن
تكون لتداعيات هذا الفش���ل،
سيناريوهات وتداعيات ع ّدة،
سنش���ه ُدها مع مرور القادم
م���ن األي���ام ،فهل يس���تطيع
السعوديون تحمل تداعياتها،
وخصوص���اً إن له���م تجارب
ع ّدة في الصراع مع الش���عب
اليمني منذ ع���ام  1934م،
ومن هن���ا س���ننتظ ُر المقبل
من األيام ،لنق���رأ نتائج هذه
بشكل واضح.
التطورات
ٍ

الهويات الثانوية ،لتكون غطاءاً
للمتآمري����ن مم����ن انض����م الى
داعش الجريمة؟؟؟ هل يدخلها
ٌ
جيش ت����وارى عنها ف����ي ليلة
!! ال يف� ُ
ُ
���ك طالس����مها إلاّ
دعاة
تحريرها اليوم ،أم حش ٌد وطني
أم حش ٌد ش����عبي أم بيشمركة أم
أبناء عشائر؟ أسماء لمشاريع
توزعت بين الطائفية والقومية
في عقلية السياسي ،فهل تختفي
تل����ك المس����ميات ومش����اريعها

ُ
،وينطلق من أرض سنحاريب،
قطار الوطن الواحد والش����عب
الواحدُ ،
ِماء أبنائه
تخط خطاه د ُ
األبرار؟ أم بداي� ُ
ذبح
لمخطط
���ة
ِ
وحدته؟ رج����االت تحريرها في
مخ����ازن بنادقه����م ،مش����اريعٌ،
وعل����ى أرضها س����وف ُ
ينفذ ما
ُ
ُ
واقع
كتِب على ال����ورق ,فرض ٍ
جدي����د ,والعراق ل����م يعد عراق
ما قبل داعش ..هذا ما ّ
بش����رت
ب���� ِه ألس� ٌ
���ن كثي����رة ,أي داعش

ه���ذه الجثة لم���ن تعود عن
تلك ،وتناغماً مع هذه الجرائم
ُ
مايزال الدواعش
الوحش���ية،
وغيرهم يلهثون وراء المال
ويشرّعون « نكاح الجهاد «
 ،حتى صارت المرأة يتداولها
أكث ُر من عش���رين ش���خصاً
في اللحظة ،وفقاً لش���رعهم
وشريعتهم المارقة ،وشرّعوا
لثقافة « السبي « المنحطة،
وتاجروا باألعراض بفتاوى
ش���رعية ،مركزها رجال دين
بالرياض ،وأيّده���ا األتراك،

حسبما كش���ف ُه وزير داخلية
تونس ،بعد هروب بعض من
معارك
ت ّم أس���تدراجهن الى
ٍ
من ضمنها « جهاد النكاح»
 .افتونا أيها العقالء  ..ماهو
الحل لكي تس���تقر هذه الدول
؟ لتكون آمنه مثل الس���ابق،
وتنعم بالخير واالس���تقرار ،
ُ
نح���ن بحاجة الى جالد أم
هل
نظام ديموقراطي انتخابي ..ال
ُ
يهش وال ينش!؟

صائب خليل
 8كانون اول 2015
داعشيين على قياداتها..
ماذا ع���ن األس���باب األخرى
ولماذا إذاً ،يكث ُر التحليل فيها
واألخ���ذ والرد؟ كل م���ا ُكتِب
عن تلك األس���باب عدا خيانة
القادة ،هو محاوالت تشويش
عل���ى الذهن وتضييع طريقه،
وه���ذا مه���م ألنه���م يريدون
إسقاط مدن أخرى ،ولو عدنا
إلى أس���باب انهي���ار العراق
وشلله التام ،أمام ما يواجه ُه
من تحديات ،أو تفسير ضعفه
الش���ديد أم���ام كردس���تان أو
األردن ،فأننا س���نج ُد س���بباً
واحداً ال غير ،وهو أن أعداء
الع���راق ق���د تمكن���وا من أن
يضع���وا عل���ى رأس العراق،
كما وضعوا على رأس قطعات
القوات المسلّحة في الموصل،
ش���خوص
ش���خوصاً منهم،
ٌ
يعلمون أنها ستأتم ُر ألوامرهم
مثلما تأتم ُر داعش ،لذلك ترى
العراق تحت ابتزاز كردستان
ً
مخجال بوجه
واألردن وت���را ُه
االختراقات العسكرية التركية
وغيرها ،ال ش���يء يت ُم بناء ُه
فيه ،وال حكومة له ،يس���ألها
الناس عمّا يج���ري ،وال عن
أموره���م ،إعال ٌم يمتأل بالكذب
بش���كل
والتدمير االجتماعي
ٍ
مه���ول ،وينش��� ُر التخل���ف
والخراف���ات علناً ،ال أحد يعلم

معركة تحرير الموصل معركة تحديات
مأذنتها الحدباء الشامخة ،والتي
ما انقطعت تذكيراً وتحذيراً ألهل
نينوى بالعراق الواحد ،وحذاري
عراق ..فبدونه ال
أن تكونوا بال
ٍ
وجود لنينوى !! مدينة الزهور
تعي� ُ
���ش محنة الغي����اب ,هل هو
غياب باإلرادة ؟
غياب قسري أم ٌ
ٌ
وهل هي البداية لمشوار طويل
ُ
تحرقة نيران االشتياق
أم فراق
جناحي
للوطن ؟ وهل ستكس���� ُر
ّ
���رها،
ثوره����ا المجنح قيود أس� ِ
وتطي���� ُر غرب����ان الم����وت من
أغصان أشجارها !؟ أيا ٌم حبلى
ُ
التكهن بها
���ب
تتنظرها ،ويصع� ُ
 ..فف����ي أقل من ليلة ،وقعت بيد
االعداء ..فهل تعود ّ
بأقل منها ؟
وكيف سقطت ؟ ال إجابة شافية
ومقنع����ة ،مؤامرة أم انكس����ا ُر
ٌ
هزيمة
جيش وانهي����ا ُر دولة أم
ف����ي ص����دور الجمي����ع ،وجدت
قادته����ا ؟ فهل تعود بطالس����م
مثلم����ا س����قطت !؟ وضعه����ا
معق���� ٌد وأزمته����ا كش����فت عن
الكثير ،وس����وف تخلُّف ورائها
الكثير ..تصدع وتآكل ألواصر
لُحم ِة مجتمعها ،تهجي ٌر وأس���� ٌر
وذبح
وس����بايا وتطهي ٌر عرقيٌ ،
لتاريخه����ا وإرثها اإلنس����اني،
ووحدتها الوطنية ّ
الهش����ة التي
ً
طويال ام����ام أعداء
لم تصم����د
الوطن ،معرك� ُ
���ة تحريرها تحت
أي مس����مى ..فهل تحرر بأسم
الوطن الواحد ،ليبلسم جراحات
الوطنيين من أبنائها ؟ أم بأسماء

من أنهيار مفاج���ئ وهزيمة
مباش���رة للحليف الس���عودي
باليمن ،وبهذه المرحلة  ،فإن
م���ن الواضح إن هنالك قلقاً
صنع القرار
فعلياً ف���ي دوائر ُ
األميرك���ي م���ن التداعي���ات
المستقبلية لهذه الحرب على
الحليف الس���عودي بالدرجة
األول���ى  ،وعل���ى مس���تقبل
وتطورات ونتائج هذه الحرب،
طبعاً ،ه���ذا القل���ق ناب ٌع من
براغماتية واش���نطن النفعية
تتلخص في خش���يتها
الت���ي
ُ
حرب مفتوحة في
من اندالع
ٍ
المنطقة ،س���تض ّر بانسيابية
تدفق النفط الخليجي من باب
المندب إلى الغرب ،وقد تتطو ُر
حرب إقليمية مفتوحة ،قد
إلى ٍ
يكون «اإلسرائيليون» جزءاً
ُ
منها،هذا ما تخشا ُه واشنطن
ُ
تعمل على
اليوم ،لذل���ك فهي
إضع���اف ّ
كل العوامل التي قد
تؤدي الى تبل���ور معالم هذه
الحرب.
ختاماً  ،يبدو إن الس���اعات
ُ
س���تحمل المزيد من
المقبلة،

علي محمد الجيزاني
ناشط مدني

املوصل تخبرنا ملاذا ينهارُ العراق

ال أج���� ُد أي دور للثقاف����ة أو المثقف
في توعية الناس لكل تلك األس����باب
صحيًا ،كل شيء
التي ذكر ُتها أعالهّ ،
الصحية الشيء
خاوي  ،المؤسسات
ّ
فيها غير الفس����اد وغياب تام ألبسط
عالج ألبس����ط مرض ،ومن الناحية
التكنولوجي����ة ..وس����ائل االتص����ال
وشركات الهاتف وشركات االنترنت..
م����ن أكبر الس����ارقين لهذا الش����عب
الس����اكت على كل هذه السرقات التي
تحصل ّ
بحقه ..أرقام وحقائق موجعة
عن حجم األموال الكبيرة التي تقودها
ش����ركات اإلتص����ال ،وم����ن الناحية
���ع األثرية مدمرة
الس����ياحية ،المواق� ُ
ومهملة ،وال توج ُد فيها مرافق بناء،
تجذب الس����واح ،وبذلك تكون مورداً
ُ
ً
ودخال مهماً في حال هبوط أس����عار
النفط العالمية ،ومن ناحية السياحة
الديني����ة ،لم يكن امام الدولة غير أن
تسمح لآلالف من الزائرين أن يدخلوا
دون تأش����يرات لهذا البلد ..كل شيء
مجاني هنا في مواسم الزيارة ،وهي
بذلك تفق ُد مورداً آخراً مهماً لها ،أمّا
���ير وفق أجندات من
القضاء فهو يس� ُ
قبل جهات نافذة في الدولة ،تتمس� ُ
���ك
���ير العدالة وفق
بهذا المل����ف ..تس� ُ
مقتضيات ض����رورة الحزب الفالني
!!تعالوا وحدثوني عن معنى السيادة
ونح����ن النفق ُه في إدارة أمور بلد من
أغنى البلدان في العالم..
حدثون����ي ع����ن معنى الوج����ع الذي
ُ
ونحن النري����د الخوض في
يصيبن����ا
مس����ائل الفس����اد ،والنري ُد تس����ليط
الضوء عليها ،ألن الفاسدين تحميهم
ُ
تمسك السلطة بقبضة
أحزابهم التي
ُ
ً
التترك مج����اال في نهضة
حديدي����ة،
ُ
مايمكن إصالح����ه ،تعالوا
وإص��ل�اح
وحدثوني عن الس����يادة ماذا تعني..
أنظروا كي����ف انتهكنا س����يادتنا ُ
منذ
زمن ..لماذا اليتعل ُم هوالء من احداث
صدام ونهاية عهده..
س����يادتنا الحقيقي����ة حينم����ا نتحول
لبل���� ٍد وش����عب يدعو لإلص��ل�اح من
أرض الواقع ،ولي����س من صفحات
وفضاءات مواقع التواصل االجتماعي
فقط ،الس����يادة هو أن تكون س����يداً
بعمل����ك وبنجاح بلدك ،وتخليصه من
المفس����دين الذين يتلونون كل يوم،
بحثاً عن مص����در آخر لالنتفاع منه،
مثلما تفع� ُ
���ل الطحال����ب ،وماذا عن
س����يادتنا التي اهدرها الفاس����دون؟
الشيء ُ
يقف امام مصائبنا الكبيرة..
كله����ا تخلت عن����ا ..ل����م يتبقى غير
المفسدين.
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ً
بديال عن الم����ادة  !! 140وما
لم تحقق ُه م����ادة ّ
فض النزاعات
ً
ُ
مدخال
يتحقق
بفضل داع����ش،
لألقالي����م ،مؤش� ٌ
���رات ،م����ا دار
حولها وبالتحديد معركة تحرير
ُ
صراع أقوياء العالم
س����نجار،
وجس
وه ّزة لمشاريع وإرادات
ُ
نبض ،وأهمها تس����جيل حضور
للوالي����ات المتح����دة األمريكية
تحدي����داً ،إلبعاد القرار العراقي،
وكيفيت����ه ف����ي تحرير األرض،
والحيلولة دون استعانته بقواه
الشعبية ،والمس����اعدة من قبل
التحال����ف الرباع����ي  ,وأحداث
طوزخورماتو ،ما هي إلاّ ٌ
هزة
ارتدادية ،بعدما انكشف الغطاء
عن مس����تور الحليف الصديق،
ُ
يحمل في جعبته سيناريو
والذي
الج����زرة والعص����ا ,الج����زرة -
وعود الدعم للعملية السياسية،
والعص����ا  -تقس����يم الوطن اذا
خرجت الحكوم����ة العراقية عن
بيت الطاعة األمريكي !!
فالتح� ُ
عجل
���رك األمريكي الذي ّ
في تحرير سنجار  ،وآخر تحرير
األنبار ،وفتح ملف الموصل في
الوقت الذي ما ُ
تزال فيه  ,بعض
المناطق والقريب����ة من بغداد،
مغتصب����ة ،ولم يجه����ز القرار
نفس
العراقي لتحريره����ا ،فيه ُ
ً
وإكماال له����ذا التوجة،
التآمر،
باش����رت تركي����ا م����ن جانبها،
اس����تعداداتها لدورها للمرحلة
القادمة مسبقاً..

من يدير البنك المركزي ،وإلى
تذهب أموال���ه !! وكيف
أين
ُ
ُ
يح���ل بالفضائح
؟ وم���ا الذي
المالية والعسكرية ،وال لماذا
تبقى قوات التحالف بعد ثبات
مساعدتها لداعش ،وقصفها
للقوات العراقية والس���ورية،
ّ
وبعد فضح التحرك الروس���ي
ألهدافه���ا ..لماذا ال يس���تعي ُد
أسلحته من كردستان ؟ ولماذا
ال يمنعها من بيع نفطه ،خاصة
إلس���رائيل؟ ال أحد يفهم كيف
تجيب تركي���ا العراق بأنها لن
تخرج من أراضيه ألنها تري ُد
مس���اعدته!! ال يوجد تفسير
لكل ه���ذا عن طري���ق قائمة
االحتماالت التي ُ
ينبش اإلعالم
رأس���نا بها من الصباح حتى
المساء ،بحثاً ومناقشة ،لكن
سبب واضح ومباشر،
هنالك
ٌ
ُفس���ُر كل هذا بسهولة ،وال
ي ّ
يحتاج أليّة بحوث ،وهو نفس
س���بب س���قوط الموصل :إن
أعداء الع���راق وضعوا على
العراق ،مثلم���ا وضعوا على
رأس الجيش ف���ي الموصل،
ش���خصاً منهم! ه���ل تريدون
دليال ؟ أنظ���روا ً
ً
مثال ،عندما
حدثت المشكلة مع البيشمركه
في طوز خورمات���و ،وتهديد
ألول
الحش���د وتقدي���م قواتهّ ،
ً
مس���ؤوال
م���رّة رأى العراق،

ُ
ً
يتحدث كالبشر في
كردستانيا
مشكلة مع بغداد ،ويتكل ُم عن
الصداقة والوط���ن وغيرها،
خاصة ف���ي الرد على تهديد..
لماذا؟ هل تغيّ���رت طائفيتنا؟
هل تغيّر فس���ادنا؟ هل صرنا
فجأة أقل «ش���وفينية»؟ هل
قوة كردستان فجأة؟
انخفضت ّ
أب���داً ،الف���رق الوحيد هو أن
الرأس الذي ُ
يقف على الحشد،
لم يكن قد ت���م تعيينه من قبل
خن���دق كردس���تان وداعش،
الخندق األمريكي اإلسرائيلي،
وكردس���تان أدرك���ت ذل���ك،
وعرفت أن عليه���ا أن تتكلم
تبصق بوج ِه
هذه المرّة ،ال أن ُ
من يحاسبها ككل مرّة ،لم يكن
في رد الفعل الكردي أي شيء
عجي���ب ،ولن نج���د أعاجيباً
أخرى،ول���ن ندف���ع الجزي���ة
لألردن ولن نبتلع اإلهانات بال
تفس���ير ،عندما يكون الرأس
ال���ذي يحك ُم بالدن���ا ،قد جاء
بإرادتن���ا ،ولي���س في الغرف
الكردس���تانية األمريكية..هذه
هي القص���ة من األل���ف إلى
الياء!

عادل عزارة
ف����ي اجتي����اح ش����مال العراق،
ألطماع
وأحت��ل�ال الموص����ل،
ٍ
تاريخي����ة ،ث���� ّم الوص����ول الى
كركوك ،والسيطرة على منابع
���در للطاقة،
النف����ط فيها ،كمص� ٍ
بعدما فرضت روس����يا عقوبات
عليها ،وتطويق إقليم مس����عود
وتحجيمه بهذا الش����كل ،وعدم
الس����ماح ل����ه بالتم����دد بأتجاه
كركوك وعي����ن العرب والرقة،
ً
وصوال الى المناط����ق الكردية
فيها ،معرك� ُ
���ة تحرير الموصل،
ُ
معركة تحديات بالغة الخطورة،
ُ
بعدم����ا تغي����رت آلي����ة الحرب
عل����ى اإلرهاب بدخول روس����يا
ومحوره����ا ،ونتيج����ة لذل����ك،
تشرذم القرا ُر العراقي ،وتوزع
عل����ى ثالث مح����اور ،الكرد مع
الواليات األمريكي����ة وحلفائها،
قلباً ورغب� ً
���ة ,و ( األربعيون –
المذاه����ب األربعة اإلس��ل�امية)
العرب مع الواليات واتباعها من
ال����دول العربية الداعمة لداعش
 ،وال رغب����ة لهم ف����ي التحالف
الرباعي ،مادام����ت إيران طرفاً
فيه ،و ( الجعفريون – المذهب
الجعفري اإلس��ل�امي) ،انقسموا
الى قس����مين ،قس ٌم منهم ..عين ُه
على الواليات المتحدة وتحالفها
،لكون رئاسة الوزراء بأيديهم،
وقس ٌم منهم ،قلبهم مع التحالف
الرباع����ي ،وأعينه����م تراق����ب
الواليات المتحدة ،واالس����تعداد
لمخططاته����ا الخبيث����ة ،القرا ُر

العراقي الرسمي ،والذي يحاول
تحالف معين في
أن ال ينجر الى
ٍ
الوقت الذي تنج���� ُر فيه أحزاب
الس����لطة ،صانعة الق����رار الى
تحالفات وتبعية كاملة ،ولم تلتزم
بمصلحة البلد ،وقراره السيادي
ُ
التخبط والتشرذم،
المستقل ،هذا
ُ
ويخلق
ينعكس س����لباً،
س����وف
ُ
وضعاً كارثياً على البلد ،يُصعُّب
على الحكومة تج����اوز األزمة،
مشاريع ال
وكيفية التعامل مع
ٍ
تري ُد للعراق وش����عبه السالمة،
ٌ
تحديات كبرى ،واختبا ٌر للقوى
الوطنية والشعبية أيضاً ،وليس
الحكومة وحده����ا ..في الثبات
بوجه مشاريع االعداء ،واختبا ٌر
للحكومة وإصالحاتها وما وعدت
من عالجات موضعية ،تش����في
فيها ما خلّف����ه العطا ُر والدهر،
ش����رط نجاح المعركة والحفاظ
عل����ى وح����دة الع����راق ،أرضاً
وش����عباُ ،اجماعاً وطنياً وقراراً
سياس����ي موحد ،ليكون خارطة
طريق ،إلخراج الوطن من شبح
ّ
ولحل المشاكل ما قبل
التقسيم،
داع����ش وما بعد داعش  ،فهل
ُجهّز القرا ُر السياس����ي الشجاع
م����ن الجمي����ع ،مثلم����ا ُجهّزت
متطلب� ُ
���ات التحرير؟؟ أم للعراق
رب يحميهما،النجاح
وللموصل ٌ
ف����ي الموصل بداية المش����روع
الوطني ،والفش����ل فيه ،سوف
���كل
ينعك� ُ
���س عل����ى العراق بش� ٍ
عام .

