اراء

االربعاء 2015 / 12 /16

العدد 2491 :

بيان التعاون الخليجية
(  ) 36والحقيقة المبهمة
عبد الخالق الفالح

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

من خالل البي���ان الختامي لقمة
التع���اون الخليج���ي ( ) 36في
الرياض  -األربعاء  9ديس���مبر/
كانون األول ،تأت���ي هذه المرّة
في مرحل��� ٍة توصف باألكثر دقة
بالنس���بة للمنطقة ،بالتزامن مع
نزاعات ف���ي اليمن ،والتطورات
واالنتص���ارات العس���كرية في
س���وريا والع���راق عل���ى قوى
اإلرهاب ،وانخفاض أس���عار النفط ،و نستطيع
أن نع���رف الكثير من الحقائ���ق التي قد تكون
مبهمة لِما يجري في مثل هذه القمم المصطنعة،
ويؤكد هيمنة المملكة العربية الس���عودية على
قراراتها ،دون مشاركة اآلخرين في صياغتها،
ُ
ويمك���ن العودة الى الخلفي���ات الحقيقية ،بين
دول ه���ذه المنظومة ،فهي ل���م يكن لها محل
وموقف مُش���رّف من التدخل التركي ،وتوغل
قواته العسكرية داخل األراضي العراقية ..في
ّ
نف���س الفترة التي انعقدت فيه���ا قمة التعاون
الخليجي���ة  .ربّما يعتق ُد البع���ض ّ
إن الخالفات
بين هذه التش���كيلة الخليجية ..من الس���هول ِة
طيُّه���ا ،وتنتهي بمجرد جل���وس األطراف من
أج���ل حلّها ،ويت���م االتفاق عل���ى األمور بكل
يسر ،لكن الواقع كما قال المؤرخ الشهير أبن
خل���دون  (:اتفق العرب عل���ى أن اليتفقوا )،
ّ
الشك فيه ،إن هنالك جملة من الخالفات
ومما
التي من الصعوب���ة تجاوزها بين هذه الدول،
ٌ
عالم���ات فارق���ة على ج���دران البيت
وله���ا
الخليجي المنخور في الداخل ،والتي س���تبقى
تطب���ع أفقها على األجندة
عالمات وتحوالت،
ُ
السياس���ية ،وتعثرات وتغي���رات في موازين
القوى في المنطقة ،هي ليست بظاهر ٍة جديدة
،فالمع���روف إن هنالك العديد م���ن الفجوات
والفروق���ات في وجه���ات النظ���ر ،تظهر في
ُ
البعض
الكثير من األحيان على الس���طح  ،إمّا
ٌ
ممكن
من هذه الخالفات ،فتبقى سرّية وآثارُها
مالحظتها م���ن التكتالت داخل منظمة التعاون
الخليجي ،وفي المؤتم���رات الدولية التي ُ
تدل
على عمقها السياس���ي ،والمخ���اوف األمنية،
تمنع
والتي تعتب ُر من األس���باب الرئيسية التي ُ
توحي���د ّ
صفها وافتقار ه���ذه المنظومة للثقة،
بسبب ابتعادها للنظام الراسخ ،والبناء المحكم
والس���تراتيجي  ،ويمكن أن تك���ون الخالفات
الحدودي���ة والتناف���س العائل���ي ،وأختالفات
السياس���ات الخارجية ،وطبيع���ة دور مجلس
التعاون اله���ش وادائ ُه  ،ومن جملة الخالفات
أيض���اً ،والتي وصل���ت ح ّد لقطيعة  ،س���حب
السفير الس���عودي من الدوحة عام  2002م،
والتي كانت من أه���م الخالفات التي كادت أن
تعصف ّ
بكل المنظومة واختاللها ،إمّا المشه ُد
اآلخر في الخالفات ،ه���و ما حدث في مارس
/آذار  2014م ف���ي تاري���خ دول المجموعة،
عندم���ا س���حبت كل من البحري���ن واإلمارات
والسعودية س���فيرها من دولة قطر ،وهذا من
ُ
تكش���ف معايب هذه المنظومة ،
األحداث التي
ولم تنحل إلاّ بتدخل أمير الكويت على أس���اس
ترك الخالفات جانب���اً ،والمُضي بالقمة التالية
ُ
سلطنة
التي ُعقِدت في الكويت ،والتي اتهمت
ُعم���ان فيهاً ،
كال من قط���ر والمملكة العربية
ّ
ب���كل صراحة،
لس���عودية بدعم اإلره���اب..
واشعلت الحروب التي ُتشن في المنطقة التي
ُ
تهدف الى إس���قاط أنظمة فحس���ب ،بل هي
ال
ٌ
مرحلة لضرب ال���دول وتخري���ب اقتصادها،
وضرب الهوية الوطنية والتاريخية ،وترسيخ
ُ
التعترف بحكم الدين
المذهبية والتي أكثرّه���ا
أساساً ،ولم تنتهي عند هذه النقاط  ،بل سعت
بعض دول الخليج العربي ،الحتواء الثورات،
خ�ل�ال فترة قيام ما يُس���مى ( الربيع العربي )
وكب���ح ِجماحها ،ودعم المؤامرات المضادة،
،
ِ
إلعادة ُ
النظم الس���ابقة في بعض البلدان ،كما
في ليبيا وتون���س أو في مصرُ ،
حيث تقاطعت
قطر مع سياس���ات ال���دول الخليجية األخرى،
والتي سعت لوأدها ،كما كان للنظام المصري،
ُ
حيث ت ّم اسقاط نظام اإلخوان المسلمين ودعم
للحفاظ
النظام العس���كري ،ووضعت كل ثقلها ِ
عل مكانة مصر التاريخية ..من قبل اإلمارات
والس���عودية والبعض اآلخر،وبقيت قطر من
ُ
تختلف معه���م ،ووقفت مع النظام
الدول التي
التركي في تلك المهمة الضليعة ،كما كش���ف
السفي ُر األمريكي السابق في تركيا  -فرانسيس
ريتش���اردون ،ت���ورط حكوم���ة رج���ب طيب
أردوغان ،بدعم اإلرهاب في سورية ،بمختلف
مس���ميات تنظيماته ،وإن الحكوم���ة التركية،
بشكل مباش���ر مع فرع تنظيم القاعدة
تعاونت
ٍ
اإلرهاب���ي في س���ورية ،وق ّدمت ل���ه مختلف
أش���كال الدعم ،وأ ّكد النائب عن حزب الشعب
الجمه���وري « رفيق أريلماز» ،وفق ما ذكر ُه
لإلعالم ف���ي ذلك الحين ّ « :
إن عناصر تنظيم
بشكل واسع في تركيا ،وأشار
القاعدة ،انتشروا
ٍ

إلى ّإنُه « يتم نقل العناصر المسلّحة إلى سوريا
عبر تركيا ُ
ُ
يمكن
منذ أربع سنوات ،األمر الذي
بش���كل واضح ،وحراس
رؤيته في المطارات،
ٍ
يسافرون مع المقاتلين الشيشان من اسطنبول
إلى محافظة اس���كندرونة ،بالطائرة نفسها»،
وقد حاول���ت دول الخليج العربي ،برئاس���ة
المملك���ة العربية الس���عودية ،ثن���ي قطر عن
سياستها المذكورة ،إلاّ أنها ّ
فضلت االستمرار
ُ
تتحفظ
في عملها ،ألن بعض الدول الخليجية،
ُ
تتعامل مع
على دع���م الحركات اإلرهابية التي
تركي���ة كما تعتقد ،وقد تخطى الخالف النطاق
الرس���مي ،واتجه الى وسائل اإلعالم ووسائل
ً
مجاال للتراشق
التواصل االجتماعي ،واصبحت
على الفضائيات وشاش���ات التلفزة ،وتخوين
البعض لآلخر ،وبهذه المناس���بة أو ُد األشارة
ال���ى إن بع���ض دول الخليج العرب���ي ،تتمي ُز
بالعقالنية ،واتبعت سياس���ات تحقيق المصالح
والت���وازن ف���ي التعامالت الدولي���ة ،ونجحت
كم���ا هي س���لطنة ُعمانُ ،
حيث س���اهمت في
ّ
حل الكثير من المش���اكل في المنطقة ،بالطرق
الس���لمية ،واحتضنت مفاوض���ات بخصوص
الملف النووي اإليراني م���ع الدول الغربية (
دول،
 ، ) 1+5وهي إحدى األمثلة لمس���اعي ٍ
اتخذت لنفسها سياس���ة متوازنة ومنفردة في
المنطقة المعقدة ،وتختلف مع البلدان األخرى
ف���ي الكثير من المواقف ،وه���ي أيضاً
نموذج
ٌ
للسياس���ة الفاعلة والمس���تقلة المتقاطعة مع
أطماع الري���اض ،واختطت لنفس���ها طريقها
الخاص ،و سوف تؤيدها في المستقبل القريب،
العدي���د م���ن دول الخليج العرب���ي المحافظة
،وأقربه���م هي دول���ة الكويت ،وم���ن األمور
الت���ي يج���ب ادراكها ،إن ف���ي عملية مكافحة
اإلره���اب المطروحة في البيان الختامي للقمة
( )36ل���دول التعاون ،فإن ُه في الواقع ،اليوج ُد
ٌ
اتف���اق واضح في ذلكّ ،إنما ت ّم امالئ ُه وفق ما
تريده الرياض للتغطية على جرائمها في دعم
اإلرهاب ،والتي كشفت عنها الكثير من الدول
الصديقة لها ،وعلى رأس���ها الواليات المتحدة
االمريكية ،وقد تجل���ت تداعيات األوضاع في
حقائق للدعم الس���عودي ،بعد أن
األنب���ار عن
ٍ
كش���فت مصادر أمنية عن أعترافات أدلى بها
أحد ق���ادة تنظيم «داع���ش» اإلرهابي الذين
اعتقلوا مؤخراً ،تتضمن تس���لم التنظيم ١٥٠
ملي���ون دوالر مع  ٦٠س���يارة دف���ع رباعي،
صنعت خصيصاً للس���عودية،
مكتوب عليه���ا ُ
ٌ
وق���د تلوثت يدها في بح���ر الدماء التي تنزف
من ابناء العديد من بل���دان دول المنطقة مثل
العراق وسورية واليمن ،حيث تقود السعودية
ُ
منذ م���ارس/آذار الماضي تحالف���اً عربياً ،بدأ
جوية ض ّد الحوثيين وحلفائهم
ضربات
بتوجيه
ّ
الق���وات الموالية للرئيس الس���ابق -علي
من
ّ
عبداهلل صالح ،والبحرين تباح دِماء االكثرية،
وتق���دم العون والدعم من أجل اس���قاط أنظمة
البعض م���ن البلدان ،وخاص���ة الممانعة التي
تتميز بحكوم���ات وطنية ،وتعتمد في وجودها
عل���ى قواعد ش���عبية عكس بلدان المش���ايخ
الت���ي تعتم ُد على التوريث ف���ي أنظمتها ،لهذا
ُ
وتبذل
تراها مرعوبة من وجود تلك األنظمة،
المستحيل للقضاء عليها ،وذلك من خالل دعم
التطرف واإلرهاب والطائفية ،وسبق أعتراف
مسؤولين أمريكيينّ ،
إن التورط السعودي في
اإلرهاب يتجاوز الدع���م الى الصناعة ،وكتب
أبرز المحققين األمريكيين  -س���يمور هيرش
عام ٢٠٠٧م ،تحقيق بعنوان «إعادة التوجية
 ، « Redirectionيستعرض الستراتيجية
األمريكي���ة الجديدة في المنطقة التي تس���عى
لخلق فتنة ُس ّنية -شيعية ،باالعتماد على دعم
االمراء الس���عوديين من خالل اطالق الوحش
الوهابي ،يُضاف إلي���ه أعتراف نائب الرئيس
األمريك���ي جو بايدن الذي ق���ال ّ
إن التنظيمات
اإلرهابي���ة ف���ي س���ورية بمن فيه���ا إرهابيو
القاعدة ،حصلوا عل���ى تمويل ودعم آخر من
حلفاء واش���نطن ف���ي المنطقة ،كالس���عودية
وتركيا واإلمارات ،والمع���روف ّ
إن الخالفات
الخليجي���ة – الخليجية ليس���ت ظاهرة جديدة،
والتباين في وجهات النظر العقيمة مستشرية
للح ّكام  ،والمؤس���ف إن
وموروثة بالنس���بة ُ
بع���ض حكومات دوله���ا ،لم تلت���زم بالمبادئ
الدينية واألخالقية واألرث الحضاري اإلنساني
للمجتمع الدولي ،واألمّتين اإلسالمية والعربية،
وقيم وتقالي���د المجتمع الخليجي ،والتي تدعو
الى نبذ العنف واإلرهاب ّ
بكل أشكاله وصوره،
ولم تلتزم المواثي���ق الدولية ،وخاصة ميثاق
الجامع���ة العربية واألمم المتحدة ،وس���اعدت
عل���ى تنامي اإلرهاب ،وم ّدت ي���د العون لهذه
الظاهرة الخبيثة والخطرة ،ولم تدرك تهديداته
للمجتمع الدولي والحياة المدنية وانعكاس���تها
على المنطقة ،بعيداً عن المسؤولية الجماعية
في المحافظة على األمن واالستقرار.

من الذي (( يُس ّل ُم العراق تُرابا ً )) ؟
علي علي
aliali6212g@gmail.com
قال الرئيس الروس���ي  -فالديمير بوتين ..في
تعليق عن وض���ع العراقيين في بالد المهجر:
ٍ
«الس ّ
���نُة يهاج���رون والش���يعة يهاج���رون،
ُ
ً
ويعيش���ون جنبا ال���ى جنب في ب�ل�اد الغرب،
واليتجرأ بعضهم على بعض! إذاً ،المشكلة في
وح ّكامِهم» !
بلدهم وقوانينهم وشيوخهم ُ
ش���خص مث���ل بوتي���ن ،ليطلق وجهة
لم يكن
ٌ
ُ
يصل
نظره ه���ذه ُجزافا ،فهو يعي جيّ���دًا أين
صدى تصريحاته ،والى أين يمت ُد مدى مقوالته
وآرائه ،بل حتى (عطس���اته) ،س���يّما والعالم
اليوم ،بات أشبه بقري ٍة صغيرة ،بفضل وسائل
اإلتصال اإللكترونية ،ووصف ُه هذا قطعاً معيب
ل���و أدرك ُه القائمون على حكم العراق ،فقد كان
حرياً بهم ،أن ينتهزوا س���قوط النظام القمعي،
ّ
وسن ُسنة حسنة
وزوال الطاغية الدكتاتوري،
تعام جديد مع الوض���ع الجديد في العراق
ف���ي ٍ
الجديد ،سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ،إذ كان
األولى به���م ،أن يتنبهوا الى إن البلد في طور
حال كهذه،
النقاه���ة  -إن ّ
صح التعبير -وف���ي ٍ
ً
خاصة ،سيّما وإن أغلبهم
عليهم إيالؤ ُه
عناية ّ
كان معارضاً للحكم الس���ابق ،وعليهم السعي
المش���وهة
الجاد وال���دؤوب في قلب الصورة
ّ
للحكومة السابقة ،ورسم صورة جديدة زاهية،
والعمل على كس���ب ثقة القاعدة الجماهيرية،
لشعب أثقلت ُه الحروب وعبثيات النظام السابق،
ٍ
عالوة عل���ى األنظمة التي س���بقته ،وتعاقبت
عل���ى احتالله وحكمه ،فهل كان ساس���ة مابعد
 2003م كذل���ك؟ لألس���ف وم���ن س���وء حظ
العراقيين ،إن أغلب من تسنموا مراكز القيادة
في مؤسس���ات البلد وهيئاته
ووزاراته ومجالسه الرئاسية،
لم يعيروا أدنى أهمية لمصلحة
البلد ،فتركوا أهواء التدخالت
ً
فضال عن الداخلية
الخارجية -
 ُتعبث باس���تقراره وس�ل�امه
وس�ل�امة أمنه ،فتداعت هذه
المعطي���ات ال���ى ماه���و أكثر

منها ش���راً وتأثيراً س���لبياً على حاضر البالد
ومس���تقبلها ،وشيئاً فش���يئا ،س���ار البل ُد الى
الهاوية ّ
بكل سالس���ة وس���هولة ،وفق جدول
أنفاق
وس���ياق معتمد مس���بقاً ،فأدخلو ُه ف���ي
ٍ
مظلمة غي���ر نافذة إلاّ الى الخ���راب والدمار،
ُ
س���رقة خيراته بما
فيما كان ش���غلهم الشاغل،
تكن���ز ُه أرض ُه من ثروات ،كم���ا أنهم اعتمدوا
سياسة (يامغرّب خرّب) فأجهزوا على حضارة
وادي الرافدين التي بناها ُ
قرون ،س���كان ُه
منذ
ٍ
وقاطن���وه ،وبه���ذا فإنهم عمل���وا بنهج صدام
يتبجح به المقبور،
ذاته ..ذاك النهج الذي كان
ُ
بقول���ه في أكثر من محفل « :سأس���لُّم العراق
أرض مس���احتها 437.072
تراب» !! فعلى ٍ
يقطن ُ
ُ
اآلف من الس���نين،
كم مربع،
منذ بضعة ٍ
ٌ
مختلفة قوميات ُه وأديان ُه وطوائف ُه ،وتبعاً
شعب،
ٌ
لهذا ،فقد اختلفت عاداتهم وتقاليدهم ومفردات
يومياته���م ،وص���ار ّ
لكل فئة منه���م فولوكلور
ٌ
وت���راث يميّزهم عن أقرانهم ،مع
خاص بهم،
هذا كلّه وعلى سعة أرضهم وتنوع تضاريسها،
فق���د توحدوا جميعه���م في ال���والء واالنتماء
لرقع���ة األرض الصغي���رة التي نش���أوا فيها،
ُ
المساحة
وترعرعوا عليها «أبًّا عن جد» ،تلك
م���ن األرض ،أطلق عليها ُ
منذ األزل أس���ما ٌء
ع��� ّدة ،منها بالد مابين النهري���ن ،وباليونانية
ميزوبوتاميا ،وأوروك ،وكذلك أرض السواد،
بأس���م لها ،يتغي ُر
كما تخصصت كل مدينة فيها
ٍ
ُ
فالعاصمة
على م ّر التاريخ والسلطات الحاكمة،
بغداد على سبيل المثال ،تقلبت بين أسماء ع ّدة
تبعاً لهوى حاكمه���ا ونزواته ،إذ صار لها من
األسماء (بغداذ وبغذاد وبغذاذ وب ْ
َغد ُ
ِين وبغدان
وم ْ
َغدان) ث ّم أطلق عليها دار الس�ل�ام ،ومع كل
متغيرات السياسة ،لم يتأثر العراقيون بفئاتهم
وقومياتهم ودياناتهم بتلك التغيرات ،فعاش���وا
ف���ي عراقهم ،وتعايش���وا  ..رغم���اً عن أنف
ُح ّكامه���م مهما جاروا وظلمواّ ،إنُه لمن المؤلم
الجدد هم
الي���وم القول واإلقرار ،بأن ساس���تنا ُ
الذين سيُسلمون العراق تراباً ال صدام !!

3

ملاذا تسارعت األحداث؟ كيف نتخ ُذ موقفاً؟
بات مؤكداً ،أننا نم ُر بأخطر لحظات
م ّر بها الع���راق في تاريخهُ ،
ومنذ
تأسيسه ،فقد تس���ارعت األحداث
خاصة،
في المنطق���ة وفي العراق ّ
ُ
يت���رك الوقت
بش���كل مذه���ل ،ال
ٍ
ال�ل�ازم ،لهضم ما يج���ري حوله،
وكيفية التعامل معه.
لم���اذا تس���ارعت األح���داث هكذا
فج���أة؟ في رأيي ،إن الس���بب هو
ظهور الحش���د من جهة ،ودخول
ال���روس عل���ى الخط م���ن الجهة
الثانية ،لق���د كان المخطط ،أن يتم
بن���اء الدمار في الع���راق تدريجياً
قبل إن���زال الضربة القاضية ،لكن
والدة الحشد ،س���رّعت الضربة،
ش���خص أكثر
فكان من المطلوب،
ٌ
إطاعة لألمريكان من المالكي ،فت ّم
ً
عاجال !! ث ّم جاء الروس،
استبدال ُه
فأدخل���ت ق���وّة غيّ���رت موازين
الحرب ،وفضح���ت تماماً ،العالقة
بين أمي���ركا وداع���ش ،وأعطت
ش���عوب المنطق���ة األم���ل ،فتهدد
المخط���ط كلّ���ُه بالفش���ل ،وفقدان
إس���رائيل وأميركا لفريستيها ،لذا
ُ
ُ
تتكشف
األحداث
توجب االسراع،
بس���رعة ..ع���ن مؤام���رة هائلة،
يتوجب على
ووض���ع معقد ج��� ّدًا،
ُ
الم���رء أن يختار موقف ُه س���ريعاً،
فهنالك خندقان عظيمان يتقابالن،
وعلى كل شخص في العراق وفي
خندق
المنطقة ،أن يق���رر في أي
ٍ
يقف ،لقد كان اليونانيون القدماء،
أي رجل
يحكمون باإلع���دام على ّ
ناض���ج ،يثبُت ّإنُه ل���م يتخذ موقفاً
(مهم���ا كان) ،عندما تم��� ُر البالد
باضطرابات سياس���ية ،ويعتبرون ُه
ٍ
ضم���ن الخون���ة الذين ل���م يؤدوا
واجبهم تج���اه بالده���م ،وهو ما
ترش���دنا إليه أيضاً ،مقولة مارتن
لوثر كنج « :إن أس���وأ مكان في
الجحي���م ،محجو ٌز للذي���ن يبقون
عل���ى الحياد في أوق���ات المعارك
األخالقي���ة العظيم���ة» ،وفي هذه
المقال���ة وضع���ت مجموعتين من
النقاط ،األولى حول عملية االختيار
ذاتها ،وم���ا يجب أن يُراعى فيها،
الخاصة في
س���أطرح آرائ���ي
ث ّم
ُ
ّ
الالعبين على الساحة.
المبدأ الع���ام لالختي���ار والقرار:
التحليل ث ّم المراهنة :
 ضرورة المراهن���ة :في األمورُ
يستحيل تحليل كل شيء،
المعقدة
بش���كل أكي���د ،لذلك
واتخاذ قرار
ٍ
يج���ب الب���دء بتحلي���ل كل ما هو
ُ
متوفر ،ث��� ّم اللجوء إلى المراهنة!
مفترق
تقترب بسيارتك من
عندما
ُ
ٍ
فيجب أن تقرر قبل أن
لطريقي���ن،
ُ
تصل ،وإن لم تس���تطع أن تتأكد،
فيج���ب أن تراهن عل���ى أحدهما،
ُ
وإلاّ سقطت في الجزرة الوسطية!
يجب أختيار الفرصة األكبر للفوز
ُ
والمراهن���ة عليه���ا ..كيف نختار
الفرصة األكبر؟
 ًأوال ،ال تقل «نفس الش���يء»:
إنها كلم���ة الغاضب الذي يريد أن
يعفي نفسه من تعب التمييز ،ليس
الخندقان نفس الشيء ،بل شيئين

متناقضين ،والق���رار يحدد مصير
المنطقة كلها.
 ال تق���ل «كله���م يبحث���ون عنمصالحهم» وته���رب ،صحيح ّ
إن
كل ال���دول ُ
تبحث ع���ن مصالحها،
لكن ه���ذا ال يعن���ي إن مصالحها
«نف���س الش���يء» ،البعض يرى
مصلحت���ه ف���ي تدمي���ر العراق،
واآلخ���ر قد يراها في تقويته ،ألن ُه
سيجد نفسه مستهدفاً من قبل نفس
من يريد تحطيم العراق ..عليك أن
تبحث وتميّز بين هذا وذاك..
 ال تق���ل «ش���يصير أكثر» ..ال،يصي���ر أكث���ر وأكثر ..فق���ط اللي
عايش���ين اآلن ف���ي الخي���م تحت
الثل���ج  ،ربّما من ّ
حقهم أن يقولوا
«ش���يصير أكثر»  ،وحتى هؤالء
عندم���ا تنتش��� ُر بينه���م األمراض
المعدية مثل الجرب والليش���مانيا
الت���ي تتكاث ُر اآلن بي���ن النازحين
في سوريا ،سيعرفون ّإنُه «ممكن
يصير اكثر».
 االبتع���اد ع���ن التش���ويش علىالنف���س ،وتصديق ماه���و مريح:
تجنب قبول قناع���ات لمجرد أنها
مريح���ة ،تؤك ُد تفوق���ك أو تفوق
مذهبك أو تفوق من تحب ،أفحص
قناعاتك بالدفاع عنها أمام اآلخرين
أيضاً ،كن أميناً مع نفسك.
 ابحث عن األس���ئلة التي تتحدىاستنتاجاتك ،أحد األصدقاء استنتج
إن « :روس���يا هي وراء داعش،
وأنها جاءت به���ا انتقاماً للقاعدة
التي جاء بها األمريكان ،وأسقطوا
بها االتح���اد الس���وفييتي» ،كان
تفس���ر
الس���ؤال المتحدي :كيف ّ
ضرب الروس لقوافل نفط داعش،
ولم تضربه���ا أمي���ركا؟ الصديق
ه���رب من المناقش���ة !! إن أردت
مواقفاً سليمة ،يجب ألاّ تهرب من
مثل تلك األس���ئلة ،يجب أن تبحث
عنها ،وال تحت���اج إلى أحد يُذ ّكُرك
بها.
 عندم���ا ننتهي م���ن قضية علىأنها حقيقة ،فيج���ب اتخاذ موقف
محدد وصارم على أساسها ،ال أن
نضعها على الرف..
 أنتبه ..أال تجعل ممن اليُشارككمصلحت���ك في خن���دق اعدائك !!
بشكل أزعجك،
لمجرد ّإنُه تصرف
ٍ
أو كان أحمق���اً ال يفه ُم مصلحته،
وأفعل ما تس���تطيع لكسبه ،وتذكر
ُ
تمل���ك الت���رف أن ُتضحي
أنك ال
بأيّة قوّة قد تكون صديقة ،لكن إذا
قررت عداوتهم فال تتساهل..
 ف���ي تقييم���ك للش���خصياتالسياس���ية ،يج���ب أن تنس���ى كل
األح���كام عل���ى الش���كل والطائفة
وطريق���ة الكالم واللط���ف ،لتبقى
فقط الصفات األساسية الضرورية
لنجاتك :مستوى الصدق والضمير!
إدعم من ه���و أفضل بضميره من
اآلخرين ،حتى إن ل���م يكن يحبك
أو تحبه.
 أذه���ب مع من تك���ره ،إذا قالتالمعطي���ات إن الفرصة للنجاة مع ُه
أكبر ،تذكر دائماً ،أنها مسألة حياة

أو موت لك وألهلك.
مواقفي المحددة
 لقد أسس���ت هذه المواقف علىمتابعتي وتحليلي بقدر ما أستطيع
وبش���كل
م���ن أمانة مع نفس���ي،
ٍ
مترابط منطقي ومس���ؤول ،وهي
أقتراح���ات لك كمواق���ف للتبني..
ل���ك أن تقب���ل منها ما تش���اء أو
ترفضها.
 منطلق���ي ..إن داع���ش منظمةإرهابية وحش���ية ،الحي���اة تحت
سلطة داعش مستحيلة ألي إنسان
يحتر ُم إنسانيته.
 النظام السوري ليس ديمقراطياًبالتأكيد وفيه فسا ٌد كثير.
 الخيار في س���وريا بين األس���دوداع���ش ،أمّا الحدي���ث عن بديل
يطيح بهم���ا معاً ،فال
ديمقراط���ي ُ
ُ
يمتل���ك أي أس���اس إلاّ في أروقة
البيت األبيض« ،المعارضة» هذه
ُ
تحاول استيراد الديموقراطية
األيام
من السعودية!
ُ
س���ألت معارضين« :من
 حي���ني ّ
ُفض���ل ان يعيش مع عائلته تحت
حك���م داعش عل���ى حكم األس���د
فليخبرن���ي» ..ل���م يجبن���ي أحد!
أفت���رض ّإنُه ال يوجد م���ن ي ّ
ُفضل
العيش تح���ت حك���م داعش على
األس���د ..إن كنت تختلف معي في
هذا ،و ُت ّ
فضل العي���ش مع عائلتك
تحت حكم داعش على األس���د ،فال
تضي���ع وقتك بقراءة بقية المقالة،
ألن هذا محور بقية النقاط ،وأنت
حددت الخندق الذي تقف فيه.
 إسرائيل تري ُد الدمار التام للبلدانالعربية واإلس�ل�امية في المنطقة،
يمكن���ك أن ترى قادته���م األمنيين
يُصرّح���ون بذل���ك علن���اً ،وترى
برنارد ليف���ي ،يدي ُر ثورات الربيع
العربي وهو سعي ٌد بنتائجها..
 داع���ش ليس���ت س���وى فرق���ةعسكرية إرهابية اس���رائيلية من
مس���لمين ،ت ّم تجني ُد معظمهم من
الدول اإلس�ل�امية الت���ي اخترقت
ُ
يتخيل
إس���رائيل الس���لطة فيه���ا،
معظ��� ُم المجندون أنهم مس���لمون
ذاهب���ون للجهاد ث ّم الجنة !! يمكن
أن ترى العالق���ة بين «المعارضة
الس���ورية» وإس���رائيل ،وكذلك
تطبي���ب اآلف الدواع���ش ف���ي
مستشفيات إسرائيل.

 أمي���ركا ال خيار له���ا إال باتباعاألجندة اإلسرائيلية ،يمكن مراجعة
س���لطة الصهيونية في أميركا منذ
أكث���ر من مئة ع���ام ،وكيف ُ
تعمل
أيب���اك اليوم ،وكيف يتم ترش���يح
رجال الكونغرس ورئيس الواليات
المتحدة ،لت���رى إن أميركا ال تكا ُد
تس���تطيع الدفاع ع���ن مصالحها،
عندما تك���ون مصلحة إس���رائيل
مناقضة لها.
 أميركا مع داعش ،وتعتبرها منقوّاتها الخاصة ،داعش ال يمكن أن
تحقق م���ا حققته ،إلاّ بدعم اميركا
وإسرائيل ،إن لم تقنعك باراشوتات
المس���اعدات لداعش والصواريخ
األمريكية على الجيش والحش���د،
والتقارير عن األسلحة والمع ّدات،
والموقف السياس���ي األمريكي من
مختل���ف الالعبين ف���ي المنطقة،
فربّم���ا اقنعتك الغارات الروس���ية
التي اثبت���ت أن أميركا لم تضرب
طلقة واحدة على داعش.
 إذا نسينا بعض اآلراء السطحيةج ّدًا ،فبالتأكيد األس���د ض ّد داعش
والقضية بينهما مس���ألة حياة أو
موت ،وأيضاً إي���ران ض ّد داعش
بوض���وح ،ببس���اطة ..ألنها كانت
ومازالت الداعم األساس���ي لألسد
في حربه ض ّد داعش ،وخس���رت
الكثي���ر من أج���ل ذل���ك ،وبنفس
الطريقة ،فإن روس���يا ض ّد داعش
أيض���اً ،الكالم عن ضرب روس���يا
للمقاوم���ة وليس داع���ش ،تهمة
انته���ت مصداقيته���ا حين ضربت
روس���يا ش���احنات داع���ش للنفط
العراقي والس���وري المُهرّب إلى
تركي���ا ،والت���ي كان���ت تحت نظر
األقمار األمريكية!
 ح���زب اهلل في خن���دق إيران –أي ض ّد داعش
س���وريا – روسياّ ،
بوضوح ،وكانت بينهما اشتباكات
وخسائر كبيرة.
 األردن والمملك���ة العربي���ةالس���عودية وبقي���ة دول الخلي���ج
ألع���اب صغي���رة بي���د
العرب���ي ،
ٌ
أمي���ركا وإس���رائيل ،وبالتالي هم
ف���ي خندقهم ،وهم مث���ل داعش،
هراوات إسرائيل وأميركا لتحطيم
بلدك وش���عبك نهائياً ،أحد الضباط
العس���كريين الس���عوديين الكِب���ار
السابقين ( أنور عشقي -مالحظة
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المحرر) ،يلق���ي كلمة في مؤتمر
تح���ت عن���وان «وجه���ة النظرة
السعودية واإلس���رائيلية»  ..أي
إن لديهم���ا نف���س النظ���رة! ملك
ُ
يشتغل على الريموت -
األردن ..
إسرائيلي امريكي ،فهو في خندق
داعش.
 جماع���ة  14آذار ف���ي لبن���ان،تابعي���ن للمملك���ة العربية واعداء
حزب اهلل ،هم م���ع داعش ،ليس
ُ
امس���اك
بالمنطق وح���ده ،بل ت ّم
نائب منهم ،يُق��� ّدم الدعم لإلرهاب
ٍ
في سوريا.
 الف���رق المه���م بين إس���رائيلوأميركا م���ن جه���ة ،وهراواتها
العربية من الجه���ة األخرى ،هي
إن ه���ذه األخيرة لي���س لها رأي
وال أن تق���ول كلم���ة واح���دة في
الموضوع! ه���ي ُتؤمر فتطيع بال
تأخير ،االس���تنتاج من ه���ذا ً
أوال
 :ال فائ���دة م���ن التف���اوض معها
في ش���يء ،وثانياً :ال يجب توقع
إمكاني���ة ردعها عن طريق إلحاق
الضرر بمصالحها ،فهي ستستم ُر
في إطاعة األوامر بالتدميرّ ،
بغض
النظر عمّا سيكلفها  ،اذاً ..يجب أن
يكون الضر ُر شديداً ،لكي يزعجها
شعبها.
 أردوغان في خندق داعش ،وقدق ّدم لها الخلفية اللوجستية الالزمة
 ،وتبن���ى ضرب وتدمير س���وريا،
مواقف محرجة
ووضع ب�ل�اده في
ٍ
ومكلّف���ة ،إن أي رئيس دولة ،ما
ً
عمي�ل�ا ،ال يمكن أن يفعل
لم يكن
مثلم���ا فعل أردوغ���ان في تحطيم
عالقة بالده م���ع جيرانها ،بحجة
الديموقراطية أو أي ش���يء آخر،
وال أن يُعرّض بالده للخطر الكبير،
بض���رب طائ���رة روس���ية ،كانت
ُ
تقصف داعش وممرات النفط التي
تهرّبها إلى تركيا ،أردوغان عميل
امريكي يأتمر بأمرهم في كل شيء
،ومس���تعد ليس فقط تدمير بلداننا
من أجله���م ..بل تدمي���ر مصالح
بالده نفسها!
 بم���ا إن كل دول التحالف الدوليلمحاربة داعش ،ه���ي في خندق
داع���ش ،فالتحال���ف الدول���ي مع
داعش ،وقد جاء بهدف حمايتها،
وكل ما يقال ع���ن ضربه لداعش
أكاذيب تش���ويش ،انتقاد التحالف
واتهامه ه���و وأمي���ركا بـ «عدم
الكفاءة» أو «ع���دم الج ّدية» في
ضرب داعش ،هو أيضاً تش���ويش
على حقيقته ،ألن ُه (وأميركا) جاد
بتحقيق أهدافه وليس أهدافك.
 العراقي���ون الذين يتزاورون معالمملكة العربية السعودية واألردن
وأميركا ،وكل من له عالقة خاصة
بهم أو بإس���رائيل ،مثل السوريين
الذين يفعل���ون ذلك :هم في خندق
داع���ش ..هم ينتظ���رون الفرصة
المناس���بة قبل أن يكشفوا أنفسهم
تماماً ،ألنهم يخشون على حياتهم
إن ُك ِشفوا.
 العب���ادي ج���اء ب���ه األمريكانبتنس���يق م���ع كردس���تان ،وأعاد
ٍ

إنحسار تسونامي حزب اجلبهة الوطنية
في االنتخابات املناطقية الفرنسية 2015
ج���رت الجول���ة األول���ى من
المناطقي���ة
االنتخاب���ات
الفرنس���ية ( Élections
R é g i o n a l e s
 )Françaisesلعام 2015
م ،ي���وم الس���ادس من ش���هر
ديس���مبر الج���اري ،واألخيرة
في الثالث عش���ر منه  ،بهدف
إنتخاب أربعة عش���ر مجلس���اً
محلياً ،ورؤس���ائهم في عموم
فرنسا.
حزب
تص ّدر في الجولة األولىُ ،
الجبهة الوطنية ،بقيادة رئيسته
 مارين لوبنّ ،كل المنافس���ين
في االنتخاب���ات ،بـــــــــ30.9
 %م���ن األصوات ..ف���ي حين
حصل ح���زب «الجمهوريون»
بزعامة الرئيس السابق نيكوال

ساركوزي على  ، % 27مقابل
 % 22فقط للحزب االشتراكي
الحاكم ،إمّا في الجولة األخيرة
التي جرت ي���وم  13الجاري،
فق���د توقف تس���ونامي الجبهة
يضرب أطنابه
الوطنية الذي بدأ
ُ
في الجول���ة األولى  ،إذ لم يفز
بأيّة منطقة في عموم فرنسا..
ف���ي حي���ن تقاس���م الحزبي���ن
الجمهوري واالشتراكي الفوز
بالمقاعد.
تأت���ي ه���ذه التغيي���رات في
توجه���ات التصوي���ت ل���دى
الناخبي���ن الفرنس���يين ،بي���ن
الجولتين األولى والثانية ،بعد
أن ّ
حش���د الحزب الجمهوري،
بقي���ادة نيكوالي س���اركوزي،
والح���زب االش���تراكي حمل���ة

إعالمية واس���عة ومكثفة ض ّد
حزب الجبهة الوطنية  ،كان من
أبرزها ،تحذي ُر رئيس الوزراء
الفرنسي االشتراكي  ( -مانويل
فال���س ) م���ن إن صعود حزب
الجبهة الوطنية ،س���وف يقو ُد
ً
فضال
حرب أهلية،
فرنس���ا الى ٍ
عن ذلك ،فقد اعتبر فالس ،إن
خطر اليمي���ن المتطرف مازال
ً
ماثال رغم فش���له في انتخابات
ُ
ّ
المناطق ،ه���ذا وتعد إعتداءات
 13نوفمبر األخي���رة من أهم
العناص���ر المؤثرة ف���ي حملة
االنتخابات ،وفي إرادة الناخب
الفرنسي لدى االدالء بصوته ،
إذ إن الهجمات اإلرهابية على
باريس ،ق���د زادت في ارتفاع
شعبية لوبن في الجولة األولى

على حساب شعبية اليسار ككل
بش���كل
 ،والحزب االش���تراكي
ٍ
خاص  ،وهو ما صرّح به جان
فرانس���وا دوريدو م���ن معهد
إيبسوس الس���تطالعات الرأي
بالقول  « :إن الحزب المستفيد
من هذه األحداث هو ّ
حقًا حزب
الجبه���ة الوطني���ة» ،كما ّ
إن
خطاب ح���زب الجبهة الوطنية
القوم���ي والمعادي للمهاجرين
والالجئين م���ع تزايد موجات
الهج���رة الى فرنس���ا  ،وإتهام
بعض المهاجرين باالشتراك في
العمليات اإلرهابية في باريس
 ،ق ّدم لح���زب الجبهة الوطنية،
ً
فرصة إضافية ،للحصول على
المزيد من أصوات الناخبين في
الجولة األولى ،سيّما المترددين

أخبرني عن منطقة عراقية أو سورية حررتها امريكا فأقو ُل لك :

دعها تعمل معك
أمري���كا الدول���ة العظم���ى،
واألكث��� ُر مث���اراً للج���دل في
تواجدها ف���ي المنطقة ..ففي
ُ
يكتش���ف المجتمع،
كل ي���وم،
ّ
إن الوج���ود األمريكي مُحيّر
وغير مستساغ ،أو لعلُّه غي ُر
مفهوم التواجد ،ولو إن أكثر
العب���ارات الت���ي ُتطلق على
ُ
وأس���هلها
التواجد االمريكي
 :أنه���ا ٌ
ُ
تبحث
دولة محتل���ة،
ّ
ولعل الكثير
عن مصالحه���ا،
م���ن المتتبعي���ن ،يقعون في
ع ّدة مطب���ات ،أو يصطدمون
بج���دران متتالي���ة ،وه���م
ٍ
يحاولون أن يفككوا الطلس���م
التواج���دي األمريك���ي ف���ي
خاصة بعد أحتاللها
المنطقةّ ،
للعراق ،وبع���د فترة من ذلك
األحتالل ،حصلت على موافق ٍة
م���ن مجل���س األم���ن ،يبر ُر
تواجدها في العراق حتى العام
 2011م  ..عام خروجها من
العراق ..
عادت أمريكا ه���ذه المرّة مع
ع��� ّدة اآلف من مستش���اريها
المتمرس���ين والعاملي���ن في
المنطق���ة  ،والخب���راء ف���ي
التعام���ل مع ظروفها من أجل
إخ���راج داعش م���ن العراق،

ووس���عت ذلك التواجد ليشمل
س���وريا ،ولك���ن ه���ذه المرّة
بتحال���ف دول���ي م���ن 65
ٍ
ُ
تستعمل االجواء فقط،
دولة،
ولي���س األرض ،وأيض���اً -
تواجدها حصل على المباركة
ُ
ومنذ س���نة
األممي���ة ،وهكذا
وثالثة أش���هر وأمريكا تقاتل
داعش بطيّاريها المحترفين،
وأسلحتها وطائراتها األحدث
واألق���وى في العال���م  ،ولكن
الذي يجري ف���ي الواقع ،إن
أمري���كا وطيلة ه���ذه الفترة،
ل���م تق��� ّدم للش���عب العراقي
والس���وري وبالملم���وس أيّة
نتائج إيجابية لمقاتلة داعش،
ب���ل بالعك���س ،فالتس���ريبات
ت���دورّ ،
إن امري���كا ه���ي من
تس���اع ُد هذا الكلب المسعور،
وتق ّدُم له المش���ورة ،وأحياناً
المس���اعدات والتوجيه���ات،
وأظهرت األحداث األخيرة بعد
دخول روس���يا الى المنطقة،
إن أمري���كا ُ
تغض الطرف عن
الكثي���ر من أعم���ال داعش،
ب���ل أن المفاج���أة الكبي���رة
الت���ي أذهلت بعض الساس���ة
االمريكيي���ن ف���ي الكونغرس
واإلعالميي���ن وال���رأي العام

إدخال الجيش األمريكي والتحالف
للعراق ،إن ُه يقف في خندق داعش
يتيح له موقفه،
ويدعمها بقدر ما ُ
أه���م مهماته (كم���ا الحال مع من
س���بقه) ،هو أن «ال يفعل شيئاً «
يعرقل مس���يرة الدمار للعراق ،أن
يؤج���ل رد الفعل
يُجمّ���د ويمنع أو ّ
العراقي مثل الحشد ،ويمنع العراق
من الصلة مع أصدقائه الطبيعيين
في خندق روسيا وسوريا وإيران
ق���در اإلمكان ،كذلك يجب أن يمنح
العبادي الضب���اط العمالء الحماية
(كم���ا فعل س���ابق ُه) وأن يس���اعد
عل���ى التخفيف من أث���ر الفضائح
التي قد تحدث ،مثل اكتشاف القاء
المس���اعدات لداع���ش ،أو قصف
الجيش والحشد ،مهمته اليوم منع
دعوة الروس لقصف داعش ،حتى
لو كان ذلك يعني اآلف الش���هداء،
واستمرار االحتالل لبالده.
 ال يمكن أن يكون هناك مسؤولخاصة
فاسد ويعارض األمريكانّ ،
في القوات المس���لّحة ،لذا فوزير
الدفاع م���ع داعش (راجع مقاالتنا
عن استجوابه في البرلمان).
 القادة العس���كريون الذين سلّمواالموصل لداعش ت��� ّم إعفائهم من
المس���اءلة والعدال���ة ،بضغط من
األمريكيي���ن بحج���ة المصالحة،
أغلب القادة العسكريين واألمنيين
الكِبار الذين ت��� ّم تعيينهم بتوصية
أمريكية ،ليس���وا س���وى عمالء
م ّ
ُجندين ،ينتظ���رون مهمات مثل
أولئ���ك الذي���ن س���لّموا الموصل،
الجي���ش مخت���رق ومختل���ط بين
قيادات عميلة للخن���دق األميركي
الداعش���ي ،وأخرى مخلصة ،ولن
يسهل التمييز بينهما إلاّ بعد فوات
األوان.
 قيادة كردس���تان وعلى رأس���هامسعود البارزاني ،جز ٌء خطير من
خندق داع���ش – تركيا – اميركا
– إس���رائيل ،قيادة كردستان مع
داعش ،رغم التمثيليات والتضحية
ببعض البيشمركة.
بش���كل عام ،قادة البيشمركة مع
ٍ
داعش وإس���رائيل في كل شيء،
وخاص���ة الذي���ن ترس���لهم أربيل
للخدمة في الجيش العراقي ،فاضل
برواري مع داعش ومع اإلرهاب،
فقد كشفت ُه كنيسة س���يدة النجاة،
ُ
حيث كان يحم���ي اإلرهابيين وهم
يقومون بعملهم إلى ان انتهوا منه
(أنظر مقاالتي).
 بما إن أمي���ركا مع داعش ،فكلما تخطط���ه هو لخدم���ة داعش،
ّ
كل مجموع���ة عس���كرية تدرُّبها
أميركا ،س���تكون في خدمة داعش
ف���ي النهاية ،حتى لو احتوت على
متطوعين شرفاء ،أميركا ال ُتدرُّب
فِرق���اً إال إذا أمل���ت أن يكونوا في
خدمتها في النهايةّ ،
كل مجموعة
عس���كرية مش���بوهة على قدر ما
بذلت أميركا معها ..جهداً ووقتاً.
بش���كل عام ،عدا
 اتح���اد القوىٍ
البعض القلي���ل ،هو في تفاهم مع
بش���كل مباش���ر مثل أثيل
داعش،
ٍ

النجيفي ،أو من خالل القائد العام
المتمثل بإسرائيل وأميركا ،قيادات
االتح���اد مش���غولة اآلن للتحضير
لتحوي���ل داع���ش إل���ى «الجيش
الس ّ
«الس ّنية» التي
���ني» للمنطقة ُ
ُ
يتكل ُم عنه���ا قادت ُه بصراحة ،ويت ُم
التنس���يق من أجلها مع كردستان
والمملك���ة العربي���ة الس���عودية
واألردن ،اتح���اد القوى تنظي ٌم من
أخط���ر التنظيمات على مس���تقبل
الشعب العراقي.
ما يهدد الشعب العراقي ،ليس فقط
شعوب عديدةّ ،
وإنما
أن يتحطم إلى
ٍ
الس ّ
���نية
أن يتحول س���كان المدن ُ
بال���ذات إلى مُش���رّدين في الخيام
بين األردن وداعش والس���عودية،
يعادون إلى حال���ة البداوة ،لتفتك
بهم األمراض والجهل ،وليحكمهم
ُّ
أش���دهم
نيابة عن اإلس���رائيليين
ً
جهال وتخلف���اً مثل الش���يخ علي
ُ
س���تعيش المُ���دن
حات���م ،بينم���ا
الش���يعية تح���ت نفس الفاس���دين
الذي���ن يُص ّدرون ث���روات أرضهم
ألس���يادهم الي���وم ،ويحثون فيهم
الجهل والتخلف الضروري إلدامة
تماس
اس���تغاللهم ،ووضعِهم في
ٍ
مباش���ر ودائم مع ح���دود داعش،
وفي حالة إرهاب مس���تمرة !! لقد
كان المخط���ط أن تس���ير الضحية
إلى مذبحه���ا هادئة ،لكن األحداث
غير المحس���وبة ،كشفت الحقائق
فتغي���رت الخطط ،ما ن���را ُه اليوم
من تآمر غير مس���بوق في نشاطه
وعالنيته ،ليس س���وى س���كاكين
���حبت من غمدها
الجالدين التي ُس ِ
على عجل ،لالسراع بذبح الضحية
الت���ي ب���دأت تس���تيقظ ،وتش���عر
بالخطر  ،وبقدرتها على الحركة،
وقب���ل أن تعي ما ي���دور حولها،
وتتمك���ن من الهرب ،لقد بدأ تأثير
المخ��� ّدر بال���زوال ،وتحول األمر
س���باق مع الزمن ،بين نشاط
إلى
ٍ
الج�ل�اد وعزمه ،وع���زم الضحية
وقدرته���ا على الصحو الس���ريع،
ّ
وش���ق طريقها بقوّة للهرب ،لقد
ت ّم ح��� ّد الس���كاكين ورفعها ،ولن
تكون هنالك مجامالت ومصالحات
وأكاذي���ب تخدير بع���د اليوم ،لن
يكون هنالك ُّسة وشيعة وعلمانيين
وعرب وك���رد وعراقيين وأتراك
ُ
س���يكون هنالك
وإيرانيي���ن ،ب���ل
ُ
يحمل
خندقان فقط :ضحية وجالد
سكينه! س���يكون هنالك أصدقاء ،
ُ
وس���يكون هنالك عمالء ،مهمتهم
مس���ك الضحية لذبحها ،ومن ّ
حق
الضحي���ة أن تداف���ع ع���ن حياتها
ّ
بكل ما تمتلك من قوّة وشراس���ة،
ّ
ُ
بغض النظر عمّن تسحقه قرونها
وأظالفها!

د .وليد كاصد الزيدي
حزب بعينه
الذين اليميلون الى ٍ
 ،ذلك إن مسألة المهاجرين ،لم
تزل ُتقلق فرنس���ا والفرنسيين
جان���ب آخر ،فإن
كثيراً ،ومن
ٍ
فشل السلطة التنفيذية ،بقيادة
الح���زب االش���تراكي الحاك���م
 بقي���ادة رئي���س الجمهوريةفرانس���وا هوالن���د ،وح���زب
الجمهوريين اليميني الديغولي
الذي يرأس ُه الرئيس السابق -
نيكوال ساركوزي  ،بالعمل على
تحسين حياة المواطن الفرنسي
ف���ي مختلف الجوان���ب  ،وفي
مق ّدمتها إحت���واء البطالة التي
بلغت ح ّدًا ال ُ
يمكن السكوت عنه
 ،والوضع االقتصادي المتردي،
ً
فضال عن تدف���ق الالجئين الى
بش���كل كبير  ،قد قلل
فرنس���ا
ٍ

من ف���رص التصوي���ت لهذين
قسم
الحزبين ّ ،
وحول توجهات ٍ
كبير من الناخبين الفرنس���يين
الى االدالء بأصواتهم ،لصالح
ح���زب الجبهة الوطنية أو عدم
المشاركة في االنتخابات.
تبقى نتائج الجولة األولى أفضل
ما حصل عليه ح���زب الجبهة
الوطنيةُ ،
منذ ما يزيد عن أربعة
ً
صدمة وإرباكاً
عقود  ،مس���بباً
لألحزاب السياسية الفرنسية،
وقد ُو ِص َف بــــ « تس���ونامي
سياس���ي» جديد في فرنس���ا،
إلاّ أن تغيي���ر نتائج االنتخابات
لصال���ح الحزبي���ن الجمهوري
واالشتراكي في الجولة الثانية،
قد أعاد – نوعاً ما  -االستقرار
السياسي في فرنسا مرّة أخرى

 ،وأبع���د مخاطر تس���نم حزب
الجبه���ة المواق���ع المهمة في
المجالس المحلي���ة ..في عد ٍد
كبير من المناطق الفرنس���ية،
تكم���ن أهمية ه���ذه االنتخابات
في أنها األخيرة قبل االنتخابات
المزمع إجرا ُئها عام
الرئاسية
ُ
 2017م ،والت���ي يبدو أن من
بين أب���رز المتنافس���ين فيها،
ح���زب «الجبه���ة الوطنية» ،
والح���زب «الجمه���وري» ،
و»الحزب االشتراكي الحاكم».
خبير انتخابات دولي -باحثما بعد الدكتوراه في المدرسة
العليا للعلوم االجتماعية
بباريس
@waleedgasid
hotmail.com

حمزة الجناحي
Kathom69@yahoo.com
األمريكي والعالم���ي ،عندما
أظه���رت األقم���ار الصناعية
الروس���ية ،صوراً ب ُّثت للعالم
اآلف م���ن الصهاريج،
ع���ن ٍ
وكأنه���ا أنبوب عم�ل�اق من
النفط ،تس���ي ُر من العراق الى
تركيا ومن سوريا الى تركيا،
ول���م تتح���دث عن��� ُه أمريكا،
حت���ى إن بعضاً م���ن اإلعالم
والصحف األمريكية تساءلت
 :هل إن األقمار الروسية ترى
على األرض ماال ترا ُه األقما ُر
متوجًا
الصناعية األمريكية ؟ ّ
زي���ف وكذب أمري���كا ،عندما
قامت روس���يا بض���رب أكثر
من  450صهريج ،وأحرقت
العش���رات من اآلبار ،لتص ُدق
الرواي���ات  ،إن أمريكا ُ
تغض
الط���رف عن أعم���ال داعش
اإلرهابية التي ش���رّدت العالم
من بيوته���م ،وعاث���ت على
األرض بفس���ادها وس���يوفها
وفتاويها.
الحدي���ث ع���ن أمري���كا ف���ي
جولته���ا الثاني���ة ،أغرب من
تواجده���ا األول ،وخروجه���ا
الغريب ،فهي اليوم ُ
تعلن ّإنها
جائ���ت لتحرر م���دن العراق،
ومنه���ا الرم���ادي ،والمعركة

الدائرة هن���اك ،مضى عليها
أكث ُر من ثالثة أش���هر وأكثر،
لكن لم نرى ب���وادراً
النتهاء
ِ
المعركة ،وعودة الرمادي الى
ماكان���ت عليه ،واألعذار التي
تس���وقها أمري���كا التي منعت
قوات الحش���د الشعبي
دخول ّ
لالش���تراك في المعركةّ ،إنها
ُ
بتأن
غي ُر مس���تعجلة ،
وتعمل ٍ
من أجل الحف���اظ على أرواح
المدنيين في الرمادي ،الحقيقة
إن الكالم مثي ٌر للس���خرية قبل
ويسبب تواجد الفرح
الحزن،
ُ
آن واحد ّ ..إنُه
والحزن ف���ي ٍ
ُ
وس���بب أرتفاع
القتل العمد،
ُ
نسبة السكر وضغط الدم عند
العراقيين ،فأنت تسمع ترهات
أمري���كا وه���ي تخش���ى من
إصابة المدنيين في المعركة،
متناسية إن البطش الداعشي
يزدا ُد كل يوم بازدياد الضغط
يتمت���رس خلف
علي���ه ،وهو
ُ
العوائ���ل والفق���راء من ابناء
بخروج
يس���مح
الرمادي ،وال
ُ
ِ
أي مواط���ن م���ن المدينة إلاّ
ّ
بارتهان أف���راد عائلته ،ودفع
عش���رة اآلف دوالر وربّم���ا
أكثر ،فكيف تت ُم الموازنة بين
الحماي���ة األمريكية للمدنيين،

وبين ايغال داع���ش بقتلهم ،
بقوتها
وأمريكا
ُ
تتفرج عليهم ّ
الجب���ارة ،وم���ا نعرف��� ُه عن
أمريكا ..إن قتل شعب بكامله
ُ
ٌ
ساحة
مسألة فيها نظر !! وما
لاّ
النسور إ شاه ٌد ،وسجن أبو
غري���ب ومجازره���ا في مدن
العراق بعد دخولها إلاّ شواه ٌد
ال تمحى من الذاكرة العراقية،
ُ
لم نس���مع يوم���اً
ومنذ دخول
داع���ش ،إن امري���كا حررت
مدين���ة أو قصب���ة أو حي من
أيدي داعش ،بل إن التوس���ع
الداعش���ي ،ي���زدا ُد بالوجود
األمريكي  ،ويتمد ُد بأضطرا ٍد
م���ع ّ
كل تواج���د له���ذه التي
يرتفع
ُتسمى أمريكا ،كل يوم
ُ
عدد الجنود أو المستش���ارين
األمريكيي���ن الداخلي���ن ال���ى
الع���راق ،حتى قي���ل إن العدد
وص���ل الى ث�ل�اث اآلف فرد،
أو مستش���ار ،والحقيق���ة الى
اآلن ،لم أعرف ما تعني كلمة
مستش���ار أمريك���ي ،وما هي
ميزات ُه ،وما هي االستشارات
التي يُق ّدمه���ا الى العراقيين..
أو الى الجهة التي ُ
يعمل فيها،
وس���ؤالي  :ه���ل ّ
إن تس���مية
مستش���ار معناها مختلف عند

العراقيي���ن أو الس���وريين أو
الع���رب ..ع���ن معناه���ا عند
ٌ
مقاتل..
األمريكيين ،ه���ل هو
هل ه���و خبي ٌر حرب���ي  ..هل
هو خبي��� ٌر ثقاف���ي أو مُدرّب
أو سياس���ي أو مارين���ز ؟؟؟؟
ٌ
اس���ئلة تطرح باستمرار عن
ه���ذا المستش���ار األمريك���ي
الذي يومياً ترسل ُه أمريكا الى
العراق ،ليعب���ر العدد كل هذه
األرقام ،وهذا بالمعنى العيني،
ٌ
جيش كامل مزود
عب���ارة عن ٍ
بطائرات االباتشي والطائرات
األمريكية المقاتل���ة ،وأيضاً،
مزود باتص���االت مع األقمار
ُ
،ويحم���ل الع��� ّدة
الصناعي���ة
العس���كرية كاملة ،ويس���مى
مستش���اراً ،طبعاً عندما تقول
أمريكاّ ،
إن مستش���اريها في
الع���راق ..يعن���ي أنه���م من
المتميزين وأيض���اً يتقاضون
أجوراً متميزة ،وأيضاً يأكلون
ويش���ربون وينام���ون ،ليس
كالجن���دي الع���اديّ ،
وكل تلك
المصاريف يتحملها العراقيون
م���ن نفوط البصرة وميس���ان
والناصري���ة  ,والى اآلن ّ
وكل
القوة  ،بم���ا تمتلك ُه من
ه���ذه ّ
ع���د ًد وع ّدة ومستش���ارين ،

إضافة الى سفارتها التي قيل
إن عدد أعضائها ،تجاوز كل
س���فارات أمريكا في العواصم
العالمية ،ولم تس���تطع أمريكا
أن تعل���ن عن تحرير الرمادي
قوات الحش���د
!! في حين إن ّ
الش���عبي وف���ي نف���س هذه
الفت���رة ،ح���ررت محافظات
ُ
تفوق مساحتها مساحة
ومدن
مدين���ة األنب���ار ،ونفوس���ها
ض ُ
عف نف���وس األنبار من بلد
ِ
واالس���حاقي والدور والعلم -
حتى مكحول وحمرين وحقول
العالس  ،لكن كل ذلك وأمريكا
يومي���اًُ ،تق��� ّدم تقري���راً عن
قرب تحري���ر مدينة الرمادي،
ولم تس���مح بتحريرها ،ولن
ُ
س���يكون
تحرره���ا ،والقادم
أصعب ،واس���تنزافاً في حال
توج���ه أمريكا والع���راق الى
تحري���ر الموص���ل ،م���ع كل
ه���ذه الفوض���ى السياس���ية،
والتجاذبات الغي���ر منضبطة
من ّ
كل األطراف .

