آراء

قمة رباعية النورماندي ..هل ستنزع
فتيل صراع موسكو – واشنطن ؟؟

أحمد كاطع البهادلي

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

إن حال����ة الذهان وعدم
المس����ؤولية لدى بعض
العوائ����ل العراقية التي
ُتع ُّ
َد عل����ى أصابع اليد،
تس����ببت من دون قصد
هذه العوائل إلى خروج
أبنائه����م وبناته����م عن
الطري����ق ،وركوبه����م
لموج����ة االنح����راف
األخالقي الت����ي ّ
غذتها
بع����ض الفضائي����ات
والبرام����ج والمخابرات
الدولية ،الموجهة لبعض
البلدان ،وأبرزت للسطح
���كل بيّن وواضح،
وبش� ٍ
بع����ض األفع����ال غي����ر
األخالقي����ة المرفوضة
ف����ي تعالي����م دينن����ا
الحني����ف ،وفي أعراف
مجتمعن����ا المحاف����ظ,
وبشكل ممنهج
فبرزت
ٍ
ومخطط له،
ومدروس
ٍ
وعل����ى وتي����رة واحدة
مع الهجم����ة اإلرهابية
الشرس����ة على العراق،
ٌ
حاالت ،منها الش����ذوذ
الجنس����ي ،والمثلي����ة
واللواط����ة وغيره����ا,
فتلحظ من يرتدي مالبس
البنت الضيقة والمثيرة
،ويرق����ص بتغنجّ ،
كأنُه
فتاة ،وانتش����ار حفالت
اللواطة طبعاً دون علم
الدول����ة ،كون����ي اتهم
الدول����ة أو األجه����زة
األمنية أنها تغازل هذه
الح����االت أو نومها في
شهر العس����ل ,فانتشار
ٌ
مرفوض
هذه الح����االت

ومس����تهجن ،وينبغ����ي
للعوائل الكريمة ،مراقبة
تصرفات أبنائهم وبناتهم
،والمتابعة الدائمة لهم،
كي تنجيهم من ش����رور
ه����ذه الهجمة المتزامنة
م����ع هجم����ة اإلرهاب
األعم����ى !!! فمن حق
كل مواطن أن يتس����ائل
 :أي����ن دور الدول����ة أو
األجهزة األمنية من كل
ذلك؟ فهل ه����ي مع أو
ضد ؟ ومن ثم أين دور
العشائر ،كون المجتمع
العراقي مجتمعاً محافظاً
وعشائرياً ،فأين المتابعة
والمراقب����ة ؟ فهل األب
أو األم يجهالن ما يفعله
أبنائه����م؟ فه����ل هم في
شهر العسل أيضاً؟!!
وأدوار
فمراح����ل
المراهق����ة لدى األبناء،
مراح����ل خطي����رة جداً،
ينبغي لألبوين مشاركة
األبن����اء كل صغي����رة
وكبي����رة فيه����ا ،كونها
مراحل حرجة ،فالشاب
يتلقف فيه����ا كل ما هو
جدي����د بش����غف ونه����م
غي����ر مس����بوق ،ففي
هذه الح����االت ،ال َّ
بد أن
تأتي مس����اعدة األبوين
للشاب ،أو البنت ال من
باب التوبيخ المرفوض،
بل م����ن باب الترش����يد
والمش����ورة والتربي����ة
والتوضي����ح لم����ا لبس
على األبناء ،فاآلباء أن
أخطأوا في هذه المرحلة،

وع� ّ
���زوا بالنصيح����ة
على أبنائهم ،سيضطر
األبناء إلى اللجوء إلى
غيرهم ،وأخذ النصيحة
المغموس����ة بالم����آرب
الدنيئة ،وهذه هي حالة
بعض البشر ،يستغلون
ضعف حت����ى األطفال,
فال يقل األب ّ
إنُه ال يعلم
أن ابن����ه يلبس مالبس
البن����ات ،وال تق����ل األم
إنها لم تلحظ التغيير في
س����لوك بنتها أو ابنها،
ف����األب واألم هم أقرب
الناس لألبناء ,فالهجمة
شرس����ة ومدف� ٌ
���وع لها
وبس����خاء من قبل قوى
االس����تكبار العالم����ي
،والغرض منها ميوعة
الشباب ،ليتسنى لقوى
الظالم،س����رقة خيرات
تل����ك الش����عوب ,في����ا
أيه����ا اآلب����اء ال تبخلوا
بالنص����ح والنصيح����ة،
وهي مجاني����ة فما هو
وجه الخسارة لديك ،لو
أنك قمت بتفتيش جوال
أبنت����ك أو ابنك ،وماهي
خسارتك لو تتبعت أبنك
أو أبنت����ك ،ومن حقك،
فلو تأخ����رت عن موع ٍد
لعش����ر دقائق وجلست
مع عائلتك ،ولم تحرمهم
م����ن نصح����ك ،ص ّدقني
ّ
إنُه يس����وى لدى أبنائك
ّ
كل الدنيا ،ألنه يشعرهم
بالح����ب والحن����ان ،وال
تفقدهم إيّاه ،وال تجعلهم
يجدونه مع غيرك .

والحشد
الحشد الشعبي ( الجعفري)
ْ
ْ
الشعبي ( األربعي) !!
أثيرالشرع
ّ
إن من األم���ور المطروحة
عل���ى طاوالت المناقش���ات
المستفيضة ،قضية «الحشد
الش���عبي» الذي دعت اليه
المرجعي���ة الرش���يدة ف���ي
النج���ف األش���رف ،وباقي
الديني���ة،
المرجعي���ات
والسياس���ية لقتال مايسمى
«الدول���ة اإلس�ل�امية ف���ي
العراق والش���ام» ،وبعض
التنظيمات اإلرهابية األخرى
من التي على شاكلة داعش.
بع���د المطالبات الداعية الى
حف���ظ حقوق أبناء الحش���د
الش���عبي ،يناق���ش أعضاء
البرلم���ان ،مس���وّدة قانون
الح���رس الوطن���ي ،الذي
سيتش���كل من أبناء الحشد
الش���عبي الذي���ن يقاتل���ون
التنظيم���ات اإلرهابي���ة،
ب���كل بس���الة وش���جاعة،
ويحققون إنتصارات كبيرة
عل���ى األرض ،ويس���ندون
القوات المسلحة ،مضحين
بأرواحه���م وم���ا يملكون.
قراب���ة ال���ـ 120,000
عنصراً من الحشد الشعبي،
هم ِعماد الح���رس الوطني
العراق���ي ،وليس الش���يعي
أو السني ،بإنتظار اإلتفاق
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من وراء انتشار
الجنس الثالث !!!

النهائي في أروقة الحكومة
التش���ريعية ،الت���ي مازال
بع���ض أعضائه���ا يتخوف
م���ن إق���رار هك���ذا قانون،
يعطي الشرعية المستحقاة
للحش���د الش���عبي الذي���ن
مازالوا يحررون األراضي
التي سيطرت عليها داعش
ومن تحش���د معهم.لألسف،
تمر على مس���امعنا ،بعض
التصريحات الغير مسؤولة،
والتي تصف أبناء الحش���د
الشعبي بـ «المليشيات» ،
ناكرين الجهود الكبيرة التي
يقومون بها لتحرير مناطق
ه���ؤالء المصرّحي���ن م���ن
عصابات التكفير واإلرهاب،
الت���ي التفرّق بين ش���يعي-
سني -مس���يحي -إيزيدي-
ش���بكي ...ألخ ،ومع قرب
معرك���ة تحري���ر الموصل،
ترفض بعض الش���خصيات
السياس���ية ،تدخل الحش���د
الش���عبي بمعارك الموصل
ّ
وتفض���ل
المرتقب���ة،
مش���اركة أبن���اء محافظة
الموصل!حس���ناً ..م���اذا
سنس���مي من سيشارك في
معارك تحرير الموصل؟هل
أربعي-
هم حشد ش���عبي (
ّ

المذاهب األربع اإلسالمية)
ً
مثال ؟ أم ميليش���يات؟ يجب
على ه���ؤالء السياس���يين
اإلعتراف ،بال���دور الكبير
لرج���ال الحش���د الش���عبي
الذي���ن ينتم���ون لعش���ائر
الجنوب والوس���ط ،وبعض
المناط���ق الغربي���ة ،وحتى
ق���وات البيش���مركة ،تعتبر
حشداً ش���عبياً منظماً ،ألنها
خارج أم���رة وزارة الدفاع
والداخلي���ة ،وعل���ى جميع
السياس���يين المش���اركين
ف���ي العملي���ة السياس���ية
التصحيحي���ة ،بذل قصارى
الجه���ود من أج���ل القضاء
على العصاب���ات اإلرهابية
واإلجرامي���ة  ،والت���ي
تس���تهدف كافة أبناء البلد،
وما حص���ل ف���ي الموصل
وكركوك ،خي ُر دليل ،نطالب
هؤالء السياس���يون ،بعدم
الخ���روج عل���ى شاش���ات
الفضائيات ،واإليحاء بلهجة
الطائفية المقيتة ،والتصرف
كعراقيين وأبناء بلد واحد.

مع انطالق ما يسمى بقمة رباعية
النورماندي ،والتي ضمّت» اوالند
 ميركل – بوتين  -بوروش���ينكو»فق���د بدا واضح���اًّ ،
إن المس���اعي
الغرب أوروبية التي تقودها باريس
وبرلي���ن ،الهادفة الى الوصول الى
حلول سياس���ية وس���لمية للصراع
ٍ
في الش���رق االوكراني ,قد تزامنت
باقليمي دونيتسك
بتصعي ٍد عسكري
ّ
ولوغانسك ش���رقي اوكرانيا ,وبدا
واضحاًّ ،إنُه م���ع انطالق المؤتمر
بمينس���ك بالعاصمة البيالروسية،
ّ
بح���ل األزمة الش���رق
والخ���اص
اوكراني���ة ,كيف ّإن���ُه مع انطالق
ماراثون ه���ذا المؤتمر ،تصاعدت
بش���كل الفت وحاد ،مواقف الدول
ٍ
الكب���رى المعني���ة به���ذا الصراع
,وم���ن غير الواض���ح الى اآلن إن
كانت الخطة التي أرس���ت معالمها،
وثيقة التفاهم بين االلمان والروس
والفرنس���يين مؤخراً,والتي بُحثت
بمؤتمر مينس���ك ،إن كانت ستنجح
حل���ول مقبولة ،بخصوص
بإيجاد
ٍ
وقف القت���ال والمعارك ،والس���ير

بوثيق���ة س�ل�ام بي���ن الحكوم���ة
االوكراني���ة والمعارضي���ن له���ا،
باقليمي دونيتسك ولوغانسك شرقي
ّ
اوكرانيا ،فالبعض يعول اآلن على
المجهود االلماني الفرنس���ي الذي
تبنى ه���ذا الطرح منذ البداية ،وبدأ
بالفعل الجهد االلماني س���ريعاً ،فقد
عقدت مي���ركل والرئيس االوكراني
بيترو بوروشينكو ،ونائب الرئيس
األمريك���ي ج���و باي���دن ،اجتماعاً
استمر لمدة ثالثة أيام على هامش
مؤتمر ميوني���خ لألمن ،بحث خطة
السالم في ش���رق اوكرانيا ،والذي
تضم���ن وق���ف القتال بدونتيس���ك
حلول
ولوغانس���ك ،والوصول الى
ٍ
س���لمية إليقاف الص���راع والتوتر
بالشرق االوكراني .لكن هنا اليمكن
ألي متاب���ع أن ينكر م���دى وحجم
الخ�ل�اف الدائ���ر ح���ول اوكرانيا،
وخصوصاً بين واشنطن – موسكو،
فبعض المتابعين يقرأون ّإنُه بهذه
المرحل���ة تحديداً ،فإن كال الدولتين
الروس���ية واالمريكي���ة ،تعيش���ان
حرب سياس���ية ساخنة
اآلن بحالة
ٍ

ً
مس���تقبال لصدام
جداً ،ق���د تتطور
عس���كري غي���ر مباش���ر ،،وعلى
األغلب سيكون مسرح هذا التصادم
العس���كري ،هي األراضي الشرق
أوكراني���ة األنفصالية ،وتحديداً من
مدينتي دونيتسك ولوغانسك ،وما
يع���زز هذا الطرح م���ادار من حجم
خالف على هامش قمة العش���رين
بالعام الماضي ،فبعد قمة س���اخنة
ج���داً ،عاش���تها مدينة بريس���بن
األس���ترالية ،ب���دا واضح���اً مدى
أتس���اع رقعة الخالف بين موسكو
من جه���ة ،وواش���نطن وحلفائها
الغ���رب أوروبيين من جهة أخرى،
حول المل���ف االوكران���ي تحديداً،
وق���د بلغ���ت ذروة ه���ذه الخالفات
المتصاعدة ،،حينما ص ّدق الرئيس
الروس���ي فالديمير بوتين ،بأواخر
كانون األول من العام الماضي على
الصيغة الجديدة للعقيدة العس���كرية
الروسية ،والتي تعتبر حشد القدرات
العس���كرية للناتو من أهم األخطار
الخارجي���ة  ،م���ع أن قي���ادة حلف
الناتو ،بعثت رسالة فورية لموسكو

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي -االردن
قال���ت فيها ،إن موس���كو ليس���ت
هدفاً مس���تقبلياً للحل���ف .الواضح
لألن ،إن حجم الجه���د االلماني –
الفرنسي المستمر منذ شهور ،قد
أصابته بعض االنتكاس���ات بالفترة
الماضي���ة ،فموس���كو تخش���ى من
عواقب وخطورة خس���ارتها لورقة
قوة تملكها لصال���ح الغرب ،وهي
أوكراني���ا ،،فاليوم هن���اك تأكيدات
تصدر من موس���كو على اس���تعداد
روس���ي لعملية عس���كرية مفاجئة
وقت تقد ُم فيه
داخل اوكرانيا في أي ٍ
الق���وات االوكرانية ،مدعومة بقوة
مدينتي دونيتس���ك
غربية ،باقتحام
ّ
ولوغانس���ك ،ش���رقي أوكراني���ا،
واللتي���ن تقع���ان تح���ت س���يطرة
معارضين للحكوم���ة األوكرانية،،
وبنفس الوقت هن���اك تأكيدات من
قبل قادة ما يس���مى « بحلف الناتو
« عل���ى عدم الس���ماح لروس���يا
باحت�ل�ال أي ج���زء م���ن اوكرانيا
وفق تعبيرهم ،وهذا ما أ ّكده آوالند
وكامي���رون ،وأ ّك���د علي���ه باراك
اوباما ،فقد ق ّدم الرئيس االمريكي،

ضمانات للرئيس االوكراني بيترو
بوروش���ينكو عل���ى إن الغرب لن
يس���مح للروس باس���تباحة ارض
اوكرانيا على حس���ب تعبيره ،ولو
بحرب
كان الثمن لذلك ،هو الدخول
ٍ
مفتوحة وشاملة مع الروس.
االلم���ان والفرنس���يين بدورهم،
يعون كل ه���ذه الحقائق ،ويعرفون
إن الوص���ول الى مس���ار تفاهمات
بين االطراف المتصارعة بالشرق
االوكران���ي ،تحتاج ال���ى تفاهمات
لتطبيق
بي���ن االط���راف الدولي���ة،
ٍ
فعل���ي لمس���ار ه���ذه التفاهم���ات
عل���ى االرض ،فال���روس اليمكن
أن يتنازل���وا ع���ن ورقة الش���رق
االوكراني لصالح الغرب ،والغرب
وتحديداً حلف «واشطن  -لندن «،
اليمكن بهذه المرحل���ة أن يتراجع
عن هدفه الرامي الخضاع الروس،
فااللم���ان يدرك���ون إن ال���روس
يواجهون مشروعاً غربياً ،الهدف
منه تقويض الجهود الروس���ية في
الوصول الى مراك���ز قوى جديده،
لدف���ع ال���روس الى االنكف���اء الى

إدارة التوحش
إدارة اللحظة أم استراتيجية المستقبل ؟
أصبح م���ن الصعب ،أن يتعامل
المخط���ط االس���تراتيجي م���ع
الخي���ارات والس���يناريوهات،
الخاص���ة بتنفيذ اس���تراتيجية
األم���ن الوطن���ي م���ن دون أن
يأخذ بعي���ن االعتب���ار ،طبيعة
التحدي الموجه نحوه ،فالتحدي
لم يعد ممارس���ات عبثية ،بقدر
ما أصب���ح تنظيم���اً قائماً على
أس���اس النظري���ة والتخطيط،
ُ
يمكن تلمسه في كتاب
وهذا ما
(إدارة التوحش «أخطر مرحلة
ستمر بها األمة») لـ» أبو بكر
ناجي» الذي يمث���ل واحدة من
األطروح���ات النظرية والفكرية
التي ترتكز عليه���ا التنظيمات
والجماعات المسلحة المنتشرة
ف���ي العالم اإلس�ل�امي ،س���يّما
كمنهج
تلك التي تتبن���ى العنف
ٍ
للتعامل ،ومنحى اس���تراتيجي
لتحقي���ق أهدافها ،والغريب في
هذا الكتابّ ،إنُه يرسم الخطوات
الس���تراتيجية لالنتق���ال باتجاه
الدولة عبر إدارة التوحش ،فإمّا
أن تص���اغ الدولة اإلس�ل�امية،
أو مزي��� ٌد م���ن التوحش ،لحين
الوصول الى الدولة اإلسالمية،
يفس���ر االنتقاالت
وه���ذا م���ا ّ
المتعاقب���ة في الفكر الس���لفي
المائل باتجاه العنف.
السلفيون الجدد :فهم جديد
لبناء الدولة
السلفيون الجدد ،تسمية تتبنى
التعبير ع���ن االنتقاالت الجديدة
في تبن���ي العنف والوحش���ية
من قبل الجماعات المس���لحة،
لالنتقال باتجاه الدولة ،إذ يؤكد
«اب���و بك���ر ناج���ي» على إن
تيار الس���لفية الجهادية وحده،
المنهج المشروع الشامل للسنن
الش���رعية والس���نن الكونية،

ويؤكد كذلك (عل���ى الرغم من
ان ه���ذا المنهج ربان���ي إلاّ ان
القائمي���ن على تنفيذه بش���ر)،
ّ
وبغ���ض النظر ع���ن التيارات
السلفية واإلسالمية التي كان لها
مش���اريع مكتوبة كاالخوان ،أو
تيارات الجهاد الشعبية ،كحركة
حماس ،يرى أب���و بكر ناجي،
ّ
إن ه���ذه الحركات ل���م تحاول
ّ
تأس���يس حالة اإلدارة ،إنما هي
أق���رب أن تك���ون نظرية على
ورق ،ولذلك يرى «ناجي» إن
الدولة المستهدف تكوينها ،تمر
بمراحل داخ���ل إدارة التوحش،
عبّر عنه���ا بالمراحل :مرحلة
ش���وكة النكاية واإلش���راك ،ثم
مرحل���ة التمكين ،ث��� ّم مرحلة
إدارة التوح���ش ،ث��� ّم مرحل���ة
ش���وكة التمكي���ن التي تس���بق
قيام الدولة .يحدد «ناجي» في
مرحلة شوكة النكاية واإلنهاك،
أربعة أهداف ،وهي إنهاك قوات
العدو والقوات العميلة ،وجذب
ش���باب جديد للعمل الجهادي،
وإخراج المناطق المر ّكز عليها
من س���يطرة األنظم���ة ،ورابعاً
تهيئة الشباب المجاهد ،إلدارة
المرحلة الثاني���ة ،كذلك ينبغي
أن يول���ي القادة إهتماماً البأس
به إلى المشاكل والعوائق التي
م���ن الممك���ن أن تواجههم في
مخططهم ،مث���ل نقص الكوادر
األمنية ،ومش���كلة الجواسيس،
ومشكلة الوالء القديم ،وإمكانية
ح���دوث إنقالب���ات ،وبالتالي،
الوص���ول ال���ى التمكين ،وهي
الس���يطرة الكامل���ة والمطلقة
عس���كرياً وإدراي���اً على الدولة
الخاضع���ة إلدارة التوحش ،أمّا
إدارة التوح���ش كمرحلة ،فمن
بي���ن أهدافه���ا ردع المنافقين،

إقامة القضاء الشرعي وتوفير
الطعام والغ���ذاء ،وإلنجاح هذه
منظري الجهاد
المرحلة حسب
ّ
في هذه التنظيم���ات ،ال بد من
وجود مجموعة من العوامل من
بينها إتقان فن اإلدارة ،وإعتماد
الخط���ط العس���كرية المجرّبة،
ً
فضال ع���ن إعتماد الش���دة في
ّ
التعامل مع الكف���ار والمرتدين
وتحقيق الشوكة (تحقيق قواعد
عسكرية صغيرة متماسكة وذات
قيادة في أماكن مختلفة).
ي���رى هن���ا األس���تاذ « نبي���ل
ياس���ين» إن داع���ش م���ن
الناحي���ة األيديولوجية ،أخطر
تهديد يعيش��� ُه العالم اإلسالمي،
فأيديولوجي���ا داع���ش أخط���ر
م���ن أيديولوجي���ا « محمد بن
عب���د الوهاب» (نبي االس�ل�ام
الوهاب���ي) ،إذ أنه���ا تطوي���ر
لبنية أف���كار أب���ن تيمية وأبن
قي���م الجوزية ومحم���د بن عبد
الوهاب وجهيمان العتيبي وعبد
اهلل ع���زام والوهابيي���ن الجدد
باتجاه خطير جداً ،وهو اعتبار
كل (بقعة) أو (منطقة) قابلة ألن
تصبح ب���ؤرة إلدارة التوحش،
لذلك نراهم ينقبون في حفريات
التاريخ ،فيجدون أمثلة في مكة
والمدين���ة ،ومراح���ل الحروب
الصليبية وأفغانستان ،يسعون
من خالله���ا الى تعزي���ز قدرة
الحش���د ف���ي إدارة التوحش،
ومن الناحية االستراتيجية ،فأن
طبيعة التطوي���ر الفكري الذي
ُ
تمثل
يتبنا ُه الس���لفيون الجدد،
مص���دراً لتهديد القي���م الفكرية
ً
وخاصة المملكة العربية
القائمة،
الس���عودية ،وبالتالي يمكن من
هن���ا فهم القلق الس���عودي من
احياء داعش ألف���كار جهيمان

العتيب���ي(•) وتاري���خ الصراع
الدامي بين آل سعود واألخوان
الوهابيي���ن المتش���ددين خالل
القرن التاسع عشر ،ومنتصف
القرن العش���رين ،والذي كانت
أهم معاركه ،معركة السبلة التي
حدثت في آذار عام  ،١٩٢٩بين
الملك عبد العزي���ز واألخوان،
بقي���ادة فيص���ل الدويش ،ومن
هنا أيضاً ،يمكن أن نفهم الدعم
الس���عودي لعبد الفتاح السيسي
في انقالبه على أخوان مرس���ي
المس���لمين ،ودور قطر وتركيا
في دعم داعش ومرسي ،وخفة
حماسهم لحماس الغزاوية.
إدارة اللحظ���ة والتخطيط نحو
المس���تقبل ن���رى بالرجوع الى
المغزى الفك���ري للتوحش ،إن
التوحش كلمة استعملها المؤلف
للتعبي���ر بها عن تلك الحالة من
أوصال
الفوضى التي ستدب في
ِ
دولة م���ا ،أو منطقة بعينها إذا
ما زالت عنها قبضة الس���لطات
الحاكم���ة ،ويعتق���د المؤلف ّ
إن
ه���ذه الحال���ة م���ن الفوضى،
ستكون “متوحشة”  ،وسيعاني
منها الس���كان المحليون ،لذلك
وج���ب عل���ى القاع���دة  -التي
ستحل محل السلطات الحاكمة،
تمهيداً إلقامة الدولة اإلسالمية-
أن تحس���ن “إدارة التوح���ش”
إلى أن تس���تقر األمور ،ويشير
الكت���اب إل���ى أن عملية اختيار
المناط���ق للدخول إل���ى “دائرة
المناطق الرئيسة”؛ أي المرور
عبر مرحل���ة “إدارة التوحش”
اعتمدت على دراسات وبحوث”
مرتبطة باألح���داث الجارية”،
ولذلك يؤكد ّ
بأن���ُه “بعد أحداث
( 11س���بتمبر) وم���ا تاله���ا
من تط���ورات ،أعلن���ت القيادة

في عيادة الطبيب !
كان����ت الش����مس قد غ����ادرت
السماء ،دخلت عيادة الطبيب..
معي أخ����ي ،فلقد ألمّت بي أزمة
صحية ،وصلنا عي����ادة الطبيب
وكان المكان مكتظاً بالمراجعين
من العراقيين المس����اكين الذين
عانوا م����ا عانوا م����ن الحصار
و م����ن اإلره����اب والتفجي����ر
واإلم����راض المختلف����ة التي لم
نسمع بها من قبل ،دخلت غرفة
الفح����ص و اس����تقبلني الطبيب
بابتس����امة بلهاء!! وهو يسألني
عن الذي أل���� ّم بي ،أتم الفحص،
وكأي طبي����ب ال يح����ب ال����كالم
!! ش����رح لي ج����زءاً من قصة
حياته ،مروراً بحال����ة البلد إلى
شتم السياس����يين ،وسواق الكيا

وأسعار الطماطة التي طغت في
البالد !!! وازدرائه من مواقف
بعض الكتل السياسية التي ألقت
بظاللها على حالة المواطن من
الناحية النفسية والعقلية !!
ل����م يكن بوس����عي التعليق على
كالم ه����ذا اإلنس����ان الناقم على
الجميع من أج����ل الناس !! كان
أخي األصغر إلى جانبي ،يستمع
إلى الحوار م����ن طرف واحد ..
أوراق،
أعطاه الطبيب بضع����ة
ٍ
وق����ال ل����ه  :ه����ذه الفحوصات
ضروري����ة وكل ش����يء موجود
داخل العي����ادة ،أجريت التحليل
ودخل أخي المس����كين إلى غرفة
الطبيب اإلنسان ،كي يعطي أجر
إنسانيته ،الحظت االرتباك على

امريكا وفلسفة الصدام الحضاري
بعد س���قوط المعسكر الش���يوعي بين ف ّكي
الم���ارد اإلمبريالي(اإلمريك���ي) ،نهاي���ة
الثمانيني���ات وبداية التس���عينات من القرن
المنص���رم ،وخلو الس���احة للقطب األوحد،
يص���ول ويج���ول فيها حيث يش���اء وكيفما
يش���اء ومتى ما يش���اء ،بعد أن تحكم في
إدارة الصراع العالمي القطبان الش���يوعي
والرأس���مالي ،عقوداً م���ن الزمن ،الح في
األفق صراع جدي���د ،أواقعي هو أو مفتعل؟
ال نعل���م ،لكن���ه صراع س���يكون هو محور
المعادالت السياس���ية والعسكرية في بداية
القرن الواحد والعشرين ،وبالفعل فقد ّ
دشن
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بحرب جمع
القطب الواحد ،بداية هذا القرن،
ٍ
لها ما استطاع من حلفائه في «الناتو وغير
الناتو» فمن لم يكن معنا ،فهو عدونا ،على
وفق الس���يد» دبليو ب���وش « وكانت هذه
الحرب حضارية على وفق صراع الحضارات
الهنتجتونية!! فكانت القاعدة ــ في الظاهر
ــ هي القطب اآلخر لهذا الحرب التي طرفها
األول العالم المتحضر بقيادة أمريكا!!! على
الرغم من أن باطن الصراع هو مع اإلسالم.
توالت المس���رحيات األمريكية لتش���ويه»
البعبع اإلس�ل�امي» بأعق���د أدوات اإلخراج
الهوليوودية ،وكان���ت الحرب على العراق

الداخل الروسي ،كما يدرك االلمان
إن واشنطن قد رمت بالفترة األخيرة
بكل ثقلها السياسي واالقتصادي في
محاولة لتقويض الجهود الروسية
في التوسع في تحالفاتها ،واتساع
مراكز القوه ونفوذها الدولي شرقاً
ً
وشماال.ختاماً نقول ّ
إن مجموع هذه
التعقي���دات تدفع بع���ض المتابعين
للقول ،إنه���م اليعولون على الجهد
االلماني -الفرنس���ي الساعي لبناء
وثيق���ة تفاهم دولية ،ق���ادرة على
ضب���ط إيقاع الصراع���ات الدولية،
بم���ا ينعك���س على حلول س���ريعة
لمعظم األزمات المحلية واالقليمية
الدولي���ة
والدولية،فالمعرك���ة
والصراع���ات االقليميةُ ،تح ّتم على
جميع االط���راف أن يبق���وا بخانة
الص���راع الى أم ٍد طوي���ل الى حين
ان يكتمل قط���ف نتائج الصراعات
الدولي���ة  ,والتي على أساس���ها،
سيُبنى شكل النظام العالمي الجديد
@hesham.awamleh
yahoo.com

د .علي فارس حميد
مركز المستقبل للدراسات والبحوث
بع���ض التعديالت ،فاس���تبعدت
بعض المناطق م���ن مجموعة
المناطق الرئيس���ية على أن يتم
ضمّه���ا لتعمل في نظ���ام بقية
ال���دول ،وأدخلت دولتين ،وهما
بالد الحرمي���ن ونيجيريا ،ومن
ث���م أصبحت الدول المرش���حة
مبدئي���اً ،لتدخل ف���ي مجموعة
المناطق الرئيسية ،هي مناطق
ال���دول اآلتي���ة :األردن وبالد
المغ���رب ونيجيريا وباكس���تان
وبالد الحرمين واليمن” .يرى
«ناجي» أيض���اًّ ،
بأنُه من أجل
تحقي���ق الدول���ة المس���تهدفة،
ينبغي العمل على جذب ش���باب
ُجدد للعمل الجهادي عن طريق
القي���ام ،بي���ن فت���رة وأخرى،
بعملي���ات نوعي���ة ،تلفت أنظار
الن���اس ،ويقص���د بالعملي���ات
النوعية هنا ،العمليات النوعية
المتوس���طة على غرار عملية
بالي ،وعملية المحيا ،وعملية
جربة بتونس ،وعمليات تركيا،
والعمليات الكبرى في العراق،
ومثل ذل���ك ،وال يقصد عمليات
نوعي���ة على غرار س���بتمبر،
والتي يؤدي ش���غل التفكير بها
إلى تعطي���ل القي���ام بالعمليات
النوعية األقل منها حجماً ،ومن
أجل تحقي���ق المراحل الخاصة
بقي���ام الدولة اإلس�ل�امية فإن
قس���م العمليات الى
«ناج���ي» ّ
دائرتين جغرافيتين.المجموعة
الرئيس���ة :وهي باكستان وبالد
المغ���رب واألردن ونيجيري���ا
وبالد الحرمين الشريفين ،ولقد
تم إختيار هذه البلدان ،ألهميتها
السياسية واإلقتصادية ولطبيعة
جغرافيت���ه ،أمّ���ا المجموع���ة
الثانوي���ة فتمثل بقي���ة الدولة،
وبمج���رد وص���ول مجموعات

الجهاديي���ن ف���ي المجموع���ة
الرئيسية إلى المرحلة األخيرة
،وه���ي التمكين ،س���تقوم هذه
األخي���رة بمس���اعدة جهادي���ي
المجموعة الثانية ،للمرور من
ش���وكة النكاية واإلنه���اك إلى
مرحلة التمكين مباش���رة ،لربح
الوقت .بع���د التمكي���ن وإقامة
الدولة ،تتوجه الجموع لتحرير
الق���دس وس���مرقند واألندلس،
وباقي ال���دول ،ومن ثم تحرير
البشرية من الظلم والكفر على
ح���د تعبيره���م ،وبالتال���ي فإن
عملي���ة التنفي���ذ تتطلب وجود
قادة لهم باع طويل في العمليات
التي ت���م القيام به���ا ،مثل عبد
اهلل عزام ومصطفى ست مريم
نصر ،أو أبو مصعب الس���وري
في أفغانس���تان ،كما تشير لذلك
بعض الق���راءاتّ .
إن ما يمكن
تلمس���ه من هذه القراءة إلدارة
التوح���ش ،هو طبيع���ة االدارة
والتوجيه الذي يسعى من خالله
الك ّت���اب والمختصي���ن في هذه
التنظيم���ات في ج���ذب القواعد
الش���عبية ،واقناعهم بالمقدرة
على تكوين الدولة اإلس�ل�امية
رغم الوحش���ية التي يتعاملون
بها مع األف���راد ،وبالتالي فإن
التفكي���ر بالح���رب عل���ى هذه
الجماع���ات وردعهم ،ينبغي أن
بإطار ستراتيجي متكامل،
يكون
ٍ
ق���ادر عل���ى االقن���اع المادي
ً
فضال ع���ن إيجاد
والمعن���وي،
بيئ���ة فكرية رادعة ،تتناس���ب
في محتواها مع نمطية التفكير
المقابل ،تس���اهم ف���ي الحفاظ
على م���ا هو موجود ،فاألهداف
المس���تمرة بحاجة ال���ى تفكير
استراتيجي مناسب ،لجميع هذه
المعطيات.

احمد لعيبي
محيا أخي ،وه����و يبحث في كل
جيوبه العلنية والسرية  ..دخلت
إلى غرفة الطبيب ،ألن حالتي قد
تحسنت بعض الشيء وألرى ما
الذي أل ّم بأخي  ..لعلّه نس����ي إن
يحمل معه نقوداً ،وهذه األشياء
تحصل كثي����راً  ..لكن بيده نقود
ال يستهان بها  ..إذاً ماذا حصل
 ..أخبر الطبيب أخي ،بأن أجرة
الكشف  35ألف دينار ،ومراعاة
لن����ا ،ألنن����ا أول مرة فس����يأخذ
 25إلفاً فقط ،وأج����ور التحليل
والتخطي����ط  ،165ومراع����اة
لحالتنا فس����يكتفي بـ 150إلف
دين����ار فق����ط ال غي����ر !!!! عدا
وصفة األدوية ،تبس����مت بوجه
الطبي����ب ابتس����امة بله����اء مثل

ابتسامته ،أول ما دخلت عيادته
وحكمته بهدوء  ..قبل قليل كنت
ناقداً الذعاً للسياسيين وللشرائح
األخ����رى الت����ي تقت����ات من دم
المواط����ن ،أمّا أنت ي����ا دكتور
فتقت����ات من لحم المواطن  ..إي
مهنة هذه التي تصبح تجارة !!!
إي ميثاق عمل وميثاق شرف،
يُح ّتم عليك إن تكون إنساناً قبل
إن تك����ون تاجر إمراض  ,تتاجر
باآلالم  ..أنك تحمل مهنة شرف
فأجعلها ش����رف مهنة  ,ما هذا
الغالء الفاحش  ,ما هذه التجارة
التي لن تبور مع الش����يطان !!
تحجج باإليجار واألسعار وسعر
ال����روب األبيض ال����ذي يرتديه
والس����ماعة الت����ي يضعها على

رقبته  ..وتركت ُه وتساءلت:
كم طبيباً في بلدنا اليوم ،يش����بهُ
هذا الطبيب الجشع ؟ وكم طبيباً
بقي محافظاً على ش����رف مهنته
وشرف إنسانيته ولم يساهم في
أزمة اإلنس����ان أو أزمة البلد ؟
بل كان بلس����ماً لجرح مرضاه!؟
إنني اع����رف أطباءاً لم يتقاضوا
أج����راً ف����ي عيادته����م من����ذ إن
تخرجوا وش ّتان ما بين هذا وذاك
..األهم ،أين الرقابة من جش����ع
بعض األطب����اء ،وأي����ن وزارة
الصح����ة والهيئات التش����ريعية
والتنفيذي����ة من كل م����ا يحدث
من أجور األطب����اء التي اقتربت
بعضها إن تكون بس����عر برميل
النفط !!! غادرنا عيادة الطبيب

ولك����ن ليس إلى بيتن����ا ،بل إلى
إحدى المستش����فيات ،ألن أخي
األصغر قد اجبر ُه ضغط األجور
على إن يتخلخل ضغطه ،وكي ال
يتخلخل ضغط الجميع ،ذهبنا إلى
مستشفى قريب ،لعلّنا نجد حبة
دواء بعيداً عن عين طبيب جشع
 ,مرددين ق����ول اهلل تعالى (وإذا
يشفين).
مرضت فهو
ِ

علي محمد البهادلي
وسطوع نجم (أبي مصعب الزرقاوي) الذي
ق���ام أتباعه بأبش���ع الجرائم بحق الش���عب
العراق���ي ،بمثاب���ة مدينة إنتاج س���ينمائي
دراماتيكي ،يصوغ من» الالش���يء» شيئاً
مرعب���اً ويقنع المجتم���ع» الغربي بـ « أن
هذا ه���و ما يجب أن تتكات���ف جهود العالم
المتحضر للوق���وف بوجهه وذاع مصطلح
«اإلسالم فوبيا» ومكافحة اإلرهاب العالمي
في اآلفاق ،وج���اءت األحداث الس���ورية،
لترسم مساراً جديداً مرعباً ،ليحل «داعش»
محل القاعدة ويركنها ،لحين أن يكتمل دوره
ويبلغ ذروته ،وليحل البغدادي محل أقطاب

القاعدة (أبن الدن والمال عمر والظواهري)
وأخيراً ،اكتملت فصول المس���رحية بحادثة
« ش���ارلي أيبدو» وح���رق الطيار األردني
الكساس���بة ،وفت���ح المجال ل���كل من هب
ودب بأن ينال من ش���خصية الرسول(ص)
واتضح���ت مالمح المؤامرة جي���داً.ال يمكن
ألي منصف في العالم أن يقف تجاه عمليات
ً
فضال
الذب���ح التلفزيوني للرهائن الغربيين،
عن العراقيين أيام المقبور « له» الزرقاوي
وال خلف���ه البغدادي ،موقف���اً إيجابياً ،وفي
الوقت نفس���ه ،ال يحق ل���ه أن يلصق هذه
بدين معين ،بس���بب حفنة
الصور البش���عة ٍ

من ال���دواب والحمير! وال يمكن كذلك ألحد
في العالم أن يلصق جرائم الصهاينة بالدين
اليه���ودي ،والجرائم الت���ي ترتكبها بعض
المجموعات المس���يحية في آسيا وأفريقيا
بالدين المسيحي ،لكــــــــــن ،متى يستيقظ
الضمير العالم���ي ويضع النقاط الحمر على
ً
حروف اإلرهاب العالمي ،ويضع حداً
فاصال
بينه وبي���ن أي دين أو مذهب ،ويضع كذلك
عالمات اإلشارة المرورية  ،ألي كلمة حرة
مسؤولة أو كلمة غير مسؤولة أو هدامة أو
تفرق بين أبناء الجنس البشري؟!!
كلمة ّ
أعتق���د أن صيح���ات الرئي���س اإليران���ي

األس���بق الس���يد(محمد خاتم���ي) والمفكر
الفرنس���ي « روجي���ه غ���ارودي» للدعوة
إل���ى حوار الحضارات ،أن ال تضيع وس���ط
صخب السياس���ات االمريكية واإلس���رائلية
الص���دام الحضاري،
التصعيدي���ة ،باتج���اه ِ
وحف���ر مقابر التاري���خ المندثرة تحت غبار
الزمن بأظافر أبي بك���ر البغدادي وغيره ،
دول
وينبغ���ي لألمم المتحدة بم���ا تضم من ٍ
حرة ،أن تنتب���ه إلى ذلك قبل فوات اآلوان،
ّ
فاإلنس���ان الذي بلغ بعقله وفطنته الفضاء،
وراح يجوب الكواك���ب والمجرات ،ال أظنه
يعجز عن بلوغ مرحلة الوئام الحضاري.

