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العدد 2435 :

اتركوا علك الوعود
وابدأواباإلصالحالسياسياآلن
جمعة عبدالله

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

دخل����ت التظاه����رات
االحتجاجية في مرحلة
جديدة  ,نهج سياس����ة
لي االذرع  ,بين جبهة
ّ
الفس����اد والفاس����دين
 ,وجبه����ة الش����عب،
المطالبة بتنفيذ وعود
اإلصالح السياس����ي،
وتطبيقه����ا م����ن مرحلة ال����ورق الى
الواق����ع الفعل����يّ .
إن ه����ذا الصراع
المحتدم والمشتد  ,يتمثل بهدف إيقاف
الحراك الجماهيري ،وترك التجمعات
الش����بابية ف����ي الس����احات ،بمعنى
اجهاض التحرك الش����عبي  ,وإفراغ ُه
من محتواه في المطالبة باإلصالحات
ّ ,
إن جبهة الفس����اد والفاسدين قوية
وموح����دة ،جمعته����م تح����ت خيمة
واح����دة ( األخوة االع����داء ) بهدف
اس����قاط وتقويض وإفشال التحركات
الجماهيرية والغليان الش����عبي  ,لذلك
أوعزت الرؤوس الفاسدة من األحزاب
اإلس��ل�امية الحاكمة الى مليش����ياتها
ومنظماتها باالنس����حاب من الحراك
الش����عبي ،وعدم المش����اركة وإفراغ
الس����احات من التجمعات البش����رية ,
بحجة ّ
منظمي التظاهرات  ,يتلقون
إن
ّ
أم� ً
���واال من الس����فارة االمريكية ومن
الس����فارات األخرى ّ ,
وإن التظاهرات
االحتجاجيةُ ،تحرّكها اجندات أجنبية
مش����بوهة  ,تريد إيصال العراق الى
طريق مس����دود من الفوضى والبلبلة
ٍ
واالنشقاق ،وتخريب العراق ،باشعال
الفتن الحارقة والمدمّرة بين صفوف
الش����عب ومكوناته  ,هذه االفتراءات
تروج لها االحزاب
من التحريض التي ّ
اإلس��ل�امية الحاكمة ،وخاصة حزب
الدعوة ّ ,
بأن معظم المليشيات الطائفية
المس����لّحة  ,تدين بالوالء المطلق الى
(ح )..العراق األول  ( -نوري المالكي
) !! ّ
إن إشاعة وترويج هذه الدعايات
المغرض����ة والمحرّف����ة ع����ن الواقع
الدس الرخيص
والحقيقة  ,بتعاط����ي
ّ
يكمن ُ
ُ
بيت
من االفت����راءات الكاذبة ,
القصيد فيها ،بافش����ال جبهة الشعب
المطالبة بتحقيق اإلصالح السياس����ي
 ,والغاي����ة المقصودة من هذا الهجوم
الش����رس على الح����راك الجماهيري
الذي ُ
يمثل االكثرية الساحقة من أفراد
الشعب  ,أنها محاولة إلنقاذ الرؤوس
الفاس����دة من الفاس����دين  ,وإبعادهم
عن المس����ائلة والمحاس����بة والعقاب
 ,وحتى ال يجبرون على اس����ترجاع
األموال المنهوبة التي س����رقوها في

وض����ح النهار ّ ,
إن ه����ذه االفتراءات
تروج
المحموم����ة والمس����عورة التي ّ
لها صباحاً ومساءاً القنوات الفضائية
لالحزاب اإلسالمية الحاكمة  ,وخاصة
القنوات الفضائي����ة التابعة الى حزب
الدعوة  ,بهدف اجهاض المس����اعي،
لتنفي����ذ عملية اإلصالح����ات  ,وانهاء
الح����راك الجماهيري في الس����احات،
ومنها ساحة التحرير  ,وهم يحلمون
بتكرار التجرب����ة الدموية لتظاهرات
ساحة التحرير في شباط عام 2011
التي ُقمِعت بالدم  ,لذلك تأتي األبواق
الزاعق����ة  ،لدع����وة المواطنين بعدم
المش����اركة في التظاهرات المشبوهة
المدفوع����ة الثمن الت����ي تتآمر على
العراق لتقس����يمه وتفتيته ،ومن أجل
احداث ش����رخ وخلل كبي����ر في تنظيم
التظاه����رات االحتجاجي����ة وخنقه����ا
وإبطال مفعولها ،حتى تظل الرؤوس
الفاس����دة تص����ول وتج����ول وتنهب
وتس����رق ب����كل حرية وأم����ان  ,هذه
هي أغراضه����م ومقاصدهم الحقيقية
 ,لكنه����م أصيبوا بالصدم����ة الكبيرة
وخيب����ة األم����ل ،واالنكس����ار المؤلم
الفادح ،ألن س����احة التحرير في يوم
الجمع����ة -الـ 11م����ن أيلول ،2015
���ص باالع����داد الجماهيرية
كانت تغ� ّ
الضخم����ة  ,طوفانات بش����رية كبيرة
ُ
تزحف على الساحة التي لم يُشهد لها
مثيل في السابق في ساحة التحرير ,
وألول مرّة يشهد الحراك الجماهيري
ّ
 ,مساهمة ش����عبية واس����عة النطاق
 ,واعتب����رت أفضل وأكب����ر تظاهرة
جماهيرية  ,تش����هدها ساحة التحرير
من زخم الجموع البشرية المشاركة
 ,وه����ذا ٌ
دليل دام����غ على تحطم زيف
الدس واالفت����راءات واالكاذيب التي
ّ
روج لها كثي����راً  ,بالدعايات المزيفة
ّ
التي راهنوا عليها كثيراً  ,لقد أصيبوا
باالخف����اق واالندح����ار والهزيم����ة،
ولم تش����فع له����م قنواته����م الفضائية
بامكانياتها المالية الهائلة  ,لقد فشلوا
في إحداث ش����رخ وخلل ف����ي تنظيم
التظاه����رات ،وإن زيفهم واكاذيبهم ,
جلب اعداداً بش����رية هائلة مضافة ,
لتأخذ قس����طها الوطني ف����ي المطالبة
باإلصالحات الحقيقية  ,وهي تش����ير
بيقين قاطع  ,بأن قنواتهم الفضائية ,
ٍ
ليس لها قيمة وهيبة ومكانة ومنزلة
إعالمي����ة  ,لتكون وس����يلة تأثير في
مزاج تكوين الرأي العام  ,أنها ليست
سوى ماكنة إعالمية مزيفة ليس لها
أدن����ى تأثير  ,فقط قن����وات فضائية..
لسان حال الفساد والفاسدين.

الضمير العربي قدمات
بالل حنويت الركابي
الضمير بالمعنى اللغوي ،هو المحاسبة
الحسية للنفس ،باستحسان كل ما هو
ّ
حسن ،واستقباح كل ما هو قبيحُ ،
حيث
إن النفس مارقة خبيثة ،تتبع األهواء
والش���هوات م���ن دون أي مباالة ألي
دي���ن أو قيم أو ُخلق ،وما هو معروف
إن النفس س���ريعة الميول الى الهوى
إلاّ م���ن هداها اهلل ال���ى طريق الحق،
وعصمها ع���ن الخط���أ ،لهذا حرص
اإلس�ل�ام على تربية اإلنسان التربية
الصحيحة ،وغرس الفضائل الحس���نة
في���ه ،وأن يجعل من الضمي���ر رقيباً
رقيب
على نفس���ه ،دون ما حاجة الى
ٍ
خارجي ،ويمت���ا ُز العرب بضمير حي
وخلق عظيم وش���هامة وغيرة ،ولكن
لألس���ف هذا كان قديماً !! فــ اآلن قد
مات ذلك الضمير ،وماتت اإلنسانية..
بل باعوا أنفسهم الى الشيطان األكبر
أمريكا واس���رائيل ،وأصبحوا عمالء
لديه���م ،ومرتزق���ة متعطش���ين الى
الدماء ،مات���ت ضمائرهم ،وأصبحوا
اقس���ى من الحجر  ..قتلت دوالراتهم
اشقائهم العرب ،وكذلك قتلت براميلهم
المتفجرة اش���قائهم العرب ،وتآمروا
على أشقائهم.
نش���روا الطائفية في العراق ودعموا
داع���ش ،واس���تباحوا ال���دم العراقي
األصيل ،واعتدوا على اليمن ،وقتلوا
الشعب اليمني  ،صنعوا في سوريا ما
هو أبش���ع من جرائ���م الحرب ..كيف
هذا وأنتم قبلة المس���لمين ..كيف هذا
يا ُح��� ّكام العرب !؟ أنا لس���ت عربياً،
بدم بارد،
أن���ا عراقي فقط ،قتلتمون���ا ٍ
ونش���رتم الطائفية ،ونح���ن نعب ُد رباً
واحداً ،دعون���ي انتقل بكم الى الهند..
في الهند مليار نس���مة ،ولديهم 150
رب���اً ،ويوج���د لديه���م  800عقيدة
مختلف���ة ،ولكنهم يعيش���ون بس�ل�ام
،والع���رب لديه���م رب واح���د وكتاب
واحد ،والدماء ملئت ش���وارع الوطن
العربي ،القاتل يقول :بس���م اهلل واهلل
اكبر ،والمقتول يقول أش���هد أن ال آله
إلاّ اهلل وأش���ه ُد أن
محمداً رس���ول اهلل،
وأشه ُد ّ
إن علياً ولي
اهلل ،يق���ول غاندي
 « :كي���ف أحتل���ت
بريطاني���ا الهن���د ؟
قاموا ب���زرع الفتنة
الطائفي���ة بيننا ،فـ

ذبحوا بق���رة ،ووضعوه���ا في مكان
يتواجد فيه مسلمين ،وأخذوا مسلمين
مكان يتواجد فيه هندوس،
وقتلوهم في ٍ
هكذا اس���تطاعوا احتاللن���ا ،ومتى ما
تركن���ا القول أنت وأنا ،أصبحنا قوة ال
يس���تهان بها» !! وبعد كل ذلك القتل
والدم���ار ،اتجهت الش���باب والعوائل
الهاربة من بطش العرب الى اوروبا،
أقرب إليهم ،وأيضاً
بعدما كانت مك���ة
ُ
ُ
فنح���ن اليوم قد نرى ما
قتلهم البحر،
هو يفجع القلب ويبكي العين من صور
ألطفال ،ال حول لهم وال
ومقاطع فديو
ٍ
قوة ،يبلعهم البحر ،ويُزهق أرواحهم
هجرتموهم من ديارهم
الزكية ،بعدما ّ
وبطش���تم بهم ،وكل ذلك بس���ببكم يا
ُح��� ّكام الع���رب ،أنتم قتلت���م العرب..
أنت���م قتلتم اإلس�ل�ام ..أنت���م من جمّل
االستعمار ،والذين اغتصبوا أراضينا
عبر األنتدابات لعشرات السنين ،وقد
زرعوا جواسيسهم في الوطن العربي
ُ
منذ ذل���ك الوقت ،وهم ح��� ّكام العرب

 ..نع���م ،أنتم جواسيس���هم ،وكل هذا
خطط مدروس���ة ومحفوظة منذ القدم،
للقضاء على الدين اإلسالمي والوطن
العربي ،ونه���ب خيراته ،فـ ُ
منذ القدم
اجتمع زعماء ورؤوساء أوروبا وقال
أحدهم  :نحن اآلن ف���ي القمة ،ولكن
نحن متجهون الى المنحدر  ..أتريدون
البقاء في القمة أم النزول في المنحدر
الى القعر ؟ قالوا  :نريد البقاء في القمة
وكيف ذلك ؟ فقام وجلب إليهم خريطة،
وقال لهم  :هنا تكمن قمتنا ،وكانت تلك
الخريط���ة هي خريطة الوطن العربي،
وق���ال لهم أيضاً  :متى ما وضعنا يدنا
على تل���ك الرقعة الجغرافية ،بقينا في
القمة ،وذلك بس���بب خيراتهم الوفيرة
وجهلهم ،أعطوا ألسيادهم المناصب،
وأقتلوا ضمائره���م ،وادخلوا لهم عن
طريق الدين ،وبذلك احكمتم السيطرة
عليهم !!
يا ُح ّكام العرب  :هل نسيتم عروبتكم..
هل ماتت ضمائركم ..هل بعتم أرواحكم
الى الش���يطان ،ونس���يتم ربكم الذي
تعبدون ُه!؟ هل أنتم عرب أم منسوبون
على الع���رب ؟ مت���ى تصبحون ذات
ضمي���ر ..مت���ى تنصرون أم���ة نبي
الرحم���ة محمد ( ص )  ..متى تعزون
اإلسالم والمس���لمين ؟ أم إن هذا ُحل ٌم
يصعب تحقيقه  ..فالضمير العربي قد
ُ
مات..

3

لماذا تهاجر الشعوب من ديارها ؟
تذكر كتب التاريخ عن أسباب
هج���رة الش���عوب ،وقوعها
تح���ت مؤثرات كثي���رة ،منها
الغ���زو الخارج���ي ،وعل���ى
س���بيل المث���ال ال الحصر ما
ُ
حي���ث قامت
ح���دث لألرمن،
الدولة العثمانية أيام السلطان
عبدالحميد ،بارتكاب المجازر
– الهولوكوس���ت ،وتش���ريد
األرم���ن من ب�ل�اد االناضول
،وهي منطق���ة تركي���ة ُ
تبلغ
مساحتها  500ألف كم مربع،
قريبة من شرق اوروبا ،عدا
القسم الشرقي منها ،ويعرف
بهضبة أرمينيا .هذه المجزرة
تعتب ُر وصمة ع���ار ..لم ولن
تس���تطيع تركي���ا أن تتخلص
منها إن كان باالنكار أو إقامة
الدعاوى ض ّد من يتكلم ويذكر
هذه الح���وادث النكراء ّ
بحق
اإلنسانية ،وقد هاجر األرمن
الى الشام والعراق ،واختلطوا
بالش���عوب العربي���ة ،ناقلين
معهم حضارته���م ،واندمجوا
مع الشعوب العربية ،وتكلموا
لغته���م وتطبع���وا بطبائعهم،
ويق���وم الب���دو الرح���ل بترك
مناطقه���م نتيج���ة تغيي���رات
مناخية ،منه���ا الجفاف ً
مثال،
بحثاً ع���ن الم���اء والكأل في
الصح���اري أو نتيج���ة غزو
قوة
خارجي من قبائ���ل أكثر ّ
منها ،إمّ���ا ظاه���رة الهجرة
العراقية ف���ي يومنا هذا ،فقد
ب���دأت من أيام اس���تالم حزب
البعث ،الحكم عام  1963م،
بعد أن ق���ام بذبح وقتل خيرة

ابن���اء الش���عب العراقي بعد
أن س���لب منهم جمهوريتهم
األولى التي تشكلت في الرابع
عش���ر من تموز عام 1958
م  ,بعده���ا دخ���ل العراق في
حروب عبثية ،استمرت ثمانية
ٍ
أعوام ض ّد الجارة اإلس�ل�امية
إيران ،بدف���ع وتحريض من
االمري���كان ،وتموي���ل م���ن
الس���عودية ،ودول الخلي���ج
العربي  ,اليوم يقوم الش���عب
العراقي بالهج���رة الجماعية
بعد أن فقد األم���ل في الحياة
الحرة الكريمة ،بعد س���نوات
االحت�ل�ال عام ُ ، 2003
حيث
وصلت االوض���اع اليوم الى
الحضيض م���ن جميع نواحي
الحياة االجتماعية او األمنية
الصحي���ة ،وازدي���اد البطالة
ّ
والفقر المدق���ع ،وخاصة لبل ٍد
نفط���ي مثل الع���راق ،حكمها
ناس ال يختلف���ون عن جراد
اُ ٌ
نجد ال���ذي يفت���رس الحنطة
والشعير وحتى الحشيش كما
فعل المفسدون الذين اصبحوا
ما بين ليلة وضحاها ،يملكون
الملي���ارات م���ن ال���دوالرات
االمريكية من أموال الس���حت
الح���رام  ,أم���وال األيت���ام
واألرامل وسكان بيوت الطين
والصرائ���ف والبردي والتنك
الذين اغرق���وا البالد بالديون
التي وصلت مبيعاتها النفطية
الى  120مليار دوالر سنوياً
,وضاع���ت منها أل���ف مليار
دوالر ،خالل ثمانية س���نوات,
س���نوات عجاف ،هربت فيه

الكوادر العلمية على اختالف
أنواعه���ا ..إن كانت طبية أو
هندس���ية أو قانونية صناعية
زراعي���ة ،فف���ي الس���نوات
األول���ى لالحتالل ت��� ّم أغتيال
خمس���ة اآلف عالم عراقي..
إن كان يخت���ص بال���ذرة أو
العلوم األخرى ،قسم استطاع
ُ
ويحتل
الهرب ومغادرة البلد ,
االطب���اء العراقي���ون مكان���ة
الصدارة في المملكة المتحدة
والواليات المتحدة االمريكية،
و بع���د أن تغلبت حالة اليأس

على الكثير من ابناء الش���عب
العراق���ي ،قرروا مغادرة البلد
ال���ذي فق���د األم���ن واألمان،
واقتص���رت فرص العمل على
األقارب واالصدقاء واالحزاب
المتنف���ذة ،واصب���ح الدي���ن
وس���يلة الت���رزق والنف���اق،
وركب الموج���ة حتى حرس
صدام حسين الجمهوري الذي
لبس العمامة ،وبدأ في التحكم
ف���ي مصائر الناس  ,انتش���ر
الظلم والفساد وشراء الذمم،
ُ
بحيث اصبح الوضع ال يطاق

طارق عيسى طه

 ,الصفقات العسكرية الفاسدة
الطبية والهندسية المعمارية
والمش���اريع المتلكئة ،بقيمة
الملي���ارات م���ن ال���دوالرات
,س���رقوا الحص���ة التموينية
و اس���توردوا ش���اياً مخلوطاً
بنش���ارة الخش���ب والحدي���د
،مجتم ٌع طغت فيه المحاصصة
الطائفية واالثني���ة حدود الال
معقول ،وسئِم الشعب الحياة،
وق���رر المخاط���رة والس���فر
في ُع���رض البح���ار ،وكانت
الضحاي���ا بالمئ���ات ..ال فرق

بين طفل وامرأة ورجل مسن
أو شاب  ,ازدهرت فيه تجارة
المافي���ا م���ن المهرّبين الذين
يس���تعملون قوارباً مهترئة،
انقلب منه���ا الكثير ،وت ّم فيها
انقاذ البعض ،وأكلت الحيتان
البعض اآلخر من ابناء شعبنا
اليائس من الحياةُ ،
حيث انعدم
األمل ف���ي حياة حرة كريمة ,
هذا هو واقع الحال ،وال يعني
بأنني اش���جع الهج���رة التي
اصبحت واق���ع حال و أصبح
البدي���ل فيه���ا ش���به معدوم،
الح��� ّكام والخالف���ات
بفض���ل ُ
فيما بينهم الذين احتقروا ولم
يتجاوبوا مع أبس���ط المطالب
الت���ي تن���ادي به���ا الجموع
المليوني���ة الثائ���رة ف���ي ّ
كل
محافظات العراق ُ ,
حيث بدأت
مظاهر فش���ل عملية التغيير
التي وضع ش���عبنا األمل فيها
لوضع حد للفساد المستشري،
ونهب األموال لبلدٍُ ،
يملك ثاني
احتياط���ي نفط ف���ي العالم ،و
بدأت عملية االقتراض المالي
من البنك الدولي ،ودفع ديون
شركات النفط بسندات قيمتها
س���بعة ملي���ارات ،والباق���ي
بالنفط الخام!! إن تصريحات
السياس���يين كثيرة ّ
مبش���رة
بالح���زم اإلصالحي���ة إلاّ إنّ
ُ
العملي���ة اإلصالحي���ة لم تتعد
س���وى القش���ور وما زالت
عملية المحاصصة هي السائدة
في هذه الحلول الترقيعية  ,إمّا
الحكوم���ات الغربية ،وخاصة
النمس���ا والماني���ا وبريطانيا

وفرنس���ا فنلن���دا والس���ويد
وبلجيكا والنرويج ،وموقفها
م���ن اس���تقبال الالجئين ،فال
يخلو من المواقف اإلنس���انية
حتى اذا صبّت في المس���تقبل
البعي���د في مصالحه���ا  ,وقد
اصبح���ت الس���يدة ميركل من
الشخصيات المحبوبة للشعب
العراق���ي ،وت��� ّم رفع صورها
احترام���اً وتقديراً له���ا  ,بعد
فشل الذين انتخبناهم ليديروا
لنا معركة الحي���اة والكرامة،
فس���لّموا بلدنا لالع���داء من
الدواع���ش الذين يس���ومون
المواط���ن العراق���ي الع���ذاب
والتنكيل بكل مق ّدس���اته التي
حافظ عليها ،ينتهكون عرضه
 ..يسبون نسائه ،ويبيعونهن
في أسواق النخاسة العالمية،
يحرقون الكنائس والجوامع،
يبيع���ون اآلث���ار القديم���ة،
ويكسرون الباقيات ،يحرقون
ويعدمون م���ن ال يطيعهم ،ال
فرق بين طفل وامرأة ورجل..
بمختل���ف األعمار  ,أليس���ت
هذه األوضاع نتيجة الفش���ل
السياس���ي والخيان���ة للوطن
ُقصرين ُق ّدم
؟ م���ن ..م���ن الم ّ
للمحاكمة ؟ أين وصلت نتيجة
التحقي���ق الت���ي أجرتها لجنة
األم���ن والدف���اع البرلمانية ؟
وتتعجبون اذا اقدمت الجماهير
عل���ى الهج���رة الجماعي���ة ؟
صحي���ح ّ
إن الح���ل يج���ب أن
ٌ
يك���ون في البلد نفس���ه ولكن
متى ؟ وبعد كم من عش���رات
السنين ؟

أين تقف برلني من صراع واشنطن وموسكو على كييف

وأين ستصطف بالنهاية!؟
ّإن���ُه من غي���ر الواضح لآلن،
إن كان���ت الخطة التي أرس���ت
معالمه���ا ،وثيق���ة التفاهم بين
االلمان والروس والفرنس���يين
حلول
س���تنجح بإيجاد
مؤخراً،
ُ
ٍ
مقبولة ،بخصوص وقف القتال
والمع���ارك ،والس���ير بوثيقة
سالم بين الحكومة االوكرانية
بإقليمي
والمعارضي���ن له���ا،
ّ
دونيتس���ك ولوغانسك شرقي
يعول اآلن
اوكرانيا ،البع���ض ّ
على المجه���ود االلماني الذي
تبنى هذا الط���رح ُ
منذ البداية،
وب���دأ بالفعل الجه���د االلماني
س���ريعاً ،فق���د ب���دأت ميركل
أتص���االت فعلية م���ع الرئيس
االوكراني بيترو بوروشينكو،
ونائب الرئي���س األمريكي جو
بايدن ،لوضع أُطر عامة لخطة
س�ل�ام ف���ي ش���رق اوكرانيا،
تضمن وقف القتال بدونتيسك
ولوغانس���ك ،والوص���ول الى
حلول س���لمية إليقاف الصراع
ٍ
والتوتر بالش���رق االوكراني،
والذي أفرز ب���دوره حالة غير
مس���بوقة من التصعي���دُ ،
منذ
تس���عينيات القرن الماضي بين
الش���رق والغ���رب  ،وتحديداً
بين واش���نطن وموس���كو.هنا
وبه���ذه المرحل���ة بالتحدي���د،
اليمك���ن إلي متاب���ع أن ينكر
مدى وحج���م الخ�ل�اف الدائر
ح���ول اوكراني���ا ،وخصوصاً
بين واشنطن وموسكو ،بعض
المتابعين يدرك���ون جي ّدًاّ ،أنُه
بهذه المرحلة تحديداً ،فأن كال
الدولتين الروسية واالمريكية،
تعيش���ان اآلن بحال���ة ح���رب
سياسية ساخنة ج ّدًا ،قد تتطور
ً
مس���تقبال لصدام عسكري غير
مباشر  ،وعلى األغلب سيكون

مسرح هذا التصادم العسكري،
األراض���ي الش���رق أوكرانية
االنفصالي���ة ،وتحدي���داً م���ن
مدينتي دونيتسك ولوغانسك،
ّ
أو شواطىء ش���رق المتوسط
 ،وما يعزز هذا الطرح ،مادار
من حجم خ�ل�اف على هامش
قمة العشرين بالعام الماضي،
فبعد قمة ساخنة ج ّدًا ،عاشتها
مدين���ة بريزبين األس���ترالية،
بدا واضحاً مدى أتس���اع رقعة
الخالف بين موسكو من جهة،
وواش���نطن وحلفائه���ا الغرب
أوروبيي���ن من جه���ة أخرى،
حول الملف االوكراني تحديداً
 ،وقد بلغت ذروة هذه الخالفات
المتصاع���دة  ،حينم���ا ص ّدق
الرئي���س الروس���ي فالديمير
بوتي���ن بأواخر كان���ون األول
من العام الماضي على الصيغة
الجدي���دة للعقيدة العس���كرية
الروس���ية ،والتي تعتب ُر حشد
القدرات العس���كرية للناتو من
أهم األخطار الخارجية  ،مع ّ
إن
قيادة حلف الناتو بعثت رسالة
فورية لموسكو ،قالت فيهاّ :
إن
موسكو ليس���ت هدفاً مستقبلي
للحل���ف ،الواض���ح ل�ل�آن إن
حجم الجهد االلماني المس���تمر
ُ
منذ ش���هور ،قد أصابت ُه بعض
االنتكاس���ات بالفترة الماضية،
فموسكو تخش���ى من عواقب
وخط���ورة خس���ارتها ،لورقة
قوة تملكها لصالح الغرب وهي
ّ
أوكرانيا  ،فاليوم هناك تأكيدات
تصدر من موسكو على استعداد
روسي لعملية عسكرية مفاجئة
وقت،
داخل اوكرانيا ف���ي أي ٍ
تق���د ُم فيه الق���وات االوكرانية
مدعومة بقوة غربية ،باقتحام
مدينتي دونيتسك ولوغانسك،
ّ

ش���رقي أوكراني���ا ،واللتي���ن
ّ
تقعان تحت سيطرة معارضين
للحكومة األوكرانية  ،وبنفس
الوق���ت هن���اك تأكي���دات من
قبل قادة ما يس���مى بـ “حلف
النات���و” على عدم الس���ماح
لروس���يا باحتالل أي جزء من
اوكراني���ا “وف���ق تعبيرهم “،
وهذا ما أ ّكدُه اوالند وكاميرون
 ،وأ ّك���د عليه ب���اراك اوباما،
فقد ق��� ّدم الرئي���س االمريكي
ضمانات للرئي���س االوكراني
 بيت���رو بوروش���ينكو عل���ىّ
إن الغرب لن يس���مح للروس
باستباحة ارض اوكرانيا على
حسب تعبيره ،ولو كان الثمن
بحرب
لذل���ك ،ه���و الدخ���ول
ٍ
مفتوحة وش���املة مع الروس،
االلم���ان بدوره���م يع���ون كل
ه���ذه الحقائ���ق ،ويعرفون إن
الوصول الى مس���ار تفاهمات
بي���ن األط���راف المتصارع���ة
تحتاج
بالش���رق االوكران���ي،
ُ
ال���ى تفاهمات بي���ن األطراف
لتطبيق فعلي ،لمس���ار
الدولية
ٍ
هذه التفاهم���ات على األرض،
فالروس اليمك���ن أن يتنازلوا
عن ورقة الش���رق االوكراني
لصال���ح الغرب ،وتحديداً حلف
“ واش���طن  -باري���س  -لندن
“ ،اليمكن به���ذه المرحلة أن
يتراج���ع ع���ن هدف���ه الرامي
الخض���اع ال���روس ،فااللمان
يدركون إن الروس يواجهون
مش���روعاً غربياً ،الهدف منه
تقوي���ض الجه���ود الروس���ية
في الوص���ول الى مراكز قوى
جدي���ده لدف���ع ال���روس إل���ى
االنكفاء الى الداخل الروس���ي،
كما يدرك االلمان إن واشنطن
قد رمت بالفت���رة األخيرة بكل

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com
ثقلها السياس���ي واالقتصادي
في محاول���ة لتقويض الجهود
الروس���ية بالتوس���ع ف���ي
تحالفاته���ا ،واتس���اع مراكز
القوه ونفوذها الدولي ش���رقاً
ً
وشماال.مجموع هذه التعقيدات
تدفع بع���ض المتابعين للقول:
اليعولون عل���ى الجهد
أنه���م
ّ
االلماني ،الساعي لبناء وثيقة
تفاهم دولية ،قادرة على ضبط
إيقاع الصراعات الدولية ،بما
حلول س���ريعة
ينعك���س على
ٍ
لمعظ���م األزم���ات المحلي���ة
واإلقليمي���ة والدولي���ة ،وهنا
يمكن أن يطرح البعض ..بعض
التساؤالت ،ومنها على سبيل
المثال ال الحص���رّ ،
إن االلمان
يدركون ويعون حجم التعقيدات
الدولية ،وحجم الصراعات بين
موسكو وواشنطن ،بخصوص
المل���ف االوكران���ي تحدي���داً،
فلم���اذا يقوم���ون بمح���اوالت
غي���ر ّ
بناءة ،عنوانها الفش���ل
على األغل���ب لتقريب وجهات
النظر بين موس���كو وواشنطن
اللتين تعيشان اآلن على إيقاع
حرب ب���اردة جديدة ،قد تتطور
ً
لصدام عسكري ؟؟
مس���تقبال
ٍ
فما الهدف م���ن كل هذا الجهد
االلمان���ي ؟؟ لإلجاب���ة عل���ى
الس���ؤال أعاله  ،س���نعود إلى
الماض���ي القريب ،ونبحث فيه
عن بع���ض المعلوم���ات التي
س���تعطينا بعض اإلجابات عن
األهداف المس���تقبلية للمسعى
االلمان���ي  ،ففي مطل���ع العام
الماض���ي ، 2014وف���ي قمة
الخ�ل�اف الروس���ي االمريكي
حول اوكرانيا ،أجرت مؤسسة
“كوربرا” ،دراسة حول مواقف
األلمان تجاه السياسة الخارجية

األلمانية  ،وكان عنوان سؤال
االستطالع للمشاركين  “ :مع
أي بلد ينبغي أن تتعاون ألمانيا
ف���ي المس���تقبل “ ،وحينه���ا
جائت نتائج الدراس���ة صادمة
للنظ���ام االلمان���ي تحديداً ،فقد
جائت النتيجة ش���به متساوية
بين الش���رق والغ���رب ،حيث
أخت���ار م���ا يقرب م���ن 46٪
الواليات المتحدة ،بينما أختار
روس���يا  ، “ 43٪بنفس العام
أيضاً ،اجرت مجلة “شبيجل”
االلمانية اس���تطالعاً مشابهاً،
الستطالع “كوربرا” وقد ُسئل
االلمان حينه���ا “ عن موقفهم
من النظ���ام االمريكي وعالقة
الماني���ا بامريكا” ،وحينها قال
 57٪من األلمانّ ،
بأن :بالدهم
ً
استقالال
ينبغي أن تصبح أكثر
عن الوالي���ات المتح���دة فيما
يتعلق بالسياس���ة الخارجية ،
الواضح ومن خالل نتائج هذه
االس���تطالعات الراء الش���عب
ُ
التكون
االلماني ،مع أنه���ا قد
مؤشراً ثابتاً ،إن هنالك أنقساماً
بالداخ���ل االلماني حول موقف
الماني���ا من صراع موس���كو
– واش���نطن ،وبنف���س العام
 ،2014تصاع���دت أيض���اً،
حمل���ة الخالف���ات اإلعالمي���ة
واألمنية بين برلين  -واشنطن
 ،وخصوص���اً ،بع���د خيبة أمل
الش���عب والنظام االلماني من
األمريكيين ،بس���بب أنش���طة
المراقب���ة المس���تمرة الت���ي
فضحت السياسة االستخباراتية
التي تستهدف وتراقب انشطة
الداخل االلماني  ،وخصوصاً،
بع���د فضيح���ة تصن���ت وكالة
األمن القوم���ي االمريكية على
الهاتف المحمول لميركل ،هذه

الحشد الشعبي ولعبة السياسة!!
للم���رة الثاني���ة نتن���اول ذات
الموض���وع ،ألن��� ُه يتعل���ق
بالقي���ادات الت���ي جثمت على
صدر العراق ُ
منذ اثني عش���ر
عامًّا ،وعاثت في األرض فساداً
س���فك
نهب للثروات و
ٍ
 ..من ٍ
للدِم���اء ،وهت���ك لألعراض,
وق���د خبرن���ا منه���م الملتحي
واألمرد ,وصاحب المس���بحة
وصاح���ب ال���كاس ,والعق���ال
والمعمَّم ,الصغي���ر و الكبير,
ً
أم�ل�ا إلاّ تفاوتاً
فل���م نجد فيهم
وهوَّ ،
إن أهل الداخل يسرقون
بالدينار ،إمّا مجاهدو الخارج،
َّ
فإنهم يسرقون بالدوالر ،وليت
األمر اقتصر على ذلك ؟ ولكن
نارهم امتدت إلى القيم َّ
ومزقت
النس���يج االجتماعي الذي هو
باألس���اس في رمق���ه األخير،
نتيجة لسياسات صدام ،فنفخوا
بجم���ر الطائفيَّةَّ ،
فتمخض عن
( جعفري���ة -المذهب الجعفري
اإلس�ل�امي)  ..قال���وا عنه���ا
أغلبي���ة ،وأقلّيتي���ن زعم���وا
أنه���ا كردي���ة و( أربعيّ���ة –
المذاهب األربعة اإلس�ل�امية).
زاد الطين بل���ةّ ،إنهم زعموا
ّ
أن ( األربعيي���ن) لم يهضموا
خروجه���م من الس���لطة التي
اس���تمرت  1400سنة  ,حتى
يهضموا أنه���م أصبحوا أقلية

مش���كوكاً بعروب���ة أغلبهم..
أتراكاً أو فرساً من الديلم على
النس���ابة (
بعض جهابذة ّ
رأي ِ
نفس الجهاب���ذة الذين ّ
وفروا
للنظام الس���ابق كل المعلومات
المزيّفة ليتم التشكيك بعروبة
( الجعفريين) ّ
وأنهم صفويون
فارس���يون) ،فطاشت سهامهم
ب���كل االتجاهات ف���ي محاولة
إلع���ادة عجل���ة التاري���خ إلى
الوراء ،ورفضوا أن يحس���بوا
الحس���بة داخ���ل الع���راق (
كدولة ذات سيادة مستقلة لها
عضويتها في األم���م المتحدة
) بل اعتب���رو ُه ( ضيعة ) من
ضي���اع العرب الت���ي تمت ُد من
المحيط إل���ى الخليط ،وبالتالي
ِّ
ح���ق ( األربعيي���ن) أن
م���ن
َّ
يدعوا األغلبي���ة ،تبعاً لعمقهم
االس���تراتيجي واحتياطيّه���م
يناص���ب العداء
العربي الذي
ُ
ل���ـ ( الجعفريي���ن) ،وبما َّ
إن (
الجعفريين) محظورون عقائدياً
وعنصرياً ف���ي العالم العربي،
فإن ( أربعيّة) العراق ،وضعهم
حظهم العاثر ف���ي موازنة مع
ٌ
معادلة
( جعفرية) الع���راق..
ال يتقبلونه���ا ،وإن تقبلوه���ا
فعل���ى مضض! انعك���س كما
يزع��� ُم البع���ض عل���ى روح
المواطنة لديه���م ،والمصلحة

العامة والوالء للعراق ،وعدم
االكتراث للنس���يج االجتماعي
والم���ال العام وحرم���ة الدم،
واس���تمروا بتهميش وتحقير
وازدراء اآلخر ،واالس���تهتار
بالسيادة الوطنية ،واستنصار
دول الج���وار عل���ى أبن���اء
جلدتهم ،وقد استقتل دواعش
العرب الوهابي���ة ،بالنفخ في
قرب���ة ( األرب���ع) العراقيين،
لكي يخلق���وا توازن���اً طائفياً،
ولك���ن ه���ذا النف���خ اصطدم
بحقائق التاريخ والجغرافيا و
الديموغرافيا الس���كانية ،ولم
شيء على
يس���تطيعوا تغيير
ٍ

أرض الواقع ،رغم استخدامهم
ألس���اليب إس���رائيل من خلق
كانتونات مغلق���ة ,وتهجير و
تطهي���ر عرق���ي ،فالمحصلة
النهائي���ة َّ
إن الم���اء أكل ف���ي
الجرف ( األربع���ي) أكثر ممَّا
أكل ف���ي الجرف ( الجعفري)،
ّ
وإن الري���ح هب���ت عكس ما
تشتهي ُسفنهم ،فانقلب السحر
على الس���احر وهاجت عليهم
ال���كالب الداعش���ية ،تنه���ش
بأموال أخوانن���ا ( األربعيين)
وأرواحهم و إعراضهم وتراثهم
وبنيتهم التحتية ،وأمعنت بهم
ً
تهجيراً
وتقتيال .خلق الصراع

الظروف بمجموعه���ا ،دفعت
برلين بالفت���رة االخيرة للحذر
بتعاملها مع واشنطن  ،وقابل
هذا الح���ذر ،مزيد من االنفتاح
على موسكو ،رغم التصريحات
الحادة الت���ي تنطلق من برلين
احيان���اً اتجاه موس���كو ،ولكن
من الواض���ح لجميع المتابعين
بالفترة األخيرة ،حجم االنفتاح
الشعبي والسياس���ي االلماني
عل���ى موس���كو.هذه العوامل
بمجمله���ا وب���كل تداعياتها قد
تكون اعطتن���ا بعض اإلجابات
عن حقيقة المس���عى االلماني
اله���ادف ال���ى إيج���اد نق���اط
التقاء بين األط���راف الدولية
بخص���وص الصراع بش���رق
اوكرانيا  ،فبرلين عملت بجهد
بالفت���رة األخي���رة ،ومازالت
تعم���ل لتحقي���ق هدفه���ا هذا،
ً
طوي�ل�ا بهذا
ولكن ل���ن تعمل
االتج���اه ،فهي اآلن تقوم بعمل
بالونات أختبار لنوايا األطراف
الدولي���ة المتصارعة  ،لتحديد
موقفها المس���تقبلي من كل ما
صراع���ات دولية،
يجري من
ٍ
وإن كانت بالفعل ستبقى لألبد
بخن���دق واش���نطن  ،أم أنه���ا
ضغوط شعبية
س���تقرر وتحت
ٍ
التوجه إلى الش���رق ،وتحديداً
ال���ى موس���كو.ختاماً ّ ،
إن
الموقع الجغرافي لبرلين  -قلب
أحيان
اوروبا ،يُح ّتُم عليها في
ٍ
كثي���رة ،أن تك���ون مس���رحاً،
لصراع���ات دولية ،وس���راجاً
ّ
لح���ل ه���ذه الصراعات،
آخر
رغم حجم الضرر الكبير الذي
لح���ق بالش���عب االلماني منذ
مئة ع���ام مضت ولليوم ،ومثل
ه���ذه الجملة كان المستش���ار
االلماني الس���ابق ،جيرهارد

بش���كل دائم،
شرودر يكررها
ٍ
 ،فق���د تيقن االلم���ان منذ آم ًد
بعيد ،إن موقعه���م الجغرافي،
ومبادئهم ومواقفهم س���تكون
دائماً عرضه للتس���اؤل ،ولهذا
هم اليوم ق���رروا أن يخوضوا
صراعاً جديداً ،يبدأ ببناء مسار
تفاوضي بين الق���وى الدولية
المتصارعة في محاولة لتسوية
األزمات الدولي���ة العالقة فيما
بينها  ،وأن فش���لت ببناء هذا
المس���ار التفاوضي ،فهي على
األغلب س���تذهب نحو قرارات
جريئة بالذهاب نحو موس���كو
 ،وه���ذا م���ا قد يص���دم بعض
حلفائه���ا بواش���نطن وباريس
ولندن  ،وهذا ما اليريد ُه حلفاء
برلين به���ذه المرحلة تحديداً ،
ً
طويال،
ولكن برلين لن تحتمل
وهي اآلن بصدد تحليل ماجاء
لها م���ن معلوم���ات من خالل
بالون���ات أختباراته���ا الت���ي
طرحته���ا بالفت���رة األخي���رة،
لمعرفة نوايا األطراف الدولية
المتصارع���ة  ،فهل سنس���مع
قريباً ،قرارات جريئة لبرلين،
تعلن م���ن خاللها الخروج من
تحت عباءة واشنطن ،لتستلقي
ب���كل ثقلها ومكانته���ا الدولية
تحت عباءة موسكو!؟ من هنا
سننتظر األشهر الثالث المقبلة
لتعطينا إجابات واضحة عن كل
هذه التكهنات والتس���اؤالت ،
ُ
يحمل بطياته
فالقادم من األيام
الكثير من المتغيرات بالمواقف
الدولي���ة ،وبجملة ومش���اهد
الصراع الدولي حول موازين
القوى الدولية ،وش���كل العالم
الجديد.

شالل الشمري
السياس���ي الش���يعي السني،
غفلة من الزمنُّ ،
تمدد األكراد
فيه���ا على حس���اب الجرف (
األربع���ي) أيضاً ،مع س���كوت
ّ
تام وتغاضي م���ن قبلهم على
هذا التجاوز الذي س���لب سهل
نين���وى وكرك���وك وخانقي���ن
وس���نجار وق���رى ونواح���ي
ف���ي ديالى وص�ل�اح الدين و
نينوى ،ظناً منه���م أنهم جز ٌء
من معادل���ة الت���وازن ض ّد (
الجعفريي���ن) ،كونه���م عل���ى
الطائفة ( األربعي���ة) ،لم يجد
الش���عب مخرجاً للتخلُّص من
هذه القيادات(ش���يعية ,سنية,
كردي���ة) التفاقه���ا ضمناً على
هذا النهج الطائفي الذي ضمن
تقاس���م الكعك���ة ،ووضع آلية
تبادل األدوار لإليهام بالتغيير،
اس���تحماراً للش���عب ,فتعاقبوا
عل���ى الكراس���ي الرئاس���ية
والمناص���ب الخاصة في حلقة
ُ
اليمك���ن أختراقه���ا،
مغلق���ة
ومن يجد لدي���ه دعماً مناطقياً
وعشائرياً ،البد أن ي ّ
ُرشح من
خ�ل�ال قوائمهم ،وم���ن ينفرد
عنهم يسوقون إليه االتهامات،
لينتزعوا م���ن القضاء أحكاماً
تحول دون دخوله المنافس���ة
،أو ينس���حب م���ن الترش���يح
تح���ت التهدي���د والتصفي���ة

الجس���دية ،وتمخضت سنوات
م���ا بعد الس���قوط ع���ن طبقة
من الفاس���دين السياس���يين و
أبنائهم وحاش���يتهم ،تضخمت
س���نة بعد سنة ،بس���بب ُّ
ترهل
الهي���كل الحكوم���ي (أكثر من
أربعين وزير ،و 700سبعمائة
وكي���ل وزارة و  4500أربعة
آالف وخمس���مائة مدي���ر عام
و  325ث�ل�اث مئة وخمس���ة
وعش���رين نائباً برلمانياً عدا
الذين (تخرجوا) من الدورات
الس���ابقة وحكوم���ات محلية
ومجالس محافظات و رئاسات
ثالثة ــ جمهوري���ة و برلمان
و وزراء) ،إضاف���ة إل���ى قادة
كتل يس���يطرون على الملعب
السياس���ي من خارج العراق
وداخل���ه ،فأصب���ح الش���عب
كأن��� ُه ف���ي بحر م���ن الرمال،
كلَّم���ا تحرك للتغيي���ر يغوص
أكثر ،وعلي���ه أن يكون حطباً
لديمومة الصراع الطائفي ،ألن
توقفه موت لهؤالء السياسيين
جميع���اًُّ ,
فكل قط���رة دم ُتراق
في الشارع ،هي بمثابة قنينة
وأي
دم تحقن في ش���رايينهمُّ ،
ُ
يض���اف عمرها
روح ُتزهق،
ٍ
إلى رصي��� ِد أعمارهم.قديماً ــ
موجه إل���ى الذين
والخط���اب َّ
يحسبون أنفس���هم على علي

بن أبي طالب عليه الس�ل�ام ,
قالوا عن عل���ي بن أبي طالب
عليه الس�ل�امّ :إنُه ال يحس���ن
السياس���ة بل يحس���ن القتال!
واليوم ه���ؤالء السياس���يون
( الجعفري���ون) يرمون بذات
قوات الحش���د الشعبي
القوس ّ
توجس���وا منه
المق ّدس بعد أن َّ
خيف���ة عل���ى كراس���يهمَّ ،
بأن
الحشد يحسن القتال وال يحسن
السياسة ،بمعنى( :لكم الموت
والس���واتر ،ولن���ا المناصب
والدفاتر) !! أال تعس���اً وبعداً
ً
ومهانة ً
وذال وانبطاحاً
وسحقاً
لكم على هذه القسمة المجحفة،
ألنه���ا «قس���مة ضي���زى»،
الحشد الش���عبي قادم ,فهيِّئوا
جوازاتكم الحم���راء ،وبيِّضوا
أموالك���م وبيع���وا عقاراتكم،
واحزموا حقائبكم واس���تعدوا
لمط���اردة االنترب���ول  ,فم���ا
بقائكم جاثمين على صدورنا،
طيلة هذه الم���دة ..إلاّ ألننا لم
نجد البديل ,واليوم جاء البديل
الذي س���يرمي بكم إلى مزبلة
التاري���خ ُّ ,
مرش���ح ليس
وكل
ٍ
على صورته ختم المرجعية..
يؤيد اشتراكه بالحشد الشعبي
المق ّدس ،سوف تكون صورته
مرمى « ل���ـ  !! »..كائناً من
كان .

