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العدد 2438 :

كابوس أوباما السوري
جــودت هوشيار
يبدي اإلع�ل�ام األميركي
هذه األي���ام إهتماماً كبيراً
بالدعم الروس���ي المتزايد
لنظ���ام بش���ار األس���د ،
ُ
حي���ث تش���ير المعلومات
األس���تخبارية المس���رّبة
الى وس���ائل اإلعالم ،قيام
جوية
الروس ببناء قاعدة ّ
بج���وار مط���ار الالذقية،
تس���توعب حوالى
وإنش���اء دور جاهزة
ُ
ألف ش���خص ومحط���ة ،لمراقبة حركة
الطائ���رات ،كم���ا تق���وم طائ���رات النقل
الروسية والبواخر بنقل أسلحة ومعدات
عسكرية الى س���وريا.ليس من الواضح
النيّ���ة الحقيق���ة للكرملي���ن  ،ولكن كِبار
المس���ؤولين األميركيي���ن عبّ���روا عن
مخاوفهم من أن يؤدي التصرف الروسي
صدام م���ع قوى التحالف
األنفرادي الى
ٍ
الدول���ي المناهض لداعش ،ويتهم بعض
المحللين السياسيين األميركيين الرئيس
أوبام���ا بالالمب�ل�اة تجاه م���ا يحدث في
س���وريا ،وبغي���اب الع���زم و اإلرادة في
مراحل مختلفة من الصراع في هذا البلد
ٍ
ـ ويش���يرون الى خي���ارات عديدة كانت
متاحة للبيت األبيض في المراحل المبكرة
لألزمة ،لم يتم اس���تغاللها لحسم الصراع
الدم���وي ومنع األنزالق ال���ى الفوضى،
ومن هذه الخيارات:
 إنشاء منطقة مالذ آمن لالجئين. تدميرطائرات النظام على األرض وفيالجو .
 تقدي���م الدعم الفعّال للجيش الس���وريالحر.
هذه الخط���وات الثالث كانت كافية لتغيير
مسار الحرب في سوريا ،ولكن حسابات
أوبام���ا ،غير الواقعي���ة بإمكانية التفاهم
تفاهم
للتوصل الى
والتنسيق مع موسكو،
ِ
ٍ
يضع حداً للصراع ،أ ّدى الى نتائج عكسية
ُ
والى استمرار الصراع حتى اليوم ،ومن
المرجح إن بوتين يرى اآلن في الضعف
األميركي فرصة لتحقيق ع ّدة أهداف :
 ترجيح كفة الميزان العس���كري لصالحاألسد.
 -من���ع أي مبادرة أميركي���ة في المنطقة

في حال���ة عدم التنس���يق المس���بق مع
الكرملين.
 إنشاء حلف مناهض للواليات المتحدةفي المنطقة ،يض ُم روسيا وإيران والعراق
وسوريا عن طريق ارسال األسلحة وعقد
صفقات الطاقة ،وابداء األستعداد ألرسال
قوات بحجة الدفاع عن الحلفاء .
 تلمي���ع صورة روس���يا القوي���ة مقابلاميركا الضعيفة.
استغالل كل هذا ألستعادة النفوذ الروسي
في المنطقة ،واحت�ل�ال المكانة التي كان
يحتلها األتحاد السوفييتي سابقاً ،لذا فأن
روس���يا ال تريد لهذا الص���راع أن ينتهي
،وتحاول التش���بث بموطىء قدم لها في
ُ
تدرك
المنطق���ة  ،وف���ي الوقت نفس���ه،
خطورة المستنقع السوري ،لذا فأن همها
األكبر اليوم ،ه���و حماية ذلك الجزء من
األراضي الس���ورية الذي يضم دمش���ق
وحمص والس���احل السوري ،وبعد حرب
اكتوبر ع���ام  1973اقت���رح بريجنيف
ارسال قوات روسية محدودة الى منطقة
الن���زاع للفصل بي���ن الجانبين المصري
واالس���رائيلي ،ولك���ن الرئيس االميركي
نيكسون رفض هذا االقتراح رفضاً قاطعاً،
وادرك إن ذل���ك يعني اضفاء الش���رعية
على الوجود العسكري السوفييتي الدائم
في المنطقة ،وها هي روسيا تعود اليوم
الى المنطقة دون ان تس���تطيع واشنطن
فعل أي ش���يء يحول دون ذلك ،الخطوة
الروس���ية الغامضة تحولت الى كابوس
يؤرق كِبار المسؤولين في واشنطن وفي
مق ّدمتهم الرئيس اوباما .خطوة موس���كو
الحالية أش���به بالخطوة األميركية األولى
في الحرب الفيتنامية ،ففي البداية أرسلت
امي���ركا عددا محدوداً من المستش���ارين
والمدرّبين العس���كريين ،ولك���ن الواقع
الميداني أرغم واش���نطن على ارس���ال
المزيد ث ّم المزيد منه���م بمضي الزمن ،
وفي نهاية المطاف اضطرت الى إرس���ال
قوات برّية لحماية نظام س���ايغون اآليل
للس���قوط ،ولم ي���ؤ ِد ذلك إلاّ ال���ى إراقة
المزي���د م���ن الدم���اء وتكبي���د الواليات
المتحدة خسائر بش���رية ومادية جسيمة
واهتزاز مكانتها في العالم .

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

متى يدفع الفساد ضريبة جرائمه ؟
جمعة عبد الله
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معركة مأرب مابني الغرق السعودي
باملستنقع اليمني ومؤشرات احلرب اإلقليمية
تزامن���اً م���ع حديث ق���وى “ناتو
العرب “ عن اس���تعدادهم لمعركة
غزو صنع���اء  ،يراقب العالم وفي
ذات الوق���ت ككل ،مس���ار الحرب
الس���عودية  -األمريكي���ة بغط���اء
“ناتو العرب”.
ه���ذه الح���رب ،وخصوص���اً مع
حدي���ث ق���وى التحال���ف العربي
عن اس���تعدادت تجريه���ا وتنفذها
إلعالن س���اعة الصف���ر ،النطالق
معركة صنعاء،والتي ستبدأ بغزو
مأرب ش���مال ش���رق اليمن ،هذه
المع���ارك بمجموعه���ا تعتب ُر في
توقيته���ا ونتائجه���ا المس���تقبلية
عنواناً لمرحلة جديدة ،قد ُتس���قط
المنطق���ةّ ..
بمس���ار
كل المنطقة
ٍ
فوضوي قد يمت ُد لس���نوات ع ّدة،
اليوم م���ن الواض���ح إن تأثيرات
هذه المعرك���ة المرتقب���ة بمأرب

تحديداً،سيكون لها تأثيرات سلبية
ج��� ّدًا على قوى العدوان ،فما مدى
الفائدة التي ستعود على السعودية
ونظامها من تداعيات هذه الحرب
ُ
تش���ن اليوم على
الش���عواء التي
اليمن ،فالنظام السعودي المنغمس
اليوم بمجموعة أزم���ات ،أفتعلها
باإلقليم بدءاً من األزمة السورية،
وليس نهاية بانغماس���ه المباشر
بحرب في اليمن ،والواضح اليوم
ٍ
إن ّ
كل الرهانات الس���عودية على
كس���ب معرك���ة واحدة م���ن هذه
المعارك واألزم���ات المفتعلة ،هو
ٌ
رهان خاسر ،السعوديون بدورهم
يعلم���ون بحقيقة هزيمته���م بع ّدة
ميادين مؤخ���راً ،ولكن هم بنفس
الوقت ال يريدون أن يتلقوا هزيمة
جدي���دة ،وق���د تك���ررت هزائمهم
أولها
مؤخراً بع��� ّدة ميادين ..ليس ّ

أخره���ا بالميدان الس���وري،
وال ِ
والي���وم أيض���اً م���ن المتوقع أن
يس���تميت الس���عوديون بمعركتهم
على “مأرب “مرتكزين على قاعدة
حلفهم وتحالفهم العش���ري “ناتو
العرب” ،فه���م اليوم يعلمون جيداً
ما معن���ى أن يفتحوا جبهة جديدة
وصراع���اً جديداً عل���ى حدودهم
الجنوبي���ة الغربي���ة ،ويعلم���ون
ما م���دى الخطورة المس���تقبلية،
وحجم التداعيات المستقبلية التي
ستفرزها هذه المعركة ،وباألحرى
ه���م يعلم���ون حج���م اإلف���رازات
المباش���رة لالنغماس الس���عودي
به���ذه المعرك���ة عل���ى الداخ���ل
الس���عودي ش���رقاً وجنوباً ،ومع
كل هذا وذاك قرر الس���عوديون أن
يخوضوا هذه المغامرة والمقامرة
الجدي���دة ،لعله���م يس���تطيعوا أن

يحقق���وا انتص���اراً ..حت���ى وإن
ّ
لع���ل هذا االنتصار
كان إعالمياً ،
يعطيه���م جرعة أمل بعد سلس���لة
الهزائم المدوية التي تلقوها بأكثر
صراع إقليم���ي ،إمّا
من س���احة
ٍ
بالنسبة لواش���نطن حليف النظام
السعودي ُ
منذ سبعة عقود مضت،
فه���ي اآلن تنظ���ر وتتاب���ع بحذر
تطورات ما يجري من مس���تجدات
بساحة الصراعات الجديدة للنظام
السعودي ومس���رحها الجديد هو
“مأرب “،واشنطن بدورها ق ّدمت
للس���عوديين خدمات مجانية كثيرة
أول
بحربهم على اليم���ن ،وليس ّ
أخ���ر ه���ذه الخدم���ات تزويد
وال ِ
الس���عوديين بقائمة وبنك أهداف
لقواعد عسكرية ومخازن أسلحة
للجي���ش اليمن���ي وألنص���ار اهلل،
والواضح اليوم ومن خالل حديث

األردن :سجال «طائفي»
وسط تواطؤ رسمي
ال أعتقد ولعشرات األسباب
ب���أن الحال���ة االجتماعي���ة
األردنية بص���دد «فتنة» أو
خ�ل�اف طائفي كم���ا توحي
الكثي���ر م���ن التحذي���رات
والتعليق���ات الخائف���ة على
المجتمع واستقراره.
ه���ذه المخاوف ب���رزت بعد
ظهور تعليقات غامضة على
وسائط التواصل اإلجتماعي
تتقدم باتهامات «مضحكة»
م���ن إح���دى الفضائي���ات،
ألنها تج���رأت ّ
وبثت برنامجاً
س���خيفاً ،ينط���وي عل���ى
إيح���اءات جنس���ية ،وزادت
بعدم���ا تق���دم أح���د اعضاء
البرلم���ان م���ن األش���قاء
المسيحيين بدعابة من وزن
«ال لزوم له» تش���ير للقائد
الفذ خالد ب���ن الوليد ،حاول
البعض اصطيادها والمتاجرة
بها مرّة بعنوان السهر على
مصلحة اإلسالم والمسلمين،
ومرّة بإطار إظه���ار الوقار
الوطن���ي ،والح���رص على
مصال���ح اس���تقرار الفئات
اإلجتماعي���ة ،المتاجرة بمثل
هذه الوقائ���ع الصغيرة ج ّدًا

ً
قياسا بألق المجتمع األردني
ووح���دة عش���ائره وقبائله
وبنيت���ه ،ش���ملت الكثيرين
م���ن إعالميي���ن إنتهازيين
إضافة لباحثين عن الشهرة
والبروز أو مزايدين ال عمل
حقيقي له���م ،ي ّدعي بعضهم
بأن ُه يمثل اإلسالم فجأة ،فيما
ي ّدعي البعض اآلخر ّأنُه يمثل
المسيحيين الشرفاء.
ش���خصياً أتفق م���ع الرأي
سجال
القائل بأن ما يثار من
ٍ
«طائفي» ف���ي بلد كاألردن
اليوم لي���س أكثر من موجة
عاب���رة وصغي���رة ،ال مكان
لها في قلوب الناس ،يركبها
بعض العاطلي���ن عن العمل
الوطن���ي والسياس���ي ،أو
المغرقون في التس���لية من
الذين يكتش���فون فجأة انهم
ملكيون أكثر م���ن الملك أو
وطنيون أكثر م���ن الوطن،
أو حتى مس���لمون أكثر من
اإلسالم نفس���ه ،ومسيحيون
ف���ي بع���ض األحي���ان أكثر
ُ
أعرف بصفة
من المس���يح،
مباشرة الكثير من المعلّقين
الذين ساهموا في «تضخيم»

قصتي محطة رؤية المتهمة
ّ
بترويج اإلنحالل والتبشير،
والنائ���ب المس���يحي ال���ذي
أطلق دعابة خالد بن الوليد،
وبصورة طبعاً فيها الكثير من
«السماجة» في غير وقتها،
هؤالء تحديداً الذين أعرفهم
لم أشاهد أيًّا منهم في مسجد
أو كنيسة وبعضهم ملحدون
تماماً في مجالسهم الخاصة،
وال تظه���ر عليه���م عالمات
الوقار الديني إال في سياقات
مماثلة ُ
حيث االدعاء ممكن،
وال توج���د كل���ف تضمنه���ا
التش���ريعات والقواني���ن
للعب���ث بمس���ارات المجتمع
واس���تقراره ،بصراحة ،عدد
كبير من الذين رفعوا سيوفهم
تحري���ض متواصل على
في
ٍ
النائب الدكتور رائد حجازين،
يخالفون يومياً تعاليم اإلسالم
وفي كل اإلتجاه���ات ،خالفاً
للمتاجرين منهم بالقصة من
أصلها ،وعدد أكبر من الذين
تسابقوا في المطالبة بشطب
محطة رؤيا الفضائية وإلغاء
ترخيصها وإطفاء شاشتها،
ال تشي ُر س���جالتهم اليومية

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com
بعض ساسة وجنراالت واشنطن،
إن الدع���م والتأيي���د األمريك���ي
للس���عوديين بحربه���م على اليمن
س���يتواصل ،رغم قلق دوائر صنع
الق���رار األمريكي م���ن التداعيات
المس���تقبلية لهذه الحرب ،فالقلق
األمريك���ي ينب���ع م���ن براغماتية
واش���نطن النفعية الت���ي تتلخص
حرب مفتوحة
بخشيتها من اندالع ٍ
بالمنطقة ،ستض ُر بانسيابية تدفق
النف���ط الخليجي من ب���اب المندب
إل���ى الغ���رب ،وق���د تتط���ور إلى
حرب إقليمي���ة مفتوحة ،قد يكون
ٍ
اإلسرائيليون جزءاً منها ،وهذا ما
تخشاه واشنطن اليوم ،وتعمل على
إضعاف كل العوامل التي قد تؤدي
إلى تبلور معالم هذه الحرب.
ختاماً ،فإن جميع القوى اإلقليمية
ُ
ت���درك ب���أن مغام���رة
والدولي���ة

دخلت التظاهرات االحتجاجية في منعطف
حاسم ال رجعة عنه  ,اما االنكسار وانطفاء
ش���علة الغضب الش���عبي  ,ف���ي اجهاض
الح���راك المدني  ,وع���ودة حالة الفوضى
والبلبلة في المشهد السياسي  ,ثم ينعكس
س���لباً على خ���راب العراق وتهميش���ه ,
وبالتال���ي يدفع المواط���ن الفقير والبريء
 ,الثم���ن الباهظ  .وام���ا العزيمة واالرادة
في تنفيذ االصالح���ات وقطع الطريق على
الفساد والفاسدين  ,بفتح ملفاتهم السابقة
والحالي���ة  ,لمعرفة اي���ن ذهبت وضاعت
ونهبت عشرات المليارات الدوالرية  ,في
اي���ة جيوب حطت  ,وما اس���ماء الحيتان
التي ابتلعت االموال الش���عب بضمير ميت
 ,والبد ان ت���ورق عيوننا باالمل بان تفتح
الس���جون على االقل لفاسد واحد  ,وليس
االس���تمرار بالعبث بثروة الشعب والعراق
باالخت�ل�اس واالحتي���ال  ,وحرموا العراق
من توفير الخدمات االساس���ية  ,ومعالجة
المشاكل التي ترهق وتزهق حياة المواطن
المظلوم  ,وال يمكن تحقيق ذلك  ,إال بتفعيل
مبدأ ( من اين لك هذا ؟ ) واليتم ذلك مطلقاً
 ,إال باص�ل�اح القض���اء العراق���ي  ,الذي
عشعش فيه الفس���اد المالي واالداري الى
حد النخاع  ,وفقد مكانته وهيبته  ,واصبح
تابع ذليل لتأثيرات الش���خصية والفئوية ,
وفقد نزاهته واس���تقالليته واصبح مسير
ومس���يس يحقق اطماع ش���خصية  ,بذلك
صارت الرش���وة غذاء يومي  ,من اصغر
مؤسسة في الدولة الى اكبرها  ,مع زيادة
حجم الرش���وة  ,تبعاً لكبر مؤسسة الدولة
واهميتها في النش���اط اليومي  ,وهذا يعني
حرامي البيت يحفر له���دم بيته  ,من اجل
تحقيق غاياته الجشعية  .وتحولت الدولة
الى دولة الفساد والفاسدين  ,ولكن الى متى
يس���تمر هذا الكابوس المرعب الذي يخيم
على العراق بالفس���اد المالي واالداري ؟ ,
وهل السيد العبادي يملك القدرة الشجاعة
لمناطحة جيش الفاس���دين ؟ وهل سيفوز
بثق���ة الش���عب كقائد وطني ش���جاع يملك
الشجاعة والجرأة في مجابهة الفاسدين ,
ام ان���ه ينجرف في تي���ار الخوف والرعب
والقلق  ,ويكبل اياديه باالصفاد التي تشل
حركته ؟ والى متى يستمر طاعون الفساد
يتحكم باعصاب العراق ؟ وهل نستسلم له
بخضوع وذل ومهانة ؟
لقد قال الفيلسوف جان
جاك روس���و ( اعطني
ً
قلي�ل�ا من الش���رفاء ,
وانا احطم لك جيشاً من
اللصوص والمفس���دين
والعمالء ) وهل العراق
حرم من هذا القليل من

الش���رفاء من يملك النزاهة الوطنية ؟ هل
ه���ذا معقول بالمنطق ب���أن العراق اصابه
داء العقم ؟ وهل يس���تطيع السيد العبادي
أن يحارب الفساد والفاسدين بدون هؤالء
الشرفاء الذين يحملون الوطن في حدقات
عيونه���م ؟ وه���ل س���يطرت على الس���يد
العب���ادي ،هواجس الخ���وف والقلق على
مصيره من مؤامرات ودس���ائس الفاسدين
 ,لذلك تهاون معهم وطبطب على أكتافهم
وغض الطرف عنهم ّ ,
ّ
كأنُه آمن وثق بهم
بأنهم لن يقلعونه كالش���عرة من العجين ,
إن مجابهة الفساد والفاسدين ،تحتاج الى
الش���جاعة والجرأة في االقدام  ,وهل يملك
السيد العبادي هذه الصفات ؟ وهل يستطيع
أن يملك الروح الجس���ورة ف���ي المجابهة
الحامية ،إمّا أن يخفي رأس���ه تحت راية
يصورون
الفاس���دين المحيطين به  ,وهم
ّ
له العراق في جن���ة وربيع ،إن المماطلة
والمراوح���ة والتأجيل بتطبيق اإلصالحات
بش���كل فعلي ،هدراً للوقت الثمين ،وضياع
ٍ
الفرصة الكبيرة التي سنحت للسيد العبادي،
بأن يحقق مطالب الحراك الشعبي المدني،
وهذا تخويل من أكثرية الشعب أن يضرب
زعانف الفساد دون هوادة  ,قبل أن تنقلب
اآلية عليه  ,وخاصة إن جبهة الفاس���دين،
ّ
ويكشرون عن أنيابهم في
يح ّدون أسنانهم
تخريب واجهاض الحراك الشعبي المدني،
وقد ب���دأوا الهجوم ف���ي االنقضاض على
حرب شعواء،
نش���طاء الحراك المدني في ٍ
تتوضح معالمها باألغتيال والتهديد ووضع
العراقيل بالغدر والعدوان.
ّ
إن مح���اوالت التخري���ب واخماد الحراك
الش���عبي في اقتناص اهم نشطاءه بالقتل
والتهدي���د  ,ولحد اآلن س���قط من الحراك
المدني  12شهيداً في البصرة وبابل وذي
ق���ار ،وبدأت اجراءات القمع البوليس���ية،
تتوضح ف���ي البصرة وكرب�ل�اء والنجف
وبابل وغيرها من المدن ،بقمع المظاهرات
بقوة التهديد ،بواسطة المليشيات
وتفريقها ّ
المسلّحة التي تدين معظمها بالوالء المطلق
الى حرامي العراق األول ( نوري المالكي
)ّ ,
إن هدفه���م اجهاض وإخم���اد الحراك
المدني بالمظاهرات االحتجاجية  ,ال رجعة
عنه ،وقد اس���تخدموا في وسائل إعالمهم
المأج���ورة ّ ,
الدس الرخيص في
كل أنواع ّ
التش���ويه والتحريف والزي���ف واالكاذيب
الهزيلة والمضحكة  ,بحج���ة المظاهرات
الش���عبية تقودها أصاب��� ٌع اجنبية  ,أو أنها
مدفوعة الثمن  ,أو أنها تهدف الى تخريب
وتحطيم العراق  ...ألخ  ,مهازل س���خيفة،
حت���ى يكونوا هم أس���ياد الع���راق ينهبون
ويس���رقون ب���كل حرية وس���هولة وتحت
حماية القانون.

في االس���بوع الماضي اكتس���ح
حزب العدالة والتنمية المغربي
االنتخابات البلدية ،واعتبر ذلك
مؤش���راً لالنتخابات البرلمانية
العام المقبل ،وف���ي تركيا حقق
حزب العدالة والتنمية فوزاً في
االنتخابات األخيرة ،وإن كان مع ّدلُه
أق���ل مما تحقق ف���ي االنتخابات
الس���ابقة ،وفي العراق اكتس���ح
اإلس�ل�اميون الش���يعة والسنة
المقاعد البرلمانية في انتخابات
العام الماضي ..ماذا يعني ذلك؟
ّ
ش���ك إن التي���ار اإلس�ل�امي
ال
م���ا ي���زال األقوى في الس���احة
السياس���ية العربية واإلسالمية،
ولذلك اصبح الصراع يحتدم بين
هذا التيار والتوجهات التقليدية
ذات النزعات المتعددة :ليبرالية
وقبلي���ة ويس���ارية ،ولك���ن هل
إن نجاح اإلس�ل�اميين مضمون
دائماً؟
ثمّة حقائق يج���در هنا تأكيدها:
إن اإلس�ل�اميين الذين يحملون
مش���روعاً سياس���ياً عصري���اً،
يمثل���ون حالة مخالف���ة لما هو
سائد من أنظمة سياسية ،ولذلك
فهم محاربون إينما وجدوا ،وما
الحرب الشعواء التي ُش ّنت على
ثورات الربيع العربي قبل أربعة
أعوام إلاّ تأكي���د لوجود خطوط
حمراء تمنع وصول اإلسالميين
ال���ى الحك���م ،ثانيه���ا :إن
يسمح لهم ببعض
اإلسالميين قد
ُ
المواق���ع المتقدمة في الس���لطة
ولكن بش���رط أن يكونوا ضمن
«المؤسس���ة» الحاكمة ،وأن ال
يس���عوا للتأثير على مساراتها،
ومن خالل متابعة مسار هؤالء،
يتضح إن القليل منهم اس���تطاع
السير وفق اجندته ،وإن الغالبية
تمارس الحكم
القصوى ،اصبحت
ُ
وف���ق ضواب���ط «المؤسس���ة»
واتجاهه���ا ،فاإلس�ل�اميون في
المغ���رب المنض���وون تح���ت

بشكل واضح،
التي املتها المانيا
ٍ
ومع ذلك فما يزال مستهدفاً من
قبل «المؤسس���ة» االوروبية،
خامس���اً :إن اإلس�ل�اميين
محكوم���ون بالقوانين والس���نن
التي تنطب���ق على غيرهم ،حين
يصلون الى الحكم ،فإن احسنوا
االداء فق���د يس���تطيعون إطالة
بقائهم ف���ي الس���لط ،وإلاّ تبرأ
الناخب���ون منهم ،واس���تبدلوهم
بغيره���م ،وف���ي ظ���ل الحقائق
المذك���ورة ،يمكن األش���ارة الى
حالة الص���راع التي تضطرم في
العالمين العربي واإلسالمي منذ
بروز ظاهرة اإلس�ل�ام السياسي
قبل أربعة عقود ،هذه المنطقة لم
تشهد الهدوء أبداً ،بل انتقلت من
حرب ألخرى،
صراع آلخر ومن ٍ
ٍ

تاني!؟فضح���ك العراقي ً
قائال:
ل���م أقصد الرئيس السيس���ي،
ب���ل أقص���د المرج���ع الديني
السيد علي الحسيني والملقب
ً
نس���بة إلى
بـ(السيس���تاني)،
مس���قط رأس���ه ،ه���و الوحيد
الواق���ف إلى جانب الش���عب
العراق���ي ويطال���ب بحقوق���ه
المش���روعة ،ويا أخي مثلما
تقولون بلهجتكم« :يسمع من
عندك ربنا ويدينا سيسي زي
مداكم»! بات تأثير السياس���ة
الخارجية واضحاً على قررات
وإصالح���ات رئي���س وزراء

العراق(حيدر العبادي) ،فهي
ما زالت مجرد حلول ترقيعية،
ً
فض�ل�ا ع���ن ع���دم تطبيقها!
فجميعن���ا يعل���م إن الوزارات
والنف���ط
المهمة(المالي���ة
والداخلية والدفاع ،باإلضافة
إلى الخارجية والكهرباء) ،ال
إجراء دون
تستطيع إتخاذ أي
ٍ
إذن م���ن الس���فير األمريكي،
ٍ
ويك���ذب كل م���ن يق���ول :إن
المحت���ل خ���رج ،وأن العراق
يملك سيادة ،إننا وبكل بساطة
أي شيء ،حتى أرواحنا
ال نملك َّ
وأجسادنا ،يبعثرون بنا أحياءاً

السيسي تاني!
س���أل أحد األخ���وة المصرين
المغتربين ،صديق��� ُه العراقي
وزميل ُه ف���ي غربته وبلهجته
المصرية:
»مفشين عندكم حد بتعتمدواعلي���ه ،ترش���حوه أو يق���در
يخرجك���م من الورط���ة دي،
بتاعة الفساد المالي واإلداري
اللي بنسمع عنها»
السيستانيهو أنا َكبت س���يرة الرئيسالسيسي!؟
وال أنا-م���ش إنت بتقول :السيس���ي

عل���ى اليمن ،فالمعرك���ة لها عدة
أبع���اد مس���تقبلية ومرحلية ،وال
يمك���ن ألح���د أن يتنب���أ مرحلي���اً
بنتائجه���ا المس���تقبلية ،فمس���ار
ونتائج المعركة تخضع لتطورات
ً
مس���تقبال  ،ومن
الميدان المتوقعة
هن���ا س���ننتظر األس���ابيع الثالثة
المقبل���ة لنس���توضح مزي���داً من
المعلومات التي ستمكننا من قراءة
المشهد المستقبلي أمنياً وسياسياً
بخصوص تط���ورات ونتائج هذه
الحرب.

بسام البدارين
إعالمي اردني

إنتصار حقيقي لإلسالم
ألي
ٍ
والمسلمين ،بكل األحوال ما
نش���رته رؤية من إيحاءات
جنسية ليس أكثر من برنامج
ُ
يمكن االستغناء
«س���اذج»
عن���ه ،وال اعتقد إطالقاً ،بأن
من يملك القن���اة وهو رجل
يلعب دور
أعمال مس���يحيُ ،
الفلت���ر ويراقب م���ا تعرضه
شاشته بكفاءة مع المالحظات
المتع���ددة التي يمكن طرحها
في تقييم تجرب���ة التلفزيون
الخ���اص ب���األردن عموماً،
وما ذكره النائب المشار إليه
عن خالد ب���ن الوليد مغالطة
تاريخية ب���كل األحوال ،وال
مبرر له���ا ،ويمكن تصنيفه
تحت بند العبث بدون معنى،
لك���ن الرجل إعت���ذر وأعلن
ان ما نش���ر بإسمه ال يخصه
وإن كان ال ُ
يمثل المسيحيين
األردنيين إطالقاً ،كما ال ُ
يمثل
من ينتق���دون المس���يحيين
ويحاول���ون اإلس���اءة له���م
المسلمين األردنيين.
أتفق مع ال���رأي القائل بأن
ب���ذور الفتن���ة واالنقس���ام
منتش���رة في رقع���ة ضيقة

ج��� ّدًا ف���ي مجتم���ع األردن
الكريم الشريف ،وهي رقعة
ال تزيد عن حي���ز إلكتروني
هنا أو هناك ،وعن إحتراف
بع���ض المثقفي���ن والنخب
لتوتي���ر وتأزيم المجتمع بين
الحي���ن واآلخ���ر ،والدول���ة
األردنية لم تقتنع بعد بجدوى
«تجريم» اإلس���اءة للوحدة
الوطني���ة وللتعايش الديني،
وتجريم من يب���ث الكراهية
وممارسات بعض المسلمين
اليوم أش���د وطأة وعمقاً في
اإلس���اءة لإلس�ل�ام أكثر من
اي اتباع دي���ن آخر او حتى
م���ن كل خص���وم اإلس�ل�ام
والمس���لمين ،وال أرى عدواً
حقيقياً وجذرياً يسيء بعمق
لمستقبل اإلسالم والمسلمين
بقدر من يعملون على تحرير
«ب�ل�اد الكفر» الت���ي آوتهم
وأطعمته���م ووفرت الحماية
لهم من أنظمة مسلمة قمعية
متعسفة ،وال مجال للمقارنة
إطالق���اً بي���ن تلك اإلس���اءة
المزعج���ة الت���ي تظهر هنا
أو هناك على لس���ان أو بقلم
غير مس���لم أو أجنبي ،وبين

الصراع المحتدم بين «المؤسسة» واإلسالميين
عنوان ح���زب العدالة والتنمية،
قبل���وا بالحك���م ضم���ن ضوابط
ِ
«المؤسسة الملكية» ،وأعطوا
البيعة ل���ـ «أمي���ر المؤمنين»،
ول���م يس���عوا لتفعي���ل اجندتهم
اإلسالمية ،وهم المنحدرون من
تيار اإلخوان المسلمين ،ثالثها:
إن وجود «المؤسس���ة» سواء
ضمن ح���دود القط���ر أو اإلقليم
أو «العالم الح���ر» يعتب ُر تفعيل
مشروع اإلسالم السياسي خطاً
يس���مح ب���ه ،خصوصاً
أحمر ال
ُ
اذا كانت عناصره جادة وفاعلة
وثابتة على مواقفها وسياساتها،
وترف���ض المس���اومة على ما
تعتب���ر ُه «ثواب���ت» ،رابعاً :إن
حالة االقصاء واالستبعاد عميقة
لدى نظام «المؤسسة» ،سواء
في عالمنا العربي واإلس�ل�امي
أم ف���ي الغ���رب ،ومن يس���عى
الستالم السلطة من ذوي األفكار
واأليديولوجيات البعيدة عن تلك
ُ
يستهدف بدون
«المؤسس���ة»،
رحمة ،وليس هن���اك اجلى من
سعي «المؤسسة» في بريطانيا
لمن���ع ف���وز الس���يد جيريم���ي
كوربي���ن م���ن الفوز برئاس���ة
حزب العمال ،فلم تبق وس���يلة
لتسقيطه إلاّ واستخدمت ،وحتى
بعد فوزه الس���احق األس���بوع
الماضي ،ل���ن تتوقف محاوالت
اقصائ���ه ابتداءاً ،ث��� ّم منع فوز
حزبه في االنتخابات البرلمانية
المقبلة ،وحدث األمر نفس���ه في
اليون���ان التي صعد لرئاس���تها
السيد أليكسيس تسيبراس زعيم
الحزب المعارض «س���يريزا»
بفوز ساحق العام الماضين فقد
ٍ
حوص���رت اليون���ان اقتصادياً،
وخنِقت حتى كادت ُت ُ
علن «دولة
فاش���لة» ،وقد تنازل كثيراً عن
مواقفه واجرى استفتاءاً شعبياً
عل���ى سياس���اته ،ووافق على
أغلب ش���روط االتحاد االوروبي

السعوديين األخيرة على حدودهم
الجنوبية الغربية  ،وإش���عال فتيل
حرب وص���راع جدي���د بالمنطقة
..مس���رحها الجديد مدينة “مأرب
بشكل عام تداعيات
“ ،سيكون له
ٍ
خط���رة على مس���تقبل اس���تقرار
بشكل
المنطقة الهش والمضطرب
ٍ
عام ،وستكون لنتائج هذه المعركة
الجدي���دة للس���عوديين “بمأرب”
الكلم���ة الفص���ل وف���ق نتائجه���ا
حديث قادم ،يتحدث
المنتظرة بأي
ٍ
عن تسويات لألزمة اليمنية ومعظم
ملفات اإلقليم العالقة وتغيير كامل
ومطلق بشروط التفاوض المقبلة
بين جميع قوى اإلقليم ،فالمرحلة
ُ
ستحمل بين طياتها الكثير
المقبلة
من التكهن���ات والتس���ائالت ،بل
واحتمال المفاجآت الكبرى ،حول
طبيعة ومس���ار عدوان السعودية

وقد بلغ االضطراب السياس���ي
واألمن���ي ذروت���ه ف���ي الوقت
الحاضرُ ،
حيث تشتعل الصراعات
المسلّحة وتس���يل انهار الدماء
في مناطق عدي���دة :في العراق
وسوريا ومصر وليبيا ونيجيريا
وافغانس���تان ،وه���ي صراعات
مريرة تواصلت س���نوات ع ّدة،
ولي���س هن���اك أفق ف���ي المدى
المنظور النتهائها ،أنها حروب
ٌ
أولها
تجمعها
أهداف متشابهةّ :
ضرب المشروع اإلسالمي ..إمّا
بقوة السالح أو بخلق الظروف
التي تربطه بالعنف واالضطراب
األمن���ي واالقتص���ادي ،ثانيها:
تروي���ج بدائل لذلك المش���روع
ذات طابع ديني ،ولكن جوهرها
بعي���د ع���ن الدين ال���ذي يهدف

تلك «الندوب» التي يزرعها
أدعياء تمثيل اهلل والس���ماء
في جس���د ه���ذه األم���ة من
جماعة «إقامة س���لطان اهلل
في األرض» ،تصرفات بعض
المتطرفي���ن وم ّدعي الجهاد
من المس���لمين المتش���ددين
أخطر بمليون م���رة من كل
الخطط والمش���اريع األجنبية
الت���ي تدب���ر ليل نه���ار ض ّد
اإلس�ل�ام والمس���لمين..هذا
مستقر في وجداني شخصياً.
نعود للحالة األردنية لنقول:
نتفق مع ال���رأي القائل بأن
المجتمع األردن���ي ليس في
خطر فالتحصين االجتماعي
م���ع الخب���رة المتراكمة منذ
عق���ود بي���ن الن���اس تتكفل
بحماي���ة بني���ة المجتمع من
الطفيليي���ن أو االنتهازيي���ن
الذي���ن يحاول���ون اللع���ب
بورقة اإلنقس���ام ،وأرى إن
«صالب���ة» بني���ة المجتمع
أق���وى بكثير من هشاش���ة
الكثي���ر م���ن المؤسس���ات
الرس���مية وأن «العبث» في
بعض المساحات التي تعزز
اإلنقس���ام أو تثيره في بعض

ٌ
عبث «رس���مي»
أش���كاله
أو عب���ث مراهق غير مؤثر
جذري���اً ،ينم���و ويترع���رع
بتواطؤ بعض منفذي القانون
وبعض الجهات الرس���مية،
خصوص���اً تلك الت���ي تؤمن
بأن «إشغال المجتمع بنفسه
وبصراعاته يردع أي محاولة
للبحث عن اإلصالح ويساعد
النظام» ،أساند العكس تماماً
وأعتقد بان النظام يس���تفيد
حصرياً من الحفاظ على هيبة
القانون وحماية المجتمع من
مؤشرات الصراع واإلنقسام،
المؤسسات الرس���مية وإن
إحتف���ل بعضها مبكراً ببعض
االحتقانات الت���ي تنفجر هنا
وهناك ألغ���راض التوظيف
المتسارع المراهق ،ستكون
أول من يدف���ع الثمن عندما
تتهاوى قيم والفتات التآخي
االجتماع���ي ..من س���يدفع
الثمن الجميع ،ومؤسس���ات
النظام ل���ن تفلت م���ن هذه
الدوامة إذا إستمرت بالتواطؤ
وألي ذريعة.
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د .سعيد الشهابي
كاتب وصحافي بحريني  -لندن

لتحرير اإلنسان ومنحه حرياته،
وتوفير الظروف إلقامة منظومة
حكم ق���ادرة على إقام���ة العدل
ّ
وبث األم���ن وتعمي���ق اإليمان
ورص الص���ف ،ثالثها :الحفاظ
ّ
على «المؤسس���ة» الحاكمة في
البلدان العربية ،وتتمثل بانظمة
الحكم التي قام���ت بعد «انتهاء
حقبة االس���تعمار» التي تتظاه ُر
بالتق���دم والتطور ،ولكنها تتميز
باالس���تبداد المطلق والتس���لط
والقمع واالضطهاد والفس���اد،
وف���ي مقاب���ل دعم الغ���رب فإن
هذه االنظمة توفر ل ُه احتياجاته
االقتصادية واألمنية ،خصوصاً
في مج���االت النف���ط والقواعد
العس���كرية والتحالفات الدفاعية
والشراكة السياسية ،ثالثاً :قطع

الطريق على مح���اوالت التغيير
السياس���ي الذي قد يؤدي لقيام
أنظم���ة مدعومة من ش���عوبها،
تس���عى للتح���رر م���ن النف���وذ
الغرب���ي ،وتنطلق على أس���اس
توفي���ر المصلح���ة القومية ً
أوال
وأخي���راً ،وق���د لوحظ���ت حالة
الع���داء الغربي للح ّكام واالنظمة
التي ُ
تمثل تهدي���داً لذلك النفوذ،
مثل نظام عب���د الناصر ،ونظام
صدام حسين بعد غزو الكويت،
وما يزال الغربيون الذين طالما
تحدثوا عن ترويج الديموقراطية
وحماي���ة حق���وق اإلنس���ان في
العالم ،يواصلون سياس���ة دعم
أنظمة الحكم القائمة في المنطقة
برغم استبدادها وقمعها حريات
ش���عوبها ،رابعاً :حماية الوضع
الراهن الذي يعتب���ره الغربيون
قادراً على توفير حماية رسمية
للكيان االسرائيلي ،فأمن الكيان
االسرائيلي على قائمة اولويات
السياسة الغربية تجاه المنطقة،
وفي األس���بوع الماضي رفض
رئيس الوزراء البريطاني ،ديفيد
كاميرون :الضغط على بنيامين
نتنياهو لتغيير سياس���اته تجاه
الفلس���طينيين ،أو تجمي���د بناء
المستوطنات.
ما مصير المش���روع اإلسالمي؟
الواض���ح إن أغل���ب االح���زاب
والمجموع���ات التي وصلت الى
الحكم ،لم تستطع تقديم انموذج
تطبيقي ناجح لذلك المش���روع،
العراقي���ون
فاإلس�ل�اميون
يخوضون حروباً داخلية طاحنة،
بينم���ا يتهم بعضهم بممارس���ة
الفساد المالي واإلداري ،صحيح
إن هنال���ك تحدي���ات ومؤامرات
ض ّدهم داخلي���اً وخارجياً ،ولكن
اداءه���م متواض���ع ج��� ّدًا ،ولم
يس���تطع اإلخوان المسلمون في
مصر تقديم اداء افضل ،س���واء
ألس���بابهم الذاتي���ة أم لس���بب

التآمر الخارجي عليهم ،أياً كان
األم���ر فالناخبون ال يبحثون في
خفايا األم���ور ،بل يتعاطون مع
ظواهره���ا ،واألم���ر المؤكد إن
اإلخوان كانوا أضعف من الحمل
الثقي���ل ال���ذي انه���ك ظهورهم
في فترة وجي���زة ،ويؤخذ على
إس�ل�اميي الس���ودان فشلهم في
الحف���اظ عل���ى وح���دة صفهم،
والتفريط بوحدة السودان الذي
انقسم على نفس���ه ،بل إن البلد
مه���د ٌد بانقس���ام آخر ،بس���بب
اس���تمرار أزمة دارف���ور وعدم
القدرة على احتوائها ،برغم إن
العناصر القيادي���ة في الطرفين
محس���وبون على تيار اإلخوان،
ولم يكن اداء اس�ل�اميي تونس
أوف���ر حظ���اً ،فم���ا أن حكموا
عامين حت���ى تراجعت حظوظهم
االنتخابي���ة ،واس���تطاع النظام
السابق العودة من الشباك ،بعد
ّ
ش���ك إن
أن خرج من الباب ،ال
جهوداً كبيرة تضافرت الفش���ال
مشروع اإلسالم السياسي ،ولكن
ضع���ف اداء أهله ،يعتب ُر العامل
األكب���ر في التراج���ع ،وهو أم ٌر
لن تك���ون نتائجه محصورة ببلد
دون غيره ،األمر المثير للتقزز
إن أهل المشروع استخدموا ض ّد
بعضهم ،واستدرجوا لمستنقعات
الخالف الديني والمذهبي ،بينما
كان���ت االرضي���ة ُتهيّ���أ لغيرهم
خصوصاً م���ن ذوي التوجهات
المتطرفة.

عن صحيفة القدس العربي

حيدر حسين سويري
ً
وأمواتاً ،
وشيعة وكورداً
سنة
وصابئة ومسيحيين وإيزيدين،
مس���المين كن���ا أو محاربين،
يوقع���ون الع���داوة والبغضاء
بيننا ،متى ما شاؤوا وأرادوا،
مكان
وله���م العبين ف���ي كل
ٍ
وزم���ان! َكلُعب��� ِة اإلصالحات
المزعوم���ة! الغ���رب وعلى
رأس���ه أمريكا ،لم يكن صادقاً
مع الع���راق أبداً ،ب���ل تعامل
بأمس
ٍ
بخبث معنا ،تركنا ونحن ِ
الحاجة إليهُ ،تركنا ليس���تحوذ
علينا المجرمون واللصوص،
ث��� ّم عاد من جدي���د ليظهر لنا

بصورة ال���رؤوف والعطوف،
ليستقبل ش���بابنا المهاجرين!
فه���ل فعلت ألماني���ا ذلك دون
موافقة أمري���كا وبريطانيا!؟
ُ
يظ���ن أن
ويك���ذب أيض���اً من
ألماني���ا واليابان ومن خس���ر
الح���رب العالمي���ة الثانية قد
تحرر م���ن اإلحتالل ،أو إمتلك
ً
سيادة لدولته .أمريكا تحكم
العالم ،أمريكا هي الش���يطان
األكبر الذي جلست مع ُه إيران
لتفاوض ُه ،بع���د أن أيقنت أن
ً
ح�ل�ا عس���كرياً أمامها ،بل
ال
ُ
حلول دبلوماسية
د
إيجا
عليها
ٍ

أمام ه���ذا الغول ،فإس���تغلت
عهوداً ومواثيقاً ،وضعها هذا
الغول األحمق ،تحت مس���مى
األم���م المتح���دة والمجتم���ع
الدول���ي ،باإلضاف���ة إلى لين
وس���لمية اإلتح���اد األوربي،
وشراكة جبهة الشرق(روسيا
والصين) .بقي ش���ئ ..نحتاج
قوي ،يس���تطيع أن
إلى ٍ
رجل ٍ
يتخذ قراراً حاس���ماً بإس���قاط
كل ش���ئ ،وباألح���رى فهو ال
ُ
فالحكومة
يوجد شئ ليسقطه،
عاج���زة ،والكت���ل البرلمانية
وأعضاؤها يكذبون ..على حد

قول رئيس الحكومة ،والشعب
ال ي���دري م���اذا يفع���ل ،فهو
مغل���وب على أم���ره ،نحتاج ُه
ٌ
ليجلس ويتف���اوض كما فعلت
إيران.

