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وصل ا

تـأديـبي مـدمر قـد اعـد لـلـموصل
واهـلــهـا   اللـسـبب اال النـهم لم
تخلف ينصاعوا للـفاسدين وا
من مـيـلـيـشـيـات ضـالـة .  . وقـد
تـــســبـب ذلك في تـــهــجـــيــر 3.2
مـلــيـون مـواطن . مــازال ثـلـثـهم
يعيش في مخيمات بائسة . . 

WM¹b*« —ULŽ«

كمـا لم يتـم الى يومـنا احلـاضر
ــديـــنــة  ان اي اعــمـــار لــهـــذه ا
الفـساد الذي كان مـستشريا في
صـفـوف القـوات األمـنـيـة وعدم
ـــركـــزيــة مـــبـــاالة احلـــكـــومـــة ا
بـتــدهـور االوضـاع الـســيـاسـيـة
واالجــــتـــمــــاعــــيـــة فـي الـــبــــلـــد
وخـــصــوصـــا فـي مــحـــافـــظــات
االنـبـار وصالح الـدين ونـيـنوى
واطن  وتعـاملهم الـسئ مع ا
ـدن  قد فـاقم الـغضب فـي هذه ا
الشـعبي ولم تـتفـهم القـيادة في
ـدن بــغـداد خــصـوصــيـة هــذه ا
ــا اتــاح الــفــرصـة واهــلــهــا  
لـلــدواعش الســتـغالل الــظـروف
االستـثنـائيـة للسـيطـرة علـيها 
وتـهديـد امن واسـتقـرار الـعراق
كـــــله  مـــــازالـت اثـــــار احـــــتالل
الــدواعش ومـــاتــرتب عــلــيه من
انــــــهــــــيـــــــار اجلــــــيـش واحالل
تشـكـيالت مـسـلحـة اسـتـثنـائـية
ـيـلــيـشـيـات جــديـدة  وتـغــول ا
احلزبـية  وتـدخـلهـا في شؤون
ــا فـيـهـا ـواطـنـ الــيـومـيـة  ا
الدخول في استـثمارات جتارية
وصناعيـة وزراعية كما وجدناه
ـيـليـشـيات في هـيـمـنة  احـدى ا
ــوصل عــلى مـــديــنـــة الــعـــاب ا
وتــســبــبــهــا في غــرق الــعــبـارة
نتـيجة االهمـال وضعف الرقابة
دون ان نـرى اي مـحـاســبـة لـهـا
ــواطن ـــا حــز في ضـــمــيـــر ا
ـوصــلي عـلى وجه الــعـراقـي وا
اخلـصـوص  .  . وكـذلك وجـدنـا
ـيـلـيـشـيـات تـسـتـثمـر في هـذه ا
الـزراعــة والـصــنـاعــة في جـرف

الــصـخــر بـعــد تـهـجــيـر اهــلـهـا
ـيــلــيــشــيــات بــدعـوى وبــقــاء ا
مـحـاربـة الـدواعش  . كـمـا جنـد
ــسـلــحـة كـثــيــر من اجملـامــيع ا
اخلــارجــة عن الــقــانــون تــعـبث
بــــاالمـن الــــعــــام في كـل ارجـــاء
الــعــراق حتـت ادعــاء االنــتــمـاء
الـى احلـــــشـــــد الـــــشـــــعـــــبي او
االحــــزاب احلـــاكـــمــــة  .  حـــتى
صــرح رئـيـس الـوزراء الــسـابق
ان هــنــاك مــائــة تــظــيم مــســلح
خــارج عن الـقــانـون . فــانـتــشـر
الــسالح الى خــارج مـؤســسـات
الــدولــة االمــنــيــة الـى درجـة ان
رئـيـيس اركـان اجلـيش احلـالي
قـد طالب مـرارا بحـصر السالح
بـيد الـدولة دون جـدوى هذا من
جـــهــة ومـن جـــهـــة اخـــرى فــان
ــــوصل قـــد ادى الى ســـقـــوط ا
اسـتـفحـال مـشـاكل الـعـراق كـله
مـن خالل الــتــدخـالت الــدولــيــة
واالقليميـة بشؤونه الداخلية  
 وخــصــوصــا من قــبل امــريــكـا
وتـركـيـا وايـران   حتت ذريـعـة

محاربة داعش  . 
وكــذلك عـــســكــرة اجملـــتــمع من
خـالل اعـــــطـــــاء الـــــشـــــرعـــــيــــة
ـيـلـيـشيـات االحـزاب احلـاكـمة.
وحتكـمهـا باجملـتمـعات احملـلية
ونــــصب الـــســــيـــطـــرات واخـــذ
االتـــاوات واالســـتــحـــواذ عـــلى
ـــنــافــذ احلــدوديـــة وتــهــريب ا
الــنــفط والــســطــو عــلى امـوال
الــنــازحــ واتــخــاذهم ذريــعــة
لـالرتـــــزاق  ..  وبــــــيع وشـــــراء
ــــنــــاصب وخـــــصــــوصــــا في ا
ـنـاطـق احملـررة    والــتـنـازع ا
عـلى الـنـفــوذ والـسـلـطـة في كل
مجـالس احملافظـات من الشمال
الـى احلـــنــــوب رغـم انــــتــــهـــاء
واليــتـهــا وجتــديـده عــدة مـرات
ــخـالـفـات صـريــحـة لـلـقـانـون
والـدسـتـور وهـذا كـله لم يـخرج
عن مــشــروع تـــخــريب الــعــراق

ــتــعــمـد   بــدءا من تــصــفــيـر ا
ـعامل احلـكـوميـة واخلـاصة  ا
ثم الــزراعـة . وبــعــدهـا تــدمــيـر
الـثـروة الـسـمـكـيـة والدواجن  .
واخــيـرا ولـيـس اخـرا احلـرائق
ــشـتـعــلـة في حـقــول احلـنـطـة ا
والـشـعـيـر والـبـسـاتـ لـتـدمـيـر
السلة الغـذائية العراقية وجعل
الـبلـد عـاجـزا عن انتـاج طـعامه
حـتى يــسـتـورد كل شئ وعـادت
اســالـــيب الــقــهـــر والــتــغـــيــيــر
وغـرافي في سـهل نـيـنوى الـد
وديـالى والـضلـوعـيـة وسـامراء
ومــنع االهــالي من الــعـودة الى

ديارهم بالقوة  . 
واصــبح جـرف الـصـخـر قـاعـدة
لـلـمــيـلـيـشـيــات خـارج سـيـطـرة
احلــكــومــة  . كـل هــذه االعــمـال
والـســلـوكـيـات غـايـتـهـا اشـاعـة
الـفـوضـى وخـلط االوراق الكـبـر
عـمــلـيــة تـدمــيـر الرض الــعـراق
وثـرواته وشعبـه  يقول اخلـبير
واحملـلل االســتـراتـيــجي هـشـام
الـهــاشـمـي  انه عـلـى الـرغم من
كم الـــتـــضــــحـــيـــات فـــإن أزمـــة
ـــوصـل لم تـــكـن مـــصـــحـــحـــة ا
لألخـطـاء الــتي ارتـكــبت والـتي
ـديـنـة ويـرى أدت إلى ســقـوط ا
أن األســــــبـــــاب الـــــتـي أدت إلى
صـعـود تـنـظـيم الـدولـة ما زالت
وصل قائـمـة  لذا فـإن نـكسـة ا
وما حصل بـعدها من حترير لم
تـكن تـصـحـيـحـا  وقـد حتـقـقت
ـة الــتـنــظـيم دون الــنـصـر هــز
عــــــــلــــــــيه  وال ادل عــــــــلـى ذلك
الهـجـمات الـتي يـشـنهـا تـنـظيم
الـــدولــة عــلى مـــشــارف الــقــرى

دن احملررة . . وا
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  ويـؤكــد الــهـاشــمي أنه كــلــمـا
ــــظـــالم أدت إلى تــــصـــاعـــدت ا
تمـكـ اجلـمـاعات الـراديـكـالـية
في أي مــجــتــمع من الــنــهـوض
والــعــودة مـــرة اخــرى لــلــعــبث

غـلـوب على ـقدرات الـشـعب ا
ـرجعـية ـثل ا امره   وقـد قال 
الـديـنــيـة في كـربـالء في خـطـبـة
اجلمـعة يوم14حزيران اجلاري
( ان اســتـــمــرار الــصـــراع عــلى
ــــكـــــاسب واثــــارة ــــغـــــا وا ا
ــشـاكل االمـنـيـة والــعـشـائـريـة ا
والـــطـــائـــفـــيــة هـــنـــا او هـــنــاك
الغراض معـينة  وعدم االسراع
ـنــاطق في مــعــاجلــة مـشــاكـل ا
تضررة باحلرب على االرهاب ا
تــــمـــنـح فـــلـــول داعـش فـــرصـــة
مـــنـــاســـبـــة لـــلـــقـــيــام بـــبـــعض
االعـــــتــــداءات اخملــــلــــة بــــاالمن
ــا يــجــدون واالســتــقـــرار  ور
حـــــواضـن لـــــهـم لـــــدى بــــــعض
ـتــذمـرين فــيـزداد الـنــاقـمــ وا
االمـــر تـــعـــقـــيـــدا ) واضــاف ان
تــــطـــــبــــيـع االوضــــاع فـي تــــلك
ناطق وتوفير االمن فيها على ا
اسـس مــهــنـــيــة تـــراعي حــرمــة
واطن وتـمنحه فـرصة العيش ا
بـعز وكـرامة وتـمنع من الـتعدي
والـــــتـــــجــــاوز عـــــلـى حــــقـــــوقه
الـقــانـونــيـة يــتـسم بــالـضـرورة
الـقصـوى  وبـخالف ذلـك تزداد
مـــخــــاطــــر عــــودة الــــبـــلــــد الى
الـظـروف الــتي التـنــسى االمـهـا
ومـــآســـيــهـــا  اعــلـــنت هـــيــومن
رايـــتس ووتش في تـــقـــريـــرهــا
االخـيـر الــصـادر في يــونـيـو ان
هــنــاك 1.8مـــلــيــون نــازح غــيــر
قـادرين عـلى العـودة الى مـدنهم
احملــررة خـــوفــا من تـــعــرضــهم
لـعــقـاب جـمـاعـي  .   .  ويـشـيـر
الــــــوضع احلــــــالـي في ديــــــالى
وكـركــوك وبـيــجي الى تــصـاعـد
االزمــــات  والــــتي تـــــشــــكل كل
واحــدة مـــنــهــا حتــديـــا كــبــيــرا
ركزية . حيث تطغى للحكومة ا
ـســلـحـة االحــزاب والـفـصــائل ا

شهد العام في البلد . على ا
مشهد تقاسم السلطة والثروة .
الــتي تـشــمل كل مــوارد الــدولـة

عدات العـسكرية خلمس فرق ا
عــسـكـريـة مـجــهـزة بـالـدبـابـات
والــدروع واسـلــحــة مــخـتــلــفـة
ـاليــ الـــدوالرات    وكــذلك
ـــركـــزي ــــطـــار   والــــبـــنـك ا ا
ومـخزونـاته من سبـائك الذهب
اليـــــــ الــــــدوالرت. وودائـع 
ـوصـل الـذي يــضم ومــتـحـف ا
الـغــالي والـنـفـيس من االثـار  
ــوصل ومـكـتــبـتـهـا وجــامـعـة ا
ــديــنـة الــزاخــرة وكل مــرافـق ا
الـــــــعـــــــامــــــة واخلـــــــاصــــــة ...
وتـصاعـدت اعـمـدة الـدخان في
ـــديـــنـــة . و كـل مـــكـــان مـن ا
ســـبي اهـــلــهـــا من مـــســلـــمــ
ومسـيحـي وايـزيديـ وشبك
ة سـا وغـيـرهم من الطـوائف ا
ـتـعايـشـة مع بـعضـهم لـقرون ا
طـــــويـــــلــــــة وبـــــالـــــرغـم من ان
يليشـيات احلزبية ارسـات ا
كــــانت تــــضــــايق اهــــلـــنــــا في
ـشـؤوم  ـوصل قـبل الـغـزو ا ا
اال انهم لـم يتـصـوروا يـوما ان
ـديـنـة بـهـذه الـسـهـولة تـسـلم ا
الســـتــــبــــاحــــتــــهـــا مـن هـــؤالء
االوبـاش  . وكأن هـناك مـخطط

في الـعــاشـر من شـهــر حـزيـران
ديـنة الـعراقـية 2014 سقـطت ا
الـعريـقـة ذات التـاريخ اجملـيد  
مـــوصل احلـــدبـــاء بـــيـــد اعــداء
احلـضـارة واالنـسـانيـة  داعش
اجملــرمــة. او مــاســمــيت بــدولـة
اخلـالفــة عـــلى نـــهج الــنـــبــوة .
والتـي بشـر بـها قـبل عـام من
هـذا الـتـاريخ دعــاة مـقـربـ من
سـلمـ وهم ليـسوا االخـوان ا
بـعــيـدين عن الـقـاعـدة وداعش .
ديـنـة عـلى ح غـفـلة سـقـطت ا
ـا لم تكن كذلك من اعيـننا . ور
بـالنسـبة للجـالس عـلى مقاعد
دينة احلكم في بغـداد سقطت ا
وتلوث تاريخ العراق وجيشه  
رغم وجود خمس فـرق عسكرية
بـــكــــامل جتـــهـــيـــزاتـــهـــا  امـــام
عــصــابـات اليــتــجــاوز افــرادهـا
بــضع مـــئـــات عــلى وفـق اغــلب
الـــتــقـــديــرات . . ولم تـــكن هــذه
ــديــنـة لــتــســقط لــوال خــيــانـة ا
بعض قادة العراق اجلدد الذين
بـــاعـــوا ضـــمــيـــرهم لـالجــنـــبي
ــديـنــة بــكـامــلــهـا الى ســلــمت ا
تـــنـــظـــيم الـــدولـــة اضـــافـــة الى

باشـرة ومنها ـباشرة وغيـر ا ا
الــوظـائف احلــكـومــيـة وســرقـة
ـــعـــابـــر احلـــدوديــة الـــنـــفط وا
وجتــــــارة الـــــــسالح واالدويــــــة
ــغـشـوشــة . في ظل قـوى امن ا
فـاسدة او مـهددة بـعدم الـتدخل
سلحة . واستـفحال الفصـائل ا
من كـل االحـــزاب والــــتــــكـــتالت
شاركة في العملية السياسية ا

   او من خارجها  .
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 ونــتــيــجــة لــذلك جنــد انــعــدام
ــــا عـــزز االمن والــــفــــوضى.  
ا نـفوذ داعش واذرعـها    ور
ســـيــعـــودون الى احـــتالل مــدن
مــرة اخــرى . لــبــقــاء االســبــاب
الـتي ادت لـهـذه اخلـروقات   ان
هـنـاك مـؤشـرات الى ان امـريـكا
وايـران وهـمـا يــتـنـازعـان حـول
نـطقـة سيـستغالن النفـوذ في ا
وضع العراق احلرج   وضعف
احلـكـومة  لـتنـفـيذ اجـنـادتهـما
بـــاحــداث فـــوضى عـــارمــة . كل
ـصلحـته . وسنشـهد مزيدا من
الـقـذائف والـتـفـجـيـرات تـساهم
فـيها مـيليـشيات تـابعة اليران .
واخرى مجهولة   قد تؤدي في
الـنـهـايـة الى انـقـسـام  اجملـتمع
الــواحـــد واعــادة رسم خــارطــة
جـــديـــدة لـــلـــعــراق  واذا كـــانت
ــتـــطـــرفــة داعش وافـــكـــارهـــا ا
تـعـتـاش عـلى انـقـسـام اجملـتمع
وتـستـغل نقمـة فئـات عديدة من
اجملـــــتــــــمع    فــــــان الـــــواجب
الــوطـني يــقــتـضي الــعـودة عن
ســلــوك الــتـــفــرقــة والــتــغــيــيــر
ــــوغــــرافي ومــــعــــامــــلـــة الــــد
ــسـاواة ــواطـنــ عــلى قـدم ا ا
بـــــغـض الـــــنـــــظـــــر عـن الـــــدين
والــقـومــيـة والــطـائــفـة كــمـا ان
مـبــاد الــعــدلـة تــوجب احــالـة
وصل ـتـسـبـبـ في سـقـوط ا ا
  وكـل من ســــــاهـم بــــــصـــــورة
مـباشـرة او غـير مـبـاشرة بـهذه

االنــــتــــكـــاســــة الـى الـــقــــضـــاء
بـاالستنـاد الى نتائج الـتحقيق
ـــوصل ـــة احـــتالل ا فـي جـــر
الــــذي وضع تــــقـــــريــــرهــــا في
عد من قبل الرفـوف العاليـة وا
الــلـجــنـة الـتــحـقــيـقــيـة جملـلس
الــــــــنــــــــواب  اضــــــــافــــــــة الى
ــبــاشــرة عن مــســؤولــيــتـــهم ا
مــجــزرة ســبــايــكــر الــتي ذهب
ــئـات من شــبـاب ضـحــيـتــهـا ا
الـعراق الـيافـعـ كمـا يقـتضي
االمـر تـشـكـيل مـحـكـمـة خـاصـة
حملـــاكـــمـــة الــفـــاســـدين الـــذين
تــســبـبــوا بــفــســادهم انــهــيـار
مـؤســســات الـدولــة الــعـراقــيـة
واضـعاف اجلـيش وقوى االمن
ــــدن الـــــداخـــــلـي وســـــقـــــوط ا
الـعراقـية بـيد الـدواعش وكذلك
حــصـر الـسالح بـيـد الـدولـة   .
يليشيات التي والقضاء على ا
بــدأت الــعــبث بــشــؤون الــبــلـد
ومستقـبله باوامر من اسيادها
من خـــارج احلـــدود عن طـــريق
اشاعة الفوضى برمي القذائف
والــــهــــاونـــات عــــلـى مـــنــــاطق
عـسـكـريــة واقـتـصـاديــة مـهـمـة
وبـعـكـسه فـان االوضـاع سـوف
لن تــبــشــر بــخــيــر وســيــســيـر
الـعـراق نـحــو الـهـاويـة بـعـودة
العناصر والتظيمات االرهابية
حتت مسـميات اخـرى  اضافة
يليشيات احلزبية الى تناحر ا
احلــاكــمــة فـي صــراعــهــا عــلى
الــــســــلــــطـــــة في هــــذا الــــوقت
الـعـصـيب وهذه كـلـهـا سـتؤدي
ــا تــمــزيق الى الــفــوضى  ور
الــعــراق الى دويالت طــائــفــيـة
وقـومـية مـتنـاحرة فـيـما بـينـها

الى اجل غير مسمى. 
وقـد بــدأ الـعـد الـتــنـازلي حـقـاً.
ـكن وقف الـتـداعي هذا اال وال
من قــــبل رجــــال مـــخــــلــــصـــ
يــتــصــدون النــقــاذ الــبــلـد قــبل

فوات االوان.  
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بغداد

العمل عليه وهو صفقة القرن
وقـــــد حتـــــقق الـــــكـــــثـــــيـــــر من
مسـتلزمـات هذه الـصفـقة بدءا
بـتـقويض اهـم الدول الـعـربـية
واخـــرهــــا ســـوريـــا واشـــغـــال
السـعوديـة في حـرب استـنزاف
طـــويـــلـــة وقـــبل هـــذا احـــتالل
الـــعـــراق وجــــعـــله دولـــة شـــبه
مــشـلــولـة وبــقـيت ايــران الـتي
تــتــحــدث عـن ازالــة اســرائــيل
وحديـثهـا الـطويل عن اعـدادها

العدة للمواجهة معها .. 
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في احلـقيـقة ايـران التـستـطيع
الـتــورط في حـرب مـبـاشـرة مع
اسـرائيـل الن رد الفـعل الدولي
ســيــكـون بــاهظ الــكـلــفــة فـهي
التي لـم تتـحمل كـلفـة االشتـباه
بــانــتــاجـــهــا قــنــبـــلــة نــوويــة
فــــرضــــخت في الــــعــــام 2015
لــشـــروط قـــاســـيـــة مـــقـــابل فك
احلـصار االقـتـصادي عـنـها في
االتـــــفــــــاق الــــــنـــــووي كــــــيف
ـوقف الدولي ستـتـحمل كـلـفة ا
وليس امريكا وحدها منها اذا

مـــا جتـــرأت عـــلـى مـــهـــاجـــمـــة
اسـرائــيل او تــدمــيـرهــا وفــقـا
لــتــصــريــحــات مــســؤولــيــهــا?.
ـواجهـة االمـريـكـيـة االيـرانـية ا
احلالـيـة هي محـاولة امـريكـية
خلـنق ايران اقـتـصاديـا بـشكل
يـجعلها مـستسلـمة للشروط ال
ـعلـنة او في االقل اهـمها 12 ا
وهي شـــروط قـــاســـيـــة جتـــرد
ايــران مـن صــفــتــهــا الــثــوريـة
وجتعل احلرس الثوري فائضا
عن حــاجـة ايــران مـايــعـني ان
مـشـروع الـثــورة االسالمـيـة قـد
انـتهى عملـيا وهو ما اليـتقبله
الـصـقور االيـرانـيـون بسـهـولة.
فـي الـــوقت نــــفــــسه ان ايـــران
الدولـة حتـتـاج الى اعـادة فتح
ـسدودة مع العالم مسـالكها  ا
بــعــد الــعــقـــوبــات االمــريــكــيــة
الـــثـــقـــيـــلـــة االخـــيـــرة والـــتي
ضـغـطت وستـضـغط اكـثـر على
الــشـــعب االيــرانـي الــذي وجــد
نفـسه في مواجهة مـفتوحة مع
عدو شبح عـلى غرار ما حصل
مع عــراق الـتـســعـيــنـات حـيث

فـتح احلـصـار امام  الـعـراقـي
اســئـــلــة عـــديــدة لـم يــكـــونــوا
يـفكـرون بهـا سـابقـا محـورها
الى اين نـحن ســائـرون في ظل
مــســلـسـل الـتــجــويع واخلـراب
ـفـتـوح? ولـعل هذا ـسـتـمـر وا ا
احــد اهم اســبـاب الــوهن الـذي
اصــــاب الــــدولــــة الــــتي بــــاتت
ضعيـفة ومـهيأة لـلحـدث االكبر

في العــــام  2003.. 
…œUI « oK

 االمريكان غير مستعجل في 
احلـرب مع ايـران الن احلـصار
بــــــات يــــــؤتي أكــــــلـه وايـــــران
تتـقـوض من الـداخل وهـو امر
يـقلق الـقـادة االيرانـيـ كثـيرا
الســــيـــمـــا الـــرئــــيس روحـــاني
وحــكــومـتـه النـهم مــســؤولـون
امـام الشـعب ومعنـيون بتـوفير
الــعــيـش الــكــر له وامــريــكــا
تـــدرك ان الـــقــــرار لـــيـس بـــيـــد
ــــرشــــد الــــرئــــيس بـل بــــيــــد ا
واحلـرس الـذين يـرون ان ثـمن
ـشروع هـذا االمـر هو سـقوط ا
الذي عملوا الجله اربع عاما

بـيـنـمـا امـريــكـا تـريـد ان تـكـون
ـــشــــروع وفق نــــهـــايــــة هــــذا ا
رؤيـتهـا وتصـوراتهـا للـمنـطقة
ولــــيس لــــرؤيــــة االيــــرانــــيــــ
ــــرشـــد واحلـــرس وحتـــديـــدا ا
الـــــثــــــوري .. من هــــــنـــــا فـــــإن
ــواجــهــة بـاتـت مـزدوجــة في ا
ايــران بــاتت في الــداخل حـيث
حتــتـدم بـصــمت وفي اخلـارج
ن حـيث امــريـكـا وحــلـفـاؤهـا 
يـريـدون حـسم االمـور مع ايران
ــكن مــعــهـا جتــنب بـطــريــقــة 
احلرب من دون التفريط بورقة
الـتلـويح بـهـا واقـامـة تـظـاهرة
عــســكــريــة ضــخــمــة لــتــجــعل
ـواجـهـة اكـثـر جـديـة وحـدة .. ا
يــبــقى الــسـؤال هــو; هل هــنـاك
قـــرار ســـتـــراتـــيـــجي اتـــخـــذته
تحـدة وليس ترامب الواليـات ا
وحــده بــاحلـرب عــلى ايـران ??
في احلـقــيـقـة ان قــرارا بـحـرب
شامـلة على ايـران على غرار ما
حصل مع العراق لم يتخذ بعد
او ان االمـــــر مــــازال يـــــدور في
الــكـوالــيس الــعـمــيــقـة لــلــدولـة

اجلـمـيع هـو ان احلـرب خـيـار
سـتراتـيـجي تـلجـأ الـيه الدول
بـعــد ان تـســتـنــفــد كل وسـائل
الضـغط االخرى وحـ يحسم
هـذا القـرار فان مسـألة تـوقيته
تبقى تفصيلية يقرره الرئيس
سـاعد وفقا للظرف والفريق ا
واحلـــســـابـــات الـــعـــســـكـــريـــة
ــيـــدانــيـــة .. امـــريــكـــا بــدأت ا
مـواجــهـة ضــد ايــران بـقــصـد
ـنـطـقـة الن انـهـاء دورهـا في ا
حتـوال ســتــراتــيــجــيــا يــجـري

هل سـتـقع احلــرب بـ امـريـكـا
وايران? .. سـؤال الشـارع اليوم
في كل مـكـان في الـعالـم وليس
في مـنطـقـتـنـا وحـدهـا .. اخـبار
ـــتـــابـــعــ اخلـــلـــيج تـــشـــغل ا
هـتم بـشكل واسع  والكل وا
يــــحــــاول ان يـــــجــــد االجــــابــــة
ـناسبـة لكل حـدث ولو جزئي ا
وصـغير وهـناك ايضـا توظيف
اعالمي يـأتي في سـيـاق حـشد
الــطــرفـــ ضــد بــعـــضــهــمــا ..
الــشـيء الــذي يــجب ان يــعــرفه

ـؤثرة في االمـريـكيـة والـقـوى ا
قرارتـها وفي مـقدمـتهـا اللوبي
الــصــهـيــوني الــذي تــمـكن من
ايصال فريق صهيوني متكامل
يـحـيط بالـرئيس تـرامب ويدفع
بـه لــلــمــواجــهــة الــعــســكــريـة
وجـــعل امــريــكـــا الــدولــة امــام
االمر الواقع الن اندالع احلرب
يـوحد اجلـمـيع وان لم يـكـونوا
مــتــفــقــ عــلى شــنــهــا وهــذا
يـحــصل عــنــد حــصــول حـادث
زاج الشعبي االمريكي يؤثر با
ويــهيء االجـواء لــلـحـرب. وفي
هذا الـسياق هنـاك من يتحدث
عن ان بـعض احلـوادث ومـنـها
حـادث تــلــغــيم الــسـفـن وحـتى
ــكن ان ـــســيّـــرة  الــطـــائــرة ا
يــكــون مــدبــرا  لــدفع الــرئــيس
تـــرامـب بـــاجتـــاه احلــرب! وان
كان هذا الطرح ياتي في سياق

ؤامرة .. نطرية ا
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 في اعــتـقـادنـا ان قـرار احلـرب
اذا مــــــا تـــــــخـــــــذ مـن جـــــــانب
الـــكـــونـــغـــرس فـــان الــرئـــيس

يصـبح ملـزما بـتنـفيـذه سواء
بـــــاآللــــة الـــــعـــــســـــكـــــريــــة او
بـاسـتخـدامـها كـوسيـلـة ضغط
لـلــوصـول الى الـهــدف نـفـسه
ـقــرر سـلـفـا .. ومـن هـنـا فـان ا
تــرامب الــذي يــبــدو لــلـبــعض
متـرددا وغير حـاسم هو ليس
ــا يــلـعـب بـاالوراق كــذلك وا
الـــكـــثــــيـــرة الــــتي بــــ يـــديه
واليستعجل احلرب مع ايران
النه يــنــتـظــر ان تـنــضج امـور
كـــثــيـــرة قـــد جتـــنـــبـه احلــرب
وتـــأتــــيه بـــنـــصـــر من دون ان
يـطــلق صـاروخــا واحـدا. وقـد
يــصـــمــد االيـــرانــيـــون طــويال
فـينفـد صبر االدارة االمـريكية
وقــد تـشـتــعل احلـرب لـكن من
الـصـعب الـتـكـهن بـنـتـيـجـتـها
النـها ستتـجاوز في مسـاحتها
حـدود اخلـلـيج الن نـتـائـجـهـا
اجلــيــوســيـاســيــة تــؤثــر عـلى
الكـثيـرين في العـالم سلـبا او
ايجابا وهو مـا يجعلها حربا
مـفــتــوحــة عـلى احــتـــــــمـاالت

عدة. 
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ــيــزانـــيــة واخملــاوف من شـــأن ا
بـــلــــوغ األزمـــة  األمـــيــــركـــيـــة –
اإليرانية مـشارف احلرب مزدهراً
قــبْل أن يــحل الـوفــد الــســعـودي
الذي ضم إحدى سـيدات اجمللس
كـــلـــهنَّ مـن ذوات اإلخـــتـــصــاص
ي والـــطــبي وبــعــضــهن األكــاد
خـــريــــجـــات أرقـى اجلـــامــــعـــات
ـان األمـيــركـيــة (لـيس في أي بــر
عـربي مـثل هذا الـتكـر للـمرأة)
لك عـبدالله بن عـبد العزيز كان ا
رحـــمـــة الــله عـــلـــيه أصـــدر يــوم
اجلــمـــعــة  11يــنـــايــر/ كـــانــون
الثاني  2013أمـراً ملـكيـاً قضى
رأة في بأن  تكون نسبة تمثيل ا

الـــوفــد الـــذي تــرأسَّه صـــالح بن
منيع اخلليـوي سنتيْن من البذل
الـراقي من جـانب الدبـلـومـاسـية
الــسـعــوديــة في شـخـص سـفــيـر
مـلكـة لـدى لبـنان ولـيد بـخاري ا
إلبــقــاء الــعالقــات في مــنــأى عن
التوترات وإعـتماد مبادرات ذات
طابع ثقافي ومـجتمعي وزيارات
ناطق الـلبنـانية شـملت معـظم ا
فضـالً عن متابـعة ألحوال "لـبنان
الـــنــزوح الـــســوري" وتـــخـــفــيف
مـعـاناة الـعـائالت الـنـازحـة التي
كــانت لــهــا األولــويــة في حــمــلـة
ـلك سلـمان. كـان ضجيج إغـاثة ا
الـتصـريحـات واإلحتـجاجات في

في الــوقت الـتـي بـلـغـت ذروتـهـا
حــــالــــة اإلحــــبـــــاط في مــــعــــظم
َا في ذلك األوساط الـلـبنـانـيـة 
إتـسـاع   مـسـاحـة هـذا اإلحـبـاط
فـي "لـبـنــان حـزب الـلـه" الـنـاشئ
عـن نـضــوب نـســبي مــتـدرج في
الـواجـبـات اإليـرانـيـة وعـقـوبات
شـمــلت بــعض يـنــابـيع بــحـيـرة
اإلحــتــيــاط الــتي كــانت تــســقي
الـقــواعـد احلــزبـيـة فـي سـاعـات
الــشــدة.. في هـــذا الــوقت يــحط
وفـــــد من مـــــجـــــلس الـــــشــــورى
الــسـعــودي الـرحــال في بـيـروت
زائـراً محبـاً لهـذا الوطن الذي ال
تــســتــقــر له حــال. ويــتــوج هـذا

شـــمـــلـت الـــزيـــارة اجلــــانـــبـــيْن
ـذهــبي الــرســمي الــســيــادي وا
الــطـوائــفـي. وفي الــلـقــاءات مع
الـرئــاسـات الـثالث ثـم تـالـيـاً مع
ــذهــبـيــة من دار ــرجــعــيــات ا ا
الــفـتــوى إلى اجملـلس الــشـيـعي
ـرجــعــيـة الــدرزيـة األعـلـى إلى ا
ـارونـيـة كان إلى الـبـطـريركـيـة ا
الــكالم حـــول احلـــرص عــلى أن
تسـمو العالقـات على أي ظروف
طارئة. هنـالك وفود ومسؤولون
أجانب في معظمهم زاروا لبنان
في ظـل حــــالـــة عــــدم الـــتــــوافق
والـتالسن وأحـيــانـاً إسـتــعـمـال
ـكــروه من الـكـالم يـردده رمـوز ا
فـي اجملـــــتــــــمع الــــــســـــيــــــاسي
واحلــزبي. وهــذه احلــالــة الــتي
نــشــيـر إلــيـهــا جــعـلت اإلحــبـاط
يـستـشـري فـضالً عن أن بـعض
زوار لــبـــنــان وبـــالــذات الـــزائــر
ـصـلـحة ا هـو  األمـيركي أتـى 
ــصــلــحـة إسـرائــيل أكــثــر مــنه 
لبنـان. ثم إن اللبنـاني الحظوا
في زيــــارات هــــؤالء نــــوعــــاً من
اإلبتـزاز لـلبـنان بـدالً من الـترفق
بـأحـواله. مـن هـنـا جـاءت زيـارة
ـــاني (بـــصــيـــغــة الــوفـــد الـــبــر
الــــشــــورى تـــســــمــــيـــة وفــــعالً)
الــســعــودي تـــؤكــد الــفــرق بــ
الــــــصـــــــديق احلــــــريـص عــــــلى
الـصداقـة والصـديق الذي يـجير
ــصـــالح ذاتـــيــة أو الـــصــداقـــة 
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مـاذا بـعـد هـذه الـزيـارة الـنـوعـية
الــتي قـام بــهـا في أكــثـر األزمـات
حـدة في لبـنـان مـجـلس الـشورى
الـسـعــودي في شـخص سـتـة من
أعــضـــائه? مـن الــواجـب وضــمن
أصــول الـتــعــامل أن يــرد لـبــنـان
ثلها من اني علـى الزيارة  البر
حـيث الـنـوايـا الـطـيـبـة ومـشـاعر

الود األصيلة.
 وحــتـى إذا كــان األمــر يـــتــطــلب
دعـــوة فــإن هـــنــاك دعـــوة مــضى
عــلــيــهــا زمن طــويل وُجــهت إلى
ـان الـلـبــنـاني نـبـيه رئـيس الـبــر
بــري وكـــان الـــســفـــيـــر الـــســلَف
الدكتور علي عواض عسيري في
غاية اإلرتياح لدى تسلُّمه رسمياً
الدعـوة وتـسلـيـمهـا إلى الـرئيس
بري وسماعه منه كالماً طيباً في
ـمـلـكـة قـيـادة وشـعـبـاً. إلى حق ا
ذلـك من شـأن رد الــزيــارة تـبــديـد
مــــشـــاعــــر عـــتـب الـــرأي الــــعـــام
الـــســـعــــودي عـــلى تـــنـــظـــيـــرات
سيـاسـية لـبنـانـية كـادت تنـعكس
ســـلـــبـــاً عـــلى جـــوهـــر الـــعـالقــة
الـسـعـودية  –اللـبـنـانـيـة لوال أن
لــبــنـــان مــحــظــوظ كــونه يــحــوز
ـمـلكـة مـاضـياً من زمن تعـاطف ا
ؤسس عبـد العزيـز رحمة لـك ا ا
لك الله عـليه وحـاضراً في زمن ا
ســـــلـــــمـــــان وقـــــبْـل ذلك فـي زمن

ــئـة. كــمـا اجملـلس عــشـرين في ا
كـانت في الــوقت نـفـسه مـخـاوف
من أن يــــلــــحـق كــــســــاد مــــوسم
الـصـيف بـكـســاد مـوسم الـشـتـاء
فال كــــان الــــقــــدوم الــــســــعـــودي
واخلـلـيـجي عـمـومـاً لـإلسـتـمـتاع
أمول بسـياحة ثلـجية كمـا هو ا
وقـــد يـــكـــون في ظل الـــتـــوتـــيـــر
ـفــتـعَل لــلـعالقــة الـلــبـنــانـيـة – ا
اخلـلـيـجـيـة وبـالذات الـعالقـة مع
الـسعـوديـة الـدولة والـسـعـودي
الـــشـــعـب مـــوسم اإلصـــطـــيـــاف

منتكساً. 
WAOF*« ‰«uŠ«

وإذا حـــــدث ذلـك فـــــإن األحـــــوال
ـعيـشـيـة عـمـوماً االقـتـصـاديـة وا
التي يعيشها اللبنانيون ستضع
ــأزق األكــثــر وطـأة. الــوطن في ا
لــيـــست الــزيـــارة من أجْل إحالل
ـــوسم صـــيـف مـــزدهــر اآلمـــال 
سعودياً وخليجياً وإن هي شكالً
مـثل حـاشـية في كـتـاب. وإذا كان
الـلـبـنـانـيـون يـودون سـمـاع مـثل
هـذه الــتـأكــيـدات من جــانب وفـد
ــسـتـوى فـقـد حـصل ذلك. بـهـذا ا
ثـابة تفـقُّد طرف ا الـزيارة  وإ
محب لطـرف عزيز أو مثل إطاللة
أخ كـر عــلى أخ مـتــوعك بـعض
الشـيء. كمـا أنـهـا تأكـيـد حلرص
ــمــلــكــة عـلـى صـيــغــة الــتــنـوع ا
الــلـبـنـانـيـة الـسـيـاهـبـيـة (جـمـعـاً
ذهبية). ومن هنا للسياسـة مع ا

إخــوانه سـعـود وفــيـصل وخـالـد
وفــهـد وعــبــدالـله. وتــلك حــظـوة
نــادرة في تــاريخ الــعالقــات بـ
الدول والـشـعـوب. لـكن الـذي هو
مـدعــاة لإلســتــغـراب أن الــطـرف
احملتاج إلى هذه احلظوة يعيش
بـــ مـــوجـــة إنـــحـــيـــاز وأُخــرى
حـاالت من اإلسـاءة الـكالمـيـة في
حق الـطرف الـذي عنـدما تـصيب
لـبنـان أو أي بـلـد عربي مـصـيـبة
يتـصرف بنـخوة الكاتـم الغيظ
احلـافظـ الود احلـريصـ على
أالّ تـنـعــكس اإلسـاءة سـلـبـاً عـلى
واجــبــهـم الــقــومي والـــنــخــوي.
ـان الـلـبـنـاني وعـنـدمـا يرُد الـبـر
وقد إرتـأى رئـيـسه نـبـيه بري أن
ـنـاسب لـتـلـبـيـة الـدعوة الـوقت ا
ـة هو اآلن وفق مـبدأ خـير الـقد
رء الـبر عاجـله فإن مـا يتمـناه ا
أن يــكـون بـالـوفـد الـذي يـخـتـاره
ــثل كل لـــبــنــان أي تـــكــتــسب
الـزيـارة بــعـداً وطـنـيــاً بـإمـتـيـاز.
وهــنـالك أكــثــر من حـيــثــيـة ومن
تـسلـيفه كـرمز للـشيـعي العروبي
وقـفـات نـوعـية لـلـطـيف الـشـيعي
اآلخـر نــصف الــعـروبـي عـمــومـاً
جتـعل مــثل هـذا الـبـعـد الـوطـني
كناً. وبذلك يـتم تضميد جراح
مــعــنـويــة ويـكــتــمل رسْم مــعـالم
ــــأمــــول لــــلـــعـالقـــة ــــشــــهـــد ا ا
السعودية  –اللبـنانية في ضوء
زيـــارة قـــائـــد اجلـــيش الـــعـــمــاد

جـــوزف عــون إلـى الــريـــاض في
الـــيـــوم نـــفـــسه الـــذي كـــان وفــد
مـــجــلـس الــشـــورى يـــلــتـــقي في
بـيـروت بـالـرئــيس مـيـشـال عـون
ـرجــعـيـات ويـواصل لـقــاءاته بـا
الـديـنيـة. وإذا كـانت زيارة الـوفد
الـــســعــودي شـــكــلت إخـــتــراقــاً
نــــوعــــيـــاً فـي حـــالــــة اإلحــــبـــاط
ـسـتــشـريـة في لـبــنـان فـإن مـا ا
لـقــيه قــائـد اجلــيش ومـا ســمـعه
شــــكَّل وال بـــد بــــدايـــة إخـــتـــراق
ـــشــاعـــر الـــعـــتب الـــســـعــودي.
إخـــتــــراقـــان حتـــتــــاج الـــعالقـــة
ـستقـرة ب السـعودية ولـبنان ا
إلى حــدوثــهـمــا وبــذلك ال تــعـود
احملـــاذيـــر والــهـــواجس تـــغــطي
شـرق لـعالقة بـاتت مثل الـوجه ا
ـــعــمـــرة. اإلخــتــراق األشــجــار ا
ـسـتـشـري في لـبـنـان لإلحــبـاط ا
ـملـكة احلـانية حـدث من جانب ا

عليه.
ÊUŁ ‚«d²š«

 في إنتـظار اإلختـراق الثاني من
جانب لبنـان الذي يطمع بحرص
ــمــلــكــة شـعــبــاً وقــيــادة عـلــيه ا
فـيــقـتــرف الــبـعض فــيه وهم من
ــنــاصـب الــرســمــيــة ومن ذوي ا
قــيــادات حـزبــيــة مـا يــســتـوجب
قــراءة مـتــأنـيــة ألصـول احلـرص
عـــــنـــــدمـــــا يــــراد لـه أن يـــــكــــون
ــصـــلــحـــة الــبالد مـــتــبـــادَالً... و

. والعباد طمأنينة وإستقراراً


