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احلــمــدلــله بــدأت بــوادر تــشـكــيل
احلكـومـة بقـيـادة الدكـتـور السـيد
ــهـدي واضـحــة بـعـد عــادل عـبـد ا
تأخير كبيـر عن موعد االنتخابات
وهذه الـفتـرة طـبعـا مـحسـوبة من
عــمـــر الــعــراقـــيــ الــذيـن بــاتــوا
يـتـطـلـعـون إلـى حـكـومـة حـقـيـقـية
سؤوليات على عاتـقها كثيـر من ا
هام وكثـير من الواجبات وحل وا
شـاكل واخـتراق كـثـير كثـيـر من ا
لــــيس من الــــســـهل مـن صـــعـــاب 
اجتـيازهـا  لـلعـبـور بالـعراق إلى
بــر األمـــان .هـــنـــالك كم هـــائل من
األولـــويـــات ال بــــد من جتـــاوزهـــا
وهـذا يـحـتاج إلى بـرنـامج يـسمي
ويــرتب تــلك األولــويـات وكــيـفــيـة
معـاجلـتهـا كـما يـحـتاج إلى إرادة
قـــويــة ويــحــتـــاج إلى شــجــاعــة 
ــعـاجلـة لـيـست سـهـلـة فـعـمـلـيـة ا
فـهنـالك قوى حتـاول ابقـاء الواقع
وهذه كما هو لتحقيق مصاحلها 
الــقـوى لـهــا سالح مـنـظــور وغـيـر
مـنظور ال يـستـهان بهـا تخذت من
الــفـســاد مـورداً مــالــيـًا لــتـحــقـيق
نـحـها الـقـوة  على أغراضـهـا و
ـقـبـلـة ان تـقـطع دابـر احلـكـومــة ا
الفساد بكل السبل  ومن ثم يأتي
بــعـــدهــا فــرض األمـن والــقــانــون
ـقدرات ـتالعـبـ  وقـطع أيـدي ا
همة األهم الشعب األمنـية وهذه ا
قـبلة  الـتي تواجـهها احلـكومـة ا

حـــيـث حتـــتـــاج الـى كـــثــــيـــر من
احلــنــكـة والــشــجــاعـة والــصــبـر
للوصول الى الهدف دون خسائر
ودون اخلــــــضــــــوع الى االرادات
سـواء كـانت داخـلـية ام خـارجـية
او حتت اي مــــســــمـى في نــــفس
الـوقت عــلى الـدولــة اعـداد خـطـة
خـــمـــســـيـــة او أي خـــطـــة وبــأي

مسمى تتض :-
ــــاء اوال-تــــوفـــــيـــــر خــــدمـــــات ا
والـــكــهــربـــاء بــبـــرامج واضــحــة
ومـدروسة تـتـضـمن ارقـام وكـلف
ومـدد الــتــنـفــيـذ حتــقق احلــاجـة
الفعلية للسنوات العشر القادمة.
ثـانيا- الـنهـوض بالبـلد صنـاعيا
وزراعيا وكذلك االهـتمام بالثروة
احلـيـوانيـة مع االهـتـمـام بـقـطاع
ــــواصالت خـــاصـــة في الـــريف ا
لـتـسهـيل عـمـلـيـة نـقل احملـاصيل

وإيصال الكهرباء 
واطن الـعراقي من ثـالثـاً- بنـاء ا
خالل التعـليم والبرامج الـثقافية
بـناء سـلـيمـاً يتم من خاللـها زرع
الـقـيم الـعـراقـيـة األصـيـلـة بـعـيدا
عـن الـــطــــائـــفــــيـــة والــــقـــومــــيـــة

تعصبة  ا
رابـعـاً- الـتـحـول بـالـبـلـد من بـلـد
ريعـي اسـتهـالكي إلى بـلـد منـتج
يـأكل من انـتـاج يـديه بـخـصوص
نتج الـزراعي ويلبس من صنع ا
ــتــوقـفــة كـمــا يـضع مــصـانــعـة ا

ويــطــبق الــقــوانــ الـتـي حتـمي
ــــــنــــــتج الــــــوطــــــني وحتــــــمي ا

ستهلك  ا
خـامـســاً- تـطـبـيق الـقـانـون عـلى
الــكل وبــشــكل حــازم خــاصـة من
قدرات الـشعب ومن يـتالعبـون 
لكون غطاء عشائرياً او حزبياً
الــذين يـعــتـبــرون أنـفــسـهم فـوق

القانون
- إيـــجـــاد فـــرص عـــمل ســــادســـاً
حـقـيـقي  خـاصـة الـشـبـاب الـذين
ــلــكـــون شــهــادات. فــرص تــدر
مـردود إيـجـابي يـعـزز االقـتـصـاد
الـعـراقي لـلـقـضـاء عـلى الـبـطـالـة
وإيـجـاد مـنـافـذ لـلـتـشـغيـل خارج
دوائـر الـدولـة كـالـقـطـاع اخلـاص
ـستـثمـرة وتشـجيع والـشـركات ا

شاريع الصغيرة  ا
سابعاً- تشجيع االستثمار وفتح
األبـــواب لـــدخـــولـه حملـــافـــظـــات
الـــعــراق كـــافــة ومـــنـــهــا بـــغــداد
ــشـــجـــعــة وإيـــجــاد األرضـــيـــة ا
النــدفــاعـه ودخــوله في مــشــاريع
ـا عــمالقــة تـخــدم كل األطــراف 

فيها العراق والعراقي .
- االبــتــعــاد عن ســيــاسـة ثــامــنــاً
احملاور واتـخاذ مـصلحـة العراق
هــدفـا أســاســيــا في الــتــعـامالت
اخلارجية دون العزلة عن احمليط
الــعـــربي واإلسالمـي خــاصــة مع

دول اجلوار اخملتلفة .
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تــاســعــاً- تــعــزيــز دور الــهــيــئـات
ــسـتــقـلـة ـنــظـمــات والـدوائـر ا وا
وكـــذلك االحتـــادات والــــنـــقـــابـــات
واالعـالم والــــثـــقــــافــــة وغـــيــــرهـــا
ــيـول وأبـعــادهــا عن الــتـحــزب وا
هنية في المتالك صفة احلرفية وا

عملها والشفافية .
ــواطن عـــاشـــراً- إعــادة هـــيـــبـــة ا
العـراقي  في اخلارج وكـذلك جواز
الـسـفـر الـعـراقي فـالـعـراقي ال يـقل
ـواطـن اخلــلـيــجي او قــيـمــة عـن ا

االوربي .
احلــادي عـــشــر- انـــتــهـــاج نــظــام
ـعـالم على أن اقـتـصادي واضح  ا
يعزز بخطوات وقوان وإجراءات
واضــحــة وشـــجــاعــة مع مــراقــبــة
الـــوضع االقـــتـــصـــادي ومـــعـــرفــة

مساره في اي وجهة يسير .
الــثــاني عــشــر- تــرشــيق الــهـيــكل
احلكومي  والغاء احللقات الزائدة
نـتـسـب وتـقـليل وتـقلـيص عـدد ا
الرواتب واالمتيازات بشكل يحفظ

أموال الشعب 
اضـافـة إلى مواضـيع كـثيـرة يجب
االلــتـفــات الـيــهـا مــنـهــا االهـتــمـام
بــالـصـحــة واخلـدمـات والــريـاضـة
والـتعـليم بـكل مسـتويـاته والبـنية
الــتــحــتـــيــة من مــشـــاريع الــطــرق
واصالت والـعـمران واجلـسـور وا
وتــشـــجـــيع الـــثــقـــافـــة واحلــد من
ـواطن الـتــجـاوزات عـلى حــقـوق ا
ــتـلـكــات الـدولـة واحلق الــعـام و
بــأسـمـائـهـا اخملــتـلـفـة اضـافـة الى
دن التي دمـرها الدواعش إعمـار ا
ـهـم ات لــيــست ســهــلـة .ان هــذه ا
حتــتـاج الى إرادة وقــوة ال نــعـرف
هـل ان الـــــســـــيـــــد الـــــوزيــــر األول
تلكها هدي  الدكتور عادل عبـد ا
وفي هـذا الـوقت الـذي فـيه الـعراق
يحتاج الى التغـيير ويحتاج رباناً
ذا خـبرة وشـجاعـة إلنقـاذ سفـينته
إلى بــحــر األمــان في هــذا الــبــحـر

الهائج.

مـطلوب وهـذا بحـد ذاته رسالة
اســتــفــزازيــة لــروســيــا وايــران
وحزب اللـه اما الرد من احملور
االخـيـر فهـو انـعقـاد مـؤتـمر في
انــقــرة جـــمع روســيــا وتــركــيــا
وايـران في حـيـنه كـان احـد من
اسـبـاب انـعــقـاده ضـرب قـاعـدة
تــيـفــور اجلــويـة بــاعــتــبـار ذلك
يـعمل على تـغير مـوازين القوى
ـنــطــقـة بــعــد ان اعـتــبـرت في ا
ايران الضربـة مواجهة مباشرة
مـعـهـا ومع حــزب الـله حـيـنـهـا
كــــانت طــــلــــعـــات الــــطــــائـــرات
الـروسـيـة والـسـوريـة مـسـتـمرة
ـــــــــنع فـي اجـــــــــواء حـــــــــمـص 
اســـــتـــــعــــراضـــــات اســــرائـــــيل
الـعـسـكـريـة الـتي زادت حـيـنـها.
وكــان اجلـهــد الـروسي مــنـصب
عـــلـى مـــنع احـــتـــمـــال نـــشـــوب
مواجـهة مـباشـرة ب اسـرائيل
وايــران ومـــنع مــخـــاطــر هــكــذا
حـرب يومهـا استدعت مـوسكو
الــســفــيــر االســرائــيــلي لــبــحث
مـوضـوع الــهـجـوم عــلى قـاعـدة
تيـفـور ومـواقع حسـاسـة اخرى
في ســوريـا ووصـفـت الـعـدوان
االسـرائـيلـي على قـاعـدة تـيـفور
بأنه رمز من رموز العدوان على
ســــوريـــا وبـــخـــاصـــة مع عـــدم
اعالن اسـرائيل عبـور طائـراتها
من االجـواء الـلـبــنـانـيـة لـضـرب
ح بـعض الـقادة الـقـاعـدة. وقـد 
اإلســــرائــــيــــلــــيـــــ بــــذلك وفي
احلـقـيقـة جـاء الـعدوان اخـتـبار
ـعــرفـة لـعـبـة قـواعـد او رسـالـة 
االشـــــتـــــبـــــاك واســـــرائـــــيل لم
تـستـقوي بـالدور االمـيركي فقط
 بل بـدول اخلــلـيج(مع االسف)
التي تعتقد  خـطأ انها محمية
من تل ابـيب فيـما يـشيـر الواقع

الى العكس تماما من ذلك .
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حــلــحــلت انــتــصــارات اجلــيش
الــــعـــربـي الــــســـوري ومــــحـــور
لف ـقاومـة في معـارك حلب ا ا
الـسوري الـذي بدأ يهـدد حيـنها
الـــعالقـــات الـــدولــيـــة ويـــحــدث
شرخاً كبيـراً وانقسامات فيها 
ويـتضح ذلـك في تأزم الـعالقات

الـتي عـزفـتــهـا الـسـعـوديـة وعن
طريق رئيس االستخبارات بندر
بـن ســـــلـــــمـــــان الـــــعـــــام 2012
وحــــاولــــوا اقــــنــــاع واشـــنــــطن
والــغـرب بــهـا تـظــهـر وتــتـجـدد
كلما حتققت انتصارات للجيش
ـيدان الـسوري وحـلفـائهم في ا
واالمــيــركــان يــثــيــرون الــزوابع
بـشــأن اسـتـعــمـال الــكـيــمـيـاوي
وهنـاك لـعـبه بهـذا االجتـاه يراد
ــقــابل اخـــراجــهــا في ادلـب بــا
ــتــحـدة ابــلــغـت روســيــا اال ا
بـسـيــنـاريـو "الــكـيـمــيـاوي" كـمـا
فــعــلــوا بــعــد حتــريــر الــغــوطـة
وحلب الن مـوضوع الكـيمياوي
في ادلـب اعـــد لـه ســــيــــنــــاريـــو
اميركي اسرائيلي سعودي يراد
الـدخــول به جملـلـس االمن بـقـوه
واالمـــيـــركـــان يــــحـــاولـــون دعم
االسـتــفـزازات الــكـيـمــيـاويـة في
ادلب او في ســوريـــا من جــديــد
بــــعــــد ان اصـــــبح االرهــــاب في
حلـقاته النـهائـية.  اما بـالنـسبة
ـنـظـمــة االسـلـحـة الــكـيـمـيـاوي
فــأنــهــا تـــلــتــزم اكــثــر االحــيــان
الـصمت اجتـاه االتـهـامـات التي
تــوجه الى سـوريــا بــأسـتــخـدام
االسـلحة الـكيمـيائيـة خاصة في
دوما والغوطة سبب ضغوطات
واشـــنــطن وبـــريـــطــانـــيـــا عــلى
فارقات العجيبة نظمة ومن ا ا
حدوث العدوان على سوريا قبل
دخـول مـنـظـمـة حـضـر االسـلـحة
الــكــيــمــيـاويــة الــغــوطــة ودومـا
ـنـاطق االخـرى الـتي اتـهـمت وا
دمشـق باسـتـعـمـال الـكـيـمـياوي
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اميـركا واسـرائيل يـنسـقان مـنذ
فترة لـلعدوان على قـاعدة تيفور
اجلـويـة فـي حـمص واسـرائـيل
اعلـمت واشنـطن بسـاعة "صـفر"
لـتوجـيه الـضربـة علـى القـاعدة.
لـــــيـــــبـــــرمـن ورئـــــيس االركـــــان
االسـرائـيـلي اعـلـنـا بـعـد اسـقاط
الـــطــائـــرة اإلســـرائــيـــلــيـــة بــأن
ـواقع الـسـورية الـعـدوان عـلى ا
لن يــتـــوقف وان الــعــدوان عــلى
ــا هــو قــاعــدة الـــتــيــفــور اقل 
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اتــلـفت ســوريـا تــرسـانـتــهـا من
الــــسالح الــــكــــيـــمــــيــــائي حتت
تحـدة ومازالت إشـراف اال ا
واشنطن واسرائيل وحلفاؤهما
مسـتـمـرين بـالـتـطـبـيل والـعزف
على انغام مسـرحية الكيمياوي
الــتي اتــخـــذت ذريــعــة ال قــنــاع
احلــلــفــاء الــغـــربــيــ والــعــالم
والــشــرعــيـــة الــدولــيــة من اجل
ي احلــــصـــــول عـــــلى قـــــرار ا
لــتــدخل عــســكــري مــبــاشــر في
ســوريــا بـعــد االنــتـصــار الـذي
حتــقق في الـغـوطــة وحتـريـرهـا
من االرهــــاب فــــيــــمــــا تــــعــــمل
اسـرائـيل واالنـظـمـة اخلـلـيـجـية
احلـلـيـفـة لــهـا و واشـنـطن عـلى
ابــتـزاز ســوريــا وروســيـا حتت
ذريــعـة االســلـحــة الــكـيــمـائــيـة
ــعــاديــة لــســوريـا واحلــمـالت ا
حتت عنوان السالح الكيمياوي
غيـر احلقـيـقيـة التي تـهدف الى
اضعـاف الـعـمـلـيات الـعـسـكـرية
ـــســـلــحـــ خـــاصـــة في ضـــد ا
ـنطقـة اجلنوبيـة. دعتْ سوريا ا
يـــومـــهـــا جــــمـــيع دول الـــعـــالم
نظمات الدولية لدخول دوما وا
والـــغــوطــة لــلــتــأكــد من "كــذبــة
الكيـميائي" كمـا دعت الستقبال
ـعـنـيـة بـحـقوق ـنـظـمـات ا كل ا
االنـــســـان ومـــنـــظـــمـــات حـــظــر
االســلـحـة الــكـيـمـيــاويـة لـزيـارة
ــنـــطـــقــة لـــتــفـــنــيـــد ادعــاءات ا
اسرائيل وواشنطن وحلفاؤهما
بـخصـوص اسـتعـمـال االسلـحة
كن الكيميائية وبأسرع وقت 
واســرائـيل جـيــشت الـعـديـد من
ـدعـومـة مـنـهـا وسـائل االعالم ا
ومن حــلـفــائـهــا من اجل اقــنـاع
الراي الـعام بـاسـتعـمال سـوريا
لألسلحة الكيميائية والكل على
عـلم ان امـيـركـا دربت مـسـلـح
في سـوريـا لتـنـفـيذ اسـتـفزازات
باسـتخدام االسلـحة الكيـميائية
ـــوجـــودين ـــســـلـــحــــ ا وان ا
جــنــوب سـوريــا حـصــلــوا عـلى
مــواد كــيــمــيـاويــة حتـت غــطـاء
ـــــســـــاعـــــدات حـــــمـــــوالت من ا
االنـسانيـة. مؤامـرة الكيـمياوي

وصب الـــزيت عــلـى حــرائـــقــهــا
ــشـتــعــلـة في كـل مـكــان وكـان ا
هــنـاك من يــعـتــقـد ان واشــنـطن
تـــريـــد ايـــقــاف نـــزيف الـــدم في
سـوريا و تـديـر االمـور وتـتدخل
وتـــعـــمل عــلـى الــعـــكس من ذلك
بــتـقــد الــدعم هي وحـلــفـائــهـا
لـــداعـش والــــنــــصــــرة وتــــقـــوم
بـتـســلـيح األكـراد وتــقـويـهم من
اجل تـضخـيم وتعـقيـد االوضاع
واالزمــــــات فـي ســـــوريــــــا. وفي
ـــواجــهـــة تـــقف الـــســعـــوديــة ا
واخلـــــلـــــيج وأدواتـــــهـم داعش
رتـزقة والـنصـرة وغيـرهم من ا
ــنـطــقــة وإشــعــال نـار لــطــحن ا
رشحة احلروب فيها ما دفع با
االمــيــركــيــة لــلــرئــاســة ووزيـرة
اخلــارجــيــة الــسـابــقــة هــيالري
كلـينتون الى مـطالبة الـسعودية
ـــنـع تـــمـــويل ودول اخلـــلــــيج 
اإلرهاب الذي تتـبنها العديد من
ـؤسـسـات الـديـنـيـة واجلـوامع ا
ـدارس فـي هـذه الــدول وهـذا وا
ـا الـنـشـاط سـيـحـرق اجلـمـيع 
فيهم الـسعودية نفـسها و تركيا
تــبـاعــا إذا لم يـســتـمع اجلــمـيع
لـــــصــــوت الــــعـــــقل الن احلــــرب
والــقــتــال الــدائـر هــو قــتــال في
احلـقــيــقــة ســني شــيــعي كـردي
مـــدعــوم يـــتــطـــلب من اجلـــمــيع
اإلســــراع إليــــقــــافه عــــلــــمــــا إن
ـــعــني اخلـــطـــاب الــســـيـــاسي ا
بـاحلل في سـوريا بـشـكل خاص
ـنطقـة عموما خـطاب ركيك ال وا
ــــســــتــــوى اإلحــــداث يــــرتــــقي 
ـنـطقـة تبـتـلعـها وتـداعـياتـها وا
نـيـران احلـروب الـطـائـفـية الـتي
خلـقت جيـوش ومنـظمـات باسم
ـعارضة والـوطنيـة واحلرية و ا
ــــقــــراطــــيـــة ورفــــعــــــــت الــــد
الـسالح ودمـرت األوطان وقـتلت
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تــقـاتل ســوريـا وتــعـمل من اجل
احلــفـاظ عــلى وحــدة أراضـيــهـا
وبـسط نفـوذها وهي لم تـساوم
مـطـلقـا عـلى الـغـوطـة الـشـرقـية
ــوقـفـهــا الـسـيـادي مـتـمــسـكـةً 
الــوطــنـي بــعــد ان شــكــلت لــهــا
الـغـوطة خالل سـبع سـنوات من
احلرب حتى التـحرير اخلاصرة
الـــرخـــوة لـــلـــعـــاصــمـــة دمـــشق
ومحـور اخلطـر شكـلت الغـوطة
ــنــاطق الــتــابـــعــة لــهــا مــثل وا
حــرسـتـا وعــربـ وزمالك وعـ
تـــرمــا بـــاإلضـــافــة حلي جـــوبــر
ـــصـــدر الـــرئــــيس لـــلـــقـــذائف ا
والـصـواريخ الــتي تـنــهـال عـلى
العاصمة دمشق وضواحيها كل
يــوم والــتي تـســبــبت بــأضـرار
بليـغة باألرواح والـبنـا التحـتية
ـواطـنـ كـمـا هددت وارعـبت ا
الـــطـــريـق الـــدولي الـــذي يـــربط

ـــطـــارهـــا دمــــشق بـــحـــمص و
الـدولـي. انـهــال الــدعم الــسـخي
عـــلى ارهــابـــيي الـــغـــوطــة وفي
مــــقــــدمــــتـــهـم (جــــيش االسالم)
أصحـاب االيـدلـوجـيـة الـسـلـفـية
الـــتـي نـــشــــأت عـــام  2013 من
انـــدمــاج عـــشــرات اجلـــمــاعــات
االرهــابـيــة ثم (فــيــلق الــرحـمن)
ـنـظـمـة االرهــابـيـة الـتي كـانت ا
تــعـــمل حـــصــراً في مـــحــافـــظــة
دمــــشق وهي تــــمـــتــــلك أحـــدث
األجـهـزة الـعـسـكـريـة واالنـظـمـة
الـــصــاروخــيــة ضـــد الــدبــابــات
ـدرعة وهي تـتبع ما وااللـيات ا
يــــســـــمـى بــــال(جـــــيـش احلــــر)
مـتـحـالــفـ مع جـبـهـة الـنـصـرة
االرهـــابـــيـــة ثـم احـــرار الـــشـــام
نظمة االرهابية السلفية ومن ا
اكـبـر اجلـمـاعــات االرهـابـيـة في
ــتــحـالــفــ مع جـيش ســوريـا ا
االسالم ضــد جــبــهــة الــنــصـرة
ــتــصـارعــ دمـويــا وبــشـكل وا
مــســتــمــر كل هــذه اجلــمــاعـات
ـنـظـمـات اإلرهـابـيـة وغـيـرها وا
تمـتـرسوا في الـغـوطة الـشرقـية
وبــدعم من أمــيــركــا وإســرائــيل
والـــســـعـــوديـــة وتـــركــيـــا الـــتي
حــاولت أن تــخــلق تــوازنــاً بــ
ـــنـــظـــمـــات اإلرهـــابـــيـــة هـــذه ا
واجلـــيش الــــعـــربي الـــســـوري
وإرهـــاقـه ودفـــعه لإلســـتـــسالم
كـــون الـــغـــوطـــة اقــرب واســـهل
الـطـرق الـتي تـؤدي الى اسـقـاط
الــعــاصــمــة دمـشـق وهي اكــبـر
ورقــــة ضـــغـط تـــســــتــــخـــدم في
ـنـطـلق ـفــاوضـات. ومن هـذا ا ا
ال وظفّت اسرائـيل وواشنطن ا
السعودي لدعم االرهاب وجميع
ـــتـــواجـــدين في ـــســـلـــحـــ ا ا
الـغـوطـة الـشــرقـيـة وكـانت أهم
اسـبـاب الـهـجوم الـذي قـامت به
اســـــرائـــــيل عــــام  2013 عــــلى
الـغـوطـة مـحـاوالت فك احلـصـار
عن مـــديــــنـــة داريـــا ومــــنـــاطق
ــــتـــوقع ان اخـــرى وكــــان من ا
يـأتي هــذا الـعـدوان الـذي قـامت
به اســرائــيل من امــيــركــا ولـكن
اسـرائـيـل قـامت بـالـعـدوان عـلى
االراضي الــســوريــة بــالــوكــالــة
واحلـقيـقة إنَّ الـدعم االسرائـيلي
لـــلــمــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة في
سـوريــا بــشــكل عــام والــغــوطـة
الـشــرقــيــة بــشــكل خــاص لـيس
بـجـديـد بل هـو قـد مـنـذ بـداية
ـشاكل في سـوريـا واسـتـمرت ا
اســــرائــــيـل في تــــقــــد الــــدعم
الــلــوجــسـتي واالســتــخــبـاراتي
لــلــمـجــامـيع اإلرهــابـيــة وصـوال
لتـطبـيب جـرحاهم وخـاصةً من
ــشــافي جــرحـى الــنــصــرة في ا
اإلسـرائــيـلـيـة. احـتــلت الـغـوطـة
االهـمـيـة الكـبـرى لـدى واشـنطن
وحلفائها بعد ان جمعت خمسة

االسـاس اوقـفت غـرفـة عـمـلـيات
التنف االميركية التي تدير لواء
ــــــؤلف مـن الف ــــــرتــــــزقــــــة ا ا
وخـمـسـمـئـة مـقـاتل بـ ضـبـاط
ومــــراتب وقــــوات خــــاصــــة من
جـنــسـيـات مــخـتـلــفـة امـيــركـيـة
وبـــريــــطــــانــــيـــة وفــــرنــــســــيـــة
وإســرائــيــلـيــة واردنــيــة قـررت
قـــيــادة الـــعــمـــلــيـــات وبــأوامــر
ــركـزيـة مـبــاشـره من الــقـيـادة ا
االميركيـة ومقرها الدوحة وقف
كل الـعملـيات التي كـانت مناطة
ـــذكـــور والـــقـــيـــام بـــالـــلـــواء ا
بتجمـيع افراد القوة في قاطعي
عـرب وزملـكا ودومـا في شمال
الـغـوطـة تـمـهـيدا لـسـحـبـهم من
مـنطـقـة العـمـليـات وقـد جنحت
االجــــراءات االمـــيــــركـــيــــة قـــبل
وصــــول الــــقــــوات الــــســــوريـــة
وتـــقـــطــيـع الــغـــوطـــة الى ثالث
مــــحـــاور او جـــيـــوب بـــعـــد ان
بــاشــرت الــقــيـادة الــعــســكــريـة
فاوضات سرية مع االميركيـة 
ــيـدان ــعــنـيــة فـي ا اجلــهــات ا
الـسـوري بــهـدف اخالء وحـدات
ـرتزقـة والـتي هـزم مشـروعـها ا
قــبـل ان يـــبــتـــد وبـــعـــد هــذه
االجـراءات تـسـارع االنـهيـار في
ــســلـــحــ وجــمــيع صـــفــوف ا
ـنظمـات االرهابية فـي الغوطة ا
الشرقية حينها صدرت االوامر
جلــمـاعــة جـيش اإلسالم (فــيـلق
ـسلح الرحـمن) وغيرهم من ا
بـالـسـمـاح لـلـمـدنـي مـن اهالي
الـغوطـة باخلروج مـنهـا باجتاه
مـــــــواقـع اجلــــــيـش الــــــعـــــــربي
الــــســــوري لــــهـــدف فــــــــــــسح
اجملـــال لــتـــســـريب افـــراد لــواء
ــرتــزقــة الـى خــارج الــغــوطــة ا
للـحفـاظ علـيهم لـتتـمكن بـعدها
االســتـــخــبــارات الـــتــركـــيــة من
ــــنــــاطق الــــتي اخـالئـــهـم الى ا
خــصـــصت لــهــذا الـــــــــــغــرض
والتي تــــــــــقع ضمن السـيطرة
االمـيـــــــــــركــيــة في مــنــطــقـــــة

التنف. 
وفي يـــــــــوم  3/15/ 2018 
ــغـادرة الــسـمــاح لــلـمــدنــيـ 
الغـوطة بـعد ان حـصل التـفاهم
ـعـنـيـة عـلى ذلك بـ االطــراف ا
دون تـــوقف اجلــــيش الــــعـــربي
الـــســـوري عن عــــمــــــــــــلـــيـــات
الــتــــــحــريــر والــتــقــدم وضـرب
معاقل االرهاب ال كـمال عملياته
في الـــتـــحـــريـــر وقــد حتـــقـــقت
االهـــــــداف وحــــــسـب اخلـــــــطط
وضــــــــوعة وحررت الغوطة ا
بـالكـامل قـبل نـهـاية اذار 2018
بــــاشـــرت واشـــنـــطن بـــعـــد ذلك
بــاألعـــداد لــعــمل عـــســكــري من
خالل حتـــــالـف دولي تـــــعـــــدُّ له

مستقبالً .
l³²¹

بــ روسـيـا وواشــنـطن و الـتي
دفـــعـت الالعـــبـــ الـــكـــبـــار الى
تـفـكـيك أالزمـة من خالل احلـراك
ـــتــواصـل الحــتـــواء األوضــاع ا
تـسـارعة  فـاألم اجلديـدة و ا
تحدة السابق بان العام لأل ا
كي مـون ســارع لـلــقـاء الــرئـيس
الروسي بـوت في سـان بطرس
بـيـرغ إلعـداد بـرنـامج وخـطوات
وحــلـــول أكــثـــر جــديـــة إلطــفــاء
حــــرائـق ســــوريــــا الـــــتي بــــدت
مـــخـــاوفــهـــا تـــمـــتــد لـــلـــغــرب 
وبخاصـة بعد اختفـاء العمليات
الـتـفـاوضـيــة في جـنـيف وحـلت
ــواقف الــســيــاســيـة مــحــلــهــا ا
ــتــصــاعــدة الـــســاخــنــة الــتي ا
انـعـكـست سـخـونـتـهـا عـسـكـريا
عــلـى األرض وهي واضــحــة في
حـــــرائق حــــلـب ومــــعـــــاركــــهــــا
الـسـاخنـة وجـاء االقـتتـال فـيـها
جزءاً من االنعـكاسات فضال عن
ـسـاهـمـة لــتـصـعـيـد الـقــرارات ا
ـواقف الــسـيــاسـيــة وسـوريـا ا
يــومــهــا عـلـى بــرامـيـل الــبـارود
ـوت بــسـبب بـعض يــبـتـلـعــهـا ا
السـيـاسات االقـليـميـة اخلطـيرة
الـتـي كـانت تـمـارس لـيس فـيـهـا
فــقـط بل في الـــعـــراق والــيـــمن
وليـبيـا وهذه السـياسـات دفعت
ـلف أالزمـة السـورية عـنـي  ا
إلى التحـدث عن هدنة في حلب
واحلــقــيـقــة جـاء االنــتــصـار في
ــركـزي ــفــتــاح ا حــلب وشــكل ا
ـتعـاقبة االهم في االنـتصارات ا
لـــلـــجـــيـش الـــعـــربي الـــســـوري
ــقـــاومــة واصــبــحت ومــحــور ا
ـــدخـل احلـــقـــيـــقي لـــهـــا. ومن ا
ـعـلوم إن واشـنطن كـانت وما ا
زالت تـريــد تـمـريــر اإلرهـابـيـ
عـتـدلة وهي ـعـارضـة ا باسم ا
حتـدثت يـومـهــا عن بـرنـامـجـهـا
ـــعــارضـــة الــتي لـــفــصـل هــذه ا
عتدلـة عن تنظيمات تسمـيها با
الــنــصــرة وداعش وغــيـرهــا من
ـــنــظـــمــات اإلرهــابـــيــة وهــذا ا
الــــفـــصل حــــتـــمـــا ال يــــتـــحـــقق
كـونـهـا(واشـنـطن)هي من يـرعى
تلك التـنظيمـات بشكل او بأخر
وعـلى الـرغـم من ذلك كـان هـنـاك
شيء مـن احلـــراك لــــتــــحــــقــــيق
التـهدئة وإيجاد حـلول ومن هنا
ي جـاءت الـعــودة لـلـمــمـثل اال
في سـوريا دي مـستـورا واألم
تحدة السابق بان العام لأل ا
كي مــون الـذي اوصـى واكـد في
تـحدة اجلـمعـيـة ألعـامة لـأل ا
بـضـرورة إيـجـاد حـل لـلـمـحـرقـة
الـسوريـة. يـتـسـاءل اجلـميع عن
الــبـوصـلـة فـي سـوريـا إلى أين?
في ظل تـآمـر اميـركي اسرائـيلي
ســـعـــودي تـــركي هـــذا احلـــلف
الـــذي يــعـــمل عـــلى اطــالـــة امــد
احلــرب واالقــتــتــال في ســوريــا

االف مـسلح مـرتزق في قـاعدتـها
في الـتــنف اسـتـعـدادا الدخـالـهم
ريف دمـــشق من اجـل الــهـــجــوم
ـــنــــاطق ــــســــلح عــــلى هــــذه ا ا
واكــتـســاحـهــا كـمــا خُـططَ حتت
غــطــاء جـــوي امــيـــركي وصــوال
للغـوطة وانـشاءِ قاعـدةٍ اميـركية
فيهـا لكن جـميع هـذه التـحركات
كانت مـرصـودة من قبل الـقـيادة
الـعـسكـريـة الـسوريـة وحـلفـائـها
بشكل دقـيق وعلى هذا االساس
حتركت قـوات الـنخـبـة السـورية
وفرق والـويـة عسـكـرية من كـافة
الصنوف لتحـرير مدينة الغوطة
بــكـــامـــلـــهـــا إلفـــشـــال اخملـــطط
وبــالـفـعل دخل اجلــيش الـعـربي
الــســوري وحـلــفــاؤه من مــحـور
ـقاومة مـعارك شرسـة وسريعة ا
إلفــشــال الـعــدوان واخملــطــطـات
ـــشــبـــوهـــة وبــاءت احملـــاولــة ا
االمـيركـية اإلسـرائيـلـية الـتركـية
ـــلكُ الــســـعـــوديـــة بـــالـــفـــشل. 
اجلـــــيش الـــــعــــربـي الــــســــوري
وحــــــلــــــفـــــاؤه مــــــعــــــلــــــومـــــاتٍ
إسـتخـبـاراتيـةٍ عن كل مـا يـجري
إبتـداءً من وجود مـقـاتلـ وقوة
عـسكـريـة من بـعض دول الـنـاتو
واســرائـــيل الـــتي لــهـــا عالقــات
كـبـيـرة مع الـقـوى االرهـابـية في
الغوطة  وحتى السعودية التي
جـهــزت مـخــابـرات مـعــروفـة في
الـــغــوطـــة الــشـــرقــيـــة واجــهــزة
استخبارات في غرفة عمان كما
أنَّ بعـض دول اجلـوار االقلـيـمي
ـسلح في لسـوريا قاتلت مع ا
الــــغـــــوطــــة  وهــــذا مـــــا جــــعل
واشـنـطن وحـلـفـاؤها فـي موقف
محرج بـسبب صعوبة اخالء كل
ــرتــزقـــة قــبل وقــوعــهم هــؤالء ا
اسرى او قتـلى على ايدي جنود
اجلـــــيش الـــــعــــربـي الــــســــوري
ـــقــاومـــة وبـــاشــرت ومـــحـــور ا
واشنطن اتصاالتها لسحب هذه
الـــقـــوات بـــهـــدوء تــام وعـــاجل
ضـمن تـفاهـمـات سـرية سـريـعة
و حتـريـر الـغـوطة ومـحـيـطـها
بالكامل بعدها.وفي شهر شباط
عـــام  2018 حــــصـــلـت جـــهـــات
اســتــخـــبــاراتــيــة أوربـــيــة عــلى
معلوماتِ مؤكدة بتحرك اميركي
اسرائـيلي سـعـودي لشن هـجوم
استراتيجـي على اكثر من جبهة
سوريـة تمـهـيدا ال سـقاط الـدولة
الـســوريـة وكــان الــرد بـتــنـفــيـذ
عــــمـــلـــيــــات ســـريـــعــــة من قـــبل
الـقـيـادتـ الـسـوريـة والـروسـية
ــشــتــركـة وغـرفــة الــعــمــلـيــات ا
ـقـاومـة لـلـشـروع لـقـوات حـلف ا
بــتـحــريـر الــغـوطــة ومـحــيـطــهـا
وتــوابـعــهــا حـيث شــلت حــركـة
ــســلــحــة امــام قـوة اجملــامــيع ا
الـــهــجـــوم لـــلــجـــيش الـــســوري
ــقــاومــة. وعــلى هــذا ومــحــور ا
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قـبل أيــام وبـيــنـمـا أنــا هـائم في
صــحــراء نــفــسـي بــاحــثــاً عــمــا
ينـعش ظـمأ فـكـري ويجـلو غُـبار
وحـشــتي  فــأذا بــهــا تــنــاديـني
لـترويني من يـنابيـعها الـصافية

تنوعة .  وا
أنـها واحتي .. أنـها صـديقتي ..
أنــــهـــا خـــيـــرَ جـــلــــيس وأنـــيس
لـسّــفـري .. نــعم أنــهـا مــكـتــبـتي
اجلـميـلة  الـتي من عطـر شذاها

تتنفس مهُجتي ..
وأنـا مـابـ رفـوفـهـا ومـوسـوعـة
عـناويـنـها أتـنقـل  وأذا بعـنوان
عطـر يشـدني أليـة وهو " جـائزة
نـــوبل لــلـــسالم " وبـــعـــد صــمتٍ
قــصــيــر أســتــوقــفــني الــعــنـوان
لــلـكـتـاب  فـأخـذت بــرهـةً قـلـيـلـة
لـتــنـاول الــشــاي لـكي أســتـعــيـد
نـبـاهتي لـيـسعـفـني للـسـهرة مع
هـذا اجلـلـيس  فأذا بـنـا نـسـافر
معـاً وأنا أغوص بـ صفحاتهِ 
وإذا بـــعـالمــــات األســــتــــفــــهـــام
تـراودني فـأدهـشـني !! .. فـقـال :
بلسان احلال ( الكتاب ) .. 

ــــــاذا هـــــــــــــذا األنــــــدهـــــــــاش
ياصديقي ?! ..

فـــــقــــــلت : مــــــحـــــتــــــوى أوراقك
ياصديقي !!

قال : أنها تأريخ تأسيس جائزة
نـوبل وسـيرة صـاحب فـكـرتـها 
ومـشـروعـيـة جـوائـزهـا وأسـمـاء
أصــحـابــهـا وأجنــازاتــهم  فـفي
الـــطب حـــيـــاةً وفـي الـــفـــيـــزيــاء
والـكيـمـياء والـفلـك جنوم فـضاء

تــــــــتألأل  وفـي األداب والــــــــفن
عنوان أمل إمةً .. ووو إلخ 

قـلت : نـعم أعـلم !! ولـكن تـمـعن
فــحـدّق فــدقـق األهــداف .. مـاذا

ترى ?? 
قال : أي أهداف تقصد منها ??
قــلت : أي سالم  هــذا بــقــنــبــلـة
نـوبل يـشــــــــهـدُ ?! وأي أهداف
ســيـــاســـــــــيــة جلــــــــــوائــزهــا

توزعوا ?! 
ــاضي وأســرارهِ ... ومـــا بــ ا
واحلــاضــر وأهــدافهِ  تــتــســلل
األســتــفــهـــامــات هل هــنــاك من

أجوبةً ?!
قال : ماهي هذه األستفهامات ?

أتسطيع توضيح ذلك ?!
ـاضي فـأقرأ مـعي : قلـت : في ا
ــتـتـبـعـون جلـائـزة هل يـتـذكـر ا
ـنصرم نـوبل في تأريخ الـقرن ا
ـفـكــر األنـكــلـيـزي كـيف رفـض ا
"بـرنـاد شو" هـذه اجلائـزة قائالً
: [ إنني في غـنًى عـنـهـا  ألنني
وصـلت إلى بـر األمان والحـاجة

بي إلى عوامة النجاة ] .
ـــهم الــذي يـــطــرح والــســـؤال ا
نـفـسـة هل كـانت هـنـاك أسـبـاب
ــفـكـر خـفــيـة لم يــذكـرهــا هـذا ا
الــــســـاخــــر  من يــــدري لــــعـــلهُ
يـشـاطـرنــا األسـبـاب نـفـسـهـا !!
ـلفت لالنـتـباه هـنـاك العـديد وا
ــغــمـوريـن الـذين من الــكــتـاب ا
حـصـلــوا عـلى هــذه اجلـائـزة !!
وهل أصبحت جائزة نوبل إداةً

للذين يحبون الشهرة ?!

ومـاهي القـرأب واألثـمان التي
تقدم في سبـيل احلصول عليها

 !?
ـهتـم لهـذه اجلائزة وهل يـعلم ا
كــيـف حــصل عــلـــيــهــا الــكــاتب
" الـسـوفـيــيـتي " سـولـچـنـتـسـ
أنـذاك ?! التي لم يحـصل علـيها
كـتـاب كـبـار في نـفس الـفـتـرة !!
ألن هــذا الـكــاتب الــسـوفــيــيـتي
ـــواقــفـهِ الــعــدائـــيــة من أبــعُــد 
األحتـاد السـوفـييـتي  ولـكـتابهِ
الــذي حتـــدث فــيـــة عن الـــكــبت
واألرهـــاب في عـــهـــدي لـــيـــنــ
اذا ?!  وستال  وهل تعلم 
ــــــــــــــواقــف األحتــــــــــــــاد وذلــك 
ـؤيدة الـسـوفـيـيتي الـداعـمـة وا
لـلـعــرب ضـد أسـرائــيل في تـلك

الفترة . فتأمل معي !! 
ومـــــرةً أخــــرى اتـــــســــاءل : هل
ــســؤولــ عن ــهــيــمــنــون وا ا
إدارة ملف تـوزيع هذه اجلوائز
 بــــدأوا يـــســـتـــغــــلـــون بـــعض
شاهير في كافة صنوف العلم ا
ـــعـــرفــــة  خـــاصـــةً لــــلـــذين وا
تــســـتــهـــويـــهم الــشـــهـــرة لــكي
يـحرضـونهم ضـد بالدهم أمثال
" الكاتب الروسي "سـولچنتس
ملوّح لهم بجائزة نوبل التي
تنتـشلـهم من طواميـر النـسيان
لكي ترتفع شهرتهم أمام العالم
وتـــدوّن أســـمــاءهـم في جـــمــيع
ية  أم الصحف واجملالت الـعا
هي جـائـزةً ومـكافـئـةً وتـشـجيع
ـــــشـــــروع لـــــكـل من يــــــخـــــدم ا

ي الصـهيونـي واألستـعمار الـعا
 !!

قـال : أنـهـا الـسيـاسـة وأخـواتـها
ياصاحبي !!

قـلت : أما حـاضرنـا احلالي فـخذ
مــثالً : " نــاديـة مــراد" الــعـراقــيـة
ـوصل الـتي (األيـزيـدية ) أبـنت ا
نـالـت جـائـزة نـوبل مـنـاصـفـةً مع
الـطــبـيب الــكـونـغــولي " ديـنـيس
مـكــويـغي" في ( 5أكــتـوبـر 2018
(أي ثـمـن لـلـسـالم هـذا !! هل هـو
ألغـــتـــصــــابـــهـــا اجلـــنـــسي ?! أم
لـسـبّــيـهـا أو أحــتالل مـنـطــقـتـهـا
وقـتـلهـا أهـلـها ( أمـهـا وسـتة من

أخوانها ) في قريتها ..
ال .. ال .. هـو مكافـأة لهـروبها من
قـــبــضــة دآعـش جلــهــةً أمـــنــة ثم
ـانــيـا لــتـتــلـقى تــرحـيــلـهــا إلى أ
الــــــعالج مـن األذى الـــــنــــــفـــــسي

واجلسدي ..
ال .. ال .. هــو جلـائـزتــهـا لـدورهـا
البطولي للفلم الهوليودي هذا ..
ال .. ال .. بــأعـتــقــادي ســوف يـتم
تـــرشـــيـــحــــهـــا ألحـــدى جـــوائـــز
ستقبل القريب .. األوسكار في ا
أي مـهـزلــةً لـلـتــأريخ تـدوّنـون ...
وبأنـسانية األنـسان تتأجرون ...

مالكم كيف حتكمون !!
فــــتــــأمـل مــــعي .. غــــداً وغــــداً ..
جـــــــوائـــــــزكم ألي دمـــــــارًٍ قـــــــادم
للحضارة تقدمون ..( ألثار اليمن
وشعـبها تـمزقون أو ألحـفاد عمر
اخملتـار تفـرقون أو لـشام سـوريا
وأثـــارهـــا تـــنـــهـــبـــون  ال .. ال ..
نـارة احلدباء واحلضر حلقدهم 
وأشــور ســوف تــعـودون )  وأي
حضـاراتٍ أخرى لـشـعوب الـعالم

تدمرون ...
بأي قـلم للـتأريخ الـقادم تـكتـبون
... وأي ســـيــنـــاريــوا لــلـــمــســرح
تـمـثـلـون ... وأخـيـراً ... فـلم يـبق
األ الــــــضــــــحـــــيــــــة واجلـــــــــالد
جلـــــوائــــــز نـــــوبل لــــــلـــــسالم ...

منتظرون !!! .
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