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{  بيـروت ( أ ف ب) - حـذّر األم
الـعـام حلـزب الـله حـسن نـصـر الله
في مـقـابلـة تـلفـزيـونيـة مـساء امس
إســـــرائـــــيـل مـن "الـــــتـــــمـــــادي" في
ضـربـاتـهـا عـلى سـوريـا وذلـك بـعد
أســـبــوع من اســتــهـــدافــهــا مــواقع
نطقة سورية عدة منبّهاً من أخذ ا
إلى "مواجهـة كبرى" لم يسـتبعد أن

تصل إلى تلّ أبيب.
وفي حوار مـباشر أجـرته معه على
مــدى أكـثــر من ثالث سـاعــات قـنـاة
يادين التلفزيونية التي تتّخذ من ا
بيـروت مقـراً لهـا قال نـصر الله إنّ
عـدداً مـن األنـفـاق الـتي اكـتـشـفـتـها
إسرائـيل في كانـون األول/ديسـمبر
ــــاضـي حتت أراضــــيـــــهــــا قــــرب ا
احلــدود مع لــبــنــان مــوجــود "مــنـذ

سنوات طويلة".
وإذ اعـتـبــر نـصـر الــله أنّ الـقـصف
اإلســرائـيــلي الــذي اســتــهــدف لـيل
األحـــد-االثـــنـــ مـــنـــاطق عـــدة في
ســوريـا هــو "تــطـوّر خــطــيـر" وجّه
"رسالة لنـتانياهـو بأن تكون حذراً
في الــتـــمــادي في مــا تـــقــوم به في
سوريا" مـضيفـاً "ال تخطئ الـتقدير
ــنــطـــقــة إلى حــرب أو وال تــأخـــذ ا

مواجهة كبرى".
W ËUI*« —u×

وحـذّر األمـ الـعـام حلـزب الـله من
ـكـن أن يُـتّـخـذ أنّه "فـي أي حلـظـة 
قرار بتعاط مـختلف مع االعتداءات
اإلسرائيلية على سوريا من جانب
ـقاومة" القـيادة الـسورية ومـحور ا
الــذي يــضمّ إلـى دمـشـق حـزب الــله
وداعـمـته طـهـران. وردّاً عـلى سؤال
عـمّـا إذا كان ردّ الـفـعل قـد يـطال تل
أبـيب أجـاب نـصـر الـله "في حلـظة

كن". من اللحظات كلّ شيء 
وحتـدث نــصـر الـلـه عن مـتــغـيّـرات
عـدّة تــمـلي هـذا الــقـرار من بـيــنـهـا
اقتـراب دمشق وحلـفائـها من حسم
ــعــركــة الـــداخــلــيـــة" مع إحــكــام "ا
سـيـطـرتـهـا عـلى مـسـاحـات واسـعة
من الـبـالد بـاإلضـافـة إلى "حتـسّن"
قدرة الـدفاع اجلـوّي السـوري الذي
يـتـصــدّى لـلـضـربـات اإلســرائـيـلـيـة
بشكل متزايد في األشهر األخيرة.
ومــنـذ بــدء الــنــزاع في ســوريـا في
 2011قــــصـــفـت إســـرائــــيل مـــراراً
أهـدافـاً عسـكريـة لـلجـيش الـسوري
ـــقـــاتـــلـــ وأخـــرى حلـــزب الـــله و
إيــرانــيــ في ســوريــا اســتــهــدف
آخــرهـا قـبل أســبـوع وفق اجلـيش
اإلســـرائــــيـــلي مــــخـــازن ومـــراكـــز
اسـتخـبارات وتـدريب تـابعـة لفـيلق
الــــقــــدس اإليــــرانـي إضــــافــــة إلى

مــخـازن ذخــيــرة ومــوقع في مــطـار
دمشق الدولي.

وقـال نـصـر الـله الـذي يـقاتـل حزبه
إلى جانـب اجليش الـسوري بـشكل
علـني منـذ العام " 2013 نسـتطيع
أن نــتــحـــدّث عن انــتـــصــار كـــبــيــر
ـرحلة وعظـيم جداً وأصـبحـنا في ا
األخيـرة" موضحـاً أنّ األولوية هي
لــلــحل الــســيــاسي فـي مـا يــتــعــلّق
ــنــاطق اخلــارجــة عـن ســيــطـرة بــا

دمشق.
وفـي أول تـعـلـيق له بــعـد اكـتـشـاف
إسرائيل ألنفاق تمتّد من لبنان إلى
أراضـيــهـا لم يــؤكّـد نـصــر الـله أو
يـنف حـفر حـزبه لـهذه األنـفـاق وما
إذا كانت هـناك أنفـاق أخرى لم يتم
اكـتـشـافـهـا بـعـد الفـتـاً إلـى أنّ هذه

سألة يجب أن تبقى "غامضة". ا
وقـــــال نــــــصــــــر الـــــلـه "اكـــــتــــــشف
اإلسـرائـيــلي بـعـد سـنــوات طـويـلـة
عـدداً من هـذه األنـفـاق وهـذا األمـر
ـفـاجئ أنّ لم يـكن مـفـاجــئـاً لـنـا وا
هـــذه األنــفــاق طـــال وقــتـــهــا حــتى

اكتشفها اإلسرائيلي".
وأضاف أنّ أحد هذه األنفاق "يعود

ابيض  اسود

{ كـــــراكــــــاس - (أ ف ب) - أعـــــلن
الـــرئــيس الــفــنـــزويــلي نــيــكــوالس
مادورو امس أنّ كراكـاس تتفاوض
مع واشــنــطن عــلى تــبــادل مـكــاتب
صـالح بـغيـة اإلبقـاء على لـرعايـة ا
احلـدّ األدنى من الـعالقـات بـيـنـهـما
بـعـدمـا قـطـعـت حـكـومـته الـعالقـات
تّحدة. الدبلوماسية مع الواليات ا
وأدلى مـادورو بـهـذا الـتـصـريح مع
قرب انتهاء مهلة الـ 72ساعة التي
مـنـحـهـا لطـاقم الـسـفارة األمـيـركـية

غادرة البالد. في كراكاس 
وقــــال الـــرئــــيـس االشــــتــــراكي في
خطـاب نقله الـتلفزيـون إنّه تقرّر أن
"يـــبـــدأ الـــتـــفـــاوض لـــكـي يـــتمّ في
غــضــون  30 يــومـــاً فــتح مـــكــاتب
ــصـــالح بـــ حــكـــومــة لــرعـــايـــة ا
ــــتـــحــــدة وحـــكــــومـــة الــــواليـــات ا
ــثّل مـــكــتـب رعــايــة فـــنــزويـال". و
ـصالح احلـدّ األدنى من الـعالقات ا
ثـال فقد ب بـلدين. وعـلى سبـيل ا
ـتـحدة احـتـفظت كـوبـا والـواليات ا
ـستـوى من الـتمـثيل إلى أن بـهذا ا
أعــادتــا الـعـالقـات الــدبــلـومــاســيـة
بينهما عـلى مستوى السفارات في

تموز/ يوليو 2015 .
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وبـحــسب مــادورو فـإنّ مــبـاحــثـات
"بــدأت مع جـيـمي ســتـوري الـقـائم
بأعمال السفارة في فنزويال إلقامة
طريـقة لـرعايـة مصالـح فنزويال في
واشـــنــــطن ومــــصــــالح الــــواليـــات

تّحدة في فنزويال". ا
ـصـالح وأضـاف أن مـكـتب رعـايـة ا
الـذي يـتم الـتـفـاوض عـلـيه سـيـضمّ
" وسيـكون وظـفـ "حـدّاً أدنى من ا
كتب الذي "عمل لسنوات شبيهاً با

عديدة في كوبا".
وكــان مـادورو أعــلن األربـعــاء قـطع
العالقات الدبلوماسيّة ب كراكاس
وواشــنـطن وأمـهل الـدبـلـومـاسـيّـ
ـــغــادرة األمــيــركــيّــ  72ســاعـــة 
فــنــزويال وذلـك ردّاً عــلى اعــتــراف
ـعـارضـة خـوان واشــنـطن بـزعـيـم ا

غوايدو رئيساً لفنزويال.
واخلـــمـــيس أمـــر مــادورو بـــإغالق
الــسـفــارة األمـيــركــيـة في كــراكـاس
والـــقــنـــصـــلــيـــات األمــيـــركـــيــة في

فنزويال.
لــكنّ واشــنــطن قــالت إن مـادورو ال
يتـمتع بـالصالحـيات الالزمـة لقطع
العالقات الـدبلومـاسية ألنه "رئيس

سابق".

وقـالت وزارة اخلـارجـية األمـيـركـيّة
ـتّــحــدة ال تــعــتـرف إنّ "الــواليــات ا
بــــنـــظـــام مـــادورو (...) لـــذلك فـــإنّ
ــتّــحـــدة ال تــعــتــبــر أّن الـــواليــات ا
الرئـيس السـابق نيـكوالس مادورو
لــديه الــســلـطــة الـقــانــونـيّــة لــقـطع
العالقات الدبلوماسيّة مع الواليات
ـتّـحـدة أو إلعالن دبـلــومـاسـيّـيـنـا ا

أشخاصاً غير مرغوب فيهم".
ـبعـوث األمـيركي في الى ذلك قـال ا
احملـــادثــــات مع حـــركــــة طـــالـــبـــان
األفغانـية إنه  إحراز "تقـدم كبير"
ـفاوضات الـهادفة إلى السبت في ا
ستمرة في إنهاء احلرب الطويلة ا

أفغانستان.
ـاي خـليل زاد عـلى تـويـتر وكـتب ز
بـعــد ســتـة أيــام من احملــادثـات مع
طالـبان في قطـر "االجتمـاعات التي
ـا جـرت هـنـا كـانت مـثـمـرة أكـثـر 
كـــانت في الــســـابق. لــقـــد أحــرزنــا
تقدماً كبيراً بشأن قضايا حيوية".
وعلى مدى ستة أيام عقد خليل زاد
لـقــاءات مع مــسـؤولي طــالــبـان في
قــــطـــــر. وقــــال أنه ســـــيــــعــــود إلى
أفـــغــــانـــســــتــــان لـــبــــحث نــــتـــائج

احملـــادثـــات. وكــتـب عــلـى تــويـــتــر
"ســنـبــني عــلى الــزخم ونــســتـأنف
احملادثات قريبـا. ال يزال لدينا عدد
من الـقـضـايـا الـتي يـجب أن نـعـمل

عليها".
وأضاف "لن يتم االتفاق على شيء
إال إذا  االتــــفـــاق عـــلى كل شيء.
و+كل شيء+ يجب أن يـشتـمل على
حــوار بـــ األفــغـــان ووقف إطالق

نار شامل".
ولم يــكــشف خــلــيل زاد مــزيــدا من
الــــــتـــــفــــــاصــــــيـل. إال أن مـن بـــــ
قتـرحات التي  طـرحها سحب ا
ـتـحـدة لـقـواتـهـا مـقابل الـواليـات ا
ضــمـانـات من طـالـبـان بـعـدم إيـواء
أي مـتطـرف أجـانب وهو الـسبب
األول للغزو األميركي الفغانستان.
والحـــقــــاً قـــال وزيـــر اخلــــارجـــيـــة
األميركي مـايك بومبيـو في تغريدة
إنّه ســمـع "أخــبــاراً مــشــجّــعــة" من
خــلــيل زاد. وكــتب بــومــبــيــو عــلى
تّـحـدة جادّة تـويـتر أنّ "الـواليـات ا
في الــــســــعي إلى الــــسالم ومــــنع
أفــغـانـسـتـان من االسـتـمـرار في أن
تــكــون مــســاحــة لإلرهــاب الــدولي

وفي إعادة القوات إلى الوطن".
ــتّــحــدة Mأضــاف أنّ "الــواليـــات ا
تــعــمـل مع احلــكـــومــة األفــغـــانــيــة
عـنيّـة في سبيل وجمـيع األطراف ا
تـــعـــزيـــز ســـيــــادة أفـــغـــانـــســـتـــان

واستقاللها وازدهارها".
ويـسعى الـرئـيس األميـركي دونـالد
تــــرامب إلـى إنـــهــــاء أطــــول حـــرب
أمـيــركـيــة شـنـتــهـا واشـنــطن عـقب
هجمات  11أيلول/سبتمبر 2001
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وأعلن تـرامب أنه سـيسـحب نصف
الـقـوات األمـيـركيـة في أفـغـانـسـتان

وقوامها  14ألف جندي.
ـتحـدث بـاسم طالـبـان ذبيح وقـال ا
الـله مجـاهـد أنه رغم حدوث "تـقدم"
أثنـاء اللـقاءات إال أن الـتقـارير عن
الــتــوصل الـى اتــفــاق بــشــأن وقف
إطالق الـنـار وإجـراء مـحـادثات مع
احلـــكـــومـــة األفـــغـــانـــيـــة "لـــيـــست

صحيحة".
وأضــاف أنه "نــظـراً ألن الــقــضــايـا
ذات طـبيـعة حـسـاسة وحتـتاج إلى
مـــنــاقــشـــات شــامـــلــة فــقـــد تــقــرر
استئناف احملـادثات حول القضايا

التي لم تُحل في لـقاءات مستـقبلية
اثلة".

إال أن قائـداً بارزاً في طالـبان أعرب
عن تفاؤله بعد احملادثات مع خليل
ـولود في أفـغانـستـان والذي زاي ا
لعب أدواراً دبلوماسـية مهمة أثناء
إدارة الـرئــيس األمــيــركي الــسـابق

جورج دبليو بوش.
وصــرح لـوكـالـة فــرانس بـرس عـبـر
الــهـاتف مـن بـاكــســتـان شــرط عـدم
الــكـــشف عن هـــويــته "لـــقــد قـــبــلت
ـــتـــحـــدة الـــعــديـــد من الـــواليــات ا
مـطالـبنـا والطـرفان مـتفـقان بـشكل
كـبــيـر عــلى نـقــاط أسـاســيـة ولـكن
بــعـض الــنــقــاط ال تــزال خــاضــعــة

للنقاش".
وأضــاف "نــحن نــتــقــدم إلى األمــام
وقـد حتقق الـكثـير من الـتقـدم حتى
اآلن ... كـــمــــا يـــتـم بـــذل اجلــــهـــود
للـتوصل إلـى أرضية مـشتـركة حلل
ـتـبـقـية ومن الـقـضـايـا اخلالفـيـة ا

بينها احلكومة األفغانية".
ورفضت حـركة طـالبـان في السابق
التعامل مع حكومة الرئيس أشرف

عترف بها دولياً. غني ا

ومـؤخـراً أعــرب عـبـدالـلـه عـبـدالـله
رئيس الوزراء الفعـلي ألفغانستان
عن خـيــبـة أمــله بـســبب اسـتــبـعـاد
طـالبـان حلكـومة كـابول مـحذراً أن
كن أن تـتم عبر عمـلية الـسالم "ال 

أطراف أخرى".
وكـان غــني صـرح اخلـمـيس أن 45
ألــــفـــا مـن عــــنـــاصــــر قــــوات األمن
األفغانية قتلوا منذ أيلول/سبتمبر
 2014أي مــا يــعـادل أكــثـر من 28
قتيال في اليوم. ويـقول محللون أن
ذلك أسـهم في انـخفـاض مـعنـويات

اجليش.
ويـخـوض غنـي االنتـخـابـات إلعادة
ـقـبل. انـتـخـابـه في تـمـوز/يـوليـو ا
ويــتــزامن مــوعــد االنــتــخـابــات مع
الـفـتـرة الـتي تــكـثف فـيـهـا طـالـبـان
هـجـمـاتـهـا عادة بـعـد انـتـهـاء فصل

الشتاء.
ويعتـبر طول احملادثـات مع طالبان
أمـرا غـيـر مـسـبوق وهـو مـا يـشـير
ـتحـدة وطـالـبان إلى أن الـواليـات ا

تريان ضوءاً في آخر النفق.
فـاوضات وفي مـؤشر عـلى جديـة ا
عيّنت طالـبان أحد مؤسـسيها وهو
كتبها ال عبد الغني برادر مديراً  ا
السـياسي في الـدوحة حـيث جتري

احملادثات.
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وكـــان عــبــد الـــغــني بـــرادر الــرجل
الثـاني في حركـة التمـرد اإلسالمية
ال مــحــمــد عــمــر الـذي إذ ســاعــد ا
تـــــوفـي في  2013 في تــــــأســـــيس

طالبان.
و تــوقـــيـــفه فـي بـــاكــســـتـــان في
 2010 في عـمــلــيـة شــكـلت ضــربـة
قـويــة لـلـحـركــة كـمـا رأى مــحـلـلـون
حــيـنــذاك وأفــرج عـنـه في تــشـرين
اضي بعد لقاء أول األول/أكتوبر ا
في الدوحة مع خليل زاد لم تؤكده

واشنطن.
ورأى جـــو كـــيـــرنــــشـــيـــون رئـــيس
صـندوق بالوشـيـرز األميـركي الذي
يـروج لــلـسالم أن عـودة بـرادر هي
مـثـال عـلى نـتـائج الـغـطـرسـة خالل
احلــرب مــذكــرا بــأن بــرادر عــرض
تــسـلــيم نـفــسه عــقب هـجــمـات 11

أيلول/سبتمبر.
وكـتب عـلى تويـتـر "حـينـهـا رفضت
ـة طالبان إدارة بوش وأرادت هز
ولـيس الـتــفـاوض مـعــهـا. اآلن عـاد
(بـرادر) لـيـبـرم اتــفـاقـاً وسـيـحـصل

ا أراد بكثير". على أكثر 

" ساخراً عمره إلى  13أو  14عاماً
مـن كـــون "اخملـــابــــرات واألجـــهـــزة
األمنية اإلسـرائيلية خالل  14عاماً
لم تـكـتـشف وجـوده داخل أرضـهـا"
مــا "يـدلّ عـلى فـشـل اسـتـخـبـاراتي"

إسرائيلي.
وأطـلق اجلــيش اإلسـرائـيـلي في 4
كـانـون األول عـملـيـة "درع الـشـمال"
لـتدمـير أنـفاق اكـتشـفهـا تمـتدّ عـبر
احلدود من لـبنان واتّـهم حزب الله
بــحـفــرهــا. وأعـلـن قـبل أســبــوعـ
ـتـد آخـرهـا تـدمـيـر سـتــة أنـفـاق 
لـعــشــرات األمـتــار داخل إســرائـيل

ّ حفره على عمق  55متراً. و
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وقال نتانياهو قبل أسبوع خالل
جـولـة قرب احلـدود مع لـبنـان "لـقد
مـنـعـنا خـطـة حـزب الله الـعـمالنـية
السـتـخـدام االنـفـاق إلدخـال مـا ب
ألـف وألـــفي مـــقـــاتـل إلى اجلـــلـــيل
واالسـتيالء عـلى قـرى وسـنواصل

القيام بذلك".
قـابلـة التـلفزيـونيـة ردّ نصر وفي ا
الـله عـلى نـتـانـيـاهـو مـتسـائالً "هل
ســيـعــتـمــد حـزب الــله عـلى أربــعـة

أنــفـاق إلدخــال اآلالف من مـقــاتـلـيه
من أجل عـملـيـة اجللـيل?" الفـتاً إلى
أنّ أيّ عــمــلـــيــة بـــاتّــجــاه اجلـــلــيل
"حتــــتـــاج إلـى كلّ احلــــدود ونـــحن
نــقـــرّرهــا في حـــال حــصــول حــرب

علينا".
وإسـرائيل ولـبنـان عـملـياً في حـالة
حـــرب. وخـــاض حـــزب الـــله الـــذي
ــال والـسالح مـن طـهـران يـتــلـقّى ا
وتــســـهّل ســـوريــا نـــقل أســـلـــحــته
وذخـائـره حـربـاً ضـدّ إسـرائـيل في
الــعـام  2006انــدلــعـت إثـر خــطــفه
جـنـديـ إسـرائـيــلـيـ بـالـقـرب من
احلـدود مع لـبـنـان. وردّت إسـرائيل
يـومـهـا بـهــجـوم مـدمّـر إال أنّـهـا لم
علن في تنجح في حتـقيق هدفـها ا
الـقـضـاء عـلى حـزب الـلـه مـا أظـهر
احلـزب في نـهــايـة احلـرب داخــلـيـاً

نتصر. في موقع ا
الـى ذلك  قــتل شـــاب فــلـــســطـــيــني
بـرصــاص اجلـيش اإلسـرائـيـلي في
مــواجــهــات وقــعت قــرب الــســيــاج
احلـــدودي شـــرق رفـح في جـــنـــوب
قـطــاع غـزة عــلى مــا أفـاد الــنـاطق

باسم وزارة الصحة في غزة.

اجلنود الذين ردوا باطالق النار.
ــــتــــظــــاهـــــرين في وشــــارك أالف ا
االحتـجاجات كـما وصل اسـماعيل
ــكــتب الــســيــاسي هــنــيــة رئــيس ا
حلــركــة حــمـــاس مع عــدد من قــادة
حماس والـفصائل الى شـرق مدينة
غزة. وفي مؤتمر صحافي بحضور
هـنــيـة قــال خـالــد الـبـطـش مـنـسق
الـهيـئة الـعـليـا ل"مسـيرات الـعودة"
إن "اسـتمـرار االحـتالل في التالعب
والتنصل من كسر احلصار سيفتح
األبواب امام تـصعيد كـبير سيذوق
خالله االحــتالل ومــســتــوطــنــو مـا
عـاناة" يـسمى بـغالف غـزة األلم وا
مـطالـبا مـصر والـوسطـاء الدولـي

ب"التحرك قبل فوات االوان".
ومــنـذ آذار 2018وبــدء "مــســيـرات
العودة" قتل  245 فلـسطـينـيا على
االقـل بـــــــــرصـــــــــاص اجلـــــــــنـــــــــود
االسرائيـلي غالـبيتهم عـلى مقربة
من احلدود والـبعض االخـر نتـيجة

ضربات اسرائيلية.
واجهات في القطاع منذ كما أدت ا
اذار/مـــارس الى مـــقــتـل جــنـــديــ

. اسرائيلي

ام عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله
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وقـــال أشــــرف الـــقــــدرة في بــــيـــان
واطن إيـهـاب عطـاالله "اسـتشـهـد ا
حـــســـ عـــابــــد بـــرصـــاص قـــوات
االحــتالل اإلســرائـيــلي شـرق رفح"
مــشـيـرا الى انه أصــيب بـرصـاصـة
في "الـــقــلـب نــقل عـــلى اثـــرهــا الى
مستشفى ابـو يوسف النجار برفح

لكنه فارق احلياة".
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وأوضح أن " 22 مـواطـنـا اصـيـبوا
أيــــضـــا بـــالــــرصـــاص احلي الـــذي
اســتـــخــدمـه جــيش اإلحـــتالل ضــد

." تظاهرين السلمي ا
وردا عــلى ســؤال لـــوكــالــة فــرانس
بـرس أعـلن مـتـحـدث باسـم اجليش
االسـرائيـلي أن شبـانا فـلسـطيـني
قــامــوا بـــرمي عــبـــوات مــتـــفــجــرة
وحجارة على اجلنود االسرائيلي
عـنــد نـقــاط عــدة عـلى احلــدود بـ
الــقـطــاع واســرائـيل فــرد اجلــنـود

باطالق النار.
وأضـــاف أن قــنـــبـــلـــتـــ يــدويـــتي
الـصـنع ألـقـيتـا عـلى آلـية عـسـكـرية
كانت قـريبـة من السـياج احلدودي
من دون وقوع اصابات في صفوف
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تلقي منذ اشهر وانـا اتابع االحداث التي أخـذت تبدو اعتياديـة لدى ا
الـعـربي غسـل ادمغـة وتـهيـئـة لالسـتسالم الـنـفـسي ال اكثـر. هـذا هو
الـذي حدث يـا سـادة. ففـلسـطـ احملتـلـة لم ينـطقـهـا احد بـهذا االسم
سـوى الـقـلـيل من الـشـجـعـان ومـا اقلـهم فـي زمن شـحت به الـرجال
وصـار اعـتيـادي قـول "دولـة اسرائـيل" وبـهـذا حـقق العـدو مـكـسبه اال
ــتــلـقـي الـعــربي حــتى ان وسـائل وهـو االســتــسالم الـنــفــسي لـدى ا
دعـية بـالوطـنية اخـذت تروج لـلمـشروع الصـهيـوني بطـريقة إعالمـنا ا
ـتـلـقي الــبـسـيط. واخـذ هــذا االسم بـعـدا اخـر لـدى يـشـعـرهـا حــتى ا
اجلـيل اجلـديـد الـذي يبـني عـلـيه ابـائنـا أمالً فـاسـمع وارى كـثـير من
الشـبـاب وهم يروون لي قـصص عشـقهم لـهذا الـكيـان! حيث اخـبرني
ـشـكـلـة بـيـنـنـا وبيـنـهم ال تـسـتـحق كل هـذا! ولالسف لم احـدهم بـأن ا
ـلـيـوني لشـهـداء فلـسـط اسـتـطع الرد عـلـيه مـاذا اقول غـيـر الرقم ا
وسوريـا ولبنـان والعـراق?! انه رقم ال يحـصر بنـقاط مـعدودة! نعم انه
ا يـتـكاثـر كل يـوم فلـست اعـني بالـشـهـيد من يـقـتل على أيـديـهم وا
اقـصد األمـوات الـذين يذهـبـون الى اجلـحيم الالفـكـري بسـبب غـسيل
الـدمـاغ الـذي يقـوده الـكـيان الـصـهـيوني. انـهـا مـؤامرة ايـهـا الـسادة.
تـعرفـون ان اضخـم الصـفحـات عـلى مواقع الـوسائـل االجتـماعي هي
مدعومة من الكيان الصهيوني?!  ال اظن ان احدا ينفي ذلك حتى ان
ـلوكـة لـرجـال مـوال لـلـكـيان اغـلب وسـائل االعالم في الـعـراق هي 
ــسـؤولـ الــعـراقــيـ  الى دولـة ـعـادي. والــدلـيل ان زيــارة بـعض ا ا
الـكـيان الـصـهـيوني في فـلـسـط لم تـأخـذ أثراً نـفـسـياً لـدى الـشعب
خــاصـة وأنـهم شــعب جُـوِع كي يـبــقى بـاحـثـاً عـن الـرغـيف.  االمـر ال
طاردة يختلف في بقية الدول العربية فسوريا تشبه البطة الشغوفة 
ذكرها ولن يستطيع الشعب قول كـلمة جتاه هذا الكيان كونه مهمش
ومشتت في بقاع االرض. اما لبـنان فهي االخرى ال تعرف كيف ترد
فألـسنـتها مـوزعة ب مـناصـر ومناهض يـحاول الـبعض كسـر لسان
شروع الكيان ونعتـوهم بالكثير من الصفات الدنيئة.  كل ناهض  ا
ـتنفذين. ما ذكرته مـفتعل إعالميـا من قبل احلكـومة ورجاالت الدول ا
ـأجورة واقصدها وهم من يديرون دفة مـسرح مشاعرنـا بوسائلهم ا
ـقال قادم لـو اتيحت لـي الفرصة. ا سـأذكرها  وال اريد ذكرهـا ولر
نـحـتـاج وعـيـاً وقـراءة لتـأريـخـنـا احلـديث عـلى االقل كي نـفـهم مـا هو
ــقــصــود من كل هــذا خــاصــة وان حــراك يـجــري في ا
الـساحـة غيـر مـسبـوق النـظيـر ويـبدو واضـحا في
الـعـراق فـشـاهـدت وسـمـعت شـخـصـيـا مـا يدور
خلف وامـام الـكوالـيس وال اظن ان فـلسـط هي
ــا مـنـاطق عـربـيــة  كـثـر ومـنـهـا احملـتـلـة فـقط وا

العراق.
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وذج الـتضلـيل اإلعالمي الـفاعل على يخـتلف تـشخـيص الواقع بـ 
ـصـالح فئـويـة وحـزبيـة بـرعايـة إقـليـمـية تمـزيق الـهويـة الـوطنـيـة وفـقا 
ودولـية وبـ مـهمـات التـنـوير الـفـكري الـتي البد ان تـهض بـها مـراكز
لفـكـر والـبـحـوث الـدراسـات الـتي انـتـشـرت فـي عمـوم الـعـراق بـشـتى
دني دون ان حتدد سميات واالنواع. كما ظهرت منظمات اجملتمع ا ا
ـعـايـيـر الـدولــيـة عن تـوصـيف مـهـمـات بـأدلـة عـمل مـيـدانــيـة حتـاكي ا
ــدني كـجـامـع مـانع لـلــهـويـة الـوطــنـيـة اجتــهت بـعض هـذه اجملـتـمع ا
راجع ديـنية بل ـنظمـات العـراقيـة لتـكون مـجرد واجـهات حـزبيـة او  ا

وحتى لقوى عشائرية!!.
اين اخللل?? ....

في تـطبـيق القـانـون ام في مفـاسد احملـاصصـة ونـتائج الـفوضى غـير
اخلالقة التي ما زالت متواصلـة نتيجة الصراع األميركي  –اإليراني
وانـعـكـاســاته في الـسـاحــة الـعـراقـيــة ?? بـدايـة البـد مـن االتـفـاق عـلى
ـوذج الـهـويــة الـوطـنـيـة الـعـراقــيـة فـهـذا الـنـمــوذج غـيـر مـتـوافـر في
الدستور الـعراقي الذي حول الشـعب العراقي في التـعريف السيادي
لـلـدولـة الى مجـرد مـكـونات  اجـتـمـاعيـة تـرتـبط  بحـكـومـة محـاصـصة
قراطـية التوافـقية  وهو ما اطـلق عليه ب" أخطاء بعنوان عـريض للد
وازنة التأسـيس" للعـراق اجلديد فـكانت نتـيجته مـا ظهر في قـانون ا
الــعــامــة من ديــون مــســتــحق دفع فــوائــدهــا فــيــمــا البـد مـن اإليــفـاء
ـقبل وهـنـاك حتذيـرات من صنـدوق الـنقـد الدولي بـتسـديدهـا الـعام ا
الي باالستـدانة خارجيـة كانت ام داخلية بان استمـرار سد العجـز ا
ـقـابل  يـســتـهـلك اكـثـر من نـصف واردات الـعـراق الـنـفـطـيـة !! في ا
يـظـهـر اكـثـر من مـحـلل سـيــاسي  وفي اكـثـر من نـدوة مـتـخـصـصـة 
لـيـؤكـد ان الـريـع الـنـفـطي اكـبـر من حـدود  االسـتـهالك بل هـنـاك من
تـلك الـقدرة عـلى سـد العـجز يـضيف بـان صـندوق واردات الـعـراق 
الي  ناهـيك عن تلك الشعـارات البراقـة عن وصف اكثر من نصف ا
ديـون الـعراق بـكـونهـا من " الـديون الـبـغيـضـة" لتـمـويل حروب الـنـظام
السابق  فضال عن التبشير بإمكانية  حل  معضلة الديون من خالل
 تسوية "سـياسية" جـديدة  في نادي باريس كـما حصل  عام 2005
لديون النـظام السابق باعـتبار هذه الـديون استحقـاقات على اجملتمع
الـدولي نـتـيـجـة مـواجـهة الـعـراق لـلـحـرب عـلى  عـصـابات داعش دون
السؤال عن "الثمن السياسي" الذي يتطلب دفعه من العراق  يضاف
قبلة رحلة ا الى ذلك تكاثر احلديث عن الهويـة الوطنية العراقيـة في ا
كتـصحيـح ألخطاء الـتأسيـس في قانوني االنـتخـابات واألحزاب فـيما
واقع احلـال يؤكـد عـلى ان "مفـاسـد احملاصـصـة" تقـضي عـلى اآلمال
التـي ترسم في الـبرامج االنـتخابـية حـينـما تـبدأ "مـعارك تـوزيع مغا
هدي التي ما السلطة" وهذا ما حصل في حكومـة السيد عادل عبد ا

زالت غير مكتملة حتى اليوم كلما تقدم يؤكد على:
ــراكــز الــفــكــريــة في أوال : دون ظــهــور تــوافق وطــنـي تــتــصــدى له ا
دني ونـقل اخلبرات الدولية عن ـشاركة اجملتمع ا مؤتمرات وندوات 
مـفهـوم الـعـدالـة االنـتقـالـيـة ومـدة تـطبـيـقـهـا واالنـتهـاء  من مـلـفـاتـها
وحقـوق من يـدعي باحلق الـشخـصي فـضال عن احلق العـام للـدولة
واحلد من امتيازات مالية او معنوية تخلق شرائج منتفعة في اجملتمع
من العدالة االنتقالـية فان أي  توافق  في الهوية الـوطنية يبقى مجرد
سراب واضـغاث أحالم  الن الـتصـدي بالضـد من بلـورة هذه الـهوية
ـا مـسـلح في عـقـد  اجـتـمـاعـي  دسـتـوري  يـواجه بـعـنـف لـفـظي  ور
حتت عـنـوان الدفـاع  عن مـكـونات مـجـتمـعـيـة  تضـحـياتـهـا  أوصلت

تصدي للسلطة الى مقاعد احملاصصة . ا
ثـانـيـا: يـتـواصـل الـتـضـلـيل اإلعالمي في دورة اسـتـهالكـيـة من خالل
الـبـرامج احلـوارية او تـلك الـنـدوات التي تـعـقـدها مـراكـز مـتخـصـصة
تـمول من حـزب مـا او عبـر قنـوات دوليـة او إقـليـميـة فـتنـتهي األفـكار
ــوذج اسـتــهالكي بــان الـعــراق يــتـقــدم مـنــتــصـرا عــلى إرهـاب الى 
داعش فيمـا يخفـف من اثار مفـاسد احملاصصـة بل يفصـل الفساد
ـطــالـبـة به ــقـيــتـة عن نــظـام احملـاصــصـة وأفــضل مـا تــتم ا واثـاره ا
كونـات وليس دولـة الشعب وذج احملاصـصة إلدارة دولـة ا حتسـ 

الواحد واعتبار العراق وطن اجلميع.
ثـالثـا: ما دام الـصراع اإلقـليـمي الدولي بـ واشنـطن وطهـران قائـما
ـتـلك أذرعـا وأدوات عـراقـية وهـنـاك مـدخالت لـلـتـمويـل واغراق في و
ـصـالح الـذاتـيـة لـقـوى وأحـزاب عـراقـيـة نـتـيـجـة هـذا الـصـراع فان ا
مـخـرجـات مـا يـظـهـر في قنـوات فـضـائـيـة ووسـائل االعالم مـحـلـية لن
يــتـجــاوز حلـظــة واقع هــذا الـصــراع في شـدته او
ـصالح الـعراقية فتوره وتـبقى الـهوية الوطـنية وا
الــعـــلــيــا غـــيــر مــطـــروحــة اال عــلـى هــامش هــذا

الصراع ولله في خلقه شؤون !!  


