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الــــعـــراق فــــريـــســــة االحـــتالل
بـــســاعـــات مـــحــدودة فـــإيــران
ـقـاومـة الـطـويـلـة قـادرة عـلى ا
ــواجــهــة الــتي ســتــأتي بل وا
ن نـــيــرانــهــا عــلـى الــعــديــد 
أعـتــقـد أنه سـيــكـون في مـنـأى
عن نيـران احلـرب  إذ سيـكون
اإلقـــلــيـم والــبـــحــر الـــعــربي -
الـــــشـــــرق أوســـــطـي ســـــاحــــة
لـلمواجهـة  وستكـون اخلزينة
ــســؤولــة عن الــعــربــيــة هـي ا
حتـمل تـكـالــيـفـهـا الـبـاهـضـة .
ن ــا اسـتــذكـر الــبـعض  ور
فــكـر أن احلــرب ســتــأتي عــلى
ــقـتل  إيــران وسـتـصــيـبــهـا 
جتــربـــة الــعــراق ســنــة 2003
ويـــقـــيـــنــاً أن مـن فــكـــر بـــهــذه
الــطــريـقــة ســاذج في تــفـكــيـره
مــحــدود في أفــقه  فــإيــران لم
تُـــســلم سالحــهــا كــمــا أفــرغت
الـتـرسانـة الـعـراقيـة عـلى مدى
ـا يغفل ثالثـة عشـر سنة  ور
الــبــعض أن الــشـعـب اإليـراني
عـلى مـدى تاريـخه يـلـتف حول
قـيـادته زمن األزمــة ويـتـنـاسى
خالفــته الــبــيــنــيــة احملــلــيــة 
بخالف سيـاسات الراحل التي
قـسـمت الـشـعب الـعراقـي شيع
وأطـياف ومـلل ونحل . كـما أن
الـراحل كــان يـعــتـمـد ســيـاسـة
الــــتــــصــــعـــــيــــد اإلعالمي دون
أســـاس ســوى الـــتـــســريـــبــات
ـضـلـلة عـلـومـات ا الـكـاذبـة وا
واإليــحـاء بــارتـعـاد الــغـيـر من
تــــصـــــريــــحـــــاته  فـــــضالً عن
ـضـلل الـذي الـصـوت الـهـادر ا
كــان يـــخـــرج مــرغـــمــاً مـــؤيــداً
لـــســـيـــاســـاته الـــهـــوجــاء وإال
ن عصا . في ح أن فالعصا 
الــتــجـــربــة أثــبـــتت أن الــقــول
اإليراني يـطابـق غالب الـفعل 
ولـن تـأتي ســيـاســة الـتــجـويع
بـآثــارهـا كـامــلـة عـلـى الـشـعب
اإليـــراني بـــلـــحـــاظ ســـيـــاســـة
االكتفاء الذاتي التي اعتمدتها
إيــــران مــــذ جنــــحت الــــثــــورة

لـتـنــو الـشـعـوب أو قــتـلـهـا 
فشعوب اإلقلـيم والعربية منها
حتـــديــداً ال تــســتــحق احلــيــاة
عـــنــدهم  وهـي مــا خُـــلــقت إال
لــتـــكـــون قــرابـــ األســـيــاد أو
خــدامــهم . فــسـيــاســة الــســيـد
سـتبد تـقتضي األضاحي وال ا
أضـــاحـي أبــــخس ثــــمـــنــــاً من
الـشـعـوب الـعـربـيـة  فـتـجـدهـا
حطب نيران احملتل في حروبه
اخلـــارجـــيـــة  ووقـــود نـــيــران
حــركـات الــتـحــرر أو احلـركـات
الــتي ولــدت لـديــهــا الـصــحـوة
لتنتفض على الواقع  وإال فما
تـفـسـيـر حـرب الـثـمـان سـنوات
الــتي شـنــهـا الــنـظـام الــسـابق
عـلى اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة ?
ــاذا غُـــزيت الــكـــويت وشُــرد و
ـاذا راحت أهـلــهـا اآلمــنـ ? و
الــعـــربــيـــة الــســعـــوديــة تــدفع
ــلــيــارات فــواتــيــر الــذود عن ا
اذا جوع تهديـدها اخملطط ? و
شعب العـراق لعقد ونصف من
الـــزمــان  بـــعـــد أن اســتـــمــرت
سـياسـة قـتله عـلى مـدى نصف
ـاذا الـيمن قـرن من الـزمـان ? و
الـــشــطــريـن أصــبــحـت أشــطــر
ن مــــوحـــد ? وراحت ولــــيس 
نـحرفة تـعبث بأمن احلـركات ا
الــبالد الــعـربــيــة  مـرة قــاعـدة
وثـانـيــة نـصـرة وثـالـثـة داعش
.... والــيــوم الــتــلـــويح بــجــيل
ثــــــــالث ثـم رابـع فــــــــخــــــــامس

والقائمة تمتد .
تــلــوح الــيــوم في األفق نــيـران
حــرب جـــديــدة إن انـــدلــعت لن
تـأتي عــلى الـعــراق ولـكن عـلى
اإلقـلـيم العـربي ودول اجلوار 
فـــلـن تـــكـــون احلـــرب اجلـــديــد
مــــحـــــدودة اإلقــــلــــيم واألثــــر 
فــالــقــيــادة اإليـــرانــيــة لــيــست
كالـعراقـية الـراحلة  لـم ترتمي
في أحضان األجنبي ولم تُسلم
زمــام قــيـادتــهــا لـفــرد تــتالقـفه
األهـــواء وتـــتـالعب الـــقـــرارات
الـــوافـــدة بـــرأسه . وإذا ســـقط

اإلسـالمـيــة ســنـة  . 1979لـكن
ذلك ال يعـني قطعاً أن الـتشديد
االقتـصادي لم يـنتج أثـره على
االقتصاد أو الشعب اإليراني 
فآثار هذا احلصار بل التشديد
فـيه بــدت واضـحـة عــلى سـعـر
الـعــمــلــة احملــلــيــة ومــســتـوى
الــرفـاهـيـة االقــتـصـاديـة فـضالً
عن ارتــفـاع مــعـدالت الــبـطــالـة

ونسب الفقر .
ــهم في كل ذلـك أين سـيــكـون ا
ــواجــهــة ال قــدر الــعــراق من ا
الــله ? وهل سـيـكـون في مـنـأى
عن اآلثــــــــــار احلـــــــــربـــــــــيـــــــــة
ـدة واالقـتــصــاديـة ? وكـم من ا
ســيـــكــون قــادر عـــلى تـــوفــيــر
ــاديــة مــســتــلــزمــات شــعــبه ا
والـسـوقـيـة إذا مـا امـتـدت آثار
ـواجـهـة إلى مـضـيـق هـرمز  ا
ـــتــــدة حـــتــــمـــاً ? وهل وهـي 
ســيــكـــون قــادر عــلى حـــمــايــة
حـدوده وجـبـهـة الـداخـلـيـة من
حتــــــركــــــات داعش وجــــــيــــــله
اجلـديــدة ? وهل يـأمن من عـدم
حتـــرك من هـــلل ودعـــا ونــادى
بإيقاد نار احلرب ن معتقداً أن
هـــذه الــنـــيــران ســـتــأتـي عــلى
الـقابضـ اجلدد على الـسلطة
وســتــعــود عــقـارب احلــكم إلى
اخلـــلف  فـــيــطـــاح بــاجلـــديــد
ويعود الراحل حاكماً متحكم ?
{ لـقــد بــدأت الــدبـلــومــاســيـة
الــعــراقـيــة ومــنــذ وقت مــبــكـر
بـالتحـرك لتطـويق نيران حرب
إذا أوقـدت ستأتي آثـارها على
اجلميع الـعراقي دون استثناء
وعــــــلـى اجلـــــــوار الــــــعـــــــربي
واإلقــلـيـمـي  فـتـحــولت بـغـداد
إلى وسيـطـة وسطـيـة  حتاول
جـــاهــــدة جـــمـع اخملـــتــــلـــفـــ
ـصعديـن  وكان خطـابها في ا
القـمة العربـية واإلسالمية يدل
ـتعـقل وينم عن على مـوقفـها ا
عــمـق وعي بــآثـــار احلــرب لــو
قـامت . ويــقــيـنــاً أن ثــمن هـذه
الـــدبــلـــومـــاســـيــة ووســـطـــيــة
ـر مـرور الـكـرام اخلــطـاب لن 
الـعــابـر  فــالــهـجــوم شُن عـلى
الـــــعــــراق وهـــــو يـــــحــــتـــــضن
ـــــتـــــخـــــاصـــــمـــــ ويـــــقــــود ا
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وســائل اإلعالم في بــنـاء ثــقـافـة
الـتـغـيـيـر اجملـتـمـعي فـضال عن
وظـيــفـتــهـا كــسـلــطـة رابــعـة في
الــرقــابـة عــلى أداء احلــكــومـات
وحتقيق السلم األهلي وترسيخ
الـهــويـة الــوطـنــيـة واالنــتـمـاء .
وحــتى تــمـارس وســائل االعالم
دورهــــــا فـي حتـــــــقـــــــيـق هــــــذه
الـــوظـــائف يـــجـب أن تـــتـــحـــلى
وتتمـتع باحلـرية وتـكون بـعيدة
عن اي ضـــــغـــــوط وأن تـــــوفــــر
ـنــاخ االجـتــمـاعي ــشـاركــة وا ا
ـقراطي لـلمـواطنـ بفرص الد
مـتـسـاوية لـلـجـميع. وهـنـا يـبرز
كن إلعالم تسـاؤل آخر : كـيف 
مـهــني ومـســؤول أن يــسـهم في
تـعزيـز ثـقافـة الـتسـامح والـسلم
األهـلي في ظل تـأثـيـرات خـطاب
التـحريض والكـراهية الذي ادى
الى حــدوث انــسالخ شــديــد في
هويـة اجملتمع واغتـراب حقيقي
يـشــعـر به الــكـثــيـر جــراء حـالـة
اإلحـباط الـتي اسـتـشـرت بـشكل
واضـح جــــــراء انــــــعــــــدام األفق

قـــواسم مـــشـــتــركـــة تـــرضي كل
تحاورين.  الفرقاء ا
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ومـن هـنـا فــأن احلـوار الــوطـني
والـــــســــلـم األهــــلـي والــــوحــــدة
الوطنية يحتاج إلى دعم االعالم
ووســـائـــله الـــذي يـــقـــتـــضي ان
يـؤدي وظائفه االسـاسية ومـنها
رحلة الوظائف الـتي تتطلبـها ا
ــثل الـدور الــراهـنــة وهـو مــا 
االيــجــابي لـــوســائل االعالم في
تـعــزيـز هــذه الـثــقـافــة فـلـم تـعـد
وظـيفة وسـائل اإلعالم مقـتصرة
ـــــعــــروفــــة عـــــلى الــــوظـــــائف ا
ــتــمــثــلــة بــنــقل الــتــقــلـــيــديــة ا
ـعـلـومـات واألخــبـار وتـشـكـيل ا
االجتــــاهــــات والــــرأي الــــعــــام
وتـثــقـيـف وتـوعــيـة اجلــمـاهــيـر
والـتـرفـيه والـدعـايـة  بل تـعـدت
ذلـك لـــتــــشــــمل وظــــائف أخـــرى
ـرحـلـة التي فرضـتـهـا طـبيـعـة ا
نــعـــيـــشـــهـــا من ســـرعـــة تـــدفق
ــعـلـومــات ونـقـلـهــا والـتـطـور ا
الـــتـــكـــنـــولـــوجي اذ ســـاهـــمت

ـتتـبع للـدراسات الـتي تناولت ا
السلم االهلي في وسائل االعالم
 يــجــد ان اغـلــبــهـا حتــدثت عن
الدور االيـجـابي الوظـيـفي الذي
قــــامـت به هــــذه الـــــوســــائل في
تـعزيـز ثقـافة الـسلم االهلي دون
الـتـركيـز بـالـدرجـة نـفـسـهـا على
خــطـــاب بــعض وســـائل االعالم
والذي يـؤثر سـلـبيـا على الـسلم
االهــلي  وهــنـــا يــبــرز تــســاؤل
يـفـرض نفـسه مـفـاده ما مـظـاهر
اخلـطــاب االعـالمي الــذي يــعـزز
الــســـلم االهــلي  ومـــا مــظــاهــر
اخلطاب االعـالمي الذي يضعف
الـسـلم االهلي ? ابـتداءً نـقول ان
ثقـافة السلم االهـلي تشجع على
احلــوار والـــتــســامح وتــكــريس
بـاد عـبر بـرامج عـملـية هـذه ا
واضــحـــة  فــاحلــوار هـــو لــغــة
الــعـقل وهــو نــوع من الـتــشـاور
ــوضــوعــات ــتــحــاورين  بــ ا
مختلفـة اذ يقوم كل فريق بطرح
وجـهـة نظـره واحلـجج الـداعـمة
لـــــهــــا  إلـى ان يـــــتـــــوصال الى

اجملــتـمع من الـتــطـرف وخـطـاب
الــكـراهــيـة وأن حتــاول وسـائل
ــكن إنــقـاذه اإلعالم انــقـاذ مــا 
وتسهم ولو في احلد األدنى في
رأب الـــصــــدع وتــــعــــزيــــز قــــيم
الـتـسامـح والسـلم األهـلي. وفي
ضوء مـا تقدم تـتحدد مـسؤولية
وسـائل االعالم في تـعزيـز ثقـافة
الــســلم االهــلي من خالل تــقـد
بــرامج اعـالمــيـــة تــشـــجع عــلى
احلـوار والتفـاهم ونبذ الـتطرف
والـتعصب وتـعزز قيم الـتسامح
في اجملـتمـع وترفض كل إشـكال
القتال والـقتل أو مجرد الدعوة
إلــيه أو الـــتــحــريـض عــلــيه او
تــــبــــريــــره أو نــــشــــر مــــقـــاالت
وخـطابـات ومؤتمـرات صحـافية
تـعتـبـر التـصـادم حتـمـيًا بـسبب
قوة العقيدة الدينية او احلزبية
 وحتــــــويـل مــــــفــــــهــــــوم احلق
بــاالخــتالف إلى إيــديــولــوجــيـة
االخـــتالف والـــتــــنـــظـــيـــر لـــهـــا
ونــشــرهــا. فـقــد شــخــصت احـد
الــدراسـات مــا تـقــوم به وسـائل
االعـالم من دور تــــــــعــــــــزيــــــــزي
لـلــرسـائل الــنـابـعــة من مـصـادر
أخرى واحيـاناً بدور حتريضي
مــضـــادّ لــتـــلك الـــرســائل اذ ان
تــــأثــــيــــر وســـــائل االعالم كــــان
ـسـتحـدثة واضحـاً مع االفـكار ا
لك وضوعات التي ال  أو في ا
اجلمهور معلـومات سابقة عنها
ـلـكه بــغض الـنـظـر ان كـان مـا 
دقيق أو غـيـر دقـيق. وتـرى هذه
الـدراســة في حـدود مــسـؤولــيـة
وسـائل االعـالم عـدم حتــمـيــلـهـا
ـا حتـتـمل فـيـمـا يتـعـلق أكـثـر 
بـتحقيـق وصيانة الـسلم االهلي

كن أن تـكـون فاعـلة إذ انهـا ال 
في سـياق مشـحون بالـصراعات
وبـيـئة قـانـونيـة او تـشريـعـية ال
سـتـجـدات واحلـاجات تـواكب ا
االجـــتـــمـــاعــــيـــة الـــنـــاجتـــة عن
الـتـحـوالت الــسـيـاسـة في بـنـيـة
الــــدولـــة وشـــكل نـــظـــام احلـــكم

وآلياته. 
ـكن ان تـكـون الـوسائل كـما ال 
مــؤثــرة في ظـل بــيــئــة ثــقــافــيـة
مضـادة وطاردة لـروحـية الـسلم
ــشـــاركـــة وقــبـــول اآلخــر من وا
ــمـارسـات االجـتــمـاعـيـة حـيث ا
وادوات الـــضـــبط االجـــتـــمــاعي
الـــتي عــادة مــا تُــنـــتج خــطــابــاً
يشوبه التحريض وروح كراهية
مـتـغـلـغـلـة في اسـالـيب الـتـربـية
والــتـــعـــلـــيـم وفي الـــنـــتـــاجــات
الـــثـــقــــافـــيـــة من آداب وفـــنـــون
ومـنـاهج تـعـلـيـمـيـة  فالـرسـائل
االتصـالية من هذا الـنوع ليست
بـــعـــيـــدة عـن حـــامل الـــرســـالـــة
ــكن له في االعالمــيــة الــذي ال 
أي حــال من االحــوال ان يــكــون
نأى عن البيئة التي نشأ فيها
ــصـــادرهـــا ومــنـــظـــومــاتـــهــا
الـــتـــربـــويـــة والــــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة
والـسيـاسية واالجـتمـاعية. ومن
هــنـا فــأنـنـا نــرى ان مـســؤولـيـة
وسـائل االعالم في تـعزيـز ثقـافة
الــســلـم االهــلي ال تــقع عــلــيــهــا
ـا بـتـضـافـر جـهـود وحـدهـا وا
مــــؤســــســــات اخـــــرى مــــنــــهــــا
ؤسسات التعـليمية ومنظمات ا
ــدني واالســرة  أي اجملــتــمـع ا
مــشـاركـة جــمـاعـيـة مــثـمـرة بـ
مؤسسـات اجملتـمع كلـها ومـنها

وسائل االعالم .

الــســـيـــاسي وعــدم حـــدوث أيــة
تـطـورات وحتـسـينـات ايـجـابـية
فـي الـــــــواقع االجــــــــتـــــــمـــــــاعي
واالقــــتــــصــــادي  فــــاخلــــطـــاب
ـشحـون بـالتـحـديات اإلعالمي ا
واالتــهـامــات يـهــدد االسـتــقـرار
ويـشــيع الـفــوضى في اجملــتـمع
ويــهـــدد الــســـلم األهـــلي وهــذا
الـــــنــــوع مـن اخلــــطـــــاب يــــجب
تشخيصه والتركيز عليه بالقدر
نفسه الذي نـركز فيه على الدور
االيــجــابي لـــوســائل االعالم في
تعزيـز ثقـافة الـسلم اجملـتمعي 
فاخلطـاب اإلعالمي مصدره أوال
وســـائل اإلعالم وثـــانـــيًـــا قـــوى
اجملـتـمع الـفـاعلـة من سـيـاسـية
وديــنـيــة واجـتـمــاعـيــة. غـيـر أن
سؤولية اإلعالمي يـتحملـون ا
األولـى إذ تــقع عــلــيــهم تــبــعـات
اخــتــيـــار األخــبــار وحتــريــرهــا
ها بقالب يتوافق والدور وتقد
اإلعالمي األصــيل إذ ال يــجــوز
في أي حـال أن تـتـحـول وسائل
اإلعالم إلى مـتـاريس حربـية في
أيـــام الــســلـم ألنــهـــا قــد تــؤدي
بـــــــاجملـــــــتـــــــمـع إلـى حـــــــال من
دمرة.  االضطراب والفوضى ا
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وعليه ينبغي ان يدرك القائمون
على وسـائل اإلعالم أن اخلطاب
عـلى تـعـدده يـؤدي دورا رئـيـسـاً
ومــؤثـراً في اجملــتــمــعـات  وان
اللـجـوء إلى خـطاب مـتـطرّف أو
حتريضي يحـمل مخاطر شديدة
ـــا يـــتـــطــلب عــلـى اجملــتـــمع 
وجود رقابة ذاتية مسؤولة على
البرامج االعالمية التي تقدم في
وسـائل االعالم لـتـحـصـ افـراد
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بغداد

تعـقلة الـداعية الدبلـوماسيـة ا
لــلـــحــوار ونــزع فـــتــيل األزمــة
وقبل إلـقاء خطابه في الـعربية
الـسـعـودية . ويـقـينـاً أن سـهام
بـرر بالنسبة النقـد والهجوم ا
لـلـمـهـاجم لم تـكن مـسـتـغـربة 
فـــهـي أقالم لم تــــكن تـــتـــعـــدى
الرخـيصـة الـتي اعتـاشت على
األزمـة أو تــكـســبت من دافـعي
الــغـــلـــة  أو كـــانت مـــدفـــوعــة
بـهــاجس الـكــراهـيـة وانــتـظـار
ـــــــــوقف لـالنــــــــقــــــــضــــــــاض ا
واالنــــتـــقـــاص  ويـــقـــيـــنـــاً أن
ـــوقف الـــعــراقي  اســـتــقالل ا
ـصــلـحـة الـوطـنـيـة ودافـعـيـة ا
الــعـراقـيــة الـعــلـيــا  وجتـنـيب
البالد آثـار احلرب بتفـريعاتها
لم يـكن يــروق لـلــمـنـتــقـد الـذي
سـال قـلـمـه مـهـاجـمـاً ومـنـتـقداً
ومـتـهمـاً  فـهـو يـسـعى لـعراق
ضعـيف تابع بـقراره  من هـنا
ـــوقـف الــعـــراقي راح يـــتـــهم ا
بالتبعية واخلضوع لألجندات
اخلارجية  وهو التابع واقعاً.
لـــقــد راحـت نـــذر احلــرب ال
سـامح الــله تـلــوح بـاألفق ولن
ــنـتــصــر  لـكن يــكـون فــيـهــا ا
اجلمـيع مـتضـرر  فـاحلرب لن
تكون حـرب جيـوش متـماسة 
ولن يـغامـر أحـد بحـرب بـرية 
لـكنـها حـرب صواريخ وقذائف
عــــابـــرة لــــلـــقــــارات والـــبالد 
ويـقيـناً أن آثـارها سـتمـتد إلى
ــنــشــأة ــضــيق وا الــبــحــر وا
ـدني  والـهـدف الـعـسـكـري وا
ومن أجل ذلـك سـتـفـلس بـلـدان
وتفرغ خـزائن ويقدم أشخاص
قـرابــ حــرب ال كـاسب فــيــهـا
حـتى من جـمـع حـطـبـهـا ووفـر
وقـودهــا واعــتـقــد أنه ســيـقف
مـــراقب مــشـــاهــد مـــتــرقب وله

خواتيم النتائج .
ـعـادلـة سـيـكون وفي هـذه ا
الــعــراق اخلـاســر األكــبـر  فال
حـدودهـا آمـنـة  وال اقـتـصـاده
قـادر عــلى مـقـاومــة الـصـدمـة 
وال جـبهته الداخـلية متـماسكة
 وال قــــادته الــــســــيـــاســــيـــون
قــرارهم مـوحـد  والـشـعب هـو
األكـثــر خــسـارة  فــالـســنـوات

ــاضي  قــبل انــتــهــاء الــقـرن ا
والــشـروع بـالــقـرن الــقـائم  لم
يـكن أحد من الشـعوب العـربية
ـنـطـقـة قادر أو حـتى شـعـوب ا
على الـتـعـبـير عن رأيـهـا حـيال
ـواطن  لكن قـضايـا الـوطن وا
الـكل يقف يهـلل ويهتف بـحياة
احلــــاكم  فــــاديــــا إيـــاه بــــدمه
ـــــــوت من اجـل حــــــيـــــــاته  وا
فــالـشــعب مــا خُـلـق إال بـقــصـد
حــيـاة الـدكـتــاتـور ورفـاهـيـته 
كــــيف ال والــــقـــائــــد مـــؤسس 
وبـانـي  ومـهـنـدس  ومـدافع 
وذائد  وسارق وناهب  ومذل
 وقــاتل  ومـــهــجّــر  ومــقّــسم
...... والشـعوب قـطيع ومُفّـرق 
تـــائـه في خـــيـــارتـه  تـــابع في

طاعته .
على مدى أكثر من نصف قرن 
بل قـــرن من الـــزمـــان واحملـــتل
األجنبي يـنخـر باألوطان سـلباً
ونـــهــــبـــاً وتـــمـــزيـــقـــاً  وأداته
ن نــصــبــهم حــكــمـاً عــمالئـه 
ُـجهّـلة قـسراً . عـلى الشـعوب ا
فـسـيـاسة الـتـجـهيـل والتـبـعـية
نهجـة بدونها كـانت سياسـة 
لن يـنـجح األجــنـبي في تـنـفـيـذ
سـيـاسـته  ولـن يـكـون اخلـائن
رأســاً مــتــحــكــمــاً بــالــشــعــوب
ـقـهـورة . وكان االنـقالب أداة ا
ن عـصــا أو خـالف اإلطـاحــة 
أو ولدت عنده صحوة الضمير
ـسـتبـد خائن  فـما أن يـطاح 
إال ويحل مـحله مـستـبد أكـبر 
ـقـهورة بـلـحـاظ أن الـشـعـوب ا
ــســتــبـد فــتــسـعى قــد تــسـئم ا
ــسـتــبـد جــديـد  الســتـبــداله 
ويـقــيــنـاً أن األجــنـبـي لن يـقف
حـائالً أمـام تـطـلـعـات ورغـبـات
الــشــعــوب الــســاعــيــة جــاهـدة
لـلــتــجــديــد بــشــرط أن يــنـتــقل
ــسـتـبـد أطـغى وأكـثـر الـعـرش 

طاعة له ال لشعبه.
وبــالــقــطع أن ســيــاســة اإلذالل
ـســتـقـرة والــسـرقــة الـهـادئــة ا
الـساكـنة لم تـكن كـافيـة بذاتـها

منذ فترة ليـست بالقصيرة وفريق تـرامب يروج لصفقة القرن
كـحل لـلـمـشـكـلـة الفـلـسـطـيـنـيـة وإنـهـاء الـصـراع الـفـلـسـطيـني
ـسـتـمـر مـنـذ أكـثـر مـن سـبـعـ عـامـا وال نـقول اإلسـرائـيـلي ا
الـصـراع الـعـربي االسـرائـيـلي الن الـعـرب خـرجـوا من دائـرة
الـصـراع مع إسـرائـيل مـنـذ سـنـ بـعـد ان تـخـاذلـوا وخـانـوا
قضيتهم  ,هذه الصفقـة التي ينادي بها األمـريكان وينعق بها
ورائهم حلفائهم من قادة دول اخلليج العربي لكنهم لم يعلنوا
شاكل واالعتراضات من تفاصيلـها خوفاً من مواجه بـعض ا
نظمات الدولية العديد من الدول حتـى احلليفة ألمريكا ومـن ا
ـتحدة ألن خـصوصـاً مجـلس األمن واجلمـعيـة العـامة لأل ا
الصـفقة مـنحازة بـشكل صارخ إلسـرائيل كـما أنهـا تتعارض
بل تتجاوز الـعديد من القرارات الـدولية ذات الصلـة بالقضية
الفلسطينية كما تتجاوز بل تلغي اتفاقيات كامب ديفد وأسلو
ومدريـد ب الـسلـطـة الفـلسـطيـنـية وإسـرائيل الـتي أكدت حل
الـدولـتـ كـحل أسـاسي وعـادل لـلـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة كـمـا
ـبـادرة الـعــربـيـة حلل الـنـزاع الــعـربي اإلسـرائـيـلي تــتـجـاوز ا
والــتي تــنص عــلى إقــامــة دولــة فـلــســطــيــنــيـة عــلى األراضي
الفـلسـطيـنيـة وعاصـمتـها الـقدس الـشرقـية وفـقا حلــــــــــدود
عام  1967 وبـدال من اإلعالن عن اخلـطـة كـليـاً جـرى تـسريب
بـعضـاً من بنـودها جلس نـبض الفـلسطـينـي والـدول العـربية
نـطقة كما جـرى التمهيد عارضـة للتوجهات األمـريكية في ا ا
ـقـدمــة مـنــهـا نـقل الــسـفـارة لـهـا بــعـدد من اإلجــراءات وفي ا
األمريـكية الى الـقدس كاعـتراف صريح من اإلدارة األمـريكية
بان الـقدس الـعاصـمـة التـاريخـية  لـلكـيـان الصـهيـوني ثم تبع
ذلك إعالن الــرئـــيس األمــريــكي تــرامـب االعــتــراف بــســيــادة
إسـرائيـل على مـرتـفـعـات اجلـوالن السـوريـة احملـتـلـة في حتد
سافر للمجتـمع الدولي وجتاوز على القانون الدولي وقرارات
ـعـرفة ردود ـتـحـدة  مـجـلس األمن واجلـمـعـيـة الـعـامـة لأل ا
األفعال العربية والدولية على هذه اإلجراءات قبل اإلعالن عن
سيـادة إسرائيل عـلى أجزاء من الـضفة الـغربيـة في الحقاً ثم
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صـفقـة القـرن هذه كـانت حتاك في دهـايز الـلوبي الـصهـيوني
واخملـابـرات األمريـكيـة والـبيت األبـيض مـنذ سـن عـديدة و
الــتـمــهـيــد لـهــذه الـصـفــقـة بــالـعــديـد من الــقـرارات اخلــطـيـرة
ثـيـرة عـلى الـساحـة الـدولـية ومـنـطـقة واإلجـراءات الـعمـلـيـة وا
قدمة من هذه اإلجراءات الغزو الشرق األوسط بالذات وفي ا
األمـــريـــكي لــلـــعـــراق عــام  2003 واحـــتالله وتـــدمـــيــر قـــدراته
ـتطـورة وتـدميـر اقتـصـاده القـوي وبنـية العـسـكريـة الهـائـلة وا
مـجــتـمــعه الن الـعــراق هـو الــعـمق الــسـوقي والــسـنــد الـقـوي
ـواجـهـة الـعـربـيـة مع إسـرائـيل عـسـكـريـاً واقـتـصـاديـا لـدول ا
اضية خصوصاً سوريا واألردن ومصر وهذا طوال العقود ا
مـعــروف وواضح لـلـجـمــيع و من خالل مـشــاركـة الـعـراق في
حـروب فلسـط وبـزخم عسكـري واقتـصادي قوي مـنذ حرب
فـالــقـضـيــة الـفـلــسـطــيـنـيــة كـانت الـقــضـيـة 1973و 1967و 1948
ـركـزية لـكل احلـكومـات في الـعراق  مـنـذ عام 1948 ثم تلت ا
ذلك صـفـحة مـا سمي بـالـربيع الـعربـي حيث  إسـقاط نـظام
احلكم في لـيبيـا وهي من الدول الداعـمة للقـضية الـفلسطـينية
ولديـها تـرسانـة أسـلحـة مدمـرة ناهـيك عن اقـتصـادها الـقوي
عبـر صـادراتهـا النـفـطيـة  الضـخـمة ثم حـاولوا تـسـليم مـصر
ـؤثر ـسـلمـ إلنـهاء دور مـصـر العـروبـة الكـبـير وا لإلخوان ا
صري وجيشه العربي شكلة الفلسطيـنية لكن الشعب ا في ا
أفـشل مـخطـطـات األمـريـكـان والصـهـايـنـة في هـذا األمر ومع
ـمـهدة ذلك فـان مصـر قـد  حتيـيـدها  ,والـصفـحـة األخرى ا
لـصــفـقـة الـقــرن هي تـدمـيــر سـوريـا الــعـروبـة أرضــا وشـعـبـاً
ـواجـهـة وقـدرات عـسـكـريـة كــبـيـرة كـيف لـهـا وهي أهم دول ا
ضـد إسـرائـيل وظهـيـرهـا الـعـراق فـأشعـلـوا احلـرب فـيـها من
خالل حتـريك الـتـنـظـيـمـات اإلرهـابـيـة والـطـائـفـيـة مـدعومـة من
رتزقـة األجانب لإلطاحة بـنظام احلكم فيـها وتدميـر جيشها ا
العـربي القـوي فقـد هيـأت أمـريكـا وإسرائـيل هذه الـتنـظيـمات
الي ودربتها ولألسف فـان دوالً عربية خليـجية قدمت الدعم ا
والـتـسلـيـحي لـهذه الـتـنظـيـمـات اإلرهابـيـة ولـوال وقفـة الـشعب
الــسـوري خــلف حــكـومــته وجــيـشـه ووقـفــة أصــدقـاء ســوريـا
خصوصا روسيا لتم لـهم األمر بالقضاء على نظم احلكم في
سـوريا وتدمـيرهـا وتقسـيمهـا طائفـيا كـما حصل لـلعراق ومع
ثم اشغـلـوا العـديد من ذلك فهم جنـحوا فـي إضعـافهـا كـثيـراً
الــدول الـعـربـيـة بـحـرب الـيـمن الــتي دمـرت الـبـلـد واسـتـنـزفت
أمــوال دول اخلــلـيـج الــعـربـي من خالل صــفــقــات األســلــحـة
األمـريكيـة الكبـيرة وهكـذا مهد األمـريكان والـصهايـنة لصـفقة
القرن من خالل إضعاف العرب بـاحلروب والثورات الداخلية
واستـنزاف قدراتـهم العسـكرية واالقـتصاديـة الكبـيرة والعمل
عـلى إثـارة اخلالفـات بـيـنـهم وإيـصـالـهم الى حـالـة كـبيـرة من
الـضـعف والـوهن والتـشـتت ومن ثم إرغـام دول عـربيـة عـديدة
على تطبيع العالقات مع إسـرائيل مقابل بقائهم على كراسي
احلكم  وقد بـدأت مرحلة الـتطبيع منـذ سن  لكـنها أصبحت
عـلنيـة  اآلن وتكلـلت في مؤتـمر وارسـو  ثم بدأ األمريـكان ب
آونــة وأخــرى اإلعالن لــيس بــشــكل رســمي عـن بــعض بــنـود
ـسلمـون بها صـفقة الـقرن  حتى ال يـتفـاجأ العـالم والعرب وا
فكانت قـرارات ترامب بشـان القدس واجلوالن ثم تـصريحات
وزيـر اخلـارجيـة األمـريـكي عـنـدمـا قـال عن خـطـة الـسالم ب
الـعـرب وإسـرائــيل يـعـني صــفـقـة الـقــرن أنـهـا سـتــتـخـلى عن
ـستـعـمرات اإلسـرائـيلـية في ة مـثل الـقدس وا عـايـير الـقـد ا
الـضـفـة الغـربـيـة وأخـيـراً ولـيس آخرا مـؤتـمـر الـبـحـرين الذي
تـطرق الـى اجلانب االقـتصـادي لصـفـقة الـقرن وإعالن صـهر
تـرامب عراب صفـقة القـرن ان ال دولة فـلسطـينيـة وعاصمـتها
الـقـدس الـشـرقـيـة عـلـى حـدود عام  1967وال الـتـوقف عن بـنـاء
ستوطنات في الضفة الغربية وهذا يعني يا فلسطينيون ويا ا
عــرب ومـسـلـمـون ان ال حلق الـعـودة لـلــفـلـسـطـيـنـيـ والعـودة
التفـاقيات أوسلـو ومدريد وال للـمبادرة الـعربية وسـيتم حصر
نـزوعة الـسالح في غزة الفـلسـطيـنـي في دولـتهم احملـتمـلـة ا
صرية احملاذي لغزة وليقرا العرب وشريط من ارض سيناء ا
قـدسات وفـلسـط  بـعد سـلمـون الفـاحتة عـلى القـدس وا وا
خــيــانــة بــعض احلــكــام  مـن دول اخلــلــيج الــعــربي وغــيــرهم
ـباد ديـنـهم وذهابـهم أذالء صـاغرين بـادئـهم ولقـضـيتـهم و
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ـــاضــيــة من ســـقــوط الــراحل ا
وتولي الـقادم اجلديـد لم تنجح
الــدولــة في تــقــد اخلــدمـة أو
خــفض مـــعــدالت الــبـــطــالــة أو
نـسب الفـقر  أمـا العـشوائـيات
ــــديــــنـــة فـــراحـت تــــفـــتــــرس ا
الـعراقـيـة  فلم تـتـرك مديـنة إال
وامــتــدت إلــيــهــا  وراح جتــار
األزمـــــــــة يـــــــــتـــــــــخــــــــــذون من
الــعــشــوائــيــات جتــارة رائــجـة
ــعـدم مــتــخــذين من الــفــقــيــر ا
ذريـعة لـلـسكـوت عـلى التـجاوز
عـــلى أراضي الــدولــة  وراحت
ن ـنـاطق اخلـضـراء فـريـسـة  ا
وجــد فــيــهــا وسـيــلــة لــلــكـسب
الــسـريـع عـلـى حــسـاب الــوطن
ــــواطن  وبـــالــــتـــأكــــيـــد أن وا
ؤسسة الرسمية والقائم على ا
الــقـرار هــو األكــثـر تــقـصــيـراً 
فــضـــعف الــدولــة  وانـــشــغــال
ــــصـــاحله مـــتــــخـــذ الــــقـــرار 
الـشخصـية واحلزبـية  وتقد
الطـائفـة والقـومية عـلى الوطن
كـلها أسـباب فتـحت الباب على
ـغتـصب مـصـراعـيـهـا حلـلـول ا
والسـارق وآكل السحت احلرام
مـــحل الـــدولــــة في الـــتـــصـــدي
ــســاهــمــة في حل واالدعــاء بـا

األزمة .
في الـــبـــلـــدان األخـــرى تـــوحــد
األزمــــة اخملـــتــــلــــفــــ من أجل
ــصــلــحـــة الــعــلــيــا لــلــوطن  ا
فــــتــــؤجـل اخلالفـــــات وتــــرحل
الـــصــراعـــات احلـــزبــيـــة ويــتم
التـجاوز عـن اإلساءة  فـالوطن
مـــقـــدم عـــلى كل أولـــويـــة  فال
أغـــلى مـن الـــوطن وأســـمى من
اســتــقالله وال أثــمن مـن حــريـة
شـــــعـــــبه . وعـــــلى الـــــفـــــرقــــاء
الـعراقيـ ال الشركـاء التسامي
عن الـصـغـائـر فـالـعـراق أسـمى
مكـانة مـن مصـاحلهم  وشـعبه
أغلى من انتـمائـتهم الثـانوية 
وســـيـــذكـــر الـــتـــاريخ من والى
وتــســامى وتــنــاسى ودافع عن
الوطن  مـثلـما سـيذكـر من باع
وخــان وحــرض وتــآمــر  فــهـو
إلى زوال والـعـراق باق إلـى ما

شاء الله .  
{ أستاذ متمرس 
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