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الصراع يأخذ منحنى خطيرًا يهدد بقاء األمة
وت��دم�ي��ره��ا ...وت �ج��اوز إس�ق��اط أن�ظ�م��ة ،ب��ل هي
الفوضى الخالقة التي بشرتنا بها كوندوليزا
رايس ،والتي لن تبني أمة ،وخصوصًا إن هناك
أك �ث��ر م��ن أل ��ف ع�لام��ة اس�ت�ف�ه��ام ع�ل��ى رم��وزه��ا
وداعميها وأساليبهم البهلوانية ،وشعاراتهم
وروحهم التي ّ
تشع حقدًا وألسنتهم تقطر سمًا.
ً
وكل ذلك ال يبني مستقبال مزدهرًا ،بل العكس،
ّ
وحول الحلم إلى
وهذا مصدر القلق والتعجب،
كابوس .كذلك ليس ّصدفة أن يتحول اإلسالم
إل� ��ى م �ع �س �ك��رات س��ن��ة وش �ي �ع��ة وال� �ق� �ي ��ادة في
طهران وإسطنبول ونحن ميدان لهذا الصراع
ال��وه �م��ي وي�ص�ب��ح ال �ع��دو اإلس��رائ �ي �ل��ي حليفًا
والسلفية تتأرجح بينها وبني القاعدة .وسط
ذل��ك كله تبحث ع��ن م�ك��ان بعيد ع��ن واشنطن
ون �ي��وي��ورك .وي�ص�ب��ح ال �ع ��راق ال �ع��رب��ي بابليًا

وأش��وري��ًا وكلدانيًا ...ويعلم الله كيف ستكون
س��وري��ا غ �دًا .باختصار ،لقد انجرفنا شعوبًا
ً
ودوال ط��وع��ًا وك��ره��ًا ،وق��دم �ن��ا خ �ي��رة شبابنا
ملعركة الهدم ،التي ال معنى لها سوى التمهيد
ملعركة «هرمجدون» على ما يبدو.
ّ
إن ف��ي الصمت ن��ارًا وف��ي ال�ك�لام ن ��ارًا .فعوامل
القوة أصبحت عوامل دمار .أقول :لقد نجحت
القوى املعادية لألمة في استخدام الجيل الرابع
م��ن ال �ح��روب ،وه��ي ح��رب تحقق أه��داف�ه��ا دون
أي��ة خ�س��ائ��ر .فنحن ق��ادت�ه��ا ووق��وده��ا نمولها
وت�س�ح�ق�ن��ا ...ت��دم�ي��ر ذات ��ي ف��ي م �ع��ارك داح��س
والغبراء ،وعلى شباب هذه األمة أن يعي جيدًا
للتصدي ل��ه ،ألن��ه إذا استمر ذل��ك فلن يصبح
للعرب ف��ي ش�م��ال أفريقيا م�ك��ان ،وستتعرض
ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة للتقسيم واالح� �ت�ل�ال ،ول��ن
ي �ك��ون ل�ل�إس�ل�ام دع � ��وة وال س �ي��ف؛ ف��ال �ع��روب��ة

وب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن هويتهم ال�س�ي��اس�ي��ة ،س��واء
كانوا في النظام الحاكم أو املعارضة املسلحة،
مجرمي حرب تنبغي محاسبتهم ومقاضاتهم
أمام الشعب السوري وشعوب العالم.
منذ العدوان على العراق وغزوه وتدمير دولته،
وليس إسقاط نظام الحكم فيه فقط كما يركز
ال�ب�ع��ض ،وغ ��رس ن�ظ��ام ح�ك��م رج�ع��ي ومتخلف
ً
وفاسد فيه ،بديال للحكم الديكتاتوري الدموي
واملتخلف هو اآلخر ،وهذا «املنطق» الالعقالني
ي�ت�ك��رر ،وه��ا ه��م أه�ل��ه ي�ق��دم��ون��ه ال �ي��وم بنسخة
سورية ال تكاد تختلف إال في تفاصيل هامشية
وصغيرة عن النسخة العراقية ،واملستهدف في
ً
كلتا النسختني هو اإلنسان أوال ،العقل النقدي
وال �ح��ق ف��ي ب �ن��اء م��وق��ف م��رك��ب وب �ن��اء ي��رف��ض
امل�ص��ادرة والقسر واالب �ت��زاز الفكري ثانيًا .لقد
س�ئ�م�ن��ا امل ��واق ��ف ال �خ �ط�ي��ة وال�ت�ب�س�ي�ط�ي��ة ال�ت��ي
تختصر الصراع والواقع التاريخي واملأسوي
ف ��ي م ��واق ��ف «م ��ان ��وي ��ة» ال ت �خ��رج ع ��ن خ�ي��اري��ن
ك�لاه�م��ا ف��ظ وع ��دوان ��ي وغ �ي��ر ع �ق�لان��ي؛ يطالب
ال �خ �ي ��ار األول ب� ��إدان� ��ة ال � �ع� ��دوان ع �ل��ى س��وري��ا
وال��وق��وف في خندق النظام الديكتاتوري دون
قيد أو شرط ،فيما يشترط الخيار الثاني الذي
ال يقل عنه األول سطحية وبؤسًا تأييد العدوان
قبل كل شيء والترحيب ببديل للحكم مشكوك
فيه ،لفرضه الحقًا على الشعب السوري فرضًا.
ت�ت�ع�ك��ز م �ن �ظ��وم��ة ح �ج��ج اإلدارت � �ي ��ن األم �ي��رك �ي��ة
والفرنسية بوصفهما ال��دول�ت�ين األك�ث��ر هوسًا
وإص� � ��رارًا ع�ل��ى ال �ق �ي��ام ب��ال �ع��دوان ع�ل��ى م�ج��زرة

ّ
الغوطة الشرقية .وهنا فهما يكرران أن لديهما
أدل ��ة ق��اط�ع��ة ع�ل��ى أن ال �ن �ظ��ام ال �س��وري م�ت��ورط
في ارت�ك��اب امل�ج��زرة ،ولكن أدل��ة قاطعة لم تقدم
حتى اآلن ،بما يعني أن أوباما وهوالند يريدان
ُدفعة من ال��دم��اء السورية على الحساب وعلى
اع�ت�ب��ار الثقة العمياء بشرفهما وصدقيتهما
ال�ش�خ�ص�ي��ة! إن�ه�م��ا ه�ن��ا ي�س�ت�ب�ق��ان ع�م��ل لجنة
تحقيق األمم املتحدة فتارة يصادران حقها في
ال��وص��ول إل��ى استنتاجات وت�ح��دي��دات للجهة
الفاعلة ،وأخرى يفرغان عملها من أي مضمون
بالترويج لتقارير سرية قيل علنًا بأن مصدرها
امل �خ��اب��رات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة .إن إص � ��رار ال��والي��ات
ّ
املتحدة وحلفائها على أن عمل لجنة التحقيق
ً
األممية يقتصر على التحقق من أن استعماال
للسالح الكيميائي قد حدث ،وهذا هراء محض.
فال أحد يشكك في ذلك تقريبًا ،ولكن األه��م هو
معرفة الطرف الذي ارتكب الجريمة .إن ما نقوله
هنا ليس دفاعًا عن النظام الحكم في سوريا؛
ف �ق��د أس �ل �ف �ن��ا اإلش � � ��ارة إل� ��ى أن ال �ث �ق��ة م �ع��دوم��ة
بجميع أطراف الصراع في سوريا ،ولكنه فضح
ألس��اس�ي��ات منطق ال �ع��دوان وك�ش��ف ملالبساته
ّ
وت ��دل �ي �س ��ات ��ه .إن اه� �ت� �م ��ام ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
وحلفائها بما حدث في غوطة دمشق فقط مع
ّ
اع�ت��راف الجميع ب��أن م�ج��ازر أخ��رى ق��د ارتكبت
ب��ال �س�لاح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي وم� �ج ��ازر أف �ظ��ع ارت�ك�ب��ت
ب��أس �ل �ح��ة أخ� ��رى ط� ��وال ف �ت��رة ال �ح ��رب األه �ل �ي��ة،
وخصوصًا في قرى ريف الالذقية ،يعني ضمن
ّ
م��ا يعني أم��ري��ن :األول ،ه��و أن منطق ال�ع��دوان

واإلس�ل��ام وج �ه��ان لعملة واح� ��دة .ح��ال�ن��ا ح��ال
الجسد املريض حيث تظهر الفيروسات لتفتك
به مهما كانت صغيرة ،ستظهر ديانات لم نعد
نسمع بها ،وكذلك إثنيات منقرضة وستنقض
أمم حولنا لتقص أطرافنا بعد سبتة ومليلة،
وأم الرشراش ،واإلسكندرونة.
ال �س ��ؤال :ه��ل ن�ح��ن م�ج��رم��ون ف��ي ح��ق أنفسنا
لهذا الحد ،أم وصل بنا الغباء مداه؟ هل نحن
ص��م ب�ك��م ع �م��ي؟ ال ن�س�م��ع ال �ط��ائ��رات وال ن��رى
األساطيل ون��ردد أيات الله ونتمسح بها على
الجانبني ،وكل منا ّ
يكبر على اآلخر ليذبحه ال
ليهديه! ثم ما هي النتيجة؟ سيقول الغاوون
ّ
إن الثورة الفرنسية أخ��ذت مئة ع��ام ،وسيقول
آخ ��ر ي�ك�ف��ي أن �ن��ا أس�ق�ط�ن��ا ال� �ط� �غ ��اة ...وغ�ي��ره��ا
م ��ن ح � ��االت اإلن � �ك� ��ار ل�ل�ت�ك�ف�ي��ر ع ��ن ال �س �ي �ئ��ات.
ل�لأس��ف ف��ال��واق��ع ي�ق��ول غ�ي��ر ذل ��ك ،ول�ك��ل عصر
أدوات��ه ووس��ائ�ل��ه .م��ا ن��راه أننا تركنا األه��داف
وتحولنا إلى صراع على سلطة غير موجودة
وأوطان مدمرة وجهاد غير مقدس .وأصبحنا
ج�م�ي�ع��ًا ض �ح��اي��ا ب��اح �ث�ين ع ��ن أم� ��ل وم �ع �ج��زة
تأتي بالحرية والكرامة ،أو خالفة عاشت في
داخلنا نستدعيها بوسائل عصر غير العصر.
أكيد نريد استيقاظ األمة وبعث الحياة فيها،
وه ��ذا ي�ح�ت��اج أن ن��وح��د ق ��درات األم ��ة ونجمع

ما يحدث ـ رغم شرعيته ـ
يجعلنا نعيد القراءة ال أن
نستمر في هذا التيه في
صحراء الوهم

الصراع يأخذ
منحنى خطيرًا
يهدد بقاء
األمة وتجاوز
إسقاط
أنظمة
(أ ف ب)

ش �ت��ات �ه��ا ون �ق �ت � ّح��م ب �ه��ا ال �ع �ص��ر ،وأن يصبح
ال �ش �ي �ع��ة وال �س ��ن ��ة ف ��ي خ �ن��دق واح� � ��د ،وأن كل
االجتهادات التي يقدمها أكثر من  70تنظيمًا
دينيًا سلميًا أو متطرفًا تجمع خيرة شبابنا
منبعها واح��د .وليس من اإلس�لام في شيء أن
تتحول إلى جهاد وهمي! فتلك معركة في غير
محلها ،وهستيريا يجب أن تتوقف لتوظف
ّ
ب �ش �ك��ل م �خ �ت �ل��ف ت� �م ��ام ��ًا .امل� ��ده� ��ش أن ب�ع��ض
األن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة ت��دع��م وت �غ��ذي ه��ذا ال �ص��راع
ال ��دام ��ي ،وم� �ع ��ارك ال��دي��ن ال ��واف ��د ،وت ��داف ��ع عن
الديموقراطية ،وحقوق اإلنسان التي ال وجود
لها عندهم ،وهي تعرف أنها تنتظر دورها في
ال��ذب��ح ،وت�س��اه��م بسخاء ف��ي ال�ح��رب النفسية
املوجهة واملدروسة ملصلحة العدو .ملاذا نبدد
طاقات األمة ،وهل أولوياتنا تصبح كأولويات
ملوك الطوائف بعد سقوط األندلس ...ومن هو

ألول مرة يتحول
الكونغرس األميركي إلى
بديل عملي وشبه رسمي
لألمم المتحدة
يعتمد على االنتقائية لتوجيه ضربة أي��ًا كان
املبرر أو السبب في ه��ذه الفترة ب��ال��ذات وليس
قبلها لتحقيق هدف سياسي هو تعديل الوضع
على األرض وترجيح كفة حلفائهم في املعارضة
السورية املسلحة .والثاني ،هو استهانتهم إن
ل��م نقل إهانتهم ل�ع��ذاب��ات ال�س��وري�ين ودمائهم
التي تسفك منذ سنتني ونصف سنة بأسلحة
النظام وأسلحة حلفائهم على حد السواء.
إن امل��وق��ف امل��رك��ب م��ن ال��وض��ع ال�س��وري عمومًا،
ول �ك��ي ي �ك��ون م �ت �س��اوق��ًا م��ع ال �ت��اري��خ وال �ع��دال��ة
وح� �ق ��وق اإلن � �س ��ان ي �ن �ب �غ��ي أن ي �ب ��دأ م ��ن إدان� ��ة
العدوان الغربي العسكري الوشيك على سوريا
ً
واعتباره عمال إجراميًا سيؤدي إلى إطالة أمد
الحرب واستمرار عذابات الشعب السوري ،وقد
ي�ف�ت��ح ال �ب��اب ع �ل��ى اح �ت �م��االت ت�ق�س�ي��م وت��دم�ي��ر
سوريا مزيدًا من الدمار .ولكن ال ينبغي االكتفاء
بتسجيل هذه اإلدانة ،إنما ينبغي ربطها بإدانة
ن�ظ��ام ال�ح�ك��م ب�س��وري��ا وب�م�ع��ارض�ي��ه املسلحني
ملسؤولية الطرفني املباشرة عن وصول الوضع
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ال�ع��دو وم�ص��در ال�خ�ط��ر...م��ا ه��و ال�ح��ل ،ث��م م��اذا
بعد هذا؟
ولذا وقبل فوات األوان فإنني أرى اآلتي:
ً
أوال :أدع ��و امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ألخ��ذ
زمام املبادرة والدعوة إلى قمة عاجلة ملعالجة
ومراجعة ول�ت��دارس ه��ذا الوضع ال��ذي وصلنا
إليه إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،آخذين في االعتبار
مطالب الجماهير وأحالم الشباب وكرامة األمة
وك�ب��ري��اء ه��ا ،واألخ ��ذ بالعلم ال ��ذي خاصمناه
ً
طويال كعرب «فنحن نريد من هذه القمة إنقاذ
ما يمكن إنقاذه».
ثانيًا :الدعوة إلى قمة أخرى سريعة وموازية
تجمع تركيا وإي��ران ومصر على أرض اململكة
إلط �ف��اء ال �ن��ار امل�ش�ت�ع�ل��ة ف��ي س ��وري ��ا ،ال �ت��ي قد
ت � �ط� ��اول ل �ب �ن ��ان واألردن .ول � ��ن ي� �خ ��رج م�ن�ه��ا
أح��د منتصرًا ،ب��ل ستتحول إل��ى دول��ة فاشلة
تحكمها الفوضى ،وتصبح الجزيرة العربية
م�ح��اص��رة ب��دول تحكمها ال�ف��وض��ى م��ن اليمن
للعراق إلى سوريا ،ولها ح��دود ال ح��دود لها،
وكلنا يعرف حساسية دول الخليج والنفط.
وك �ي��ف س�ي�ص�ب��ح ال� �ص ��راع وأدوات� � ��ه وم�ط��ام��ع
ومصالح ال��دول ال�ك�ب��رى ،وعندما أت�ح��دث عن
إي ��ران وت��رك�ي��ا ،فهما ج�ن��اح��ا ال�س�ن��ة والشيعة
وبطال الصراع الوهمي بني املسلمني واتفاقنا
م �ع �ه ��م ع� ��ام� ��ل ق� � ��وة ل �ل��إس �ل��ام إذا م � ��ا ت �ح��ول
إل ��ى ق ��وة إي �ج��اب �ي��ة ورس ��ال ��ة م�ه�م��ة ألع��دائ �ن��ا،
وه ��ذا ه��و امل �ط �ل��وب وم �م �ك��ن ،ب��ل واج ��ب دي�ن��ي
واستراتيجي.
ثالثًا :أدعو السعودية إلى رعاية حوار يجمع
ك��اف��ة األح� ��زاب وال �ت �ي��ارات ال��دي�ن�ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م
ال�ع��رب��ي ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك اإلخ� ��وان وال �ق��اع��دة لكي
ً
ي�ج�ت�م�ع��وا ع �ل��ى ك�ل�م��ة س � ��واء ،ب� ��دال م��ن ت�ب��ري��ر
هذه القدرات وتوظيفها حيث يجب أن تكون.
إذا كانوا يريدون رفع راي��ة املسلمني وتوحيد
كلمتهم.
أخ �ي �رًا :لقد انسقنا بعيدًا وب��ددن��ا أح�ل�ام هذه
األمة في مستقبل مشرق ما لم نبادر في إعادة
ال � �ق� ��راءة ل �ل��واق��ع ب �ش �ك��ل ع �ل �م��ي م � � ��دروس؛ ألن
الفريضة الغائبة ع��ن ه��ذه األم��ة ه��ي «العلم»،
ف�ل�ق��د س�ي�ط��ر ال�ج�ه��ل ع�ل��ى ال �ع �ق��ول وأص�ب�ح��ت
ال �ه��وة بيننا وب�ي�ن األم ��م ال�ت��ي ارت� ��ادت امل��ري��خ
تتسع ونحن نتوه في صحراء الوهم والوهن.
ولذا علينا أن نشحذ الهمم ونرص الصفوف.
فهذه األمة العظيمة تستحق مكانة غير هذه،
وعلى أبنائها أن يتحملوا مسؤولياتهم للدفاع
عنها بالوعي من األخطار التي تهدد وجودها
وتسخير طاقاتها الخالقة بشكل إيجابي ليس
بالحقد األعمى الذي يدمر كل شيء .علينا أن
ال نفقد األمل في معالجة أمورنا بالحكمة قبل
فوات األوان وتصحيح املسار.
* سياسي ليبي

إل��ى م��ا وص��ل إل �ي��ه .أم��ا ال �ج��زء األخ �ي��ر ،ال ��ذي ال
يقل أهمية ع��ن تسجيل اإلدان ��ات ،فهو املتعلق
باإللحاح على ض��رورة الحل السياسي لألزمة
السورية ككل وإنهاء القتال والبدء بحوار ورفع
ال �غ �ط��اء ال�س�ي��اس��ي ع��ن أي ط ��رف ي��رف��ض الحل
ال �س �ي��اس��ي وي��ري��د م��واص �ل��ة س �ف��ك ال ��دم ��اء كما
ْ
أسلفنا .إن موقفًا مركبًا كهذا ينبغي له أن يسود
في خطاب الرافضني للعدوان أو التخندق مع
ال�ن�ظ��ام ال�ح��اك��م ف�ل��ن يختلف ع��ن ال�ت�خ�ن��دق مع
املعارضة املسلحة وعموم معسكر «الحربجية»
امل��ؤي��دي��ن ل�ل�ع��دوان ال�غ��رب��ي .إن دروس ال�ع��دوان
ع�ل��ى ال �ع��راق واح �ت�لال��ه وت��دم �ي��ره وس �ف��ك دم��اء
ش�ع�ب��ه ،ال ��ذي ل��م ي�ت��وق��ف ط ��وال ع�ق��د م��ن ال��زم��ن
وال يزال مستمرًا حتى اآلن ،تؤكد صحة مغزى
ه��ذا امل��وق��ف امل��رك��ب وع�ط��ل وال منطقية املوقف
التبسيطي املانوي القائم الذي يلخصه شعار:
إما أسود أو أبيض!
وأخ�ي�رًا ،إن أم�رًا جديدًا وخطيرًا قد ح��دث على
الصعيد العاملي ،فألول مرة يتحول الكونغرس
األميركي بغرفتيه إلى بديل عملي وشبه رسمي
لألمم املتحدة بموافقة أغلب األطراف ورضاهم،
وأص�ب��ح ق��رار ال�ق�ي��ام ب��ال�ع��دوان العسكري على
س��وري��ا م��ن ع��دم��ه ب�ي��د ال �ك��ون �غ��رس األم �ي��رك��ي،
وه � ��ذا إن� �ج ��از ج � َ�دي ��د ي �ن �ب �غ��ي ت�س�ج�ي�ل��ه ب��اس��م
ألوب��ام��ا ،ول��م يبق أم��ام جميع ال��ذي��ن يحبسون
أنفاسهم اآلن بانتظار ق��رار الكونغرس سوى
إهالة حفنات التراب على ضريح األمم املتحدة!
* كاتب عراقي

