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رأي

ث ــم نف ــت أنه ــا منحته ــم حصان ــة قضائي ــة
ب ــل حصان ــة س ـ ّـمتها دبلوماس ــية ثالث ــا،
وأخيـ ـرًا ألقت بمس ــؤولية ذلك عل ــى الحكومة
الس ــابقة له ــا ،وكأن حكوم ــة املالك ــي س ــقطت
م ــن الس ــماء ولم يش ــكلها ويقوده ــا التحالف
السياس ــي ذات ــه ،والح ــزب اإلس ــامي ذات ــه
«الدع ــوة اإلس ــامية» ،ول ــه ينتم ــي العب ــادي
ال ــذي وص ــف املواه ــب القيادي ــة لزعيم ــه
الحزب ــي الس ــابق والحال ــي – املالك ــي  -ح ــن
تس ــلم من ــه مهم ــات الرئاس ــة بـ»املذهل ــة»!
ـ ـ املوافق ــة عل ــى تش ــكيل ق ــوات «الحش ــد
الش ــعبي» م ــن الفصائ ــل الش ــيعية املس ــلحة
كـ»ب ــدر» و»العصائ ــب» و»كتائ ــب ح ــزب
الل ــه» و»س ــرايا الس ــام» الصدري ــة و»س ــرايا

ُّ
كــلـهــا مــن ال ـغــربــاء واألج ــان ــب ،لــم يـكــن ثمة
سوريون بينهم ،ومن يطالع حاليًا املشاهد
القليلة الصادرة من املناطق التي تقع تحت
سيطرة هذه املجموعات سواء في الرقة أو
ريــف ديــر ال ــزور أو غيرها ،يشاهد مناظر
احـ ـت ــال ال ـغ ٌــرب ــاء لٌ ـل ـمــواط ـنــن ال ـس ــوري ــن،
ٌ
وجوه طارئة غريبة على هذه البلد العتيقة
وسـكــانـهــا املـخـضــرمــن بـعـبــق ال ـح ـضــارات
املتعددة القديمة.
ال بــد أن ال ـحــرب وال ـصــراعــات ٌالـتــي تجرى
ع ـلــى ًاألرض ال ـس ــوري ــة ق ــاس ـي ــة ،وسـتـكــون
صـعـبــة فــي املستقبل إذ طــاملــا كــانــت حـ ُ
ـرب
َ
ال ـع ـص ــاب ــات م ـق ـت ـلــة ل ـل ـج ـيــوش ال ـن ـظــام ـيــة،
ُ
واألدلة تكاد التحصر في اندحار الجيوش
النظامية في الحروب االستنزافية الطويلة
ال ـت ــي تـشـنـهــا ال ـع ـص ــاب ــات .حـ ــدث ذلـ ــك مــع
الجيش األميركي في ثالثة بلدان (فييتنام
وأفغانستان وال ـع ــراق) ،وأصــابــت الجيش
السوفياتي الهزيمة ذاتها في أفغانستان
قبيل انسحابه وتفككه الحقًا.
ـرب
ـ
ح
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ي
ـ
م
إن س ـق ــوط ال ـج ـيــوش الـنـظــا
ً
ً
ال ـع ـصــابــات ت ـكــاد ت ـكــون ق ــاع ــدة صـحـيـحــة
ب ــا ش ـ ــواذ ،ف ـمــا الـ ــذي يـخـتـلــف ف ــي الـحــالــة
السورية؟
ُ
ّ
تصدر وســائــل اإلعــام ووســائــط التواصل
َّ
اإلعــامــي والـخـبــري االلـكـتــرونـيــة ك ــل فترة
مشاهد متصاعدة من التوحش والتطرف
واإلج ــرام غير املسبوق الــذي ُيـمــارس على
عناصر من الجيش السوري ،فبعد العبث
بالسكاكني،
ً
بــاأل ّجـســاد وال ـ ُـرؤوس والــذبــح َ
ـور األخـ ـي ــرة طـ ــرق مـتــوحـشــة
ص ـ ــدرت الـ ـص ـ
ً
ج ــدي ــدة ف ــي ال ـت ـعــا ّمــل م ــع أس ـ ــرى ال ـج ـنــود
السوريني ،حيث صفي الجنود على خلفية

املجاهدي ــن» و»كتائ ــب عاش ــوراء» التابع ــة
لح ــزب املجلس األعلى و»كتائب اإلمام علي»
وغي ــر ذل ــك م ــن كيان ــات مس ــلحة ،وتمويله ــا
وتسليحها بمبالغ طائلة .صحيح أن املردود
العس ــكري له ــذه الق ــوات ال يمك ــن إن ــكاره ف ــي
ص ــد مس ــلحي «داع ــش» ووق ــف تداعي ــات
االنكس ــار العس ــكري للجي ــش الحكوم ــي ف ــي
املوص ــل وتكري ــت والفلوج ــة ولك ــن املع ــارك
ل ــم تحس ــم وليس ــت ف ــي طريقه ــا إلى الحس ــم
القري ــب بل دخ ــل الوضع العس ــكري في حالة
م ــن الجم ــود وثب ــات الخن ــادق بعد اس ــتعادة
بض ــع بل ــدات منه ــا آمرل ــي وبيج ــي وج ــرف
الصخ ــر إضاف ــة ال ــى مصف ــاة بيج ــي وس ــد
املوصل ،ثم أن الثمن االس ــتراتيجي لتش ــكيل
ه ــذه الق ــوات اجتماعي لذلك س ــيكون باهظًا.
وق ــد تحول ــت ه ــذه الق ــوات بم ــرور الوق ــت
وحيثي ــات األم ــر الواق ــع إل ــى ق ــوات مس ــلحة
مدني ــة م ــن مك ــون طائف ــي واح ــد ،رغ ــم أن
املرجعي ــة الش ــيعية العلي ــا ح ــن دع ــت إل ــى
تش ــكيل هذه القوات قامت بتوس ــيع دعوتها
الحقًا لتش ــمل «جميع فئات الش ــعب العراقي
وعل ــى أن يتط ــوع الق ــادرون واملس ــتجيبون
لدعوته ــا ف ــي صف ــوف الجي ــش ولي ــس ف ــي
مليش ــيات مس ــتقلة عنه» .نس ــتدرك ونضيف
أن السياس ــيني العراقي ــن يعتب ــرون كلم ــة
«مليشيات» األجنبية والتي ليس لها مقابل
عرب ــي حص ــري ُس ــبة وش ــتيمة ،ربم ــا ألن
أغلبه ــم قادمون أو مدعومون من مليش ــيات!
وقد زاد من حساس ــية ه ــذه الكلمة أن اإلعالم
الطائف ــي والتكفي ــري املض ــاد دأب عل ــى
وص ــف هذه الق ــوات بـ»املليش ــيات الس ــائبة»،
علم ــا أن كلم ــة «مليش ــيات» اس ــتقرت ف ــي
االس ــتعمال اإلعالم ــي والسياس ــي العراق ــي
للدالل ــة عل ــى املليش ــيات الش ــيعية فق ــط ،أم ــا
املليش ــيات الس ــنية فيش ــار إليه ــا بعب ــارة
«الجماع ــات املس ــلحة» وه ــذان االس ــتعماالن
عراقي ــان حصـ ـرًا.
ـ ـ املوافق ــة عل ــى تش ــكيل مليش ــيات مقابل ــة
للحش ــد الش ــعبي تدع ــى «الح ــرس الوطن ــي»
ف ــي املناط ــق ذات الغالبي ــة العربي ــة الس ــنية،
والت ــي رفض ــت أغل ــب زعام ــات ه ــذه املناط ــق
دخ ــول الجي ــش العراق ــي وق ــوات الحش ــد
الش ــعبي ملحافظاته ــا .واعتب ــرت ذل ــك خط ــا
أحم ــر ،رغ ــم أن بع ــض ه ــذه الزعام ــات حملت

ط ــائ ـف ـي ــةٍ ب ــن أرج ـ ــل ال ـغ ــوغ ــاء ف ــي مــدي ـنــة،
ُ
طريقة شيطانية مبتكرة في القتل ،تسحل
بعدئذ في الشوارع.
األجساد
ٍ
كان الجيش السوري منذ بداية الحرب على
سورية هدفًا أساسيًا ِّ
لهدُ الكيان وتفتيته،
شاعت الروايات التي تصف شهداء الجيش
قادتهم
بأنهم ُيصفون بأيدي زمالئهم أو
ُ
ألنهم يرفضون األوام ــر ،وص ــارت مناقشة
االنشقاق بشكل منطقي أمـرًا متعذرًا ،فقد
ً
ُبولغ بهذه الظاهرة التي لم تكن إال شكال
طبيعيًا عندما تتعرض الجيوش ملثل هذه
ال ـض ـغ ــوط والـ ـض ــخ اإلعـ ــامـ ــي ،ل ــم ت ـكــن إال
ظــاهــرة ف ــرار مــن املـســؤولـيــة وك ــان حجمها
في الحدود املعتادة ملثل هذه الظروف التي
مرت بها سوريا من حرب قاسية.
م ـ ــا فـ ـ ـ ـ َ
ـات املـ ـنـ ـظ ــري ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن ال ــذي ــن
يكتبون بصعوبة انتصار الجيوش على
ال ـع ـصــابــات أن ال ـج ـيــش ف ــي س ــوري ــة ليس
واف ـ ـدًا إل ــى ســاحــة امل ـعــركــة ال ــدائ ــرة ،ولـيــس
ً
مـحـتــا لـهــا أو مــرتــزقــا ،ب ــل ه ــو ي ــداف ــع عن
أرض وطـ ـن ــه .وال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري امل ـم ـثــل
لــوحــد ِة الكيان الـســوري بأطيافه املختلفة
هو الركيزة األساسية التي تستبقي وحدة
األرض الـســوريــة وهــو ضمانته الــوحـيــدة،
وق ــد أثـبــت فــي ال ـس ـنــوات ال ـفــارطــة مــن عمر
ال ـحــرب عـلــى ســوريــا أن ــه ق ــادر عـلــى إكـمــال
مسيرة التضحية والفداء ،وانه استطاع أن
يمر بأصعب املراحل وأن يتجاوزها ،وبات
َّ
إكمال املشوار أقل كلفة.
ازداد ه ــذا الـجـيــش فــي م ـشــوار ال ــدف ــاع عن
س ــوري ــا م ــران ــا وت ــدري ـب ــا ع ـم ـل ـيــا ،واكـتـســب
الـ ـخـ ـب ــرة ال ـ ــازم ـ ــة فـ ــي ح ـ ــرب ال ـع ـص ــاب ــات.
وأض ـي ـف ــت ل ـع ــدي ــده ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـف ـصــائــل

مس ــؤولية س ــيطرة «داع ــش» عل ــى ع ــدد
م ــن م ــدن ه ــذه املناط ــق النس ــحاب الجي ــش
الحكوم ــي وطالب ــت بإرس ــال املزي ــد م ــن ه ــذه
الق ــوات الحكومي ــة ف ــي مناس ــبات أخ ــرى.
ويتأك ــد بالتدري ــج وم ــن خ ــال تس ــريبات
وتصريح ــات رس ــمية أن الح ــرس الوطن ــي
سيتش ــكل من مكون واحد هو املكون العربي
الس ــني وبقي ــادات عس ــكرية م ــن جي ــش
النظ ــام الس ــابق واملنظم ــات املس ــلحة الت ــي
تش ــكلت في س ــنوات االحت ــال األولى وتحت
اإلش ــراف العس ــكري والسياس ــي األميرك ــي
املباش ــر والكثي ــف وبتموي ــل عراق ــي.
إن جوه ــر ه ــذا التط ــور يعن ــي تحوي ــل
املحاصص ــة الطائفية في املؤسس ــات األمنية
ومنه ــا الجي ــش إل ــى تأس ــيس جي ــوش
منفصل ــة قائم ــة على أس ــاس طائف ــي وعرقي

ع ــاوي واملالك ــي والنجيفي .وه ــؤالء الثالثة
ل ــم يجتمع ــوا س ــوية عل ــى طاول ــة اجتم ــاع
واح ــدة ذات م ــرة ،ويكف ــي ملعرف ــة طبيعة هذه
التعيين ــات التفريطي ــة أن نعل ــم أن رئي ــس
الجمهوري ــة نفس ــه ذو منص ــب تش ــريفي
ورم ــزي فكي ــف يكون ل ــه ثالثة ن ــواب؟ إضافة
ال ــى ذل ــك اس ــتمر تعي ــن وانتخ ــاب نائب ــن
لرئي ــس مجل ــس الن ــواب ومثلهم ــا لرئي ــس
ال ــوزراء علم ــا ب ــأن االتفاق قد أج ــري بني أهل
الحك ــم عل ــى أن تك ــون ه ــذه املناص ــب للفت ــرة
االنتقالي ــة فق ــط وق ــد انتهت ه ــذه الفترة منذ
ثمان ــي س ــنوات.
ّ
خالص ــة الق ــول ه ــي أن ه ــذه األمثل ــة عل ــى
النه ــج التفريط ــي ال ــذي يعتم ــده العب ــادي
وتحالف ــه املهيم ــن عل ــى الحكم لي ــس جديدًا،
ً
وه ــو ل ــن يك ــون ح ــا ملعضل ــة النظ ــام غي ــر
القابل ــة للح ــل وه ــي من ناحية أخ ــرى تعبير
ً
صري ــح عل ــى م ــوت وفش ــل ه ــذا النظ ــام أوال.
وه ــي الوج ــه اآلخ ــر للعج ــز عن إص ــاح غير
القاب ــل لإلص ــاح ال ــذي وصلت إلي ــه حكومة
املالك ــي الس ــابقة له ــا ،فرغ ــم أن منهجي ــة
املالك ــي اعتم ــدت اإلف ــراط ف ــي املمانع ــة
والرف ــض اللفظ ــي والل ــف وال ــدوران ولكنه ــا
انته ــت إل ــى وج ــود س ــلطة الف ــرد الواح ــد
املحاف ــظ بمحازبي ــه ومستش ــاريه فق ــط،
ومقاطع ــة األط ــراف املتض ــررة كاف ــة ،حق ــا
ً
وباط ــا ،م ــن ه ــذا النه ــج ،والت ــي عوقب ــت
بحرمانه ــا موقت ــا م ــن الحص ــول عل ــى
مغان ــم الحك ــم وامتيازات ــه .بكلم ــات أخ ــرى،
ف ــإن النه ــج اإلفراط ــي لحكوم ــة املالك ــي ه ــو
الوج ــه اآلخ ــر وغي ــر املنت ــج ب ــل والتخريب ــي
لنه ــج حكومة العب ــادي التفريط ــي وكالهما
س ــيقود إل ــى خ ــراب الع ــراق وإلح ــاق األذى
ً
بش ــعبه ونهب ثرواته وجعل التقس ــيم «حال
س ــائغًا» في نظر العراقيني ،وهذا ما تس ــعى
إلي ــه واش ــنطن وحلفاؤه ــا اإلقليمي ــون وف ــي
داخ ــل الع ــراق .وله ــذا فه ــم يحاول ــون إحي ــاء
عظ ــام العملي ــة السياس ــية الطائفي ــة وه ــي
رمي ــم ،رغ ــم أن العق ــل واملنط ــق والتجرب ــة
ّ
َّ
تق ــول إن «ال ح ــل له ــا إال بحله ــا» ،ولك ــن
أه ــل الحك ــم يري ــدون إقن ــاع الن ــاس بمقول ــة
ّ
تهديدي ــة مفاده ــا« :ودون حله ــا خ ــرط
القت ــاد»!
* كاتب عراقي

الشعبية والحزبية الداعمة (مثل الجيش
الـ ــوط ـ ـنـ ــي وك ـ ـتـ ــائـ ــب األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب وغـ ـي ــره ــا)
ال ـت ــي ع ــان ــت م ــن حـ ــاالت الـشـيـطـنــة وال ـك ــره
واالستعداء الشديد من قبل املسلحني.
إن الطبيعة املحتدمة واملحمومة واملجنونة
في الصراع من اجل السيطرة على سوريا
أو اسـتـنــزافـهــا وتــدم ـيــرهــا ،وال ـت ــي تـشــابــه
بخالصتها الــراهـنــة الخالصة التي وصل
إليها الحزبيون القوميون في الثمانينيات،
يصل الجيش السوري بعناصره اليوم لها،
والذي
مع فارق وحيد أن الطرف املقابل لهم ٌ
ال يــرحـمـهــم ويـمـثــل ٌ بـجـثـثـهــم ه ــو ط ــرف ال
يمثل السوريني .طرف من الغرباء واملرتزقة
ً
واملـضـلـلــن يـشـكـلــون اح ـتــاال واقـعـيــا على
األرض السورية التي كانت لفترات طويلة

وبربريتهم وقلوبهم السوداء بال طيف أو
ّ
العتيقة
أث ــر .وتبقى لـهــذه األرض املــطـهــرة
ً
قــدس ـي ـت ـهــا وج ــال ـه ــا وش ــرف ـه ــا م ـع ـجــونــة
بدماء أوالدها املخلصني الشجعان ،وتورد
َ
فوق ثراها أزهار شقائق النعمان وتنطلق
ُ
في أجوائها نسمات زهر الياسمني.
ال ـيــوم تـتـغـيـ ُـر امل ـع ــادالت وت ـبــدأ ال ـتــوازنــات
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة لـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــون ،وتـ ـ ـت ـ ــول ـ ــد األق ـ ـط ـ ــاب
امل ـت ـعــاك ـســة ،وتـحـتـمــل س ــوري ــا االض ـط ــراب
َ
الـعـظـيــم وال ـفــوضــى الـعـمـيــاء ،وتــدفــع ثـمــن
معمودية الحديد والنار دفاعًا عن دورها
الـ ـحـ ـض ــاري املـ ــوغـ ــل ع ـم ـي ـقــا فـ ــي ال ـت ــاري ــخ
َ
البشري .وها هي وقد دفعت الثمن من دماء
ُ
الفجر
أبنائها املخلصني الشرفاء ،وهاهو
اآلت ـ ــي ي ـل ــوح ف ــي األف ـ ـ ــق ،س ـي ـب ـقــى ف ــي ه ــذا
ُ
يرفع إصبعه معاندًا
الشرق الحضاري من
م ـع ـتــرضــا ع ـل ــى س ـي ــاس ــات «نـ ـظ ــام ال ـعــالــم
الجديد» ،ويقول لسالطني الرجل األبيض
ووكالئهم الحصريني وخدامهم وعمالئهم
املمتلئني بروائح النفط والغاز وعوائدها:
لن تمروا.
بخالصة مفيدة هذا جيش وطني متمرس
ي ـخــوض حــربــه امل ـقــدســة دف ــاع ــا ع ــن أرض ــه
وأرض أج ـ ـ ـ ــداده أمـ ـ ــام فـ ـل ــول م ــن ال ـغ ــرب ــاء
واملــرتــزقــة واملـضـلـلــن ،ولـيــس أمــامــه إال أن
يحقق النصر واستثناء القاعدة.
فهل أدرك الـغــربــاء سـ ّـر ال ـفــوالذ الدمشقي؟
وهــل فـهـمــوا م ـعــادالت فـيــز ًيــاء الـتــاريــخ في
بالدنا ،وهل اشتموا رائحة ملن َ
آثر الرحيل
والغياب عن هذه األرض املشرفة املطهرة؟
إن ــه االسـتـثـنــاء ال ـس ــوري ،اسـتـثـنــاء األرض
واإلنسان.
* كاتب سوري

كانت صفقة «عبد المهدي
 /برزاني» ذروة سياسة التفريط التي
انتهجها العبادي
ه ــي الحش ــد الش ــعبي الش ــيعي والح ــرس
الوطن ــي العرب ــي الس ــني والبيش ــمركة
الك ــردي ،وق ــد قوبل ــت دع ــوة أح ــد أقط ــاب
نظ ــام املحاصص ــة( ،ه ــو مستش ــار األمن ــي
الوطن ــي الس ــابق واملع ــن م ــن قب ــل حاك ــم
الع ــراق األميرك ــي ب ــول بريم ــر ،الطبي ــب
موف ــق الربيع ــي) لدم ــج ه ــذه الجي ــوش ف ــي
ق ــوة واح ــدة تدعى «ق ــوات الح ــرس الوطني»
بالس ــخرية واالس ــتهزاء م ــن قب ــل جمي ــع
األ ط ــراف.
اس ــتمرت حكوم ــة العب ــادي ف ــي املس ــار
التفريط ــي ال ــذي ب ــدأت بع ــض تمظهرات ــه
ف ــي عه ــد الحكوم ــات الس ــابقة كالتعين ــات
اإلرضائي ــة ذات الطاب ــع السياس ــي ،إذ ُع ـ ّـن
أغل ــب القي ــادات السياس ــية الس ــابقة ف ــي
مناص ــب ال مردودي ــة لها ،وال قيمة سياس ــية
أو إداري ــة ولكنه ــا بروات ــب خيالي ــة ،كتعي ــن
ثالث ــة ن ــواب لرئي ــس الجمهوري ــة تص ــدق
عليه ــم صفق ــة «األصدق ــاء األل ــداء» ،وه ــم

لبست الثورة لبوس الحرب
وصارت خليلة لكل الغرباء وأصحاب
األوهام والمغامرات
عــريـنــا ُمـصــانــا آمـنــا مطمئنًا ُم ـحـ ّـرمــا على
القدم الغريبة.
مع هذا القدر املتعاظم من الحقد والتوحش
والـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــر وانـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدام الـ ــرح ـ ـمـ ــة ل ـ ــم ي ـت ـبــق
للمدافعني عن سوريا  -السوريني منذ األزل
 خـيــارًا آخ ــر ،مهما كــانــت األك ــاف باهظةوال ـت ـض ـح ـيــات م ــؤمل ــة ،إال أن ي ـمــأ قلوبهم
ال ـغ ـض ــب وال ــرغـ ـب ــة ال ــوحـ ـي ــدة بــاالن ـت ـصــار
والـ ـ ـ ـ ــذود عـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـبـ ــاد الـ ـت ــي اعـ ـت ــادت
ِّ
ع ـل ــى حـ ـ ــروب الـ ـغ ــرب ــاء ،ف ـي ـم ــرق ــون بــذل ـهــم
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