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بين البعث والقاعدة
ّ
ي �ت��ردًد ي��وم� ً�ي��ا ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام اإلسرائيلية،
فضال ع��ن املسؤولني السياسيني والعسكريني
اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين .م��ا ي�ج��ب ن�ق��اش��ه أو ال�ت�ن� ّ�ب��ه إليه
االستثمار
ه��و ال�ص�ي��غ ال�ت��ي س�ت��أخ��ذه��ا عملية
ّ
ّ
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ،ف ��ي أش �ك��ال �ه��ا امل � �ت � �ع ��ددة ،إذ إن
تكتفي ،بالتأكيد ،بشكل وحيد من
إسرائيل لن ّ
محاوالت التدخل.
ل�ق��د س�ب��ق ل�ل�س� ّ�ي��د س�م�ي��ر ّج�ع�ج��ع ،رئ �ي��س حزب
«ال�ق��وات اللبنانية» ،أن توقع حصول اغتياالت
ّ
في لبنان ّ:ال ب��د من مشاركة «الحكيم» في مثل
ً
«طبيعيا» معه،
�ان ال�خ�لاف
ه��ذا ال�ت� ّ�وق��ع ،وإن ك� ّ
ّ
ّ
السيد
�وي��ة الجهة امل�ن��ف��ذة! مل��اذا ذل��ك؟ ألن
ف��ي ه�
جعجع لم ّ
يوجه أصابع االتهام إلى إسرائيل :ال
في احتمال ّ
تورطها في اغتيال الحريري ،وال في
ّ
الحديث عن هذا االحتمال ،وال في
مجرد
قبوله
ّ
تسميتها جهة مرشحةّ لتنفيذ االغتياالت.
ّ
ال��واق��ع أن جعجع ي �ح��ذر م��ن ت �ك��رار االغتياالت
ّ
ال�س��اب�ق��ة ،وض ��د ال�ج�ه��ة ال�س��اب�ق��ة ن�ف�س�ه��ا ،ومن
ج��ان��ب ال�ج�ه��ة امل�ت�ه�م��ة ال�س��اب�ق��ة دون سواها...
هكذا يمكن ق��راءة تحذيره ،وليس ّ
ثمة احتمال
آخر في كالمه!
ّ
لكن االحتمال ّ
املرجح موجود في مكان آخر .أما
ّ
ال�ض�ح��اي��ا ،ف�ه��م ك��ل م��ن ي�ج��ري وض��ع اس�م��ه في
لوائح االستهداف والقتلّ ،
ممن يخدم استهدافهم
داخلية ،قد
أو ّقتلهم إدخال اللبنانيني في فتنة
ّ
توفر على إسرائيل كلفة ال�ع��دوان ،أو توفر لها
ف��رص��ة ال�ت��دخ��ل كحامية ل�ف��ري��ق م��ن اللبنانيني
ّ
ضد فريق آخر .أو حتى كمنتقمة لدماء الشهيد
رفيق الحريري!
ّ
لقد كان القتل ً
دائما وسيلة الصهاينة املفضلة
لتنفيذ أهدافهم .االغتياالت واملجازر كانت هي
ً
يضع
ال��وس�ي�ل��ة األف �ع��ل ًواألك �ث��ر اس �ت �خ��دام��ا .ل��م ّ
ال�ص�ه��اي�ن��ة ح� ��دودا ل�ج��رائ�م�ه��م م��ا دام ��ت تحقق
ال�ه��دف امل�ن�ش��ود .آخ��ر ضحاياهم ك��ان��وا األتراك
التسعة على «أس �ط��ول ال�ح��ري��ة» ،ف��ي آخ��ر شهر
ّ
أي ��ار امل��اض��ي .وق�ب��ل أرب ��ع س �ن��وات ه ��دد قادتهم
بتدمير لبنان وبإعادة الحياة فيه خمسني سنة
ّ
ّ
إلى ال��وراء .وقبل أسابيع عدة لم يتردد قادتهم
العسكريون ف��ي إع�ل�ان اس�ت� ًع��داده��م الستهداف
املدارس واملستشفيات ،فضال عن البنى التحتية

في حربهم املقبلة على لبنان ...هذا وسواه دفع
امل�ع�ل��ق اإلس��رائ �ي �ل��ي ف��ي «ه ��آرت ��س» ،ب�ن��ي زيفر،
بعد جريمة «أسطول الحرية» إلى كشف جانب
أس��اس��ي ت ��ورات ��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ إي��دي��ول��وج��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ن�ف�س��ي في
التكوين الصهيوني :عقدة االض�ط�ه��اد ،وعقدة
ّ
الرد بالقتل دون تردد أو ُ استثناء...
ً
لبنان حتى
ح��وال��ى  150ج��اس��وس��ا ك�ش�ف��وا ف��ي
ّ
ّ
اآلن .س�ي��ؤدي ذل��ك إل��ى إرب��اك ّ ق��درة «مشغليهم»
ّ
التنفيذ .لكن الهدف لن يتغير.
أو إضعافها على
ّ
يجب دائ� ً�م��ا اف�ت��راض أن إسرائيل تملك وسائل
ال�ق�ت��ل ،أو تسعى إل��ى ام�ت�لاك�ه��ا .س�ي�ص� ّ�ح ّ
تنبؤ

حكيم «القوات» ،لكن من الجهة الثانية ولهدف
ً
تماما .ك�لام ال��وزي��ر السابق وئ��ام وهاب
مضاد
ف��ي األس �ب��وع�ي�ن األخ �ي��ري��ن ال ي�ص�ل��ح ه �ن��ا أداة
لالستدالل .بل هو ،بالتأكيد ،من قبيل التهديد
ّ
دون تردد،
�ي ه��ذه األي ��ام .يجبّ ،
ْغير املناسب ف� ّ
لفت النظر إلى أن مثل هذا الكالم قد يمثل مادة
لتمويه الحقيقة ول��دف��ع التهمة ف��ي غير وجهة
الحقيقي!
ّالفاعل ّ ْ
ً
ّ
التنبه
إن ما نود لفت النظر إليه إذن ،هوّ ،أوال:
إلى خطر انتقال إسرائيل إلى تنفيذ اغتياالت في
لبنان بهدف الفتنة .وهو ً
ّ
التنبه والحذر
ثانيا،
حيال خلق مناخات سياسية وإعالمية ،تجعل
ّ
يتحول ً
نارا في الهشيم.
الثقاب اإلسرائيلي،
عود ً
وهو ثالثا ،اتخاذ سياسات وإجراءات لتحسني
الوضع الداخلي اللبناني والعالقات اللبنانية ـــــ
اللبنانية .ولن يحصل ذلك إال بسياسات واعية
ومتواصلة وم�ث��اب��رة ،ول��و اقتضى األم��ر تقديم
تنازالت غير أساسية في هذا الحقل أو ذاك ،ومن
ج��ان��ب األط� ��راف األح ��رص ع�ل��ى إح �ب��اط مخطط
الفتنة اإلسرائيلية ،بالدرجة األولى.
لقد باتت االستفادة من التجارب السابقة مسألة
فأبعد :من
مصيرية .وهنا يجب ال��ذه��اب أبعد
ً
تصحيح لغة التصاريح وامل��واق��ف ،وص��وال إلى
ً
ّ
انتهاء بمقاربة
والتوجهات،
نوعية السياسات
جديدة لسبب االنقسام بني اللبنانيني ،الذي يجد
اللبناني،
مصدره الرئيسي في النظام الطائفي ً
وف��ي الخلل ال��ذي يراكمه ه��ذا النظام جيال بعد
جيل ،وفتنة بعد فتنة ،وأزمة بعد أزمة...
* كاتب وسياسي لبناني

ـملك محمد السادس
ت��راج��ع واض ��ح ف��ي م �ج��ال ال�ت�ن�م�ي��ة االجتماعية
وات �س��اع ال �ه��وة ب�ين ال �ف �ق��راء واألغ �ن �ي��اء وتقلص
الطبقة الوسطى ،كذلك ف��إن الشجاعة التي فتح
بها ملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان،
ل��م ت�ع�ق�ب�ه��ا ش�ج��اع��ة م��وازي��ة إلغ�ل�اق��ه إل ��ى األبد
ووض��ع اآلل�ي��ات الضرورية ملنع تكرار ما حصل
ف��ي امل��اض��ي ،وذل ��ك ع�ب��ر تفعيل ت��وص�ي��ات هيئة
اإلن�ص��اف واملصالحة ،القاضية ب�ض��رورة إقرار
إصالحات مؤسساتية عميقة ،وإصالح القضاء،
وإصالح نظام الشرطة والسجون ،وتحقيق درجة
من الحكامة األمنية تمنع انتهاك حقوق اإلنسان
ف��ي م�خ��اف��ر ال �ش��رط��ة ،وت�ن�ه��ي م��رح�ل��ة املعتقالت
ُ
ستنطق فيها املتهمون في ظروف
السرية التي ي ُ
غير قانونية ،وتنتزع فيها االعترافات بواسطة
التعذيب ،وخاصة بالنسبة إلى امللفات املرتبطة
بمكافحة اإلرهاب.
السؤال الذي ربما لم ننتبه إليه جميعًا هو :هل
ن�م��وذج التنمية «م��ن ف��وق» ال��ذي ُيعتمد اليوم
�رات الديموقراطية؟
سيكون على حساب امل��ؤش� ّ
وه� ��ل دخ �ل �ن��ا ف ��ي م��رح �ل��ة ي �ت �ب��ن��ى ف �ي �ه��ا املغرب
معادلة «التنمية بدون ديموقراطية»؟
مقترح الحكم الذاتي واملبادرة الوطنية للتنمية
البشرية وعدد من املشاريع االقتصادية الكبرى
ك�ل�ه��ا م� �ب ��ادرات م�ل�ك�ي��ة ص��رف��ة ،وه �ن��اك اهتمام
ّ
بتتبع عمليات اإلنجاز
شخصي م��ن قبل امل�ل��ك
والتقويم املرتبطة بهذه املشاريع .بل إن االهتمام
امل�ل�ك��ي ان �ص� ّ�ب ع�ل��ى ت��دش�ين ب�ع��ض املشروعات
الخدماتية البسيطة في مختلف مناطق اململكة.
وهو ما يعني أننا بصدد ترسيخ نموذج تنموي
ي�ن�ط�ل��ق م��ن األع �ل��ى وي �ح �ص��ر ج�م�ي��ع املبادرات
ال �ن��وع �ي��ة ف ��ي أع �ل��ى ق �م��ة ه ��رم ال ��دول ��ة ،وه ��و ما
مؤسسة
سيسهم في املزيد من االعتقاد بأن هناك
ّ
واح��دة ه��ي التي تشتغل ف��ي ال�ب�لاد بينما يغط
الجميع في نوم عميق !!
ً
إن «ن�ظ��ري��ة التنمية م��ن األع �ل��ى» ت�ط��رح إشكاال
مؤسساتيًا عميقًا ب�ش��أن دور ب��اق��ي املؤسسات
وب��اق��ي ال�ف��اع�ل�ين ،وت��ؤث��ر ب��ال�ت��ال��ي ف��ي صورتهم
بالنسبة إلى املواطن العادي.
إن م � ��ا ت� �ح� �ق ��ق م � ��ن إن � � �ج � � ��ازات ع� �ل ��ى الصعيد
االق�ت�ص��ادي والتنموي ال ينبغي أن ُيخفي عنا

ما يرافقه من تراجع على مستوى ثقة املجتمع
ب��امل��ؤس �س��ات ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة م ��ن ح �ك��وم��ة وبرملان
وم �ج��ال��س ج �م��اع �ي��ة ،وه� ��و م ��ا ت�ع�ك�س��ه النسب
املتدنية للمشاركة في االنتخابات ،وهو موقف
يتأسس على كون االنتخابات تنتج مؤسسات
بدون قيمة سياسية حقيقية.
من املؤكد أن الخطاب الرسمي يرى أنه ال تراجع
عن الخيار الديموقراطي ،لكن من املؤكد أيضًا
أن ج�م�ي��ع امل ��ؤش ��رات امل��رت�ب�ط��ة بالديموقراطية
تعرف تراجعات مقلقةّ .فاالنتخابات ل��م تخرج
عن سياق الضبط والتحكم رغم تراجع أسلوب
وذلك باالحتفاظ بثغر التقطيع
التزوير املباشر،
ّ
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ،وال� �ت� �ل ��ك ��ؤ ف� ��ي م ��راج� �ع ��ة اللوائح
االن�ت�خ��اب�ي��ة ،واع�ت�م��اد ن�م��ط اق �ت��راع ال يقطع مع
خيار البلقنة ،والحرص على عدم اعتماد بطاقة
التعريف الوطنية ف��ي التصويت .واألخ�ط��ر من
ه��ذا كله هو االستمرار باعتماد قاعدة «الحزب
األغ� �ل� �ب ��ي» ال � ��ذي ي �ت��أس��س ع �ش �ي��ة االنتخابات
ويحصد الرتبة األولى من حيث النتائج.
كذلك فإن ّ
النيات الطيبة التي جرى بها الحديث
ع��ن إص�ل�اح ال�ق�ض��اء خ�ل�ال اإلح ��دى ع�ش��رة سنة
األخ �ي��رة اس�ت�ن�ف��دت أغ��راض �ه��ا وأص �ب��ح املغاربة
ي�ت�ط�ل�ع��ون إل ��ى إج � ��راءات م�ل�م��وس��ة ت�ع�ي��د إليهم
الثقة بالعدالة التي تكون مستأمنة على حقوقهم
وع�ل��ى مصالحهم وع�ل��ى ث��روات �ه��م ،ع�ل��ى قاعدة
املساواة أمام القانون بني الجميع.
ك��ذل��ك ف� ��إن ال �ت �ق��دم ال �ح��اص��ل ف ��ي م �ج��ال حقوق
اإلن �س��ان ال ي�ل�غ��ي ال �ت �ج��اوزات امل��رت�ك�ب��ة ف��ي هذا
ال� �ب ��اب ،وخ ��اص ��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى امل�ع�ت�ق�ل�ين على
خلفية «مكافحة اإلره��اب» ،ومن أبرزهم معتقلو
م ��ا ي �س� ّ�م��ى «ال �س �ل �ف �ي��ة ال �ج �ه��ادي��ة» واملعتقلون
السياسيون الستة ومن معهم.
ل�ك��ن م��ن اإلن �ص��اف أن ن�ق��ول إن االخ �ت�ل�االت ذات
ال �ط��اب��ع امل��ؤس �س��ات��ي ل�ي�س��ت م �س��ؤول �ي��ة الدولة
وح��ده��ا ،ب��ل ه��ي مسؤولية األح ��زاب السياسية
أيضًا ،وهو ما يستدعي نقاشًا عميقًا في طبيعة
اإلصالحات املؤسساتية والسياسية والقانونية
املطلوبة في املرحلة املقبلة.
* باحث ،وعضو املجلس الوطني
لحزب العدالة والتنمية املغربي

حروب عراقية صغيرة

عالء الالمي*
َ
أح ��دث التسجيل ال�ص��وت��ي امل�ن�س��وب إل��ى زعيم
َ
أح� ��د ج �ن ��اح��ي الَّ �ب �ع��ث ال� �ع ��راق ��ي ع� ��زة إبراهيم
�ذي ُب��ث ُبعيد مجزرة األعظمية التي
ال��دوري ،ال� ّ
ارتكبها مسلحو تنظيم القاعدة ،وأعلن خالله
ال ��دوري أن ح��زب��ه أص�ب��ح امل��رج�ع�ي��ة والحاضنة
الفعلية لجميع فصائل املقاومة الجهادية ،بما
فيها األح ��زاب ال�ك��ردي��ة امل �ع��ارض��ة ،ردود أفعال
ّ
مختلفة وحادة من مختلف األطراف السياسية
وال �ج �م��اع��ات امل�س�ل�ح��ة وخ �ص��وص��ًا م��ن تنظيم
القاعدة وجبهة الجهاد والتغيير «جامع» .وقد
ت�ح��ول��ت ردود األف �ع��ال ت�ل��ك إل ��ى س �ج��ال عنيف
وأق��رب إل��ى ح��رب إعالمية صغيرة بني التنظيم
وال �ح��زب .إن أهمية م��ا ح��دث ال تكمن ف��ي ردود
األف� �ع ��ال ال��راف �ض��ة مل ��زاع ��م ال� � ��دوري ف ��ي خطابه
املسجل بحد ذاتها ،بل في املعلومات واملواقف
ُ
التي ك ِشف عنها خالل السجال واالستنتاجات
التي يمكن التوصل إليها بتحليلها.
جبهة الجهاد والتغيير «جامع» أص��درت بيانًا
ن�ف��ت واس�ت�ن�ك��رت م��ا أع�ل�ن��ه ال � ��دوري ،واعتبرته
مجرد «تخرصات تافهة ال تستحق الرد ...وأنها
ال تعدو أن تكون حديث خرافة» .وأضافت الجبهة
في بيانها «إن مقاومتنا لالحتالل وجهادنا له
لم يكونا يسيران ضمن خطى حزب الدوري وال
في حدود استراتيجيته ،إنما ّأصلهما نابع من
كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله «صلى
ال�ل��ه عليه وس �ل��م» وس �ي��رة ال�س�ل��ف ال�ص��ال��ح في
جهادهم م��ن أج��ل دينهم ودفاعهم ع��ن العرض
واألرض .وإن أم��ر امل �ق��اوم��ة ف��ي ال �ع��راق ل��م يعد
خافيًا على أحد من أن بداياته األولى إنما اشتعل
أوارها بفعل بطوالت الشباب املسلم ممن لم يكن
له حظ عند الدوري أيام حكم حزبه وال قبول.»...
وقالت الجبهة أيضًا إن االحتالل نفسه يعرف أن
هذه االدع��اءات ـــــ التي وردت في خطاب الدوري
املسجل ـــــ ليست بصحيحة بل هي محض افتراء.

الحادة
خروج الخالفات ّ
بين البعث والقاعدة إلى
العلن يشير إلى أن أزمة العمل
المسلح بلغت نقطة الالعودة
َّ
وقد رد البعث «جناح ال��دوري» على هذا البيان
ب�ب�ي��ان م�ض��اد ق��ال ف�ي��ه إن ق ��ادة ح��رك��ة «جامع»
�ات ال �ج �ه��اد هو
«ت� �ط ��اول ��وا ع �ل��ى راي � ��ة م ��ن راي� � � ً
املعتز بالله عزة ال��دوري» ،مسجال أن العمليات
املسلحة التي قام بها الحزب أكثر من العمليات
التي قامت بها الجبهة ،واستغرق الرد في كالم
أيديولوجي طويل وعريض حول عالقة البعث
ب��اإلس�لام عائدًا إل��ى ما ُسمي الحملة اإليمانية
(ق� � ��رارات ح�ك��وم�ي��ة ألس�ل�م��ة م�ظ��اه��ر اجتماعية
معينة وممارسات شائعة في الحياة اليومية)
التي أطلقها الرئيس امل�ع��دوم ص��دام حسني في
سنوات حكمه األخيرة .أما تنظيم القاعدة ،فقد
َّ
رد على زعيم البعث برسالة مفتوحة على لسان
أحد قيادييه ،عبد الله املجاهد .وجاء الرد الذي
ح�م��ل ع �ن��وان «ال �خ��ائ �ب��ون ح�ي�ن ي��زع �م��ون قيادة
رسالة املدعو عزة إبراهيم
على
ّ
املقاومة :تعليق ّ ً
األخ�ي��رة» ،أكثر ح��دة وتشنجًا في رفضه ملزاعم
الدوري ،تكررت فيه بعض املعطيات التي وردت
في بيان «جامع» .كما وردت فيه معلومة ُيكشف
عنها للمرة األول��ى ومفادها أن ال��دوري ف� َّ�ر من
مجابهة ق��وات االح �ت�لال ف��ي الجبهة الشمالية
وم �ق��ر ق �ي��ادت �ه��ا ك��رك��وك دون أن ت�ط�ل��ق القوات
ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ض�خ�م��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ح��ت أمرته،
واملؤلفة من الفيلقني األول والخامس ،رصاصة
واح ��دة على ال �غ��زاة أو ض��د حلفائهم .كما وقع
ال� ��دوري ب�ع��د ذل��ك ف��ي قبضة مسلحي القاعدة
ف��ي منطقة «بيجي» وأن�ه��م ج � ّ�ردوه م��ن السالح
الشخصي ه��و وع�ن��اص��ر ح�م��اي�ت��ه ،ث��م «أطلقوا
بعدما أدركتهم الشفقة ب��ه ...وقالوا لهم
سراحه ً
لستم أه�ل�ا ألن ت��رك�ب��وا ه��ذه امل��راك��ب وتحملوا
ه ��ذه األس �ل �ح��ة ،ف�ق��د ف��ررت��م م��ن ال��زح��ف وخنتم
األمانة فاذهبوا إلى أهلكم مشيًا على األقدام!».
وم��ا م��ن سبب يدعو إل��ى تكذيب ه��ذه املعلومة،
�ذت َّ ف � ��ي س � �ي� ��اق األحداث
وخ � �ص ��وص ��ًا إن أخ � � � َ
املأسوية واملعلومات املؤكدة حول األداء البالغ
السوء للدوري وزمالئه خالل الحرب ،وتحديدًا
في املراحل األخيرة من الغزو.
غير أن خروج السجاالت والخالفات الحادة إلى
العلن ،بني البعث والقاعدة وجماعات مسلحة
أخ ��رى ،وب �ه��ذا امل�س�ت��وى م��ن ال �ح��دة والعدائية،

يشير إلى أن ما كان يوصف بأزمة العمل املسلح
بني الجماعات املسلحة بلغ نقطة ال�لاع��ودة .إن
ال�خ�لاف��ات ب�ين البعث وال�ق��اع��دة ليست جديدة،
فقد حدثت م��رات ع��دي��دة ،رغ��م أن البعث حرص
عدم استفزاز القاعدة أو معاداتها ،وسكت
على ً
ط� ��وي �ل�ا ع �ل ��ى ال� �ج ��رائ ��م وال �ع �م �ل �ي ��ات املسلحة
ال�ف�ظ�ي�ع��ة ال �ت��ي ق��ام��ت ب �ه��ا م�س�ت�ه��دف��ة املدنيني
ال �ع��راق �ي�ين ،ورغ ��م أن ��ه أع �ل��ن ذات م ��رة ف��ي بيان
علني أن مسلحي التنظيم ه��اج�م��وا مجموعة
م��ن البعثيني ك��ان��وا ف��ي طريقهم ل�ض��رب مواقع
لقوات االحتالل وقتلوهم .غير أن االدعاء األخير
للدوري املعروف بميوله النفسية املعقدة َّ
فجر
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال��دم��ام��ل ال �ت��ي ح�ك�م��ت ال �ع�لاق��ة بني
الطرفني.
وبقدر ما تبرئ هذه الخالفات والبيانات الحادة
ساحة حزب الدوري من تهمة التحالف والتنسيق
م��ع تنظيم القاعدة وام �ت��داده السياسي« ،دولة
ال �ع��راق اإلس�لام �ي��ة» ،ف��إن�ه��ا كشفته وع�ل��ى نحو
سيئ أمام أنصاره ومؤيديه .صحيح أن حكومة
امل �ح��اص �ص��ة ال �ط��ائ �ف�ي��ة ب��رئ��اس��ة امل��ال �ك��ي دأبت
على توجيه ات�ه��ام��ات ك�ه��ذه إل��ى الجناح اآلخر
من البعث ،ال��ذي يقوده الضابط محمد يونس
األح �م��د ،واف�ت�ع�ل��ت أزم ��ة دب�ل��وم��اس�ي��ة ك�ب��رى مع
الحكومة السورية ج��راء ذل��ك ،وليس إلى جناح
ال� ��دوري ،ول�ك��ن ذل��ك ال يقلل م��ن ح��دة ع��داء هذه
الحكومة لهذا الجناح .ليس من املستبعد تمامًا
أن يكون البعث «جناح ال��دوري» قد أقام ائتالفًا
سريًا أو تحالف أمر واقع مع تنظيم القاعدة في
مرحلة ما ،ويمكن التذكير هنا بواقعة اكتشاف
أح��د امل�خ��اب��ئ ال�س��ري��ة ل �ل��دوري م��ن ق�ب��ل القوات
األمنية الحكومية أخيرًا على مقربة من مخابئ
ك ��ان ي�ق�ي��م ف�ي�ه��ا م�س�ل�ح��و ال �ق��اع��دة ف ��ي منطقة
نفوذهم في جبال «حمرين» ،ولكنه ـــــ البعث ـــــ
اليوم يحاول جاهدًا االستفادة من حالة التراجع
واالن�ك�ف��اء بفعل ال�ض��رب��ات القوية ال�ت��ي تلقاها
التنظيم من القوات األمنية ،وهو يبذل جهوده
ف��ي االن �ت �ش��ار وال�س�ي�ط��رة امل�ي��دان�ي��ة ف��ي مناطق
نفوذ التنظيم ،غير أن من الواضح أن العمليات
املسلحة التي حدثت أخيرًا والتي تحمل بصمات
ال�ت�ن�ظ�ي��م ال�ت�ك�ف�ي��ري امل ��ذك ��ور وذه ��ب ضحيتها
املئات من املدنيني العراقيني تؤكد أن املحاوالت
البعثية لن تجدي نفعًا ولن تحقق أهدافها.
ع�ل��ى ال �ج��ان��ب اآلخ� ��ر ،ي�ق��ف ح ��زب ال�ب�ع��ث اآلخر
«ج� �ن ��اح األح � �م ��د» م��وق �ف��ًا أك �ث ��ر ال �ت �ب��اس��ًا :فهو
ع�ل��ى ض�ع��ف أدائ ��ه ال�ع�س�ك��ري امل�ي��دان��ي واعتدال
طروحاته السياسية ،ومنها دعواته إلى مراجعة
تجربة حكم البعث واستعداده لالعتذار للشعب
ال �ع��راق��ي ع��ن امل �م��ارس��ات ال�س�ي�ئ��ة ل��ذل��ك الحكم،
يحوز ـــــ وعلى عكس املتوقع ـــــ حصة األس��د من
غ�ض��ب وع ��داء ح�ك��م امل�ح��اص�ص��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة .لقد
ركز املالكي وحكومته بعد التفجيرات النوعية
والدموية التي دم��رت ع��ددًا من ال��وزارات ومقار
الهيئات الحكومية الكبرى على اتهام القاعدة
وال� �ب� �ع ��ث ،وت� �ح ��دي� �دًا ج� �ن ��اح األح � �م� ��د ،وحدثت
األزم ��ة الكبيرة امل�ع��روف��ة وال�ت��ي سلفت اإلشارة
إل �ي �ه��ا م ��ع ال �ح �ك��وم��ة ال �س ��وري ��ة ،ل�ك�ن��ه ف �ش��ل في
ت�ق��دي��م أدل ��ة ح��اس�م��ة ب��اس�ت�ث�ن��اء ع��رض شخص
َ
نسب نفسه إلى الجناح املذكور
معتقل أو أكثر،
واع �ت��رف ب �ت��ورط��ه ف��ي ت�ل��ك ال�ع�م�ل�ي��ات النوعية
وبعدها دخلت العالقة بني الحكومتني العراقية
والسورية في حالة توتر وجمود مستمرين لم
تؤثر فيها تصريحات املالكي التلطيفية األخيرة
يربط العراق
عن «القدر التاريخي املشترك الذي ً
بسوريا ماضيًا وح��اض�رًا ومستقبال» .ويمكن
ه�ن��ا أن نسجل أن ال�ب�ع��ث «ج �ن��اح األح �م��د» كان
قد أعلن على لسان أحد قيادييه ،وهو الضابط
غزوان الكبيسي ،ذات مرة على «قناة العربية» أن
حزبه ال يمانع في التحالف مع القاعدة إذا كان
املستهدف هو «االح�ت�لاالن األميركي واإليراني
العميلة» .ولكن هذا التصريح وحده
والحكومة
ً
ال يكفي َّليكون دليال دامغًا على اتهامات املالكي
ال ��ذي ك��ف ع��ن ت��ردي��ده��ا ح�ت��ى ف��ي ح��ال��ة حدوث
تفجيرات كبيرة.
وعلى الرغم من محدودية تأثير هذه السجاالت
الحادة بني بعث ال��دوري والقاعدة ،إال أنها مع
اق �ت��راب اس�ت�ح�ق��اق ان �س �ح��اب الَ�ق�س��م األك �ب��ر من
�راب آخر،
ق��وات االح�ت�لال ،ستضيف عامل اض�ط� ٍ
وتفتح جبهة جديدة للصراعات بني الجماعات
املسلحة ،وقد تنتقل تلك الصراعات إلى امليدان،
ما يحقق لالحتالل مشروعه في تقريب العراق
من حافة «الصوملة» واالنتحار الذاتي الشامل
ليكون بمقدور االحتالل فرض شروطه بسهولة
وتحويل العراق إلى محمية نفطية أخرى تدور
في الفلك األميركي والغربي إلى جوار محميات
الخليج والجزيرة العربية.
* كاتب عراقي

