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حرفيًا إنهم يريدون لعملية تكريت أن تكون
مختلفة في النتائج (عــن معركة كوباني/
عني العرب التي ساواها الطيران األميركي
والـ ـ ــدولـ ـ ــي بـ ـ ـ ــاألرض وع ـ ـ ــدم إل ـ ـحـ ــاق األذى
بــاملــدنـيــن) عـبــر عمليات األرض املـحــروقــة
والـقـصــف الـسـجــادي الـتــي لطاملا اعتمدها
الجيش األميركي قديمًا وحديثًا في العراق
وغيره ،واملرجح أن يكون العبادي ومن معه
يــدركــون ثمن االنتصار الباهظ في معركة

ك ـه ــذه إذا خ ـي ـضــت ب ــال ـط ــرق «األم ـي ــرك ـي ــة»
التقليدية.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـ ـ ــوزن ال ـع ـس ـك ــري ل ـل ـقــوتــن
امل ـت ــواج ـه ـت ــن ،وإذا م ــا ع ـل ـم ـنــا أن بـعــض
ال ـت ـقــديــرات ل ـعــديــد قـ ــوات مـسـلـحــي تنظيم
«الـ ــدولـ ــة» ت ــذه ــب إل ــى أن ـه ــم ق ــد ال ي ــزي ــدون
عـلــى ألـفــي مـقــاتــل فــي تـكــريــت ،فــي مواجهة
أكثر مــن ثالثني ألفًا مــن الـقــوات الحكومية
ومـســانــديـهــا ،فسنكون أم ــام فــرق كبير في

ّ
الشعبية
س ـن ــوات ،حـتــى ان ـت ـصــرت اإلرادة
ّ
األميركي وكنسته من بالدها
على الطاغوت
إلى غير رجعة.
■■■
ّ
وبما أن هــذه الــدول انتصرت على الباطل،
ّ ْ
ف ـكــان م ــن الـطـبـيـعــي أن تـنـتـصــر للضعفاء
ُ
وللمستضعفني على وجــه هــذه البسيطة،
واألمـثـلــة على ذلــك كثيرة :أتــذكــرون البطل
هوغو تشافيز ،الذي أصبح عربيًا أكثر من
ال ـعــرب ،وقـطــع عــاقــاتــه مــع دول ــة االحـتــال
بـسـبــب مـمــارســاتـهــا ض ـ ّـد الـشـعــب الـعــربـ ّـي
ّ
الفلسطيني؟ أتذكرون كيف أمهل سفارة تل
أبيب في كاراكاس  72ساعة ملغادرة بالده
ْ
بـعــد أن أع ـ ّلــن قـطــع عــاقــاتــه مــع إســرائـيــل؟
أتذكرون أنه قام بهذه الخطوات ،في الوقت
ّ
ال ــذي ك ــان فـيــه ال ـســواد األع ـظــم مــن الـحــكــام
ال ـعــرب يـقــومــون ب ــدور الـخـيــانــة والـتـخــاذل
ٌ
وال ـتــواطــؤ مــع «ال ـع ــدو ال ـص ـه ـيــونـ ّـي» .دول
فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا ال ــات ـي ـن ـ ّـي ــة ت ـق ـط ــع عــاقــات ـهــا
الــدب ـلــومــاسـ ّـيــة م ــع إس ــرائ ـي ــل ،وف ــي الــوقــت
ّ
الدولة
عينه ،حكام العرب يستجدون هــذه
ً
ّ
أبوابها سـرًا وعالنية
املارقة ويــدقــون على ّ
ل ــإجـ ـه ــاز عـ ـل ــى مـ ــا تـ ـب ــق ــى مـ ــن ف ـل ـس ـطــن؟
وي ـحـ ّـجــون إل ــى الـبـيــت األب ـيــض اس ـتــرضـ ً
ـاء
ّ
للرئيس املــوجــود ه ـنــاك ،ذل ــك أن الـعــروش
امل ـ ـهـ ــزوزة ،واملـ ــأزومـ ــة واملـ ـه ــزوم ــة ،ال تـقــدر

ّ
عـلــى مــواص ـلــة مـسـيــرة الـتـخــلــف وتـكــريــس
األمـ ـ ّـيـ ــة ُ
ومـ ـ ـع ـ ــاداة الـ ـحـ ـض ــارة ،ب ـ ــدون مــامــا
أميركا وحمايتها .وهنا يتبادر إلى الذهن
ّ
السؤال األهــم باعتقادنا املتواضع :ملــاذا لم
ّ
تتمكن رأس األف ـعــى ،أمـيــركــا ،مــن تأسيس
ّ
وتشكيل تنظيمات وحشية وبربرية على
شاكلة داعش؟ ملاذا فشلت في إقامة داعش
ّ
ّ
كولومبي؟ هل ألن رجــال الدين في أميركا
ْ
ّ
الالتينية كانوا إلى جانب الثوار؟ أو لنسأل
ّ
بصور ٍة أكثر صريحة :هل ألن هذه الشعوب
ا ّملـسـيـحـ ّـيــة ً-ال ـكــاثــول ـي ـكـ ّـيــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ّ
أنـهــا متدينة ج ـدًا ،ق ــررت أن اح ـتــرام الدين
ّ
باملرة مع تطلعاتها
وتعاليمه ال يتناقض
إلــى الـحـ ّ
ـريــة واالس ـت ـقــال؟ خــافــا ملــا ُيجري
ّ
ّ
فــي ا ُلــو ّطــن ال ـعــربــي ،حـيــث يتحالف املـفــكــر
مع املكفر إلخافة الشعوب .وأكثر من ذلك،
ّ
ْ
لـقــد ص ــدق َم ــن ق ــال إن هـنــاك بــونــا شاسعًا
ب ــن ّأمـ ــة مـشـغــولــة بـتـفـسـيــر األح ـ ــام وبــن
ّأم ــة تعمل على تحقيقها .الـفـتــاوى تصدر
ّ
ـوب ،ون ـحــن ،نـخــاف الله
ـدب وصـ ـ ٍ
مــن ك ــل ح ـ ٍ
ج ـدًا ،نسير بحسبها ووفـقـهــا ،على الرغم
ّ
مــن أن ســوادهــا األع ـظــم يـصــدر مــن «رج ــال
دي ــن» ال نـعــرف أصـلـهــم مــن فصلهم .نحن،
يجب التأكيد ،ليس ضـ ّـد ّ
التدين ،ولكن في
ُ
ْ
املقابل نرفض رفضًا قاطعًا أن يكون الدين
ُ
ّ
هو املرجعية الوحيدة لنا .مضافًا إلى ذلك،

األعــداد واملعدات بني القوتني املتحاربتني،
ولـ ـك ــن ه ـ ــذا ال ـ ـفـ ــرق ،ك ـم ــا ي ـف ـســر امل ـح ـل ـلــون
العسكريون ،طبيعي جدًا في هذا النوع من
املعارك ألسباب عدة منها:
ً
إن الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة امل ـش ـتــركــة ف ـعــا في
ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـق ــدم واالقـ ـتـ ـح ــام ف ــي مــواج ـهــة
مسلحي تنظيم «الدولة» ال تتجاوز بضعة
آالف م ـقــاتــل ،أم ــا غــالـبـيــة الـ ـق ــوات األخ ــرى
فستكون مهمتها مسك األرض وتطهيرها
مــن األل ـغ ــام وال ـع ـبــوات الـنــاسـفــة والتمهيد
إلع ــادة الـنــازحــن إلــى ديــارهــم وهــم بمئات
اآلالف ،وع ــدم ت ـكــرار مــا ك ــان يـحــدث سابقًا
مـ ــن ع ـم ـل ـي ــات ت ـط ـه ـيــر واسـ ـتـ ـي ــاء ســري ـعــة
يتلوها انسحاب وهكذا .وثانيًا ،فالتنظيم
التكفيري يخوض حرب عصابات انتحارية

متى كانت دماء العراقيين
أو غيرهم تؤخذ في حساب
العسكرية األميركية؟
تقوم على تكتيكات دفاعية تعتمد التفخيخ
الـشــامــل والـهـجـمــات الــدفــاعـيــة االنـتـحــاريــة
والـقـنــص الـكـثـيــف ،وه ــذه التكتيكات التي
أثبتت جــدواهــا وفعاليتها تستلزم عديدًا
كبيرًا في القوات املهاجمة .عامل آخر ومهم
يفسر لنا هذا الفارق بني القوتني هو اتساع
رقعة ميدان املعركة الرئيسية والــذي قدره
ً
بعض املحللني بخمسني كليومترًا طــوال،
وخمسة وعشرين كيلومترًا عرضًا ،أي ما
يساوي تقريبًا ألفًا ومئتني وخمسني كيلو
م ـت ـرًا مــرب ـعــا ،وهـ ــذه م ـســاحــة هــائ ـلــة وذات
ت ـض ــاري ــس م ـت ـنــوعــة وص ـع ـب ــة ع ــرف ــت بـهــا
محافظة صالح الدين تستلزم عديدًا كبيرًا
وغطاء جويًا كثيفًا أيضًا.
على األرض جاءت النتائج الرقمية املعلنة
لـهــذه العملية جـيــدة ومـتـفــائـلــة مــن وجهة
نظر الحكومة التي أعلنت يوم أمس أن أكثر
 97قضاء وناحية وقرية وحيًا تم تطهيرها،
أتبعتها الـيــوم بأخبار أك ــدت فيها تحرير
أك ـثــر مــن سـبــع مـنــاطــق فــي املـحــافـظــة .غير
أن طابع البطء في التنفيذ ال يمكن إنكاره
وأن العملية ككل ستستغرق وقـتــا أطــول،
رغ ــم ال ـت ـصــري ـحــات الـحـكــومـيــة ال ـتــي قــالــت
ب ــأن التنفيذ ك ــان أس ــرع مـمــا خـطــط لــه في
اليومني الثاني والـثــالــث ،أمــا الـيــوم فيبدو
أن الـتــوقـعــات ب ــدأت تميل إل ــى «الــواقـعـيــة»
وهــو ما صــرح به النائب عن دولــة القانون
واملـسـتـشــار األمـنــي الـســابــق لحاكم الـعــراق

ف ــي زم ــن ال ـع ــومل ــة ،بــات ــت ف ـضــائ ـيــات الــديــن
والـتـ ّـديــن تنتشر فــي عاملنا الـعــر ّبـ ّـي كالنار
ُ
ُ ّ
كفر والثالث
ُفي ّ الهشيم ،هذا يحرض ،ذاك ي ُ
يفسر بطريقةٍ مشوهةٍ إلقناع املشاهدين؟
مل ُــاذا هــذا الكم الهائل مــن هــذه الفضائيات
ّ
املـعــاديــة لكل مــا هــو قــومـ ّـي عــربـ ّـي؟ هــل هذا
التنوير الذي نطمح إليه؟ هل بهذه الطريقة

الم ّ
ّ
الديني ُ
تشدد
الخطاب
هيمنة
ّ
ّ
واألصولي على األجندة العربية،
أعادتنا سنوات إلى الوراء
نتحرر من الدواعش على أشكالهم؟ ولكن،
ملــاذا نعود بالالئمة على هــذه الفضائيات
ّ
عربية بدعم
في الوقت الذي تقوم فيه دول
ه ـ ــذه ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـت ـك ـف ـيـ ّ
ـريــة بــاألس ـل ـحــة
والعتاد وباألموال املنهوبة من الشعوب؟
■■■
ال ُيـمـكــن إعـ ــادة كـتــابــة ال ـتــاريـ ُـخ ،وبــالـ ُتــالــي
ّ
علينا أن نلجأ إلــى القائد واملعلم وامللهم،
جـمــال عـبـ ُـد الـنــاصــر ،ال ّــذي ق ــال عــن جماعة
اإلخ ــوان املسلمني« :إنــنــي حــاولــت التعامل
ّ
ـف
م ــع اإلخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن ،ول ـك ــن ب ـك ــل أس ـ ٍ

رأي

ب ــول بــريـمــر مــوفــق الــربـيـعــي ،ال ــذي ق ــال إن
العمليات ستستغرق وقتًا أطــول ،متناغمًا
ب ــذل ــك مـ ــع مـ ــا ق ــال ــه م ـ ـسـ ــؤولـ ــون وص ـح ــف
أم ـي ــرك ـي ــة ال ي ـب ــدو أن ـه ــا مـتـحـمـســة ل ــرؤي ــة
انتصار عراقي بعيد عنها.
ً
غـيــر أن وج ـه ــات الـنـظــر األقـ ــل ت ـف ــاؤال هــذه
ليست خالية من املضمون تمامًا ،فاألكيد
هو أن ثمن االنتصار على مسلحي «داعش»
دون تدمير امل ــدن على الطريقة األميركية
سـيـكــون بــاهـظــا وشــاقــا وسيستغرق وقتًا
أطـ ـ ــول وقـ ــد ي ـت ـح ــول إلـ ــى حـ ــرب اس ـت ـن ــزاف
ط ــوي ـل ــة ك ـم ــا ت ـن ـب ــأت ص ـح ـي ـفــة «واش ـن ـط ــن
ب ــوس ــت» ،أم ــا الـحـكــومــة الـعــراقـيــة أو للدقة
ن ـظــام الـحـكــم كـكــل فـقــد راه ــن عـلــى تحقيق
ن ـص ــر ح ــاس ــم وسـ ــريـ ــع ووض ـ ـ ــع ث ـق ـل ــه كـلــه
فــي هــذا االت ـجــاه .ويـبــدو أن أقـطــاب النظام
مقتنعون بتحقيق نصر ما بعد حشد كل
ه ــذه ال ـع ــدة وال ـع ـتــاد واس ـت ـث ـمــروا األجـ ــواء
السياسية والنفسية الـســائــدة فــي الـعــراق
واإلقليم والعالم بعد سلسلة جرائم تنظيم
«الدولة» خالل األشهر املاضية.
إن من املمكن واملرجح انتهاء معركة تكريت
بهزيمة «داع ــش» فــي مــدى زمني متوسط،
ولـ ـك ــن ب ـح ـص ـي ـلــة أثـ ـق ــل مـ ــن ال ـخ ـس ــائ ــر فــي
صفوف الـقــوات الحكومية واملـســانــدة لها،
غير أن نهاية هــذه املعركة لن تكون نهاية
الـحــرب ضــد التمرد التكفيري املسلح إنما
قد تكون بداية هذه النهاية.
ً
إن ن ـظ ــام ال ـح ـكــم ف ــي الـ ـع ــراق ل ـيــس مــؤهــا
لـهــزيـمــة ه ــذا ال ـت ـمــرد امل ـس ـلــح الــرج ـعــي ذي
الـسـمــات الـفــاشـيــة بشكل ت ــام ونـهــائــي ،وال
ه ــو ج ــدي ــر بـ ــه .وهـ ــو ح ـت ــى ل ــو ك ـس ــب ه ــذه
امل ـعــركــة ف ـلــن يـفـعــل س ــوى أن يـطـيــل أيــامــه
ً
قليال ولكنه لــن يصلح مــا أفـســده وتسبب
ب ــه م ــن م ـصــائــب ووي ـ ــات ل ـل ـعــراق ـيــن على
جميع ُ
الصعد ،غير أن هــذا املوقف النقدي
من نظام الحكم املحاصصاتي ال ينبغي أن
تترتب عليه مواقف معارضة أو متحفظة
ع ـلــى الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة ال ـت ــي تـسـتـهــدف
ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى ال ـت ـم ــرد ال ـت ـك ـف ـيــري املـسـلــح
وتطهير املدن واملناطق التي يسيطر عليها
وإن ـق ــاذ أه ـل ـهــا م ــن شـ ـ ــروره ،فـثـمــة مـســاحــة
ينبغي أن تستعمل بحذر وانتباه من قبل
القوى والعناصر الديموقراطية واليسارية
العراقية على هشاشتها وتشرذمها ،وتقع
تلك املساحة بني خط معارضة نظام حكم
املحاصصة الطائفية وبني التأييد الواعي
وامل ـت ـح ـف ــظ ل ـل ـمــؤس ـســة األم ـن ـي ــة ال ـعــراق ـيــة
ال ـســاع ـيــة لـهــزيـمــة ه ــذا ال ـت ـمــرد وم ـشــروعــه
الظالمي ،السياسي واالجتماعي.
* كاتب عراقي

ّ
وج ــدت فـكــرهــم يتلخص فــي الــوصــول إلــى
ّ
السلطة ب ـ ّ
ـأي ثـمـ ٍـن ،وال يــوجــد أي مستقبل
لــدي ـهــم ف ــي رف ـعــة وإع ـ ــاء ال ــوط ــن ،وعـنــدمــا
ان ـت ـقــدت ـهــم حـ ــاولـ ــوا اغ ـت ـي ــال ــي ،وال يــوجــد
عليه أمــان على اإلط ــاق» .ومــا ُأشبه اليوم
األصولية امل ّ
ّ
تشد ّدة في
باللبارحة :الحركات
ّ
العربي انتقلت إلى مرحلة أسوأ من
الوطن
مرحلة الستينيات مــن الـقــرن املــاضــي .لقد
باتت تذبح األبرياء ،وتحرق األحياء ،وتقوم
بعمليات وحـشـ ّـيــة يعجز اإلن ـســان الـعـ ّ
ـادي
عــن فهمها .تنشرها ّلـيــرى العالم كــم نحن
ُ
إرهابيون وقتلة وسفاحون ،فيما تواصل
أميركا وإسرائيل الضحك علينا ،وإيهامنا
ّ
ً
فعال ُ
ّ
العربي ،واملأساة
نم ّر في الربيع
بأننا
ّ
الـكـبــرى ،أن ــه بــاســم الــديــن نـقــوم بتشويهه،
وتـ ـش ــوي ــه ص ـ ـ ــورة ال ـ ـعـ ــرب وامل ـس ـل ـم ــن فــي
ال ـعــالــم ...وم ــا زال ــت «ال ـث ــورة الـسـلـمـ ّـيــة» في
ّ
ّ
مستمرة!
سورية العروبة
■■■
ُخ ــاص ــة الـ ـق ــول :هـيـمـنــة ال ـخ ـط ــاب الــدي ـنـ ّـي
ّ
العربية،
املـتـشـ ّـدد واألصــولـ ّـي على األجـنــدة
أعادنا سنوات إلى الوراء ،وجاء على حساب
العربي الــوحـ ّ
ّ
ّ
ـدوي،
القومي
تقهقر الخطاب
ومن دون فصل الدين عن الدولة والسياسة،
ال أمل لهذه ّ
األمة بالنهوض.
ّ
عربي ـ فلسطني
*كاتب
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