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ل�ست عن�صريةje suis Arabe ...

معلومات «دير �شبيغل» وحلقة جديدة
من ا�ستهداف �سورية وحزب اهلل

} د .سلوى خليل األمين

} حميدي العبدالله
مجلة «دير شبيغل» األلمانية هي وسيلة اإلع�لام المفضلة لدى ال��دول والقوى
المرتبطة بالكيان الصهيوني ،وال��ت��ي تسعى إل��ى خلق مناخ يضغط على قوى
ودول منظومة المقاومة والممانعة خدمة لحكومات العدو .فهذه المجلة كانت
وراء التسريبات اإلعالمية التي ادّعت بأنّ سورية كانت وراء اغتيال الرئيس رفيق
الحريري ،وهي التي أيضا ً كانت منبر التسريبات الالحقة عن التفاصيل المزعومة
لقيام عناصر في حزب الله بتنفيذ عملية االغتيال.
من جديد تنشر المجلة معلومات تشير إلى أنّ في األفق محاولة لخلق ظروف
ومناخ لموجة جديدة من الضغوط تستهدف سورية وحزب الله معاً ،تماما ً مثل
موجات الضغوط السابقة ،التي كانت المعلومات المنشورة نقطة انطالقها .فقد
نشرت المجلة األسبوع الماضي معلومات تتحدث عن «أنّ نظام الرئيس بشار األسد
يعمل سرا ً لبناء مج ّمع تحت األرض يمكنه تصنيع أسلحة نووية» وحسب المجلة
«يقع المصنع في منطقة جبلية وعرة المسالك في غرب البالد ،على بعد كيلومترين
من الحدود اللبنانية» ،وأنّ «الموقع قريب من مدينة القصيْر» ومعروف أنّ القصيْر
أي منطقة «جبلية وعرة المسالك» ،ولكن الحديث
تقع في منطقة سهلية وليس فيها ّ
يدور هنا عن منطقة الهرمل في لبنان وليس منطقة القصيْر ،ال سيما أنّ معلومات
«دير شبيغل» تتحدث «عن كيلو مترين فقط» عن الحدود اللبنانية.
وواضح أنّ المقصود من نشر هذه المعلومات ،في هذا التوقيت بالذات ،ليس
سورية وحدها ،بل حزب الله أيضاً ،والمقصود على وجه الخصوص قوة حزب الله
الصاروخية ،إذ تقدّر تقارير استخبارية صهيونية أنّ بنية حزب الله الصاروخية
طويلة المدى ،تتركز في هذه المنطقة بالذات ،وتزامن نشر معلومات «دير شبيغل»
مع تقارير في الكيان الصهيوني تتحدّث عن امتالك حزب الله أكثر من  150ألف
صاروخ.
أي أنّ نشر المعلومات هذه ،واالدّعاء «بوجود بنية نووية» و«نقل النظام السوري
إلى المجمع الجديد ثمانية آالف قضيب وقود كانت مخصصة لموقع الكبر» هدفه
استدراج تفتيش دولي للمنطقة ،للتع ّرف على البنية الصاروخية لحزب الله التي
تعتقد تل أبيب أنها تتواجد في هذه المنطقة بالذات ،تماما ً مثلما تجري محاوالت
الستخدام الملف النووي اإليراني للبحث في القدرة الصاروخية في إيران.
وطبعا ً حسابات من يقف وراء تسريب هذه المعلومات للمجلة األلمانية تقوم على
أنّ رفض سورية للتفتيش يع ّرضها لعقوبات وحصار إضافي ،وسماحها بالتفتيش
يقود إلى التع ّرف على مواقع انتشار صواريخ حزب الله.
هذا يعني أنّ سورية وحزب الله قد يكونان عرضة مرة أخرى لموجة جديدة من
الضغوط على خلفية هذه المسألة المفتعلة ،إذا أتاحت األحداث والتوازنات الدولية
واإلقليمية ذلك.

هل �ستقترب عودة الحريري؟
} روزانا ر ّمال
ليس سرا ً انّ رئيس الوزراء اللبناني األسبق سعد الحريري يتنقل بين فرنسا والسعودية
منذ بدء األحداث في سورية ،اي منذ ما يقارب السنوات األربع.
غادر الحريري لبنان بسبب الوضع األمني الخطير ،ولكي ال يلحق بآل الحريري مصيبة
جديدة ربما ،وألنّ الحريري حسب اطالعه ونصائح األمنيّين من حوله الذين يحرصون
على سالمته نصحوه بذلك.
ال ينقص لبنان اي مشكلة او مصيبة جديدة بالتأكيد ،وال أحد يتمنى اي خضة في البالد
التي افتقدت الكثير من رجاالتها ،لكن هذه الحال اليوم لم تعد مفهومة...
الحريري قبل ك ّل شيء نائب في البرلمان اللبناني ،وفي ك ّل األحوال يجب أن يكون
حاضرا ً بين شعبه وناسه ،عدا عن أنّ البالد تحتاج إلى تواجد قادة يصولون ويجولون
ويستقبلون ويناقشون ويشرفون على اجتماعات من أجل ح ّل الملفات والقضايا العالقة.
نعم وجود الحريري ضروري في لبنان ،ولماذا على ك ّل من يو ّد اللقاء به الذهاب او السفر
لمالقاته؟ هل تحتمل البالد هذه الحال الى ما ال نهاية؟
الحريري لم يغب وحده بل غابت معه شخصيات أخرى بينها نائب لبناني آخر هو عقاب
صقر ،حتى باتت النيابة في لبنان أسهل وأكثر الوظائف راحة ال تتطلب حتى تسجيل
حضور ،يكفي ان تفوز بالكرسي النيابي حتى تأخذ الفيزا او الباسبور لتجول حول العالم.
كيف يمكن مثالً لنائب مضى على غيابه عن لبنان سنوات ان ال يسمع عنه او منه تصريح
حتى منذ سنين ...كيف يمكن ان ال يمارس نائب لبناني مهامه السياسية.
الجواب معروف ،فكالهما لهما ما يكفي من نصيب في األزمة السورية ،ففي بدايتها
دعما واجتمعا مع معارضين بين فرنسا وتركيا ،وك ّل هذا معروف ،وربما حسب مفهومهما
مقبول من حيث دعم قضية يؤمنان بها ،على الرغم من انها لم تكن سوى دعما ً لـ«ثورة»
أصبحت إرهابا ً على الصعد والجوانب كافة.
طالما أنّ اإلرهاب اليوم بات يضرب الجميع في هذا العالم ،وطالما انّ العالم تظاهر ليؤكد
المؤكد «اإلرهاب ال ولن يوفر احداً» ،فلماذا ال يعود الحريري ويوفر عناء المراسلة ،وحتى
من دون اي تفاعل او لقاء ،يكفي حضوره لتشعر قاعدته بوجوده وتغطيته لها واهتمامه
بها...
أي وقت مضى ،فال تح ّل
حضور الحريري في هذا الزمن المتشنّج يبدو حاجة أكثر من ّ
ك ّل األمور على «تويتر» أو عبر تصريحات او جمل يخاطب بها الناس الذين يحتاجون الى
صحت تسميته «باالعتدال».
مالقاة مرجع سني معتدل وسط اإلرهاب المتفشي إذا ّ
وعلى انّ الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله قد انطلق ،فهذا ّ
يبشر بأن نجاح هذا
الحوار سينتج عنه بالتأكيد مشهد لقاء ثنائي بين األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري.
أي وقت مضى ،لكن حتى يحين موعده ،أليس من األفضل
ويبدو هذا اللقاء أقرب من ّ
عودة الحريري والشخصيات األخرى التي تتمتع بصفات دستورية إلى البالد ،فتمارس
مهامها وتناقش في ملفاتها وأه ّمها إيجاد ح ّل النتخاب رئيس بشكل اجتماعات مكثفة قبل ان
يلوموا نواب فريق  8آذار على عدم حضورهم إلكمال النصاب أصالً؟
اإلرهاب الذي يضرب فرنسا اليوم ضرب السعودية وتركيا باألمس ،وكذلك ضرب
لبنان ،وأعداء الحريري الذين يتر ّبصون به شرا ً حسب ما يعتقد لن يوفروه حتى لو كان
خارج البالد ،ولن يوفروا أحدا ً من مجموعته طالما أنّ اإلرهاب استطاع أن يجول في شوراع
فرنسا بك ّل حرية ويطلق العيارات النارية في وضح النهار بك ّل جرأة ...أصالً اإلرهاب
االنتحاري ال يحدّه وال يط ّوقه سياج او حدود او إجراء أمني...
متى سيعرف الحريري ومن معه انّ الخطر عليه ليس أكبر من الخطر على أمين عام
حزب الله السيد حسن نصرالله الذي وبالرغم من انه ال يشهد له اي تنقل علني اال انه لم
يغادر البالد ،ولم يذهب الى ايران مثالً ليشرف على أعمال حزب الله من هناك بحجة الخطر
«االسرائيلي» ولم يفعل هذا األمر أيضا ً رئيس مجلس النواب نبيه بري وال وليد جنبالط وال
حتى سمير جعجع ،أليس الك ّل مهدّد؟
حان الوقت ليعود ك ّل من غادر البالد بعد مشهد اإلرهاب الدامي في فرنسا وقبله استراليا
وتركيا والسعودية ،فالحجة سقطت من الجميع.
فليعد الجميع الى عمله ،فإدارة األعمال والعقارات والمشاريع من الخارج ليست أعلى
رتبة او وساما ً او شرفا ً من منصب منحه اللبنانيون ودستورهم لمسؤول أرادوا من خالله
ان يتفيأوا ويستشعروا الطمأنينة.
«شارلي إيبدو» أسقطت الحجة.
وحان وقت العودة.
«توب نيوز»

�شكر ًا جبل مح�سن
شكرا ً جبل محسن وشكرا ً علي ورفعت عيد.
في لحظة تاريخية المطلوب موقف تاريخي ،في باريس كما في جبل محسن ،والموقف من
قيادة وشعب ألنّ النصف األخطر من العملية ردود أفعال تؤدّي إلى الفتنة.
خرجت مواقف قيادية فرنسية تدعو إلى عدم تحميل اإلسالم والجزائريين والمهاجرين
تبعات عملية باريس ،فلم يتسجب ك ّل الشعب ،بل ارتفعت صيحات الغضب وترجمت أعمال
انتقام ض ّد مساجد ومواطنين وأحياء.
قالوا الحضارة والعلمنة في فرنسا ،وهذا صحيح في كثير من أوجه الحياة ،علما ً وثقافة
وتقنيات ونمط حياة مدنية واحتراما ً للقانون ،لكن هل هو صحيح على مستوى القدرة على
قبول اآلخر المختلف دينياً؟
في فرنسا والغرب عموما ً عجز عن ترجمة الثقافة العلمانية سلوك أزمات بمثل ما تقول 11
أيلول وحادثة باريس.
جبل محسن خط تماس مع حي المنكوبين والتبانة لسنوات ،وجرى تصويره بؤرة
للتخلف ولتج ّمع عصابات الخارجين عن القانون ،ها هو يعطي درسا ً في األخالق فيرفض
أهله وقادته تحميل أحياء وعائالت أوزار أفعال انتحاريين قتلوا وجرحوا العشرات.
عندما تنجز رفعة بهذا الحجم كرمى للوطن وجب أن يُقال شكراً...

التعليق السياسي

القتل المجاني أصبح اللغة المعتمدة
في ك ّل زمان ومكان ،ال فرق بين أرض عربية
وأخرى غربية ،فاإلرهاب سيد الساح ،وطرق
اإلمداد له مؤ ّمنة ،والغاية معروفة األهداف،
وإنْ كانت تفاصيلها المشبوكة بالصفقات
المشبوهة ،غائبة عن أذهان الناس في أغلب
األحيان ،بسبب األضاليل اإلعالمية المفبركة،
التي تقودها مصالح الدول الكبرى ،خصوصا ً
في منطقة الشرق األوسط ،الذي أعلنوه في
أجنداتهم :الشرق األوسط الجديد.
لقد رسموا الخرائط الجديدة كما يشتهون،
ونظموا قواعد جنودهم كما يريدون ،ووزعوا
عصاباتهم بالشكل المرسوم ،فأسقطوا من
الحكام العرب من أسقطوا بلمح البصر،
وه�دّدوا مَن يريدون ومَن هم خارج الطوق،
وما زال��وا ضاربين عرض الحائط شرعية
الحاكم المستمدّة من خيارات الشعب ،كما
حصل في االنتخابات الرئاسية السورية
أخيرا ،فالرأي أوال ً وآخيرا ً لشجاعة الشجعان،
وه��م الشجعان األق��وي��اء وال م��ر ّد لحكمهم،
هكذا يتص ّورون ،لهذا قتلوا من قتلوا بحجج
الديكتاتورية واغتصاب حريات الشعوب،
واحتلوا الوطن الذي يريدون ،من دون أي
اعتبار لشرعة األم��م المتحدة ،والقوانين
المرعية اإلج���راء ف��ي مجلس األم���ن ،التي
تحذر أي دولة من التعدّي على دولة أخرى
مستقلة وذات سيادة ،مهما كانت األسباب
والموجبات.
لهذا طبعوا األلفية الثالثة بوسائل القوة
الطاغية والباغية ،فتالعبوا بالدساتير
والقوانين ،وجعلوها طوع بنانهم وعقولهم
الشيطانية ،واتحدوا أميركيين وأوروبيين
وصهاينة من أجل هالك العالم في الشرق
والغرب ،ألنّ في شرعهم أنّ الكالم لألقوى...
والحق مع األقوى ...والحقيقة ملك لألقوى،
ّ
بغض النظر عن ك ّل ما ُكتب على الورق من
قوانين ،وم��ا ت� ّم توقيعه من دساتير ،وما
أدرج فيها من قيم ومبادئ وشرعة لحقوق
اإلنسان ،التي تلحظ محاكمة ك ّل من يعتدي
على سيادة ال��دول وح��ق الشعوب باألمن
واآلمان.
ك ّل هذه القوانين العالمية المو ّقعة من
قبل ه��ذه القوى االستكبارية العالمية لم
تمنع أميركا من احتالل العراق ،ولم تمنح
الشعب الفلسطيني حق العودة إلى وطنه
السليب ،ولم تقف في وجه ما ُس ّمي بـ«ثورات
الربيع العربي» التي أهلكت الدول العربية
التي م � ّرت بها ،حيث لتاريخه لم تستعد
أنفاسها ،بالرغم من فشل المخطط األميركي
الصهيوني الممالئ والمشجع لـ«اإلخوان
المسلمين» الذين فشلوا في إدارة السلطة
ف��ي ك � ّل م��ن مصر وت��ون��س وليبيا ،إضافة

إل��ى فشلهم ف��ي إخ��ض��اع س��وري��ة وإج��ب��ار
التنحي ،وفي لبنان من خالل
رئيسها على
ّ
الفريق الذي راهنوا عليه لضرب سورية من
خاصرتها الرخوة ،وسلموه زمام األمر في
التصدّي لسالح حزب الله المحطم لجبروت
الجيش «اإلسرائيلي» الذي قي َل إنه ال يقهر،
والمحطم آلمالهم وأحالمهم الضبابية.
هذا الفشل الذريع للمخطط الجه ّنمي الذي
مهّد النتشار اإلرهاب من العراق وصوال إلى
سورية ولبنان ،انعكست فصوله تفجيرات
متنقلة وآخرها في جبل محسن في الشمال
اللبناني ،ووضعا ً سياسيا ً م��ه��زوزاً ،قابالً
للتفجير في ك ّل لحظة ،ناهيك عما تتع ّرض
له سورية من تدمير مبرمج ،وقتل متع ّمد،
وتهجير منظم ،مشبوك باجتماعات لوجستية
تمدّدت من تونس إلى القاهرة إلى اسطنبول
وباريس وجنيف والدوحة والرياض ،برعاية
م��دروس��ة م��ن أميركا وأوروب���ا وخصوصا ً
من فرنسا وبريطانيا .حيث سلّمت الرموز
الخائنة ،م ّمن س ّموا بالمعارضة ،نصوص
المخططات اآلي��ل��ة إل���ى خ���راب المنطقة
العربية بر ّمتها وعلى رأسها سورية ،وذلك
عبر الدعم المبرمج بالمجموعات اإلرهابية
المم ّولة بالسالح وال��م��ال وال��رج��ال الذين
أعدّوا سلفا ً من المرتزقة المجموعين من 85
دولة عربية وأجنبية ،بحيث كان ظ ّنهم وهم
يطردون سورية من عضوية جامعة الدول
العربية ،ومن ث ّم محاربتها في مجلس األمن،
إضافة إلى الفبركات اإلعالمية المضللة التي
تو ّلت ترويجها محطتا تلفزيون «الجزيرة»
و«العربية» وغيرها من الفضائيات العربية
ّ
بغض
واألجنبية ،التي هادنت اإلره���اب،
النظر عن تاريخ منظمة «القاعدة» ،وما قامت
به في  11أيلول  2001في نيويورك ،ظنا ً
بأنّ هذا المخطط اإلرهابي لن يطاول دولهم
وشعوبهم.
إنّ ما حدث أخيرا ً في باريس من اعتداء
إره���اب���ي ع��ل��ى صحيفة «CHARLIE
 »HEBDOوسقوط  11قتيال بينهم 4
رسامين كاريكاتير من أشهر الرسامين،
هو اعتداء مرفوض من العرب قبل الغرب.
والمؤسف أنّ الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند قد بدا مذهوال ً مما جرى في عاصمته،
التي من المفروض أن تكون ممسوكة أمنيا ً
ومخابراتياً ،وهنا يرتسم السؤال :كيف حصل
المهاجمان اإلرهابيان على السالح؟ وكيف
دخلت تلك األسلحة المستعملة في الهجوم
إلى باريس؟ ثم أين الكاميرات المراقبة التي
تحتم حماية ه��ذه الصحيفة الموضوعة
على الئحة اإلرهابيين التكفيريين ،بسبب
تع ّرضها الساخر والدائم للرسول العربي
محمد وأيضا ً لعيسى المسيح! ثم بأيّ حق
تستنفر الدول األوروبية قاطبة ومعها العديد
من ال��دول العربية للمشاركة في تظاهرة

دواع�ش الأليزيه

استنكارية ،وف��ي بالدنا يُقتل المئات من
الناس األبرياء يومياً ،وآخر المطاف ما حدث
باألمس في جبل محسن في شمال لبنان ،وال
من معترض دولي أو أممي أو عربي؟
هنا نطرح السؤال :لماذا الك ّل «شارلي»
وليس الك ّل في بالدنا «عرباً» ،ليس معنى
هذا أننا في هذا العالم العربي عنصريون أو
عديمو اإلنسانية ،ألنّ اإلنسان المقتول عمداً،
أكان في الغرب أم في الشرق هو واحد في
قواميسنا اإلنسانية .لهذا نحن متضامنون
معهم وم��وح��دون تحت شعارJE SUIS :
 ،CHARLIEلكن ه��ل ه��م معنا حين
سنقول:
أنا أطفال الثلج الحفاة العراة المتدثرين
عباءة السماء في هذه العاصفة الهوجاء،
وأن��ا ال��م��رأة اإلي��زي��دي��ة المباعة ف��ي سوق
الجواري والعبيد ،وأنا بنت يسوع المسيح
المهجرة من أرضها في الموصل والحسكة
وبيت لحم وكنيسة المهد ،وأنا المصلون
المضطهدون في المسجد األقصى في القدس
الشريف ،وأنا أطفال قانا وغزة المقتولون
ع��م��دا ً بالقنابل ال��ذك��ي��ة ،وأن���ا أم الشهيد
المغرورقة عيناها بدمع الفراق على فلذات
أكباد هم ضحية االستكبار العالمي ،وانا
الشهيدة الحية الغارقة في البؤس والفقر
وال��م��رض والقهر ج��راء فئة تسلطت على
ث��روات هي حق لي ولك ّل فرد من مواطني
أم��ت��ي المنكوبة بالفساد ،ل��ه��ذا أال يحق
لك ّل مواطن عربي رف��ع شعارJE SUIS:
 ،ARABEانطالقا ً من التساوي اإلنساني
في المأساة التي يقوم بها اإلرهابيون من
«داع���ش» و«ال��ن��ص��رة» و«ال��ق��اع��دة» ،التي
تتطلب موقفا ً موحدا ً بين الشرق والغرب،
وفي المقدمة سورية ،من أجل القضاء على
هذه العصابات اإلرهابية التي ت ّم منحها
الغطاء ف��ي ف��ت��رة زمنية اعتبرت ذهبية
بامتياز ،وإذ بها تحرق الجميع بنيرانها
الملتهبة ،فما ج��رى في فرنسا بتاريخ 7
كانون الثاني الحالي ليس كما قبله ،هذا
ما يبدو ،لهذا على فرنسا وأوروب��ا اتخاذ
اإلجراءات الهادفة إلى القضاء على كابوس
اإلره����اب م��ن خ�ل�ال وق��ف��ة ضمير تحسم
ال��خ��ي��ارات السياسية المغلوطة ،التي
خططوا لها مع الحليف األميركي ،والعمل
على عقد اج��ت��م��اع م��وس��ع ي��ض� ّم سورية
وال��ع��راق ولبنان وإي��ران والسعودية من
أجل التعاون الجدي في محاربة اإلرهاب
واستئصاله من جذوره .علما ً أنه ال ب ّد من
التغيير واإلص�لاح عبر العالم كله ،وال ب ّد
م��ن اح��ت��رام ح��ق��وق الشعوب وخياراتها
في العيش اآلمن المستق ّر ،ألنّ العنصرية
والتطرف الديني التكفيري ،ال يمكن لهما
أن يعيشا في ظ ّل دول تشجع وجودهما،
وتسهّل لهما البيئة الحاضنة.
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} محمد محمود مرتضى
لم يكن المواطن الفرنسي بشكل ع��ام يحتاج ال��ى الهجوم ال��ذي وق��ع على
الصحيفة األسبوعية الساخرة «شارلي ايبدو» ليتخذ موقفا ً من المسلمين عموما ً
ومن المهاجرين العرب بشكل خاص ،فإنّ من يتابع المشهد الفرنسي منذ سنوات
سيكتشف تنامي تيار عنصري مخيف مناهض للمهاجرين.
ويكفي االطالع على النتائج التي حققها هذا التيار في االنتخابات لنعرف مدى
التوسع المضطرد لهذه التيارات المتطرفة.
والواقع انه من الخطأ االعتقاد انّ ما قامت وتقوم به صحيفة «شارلي ايبدو»
من نشر رسومات مسيئة لإلسالم هو عمل منفصل عن النشاط الدائر في فرنسا
والمتعلق «بأرهبة» اإلسالم تحت عناوين شتى.
أخطأت الصحيفة وغيرها في تحديد بوصلتها عندما قامت باستهداف اإلسالم
ومقدساته ،وال يشفع لها انّ رسوماتها طاولت مقدسات أخرى ولم تنحصر باإلسالم،
فرسومات كهذه تسعى إلى تحميل اإلسالم والمسلمين وزر أعمال عنفية تقوم بها
جماعات متطرفة عاني المسلمون أنفسهم منها أكثر مما عاناه غيرهم.
والحقيقة انّ الصحيفة وغيرها تجاهلت مسؤولية حكوماتها المتعاقبة في
التعاطي مع ملفات هامة عدة في المنطقة.
ال ننكر وجود جماعات إرهابية تجعل من اإلسالم عباءة لها ،ولكن الحقيقة ايضا ً
تقتضي القول إنّ ظواهر كهذه ال تقتصر على المسلمين وحدهم.
فاإلسالم والمسلمون كغيرهم من الديانات والشعوب م ّمن يحملون عقائد وأفكارا ً
فيهم المتطرف وفيهم المعتدل ،فلماذا اإلصرار الفرنسي في التصويب على خصوص
المتطرفين منهم من دون السعي إلى تسليط الضوء على المعتدلين وتقديمهم على
انهم يمثلون اإلسالم الحقيقي؟
هذا السؤال يبنغي ان يطرحه الشعب الفرنسي على رؤسائه وحكوماته بدءا ً
«بالشيراكية» التي فتحت الباب لـ(ساركوزي وهوالند) في بناء تحالف مصالح
اقتصادية لصالح الشركات الفرنسية الكبرى مع دول خليجية معلوم عنها أنها
المصدّر األول لهذا الفكر اإلرهابي ،والمم ّول األكبر لها .فمن الذي سمح بهيمنة
«الوهابية» على معظم المساجد والمراكز اإلسالمية في فرنسا.
لقد ق ّرر هذا التحالف التضحية بأمن المواطن الفرنسي واستقراره على حساب
االقتصاد واتفاقيات بيع األسلحة.
ال يمكن لفرنسا ولغيرها من ال��دول األوروبية ان تفتح أبوابها مش ّرعة للفكر
الوهابي وتعطيهم االمتيازات «الدعوية» على حساب الجماعات األخرى المعتدلة
ث ّم ترفع الصوت عاليا ً عن خطر داهم ،ملقية بالالئمة على أنظمة عربية «علمانية»
هنا وهناك في الوقت الذي تذ ّر الرماد في عيون مواطنيها للتعمية عن تحالفها مع
أنظمة عربية راعية لهذا الفكر اإلرهابي تحت مس ّميات عدة.
وليس بعيدا ً عن هذه السياسة الخارجية الخرقاء ينبغي على الشعب الفرنسي
ان يسأل حكومته ايضا ً عن وجه المصلحة في معاداة وفرض عقوبات على دولة
إسالمية ديمقراطية معتدلة كإيران ،وعرقلة ك ّل مساعي التوصل الى حلول على
حساب التحالف مع ممالك خليجية تصدّر الكراهية وأفكار العنف.
كما ينبغي له أن يسأل قادته عن وجه االستفادة في التآمر على نظام علماني
في سورية ،لطالما كان يحارب اإلرهاب ،على حساب دعم جماعات تكفيرية إرهابية
مسلحة في سورية تسعى إلسقاط هذا النظام للحلول مكانه.
ولئن تصدّرت باريس المشهد اليوم ،فإنّ الخطر محدق بأوروبا كلها .وما يصلح
س��ؤاال ً للفرنسيين يصلح أيضا ً لجميع الشعوب األوروبية ،عن أيّ النموذجين
أفضل:
دول تحمل القلم والعلم والتعقل واالعتدال سالحا ً وان كانت لها طموحات نووية
سلمية في اطار الحق المشروع لكل الشعوب ،ام دول وان كانت تؤ ّمن بعض المصالح
والمطامع االقتصادية اآلنية ،لكنها تحمل الجهل والكراهية والسيف سالحا لها؟؟!!
إن ما حصل في باريس وما كاد أن يحصل في محطة القطارات المركزية في
العاصمة االسبانية مدريد وان كان امرا ً مرفوضا ومدانا ،لكن يجب ان ال ننسى انه
نتيجة طبيعية للسياسات الخارجية االوروبية ،تلك السياسات التي ال تقل وحشية
وعنفا ً وكراهية عن سياسات «داعش».
وان كان ثمة من ينبغي أن يُسأل عن جريمة باريس وأن يحاسب عليها ،فانهم بال
شك ليس فقط المنفذون المباشرون لها فقط بل ينبغي أن يُسأل عنها أيضأ ً «دواعش
االليزيه».

 ...وانت�صرت ّ
مجدو الكنعانية على اليهودية وحلفائها
} أحمد أشقر
ش َّكل حقل الحفريات واألبحاث اآلثارية،
وال يزال ،سالحا ً سياسياً -معرفياً -إيمانيا ً
بأيدي المجموعات اليهودية -الصهيونية
والمسيحيّة التي ساندتها ،منذ القرن
التاسع عشر إلى يومنا الراهن ،من أجل
شرعنة الغزو الصهيوني وتثبيت الكيان
الصهيوني على أرض فلسطين العربيّة.
هدفت هذه األبحاث والدراسات إلى إيجاد
النص
واق��ع م��اديّ في فلسطين ،يحاكي
ّ
األسطوري اإليماني للتناخ ،كتاب اليهود
المقدس .ل��ذا بذلت الحركة الصهيونية
وحلفاؤها من جمعيات مسيحية مختلفة،
وبعدها الكيان الصهيوني ومراكز أبحاثه
حقلي اآلثار والتاريخ جهودا ً كبيرة من
في
ْ
أجل التأكيد على هذة المحاكاة .لكن حديث
حجارة ّ
وفخار فلسطين والذهب الذي كان
يز ّين جياد وصدور وأي��ادي الكنعانيات،
بدأ صوته يعلو أكثر فأكثر منذ سبعينيات
القرن الماضي ليصبح الصوت الوحيد
الناطق باسم أرض فلسطين الكنعانية-
العربيّة وأهلها.
ش ّكل تل مجدو (أو تل المتسلم) الواقع
في الطرف الغربي -الجنوبي لمرج ابن
عامر وعلى أب���واب وادي ع���ارة ،مركزا ً
هاما ً في الطريق الدولي الذي يربط مصر
ببالد الشام وتركيا ،والبحر المتوسط
بشرق األردن والعراق .لذا اهت ّمت القوى
المتصارعة على أرض فلسطين وفيها
على السيطرة على هذا الت ّل وهذا المركز.
يذكر التاريخ أنّ الفراعنة بقيادة تحتمس
الثالث من األس��رة الثامنة عشرة ،حينما
استولوا على هذا التل عام  1842ق .م
حكموا فلسطين ألكثر من قرن من الزمان.
وعندما استولى البريطانيون على مجدّو
من أي��دي العثمانيين ،في نهاية الحرب
العالمية األول���ى ،تمكنوا م��ن هزيمتهم
وب��ق��وا فيها حتى ال��ع��ام  .1948وكذلك
استخدم العرب واليهود الت ّل في صراعهم
في منتصف القرن الماضي .إضافة إلى
كون وجود تل مجدو على الطريق الدولي
ً
(أيضا) على مرج ابن عامر الذي
فإنه يط ّل
يعتبر «سلة القمح» لفلسطين ،وال��ذي
تبلغ مساحته  181أل��ف دون��م��ا ،أكبر
مساحة يمكن زراعتها بالقمح والحبوب
في فلسطين .وكذلك يط ّل الت ّل على مصادر
المياه التي جعلت من مرج ابن عامر منطقة
خصبة ومأهلولة بالسكان.
ل��م يفقد ت��ل م��ج��دو أو منطقة مجدو
أهميتها منذ االحتالل عام  1948إلى يومنا
الراهن؛ فقد تح ّولت المنطقة التي تقع على
بوابة وادي عارة الشمالية مع الزمن إلى
شريان المواصالت الرئيسي الذي يربط
شمال فلسطين بوسطها وجنوبها؛ وشمال
الضفة الغربية بحيفا وعكا والساحل
الفلسطيني ولبنان .ولم يفقد هذا الشريان
أهميته وحيويته إال عندما ق ّررت السلطات
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ت��ج��اوزه ب��ش� ّ
�ق ال��ش��ارع
الموازي له من الغرب المعروف بـ«عابر
إسرائيل ،أو ش��ارع رقم  ،»6ال��ذي أصبح
شارعا ً لليهود وحدهم -تقريباً .بينما بات
شريان المواصالت األصلي :شارع وادي
عارة للعرب -تقريباً.
ت� ّم تجاوز ش��ارع وادي ع��ارة بـ«عابر
إسرائيل» ألسباب سياسية واضحة ،ألنّ
الشباب ال��ع��رب ف��ي منطقة وادي ع��ارة

حليتان من الكنز الكنعاني
والمثلث الشمالي ،اعتادوا على إغالقه في
ك ّل ممارسة احتجاجية على قمع السلطة
وسياساتها لهم .لذا عمدوا على إغالقه
وقطع شريان المواصالت الرئيسي في
الكيان .وكانت آخ��ر م��رة أغلق الشباب
العرب الشارع في تشرين األول عام 2000
عندما ت ّم إغالقه كل ّيا ً أو جزئيا ً مدة ثمانية
أيام متواصلة احتجاجا ً على المجزرة التي
ّ
بحق ثالثة عشر شابا ً من
نفذتها السلطات
مواطني .48
يفصل شارع «عابر إسرائيل ،أو شارع رقم
 »6بين المستعمرين اليهود وبين العرب في
فلسطين .إذ يسكن في الجانب الغربي منه
غالبية المستعمرين اليهود ،وإلى الشرق
منه يعيش غالبية عرب فلسطين.
أف��ادت وسائل اإلع�لام «اإلسرائيلية»
المختلفة وتلتها وسائل اإلع�لام العربية
واألجنبية ،في شهر أيّار من العام ،2012
أنّ البعثة األثريّة «اإلسرائيلية» التابعة
لجامعة «ت��ل أب��ي��ب» ب��رئ��اس��ة اآلث���اريّ
«اإلسرائيلي» الشهير والمثير للجدل،
يسرئيل فنلكشطاين ،عثرت على ج ّرة فيها
كنز كنعاني يعود تاريخه إلى  3100سنة
مضت .حسناً؛ لو بقي الخبر كما هو لقلنا
إنّ االكتشاف هو من اختصاص اآلثاريين
بكافة اختصاصاتهم .لكن الحيثيات
التي أدّت إلى اإلع�لان عن هذا االكتشاف
كما ذكرها اآلثاري فنكلشطاين في حديث
إذاعي في ما بعد ،هو الذي دعانا إلى كتابة
هذه المالحظات -المقال.
فقد أش��ار فكلشطاين إل��ى أنّ بعثته
اكتشفت الج ّرة في موسم الحفريات في
صيف عام  ،2011إال أنّ أحدا ً من أفرادها لم
يهت ّم بالج ّرة وت ّم تسليمها إلى سلطة اآلثار.
وبطريق «الصدفة» -وفقط بطريق الصدفة!
عندما حاول «عامل» تنظيف الج ّرة أفرغها
على الطاولة فنزل الكنز منها! لو كنا في
مرحلة الدراسة االبتدائية قبل أن ندرس
موضوع الكثافة وال��وزن النوعي للمواد
لصدّقنا فنكلشطاين .إال أننا نبلغ من العمر
والتجربة قدرة تجعلنا نعرف أنّ وزن الج ّرة
المملوءة بالذهب أثقل من نظيرتها المملوءة
بالتراب ،ونسأل األسئلة البسيطة التالية:
هل يُعقل أنّ عالم آث��ار ال يميّز بين وزن
ج ّرة مملوءة ترابا ً وأخرى مملوءة ذهباً!؟
ُسلِّم عالم آثار ج ّرة مكتشفة
وهل يُعقل أن ي َ
في منطقة طريق التجارة الدولي على م ّر
التاريخ إلى عامل لتنظيفها!؟ وهل يمكننا

ّ
نصدق فنكلشطاين العال ُم بخالفات
أن
وصراعات اآلثاريين على المكتشفات في
مجدو أن يسلّم الج ّرة من دون أن يفرغها!؟
ولو كنا نجهل أهداف علم اآلثار «اإلسرائيلي»
وخالف وص��راع اآلثاريين على مكتشفات
مجدو لصدقنا فنكلشطاين .لكن ما العمل
ّ
يشك بك ّل ما يقوله
العربي
عندما أصبح
ّ
«إسرائيلي» حتى ولو كان عالم آثار مرموقا ً
وذي سمعة عالمية؟ ل��ذا يمكن القول إنّ
فنكلشطاين لم يعلن عن اكتشافه إال بعد أن
حسم صراعا ً سياسياً -وليس علم ّياً -مع
أعضاء البعثة ممن ظلّوا على نهج يهدف
إلى إيجاد محاكاة ما بين اللقيات األثرية
والنص التناخي.
ّ
أث����ار ت���ل م��ج��دو اه��ت��م��ام اآلث��اري��ي��ن
المسيحيين واليهود من الذين أسهموا في
حقل االستعمار الثقافي ،منذ بداية مشروع
االستعمار اليهوصهيوني في فلسطين،
كون االسم :مجدّو -ونقول االسم فقط وال
نقصد ع��داه شيئاً« -مجدو» مذكور 12
مرة في التناخ في أسفار :يشوع والقضاة
والملوك األول والثاني وأخ��ن��وخ األول
والثاني وزك��ري��ا .وم��� ّرة واح���دة بعبارة
«هرمجدون» في سفر الرؤيا المسيحي .لذا
أع ّمل اآلثاريون معاولهم وخيالهم للتأكيد
على أنّ تل مجدو الكنعاني هو االس��م -
الموقع المذكور في التناخ والعهد الجديد.
يعود التنقيب اآلث��اري في مجدو إلى
بداية القرن العشرين؛ فقد نقبت بعثة
تابعة لمعهد الدراسات الشرقية األلمانية
برئاسة ج .شوماخر في .1905 1903-
كان شوماخر ينتمي إلى الفرقة العسكرية
فرسان الهيكل.
وأرس���ل المعهد الشرقي م��ن جامعة
شيكاغو بعثة للتنقيب في السنوات 1925
  1939ب��إش��راف «س .فيشر» (C.S .)Fisherت��رأس «فيشر» البعثة في
السنتين األولى والثانية من عمرها ،لكنه
اضطر للعودة إلى شيكاغو نتيجة لمرض
ألم به .وخلفه على رئاسة البعثة ب .ك.
جاي ( )B.K. Guyالذي واصل التنقيب
حتي  .1935وخلفة في ما بعد جوردون
ل��ود ( )G. Loudحتي انتهي التنقيب
في  1939بسبب ان��دالع الحرب العامية
الثانية.
بعد االح��ت�لال ع��ام  1948نقبت في
المنطقة بعثة تابعة لمعهد اآلث���ار في
الجامعة العبرية برئاسة يجآل يدين

( )1984 - 1917ف��ي األع����وام 1960
و 1966و .1967ك��ان يدين ج��ن��راال ً في
الجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي» وق��ائ��دا ً لألركان
ومختصا ً ف��ي علم اآلث���ار .أس��س حركة
«داش» في العام  1977وأصبح عضو
كنيست ووزيرا ً ونائبا ً لرئيس الحكومة في
حياته السياسية.
ك��م��ا ن��ق��ب ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة اآلث�����اري
«اإلسرائيلي» إيتان حيفر في العام .1974
ومنذ العام  1994تنقب في المنطقة
بعثة تابعة لجامعة «تل أبيب» برئاسة
فنكلشطاين .وكانت آخر جولة تنقيب لها
في صيف العام .2012
يتكون تل مجدو من  35طبقة -مدينة
وعمره  7آالف عام.
تحدثت األدب��ي��ات اآلث��اري��ة «العلمية»
عن مكتشفات يهودية بمجملها ،إال أنّ
ه��ذه المكتشفات أصبحت عرضة للنقد
منذ سبعينيات القرن الماضي التي أخذت
تشكك بصدقيتها ،عندما اعترض ج .ب.
برتشرد ( )J. B. Pritchardعلى النتائج
التي ادّعاها ك ّل من حيفر ويدين .فقد أشار
برتشرد إل��ى أنّ مكتشفات حيفر ويدين
األثرية تعود إلى الكنعانيين وليس إلى
اليهود .وجرت نقاشات أخرى تؤكد ما جاء
به برتشرد وتنفي اإلدّعاء القائل إنّ مجدو
يهودية .وما االعتراف بأنّ الكنز ال ُمكتشف
كنعاني ،يعود تاريخه إلى  3100سنة
ّ
خلت ،إال تأكيدا ً على أنه لم يعد بإمكان
علماء اآلث��ار «اإلسرائيليين» االستمرار
في تزوير التاريخ وال��ك��ذب .وأنّ صوت
فلسطين الكنعاني ال تشوبه أية شائبة
وال يشاركه أيّ صوت آخر .وأخيرا ً اعترف
اآلث��اري «اإلسرائيلي» زئيف هيرتسوج
قائالً« :بعد سبعين عاما ً من الحفريات
المكثفة ،في أرض إسرائيل «فلسطين»،
توصل علماء اآلثار الى نتيجة ،انه لم يكن
ّ
لنا هنا أيّ شيء لليهود ،سوى األساطير،
حيث ال وجود هنا لمملكة داود وسليمان،
والباحثون يعرفون هذه الحقائق».
اعتراف هيرتسوج ج��اء متأخراً؛ فقد
سبقه إلى هذا  -على سبيل الحصر فقط-
ك ّل منّ رينهارت دوزي ( )1883 - 1820
الذي وضع كتاب عام  1864بعنوان:
«Die Israeliten zu Mekka
von Davids Zeit bis in’s
funfte Jahrhundert unsrer
Zeitrechnung :ein Beitrag

zur alttestamentlichen Kritik
und zur Erforschung des
Ursprungs des Islam / aus dem
 .»Hollandischen ubersetztوعنوان
الكتاب بالعربية مترجما ً عن الهولندية:
«بنو إسرائيل في مكة من عهد داود حتى
القرن الخامس من تأريخنا الحالي أي:
«الميالدي» :إسهام في نقد العهد القديم
والبحث في تاريخ اإلس�لام .نذكر هنا أنّ
مؤسسات عربية ع��دي��دة ترجمت كتب
دوزي التي تحدثت عن اللغة والمالبس إال
أنها أحجمت عن ترجمة هذا الكتاب الها ّم،
ألنه يتعارض مع الفكر السائد عن تاريخ
اليهود في الفكرين العربي واإلسالمي .ونقل
الدكتور نزيه مؤيد العظم ()1977 - 1890
في كتابه «رحلة إلى العربية السعيدة» في
العام ( 1927صدرت في كتاب عام )1936
عن عبد الرحمن الشهبدنر ()1940 - 1879
أن رابيا يهوديا ً من اليمن أخبره أنه كانت
لليهود مملكة عظيمة في اليمن .وكما يؤكد
ك ّل من كمال الصليبي (،)2011 - 1929
توماس تومسون وكيت ويتالم وزياد منى
وفاضل الربيعي على عدم قبولهم التناخ
نصا ً تاريخياً ،بل يتقاطعون ك ّل وفق منهجه
ّ
الخاص أنّ ميدان أحداث التناخ ،الذي هو
تاريخ قبيلة «بني إسرائيل العربية» ،في
غرب شبه جزيرة العرب.
وع��ن مجدو يقول الشاعر ع � ّز الدين
المناصرة:
«أرسم طيرا ً أخض َر ﻓﻲ أطراف مغارات
الغابة
أرسم زهراتِ القندو ِل على الص ّفينْ .
أرسم زنبق ًة ووعوالً ،تتراكض ﻓﻲ الليل
ال ُب ّن ْي
الدابوقي
العنب
سهل
ﻓﻲ
ْ
أرسم طاق َّي َة إخفا ٍء ألزوركِ ،
كح ُل جفنيكِ  ...بلونينْ
ﺛﻢ أ ُ ّ
َجدّو...
م
بين
وخيولي
قافيتي
وأو ّزعُ
ِ
َجدّو.
َوم ِ
الكنعاني:
ﻓﻲ سهل مجدّو يرتفع العَ لَ ُم
ْ
األخض ُر زرعي ،داسوه بج ّرافاتْ
األحم ُرُ ،قرباناً ،أُهدي ِه إلى اإلي ْل
كبشي ،أُطل ُق ُه من أجل مناماتْ
ْ
األب��ي� ُ
�ح ،ش��رب��ن��ا ُه على
�ض ح��ق� ُل ال��م��ل� ِ
ال ُمنعرجاتْ
األسود قه ٌر ﻓﻲ أضلعنا من زمنٍ فات».
ashkar33@hotmail.com

