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فرصة المشرق
وسام عبد اهلل *
يستعمل الصينيون للتعبير ع��ن كلمة أزم��ة
مصطلحني يكتبان في كلمة واح��دة «املخاطر
وال� �ف ��رص» ،وال �ه ��دف ه��و ال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن أهمية
االس �ت �ف ��ادة م ��ن األزم � ��ة ال �ت ��ي ،رغ ��م م ��ا تحمله
م��ن م�خ��اط��ر وص �ع��وب��ات ،ب��اإلم�ك��ان التأسيس
والبناء من جديد .املشرق في لحظة تاريخية
لجمع هذين املصطلحني على أرضه ،في لحظة
ينتظر أن يتقدم فيها خطوة واحدة ويستفيد
من الفرصة التي يمر بها ضمن ه��ذا املخاض
ال� �ط ��وي ��ل وال� �ص� �ع ��ب ،ف ��رص ��ة ب �خ �ط��وة واع �ي��ة
ول �ي �س��ت ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة ض �م��ن ع�م�ل�ي��ة ال �ص��راع
الوجودي التي يخوضها مع ذاته ومع القوى
االقليمية والدولية.
التساؤل الذي يطرح في هذه املرحلة من عمر
دول امل �ش��رق ،ه��ل تستطيع ال�ك�ي��ان��ات ال�ت��ي تم
ت�ح��دي��ده��ا وتقسيمها ف��ي ات�ف��اق�ي��ة س��اي�ك��س ــ
بيكو أن تستمر بالوجود والحياة؟ إن حدود
ال�ك�ي��ان��ات اه �ت��زت ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر وق ��اس نتيجة
اه� �ت ��زاز ال �ه��وي��ات امل�ت�ن��اق�ض��ة ال �ت��ي تعيشها،
فالهوية املصطنعة التي وضعت فيها خارج
دورة ح �ي��ات �ه��ا االق� �ت� �ص ��ادي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
جعلتها ت��دور على م�ح��ور ال�ه��وي��ات النظرية
التي تبنى على الشعارات والغرائز بعيدًا عن
األرض واالنسان .فالقومية العربية التي كانت
تبني أم��ة م��ن املحيط إل��ى الخليج باحثة عن
كل ص��وت يتحدث حرفًا عربيًا لتضمه إليها،
ت�ل��ك ال�ق��وم�ي��ة ال �ت��ي حملتها أح ��زاب وح��رك��ات
مختلفة ،ل��م تستطع إن�ت��اج مجتمع ،فوصول
هذه األح��زاب إلى السلطة جعلها تصبح رهن
املكاتب واملؤسسات ،رغم أنها استطاعت ،وال
تزال ،أن تستقطب إلى أحزابها ،إال أنها فقدت
زم ��ام امل �ب��ادرة ف��ي إم �س��اك املجتمع واالن �س��ان.
ف�ت�ك��ام��ل ض �ع��ف ال �ن �ظ��ري��ة م ��ع س�ل�ط��ة امل�ك��ات��ب
أف�س��ح امل�ج��ال أم��ام ال�ه��وي��ات األخ ��رى للدخول
في قلب املجتمع وبقوة أكبر .ضعف القومية
ال �ع��رب �ي��ة ق ��دم م �س��اح��ة واس �ع��ة ل�ل�ف�ك��ر ال��دي�ن��ي
ب�م�خ�ت�ل��ف أش �ك��ال��ه ل �ل��دخ��ول وإم� �س ��اك االرض
والسماء .انتشر الفكر الديني بشكل متسارع
ف �ه��و ك ��ان م ��وج ��ودًا ،ول �ك��ن األن �ظ �م��ة ال�ح��اك�م��ة
فضلت أن تستخدم معه القوة والضغط ،فما
ك��ان إال أن ش�ك��ل ان �ف �ج��ارًا دم��وي��ًا ف��ي وج�ه�ه��ا،
وك��ان الصراع الديني والعروبي ولكن بدل أن
ينتصر أحد ،ظهر الصراع الديني بني املذاهب
وال �ط��وائ��ف وخ��اص��ة االس�لام�ي��ة ال�ت��ي وضعت
�راع داخ�ل��ي
ال�ف�ك��ر االس�ل�ام��ي ف��ي ح��ال��ة م��ن ص� � ٍ
أدى إلى عملية تشويه للدين بشكل كبير .ومن
يتحمل تلك العملية ليس فقط «املتربصني»
باألمة االسالمية ،وإنما هم املسلمون أنفسهم،
ف � �ح� � ٌ
�روب ب� � ��اردة ت � ��ارة وس��اخ �ن��ة ت � ��ارة أخ ��رى
م�ت�ك��ررة ف��ي ك��ل ع�ق��د م��ن ال��زم��ن .ح ��روب الفنت
ً
ب�ين امل��ذاه��ب ت �ط��رح ت �س��اؤال ف��ي ح ��دود الفكر
االس�ل�ام��ي ،ه��ل أص�ب��ح امل�س�ل�م��ون ب�ح��اج��ة إل��ى
م �ع��اه��دة ت�ش�ب��ه م �ع��اه��دة «وس �ت �ف��ال �ي��ا» ،ال�ت��ي
ع�ق��دت س�ن��ة  1648ف��ي أوروب� ��ا ،واوق �ف��ت ح��رب
 30سنة أدت إلى مقتل  % 30من سكان القارة
وأعادت رسم خارطة القارة من جديد على دماء
املاليني؟ قد يختلف على التفاصيل في أسباب
املعاهدة ولكن جوهرها هو وصول مسيحيي
أوروبا إلى الهاوية بعد حروب عشوائية بدأت
دينية بني الكاثوليك والبروتستانت ،وانتهت
س�ي��اس�ي��ة ل�ت�ق��اس��م األراض � ��ي وامل �ق��اط �ع��ات .إن
الفتنة التي ي��راد تحقيقها بني املسلمني تبدأ
كما بداية حرب الـ 30عامًا بهدف تحقيق نهاية
تشبهها .إن مشكلة الهويات الدينية القائمة
في املشرق هي قارئ النص ومرسله ،فلم يعد
هناك مرجعية دينية واح��دة أو متعددة ولكن
ضمن أحكام الدين ،لقد أصبح كل صاحب مال
وسلطة يرغب في فتوى تخدم مصالحه .شيخ
ق��د ي�ب�ن��ي م��ؤس �س��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة دي �ن �ي��ة وي �ج��ذب
ل��ه أت �ب��اع��ًا وي �ص �ب��ح م��ذه��ب ق��ائ �م��ًا ب �ح��د ذات ��ه.

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

لقد أصبحت الفضائيات وامل�ح��اك��م الشرعية
وغيرها تشكل مرجعية خاصة ،وهنا تشتت
ال� ��رؤي� ��ة وأص� �ب� �ح ��ت ح� � ��دود س��اي �ك��س ـ� �ـ ب�ي�ك��و
«أرض جهاد» ،وليكون الخطر ليس فقط على
األق�ل�ي��ات وإن�م��ا على األك�ث��ري��ة ح�ين ت��دخ��ل في
تدمير جسدها ذاتيًا.
على هذه األرض التي تعيش أزمة الهويات من
فوق ،صراع ثروات من تحت.
السيطرة على سواحل شرقي املتوسط بهدف
ام� �ت�ل�اك ال �س �ل �ط��ة ع �ل��ى ح �ق ��ول ال �ن �ف��ط وال �غ ��از
امل �ن �ت �ش��رة م��ن ل� ��واء االس �ك �ن ��درون ح �ت��ى ق�ط��اع
غ��زة ،هو الصراع الواضح من ترسيم الحدود
ال �ب �ح��ري��ة ب�ي�ن ل �ب �ن��ان وف �ل �س �ط�ين امل �ح �ت �ل��ة إل��ى
تواجد االسطول الروسي في ميناء طرطوس،
ً
ع �ل��ى م �ق��رب��ة م��ن  14ح �ق�ل�ا ل�ل�ن�ف��ط وال� �غ ��از في
امل �ي��اه االق�ل�ي�م�ي��ة ال �س��وري��ة .وم��ن ص ��راع امل�ي��اه
إل��ى السيطرة على األرض ،ففي الشمال تبقى
األن � �ظ� ��ار ن �ح��و امل �ن��اط��ق ال� �ت ��ي ت �ت��واج��د ف�ي�ه��ا
أغلبية كردية ،والتي تعمل دول على تقسيمها
وإع�ط��ائ�ه��ا حكما ذات�ي��ًا ب�ه��دف السيطرة على
ثرواتها الباطنية .إن ال�ص��راع على االقتصاد
يستتبع ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن ال �ت �ج��ارب ال��دخ��ول في
ع�م�ل�ي��ة ت�ق�س�ي��م امل �ن��اط��ق ل �ت��وزي��ع ال� �ث ��روات ،إذ
أث�ب�ت��ت األح� ��داث ال�ت��اري�خ�ي��ة امل�ت�لاح�ق��ة أهمية
ال�ج�ي��وش ف��ي وح ��دة ال �ب�لاد وم �ن��ع تقسيمها،
ّ
وأث�ب�ت��ت أي�ض��ًا أن معظم امل��ؤام��رات تستهدف
ب��ال��درج��ة األول��ى كيان الجيش ،ف��أول خطوات
ت�ق�س�ي��م ال �ع��راق ك��ان��ت ف��ي اس �ت �ه��داف الجيش
ال� �ع ��راق ��ي إع � � ��ادة ب �ن��ائ��ه ع �ل��ى أس � ��س ط��ائ�ف�ي��ة
وم ��ذه� �ب� �ي ��ة .إن وح� � ��دة ال� �ج� �ي ��وش ال �ع �س �ك��ري��ة
ض � ��رورة ف��ي وح� ��دة دول امل� �ش ��رق ،ورب �م��ا هي
األساس في استمرارها وتكاملها مع بعضها،
فال يكفي فقط أن يكون هناك تكامل نظري دون
أن يكون هناك قوة تدعمه وتحميه.
إح� ��دى ال �ف ��رص امل �ت��اح��ة ه ��ي ام �ت�ل�اك ال�س�ل�ط��ة
ً
على التربية والتعليم وال��ذي يشكل تواصال
م� �ب ��اش� �رًا م ��ع س �ل �ط��ات م �خ �ت �ل �ف��ة م ��ن ال �ع��ائ �ل��ة
والدين واالقتصاد ،إن من يملك السلطة على
ال�ع�ق��ل يملك السلطة ع�ل��ى املستقبل وتحديد
ت ��وج� �ه ��ه ،ت ��وج� �ه ��ًا ع �ل �م��ان �ي��ًا أو دي� �ن� �ي ��ًا ن�ح��و
املواطنة أو الفردية والعشائرية ،نحو الدولة
والتعددية السياسية أو الديكتاتورية والحكم
املنفرد .إن حاجة املشرق ال تزال حاجة ما قبل
الديموقراطية ،فإلى حني الوصول إلى مرحلة
امل��واط �ن��ة وف �ه��م ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ك�ع�م��ل ثقافي
اج�ت�م��اع��ي اق �ت �ص��ادي فنحن ب�ح��اج��ة إل��ى ق��وة
حازمة في موقفها وق��راراه��ا ،ق��وة تمتلك املال
واالع�ل�ام وتستطيع أن تلبي ح��اج��ات الشعب
ال�ف�ك��ري��ة وت �ك � ّ�ون ل��دي��ه ث�ق��ة أن �ه��ا ت�س�ت�ط�ي��ع أن
ت��ؤم��ن ل��ه ح��اج��ات��ه اليومية م��ن األم��ن وال�غ��ذاء
وال�س�ي��ر معه ل�ل��وص��ول إل��ى ال�ت�ط��ور واالب ��داع،
فال يمكن أن نطلب من شخص بحاجة لطعام
أن يبدع علميا وفكريًا .االستفادة من الفرص
امل �ت��اح��ة ال ت �ك��ون ع�ب��ر ن� ��دوات وم��ؤت �م��رات ،إن
االزم � ��ة ت �ض��ع امل ��واط ��ن وامل �ج �ت �م��ع أم� ��ام ح ��وار
وج ��دل م��ع ذات ��ه وه��وي�ت��ه ،وامل�ط�ل��وب ه��و أن ال
تكون عبارة عن ردة فعل فقط كما يحدث في
مواقف جامعة الدول العربية ،والتي استدعت
موقفًا معارضًا من الكثيرين .إن الجدل الذي
ت�ع�ي�ش��ه ه��و ج ��دل ال ��دم وال �ق �ت��ل وال �ع �ن��ف وه��و
ال � ��ذي ح�ي�ن ي �ص��ل إل� ��ى ذروت� � ��ه إم� ��ا أن ينفجر
بشكل فوضوي ونهائي أو يدفع الجميع إلى
الجلوس وال�ح��وار مرغمني نتيجة التعب من
التاريخ والخوف من املستقبل .لم تعد الدولة
ال�ق��ائ�م��ة ف��ي س��وري��ا طبيعية ق��اب�ل��ة الس�ت�م��رار
بحالة طبيعية ضمن حدودها ،فإما أن تدخل
في دورة اجتماعية اقتصادية ثقافية متكاملة
وف��ق ع�م��ل م��ؤس�س��ات��ي واض ��ح أو ت��ذه��ب نحو
تقسيم املقسم على اس��س مذهبية وعشائرية
متقاتلة ،أما أن تبقى ضمن حدودها فهو موت
سرير يعيد إنتاج أزماتها بشكل متالحق.
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لن نخدم في جيش احتاللكم
زهير أندراوس *
ّ
ليس سرًا أنه منذ إقامة إسرائيل على أنقاض
ال� �ش� �ع ��ب ال � �ع� ��رب� � ّ�ي ال �ف �ل �س �ط �ي �ن� ّ�ي ف� ��ي ال �ن �ك �ب��ة
ُ
ّ
األمنية
املشؤومة عام  ،1948تحاول املؤسسات
ّ
وال �س �ي��اس� ّ�ي��ة ف ��ي ال� ��دول� ��ة ال �ع �ب��ري��ة ت��روي��ض
وت ��دج�ي�ن األق �ل � ّ�ي ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي��ة ف ��ي ال ��داخ ��ل،
ّ ً
مجيرة جميع الوسائل لتحقيق مخططاتها
ً
اللئيمة ،والهادفة أوال وأخيرًا إلى سلخنا عن
ّ
الفلسطيني .وال
ّأم�ت�ن��ا ال�ع��رب� ّ�ي��ة وع��ن شعبنا
ّ
اإلسرائيلية ،على جميع أذرعها،
تألو املؤسسة
ً
جهدًا في استخدام الترهيب ت��ارة ،والترغيب
ُ
م � ّ�رة أخ� ��رى ،وت �ط �ل��ق ال �ع �ن��ان ألج �ه��زة ال �ظ�لام،
ْ
ّ
أي ج�ه��از األم��ن ال�ع��ام (ال�ش��اب��اك اإلس��رائ�ي�ل��ي)
ّ
وإخ ��وان ��ه ،إلخ� ��راج ه ��ذه امل�خ�ط�ط��ات إل ��ى ح��ي��ز
التنفيذ ،طبعًا بمساعدة العمالء العرب الذين
ب��اع��وا ض�م�ي��ره��م ووج��دان �ه��م م��ن أج ��ل حفنة
من امل��ال ْأو وظيفة هنا ْأو هناك .وباملناسبة،
إسرائيل هي شاباك يملك دولة ،وليست دولة
تملك شاباك ،على الرغم منّ ّادعائها الكاذب،
ّ
الديموقراطية
والذي ال ينطلي على أحد بأنها
ّ
ّ
العربية،
الديكتاتوريات
الوحيدة في صحراء
ّ
ذلك أن هذه الدولة التي تصرف حوالى نصف
ميزانيتها ( 48ب��امل��ائ��ة) على األم ��ن ،ه��ي دول��ة
بجميع عنصرييها ،وجميع فاشييها ،وجميع

ّ
ّ
لكل م��ن ف��ي رأس��ه عينان ،على أن فلسطينيي
الداخل ،الذين كانوا يعيشون تحت كنف الحكم
ال�ع�س�ك� ّ
�ري ،ح�ت��ى ال �ع��ام  ،1966رف �ض��وا جميع
أشكال التطبيع مع الدولة التي ّ
شردت السواد
األع� �ظ ��م م ��ن ال �ش �ع��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن� ّ�ي وارت �ك �ب��ت
املجازر القذرة والبشعة لتحقيق هذا الهدف.
■■■
ّ
وف��ي ه��ذه األي��ام يطل علينا من حيث ال ندري
ُ ّ
ال�ك��اه��ن امل�غ�م��ور ،ج�ب��رائ�ي��ل ن � ّ�داف ،وي�ن��ظ��م مع
ّ
االعتبارية لدى املؤسسة
عدد من الشخصيات
ٍ
ّ
الصهيونية اجتماعات ومؤتمرات تهدف إلى
فتح الطريق أمام املسيحيني العرب لالنخراط
ّ
اإلسرائيلي ،هذه الخطوة
ُفي جيش االحتالل
امل� ��دان� ��ة وط �ن �ي��ًا وأخ�ل�اق� �ي ��ًا م ��ن ق �ب��ل األغ �ل �ب �ي��ة
الساحقة من أبناء شعبنا في مناطق الـ 48هي

وطنية
العنصرية رياضة
باتت
ّ
ّ
ُيمارسها اإلسرائيليون ببراعة
ُيحسدون عليها
ّ
ّ

ّ
وبالديموقراطية التي يتمتع بها
قناصيها،
ال�ي�ه��ود ف��ي ه��ذه ال��دول��ة ،تنكفئ ع�ن��دم��ا يصل
األم� ��ر إل ��ى أص �ح ��اب األرض األص�ل�ان �ي�ي�نْ ،
أي
ّ
نحن ،من كنا هنا قبلهم ،وسنبقى هنا إلى أبد
اآلبدين.
■■■
ّ
وال نكشف سرًا نوويًا إذا جزمنا ب��أن سياسة
الحكومات املتعاقبة في هذه الدولة تعتمد على
ّ
ّ
فرق ُ
مبدأ ّ
تسد ،في كل ًما يتعلق بفلسطينيي
ً
ال��داخ��ل ،وت��رف��ض ج�م�ل��ة وت�ف�ص�ي�لا االع �ت��راف
ّ
ّ
ّ
ّ
االستعمارية،
قومية ،ألن الحركة
بنا كأقلية
ّ
ال �ص �ه �ي��ون��ي��ة ،ال �ت��ي أق ��ام ��ت ه ��ذه ال ��دول ��ة عبر
ّ
ت �س��وي��ق رواي �ت �ه��ا ال �ك��اذب��ة ب� ��أن ف�ل�س�ط�ين هي
أرض بل شعب لشعب ال أرض ،تنتهج سياسة
خبيثة ترتكز على اع�ت�ب��ارن��ا ع��ائ�لات وقبائل
وط��وائ��ف ُ وم ��ذاه ��ب ،وم ��ا إل ��ى ذل ��ك م��ن صفات
لتقسيم امل ّ
قسم وتجزئة املجزأ ،ولكن .نقولها
ّ
ّ
الصهيوني ،د .هيلل
شديد ،إن الباحث
بحذر
ٍ
ٍ
ك��وه�ين ف��ي ك�ت��اب��ه (ال �ع��رب ال �ج� ّ�ي��دون) ،وال��ذي
اعتمد فيه على أرش�ي��ف جيش االح�ت�لال جزم
ً ّ
ق��ائ�لا إن م �ح��اوالت ال �ش��اب��اك اإلس��رائ �ي �ل� ّ�ي في
الستينيات والسبعينيات م��ن ال�ق��رن املاضي
ألسرلة ع��رب ال��داخ��لْ ،أو ب��األح��رى صهينتهم،
ب��اءت بالفشل ،واص�ط��دم��ت بصخرة االنتماء
إلى ّ
ّ
ّ
الفلسطيني ،وهذا
العربية والشعب
األم��ة
ّ
االع �ت ��راف ال�ص�ه�ي��ون� ّ�ي ،ش�ب��ه ال��رس �م� ّ�ي ،ي��ؤك��د

حكومة وسلطة بدون صالحـي
محمد العبد اهلل *
ثمانية عشر يومًا م��رت ما بني كتاب التكليف
وكتاب االستقالة .حكومة سلطة رام الله املحتلة
التي حملت الرقم  15برئاسة رام��ي الحمد الله
ك��ان��ت األق �ص ��ر ع �م �رًا ب�ي�ن م �ث �ي�لات �ه��ا .ف �ق��د ق��دم
رئيسها استقالة حكومته ال�ت��ي ع�ق��دت جلسة
وح �ي��دة ف��ي ال�ت��اس��ع م��ن ال�ش�ه��ر ال�ح��ال��ي .عصر
الخميس  20يونيو /حزيران ،بعث الحمد الله
بكتاب استقالته بواسطة رئيس ديوان الرئاسة
مبررًا خطوته بسبب «تضارب الصالحيات».
منذ اللحظات األول ��ى لتشكيل ال�ح�ك��وم��ة ،كان
واضحًا أن رئيسها سيكون «بال أنياب» بعدما
م ��رر ت�ع�ي�ين ن��ائ �ب�ين ل ��ه( ،ال �خ �ب �ي��ر االق �ت �ص��ادي
محمد مصطفى ووزي��ر الخارجية ف��ي حكومة
الوحدة الوطنية زياد أبو عمرو) يحرصان على
أن ت�ك��ون ال�ح�ك��وم��ة ك�م��ا ص��رح م�ح�م��ود عباس
«حكومتي أنا وملتزمة ببرنامجي أنا» .خاصة،

بعد التجربة ال�ت��ي عاشها رئ�ي��س السلطة مع
س�ل�ام ف �ي��اض .وب��ذل��ك ي �ج��دد ع �ب��اس وسلطته
مخالفة ال�ق��ان��ون األس��اس��ي تحت بصر القوى
السياسية املشتركة معه في اللجنة التنفيذية،
إذ إن القانون األس��اس��ي الفلسطيني ليس فيه
مسمى ن��ائ��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء ،بينما ت��م إسناد
املنصب في الحكومة الحالية لنائبني!
ي�ب��دو أن ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى االت �ف��اق��ات االق�ت�ص��ادي��ة
م ��ع ال �ب �ن��ك ال� ��دول� ��ي ك� ��ان ال �ص ��اع ��ق ال � ��ذي ف�ج��ر
األزم��ة وأخرجها للعلن بني الحمد الله ونائبه
االق � �ت � �ص ��ادي .ل �ك��ن ع �م��ق األزم � � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة
والسياسية وأساليب مواجهتها ليست مرتبطة
بهذا الرئيس أو ذلك الوزير ،بل هي ممتدة إلى
قضايا جوهرية حملها اتفاق أوسلو الكارثي
وم�ل�ح�ق��ات��ه ،ال ي�ع��دو وج ��ود سلطة وح�ك��وم��ات
«مسحوبة الصالحيات» س��وى أح��د تجلياته.
جاءت األزمة السريعة بني مؤسستي «الرئاسة
وال�ح�ك��وم��ة» بعدما ع��اش��ت الحكومة الجديدة

