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العدد 2483 :

من يأخذ بحقّ املصابني بالسرطان
من اجملرم عبدالفالح السوداني ؟
جمعة عبدالله

وأخيراً أعلنت الس����لطة القضائية
( محكم����ة جنايات كربالء )ً ،
حكما
غيابياً بالس����جن  7س����نوات على
وزير التجارة األس����بق  -المجرم
اله����ارب ( عبدالفالح الس����وداني
)ُ ،حكِ����م في قضي����ة واحدة فقط (
الش����اي الفاس����د )  ،فيما أشارت
ب����أن المحكمة أيّدت ق����رار الحجز
الصادر ّ
بحق أمواله المنقولة وغير المنقولة ،هذا
الحكم المخفف والملطف والمتساهل جداً جداً في
الحكم على قضية واح����دة من جملة القضايا التي
ارتكبه����ا عمداً وقصداً  ,والتي عناوينها الفس����اد
المالي واإلجرام البش����ع والشنيع ّ .
إن هذا الحكم
الخجول ،تناس����ى نهب أموال الحصة التموينية ,
والتي تع ُد قيمتها بالمليارات الدوالرية  ,تناس����ى
عم����داً جريمة توزيع مف����ردات الحصة التموينية
بالمواد الفاسدة والمس����رطنة التي سببت إصابة
عش����رات اآلالف من المواطنين بمرض السرطان
الخبيث ،وتناس����ي الحكم المُطالب بجلبه مقبوضاً
عليه ،بواسطة الشرطة الدولية ( االنتربول ) مع
إن الحكومة البريطانية  ,صرّحت مراراً وتكراراً،
استعداها التام بتسليم المجرم الهارب ( عبدالفالح
السوداني ) الى الحكومة العراقية  ,اذا طلبت ذلك،
تصبح الجرائم الكبرى بفظاعتها وبش����اعتها
هكذا
ُ
ُ
تس����تحق األهتمام
 ,جرائماً بس����يطة وعادية ،ال
والمتابعة في ظل حكم األحزاب اإلسالمية الحاكمة
 ,اذا عرفنا بأن المجرم البشع هو أبنهم الشرعي
وم����ن قياداتهم الحاكم����ة التي تتش����اب ُه معه في
اإلجرام ونهب األموال بكل الطرق الشيطانية  ,بل
حتى لم تخطر على عقول األبالسة وأوالد الحرام
 ,وإن التس����تر على الفاعل الحقيقي ،هو التستر
عليهم  ,وحتى لو كان سبب بموت عشرات اآلالف
م����ن العراقيين المنكوبين م����ن حكمهم البغيض ،
لذلك فأنهم س����محوا للمجرم اله����ارب بكل وداعة
وحرية أن يهرب خ����ارج العراق ،محمًّال بحقائب
األم����وال المس����روقة  ,ليعيش في جن����ة ونعيم ,
بينم����ا المواطن العراقي المظلوم ،يعاني ش����ظف
الحياة القاس����ية  ,واألمراض الجرثومية الخبيثة
التي الش����فاء والعالج لهاّ ,
تضع المصاب
وإنما ُ
بمرض الس����رطان الخبي����ث  ,وأن ينازع جرعات
بعذاب مؤلم حتمية
الموت البط����يء  ,وهو ينتظ ُر
ٍ
موت����ه  ,هكذا يك����ون العراق في عه����د األحزاب

اإلس��ل�امية  ,حقل تجارب كالفئران في المختبرات
الكيمياوية من أجل أن تتنعم الضمائر الميتة بجنة
موت
الخلد والنعيم  ,وبأن يكون العراقي مشروع ٍ
محقق  ,سواء باإلرهاب الدموي  ,أو باألمراض
الجرثومية الخبيثة ،ومنها مرض السرطان ،هكذا
ُ
ينزلق العراق الى الخراب المدمر
وبكل بس����اطة
 ..الى اسفل الهاوية الس����حيقة  ,بينما المرجعية
الديني����ة التي جاءت هذه الطفيلي����ات والطحالب
ُ
تدغ����دغ
المجرم����ة ،تح����ث ثوبه����ا وبركاته����ا ،
عواطفه����م وضمائرهم الميتة  ,بالعطف والرحمة
والش����فقة في تعاملهم مع المواطن  ,وهي تنادي
م����ن ال حياة له  ,ولم تهددهم بالعقاب والقصاص
يرتكب جرائماً بشعة،
مجرم فاس����د،
العادل ..لكل
ُ
ٍ
كجرائ����م المجرم الهارب ( عبدالفالح الس����وداني
)ّ ,
وحق����ًا كان عهد المالكي الكارثي الذي س����لّم
مفاتيح الدولة والخزينة الى اللصوص والحرامية
 ,دون وازع ضمي����ر وأخالق وش����رف  ،إن قرار
الحك����م الخج����ول هذا م����ن المحكم����ة  ,جاء بعد
المظاهرات االحتجاجي����ة المتواصلة أيام الجمع ,
وقرار المحكمة يخلو من التطبيق التنفيذي  ,لذلك
حكومة العبادي تلوذ بالصمت المشين والمهين ,
كأنها فقدت حاس����ة الس����مع  ,لم تسمع ولم تقرأ ,
والدليل على ذلك،عدم االس����تجابة والتعليق على
ق����رار الحكم  .كأنه����ا غير معني����ة  ,وال صاحبة
العالق����ة والمس����ؤولية  ,وهذا الصمت المش����ين
يضعها في ألف عالمة استفهام وتساؤل  ,وبأنها
مغلولة اليد باصفاد وأغالل الفاسدين والمجرمين
 ,فه����ي ال تطالب بجلب المجرمي����ن  ,وال تطالب
بعودة األموال المس����روقة ّ ,
وإنما على الش����عب
أن يتحمل ه����ذه الجرائم الكب����رى  ,وحتى النظام
الدكتاتوري البغيض والبش����ع  ,لم يصل الى حالة
توزيع المواد الغذائية الفاس����دة والمسرطنة في
مفردات البطاق����ة التموينية الى المواطن  ،ولكن
في عهد األح����زاب اإلس��ل�امية الحاكمة  ,تصبح
ظاهرة وعادة روتينية  ,دون محاس����بة وعقاب
 ,وهي به����ذا التصرف البش����ع المخالف لألديان
تضع نفسها في قفص االتهام
واألخالق والضميرُ ،
 ،والسؤال الكبير :هل يُطبّق وينفذ حكم المحكمة
الصادر ّ
بحق المجرم البش����ع  ,الجواب كال وألف
كال  ,ألن���� ُه من طينتهم ومن أخالقهم وخصائلهم ,
والمشكلة الكبرى ،الخوف أن يكشف شركائه في
الجرائم  ,وهم قياداتهم الحاكمة..

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

التقارب االسرائيلي  -اخلليجي
والنهاية احملتومة
عبد الخالق الفالح
كش���فت صحيفة «هآرتس» االس���رائيلية،
صب���اح الي���وم الجمع���ة ،2015/11/27
النقاب عن قرب افتتاح ممثلية دبلوماس���ية
لدولة االحتالل اإلس���رائيلي ف���ي إمارة أبو
ظبي  -عاصمة اإلم���ارات العربية المتحدة
م���رة ،وذل���ك بعد االنته���اء من كامل
ألول ّ
اإلجراءات الرسمية.
ليس هنالك ماهو مخفي في هذه العالقات ،
سرية مُكثفة
ألن هنالك عالقات دبلوماس���ية ّ
بين إس���رائيل وبعض دول الخليج العربي،
بدأت بعد مؤتمر أوسلو في تسعينيات القرن
الماضي  ،ونش���رت جريدة الراية القطرية
س���ابقاًـ تقريراً نس���بت ُه لصحيف���ة هآرتس
الس���رية بين
اإلس���رائيلية ع���ن العالقات
ّ
اإلمارات وإس���رائيل عبر «مكتب مصالح»
غير معلن ،يدير ُه أنور قرقاش ،وزير الدولة
للش���ؤون الخارجية اإلماراتية ،عن طريق
أحم���د الطيبي ،عضو الكنيس���ت المقيم في
دبي والذي يُعد حلقة الوصل بين المسؤولين
اإلماراتيي���ن ومس���ؤولين إس���رائيليين ،و
ُ
تش���مل ترتيب زيارات
إن مهام «الطيبي،
أسبوعية لرجال أعمال إسرائيليين إلى دبي،
يعتبر بمثابة
صح –
وه���و األمر الذي – إن ّ
ُ
قنصلي���ة غير معلن���ة إلس���رائيل في دبي،
كم���ا إن اإلمارات المتحدة كان���ت قد اتفقت
مع ش���ركة بالك ووتر قبل خمس سنوات،
لتزويده���ا بالعم�ل�اء األمنيي���ن عن طريق
مديرها إيريك برايس ،ولهذه الشركة تعاون
وثيق اآلن ُ
حيث ق ّدمت اكثر من  450عميل
ليشركوا في حرب اليمن ضد الثورة الشعبية
اليمنية م���ن مختلفة البلدان  ،مثل باناما و
السلفادور ش���يلي وأخيراً كولومبيا  ،ومن
المعلومات أيض���اً ،إن الكثير من هذه الدول
التي تق���ول عنهم إس���رائيل ومن وصفتهم
بأعدائها التقليديين في دول الخليج العربي،
أجروا عالقات دبلوماس���ية مكثفة ،وتبادلوا
معلومات اس���تخبارية خطيرة ،خاصة بشأن
إيران ،كما إن السرائيل عالقة مع باكستان
ُ
حي���ث انذرتها األخيرة ،بق���رب عملية ض ّد
سفارتها في الهند ،مما أ ّدى لفشل العملية..
ف���ي  19آذار -م���ارس  ، 2009وإن نائب
المدير العام لوزارة الخارجية اإلس���رائيلية
لشؤون الشرق األوس���ط  -يعقوب هداس،
قال ألحد الدبلوماس���يين األميركيين « :إن
عرب الخليج يدركون قيمة الدور الذي يمكن
أن تلعب ُه إس���رائيل بس���بب قوة عالقتها مع
الوالي���ات المتحدة» ،وقد نش���رت صحيفة
القدس معلومة تفيد فيها القدس(( :أشارت
س���رية تعود لعام 2009
برقية دبلوماسية
ّ
سرية مكثفة
إلى أن هناك عالقات دبلوماسية ّ
بي���ن إس���رائيل ودول الخلي���ج)) ،موضحة
 (( :أن إس���رائيل ومن وصفتهم بأعدائها
التقليديين ف���ي دول الخليج ،أجروا عالقات
دبلوماس���ية مكثف���ة ،وتبادل���وا معلومات
استخبارية خطيرة ،و خاصة بشأن إيران))
 ،وقد برزت إلى الس���طح مؤخ���راً تفاصيل
س���رية بين إسرائيل واإلمارات
عالقة أمنية
ّ
ُ
تكش���ف عن شراكة على
العربية المتحدة،
مس���توى عال ،تمخضت عن تكليف شركة
مملوكة إلس���رائيل ،بالمسؤولية عن حماية
البنية التحتية الهامة في أبو ظبي ،فبحسب
مصادر ،علمت ميدل إيس���ت ،إن السلطات
اإلماراتية تعاقدت مع ش���ركة أمنية مملوكة
إلسرائيل ،لتقوم بتأمين حماية مرافق النفط
والغاز في اإلمارات العربية المتحدة ،وكذلك
إلقامة شبكة مراقبة مدنية فريدة من نوعها
على مستوى العالم في أبو ظبي ،مما يعني
أن «كل شخص س���يخضع للرصد والرقابة
يغادر
من اللحظ���ة التي
ُ
فيه���ا عتب���ة بابه إلى
اللحظ���ة الت���ي يعو ُد
فيها إلى منزله» ،كما
قالت ه���ذه المصادر،
كما يع���رف عن وزير
الخارجي���ة اإلماراتي
 الش���يخ عبد اهلل بنزاي���د آل نهي���انّ ،
إنُه
كانت ل���ه في الماضي
«عالق���ات ش���خصية
جي���دة» م���ع وزيرة

الخارجية اإلس���رائيلية الس���ابقة  -تسيبي
ليفني ،وذلك حسبما ورد في إحدى البرقيات
سربتها ويكيليكس في عام
الدبلوماسية التي ّ
 ،2009والجدير بالذكرّ ،
إن دولة اإلمارات
العربية المتحدة ال تعترف بإس���رائيل كدولة
بش���كل علني ،وال توجد بي���ن الدولتين أيُّة
ٍ
عالقات رسمية دبلوماسية أو اقتصادية ،إمّا
على المستوى الرسمي ،فما تزال اإلمارات
العربي���ة المتحدة تتمس���ك – ش���أنها كبقية
دول الخلي���ج العربي – برفض أي إجراءات
لتطبيع العالقات رسميًّا مع إسرائيل ،طالما
رفضت إس���رائيل المبادرة العربية للتسوية
الفلس���طينية اإلس���رائيلية التي ُطرحت في
عام  ،2002وكانت اإلمارات والسعودية ،
ق���د أعلنتا في أكثر من مناس���بة أن التطور
ُ
يرتبط
في عالقتهما مع الكيان اإلس���رائيلي،
بش���كل كبير بم���دى التقدم ف���ي مفاوضات
ٍ
التس���وية  ،وذلك ً
طبقا لسياسة عربية نابعة
من التضامن مع معاناة الش���عب الفلسطيني
ُ
يعيش تح���ت االحتالل اإلس���رائيلي،
ال���ذي
ُ
ويس���قط منهم يومياً الش���هداء دون حراك
ل���دول الخلي���ج العرب���ي  ،و ق���د يزعجهم
الكش���ف عن وجود عالق���ات أمنية ،والتي
يق���ول محللون إنها تتطلب إذناً مس���بقاً من
القيادات السياسية في هذه البلدين ،المعلوم
مواطن���ي ه���ذه ال���دول الغني���ة نفطياً،
إن
ّ
والذين يعتبرون معارضين بش��� ّدة للتقارب
مع الكيان االس���رائيلي ،الحتاللها لألراضي
الفلس���طينية  ،ويرفضون أي تطبيع للعالقة
م���ع هذا الكيان ،ولعل التق���ارب األخير بين
الدول الغربية وإيران دفعت هذه البلدان الى
اللج���وء الى تل ابيب ،ألنها ال تحبذ االتفاق
سيقوي ويشجع
النووي اإليراني ،لظنهم أن ُه
ّ
الجمهورية اإلس�ل�امية اإليرانية وحلفاءها
من محور المقاومة فى الش���رق األوس���ط
 ،ب���دءاً من س���ورية والع���راق وحزب اهلل
فى لبنان ،والمعارضي���ن لحكومة عبد ربه
منصور ف���ى اليمن ،كما أنهم مس���تمرين
ف���ي محاوالتهم كي يمنعوا فيه���ا المقاومة
الفلسطينية بدء حرب أخرى مع الصهاينة ،و
التي سوف تتمتع بعالقات طيبة مع جيرانها
العرب كمص���ر واألردن والمغرب ،وبتطور
مصادرها البحرية للغاز الطبيعي ،يمكنها أن
تصبح شريكاً للطاقة فى المنطقة ،كما نشرت
ً
مقاال،
صحيفة كريستيان ساينس مونيتور،
ناقش���ت فيه العالقات العربية اإلس���رائيلية
والتقارب الذي يح���دث فيها ،وتناول المقال
أفكاراً ،حول كيفية تدعيم عالقات إس���رائيل
بتلك ال���دول من أجل دعم عملية الس�ل�ام،
خاصة في ض���وء التغي���رات الجديدة التي
تمر بها دول الشرق األوسط عامّة ،والدول
ُ
العربية خاصة.
تم بدء المقال بالتصريحات األخيرة للمدير
العام لوزارة الخارجية اإلس���رائيلية «دور
جولد» س���ابقاً ،والتي أفص���ح فيها عن إن
الدول العربي���ة ( األربعيّة -المذاهب األربع
اإلس�ل�امية) ف���ى المنطق���ة  ،ه���م «حلفاء
إسرائيل» ،فقد جاء هذا التصريح بعد تصريح
سرية
يونيو الذى أفضى فيه لوجود محادثات ّ
بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية فى
الش���هور األخيرة ،وبالرغم من عدم وجود
تصريحات مش���ابهة من الجان���ب العربي،
إلاّ أن تلك التصريح���ات البد من أخذها فى
االعتبار ،وف���ي التصريحات األخيرة للمدير
العام لوزارة الخارجية اإلس���رائيلية «دور
جولد» كان قد أفصح عن أن الدول العربية
( األربعية) فى المنطقة ،هم حلفاء إسرائيل
س���رية
 ،ليُفضي أيضاً عن وجود محادثات
ّ
بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية في
أوق���ات مختلفة من أجل تطبيع العالقات بين
البلدين ،وبالرغم من عدم وجود تصريحات
مش���ابهة م���ن الجانب العرب���ي ،إلاّ أن تلك
التصريح���ات والمعلومات الب��� ّد من أخذها
بنظر االعتبار وبدقة ،حتى اليُفاجأ المسلمون
بها  ،ويجب تنوير أفكارهم لمعرفة اعدائهم
الح ّكام
الحقيقيين  ،وسوف يش���رب هؤالء ُ
كأس المذلة والمهانة بعد أن تركوا الش���عب
الفلس���طيني فريسة س���هلة بيد هذه الدويلة
البغيض���ة وتنصلوا عن أمتهم وإس�ل�امهم،
ول ُتعلن نهايتهم المحتومة.
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قصة عيد الشكر ...و فروة الرأس...
وقصص أخرى لتاريخ دموي
يحتف����ل األمريكان هذه األي����ام بـ “عيد
الش����كر”  ..لكن ليس جميعهم! السكان
األصليي����ن ال يحتفلون ،وال يش����كرون
اهلل عل����ى مجازر إبادتهم! عيد الش����كر
بالنس����بة لهم ،ليس مناس����بة إنسانية
ديني����ة ،بل مث����ل معظم مناس����بات تلك
الدولة ،ذكرى مذابح ودماء ووحش����ية
تفوق الخيال ..هم يحاولون طمس����ها،
لكن الحقيقة هي إنها ليست سوى قصة
أخرى من تاريخ غارق بدماء البشرية
حتى أذنيه!
قصة عيد الشكر
نزل����ت ف����ي ع����ام 1614م عصبة من
المستكش����فين اإلنكليز في جوار خليج
ماساشوس����تس ,وعندم����ا ع����ادوا الى
الوطن ،أخذوا معه����م بعض العبيد من
السكان األصليين ،وتركوا لهم الحصبة
والجدري لتفتكا بهم ،وتكاد تبيد سكان
ني����و انكالند لع����دم مناعته����م ض ّدها،
كان البيورتاني����ون متطرفي����ن دينيين،
ُدفِع����وا ال����ى الرحي����ل خ����ارج انكلترا,
فانشأوا مس����توطنة في اميركا اسموها
“مزارع باليم����وث” ،قرب اطالل قرية
للس����كان األصليي����ن المبادي����ن من الـ
“باوتوكس����يت” ،و من تلك القرية كان
قد بقي على قيد الحياة رجل واحد يدعى
“سكوانتو”  ،كان قد قضى بعض حياته
كعبد لإلنكليز ,لذا كان يعرف اإلنكليزية
بدرج ٍة ما،عان����ى البيورتانيون الجوع
والم����رض حت����ى كاد يقض����ي عليهم,
فجاء س����كوانتو إلنقاذهم وعلّمهم أين
وكيف يصطادون السمك وأي النباتات
تصلح كغِذاء ،كذلك
والفواكه واألعشاب ُ
قام بالمفاوضة إلنقاذ البيورتانيون من
قبيل����ة الـ “وامبان����واك” الكبيرة وعقد

س��ل�ام معها ,واثمر ذلك عن  15عشر
عام����اً م����ن الوئ����ام للبيورتانيي����ن مع
محيطه����م الجديد،و في الس����نة األولى
لحياته����م بعد إن كان����ت مهددة بالموت
جوعاً ,أق����ام البيورتانيون ً
حفال لتكريم
س����كوانتو واصدقائه����م الوامبان����واك,
اعقب ُه ثالثة أيام من “عيد الشكر”.
حين وصل����ت اخب����ار الحي����اة الجيدة
للبيورتاني����ون ال����ى انكلت����را تكاث����ر
القادم����ون منهم في الس����نوات التالية،
وارادوا بالق����وة ف����رض نظامهم على
الهن����ود الحم����ر الذين كانوا يعيش����ون
في مش����اعية ال ُ
تعرف الملكية الخاصة
لألرض والماش����ية ,فس����اروا يحتلون
األراضي في الداخل ،بعيداً عن الشاطئ
مُس����لّحين بالعنف وبمق����والت انجيلية
أهمها () Psalm2:8
“إن تطل����ب من����ي ,منحت����ك الملحدين
ميراثاً وأطراف األرض امتالكاً”(*)
حتى التقوا بقبائل “البيكوت” ش����ديدة
الب����أس ،ويكت����ب المؤرخ فرانس����يس
جننكز :اقترح ماس����ون تجنب مهاجمة
محاربي هنود البيكوت األشداء ّ
،وفضل
ّ
تدبير مذبحة ،حاصر المستوطنون قرية
البيك����وت المحصن����ة الواقعة على نهر
مايس����تك ,وفي الفجر حين كان الهنود
يغطون في نومهم ،احرق البيوريتانيون
البروتس����تانتيون القري����ة ،كتب وليام
برادف����ورد ,حاك����م باليموث”:الذي����ن
تمكن����وا من اله����رب من الن����ار ذبحوا
بالسيف ,وت ّم تقطيع بعضهم الى اشالء
( )....كان منظ����راً مخيف����اً حين كانوا
يش����وون بالنار ,وكانت رائحة الشواء
فظيعة ,لكن النص����ر كان لذيذاً ,وق ّدموا
(المس����توطنون) الصلوات من أجل هلل
الذي وقف معهم ،وبعد مراجعة الكتاب

المق���� ّدس -ليفيتك����وس  ,44 :24وجد
المس����توطنون فيها التبرير لقتل معظم
رجال البيكوت ،وأخذ نسائهم وأطفالهم
سبايا وعبيد.
كتب ماس����ون عن ذلك ً
قائال“ :يُس����أل
احيان����اً  :أال يفترض بالمس����يحيين أن
يكون����وا أكثر رحم����ة وتعاطفاً؟ ولكن..
احياناً ترش����دنا النصوص (الدينية) إن
على األطف����ال أن يفنوا مع آبائهم ,وقد
كان لدينا ما يكف����ي من النور من كلمة
اهلل لما قمنا به” .)1( -
تعاون الهولنديون والبيورتانيون إلبادة
جميع س����كان نيو انكالن����د األصليين،
بش����كل خاص
وعقب مذبحة “ناجحة”
ٍ
في ما يس����مى اليوم “س����تانفورد” في
كونيكتيكوت ,أعلن����ت كنائس مانهاتن
ي����وم “عي����د الش����كر” انتص����اراً على
“المتوحشين” ,وكان هذا ثاني احتفال
بـ “عيد الشكر” ،وفي االحتفاالت لعِب
المستوطنون الكرة في شوارع مانهاتن
ب����رؤوس الهن����ود الت����ي قطعوها في
المعارك ،كذلك قام المستوطنون بقطع
عضو الذكر ألسير هندي وخصيتيه ,ث ّم
ُ
قطع
ت ّم س����لخه حيًّا واجبر على تناول ٍ
من لحمه ،بينم����ا كان الحاكم الهولندي
“كيف����ت” يتف����رج ويضح����ك ،أثارت
اإلحتف����االت الرغبة العارم����ة بالقتل،
ُ
حيث كان يُحتفل بـ “عيد شكر” كلما ت ّم
انجاز مذبح����ة جديدة للهنود الحمر من
البيكوت ,وحتى قبيلة الـ “وامبانواك”
المسالمة لم تس����لم من المذابح ,فقطع
المستوطنون رأس زعيمها ،ووضعوه
عل����ى رأس عم����ود ف����ي “باليموث”
ُ
،حيث بقي لمدة أربعة وعشرين عاماً!
اس����تمرت الحال وكانت كل مدينة تقيم
“اعي����اد الش����كر” الخاصة به����ا ،كلما

من فرجن ّية اجلد إلى فرجن ّية احلفيد

عاص����ر العق����ود
سياس����ي مخض����رم َ
ّ
الخمسة الماضية من الحياة السياسية
اللبنانية ،لم يستبعد وصول رئيس تيار
«المردة»  -النائب س����ليمان فرنجية
إلى رئاس����ة الجمهورية ،رغم إدراكه
ترش����يح ُه الذي
الصعوبات التي تواج ُه
َ
ب����ات ج ّديًا ،إثر موافقة الرئيس س����عد
الحريري عليه .يروي هذا السياسي،
كيف ّ
إن س����ليمان فرنجية الجد ،وصل
ال����ى رئاس����ة الجمهورية ف����ي أيلول
زمن لم يتوقع ل ُه كثيرون
 1970م في ٍ
ه����ذا الوص����ول ،ففي تل����ك األيام كان
لبنان ،كما اليوم ،منقس����ماً بين كتلتين
رئيس����يتين ،األولى فيه����ا « النهج»
الذي كان أركان ُهّ ،
يلتفون حول الرئيس
فؤاد شهاب ،ويصرّون على أن يكون
الرئيس منهم  ،وال يكرّر معهم تجربة
الرئيس الراحل ش����ارل حلو الذي بدأ
ش����هابيًّا حين ان ُت ِخب ع����ام 1964م،
ث ّم راح يتملّ����ُص تدريجاً من التزاماته
تج����اه «النه����ج» ،خصوص����اً تج����اه
ضبّاط «المكتب الثان����ي» الذين كانوا
ممس����كين بمقاليد الس����لطة في البالد،
كان مرشح «النهج» آنذاك في البداية
شهاب نفس����ه الذي رفض التمديد عام
م ،1964ث ّم اعتذر عن الترش����يح عام
بيان مقتضب ،أدان فيه
 1970م ف����ي ٍ

الطبقة السياس����ية اللبنانيةَّ ،
فرش����ح
«النهجيون» يومه����ا الرئيس الياس
س����ركيس على رغم وجود ّ
مرشحين
آخرين أقوياء ،كنائب جزين الراحل -
جان عزيز ،واألمير عبد العزيز شهاب
اللذين لم يكونا يروقان لضباط «المكتب
الثاني» ،لقوّة ش����خصيتهما وصعوبة
السيطرة عليهما ،فحاز سركيس آنذاك
على ثقة «النهجيين» وبات ّ
مرشحهم
للرئاس����ة ،أمّا «الحلف الثالثي» الذي
كان ّ
يمثُل المارونية السياس����ية يومها
بأركانها الثالثة ،الرئيس كميل شمعون
والراحلين ريم����ون إدة وبيار الجميّل،
فق����د تم ّكن م����ن اكتس����اح دوائر جبل
لبن����ان ف����ي انتخابات ع����ام 1968م،
مس����تفيداً م����ن تراجع نف����وذ الرئيس
جمال عبد الناصر بعد حرب 1967م،
وتنامي التملمُل الشعبي من ممارسات
«المكتب الثاني» التي لم تكن مألوفة
بين اللبنانيي����ن آنذاك ،وبين «النهج»
و«الحلف» كانت هناك «كتلة الوسط»
التي تض ّم الرؤس����اء الراحلين سليمان
فرنجية وكامل األس����عد وصائب سالم،
ولم يك����ن ممكناً لـ«الحل����ف الثالثي»
أن يفوز ّ
بمرش����حه من دون تأييد كتلة
تشاطره الموقف من
الوسط التي كانت ِ
«المكتب الثاني»ّ ،
ولكنها كانت تختلف

مع ُه في قضايا أُخ����رى ،احتد َم النزاع
َ
وتداخلت عوامل
يومها على الرئاس����ة
داخلي����ة وإقليمية ودولي����ة فيها ،رغم
أن كثيرين اعتقدوا ّ
ّ
أن تلك االنتخابات
الرئاس����ية كانت لبنانية صرفة ،وكان
نواب النهج الشهابي وحليفهم الراحل
كم����ال جنب��ل�اط ،يَح����وزون على أكثر
من نصف أعض����اء المجلس النيابي،
ّ
لك����ن موق����ف جنب��ل�اط كان غامضاً،
فه����و من جهة لدي����ه اختالفات جذرية
مع ش����معون ..أق����وى أركان «الحلف
الثالث����ي» ،كذلك كانت له مش����كالت
مع «المكت����ب الثاني» ال����ذي اعتبَر ُه
الس����وفييت آنذاك  -و ُهم حلفاء جنبالط
وجه لهم ً
طعنة في
الرئيس����يون ّ -أنُه َّ
قضي����ة طائرة «الميراج» الفرنس����ية
الشهيرة ،حين َ
كشف مخططاً سوفياتياً
الختطافها إلى موس����كو ،يومها َ
وافق
«الحلف الثالث����ي» على َ
مضض على
َ
يضمن
انتخ����اب فرنجية رئيس����اً لكي
أص����وات «كتل����ة الوس����ط» ،ويمنع
وصول ّ
مرش����ح «النهج» للرئاس����ة،
ّ
ولكن ذلك أيضاً لم يكن ممكناً من دون
تأييد كتلة «جبه����ة النضال الوطني»
برئاس����ة جنبالط ال����ذي و ّزع أصوات
ً
مناصفة بين سركيس وفرنجية،
نوابها
يرجح ّ
كفة
تاركاً لصوته الشخصي أن ّ

صائب خليل
 28تشرين الثاني 2015
حققت نصراً على الس����كان األصليين،
حتى ق����رر جورج واش����نطن ،ضرورة
ُ
وقف الفوضى وحدد يوماً واحداً
تحتفل
به األمة األمريكية كـ “عيد الش����كر” -
(.)2
جائزة فروة الرأس
في ع����ام 1641م ،ع����رض “كيفت”,
الحاك����م الهولن����دي ف����ي مانهاتن ألول
مرة “جائزة ف����روة الرأس” (scalp
ُ
حي����ث تق ّدم الحكومة مبلغاً
)bounty
من المال،لكل من يجلب لها فروة رأس
رجل هن����دي ,ونصف المبل����غ لفروات
رؤوس النساء واألطفال ،)2( -عرض
الحاكم موريس األسباني عام م,1756
مبلغ  130دوالراً اس����باني مقابل فروة
كل هندي ذكر ،يزيد على الثانية عشر،
وخمسين دوالراً لفروة كل امرأة هندية،
وبالرغ����م من إن الجي����ش كان قد اكمل
إبعاد الهنود ,إلاّ إن مكافأة فروة الرأس،
شجعت المستوطنين على القيام بغارات
عل����ى القرى الهندية كلما س����نحت لهم
الفرصة ،وفي م ،دفعت ماساشوستس
 12باون����د لكل فروة رأس هندي ,وفي
1723م ،وصل����ت الجائ����زة إلى 100
باوند ،إمّا الفرنس����يون فقد اس����تعملوا
طريق����ة جائزة فروة ال����رأس ،للقضاء
على قبيلة مسالمة في “نيوفوندالند”
كريستوفر كولومبوس
وص����ف كولومب����وس س����كان اإلنديز
الغربي����ة ..األراواك����س ،بأنه����م ق����وم
خجولين بس����طاء اح����رار وكرماء ،ث ّم
جازاه����م بالم����وت والعبودي����ة ،بفضل
رحلته الثانية ال����ى األمريكتين ،حصل
على لقب ادميرال البحر المحيط ,وراح
ُ
يطل����ق العنان لفترة من اإلرهاب ،لم ير
العال����م مثلها قبل ذل����ك ،وعندما انتهى

أحدهم����ا بعد أن أصب����ح اكث َر ً
ميال إلى
فرنجية،معتبراً ّ
إن في برنامجه «نفحة
يسارية وعروبية» وانتخ َب ُه في ضوء
هذه النفحة ،ففاز فرنجية بفارق صوت
واح����د ( 50مقاب����ل  ،)49فيما تر ّدد
رئيس المجلس الراحل صبري حمادة
بحج����ة ّ
أن الغالبية
في إعالن النتيجة ّ
تعني  51في المئة من األصوات ،فيما
الخمسون صوتاً ّ
يمثلون (  )50.5في
المئة من األصوات ،إلاّ ّ
أن تو ّترًا س����اد
األجواء في المجلس النيابي وخارجه
َفنصح الرئيس فؤاد شهاب حمادة بأن
يعلن النتيجة كم����ا هي.فوجئ كثيرون
يومها بس����رعة وص����ول فرنجية الجد
إلى رئاس����ة الجمهوري����ة ،وهو الذي
لم يك����ن لديه كتلة نيابي����ة خاصة به،
خصوصاً ّ
أن زميل����ه وحليفه في نيابة
زغرتا -الرئيس الراحل رينه معوض،
كان من أبرز الشهابيين ،وقد َ
أبلغ ُه أن ُه
مضط���� ّر الى انتخاب س����ركيس ،يقول
هذا السياس����ي المخضرمّ ،
إن ظروف
الي����وم ال تختل����ف كثي����راً عن ظروف
األمس ،فاعتراض تيار «المس����تقبل»
وراءه م����ن قوى إقليمية ودولية
ومَن َ
على ترش����يح رئيس تكت����ل «التغيير
واالص��ل�اح» النائ����ب ميش����ال عون،
جعل ُه مس����تعداً للقبول ّ
بمرشح آخر من

م����ن عمله ،كان ثماني����ة ماليين من الـ
اراواكاس ,ويمثل����ون تقريباً ،مجموع
أخرهم
سكان هسبانيوال ,قد ابيدوا عن ِ
بالتعذي����ب والقتل والس����خرة والموت
جوعاً والمرض واليأس.
المستعمرون والهنود
في عام 1606م ،اعطى الملك جاكوب
األول شركتين انكليزيتين ،حق استعمار
اميركا الشمالية بين خطي العرض 34
و  ,45وأسست الش����ركتان مستعمرة
“جيمس����تاون” واس����موا المنطق����ة
المحيط����ة “فرجينيا” ,الت����ي وصفها
قائد المس����تعمرة اإلنكليزي ً
قائال“ :لم
يس����بق ان اتحدت األرض و الس����ماء
بهذا اإلنس����جام المتكامل لتمنح س����كناً
رائعاً للبش����ر ..المشكلة إن المكان كان
محل س����كن جماعة أخرى ,عبارة عن
اتحاد هنود “البوهاتان” ،وبعد حوالي
س����نتين اصابت المستعمرة مجاعة في
ش����تاء  ,1610 1609-ول����م يبق من
المستعمرين الـ  600غير  50شخصاً,
أمّا الباقي فم����ات اكثرهم ولجأ اخرون
الى البوهاتان م����ن أجل الطعام ،وحين
طلب المس����تعمرون طرد الالجئين إليه
منهم ,رفض بإباء ،فقتل المستعمرون
 15هندياً ،واش����علوا األكواخ ودمروا
الحق����ول ،ث ّم امس����كوا زوج����ة الزعيم
وطفليه����ا ،وس����اروا به����م ف����ي قارب
تجديف ,ث ّم الق����وا بالطفلين في الماء،
واطلقوا الن����ار عليهما امام عين امهما
التي قتلوها بعد ذلك بالسكين ،لم ينجر
البوهاتان الى الح����رب إلاّ بعد عق ٍد من
الس����نين ،حيث هاجموا المس����توطنين
وقتلوا المئات منهم عام 1622م.
وصف الرحالة اإلسباني دي الس
كاساس

تابعت المؤتمر الذي عقد ُه مؤخراً الدكتور
علي الع��ل�اق  -محافظ البن����ك المركزي
ُ
وأصبت بخيبة أمل ،إذ لم أجد ما
وكال����ة،
ُ
ورأيت مؤش����رات الخطر
نطمئن إليه ،
واضحة ،فيما إذا اس����تمرت السياس����ات
التي انتهجه����ا البنك المرك����زي على ما
هي عليه .
ً
أوال  :علينا أن نطال����ب البنك المركزي
ّ
وثيق����ة رس����مية ،يُبيّ����ُن فيها
بإص����دار
سياس����اته وخطته ،س����يّما وإن األزمة
التي يعيشها العراق ،ستستمر إلى نهاية
عم����ر الحكومة الحالي����ة على األقل  ،وال
نري ُد لهذه الحكومة عبر سياسات خاطئة،
ترحيل مش����اكلها المالي����ة وعجزها عن
وبش����كل
معالجتها إلى الحكومة القادمة
ٍ

فريق  8آذار ،حتى ولو كان س����ليمان
بصالت����ه الوثيقة
فرنجي����ة ،المعروف ِ
بالنظ����ام الس����وري والرئيس ّ
بش����ار
األس����د ،ويضيف السياس����ي نفسه ّ
أن
المملكة العربية الس����عودية ال تعترض
جوهرياً على فرنجية ،فهو ُ
أبن عائلة
ربطتها ُ
سياس����ية لبنانيةَ ،
منذ سنوات
طويلة ،عالقة قوية باألسرة السعودية
المالكةّ ،
وإن الرئيس فرنجية الجد كان
حريصاً على توثيق عالقاته بالرياض،
فيما النائب فرنجية الحفيد،
وعل����ى رغ����م ّ
كل عالقات����ه الوثيقة
بدمش����ق ،لم يخرج من ُه يوماً
كالم
أي
ّ
ٍ
قاس ض���� ّد القيادة الس����عودية ،ويؤكد
ٍ
السياس����ي إيّ����اه ّ
أن الري����اض وبعض
حلفائها في لبنان ،يَعتبرون ّ
أن عالقة
فرنجي����ة باألس����د ال يجوز أن تش���� ّكل
عائقاً في وج����ه انتخابهّ ،
ألنُه في حال
اس����تمرار األسد في الس����لطة ،يمكن
لفرنجية في هذه الحال أن يكون ّ
مخففًا
ألي “انتقام” س����وري من سياس����يين
ّ
ناصبوا دمش����ق العداء في
لبنانيي����نَ ،
الس����نوات األخيرة ،وف����ي حال خروج
األس����د م����ن الس����لطةّ ،
ف����إن فرنجية
س����يصبح حليفاً ال مش����كالت معه ،بل
ُ
هو ق����ادر عل����ى التكيّف م����ع الواقع
الجدي����د ،ويَعتقد السياس����ي المخضرم

تلعب وسائل اإلعالم دوراً كبيراً في
المش����هد السياس����ي  ،كون اإلعالم
والسياس����ة مترابط����ان ومكم��ل�ان
لبعضهما البعض  ،وتستخدم القوى
السياسية وس����ائل اإلعالم المختلفة
كـ����أداة لتنفيذ برامجه����ا وأهدافها،
باإلضاف����ة الى تحري����ك الرأي العام
 ،والتأثير في المش����هد االجتماعي
 .قب����ل أي����ام قليل����ة خرج����ت قناة
الجزيرة المعروفة بطائفيتها وعدم
اعتدالها من س����باتها  ،لتعرض لنا
م����ن خ��ل�ال برنامجه����ا (الصندوق
األس����ود) الذي اتضح ّإن����ُه خال !
س����يرة رئي����س ال����وزراء العراقي

جانب آخر  ،وهذا
اإلي����رادات النفطية من ٍ
ولّد ثقة نس����بية باالقتصاد العراقي الذي
ً
أص��ل�ا ،العتماده
ه����و اقتصا ٌد ضعي����ف
على س����لعة واح����دة هي النف����ط  ،وألن
الدولة أهمل����ت تطوير قطاعات الصناعة
والزراعة على مدى الس����نوات العش����رة
الماضية ،إن ً
دوال تعتم ُد على سلعة واحدة
متذبذب س����عرها ،ال يمك����ن بناء توقعات
ٌ
س����تحتاج إل����ى احتياطي
دقيق����ة حولها،
ُ
كبير ج ّدًا ،لتحقيق االس����تقرار ومواجهة
المفاجئ����ات  ،وال يمك����ن مقارنة العراق
ُ
تتن����وع مصادر دخلها ،ولها
بدول أخرى
ميزان تجاري متوازن ،ولو اس����تعرضنا
غالبية الدول النفطي����ة لوجدنا اقتصادها
وقدرتها على تحم����ل المفاجئات ،أفضل

بكثي����ر من العراق  ،فعلى س����بيل المثال
كانت احتياطات البنك المركزي الجزائري
تتجاوز  ٢٣٠مليار دوالر  ،وعلى الرغم
من ذل����ك  ،فرضت الحكوم����ة الجزائرية
سياس����ة تقليص االس����تيراد ،للمحافظة
عل����ى توازن المدفوعات  ،لذلك هالني ما
وجدت ُه م����ن الالمباالة بتراجع احتياطيات
العملة الصعبة  ،وكأنه أم ٌر هيّن  ،ولذلك
أو ُد التذكير بأربعة أمور :
األول  :إن الع����راق فق����د من االحتياطيأكثر من عش����رين مليار دوالر منذ بدأت
أزمة تراجع أسعار النفط .
الثان����ي  :إن دي����ون العراق للش����ركاتتقارب ..وربّما تتجاوز
النفطية وغيره����ا ُ
احتياطي����ات البنك المرك����زي الحالية ،

وش����كراً لدولة الكويت التي قررت تأجيل
استقطاع نسبة  ٪٥لعام  ٢٠١٥م ،وربّما
س����تؤجلها كذلك لعام ٢٠١٦م -.الثالث :
إن اس����تيرادات العراق تتجاوز إيراداته
 ،وال يوج����د في األفق أي إجراء لمعالجة
األمر.
الراب����ع  :إن الق����روض الت����ي تس����عىالحكوم����ة للحص����ول عليه����ا ،س����تفاق ُم
المشكلة وتزيد المخاطر.
باختص����ارّ ،
إن على البن����ك المركزي أن
يلتزم بتعديل سياس����اته  ،ويحرص على
المحافظ����ة عل����ى احتياطات����ه ،وال يبيع
م����ن الدوالر إال بق����در إيراداته  ،كما إن
السياسة التقشفية التي فرضتها الحكومة
على جهازها الحكومي ومشاريعها ،يجب

مقتل مجبل الش����يخ عيسى  -عضو
اللجنة الوطنية لصياغة الدستور ،
واتهام ح����زب الدعوة بتنفيذ عملية
قتله  ،هذه االحداث واضحة للعيان
ومعلوم����ة لجمي����ع ابناء الش����عب
العراق����ي  ،ول����م تق����دم الجزي����رة
ش����يئاً جديداً من خ��ل�ال صندوقها ،
تس����اؤالت واراء كثي����رة حول هذا
الفل����م الوثائقي من قب����ل المهتمين
بالشأن السياس����ي واالستراتيجي،
وحتى غير المهتمي����ن  ،ومن هذه
االراء إن الوثائق����ي مج����رد عرض
للتاري����خ ال أكثر  ،أو ه����ل إن هذه
الحقائ����ق لويكيليك����س ؟ وإن كانت

كذلك هل هي موثوقة أم ال ؟ وثائق
ويكيليكس لم تأخد بها المحاكم كدليل
قانوني  ،الفلم خدم المالكي وأعطاه
مكانة ال يستحقها بوصفه رجل ظل
! ولم����اذا انتجت الجزيرة فلماً حول
المالكي في هذا التوقيت ؟ وغيرها
الكثير من األراء والتساؤالت  ،ومن
المالحظات حول الفلم ،وجود طفرة
للتسلسل الزمني لالحداث ،فنالحظ
السيناريو ينتقل من الثمانينات الى
احداث الغزو االمريكي للعراق عام
 2003م مباشرة  ،وسعت الجزيرة
م����ن خالل إعالناته����ا الممولة عبر
الفيسبوك واليوتيوب الى الوصول

ألكبر عدد من المش����اهدات  ،حتى
وص����ل عدد المش����اهدات الى قرابة
المليون مش����اهدة عل����ى اليوتيوب
حتى هذه اللحظ����ة  ،إمّا بخصوص
تول����ي ن����وري المالكي  ،رئاس����ة
ال����وزراء ،فيذكر الوثائقي حس����ب
صحيفة “”The New Yorker
 ،إن “ ضاب����ط االرتب����اط في وكالة
المخاب����رات االمريكي����ة “”C.I.A
رف����ع اس����م المالكي ال����ى الرئيس
جورج ب����وش  ،وتمّ����ت الموافقة،
ليتول����ى بع����د ذلك منص����ب رئيس
ال����وزراء”  .المالكي تولى منصبة
بوصاية امريكية  ،وبتأييد من إيران

األسباب والتداعيات واملفاجأت الكبرى املتوقعة وغير املتوقعة
ع����اد من جدي����د النظ����ام التركي
ليم����ارس دوره القدي����م الجدي����د
في إعادة صياغة ورس����م مالمح
جدي����دة ألهدافه واس����تراتيجياته
للمؤامرة القديم����ة الجديدة على
الدولة الس����وريةّ ،
ب����كل أركانها،
وخصوصاً بعد أن ق����ام الطيران
الترك����ي ،بض����رب وإس����قاط
الطائرة العس����كرية الروسية في
ري����ف الالذقي����ة الش����مالي داخل
األراضي الس����ورية .هذا التعدي
يوضع إلاّ بخانة دعم
الترك����ي ،ال
ُ
المجامي����ع المس����لّحة المتطرفة،
والتي ش����ارفت جمي����ع حصونها
وبؤرها على االنهيار ،خصوصاً
ف����ي ظ����ل تصاع����د دراماتيك����ي
لق����وّة صمود الدولة الس����ورية،
ودع����م حلفائها له����ا ،ومع بروز
مؤش����رات انتصاره����ا على هذه
المؤامرة الكبرى ،وبعد الصمود
األس����طوري على األرض للجيش
العربي الس����وري ،وانهيار البؤر
اإلرهابية ف����ي عدد من المناطق،
واتساع حجم انتشار استراتيجية

لرئاسة ُتبعد ُه عن عون وحزب اهلل في
الوقت نفس����ه ،وبالتالي ّ
فإن عليه أن
يس����عى لكي ّ
ترشيحه على
يتبنى عون
َ
قاع����دة التعهّ����د بجملة أم����ور يطالب
به����ا األخير ،بدءاً بقان����ون االنتخاب،
ً
ووصوال إلى تعيين العميد شامل روكز
وزي����راً للدفاع ،وبه����ذا المعنى ،يرى
السياسي نفسهّ ،
أن عون ما زال يأمل
في أن يقتنع الحريري به ،وهو يعتقد
ّ
اقتنع خالل أسبوعين بفرنجية
أن مَن َ
رئيس����اً ،يمكن أن يقتنع خالل شهرين
بعون رئيس����اً !!بعض الديبلوماسيين
األجان����ب يعتق����د ّ
أن وص����ول فرنجية
إل����ى قص����ر بعب����دا ،ه����و أوّل ثمرات
التحوّل الميداني في س����وريا لمصلحة
األس����د وحلفائه ،خصوصاً بعد ّ
التدخل
الروسي الذي يَتوقع كثيرون أن يزداد
كمًّا ونوعاً بعد إس����قاط تركيا الطائرة
الروسية ،وفي ّ
كل الحاالت يبقى لبنان
مفاجآت
بسياس����اته وعالقاته عنص َر
ٍ
يص ّدق ّ
أن السياس����ي
دائمة ،فمَن كان َ
اللبناني األقرب لس����وريا ولرئيسها قد
ي َ
ُنتخب رئيساً للجمهورية اللبنانية بعد
 5س����نوات من «ح����رب كونيّة» كما
نجحت
يقول أنصار النظام الس����وريَ ،
في إضعاف القيادة السورية ّ
ولكنها لم
تتم ّكن من إسقاطها.

والجنوبي الغربي  ...ألخ  ،ومن
هن����ا تيق����ن حلف الع����دوان على
سورية ،إن الرهان على وكالئهم
وأدواتهم على األرض السورية،
هو ره����ان فاش����ل وبخاصة بعد
“ريفي حلب الش����مالي
مع����ارك
ّ
الشرقي والجنوبي الغربي وريف
الالذقية الش����مالي” الت����ي كانوا
يراهن����ون على نتائجه����ا ،لتنهار
كل رهاناته����م ،بعملي����ات نوعية
وخاطفة للجيش العربي السوري
وقوى المقاومة ،وبدعم من سالح
الجو الروس����ي  -السوري بعموم
ه����ذه المناطق  ،وه����ا هي طالئع
الجيش العربي الس����وري ،وقوى
المقاومة ،قد ش����ارفت على حسم
المعركة بريف الالذقية الش����مالي
وريفي حلب الش����مالي الش����رقي
ّ
والجنوبي الغربي ،ومن هنا قرر
وبدعم من محور العدوان
األتراك
ٍ
على سورية ،التدخل مباشرة في
سير المعارك على األرض ،إلنقاذ
أدواته����م ومجاميعهم المس����لّحة
ورف����ع معنوياته����م المنه����ارة،

أن تصاحبها سياسة تقشفية أخرى شاملة
 ،يت ُم من خاللها ضبط االس����تيرادات بما
يشجع اإلنتاج الوطني للسلع والخدمات،
وال ب ّد من سياسات جريئة ،لتحقيق هذين
الهدفي����ن ،أيضاً ،لقد رفض����ت الحكومة
فرض تعرفة كمركية بحجة عدم سيطرتها
على كافة المنافذ الحدودية  ،وعلى الرغم
من وجاهة الس����بب ،ولكن ُه مؤش���� ٌر على
عدم قدرة الحكومة عل����ى معالجة ً
قضية
اإلش����كاالت المالية مع إقليم كردس����تان،
ً
وبديال عن التعرفة
ومن الممكن للحكومة
الكمركية ،فرض ضريبة مبيعات على أن
توجه جزءاً منها ،لدعم اإلنتاج المحلي،
ّ
وبذل����ك نحقق  :زي����ادة اإلنتاج المحلي ،
وتخفيض االس����تيراد  ،وتخفيف الضغط

على االحتياطي النق����دي للبنك المركزي
 ،وتش����غيل المزيد من األي����دي العاملة ،
وإبقاء المنافس����ة التجارية كعامل ضغط
لتحس����ين نوعية المنتج  ،وتوفير س����لع
منتجة محلياً ،بس����عر مناسب للمواطنين
.إن الملف االقتصادي م����ا زال كما يبدو
بعيداً ع����ن األهتمام الج���� ّدي  ،واإلدراك
العمي����ق لخطورة مآالت����ه ،فيما لو بقيت
مس����تويات االنحدار على م����ا هي عليه
اآلن .

كمال سامي القاضي

مغامرة األتراك وإسقاط الطائرة الروسية
المصالحة الوطني����ة والمجتمعية
بالدولة الس����ورية في الكثير من
مناطق الجغرافيا السورية ،ومن
هنا وف����ي هذه المرحل����ة تحديداً
من عمر الحرب المفروضة على
الدولة الس����ورية ،نس����تطيع أن
نرسم خطوطاً عامّة لألحداث كافة
التي عش����نا تفاصيلها بالساعات
القليلة الماضية ،ولنبدأ برسم هذه
الخطوط العامّة من خالل تطورات
أح����داث وأبعاد وخلفيات إس����قاط
الطائرة الروس����ية ،وهنا نقرأ في
خلفي����ات وأبعاد ه����ذه المغامرة
التركية مع الروس ،إن ُه وبعد فشل
المجاميع المس����لّحة باستراتيجية
مسك األرض بس����ورية والتق ّدم،
فنرى ّ
أن حص����ون هذه المجاميع
المس����لّحة ب����دأت تنه����ار واحدة
تل����و األخ����رى ،تح����ت ضربات
الجيش العربي الس����وري وقوى
ريف����ي حم����اة
المقاوم����ة ..ف����ي
ّ
الش����مالي والغربي ـ وريف ادلب
الغربي وريف الالذقية الشمالي،
وريف حلب الش����مالي الش����رقي

ّ
كثير من
أن فرنجي����ة قد
َ
حرص ف����ي ٍ
مواقفه وتصريحاته عل����ى التأكيد ّأنُه
إذا ان ُتخب رئيس����اً للجمهورية سيكون
لجميع اللبنانيين ،ولن يمارس سياسة
ّ
أي من القوى
التش����في واالنتقام م����ن ّ
السياسية بما فيها “القوات اللبنانية”،
وهو َ
أعلن في مناس����بات ع ّدةّ ،أنُه لن
يتوقف أمام ما حص����ل بين “المردة”
و”القوات” ع����ام  1978م على رغم
مرارة ما ح����دث يومها لوالده ووالدته
وش����قيقته وبعض أنص����ارهّ ،
لكن هذا
السياس����ي ال يقلّل أبداً من الصعوبات
ترش����يح فرنجية ،وأهمّها
التي تواجه
َ
إمكانية تشكيل جبهة مسيحية معارضة
له ،تض ّم خصوصاً عون ورئيس حزب
«القوات اللبنانية» سمير جعجع ،وال
يُس����تبعَد أن ينض ّم حزب الكتائب إليها،
وه����ذا أم ٌر من ش����أنه أن ينزع الغطاء
المسيحي عن فرنجية،
وباإلضاف����ة إل����ى ه����ذا االعت����راض
المحتمل ،يَعتقد السياس����ي المخضرم،
ّ
أن ح����زب اهلل لن يتخلّى ع����ن حليفه
ع����ون الذي يُق ّدر َ
وقوفه إلى جانبه في
المراحل الصعبة التي م ّر بها ،إذ ليس
من عادة الحزب ،كما يقول ،أن يتخلّى
عن حلفائه ،وفي الوقت نفسه ّ
يظن هذا
السياسي ّ
أن فرنجية نفسه ليس مستع ّدًا

1703م ,دفعت والية ماساشوس����تس
 12باون����د لكل فروة رأس هندي ،وفي
ع����ام 1723م تضاعف����ت الجائزة الى
 100باون����د ،قارن جورج واش����نطن
الهن����ود الحم����ر بالذئ����اب “وح����وش
مفترس����ة”  ،ودعا الى القض����اء التام
عليهم ,وف����ي عام 1814م ،اش����رف
اندرو جاكس����ون على عملي����ة تقطيع
اوصال  800أو أكث����ر من جثث هنود
ال����ـ “كري����ك” ,وال����ذي كان جنوده قد
قتلوهم!!
أترككم اخيراً مع هذه األغنية الفرنسية
التي تحكي قصة الحض����ارة األمريكية
التي قامت على أنقاض الهنود الحمر-
(.)3
(*) ترجمتي عن الهولندية:
Eis van Mij, en Ik zal de
heidenen geven tot Uw
erfdeel, en de einden der
.aarde tot Uw bezitting
مالحظ����ة :نش����رت ه����ذه المقالة تحت
عنوان “الهنود الحم����ر يجيبون وفاء
سلطان” في عام 2007م.
(http://irelandsown.net/ )1
nativeblood.html
ahttp://www.aaan
()2
tivearts.com/article937.
html
( - )3األغنية الفرنس����ية التي ال يحبها
 - https://األمريكي����ون  -الهن����دي
www.youtube.com/watch
?v=qbYmw19yzdw&featu
re=youtu.be

اياد السامرائي
أمين عام الحزب اإلسالمي

اجلزيرة  . . .وصندوقها االسود
األس����بق ،ونائب رئيس الجمهورية
(األس����بق)  -نوري المالكي  ،تناول
الفلم الوثائقي مس����يرة المالكي ُ
منذ
انضمامه الى صفوف حزب الدعوة
 ،ث ّم توليه رئاس����ة اللجنة الجهادية
للح����زب في الخارج  ،ث���� ّم وصوله
الى س���� ّدة الحكم وبقائ����ه لدورتين
متتاليتين  ،تطرق الفلم الوثائقي الى
اح����داث وقضايا مهمة  ،كـتفجيرات
الكوي����ت في الثمانين����ات  ،وتفجير
السفارة العراقية في لبنان  ،قضايا
الس����جون والمعتق��ل�ات الس����رّية ،
تصفية واغتيال علماء متخصصين
بالشأن النووي  ،وضباط طياريين ،

األمريكان

في اوائل القرن الثامن عش����رّ ,
حفزت
والي����ات ماساشوس����تس ,كنيكتيك����ت
ونيوجرس����ي التصفية العرقية لسكان
الوالي����ات األصليين ،بإقرار “بدل فروة
ال����رأس” للهن����ود القتل����ى ،ففي عام

طارق ترشيشي
عن صحيفة الجمهورية
2015-11-28

إصالح البنك املركزي
مضاعف ،وثانياً  :نثبت عدم قدرة مجلس
النواب على محاس����بة البن����ك المركزي،
الفتقاده لخبراء مهنيين مستقلين في هذا
المجال  ،فإن وجد الخبير ..كان ارتباط ُه
بكتلته السياس����ية ،مما يجعل ُه عاجزاً عن
التزام موقف مهن����ي مجرد ،وثالثاً  :الب ّد
لمجلس الن����واب أن يعقد لقاءاً ،يدعو له
ع����دداً من الخب����راء الماليين ،لمناقش����ة
سياسة البنك المركزي  ،وهناك الكثيرون
قطعاً مس����تعدون لذلك  ،ث���� ّم يُلزم البنك
بتعديل سياس����اته على ض����وء نتائج هذا
اللقاء .
لقد نجح البنك المركزي برئاس����ة سنان
الشبيبي في تعزيز الثقة بالدينار العراقي،
بفعل سياسات صارمة من جهة  ،وزيادة

كت����ب ب����اري لوبي����ر ملخص����اً وصف
الرحالة اإلس����باني دي الس كاس����اس،
لمشاهد الرعب والقتل فيقول“ :في احد
األيام ,قام اإلسبان امام عيني كاساس,
بتقطيع أط����راف ورؤوس واغتصاب لـ
 3000اآلف انس����ان” يقول كاساس:
“لقد ُ
كنت ش����اهد عي����ان على مثل هذه
الوحشية والال إنس����انية التي ال تقارن
بجرائ����م أي عص����ر ,فقد قام األس����بان
بقطع أرجل األطفال الذين كانوا يفرون
امامهم ويصبّون على الناس الصابون
المغلي ،كانوا يتراهنون من يس����تطيع
بضربة سيف واحدة أن يشطر اإلنسان
الى نصفي����ن ,ويطلقون ال����كالب التي
تندفع ،لتلتهم الهنود كالخنازير ،بمجرد
رؤيتهم وبلحظة واحدة ،لقد اس����تعملوا
األطفال الرضع طعاماً للكالب”.
البريطانيون
م����ن البداية اعتبر األس����بان الس����كان
األصليي����ن في اميركا كعبي����د طبيعيين,
حيوان����ات حم����ل ,ونوع م����ن الغنائم،
وعندم����ا كان اجهاده����م بالعم����ل حتى
الم����وت اكثر اقتصادية م����ن معاملتهم
بشكل إنس����اني ،كانوا يجهدونهم حتى
ٍ
الموت ،إمّا اإلنكليز فلم يجدوا أيّة فائدة
للس����كان األصليين ،لقد كانوا ينظرون
إليهم كعبدة الش����يطان ,متوحشين الى
درج����ة ال تس����تطيع الكنيس����ة معها أن
ُتع ّدله����م ,فصار اس����تئصالهم سياس����ة
بشكل متزايد.
مقبولة ٍ

ولف����رض واقع جديد عس����كري
يخص فصول الحرب
وسياسي بما ّ
على سورية ،وهنا اليمكن أنكار
حقيقة إن األتراك بدورهم حاولوا
المس بوحدة
وما زالوا يحاولون ّ
الجغرافي����ا والديمغرافي����ا للدولة
الس����ورية  ..من خالل الس����عي
إلقام����ة مناطق “آمنة “ ،فالنظام
الترك����ي أظهر من����ذ بداية الحدث
السوري ،رغبته الجامحة بسقوط
س����ورية ف����ي أت����ون الفوضى،
ودفع كثي����راً باتجاه انهيار الدولة
والنظ����ام السياس����ي ،فكان����ت له
صوالت وجوالت في هذا السياق،
ليس أوّلها فتح ح����دوده بالكامل
أمام السالح والمسلّحين العابرين
أخرها ما جرى
للقارات ،ولي����س ِ
م����ن أح����داث في ري����ف الالذقية
الش����مالي  ،وإس����ناد المتطرفين
في معركتهم ض ّد الجيش العربي
بش����كل
الس����وري ،واالش����تراك
ٍ
مباش����ر بمجري����ات المعركة في
ريف الالذقية الش����مالي من خالل
المناورة بورقة التركمان.

 ،إمّا ما ذكر ح����ول اختيار المالكي
كسابع أقوى ش����خصية مؤثرة في
العالم حسب مجلة التايم “”Time
لعام 2009م  ،فهذه مس����ألة محل
نظ����ر ،وإن كان����ت هنال����ك نس����بة
لصحته����ا فأني اعتق ُد
ولو بس����يطة ّ
ش����خصياًّ ،
إن ذلك يعود الى الفضل
الكبير لرس����ائل الس����فير االمريكي
الس����ابق في العراق “زلماي خليل
زاد” الذي اشاد بقدرة المالكي ّ
الفذه
بـ “ :تحقيق التوازن االس����تعماري
االمريكي واالستيطان اإليراني في
يصعب فيه تحقيق التوازنات” !
بل ٍد
ُ
ومن األمور التي ُسلّط الضوء عليها

ف����ي قناة الجزيرة ،تص����در المالكي
قائمة اس����ماء المتورطين بس����قوط
الموص����ل  ،فهو المس����ؤول األول
عن سقوط الموصل  ،وفقاً ،لنتائج
لجنة تحقيق الموصل ،احداث كثيرة
تفتقد ال����ى الدليل القاط����ع  ،وهي
س����ر ٌد تاريخي الحداث ال تخفى عن
احد ممن عاصرها ،وليس من باب
الدفاع عن المالكي ،فالتقرير يفتق ُر
الى الكثير من العناصر الموضوعية
الت����ي يتحت ُم وجوده����ا في مثل هذه
المواد اإلعالمية  ،إضافة لِما تقدم
 ،فالمعروف عن قناة الجزيرة إنها
مخادعة وإن تكلمت الحقيقة.

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com

ب����ات واضحاً في ه����ذه المرحلة،
إن اله����دف الترك����ي م����ن وراء
إس����قاط الطائرة الروس����ية ،هو
رفع معنويات المجاميع المسلّحة
التي سقطت تحت ضربات الجيش
العربي الس����وري ،وسالح الجو
الروسي  ،واليوم يحاول األتراك
ومن خلفهم محور العدوان ..قدر
اإلمكان ،إخراج ه����ذه المجاميع
المس����لّحة م����ن غ����رف اإلنعاش
التي وضعتهم فيها قصة وملحمة
الصم����ود للدولة الس����ورية بكل
أركانه����ا ،وكل ه����ذه المحاوالت
ل����ن تؤثر ولن تثن����ي من عزيمة
الدول����ة الس����ورية وحلفائه����ا
المُص����رّة على قطع دابر اإلرهاب
وداعميه ومحرّكيه ومموليه عن
األرض الس����ورية ،وهن����ا على
بعض الذي����ن يتحدثون بلغة عجز
الدولة الروسية أو السورية عن
الر ّد على حادث إس����قاط الطائرة
الروس����ية  ،أن يدركوا إن الدولة
الروسية أو السورية اليوم ليستا
عاجزتين عن الرد على أي عدوان

خارجي ،وستردان قريباً ،ولكنهما
تعرف����ان أس����س ال����رد وحجمه
ومكان����ه ،وليس بالض����رورة أن
بش����كل عسكري مباشر
يأتي الرد
ٍ
 ،فتزويد روسيا للدولة السورية
بمنظوم����ة” اس  ”400للدف����اع
الجوي ،هي رد من سلسلة ردود
قادمة ،وعلى محور آخر فالدولة
السورية ومن خلفها كل حلفائها
،تعل ُم جيداً أن معركتها مع محور
العدوان على س����ورية لن تنتهي،
ما دام له����ذا المحور أدوات على
األرض الس����ورية ،لذل����ك اليوم
تؤمن الدولة الس����ورية بأن حجم
انجازاتها على األرض ،واستمرار
معارك تطهير سورية من رجس
اإلره����اب ،وبالت����وازي مع ذلك،
السير بمسيرة اإلصالح والتجديد
للدولة السورية ،مع الحفاظ على
ثوابتها الوطني����ة والقومية ،هو
الرد األفضل واألكثر تأثيراً اليوم
على هذا المحور المعادي للدولة
الس����ورية  .ختاماً ،سيكون الرد
الروسي  -السوري على كل هذه

العملي����ات والمغام����رات للمحور
المعادي لسورية وحلفها ،واضحاً
للعيان في القادم القريب من األيام
..من خالل ما س����يجري من حسم
س����ريع للجيش العربي السوري
وبدعم من سالح
وقوى المقاومة،
ٍ
الجو الروس����ي لمعارك واس����عة
بالشمال والشمال الغربي لسورية
،وس����يكون للرد الروس����ي على
هذه العملية التركي����ة والمغامرة
،عواقب كارثية ووخيمة
الحمقاء
ٌ
على األتراك ،وس����تكون متوقعة
من قب����ل البعض ومفاجأة للبعض
اآلخر ،فالقادم م����ن األيام يحمل
في جعبته الكثي����ر من التطورات
والمفاجآت ..فانتظروا .

