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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة
عليه دفعة كبيرة غير مس��بوقة ،عندها قرروا القاء
القب��ض علي��ه ومواجهت��ه به��ذه القرين��ة الوحي��دة
طلب �اً للتفس��ير ،اعت��رف الرج��ل بعالقت��ه ب �ـ (،)CIA
وبان مهمته كانت بكل بس��اطة استبعاد الناجحين
ع��ن مواق��ع القي��ادة واألذكي��اء ع��ن األبح��اث ،او
إهم��ال نصائحه��م .ه��ذه الواقع��ة تغني ع��ن المزيد،
وفيه��ا دلي��ل س��اطع عل��ى أن الفس��اد واإلفس��اد م��ن
ادوات الق��وة الناعم��ة إلضعاف بالخصم بما يس��هل
مع��ه هزيمت��ه بأق��ل التكالي��ف .والفس��اد ه��و اخط��ر
األس��لحة ليس وحسـ��ب من حيث نتائجه المباش��رة
في المكان الذي يحل فيه ،بل في أنه يتكفل بتكبير
نفس��ه ،م��ن حي��ث انتش��اره الس��ريع كما الس��رطان
ضاربا مناعة المجتمع اومنظومته القيمية ،ليغدو
بعدها الفس��اد كما حاله في لبنان «طريقة حياة»
على حد تعبير الدكتور سليم الحص.
مربط الخيل
لع��ل م��ن اصعب ما تواجهه المقاومة انها محاطة
به��ذا الج��و السياس��ي واإلجتماع��ي المنخ��ور ،م��ا
يف��رض عليه��ا اضعاف �اً مضاعف��ة م��ن األعب��اء،
لي��س وحس��ب م��ن حي��ث ض��رورة مضاعف��ة الح��ذر
ه��ذا الجهد العلمي حدد المفاتيح ونقاط الضعف ،تحصين �اً لنس��يجها الحزب��ي فه��ذا يظ��ل بحك��م
واخترق منها ،وما زال لألســــف!
تراك��م الخب��رات أم � ٌر مق��دو ٌر علي��ه ،وإنما األس��اس
والمؤام��رة علين��ا إنما مرت بي��ن ايدينا ومن فوقنا أن المقاوم��ة محاط��ة بج��و غير مناس��ب موضوعياً،
وم��ن تحتنا وعل��ى جنباتنا! ،وس��اهمت بها حكومات فيم��ا المق��ام يس��توجب مجتمع��ا محصن �اً؛ ف��إذا
م��ا بع��د االس��تقالل م��ن حي��ث ال ت��دري م��ن خ�لال كانت «الجيوش تزحف على بطونها» كما يقول
واقعه��ا ال��ذي م��ا انف��ك ُي��راوح بي��ن الفس��اد وبي��ن نابلي��ون بوناب��رت فإن هذا يس��ري عل��ى المجتمعات
ٍّ�در له��ا ان تخ��وض حروب��ا طويل��ة األم��د وإل��ى
قصور الرؤية أو ضعف البصيرة في أحس��ن حاالتها ،إذا ُق�
وفي كال الحالين ظل الغائب الكبير إنماء اإلنسان أج��ل غير مس��مى .غير أن الفس��اد بأنياب��ه ومخالبه
وه��و عصب التنمية الحقيق��ي ولبنتها األولى ،وهذا يس��تنزف البلد ماس��كاً بمقدراته فيما الشعب يلهث
أضعف مجتمعاتنا وأبقى امراض الماضي في حالة وراء تأمي��ن لقم��ة العي��ش ،وهي «الحال��ة المثالية»
س��بات ـ في أحس��ن األحوال ـ حتى جاء من ايقظها .لتفري��غ المجتم��ع م��ن محت��واه الوطن��ي بتحويل��ه
فنهض��ت فوج��دت المناخ��ات الخصب��ة والت��ي إلى كتل بشرية اسيرة حاجاتها البهيمية وهذا هو
اس��تولدها انتش��ار الفقر وغياب الحريات ،فانتشرت المطل��وب للبنانيين ب��كل طوائفهم ،بل للعرب متى
كما النار في الهشيم.
نظرنا في أحوال العروبة البائسة.
الفســـاد
إق�لاق الفس��اد ه��و البداي��ة ،بم��ا يحد من انتش��اره
اواخ��ر الحقب��ة الس��وفياتية اكتش��فت مخابراتها نس��بياً ..أم��ا الحلول الكب��رى فإنها مس��ألة مرتبطة
( )KGBان اح��د الم��دراء لمجم��ع صناع��ي وبحث��ي بالتوازن��ات ف��ي المنطقة ،منطلقين م��ن حقيقة ان
كبي��ر تصله دفعات مالية بالدوالر تودع في حس��اب مرابط «خيل» الساس��ة في لبنان ليست لبنانية في
س��ري باس��مه في احد المصارف السويسرية ،شددوا األعم الغالب.
المراقبة عليه على أمل ان يجدوا مستمسكاً يدينه،
قلن��ا «خيل» ،ضنينين بلبن��ان كي ال يكون قافل ًة
وم��ع ذل��ك ل��م يج��دوا م��ا يمس��ه فيم��ا تواصل��ت من ِجمال!.
الدفع��ات عل��ى حس��ابه بين حين وآخ��ر! .حتى نزلت
لؤي توفيق حسن

ثالثة فيالق تستهدف املقاومة
«ش��بكة الفس��اد ف��ي ه��ذه الب�لاد أكب��ر من ش��بكة
الصرف الصحي!!» ـ جالل عامر
لق��د عج��زوا ف��ي الح��روب التقليدي��ة أن يهزم��وا
المقاوم��ة ،فعل��ى أس��وار قلعته��ا انكس��رت غزواته��م
مدح��ورة .أم��ا اآلن فإنهم يس��تهدفون أحجار الس��ور
ومداميكه ،وما وراء السور وهنا مكمن الخطر!! .إنها
ثالثة فيالق تستهدف المقاومة أقلها شأناً الحصار
المال��ي ،فق��د تأقلمت معه إلى ح��د غير قليل ،ولعل
م��ا س��اعدها أن «مالية المقاومة» ال تأخذ مس��ارات
نمطي��ة ،وه��ي من��ذ البداي��ة تحط��اط لألم��ر ألن
موضوع المال قرينة وقناة تتصل بالمس��ائل السرية
والحيوي��ة ،أم��ا األثنين الخطيرين الفتن ،والفس��اد
فهما موضوع نقاشنا.
الفتن
ه��ذه األح��داث الت��ي ظه��رت ولفتتن��ا ،ف��ي بيئ��ة
المقاوم��ة ،أو حوله��ا ماه��ي إال اس��تعادة ل��روح
الجاهلي��ة ف��ي أش��كالها الصحراوي��ة حي��ث القبلية،
ب��كل إفرازاته��ا المقيت��ة .إنه��ا العصبي��ة الت��ي نه��ى
عنها اإلس�لام وحاربه��ا باعتبارها من قيم الجاهلية
األول��ى؛ والش��واهد عل��ى ه��ذا كثي��رة ج��داً ،منه��ا
عل��ى س��بيل المث��ال قول��ه تعال��ى ذام �اً أه��ل الحمية
لغي��ر الدي��ن« :إِ ْذ َج َع� َ�ل ٱ َّل ِذي� َ�ن َ
وب ِه � ُم
ك َف � ُرو ْا ِف��ى ُق ُل ِ
ٱ ْل َح ِم َّي � َة َح ِم َّي � َة ٱ ْل َجـٰ ِه ِل َّي � ِة»« -الفت��ح ،»26:وجاء عن
النب��ي (ص)« :لي��س م ّنا من دعا إلى عصبية ،وليس
من��ا من قاتل على عصبي��ة ،وليس منا من مات على
عصبية».
م��ع كل م��ا س��بق عم��ل اإلس�لام ونبي��ه العظي��م
لتبديد هذه القبلية المتأصلة في تكوين الشخصية
العربي��ة ،والت��ي ظه��رت عالماته��ا األول��ى بُعي��د
وفات��ه مباش��رة ،وتداع��ت حت��ى ألت إل��ى ملكية لبني
أمي��ة ،ث��م ص��ارت ه��ذه العصبية فيما بعد س��بباً من
اس��باب خ��راب «الدولة األموي��ة» تتجاذبها صراعات
رجاالتها المنقسمين بين قيسي ويمني من مواريث
عصر ما قبل اإلس�لام لتقوم على انقاضها «الدولة
العباس��ية» على ذات النسق ،ومن المفارقات إن هذه
العصبي��ة «القيس��ية – اليمنية» امتدت حتى القرن
الثام��ن عش��ر وتمظه��رت بص��راع «درزي ـ درزي» ف��ي
جب��ل لبن��ان ،بل��غ ذروت��ه الدموية ف��ي «معركة عين

دراة» بي��ن الفريقي��ن ،وبجرأته��ا أُضعف��ت «الزعام��ة
الدرزي��ة» عل��ى جبل لبنان لتنتقل إل��ى «الموارنة»!.
ث��م منه��ا إل��ى الفتن��ة الدرزي��ة ـ المس��يحية الت��ي
كان��ت وراءه��ا دول اجنبية ،وبنتيجتها خس��ر لبنان
اس��تقالله واصب��ح تح��ت وصاي��ة دولية! .وه��ذا درس
جدير بنا ان نتأمله ،وان تس��تعيده ذاكرتنا من باب
واح��د وه��و ب��اب الحكم��ة طلب �اً للعب��رة بالنظر إلى
أن النع��رات الطائفي��ة ه��ي الوج��ه اآلخ��ر للعصبي��ة
القبلي��ة ،والعصبي��ة القبلي��ة بات��ت جس��راً يعب��ر منه
أعداء األمة !.
تغ��ص مراكز األبحاث في الغ��رب بكتب ومدونات
المستش��رقين الذي��ن زاروا بالدن��ا وبعضه��م أق��ام
فيها ..درس��ونا بدءاً من ترجمة القرآن الكريم كما
فع��ل البريطاني جورج س��يل ف��ي القرن  18واألبحاث
اإلس�لامية للهولن��دي ادريان��وس ريلن��د ف��ي ذات
الق��رن .حت��ى الرحال��ة السويس��ري يوه��ان لودفي��غ
بوركه��ارت ال��ذي عم��ل لصالح بريطاني��ا وجال في
ب�لاد الش��ام ومص��ر والحج��از ،وتش��هد كتب��ه وصفاً
دقيق �اً ألحواله��ا بم��ا فيه��ا مس��ار القواف��ل وأماكن
االس��تراحات وعدد الحواني��ت .والخالصة ان الغرب
قب��ل أن يأت��ي بالدن��ا اس��تعمارا او انتداب �اً درس��نا
اجتماعي �اً ونفس��ياً وجغرافي �اً وتاريخي �اً .ومن خالل

الشعب اليمني يصنع املالحم على الساحل الغربي
ما يقارب الشهرين وقوات التحالف التي تقودها السعودية واالمارات
ل��م تحق��ق اي انج��از ميداني على االرض رغم انته��اك كل الخطوط
الحمراء االنسانية واالخالقية وحتى الدينية والعربية في مستوياتها
الدني��ا ،بفضل صمود وتضحيات الش��عب اليمن��ي التي تجاوزت حدود
المالحم الكبرى.
من الصعوبة بمكان تفسير ما يجري على الساحل الغربي لليمن في
اط��ار قواني��ن وضوابط العلوم العس��كرية المتع��ارف عليها  ،فالصمود
االس��طوري لمقاتل��ي انص��ار اهلل والجي��ش اليمن��ي واللجان الش��عبية،
ال��ذي افش��ل وعل��ى مدى ش��هرين ،رغ��م قل��ة الناصر وش��حة االمكانات
وال��ى جان��ب الحصار الظالم ،هجم��ات جحافل الع��دوان رغم التخمة
في اإلمكانيات العس��كرية ،والدعم الواضح والفاضح ألمريكا والغرب
والصهيوني��ة العالمي��ة الت��ي انض��وت ف��ي حل��ف غير مق��دس من اجل
اركاع االنسان اليمني العزيز والعنيد.
ال يمك��ن وص��ف م��ا تق��وم به طائ��رات التحال��ف الس��عودي االماراتي
يوميا وعلى مدار الساعة منذ ما يقارب الشهرين ،وهي تقصف بشكل
عش��وائي المناطق الس��كنية وحتى المدارس التي تحولت الى مالجئ
والمستشفيات والشوارع في محافظة الحديدة وعلى الساحل الغربي

ومحافظ��ة صع��دة ،اال بسياس��ة االرض المحروق��ة ب��كل م��ا تعن��ي هذه
الكلمة من معنى .الملفت ان كل هذا القصف العش��وائي المتواصل
والمدع��وم امريكي��ا وبريطاني��ا وفرنس��يا و«إس��رائيليا»،لم ينج��ح ف��ي
اعطاء مرتزقة العدوان جرعة من الشجاعة لمنازلة مقاتلي انصار اهلل
واللج��ان الش��عبية والجي��ش اليمني عل��ى االرض ،فبع��د كل الضجة
االعالمي��ة المخزي��ة الت��ي قامت وتقوم بها وس��ائل االعالمي��ة التابعة
للع��دوان وف��ي مقدمته��ا قن��اة «العربي��ة» الس��عودية خ�لال الش��هرين
الماضيين،ح��ول االنتص��ارات الوهمية ،تبين وبش��هادة االعالم الغربي
الموال��ي للس��عودية واالم��ارات ،ان الق��وات االماراتي��ة والس��عودية ل��م
تنجح حتى االن بالسيطرة على مطار الحديدة!!.
ال يمك��ن فه��م عج��ز «جي��وش» التحال��ف و«جي��وش» مرتزقت��ه م��ن
التق��دم عل��ى الس��احل الغرب��ي ،رغ��م ان مواق��ع انص��ار اهلل والجي��ش
اليمن��ي تقص��ف لي��ل نه��ار م��ن البح��ر والج��و والب��ر ،ليس باس��تخدام
اح��دث االس��لحة الغربي��ة فحس��ب ،ب��ل بمش��اركة غربي��ة مباش��رة في
الع��دوان عل��ى الش��عب اليمني ،اال بمعرفة االنس��ان اليمن��ي المجبول
عل��ى الكرام��ة واباء الضي��م والنفور من الخنوع والذلة وعش��ق الحرية
والع��زة والس��ؤدد ،وه��ي صف��ات كان��ت ومازالت فخا لكل من تس��ول له

ولي العهد الس��عودي محمد بن س��لمان
ف��ي نيس��ان الماض��ي ،كش��ف ّ
خ�لال جولت��ه في الواليات المتح��دة موقفه من التطبيع مع الصهاينة.
قال صراح ًة لمجلة «ذي أتالنتيك» األميركية إن (لإلسرائيليين ّ
حق
العيش بسالم على «أرضهم» وال مشكلة لنا مع اليهود وتجمعنا مصالح
مع «تل أبيب»).
المتدحرج َق َصده
هذا هو المفيد بالنس��بة «لألمير
ّ
الشاب» .التطبيع ُ
فع�ل ً
ا وق��و ًال عب��ر اللق��اءات والتصريح��ات وإط�لاق مناب��ره اإلعالمي��ة
للتروي��ج ل��ه .وس��ائ ُله المختلف��ة تعمل وتجتهد في س��بيل تهيئ��ة وإقناع
ال��رأي الع��ام بج��دوى مهادن��ة الع��دو ال��ى ح � ّد التحال��ف مع��ه ،فاله��دف
مواجهة إيران وتصويرها على أنها الخطر األكبر الذي يهدّد المملكة.
يس��تعين اب��ن س��لمان بمجموعة م��ن الكت��اب والمذيعين لنش��ر مفاهيم
«الس�لام» والوئ��ام م��ع اليهود .أبرز هؤالء مدير قناة العربية س��ابقاً عبد
الرحم��ن الراش��د والك ّت��اب أحمد العرفج وأحمد الف��راج وتركي الحمد
ومحمد آل الش��يخ وحمزة السالم وسعود الفوزان وسعاد الشمري وليس
آخرهم دحام العنزي الذي دعا إلقامة سفارة صهيونية في الرياض .الى
ّ
يصطف آخرون يُجيدون اللغة العبرية بطالقة .يتنافسون
جانب هؤالء،
منصات مواقع التواصل االجتماعي إلس��تقطاب ناش��طين صهاينة
على ّ
م��ن داخ��ل األراض��ي المحتل��ة والتفاع��ل معه��م تح��ت عن��وان« :الس�لام
اإللكترون��ي» ،أق ّل��ه حت��ى اآلن .له��م الحري��ة المطلق��ة ف��ي الت��ودّد ال��ى
أس��ماء وش��خصيات داخ��ل الكي��ان الغاص��ب ومحاورته��ا طالم��ا أنه��ا
م ّتفق��ة عل��ى مهاجم��ة الجمهورية اإلس�لامية والتحري��ض ضدّها .وألن
التغري��د بالعبري��ة ال يع � ّد جريم��ة في الس��عودية ،ينبري الكات��ب ومقدّم
البرام��ج الس��عودي ل��ؤي الش��ريف عبر حس��ابه عل��ى «تويت��ر» لمخاطبة
الصهاين��ة دائم��ا .يخت��ار التغري��د بالعبري��ة للتعليق على أخب��ار محلية
أو حت��ى إقليمي��ة .قبل أش��هر ،س� ّ�جل مقطع��ا ُمصوّرا يتح �دّث فيه عن أن
«الس��عودية ل��م ته �دّد يوم��ا أ ّي��ا م��ن جيرانها» ،كم��ا أنه يدعو ما أس��ماه
«ش��عب «اس��رائيل» الى قراءة األخبار بدقة» .رسالة القت استحسانا في
اهتمت ّ
ببث ما ورد على لسان أحد أزالم ابن سلمان.
«تل أبيب» التي ّ
الش��ريف المعروف بعالقته القوية مع الديوان الملكي ،وبدوره الكبير
ُخصص حس��ابه
لولي العهد الس��عودي ،ي ّ
في مؤسس��ة «مس��ك» التابعة ّ
لتعري��ف متابعي��ه ال��ذي يتج��اوزون ال �ـ 150ألف��ا ال��ى (بن��ي «اس��رائيل»
وتاريخ ّيته��م ،ويتفاع��ل م��ع مغ ّردي��ن صهاين��ة انطالق��ا م��ن اهتمام��ه ب �ـ
«التراث اليهودي») ،كما يقول.
على المنوال نفسه ،ينشط عبد الرحمن القحطاني الذي يقدّم نفسه
عل��ى أن��ه مهت� ٌّ�م باللغ��ة العبري��ة ومول � ٌع بمحم��د ب��ن س��لمان .منش��ورات

عبريو اململكة حاضرون..

القحطان��ي ُتب ّي��ن تركي��زه عل��ى مهاجم��ة إي��ران وح��ركات المقاوم��ة
ف��ي فلس��طين والمنطق��ة .ال ب��ل يُعيد نش��ر تغريدات لناش��طين صهاينة
تتضم��ن هجوم �اً عل��ى حرك��ة «حم��اس» وتمجي��داً لول� ّ�ي
وأمريكيي��ن
ّ
العه��د .يح��رص عل��ى اس��تخدام عل��م «اس��رائيل» ف��ي معظ��م تغريدات��ه
المتع ّلقة بالكيان الغاصب والسعودية.
تباع �اً ،ب��دأت ظاه��رة التغري��د بالعبري��ة تنتش��ر بي��ن الناش��طين
الس��عوديين على «تويتر» .أحدهم يُدعى أبو ُعمر يع ّرف عن نفس��ه بأنه
حائ��ز عل��ى بكالوري��وس لغة عبرية .قد يكون حس��ابه حقيقي �اً وقد يكون
تابعاً للذباب اإللكترونيّ ،إل أن محتواه يتمحور حول تجربته «السهلة»
في تع ّلم اللغة العبرية وفكرة «السالم» مع العدو وانتقاد الفلسطينيين،
فيم��ا يق��ول مغ � ّرد س��عودي آخر (اس��مه المتمح��ور) «حان الوق��ت لتع ّلم
العبرية!».
ف��ي المقاب��ل ،يتر ّب��ع محمد الغبان على عرش الش��خصيات الس��عودية
الت��ي ُتتق��ن لغة العدو ،فهو حائ ٌز على دكت��وراه في اللغة العبرية ،كما
أن��ه أس��تاذ اللغ��ة العبري��ة والدراس��ات اليهودي��ة بقس��م اللغ��ات الحديثة
والترجم��ة -كلي��ة اللغ��ات والترجم��ة ف��ي جامع��ة المل��ك س��عود ف��ي

نفسه بالعدوان على الشعب اليمني على مر التاريخ.
ه��ذه الصف��ات االصيل��ة ف��ي االنس��ان اليمن��ي ه��ي التي تفس��ر فش��ل
التحال��ف الس��عودي االمارات��ي م��ن تحقي��ق اي انج��از ف��ي الع��دوان
عل��ى الس��احل الغربي وتحدي��دا في الحديدة ،رغ��م المجازر والحصار
واالم��راض واالوبئ��ة والمجاع��ة ،فكل هذه الصعاب ال��ى جانب جريمة
العدوان البش��عة ،لم تكس��ر ارادة هذا االنسان وتدفعه لإلستسالم امام
فراعنة العصر ونماردته.
من��ذ ارب��ع س��نوات م��ن ف��رض اغن��ى ال��دول العربي��ة بمس��اعدة اقوى
الجيوش «العربية» و«االس�لامية» وبدعم غربي «اس��رائيلي» كبير،
ول��م تحق��ق الس��عودية واالم��ارات اي انجاز على االرض ،غي��ر «انجاز»
واح��د ،ونح��ن اول م��ن يق��ر بذلك ،ه��و «انجاز» افس��اح المج��ال امام
الجماع��ات التكفيري��ة وف��ي مقدمته��ا القاع��دة و«داعش» ف��ي التمدد
على الجغرافيا اليمنية،لتعيث فيها خرابا الى خراب العدوان.
انطالق��ا م��ن طبيع��ة االنس��ان اليمن��ي وم��ن معرف��ة دقيق��ة بتاريخ��ه
الطويل ،تنبأ الصحفي المصري الشهير محمد حسنين هيكل ،بمصير
العدوان على اليمن منذ بدايته في عام ، 2015عندما اكد وبالقطع ان
الدور السعودي سينتهي في اليمن وإلى األبد ،وان السعودية ومن ورائها
وم��ن تحال��ف معه��ا سيفش��لون ف��ي حربه��م عل��ى اليم��ن ،وأن اليمنيي��ن
س��ينتصرون ف��ي النهاية .ونبوءة هيكل ه��ذه يبدو انها بدأت تتحقق على
وقع مالحم الحديدة التي يصنعها ابناء اليمن االصالء.
جمال كامل
الرياض .حاص ٌل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة من
كلي��ة اآلداب -قس��م لغات الش��رق األدن��ى وثقافاته في جامع��ة انديانا-
بلومنغت��ون -الوالي��ات المتح��دةّ .
تخصص��ه الع��ام اللغ��ة العبري��ة ،أم��ا
تخصص��ه الفرع��ي فه��و ف��ي الدراس��ات اليهودي��ة .صاحب خب��رة ألكثر
ّ
م��ن 20عام �اً ف��ي مجالي تعل��م اللغة العبري��ة الحديث��ة والترجمة .ليس
ه��ذا فحس��ب ب��ل إن جامعة الملك س��عود تقدّمه على أن��ه دائم االطالع
و«متبح ٌر» في الدراسات «اإلسرائيلية»
على وسائل اإلعالم الصهيونية،
ّ
وملم بأحكام الش��رائع الدينية والثقاف��ات اليهودية ،حتى أنه
واليهودي��ة ٌّ
يجيد لغة «اليديش» أي لغة «يهود أوروبا».
لدى الغبان «إيمان» بأن المواقف الس��لبية في الس��عودية تجاه دراس��ة
العبرية س��تتغ ّير ،مش��يراً إلى أنه «قبل عقد من الزمن كان ينظر إليها
على أنها لغة عدو ،لكنها اآلن لغة اآلخر» ،حسب تعبيره.
برنامج اللغة العبرية هو أحد برامج قس��م اللغات الحديثة والترجمة
ف��ي كلي��ة اللغ��ات والترجم��ة بجامع��ة المل��ك س��عود ،ب��دأ تفعيل��ه مع
تحوي��ل معه��د اللغ��ات والترجمة إلى كلي��ة اللغات والترجم��ة بجامعة
الملك سعود بموجب المرسوم الملكي الصادر عام  1994وهو البرنامج
الوحيد في منطقة الخليج (الفارس��ي) عامة وفي المملكة خاصة الذي
يمنح درجة البكالوريوس في الترجمة من العبرية وإليها.
الس��عودية ليس��ت في وارد وقف هذه النش��اطات بل تتجه الى توس��عتها
وربم��ا فت��ح المزيد من المعاهد التي تع ّلم اللغة العبرية .لؤي الش��ريف
منص��ة تعليمية لتعلي��م اللغات
تح �دّث ف��ي ه��ذا الس��ياق عن تخصي��ص ّ
ومنها العبرية س��يت ّم إطالقها قريباً في المملكة ،فهل يكون ابن س��لمان
أوّل المنتس��بين إليه��ا أم ال حاج��ة ل��ه به��ا ف��ي ّظ��ل التفاهم واالنس��جام
التا ّم مع الصهاينة؟
يمك��ن الق��ول الي��وم إن الس��عودية تعج��ز ع��ن مفاج��أة ال��رأي الع��ام
العرب��ي عموم �اً والس��عودي خصوص �اً ،فه��ي وضعته في صلب سياس��تها
التطبيعية .العداء فقط إليرانّ ،
وكل ما عدا ذلك ال يعني لها ش��يئاً.
ف��ي األص��ل ه��ي تس��تم ّد م��ن فت��وى مفتيه��ا الس��ابق عب��د العزيز ب��ن باز
الخاص��ة بالصل��ح مع اليهود مب ّرراً لش��رعنة اتفاقية ال� ّ
�ذل المرتقبة مع
ّ
«تل أبيب» .لكن السؤال لماذا ّ
تأخر إعالنها خاصة أن القاعدة الشعبية
الراضي��ة به��ا بات��ت مس��تعدّة لذلك؟ ما ال��ذي ينتظره الدي��وان الملكي
بع��د اللق��اءات الس��رية التي عقدها ابن س��لمان ومس��ؤولون صهاينة في
األراضي المحتلة وقبلها في الواليات المتحدة في آذار ونيسان الماضي
وفق ما سربّت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية واألمريكية؟
لطيفة الحسيني

هل سيسمح للشيخ عيسى قاسم
بالعودة الى البحرين؟

حالة من الضبابية تكتنف مسألة عودة الزعيم الروحي ألتباع
اهل البيت في البحرين آية اهلل الش��يخ عيس��ى قاس��م الى البالد
بعد ان س��محت له س��لطات آل خليفة بالسفر الى لندن لغرض
العالج.
وعلى ما يبدو ان س��ابقة الس��جن واالقامة الجبرية على زعيم
الشيعة في البحرين تعود الى سنة ونيف ،لكن الحقيقة هي ان
الضغوط الممارسة على الشيخ وانتهاك الحريات والتهديدات
االمني��ة الموجه��ة ل��ه وللمجاهدي��ن البحرينيي��ن تع��ود ال��ى
ال �ـ 14م��ن فبراي��ر  2011اي تزامن��ا من انطالق ش��رارة الثورة في
البحرين .فخالل هذه الس��نوات ليس��وا بالقلة من تم اعدامهم
ظلما وليس��وا بالقلة اولئك االحرار الذين فضلوا الهجرة من
بالده��م واخت��اروا االقام��ة الجبري��ة ف��ي ال��دول االخ��رى بس��بب
تمس��كهم بمب��ادئ الش��يخ وخوفا م��ن بطش آل خليف��ة ،او جرى
تجريدهم من جنسيتهم او تعرضوا للتعذيب في السجون و...
وال يخف��ى ان الش��يخ عيس��ى قاس��م وكذل��ك الش��يخ عل��ي
س��لمان كان��وا ف��ي مقدم��ة االش��خاص ال��ذي ج��رى تقوي��ض
حرياته��م وتوجي��ه التهدي��دات االمني��ة اليه��م ،ال��ى درج��ة ان
االمي��ن الع��ام لجمعي��ة الوف��اق االس�لامي البحريني��ة الش��يخ
علي سلمان الزال يقبع في السجن لحد االن فيما جرى فرض
االقام��ة الجبري��ة على الش��يخ عيس��ى قاس��م .كما ت��م تجريده
م��ن الجنس��ية وفرض��ت علي��ه غرام��ات مالية باهظة .ه��ذا فيما
تتداول خالل االشهر االخيرة انباء عن اصابته بأمراض عضال.
الموافق��ة عل��ى س��فر الش��يخ عيس��ى قاس��م ال��ى خ��ارج الب�لاد
م��ن قب��ل حكام البحرين جاءت اث��ر الضغوط الجماهيرية التي
انطلقت منذ عدة اشهر «فيما كانت السلطات تعارض ذلك»
حيث بدا عالجه منذ عدة ايام في لندن  .لكن هناك عدة نقاط
يج��ب الوق��وف عنده��ا فيما يخ��ص موافقة س��لطات آل خليفة
على خروج آية اهلل الشيخ عيسى قاسم من البحرين:
االول��ى :خالف��ا لم��ا تدع��ي س��لطات آل خليف��ة ب��ان الس��ماح
للش��يخ عيسى قاسم بالس��فر الى الخارج جاء ألسباب انسانية،
فإن التجربة تثبت اوال ان السلطات الحاكمة في البحرين لم
تتحلى في يوم ما بنظرة انسانية ،وخير دليل على ذلك فرض
االقام��ة الجبري��ة عل��ى الش��يخ وتجريده من الجنس��ية وتعذيب
وقم��ع انص��ار ه��ذا العال��م الدين��ي الداع��ي ال��ى الح��ق ،وثاني��ا:
ان موافق��ة النظ��ام البحرين��ي عل��ى مس��ألة الس��فر ال عالق��ة
له��ا باالس��باب االنس��انية ب��ل انه��ا تع��ود م��ن جهة الى ع��دم ثقة
الشعب البحريني وعائلة الشيخ عيسى قاسم بالنظام العالجي
لسلطات آل خليفة والتهديدات المحتملة التي قد يتعرض لها
الشيخ بسبب هذا النظام العالجي اوال.
الثاني��ة :م��ا ارغ��م الس��لطات البحريني��ة عل��ى الموافق��ة على
رحيل الشيخ من البالد هي ضغوط الشعب البحريني ومنظمات
حق��وق االنس��ان من جهة وقرب االنتخاب��ات البرلمانية المقررة
ف��ي البحري��ن ف��ي اكتوب��ر المقبل اي بع��د ثالثة اش��هر تقريبا
م��ن جه��ة اخ��رى وفي الحقيق��ة ان النظ��ام الخليف��ي حاول من
خالل خطوته هذه ابعاد الش��يخ عن البالد لكي يقيم انتخاباته
الصورية بال اي عائق ومشكلة  .هذا في حين اعلنت المعارضة
البحرينية رس��ميا في وقت س��ابق وأكدته خالل االيام االخيرة
انه��ا ال ت��رى اي مب��رر لمش��اركة الحكومة الغاصب��ة وفي نفس
الوق��ت اك��دت ب��أن مفت��اح ح��ل االزم��ة البحريني��ة ه��و ف��ي ي��د
الشيخ عيسى قاسم.
الثالثة :ان سلطات آل خليفة تعتقد حسب تصورها انها ومن
خالل ابعاد الش��يخ عيس��ى قاسم ستنجح في احتواء المعارضة
وبالتال��ي س��ترغم المعارضي��ن عل��ى مواكبتها ف��ي ضوء غياب
قيادته��ا .ام��ا البع��ض اآلخ��ر في��رى وفق��ا للتج��ارب الس��ابقة
ان الس��لطات وف��ي ظ��ل غياب الش��يخ عيس��ى قاس��م س��تبادر الى
تأس��يس معارضة ش��كلية تأتمر بامرتها وال تمت الى المعارضة
الحقيقي��ة بصل��ة لك��ي تق��وم بتمثي��ل الس��يناريو ال��ذي تصوغه
السلطات .
الرابعة :الواقع هو ان ش��عبية الش��يخ عيس��ى قاس��م واحترامه
بي��ن الجماهي��ر البحرينية ومكانت��ه المرموقة بين المس��لمين
ف��ي العال��م كبيرة الى درجة انها جعلت انظار العالم تش��خص
نح��و البحري��ن والخط��وات الت��ي يتخذه��ا اح��رار البحري��ن من
جهة واالجراءات الالانس��انية التي تتخذها س��لطات آل خليفة
ض��د المحتجي��ن ،لذل��ك ف��ان النظ��ام الحاك��م وم��ن خ�لال
موافقت��ه عل��ى رحي��ل الش��يخ ال��ى الخ��ارج يح��اول التقلي��ل من
الكلف��ة الباهض��ة الت��ي ق��د يتحمله��ا بس��بب بق��اء الش��يخ ف��ي
البالد.
النقطة الخامسة واألخيرة هي انه وفيما يعكف الشيخ عيسى
قاس��م حالي��ا ف��ي الخ��ارج عل��ى معاجل��ة االمراض الت��ي تعرض
بس��بب المضايق��ات والضغ��وط الت��ي فرضته��ا عليه الس��لطات
البحريني��ة ،هنال��ك تس��اؤالت تط��رح نفس��ها بق��وة منه��ا ،ه��ل
سيسمح للشيخ الثمانيني البحريني والمعارض اللدود للنظام
ب��أن يع��ود ال��ى الب�لاد بع��د انه��اء عالجه؟ هل سيس��مح للش��يخ
عيس��ى قاس��م ال��ذي ج��رد م��ن جنس��يته البحريني��ة س��ابقا بأن
يعود الى الوطن؟ والى جانب النظرات التحليلية الس��ابقة ،اال
يجب ان نتوقع بأن الموافقة على سفر الشيخ عيسى قاسم الى
الخارج للعالج هو سيناريو مبيت مسبقا؟.
ابو رضا صالح

