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«�أونروا» ...بين الإغاثة وال�سيا�سة؟

اليمن� :شروط جديدة
ال�ستئناف الحوار

} رامز مصطفى

} حميدي العبدالله
أكد الناطق باسم حركة أنصار الله ،أنّ الحركة لن تشارك في
جوالت الحوار التي ترعاها األمم المتحدة إنْ لم يسبق ذلك وقف
للعمليات العسكرية.
واض���ح أنّ ثمة خ�لاف��ا ً ج��ذري��ا ً بين الطرفين ح��ول ش���روط بدء
ال��ح��وار .المملكة العربية السعودية وحلفاؤها يرفضون وقف
ال��ق��ت��ال ،وي��دع��ون إل��ى م��واص��ل��ة ال��ح��وار إل��ى أن ي��ت�� ّم ال��ت��وص��ل إلى
أي أنهم يريدون التفاوض
اتفاق ،وبعد ذلك يت ّم وقف العملياتّ ،
تحت ضغط النار والحصار على أمل أن يقود ذلك إلى دفع حركة
أنصار الله والمؤتمر الشعبي والقوى المؤيدة لهما لتقديم تنازالت
كبيرة ،باعتبار أنّ الحصار والقصف والقتال البري هي الوسائل
التي يمتلكها تحالف السعودية لتحقيق ما يصبو إليه ،ال سيما لجهة
عودة النفوذ السعودي إلى المناطق التي خرج منها ،وال سيما في
العاصمة اليمنية ،وعلى أن يقود ذلك إلى التزام حركة أنصار الله
والمؤتمر الشعبي بالتفسير السعودي للتفاهمات التي نجمت عن
حوارات سابقة رعتها األمم المتحدة ،قبل سقوط صنعاء وغالبية
مدن الشمال تحت سيطرة تحالف المؤتمر الشعبي المؤيد للرئيس
علي عبدالله صالح وحركة أنصار الله.
ي��ب��دو أنّ ج��ول��ة ال���ح���وار األول����ى ال��ف��اش��ل��ة ك��ان��ت اخ��ت��ب��ارا ً لهذه
االستراتيجية الجديدة المعتمدة من الرياض ،حيث لم تصمد حتى
الهدنة اإلنسانية التي تق ّرر أن تكون مدّتها أسبوعا ً واحداً ،إذ استم ّر
القتال كما استم ّر القصف الجوي على ما ك��ان عليه الوضع قبل
اإلعالن عن الهدنة اإلنسانية.
ح��رك��ة أن���ص���ار ال��ل��ه وال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي أدرك�����ا م���رام���ي هذه
االستراتيجية السعودية ،ولذلك غيّرا مواقفهما من الحوار .فقبل
أي شروط ،لكن لوحظ
الجولة األولى كانا يطالبان بالحوار من دون ّ
اآلن أنهما يضعان شروطا ً لهذا ال��ح��وار ،وم��ن بين ه��ذه الشروط
وقف القتال ورفع الحصار ،وبعد ذلك يبدأ التفاوض ،فهل يتراجع
أنصار الله والمؤتمر الشعبي عن موقفهما هذا ويقبالن بالحوار في
ظ ّل استمرار القتال؟
ً
ال يبدو ذلك ممكنا ألنهما عرضة لضغوط من قواعدهما الشعبية
بسبب األذى ال��ذي تلحقه ال��غ��ارات الجوية في مناطق عديدة ،وال
سيما المناطق التي تشكل معاقل ألنصار الله ،مثل صعدة وغيرها.
بعض المؤشرات تؤكد أنّ األمم المتحدة ومن ورائها الواليات
المتحدة األميركية مدركتان لهذه الوقائع ،لذلك بدأتا حملة لتجريم
الحملة الجوية السعودية ض ّد اليمن ،عبر كشف منظمات حقوقية،
ه��ي أذرع للسياسة الخارجية األم��ي��رك��ي��ة ،مثل «هيومن رايتس
ووت���ش» التي أدان���ت السعودية الستخدامها القنابل العنقودية،
والتصريحات التي أدلى بها األمين العام لألمم المتحدة التي بدا أنها
تح ّمل السعودية المسؤولية عن كثير من الكوارث التي حلت باليمن.
حملة التجريم هذه هدفها الضغط على السعودية لتليين موقفها،
وااللتزام على األق ّل بهدنة موقتة لتمكين الجهود الدولية من تذليل
العقبات التي تعترض استئناف ال��ح��وار ،واألرج��ح أن تنجح هذه
المحاوالت في وقت غير بعيد.

الحركة الصهيونية ،انطالقا ً من مؤتمرها األول في
بال بسويسرا العام  ،1897وظفت ك ّل إمكانياتها من
أج��ل ه��دف استراتيجي هو االستيالء على فلسطين
وط��رد سكانها األصليين .والعمل على توطينهم في
أماكن شتاتهم الجديدة .وألج��ل ه��ذا الهدف نشطت
الحركة الصهيونية بين عامي  ،1918أيّ بعد عام على
«وعد بلفور» المشؤوم ،ولغاية العام  ،1944في إرسال
البعثات الستطالع الجوار الفلسطيني في خطوة مهّدت
لها الحركة الصهيونية لطرد الفلسطينيين وتوطينهم
في العراق والجزيرة السورية.
وقد عبّر الصهيوني يوسف فايتس عام  1937بالقول
«إنّ الهدف في تطبيق اقتراح لجنة بيل هو إنقاص عدد
العرب وتفريغ األرض المملوكة والمزروعة من قبلهم،
وتحريرها من أجل إسكان اليهود مكانهم» .ففي العام
 1948تمكنت العصابات الصهيونية وبمساعدة ك ّل من
بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة وتواطؤ العديد
من األنظمة العربية آنذاك ،من طرد الشعب الفلسطيني
واقتالعه م��ن أرض��ه إل��ى دول ال��ج��وار الفلسطيني.
سارعت الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى تأسيس
منظمة «أونروا» في التاسع من كانون األول من العام
 1949تحت القرار رقم  302بهدف تقديم اإلغاثة
العاجلة لالجئين الفلسطينيين .والالفت حينها أنّ قرار
التأسيس استتبع:
 1ـ بقرار الحق حمل الرقم ُ ،393طلب من «أونروا»
بموجبه أن تعمل على دمج الالجئين في اقتصاديات
المنطقة ،وه���ذا يعني خ��ط��وة على ط��ري��ق دمجهم
وتوطينهم في األماكن التي لجأوا إليها بعدما ألحقت
فيها مهمة التشغيل .مما يعني دفع الفلسطينيين الذين
ال يرغبون في العودة إلى وطنهم أن يت ّم توطينهم حيث
تواجدوا.
 2ـ تحديد مدّة عملها بثالث سنوات ،يجري التجديد
لها.
 3ـ استثناء وكالة «أون��روا» الوحيدة من جميع
منظمات األم��م المتحدة ف��ي اعتمادها على ال��دول
المانحة ،بحيث ال تعتمد في تمويلها على األمم المتحدة
من خالل موازنات ثابتة ،وبذلك تبقى مرتهنة لهذه
الدول التي تعمل وفق إيقاع الرؤى «اإلسرائيلية» على
حساب قضيتنا وعناوينها الوطنية.
والمتتبّع لسياق عمل «أونروا» ومنذ إنشائها كيف
أنّ الخط البياني لتقديماتها آخذ في التراجع حسب
التط ّورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعملية

السياسية من أجل إنهاء ما باتوا يس ّمونه بـ«النزاع
الفلسطيني  -اإلسرائيلي» ،وتحديدا ً منذ التوقيع
على «اتفاق أوسلو» العام  ،1993الذي مثل التوقيت
المناسب لـ«إسرائيل» من أجل إنهاء عمل «أون��روا»،
ولكن الدول المانحة وفي مقدّمتها الواليات المتحدة
األميركية استهملت هذا األمر إلى ما بعد االنتهاء من
مفاوضات الح ّل النهائي بين منظمة التحرير والسلطة
من جانب و«اإلسرائيليين» من جانب آخر ،تحت ذريعة
أنّ هذه المفاوضات أحد أه ّم عناوينها ملف الالجئين
باإلضافة إلى القدس الخ ...هذه المفاوضات التي اتفق
على الشروع بها بعد انقضاء مرحلة الح ّل االنتقالي في
العام  ،1998أيّ بعد خمس سنوات من التوقيع على
«اتفاق أوسلو».
وبعد اندالع االنتفاضة الثانية «األقصى» ،أصبح
من المتعذر على الدول المانحة أن تم ّرر قرار وقف عمل
«أونروا» ،ولكنهم فعّ لوا من الخطوات اآليلة في الوصول
إل��ى ه��ذا المبتغى نتيجة الضغوط التي تمارسها
«إسرائيل» عبر لوبياتها المنتشرة في العديد من الدول
المؤثرة ،خصوصا ً في الواليات المتحدة األميركية،
التي امتنعت ومنذ التوقيع على «اتفاق أوسلو» من
التجديد للقرار األممي  194الخاص بعودة الالجئين،
والذريعة أنها ال تريد أن تتدخل في مفاوضات الح ّل
يخص
النهائي بين الفلسطينيين و«اإلسرائيليين» بما
ّ
ملف الالجئين .وهي اليوم أيّ اإلدارة األميركية بصدد
الشروع بإعادة التعريف بالالجئ الفلسطيني ،أيّ أنّ
الالجئين هم من هجروا العام  ،1948بمعنى أنّ ذلك ال
يشمل األبناء واألحفاد وأبناء األحفاد.
وم��ا نشاهده ونعايشه م��ن خ��ط��وات وإج���راءات
وق��رارات تصدر عن إدارة «أون���روا» ،ما هو إال تفعيل
للتوجهات السياسية للدول المانحة نحو إنهاء عمل
وكالة «أونروا» ،وهذا ما عبّر عنه بشكل واضح األمين
العام لألمم المتحدة في حزيران من العام الماضي في
قوله« :أنه لم يكن من المتوقع أن تعيش أونروا لمدة
 65سنة ،ألنّ تفويضها عند تأسيسها كان لمدة ثالث
سنوات فقط» .من هذه الخلفية نجد كيف تت ّم عمليات
التسريع في االنخفاض الحا ّد لحجم التقديمات وعلى
مختلف عناوينها ف��ي اإلغ��اث��ة والطبابة والتعليم
وس��ي��اس��ة دم��ج ال��ص��ف��وف وح��ت��ى ال��م��دارس ال���خ...
والتراجع عن التوظيف بصفة الدائم لصالح العقود
الخاص بمخيم
الموقتة ،ووقف العمل ببرنامج اإلغائة
ّ
نهر البارد .ل ُتستكمل الخطوات اليوم في قرارات المدير
العام ل��ـ«أون��روا» في لبنان السيد ماتيوس شمالي
حول االستشفاء والطبابة ،على الرغم من أنّ الموازنة

دائم ًا لبنان ...هو ال�ضحية!
المخصصة لذلك لم يطرأ عليها أيّ تغيير أو تخفيض
ّ
( 10ماليين دوالر) ،وهي في األصل ال تكفي لسببين،
األول الكلفة العالية لالستشفاء في لبنان ،والثاني
تزايد أعداد الالجئين المقيمين ،مضافا ً إليهم الالجئين
القادمين من سورية ،والذريعة ذاتها هي تراجع الدول
المانحة عن التزاماتها في تقديم األموال الالزمة لتغطية
برامج «أونروا».
الجميع بات على قناعة بأنّ السبب االستراتيجي
ال��ذي يقف خلف ذل��ك ،ه��ي الضغوط التي ُتمارس
من قبل أعضاء في الكونغرس األميركي ومؤسسات
وشخصيات أميركية و«إسرائيلية» مثل الصهيوني
المتشدّد آرييه أل���داد ،بهدف إنهاء تدريجي لعمل
حي على
«أون��روا» على طريق تصفية عملها ،كشاهد ّ
نكبة الشعب الفلسطيني ،في خطوة لنقل المسؤولية
للمفوضية العليا السامية لشؤون الالجئين ،التي
تعنى بالجئي الدول المنكوبة بفعل النزاعات والحروب
وحتى ال��ك��وارث الطبيعية .وم��ا يؤكد ذل��ك تواطؤ
الموظفين الكبار في «أونروا» مع هذا المسعى ،وما كان
قد ص ّرح به أندرو ويتلي مدير مكتب وكالة «أونروا»
في نيويورك ح��ول حق العودة حين ق��ال« :إنّ على
الالجئين الفلسطينيين أن ال يعيشوا على وهم تحقيق
حق العودة ،وبأنه يجب على الدول العربية أن تبحث
عن أمكنة لهم في أراضيها لتوطينهم فيها» يأتي في هذا
السياق .األمر الذي دفع رئاسة «أونروا» إلى المسارعة
يومها إلى التنصل من تصريحات أندور ويتلي.
إنّ السياسة التي تعتمدها إدارة «أونروا» تتساوق
تماما ً مع التوجهات السياسية للدول التي تهيمن
على األمم المتحدة ومؤسساتها ،وفي مقدّمتهم أميركا
التي توظف في السياسة من أجل تصفية حق عودة
الفلسطينيين إلى وطنهم عبر إنهاء عمل منظمة «أونروا»
الحي على نكبتهم .وال يجوز في هذا السياق
الشاهد
ّ
استمرار الدولة اللبنانية بوصفها الدولة المضيفة
لالجئين الفلسطينيين على أراضيها على صمتها
وعدم تحركها في ك ّل االتجاهات ،عبر األمم المتحدة،
وال��دول المانحة ،ألنّ المسؤولية في التحرك ليست
فلسطينية فقط ،وعليه ال ب ّد من تنسيق المواقف بين
الدول المضيفة لبنان وسورية واألردن من خالل إعداد
مشروع تتقدّم به إلى المجموعة العربية من أجل تب ّنيه
ليتح ّول إلى مشروع قرار عربي أمام األمم المتحدة ،على
أن تكون النقطة المحورية في هذا المشروع ،أن يصدر
عن الهيئة األممية قرار يت ّم فيه تثبيت موازنة «أونروا»
عمالً ببقية وكاالتها التابعة لها ،من أجل تحريرها وعدم
إبقائها رهينة تب ّرعات المانحين.

المخالب ال�سعو ـ وهابية القذرةُ � ...
الق�ص
أوان
ّ

�إيران «نووية»
في المفاو�ضات ال�سورية
منذ يومين والعالم يتابع اإلنجاز الكبير الذي حققته إيران واستطاعت
ان تؤكد على سلميتها ونواياها تجاه حفظ حقوقها من جهة ،واإلثبات انّ
التقدّم العلمي ال يعني خطرا ً على المجتمعات العربية ،وانّ الجارة الفارسية
للخليج ليست خطرا ً داهما ً إنما دولة قرار واستقرار لم تخضع الستفزازت
اي لحظة
البعض منهم في العمل الدؤؤب لعدم التوصل الى هذه اللحظةّ ،
التوقيع على بدء تنفيذ االتفاق النووي الغربي مع طهران ورفعا ً العقوبات
االقتصادية.
يتحدّث الرئيس االميركي باراك اوباما عن انّ قطع العالقات مع ايران
ديبلوماسيا ً لم يفد مصالح البلدين ،وهذا يعني انّ الرئيس االميركي ربما
يكون نادما ً او عاتبا ً مثالً على ما الحق بالعالقة بين طهران وواشنطن نتيجة
قرار وخيار اميركيّين نابعين من الرغبة بالحفاظ على األمن «االسرائيلي»،
ولو كانت الذرائع غير مقنعة او حتى منتجة.
هذا االتفاق الذي يعتبره البعض في الواليات المتحدة م ّمن يؤيدون
السياسية «االسرائيلية» بامتياز ،خصوصا ً في الحزب الجمهوري ،الذين
استنج ّد بهم بنيامين نتنياهو في ذلك الخطاب الشهير أمام الكونغرس،
مع ّرض لالمتحان األكبر في األيام المقبلة ،فهل تستفيد ادراة باراك اوباما
من مفاعيله وتداعياته على باقي الملفات االقليمية وما قد يمثله من إسهام
في انفراجات كبرى على صعيد ح ّل االزمة السورية بالخصوص؟
اي حال تدخل إيران طاولة المفاوضات السورية هذه المرة من
وعلى ّ
المخصص لبحث االزمة
الباب العريض على بعد أيام من  25كانون الثاني
ّ
السورية ،حيث تفرض حضورا ً جديدا ً مباشرا ً أو غير مباشر بهالة يستم ّد
حلفاؤها منها القدرة على دفع هوامش التفاوض لصالحهم أكثر فأكثر.
تدرك روسيا هذه المرة انّ المفاوضات السورية التي تعتبر واحدة من أصل
سلة ح ّل شاملة تطبخ للمنطقة قادرة ان تكون مقدّمة لبحث الملفات العالقة
بقدرة إيران النافذة على اكثر من صعيد ودولة ،ابرزها في سورية والعراق
واليمن ،وعلى هذا األساس فإنّ فرض الشروط اإليرانية على الطاولة باتت
األكثر إمكانية وحضوراً ،والحلف الروسي االيراني السوري يحضر من
موقع القوة التي ال يمكن معها للحلف االميركي المقابل الحديث عن إخضاع
لشروط او حتى الحديث عن إسقاط الرئيس السوري بشار األسد ،وهو
األمر الذي اصبح منسياً.
حضور إيران النووية على طاولة المفاوضات هو حضور غير مباشر
لحلفائها وتحضير لفرض شروطهم من دون قلق التنازل ،او حتى االنجرار
وراء تسويات جزئية ،فإيران التي كانت حذرة من نصب أفخاخ تستدرجها
اليها إلفساد تتويج التوقيع على االتفاق النووي تواجه العالم من مبدأ
الحقوق والقانون والورقة الموقعة دوليا ً واالنفتاح الكبير الذي فرضه بدء
التنفيذ نتيجة سلمية والتزام كاملين من ايران احتراما ً وخيارا ً إلظهار حقوق
اي كيدية او
الشعب اإليراني كحقّ مقدس لن تسمح بالعبث فيه من باب ّ
انتقام.

«توب نيوز»

�إيران نموذج ًا
ـ ص ّممت إيران بأنّ حجمها االقتصادي والسكاني والحضاري والثقافي ،أيّ
التاريخي والجغرافي ،يؤهّ لها لدخول نادي الكبار ،فخططت ورصدت الموارد
واتخذت القرار وعقدت العزم وتح ّملت الضغوط حتى بلغت الهدف.
ـ تقول التجربة اإليرانية أنّ الشعوب الحية عندما تتوافر لها قيادة تعمل
وفقا ً لقواعد العلم في السياسة واالقتصاد ال يقف الدين عائقا ً بينها وبين
العصرنة ،وأنّ اإلرادة الحرة والمستقلة والحكمة والعقل ليست نتاج الغرب
وحده.
ـ ثبتت إيران عند سياساتها اإلقليمية وتحالفاتها ،وخصوصا ً موقفها من
«إسرائيل» وخيارها المقاوم ،وثبّتت موقع حليفيها سورية وحزب الله،
ورفضت المساومة على أحرار اليمن والجزيرة والخليج ،ورفضت تتويج
نموذج «اإلخ��وان» التركي زعيما ً للعالم اإلسالمي بعضويته في األطلسي
وعالقته المخادعة بـ«إسرائيل».
ـ تح ّملت إي��ران شعبا ً ودول��ة عقوبات قاسية وحصارا ً قاتالً ،واختارت
الصمود واالكتفاء الذاتي وط ّورت اقتصادها ،ومضت في ّ
ملف التطور التقني
في الشق النووي وسواه ،حتى انتزعت اعتراف العالم بدخول نادي الكبار.
ـ تقول التجربة اإليرانية إنّ الشعوب الحية إذا تح ّملت وصمدت وواجهت
دفاعا ً عن حريتها وحقوقها ،ستتنزع اعتراف خصومها ،وسيرضخ أعداؤها
لالعتراف بمكانتها.
ـ بالمقارنة مع العرب تقدّم إيران نموذجاً.

التعليق السياسي

هذا ما أنتجه الفكر الوهابي

} د .حسام الدين خالصي
منذ إعالن الحرب على المنطقة والعالم الحقا ً عبر
والمتجسد باللسان العربي المزيّف
العقل الصهيوني
ّ
والمتنكر والمتمثل بساللة آل سعود المتأصلة أميركيا ً
وبريطانيا ً في المنطقة منذ النشوء األول لها ،تط ّور
الموقف السعودي ب��ص��ورة الفتة م��ن مرحلة طرح
مبادرات للسالم مع الكيان الصهيوني عبر مؤتمر القمة
في بيروت إلى التدخل العسكري المباشر والسافر
وقتل العرب والمسلمين والمسيحيين علنا ً في المنطقة
(منطقة الشرق العربي).
لقد ب��ات واض��ح��ا ً للجميع كيف تح ّرش وتغلغل
الفكر الوهابي دينيا ً بدول إسالمية عديدة وأوروبية
مختلفة بتسهيل من الموساد الصهيوني والمخابرات
البريطانية وقسم مه ّم من ال��ـ»أف .بي .أي» وبأموال
ال تع ّد وال تحصى ،وكيف أنه زرع خالياه عبر الزمن
والتي عرفنا منها (اخوان مسلمين  +سلفية جهادية +
القاعدة  +حركات تحرر وطنية إسالمية مثل حماس +
بوكو حرام  +وصوال ً إلى جبهة النصرة وتنظيم داعش)
والتي كلها ذات منبت فكري واح��د واض��ح أال وهو
الوهابية التكفيرية (اإلسالم المتصهين).
اليوم باإلطاللة الجديدة آلل سعود نجدهم في أحدث
نسخهم يركضون مسارعين لحرف بوصلة اإلسالم
والعروبة واإلنسانية جمعاء عن عد ّوها الرئيسي ،أال
وهو الصهيونية العالمية ،وجعل العدو االفتراضي
الجديد هو الدولة التي قامت فيها الثورة على أسس
إنسانية قبل أن تكون إسالمية ،وه��ي إي���ران ،ومن
الطبيعي أن توصف إيران من قبل آل سعود بالدولة
الرافضة والمارقة والكافرة والخطرة ،وأن يتفق هذا
الوصف مع ما يطلقه العدو الصهيوني من مواصفات
عليها ،ألنهما سوية في هدف مشترك أال وهو القضاء
على حركات التح ّرر العقلي والعلمي في العالم ،وألنّ
الكيان الصهيوني يعرف انّ مقتله في المقاومة الذكية
له وفي التط ّور العلمي والصناعي العسكري من قبل
دولة أو محور يض ّم عددا ً من الدول أقدرها إيران ،لذلك
فعلى الدولة اإلسالمية (مملكة التنابل) األخرى والتي
تمتلك (القنبلة االسالمية – بيت الله الحرام) أن تفتعل
صراعا ً دينيا ً مذهبيا ً مع إيران وأن تستنهض القوى
المتطرفة سابقة الذكر بك ّل كادرها وقواعدها الشعبية
لقتال إيران وك ّل المصالح اإليرانية والدول المصادقة
إليران ،فهي األخطر على الكيان الصهيوني ،لذلك تر ّوج
السعودية أنّ إيران هي «الدولة الشيعية الكافرة» ،وفي
هذا جرعة تكفير لصغار العقول المتربّين في مدارس
محمد بن عبد الوهاب التكفيرية.
من هنا جاء دور «الربيع العربي» في سورية ،ففي
أسس له المفكر
سورية تفاهم سوري – إيراني قديم ّ
والزعيم العربي الراحل حافظ األس��د يوم كان الك ّل
يستغرب ه��ذا التقارب السوري – اإلي��ران��ي ،ولذلك
وجب ّ
فك عرى هذا التفاهم وإسقاط الدولة السورية
تحت براثن اإلرهاب الوهابي لضرب المصالح اإليرانية
تتجسد في القضاء على الكيان
في المنطقة ،والتي
ّ
الصهيوني عبر المقاومة وجيش الجمهورية العربية
السورية والذي اتفق في الهدف مع إيران منذ .1979

لم تسقط الدولة السورية ،وبرز التحالف السوري
– الروسي إلى العيان بأفضل حاالته عبر التفاهم
الروسي – اإليراني على عدم خسارة المنطقة لصالح
الواليات المتحدة األميركية والكيان الصهيوني ،وبدأ
اللعب على المكشوف وتراجعت أسهم السعو ـ وهابية
عبر صمود الجيش العربي السوري والدعم الروسي -
اإليراني بطريقة سياسية وعسكرية واضحة ومباشرة
على طريقة (نحن هنا فأين أنتم) وفعالً كانت المملكة
الوهابية تختبئ خلف الفصائل والعصابات التكفيرية
المسلحة ،المحلية في البداية ،وم��ن ث�� ّم باستيراد
المقاتلين األجانب ،وكانت مملكة التنابل تدفع بأردوغان
منصة التتويج في
وحكومته (اليائسة حالياً) إل��ى
ّ
وزجت به كالعب أساسي وكدولة جارة لسورية،
القتال ّ
بدعوى أنها أيّ تركيا تتأثر بما يحصل في سورية ،إلى
دولة داعمة وبصورة مباشرة لعصابات القتل والسرقة
مهما اختلفت تسمياتها ،ونافست القطري تميم ووالده
على النفوذ وعلى إرض��اء الكيان الصهيوني ،فتهاوى
القطري الصغير والكبير ومن يقف وراءهما أمام عمالقة
الجيش العربي ال��س��وري ،وتقلص دوره في سورية
ولبنان ،وبات وقتها الغباء التركي واضحا ً في خسارة
مصر أيضاً ،واردوغ��ان هو نفسه في دولته الرائدة في
العلمانية لم يكن ليستطيع أن يجاهر بتط ّرفه السني
اإلرهابي في البداية (وأغلب الظنّ أنه ماض إلعالن ذلك
في القريب العاجل) لذلك فشلت محاوالت السعودية
في استقدام رسمي للتدخل اإليراني على الرغم من زيادة
وتيرة التشدّد اإلسالمي السني المتطرف ،والذي رعته
في سورية ولم تفلح التهويالت اإلعالمية من «الجزيرة»
و«العربية» في استنهاض الشارع الوهابي ض ّد إيران
أيضاً ،خاصة أنها تلقت ضربات في سورية وخسرت
عناصر قتالية مهمة أمام تقدّم الجيش العربي السوري.
ومن هنا بات لزاما ً على المملكة الوهابية أن تفتح
صراعا ً جدّيا ً وجديدا ً في مواجهة إيران من أجل إشعال
العالم بالحروب الطائفية والمذهبية ،فدخلت اليمن
لتقاتل ث��ورة حقيقية سلمية يقودها الشعب اليمني
بدعوى أنّ الناس في اليمن هم من موالي إيران ،ألنها
سبق وفعلتها في البحرين وأيضا ً ومن مبدأ سلمية
الحراك هناك وعدم التدخل في شؤون الدول لم تتح ّرك
إيران ولم تستفز دفاعا ً عن غالبية شيعية في البحرين
افترضت السعودية انها تج ّر إيران إلى حرب جانبية
تشعل فيها آسيا وأورب��ا وأفريقيا ،وبما أنّ ذل��ك لم
يحصل حشدت عبر زعماء الدول الشبه المخدّرة عبر
التحالف العربي (والذي يشبه التحالف الذي حارب
الصرب المسيحيين لنصرة البوسنة المسلمة) وهنا
التشابه فهو حلف إسالمي موسع لحرب مسلمين
افترضت السعودية المسلمة زورا ً أنهم مارقون
وخارجون عن الشرعية الدولية ،فجمعت تحت مس ّمى
الحرب على أعداء اإلسالم دوال ً اشترت ذممها وبعضها
اآلخ��ر بالتهديد بالقنابل اإلرهابية ،والتي تستطيع
الوهابية تحريكها في الزمان والمكان ،وتعاقب بها
السعودية ك ّل من يشق عصا الطاعة لها بحكم التبعية
ألموالها ،فكانت مصر وكانت باكستان بصورة رئيسية
على استحياء ،وفي ذهن مملكة التنابل أن تنج ّر إيران
إلى حرب مذهبية تأكلها ولكن ذلك لم يحصل ،وبعدها

استم ّرت المملكة بعد تطور الوضع لغير مصلحتها
في سورية في إعالنها الصريح لمحاربة إي��ران عبر
استفزازات متك ّررة من حادثة تدافع الحجيج في منى،
إلى إع��دام الشيخ نمر النمر ،إلى الدفع بالمعارضة
المسلحة إلى طاولة الحوار في مؤتمر الرياض وتكليف
السياسيين التابعين لها من السوريين بتصعيد
الخطاب ض ّد حزب الله وإيران ،وأيضا ً لم تفلح في ج ّر
إيران الحرب المفتعلة بتكليف من الصهيونية ،ولكن
هذه المرة وأغلب المؤشرات ّ
تدل على أنّ إيران كانت
مستعدّة للمواجهة ولكنها كانت مواجهة من نوع آخر؟
المواجهة هذه المرة تميل لضرب الكيان السعودي
والصهيوني بزيادة الجرعة القتالية والدعم في سورية
بالتعاون مع الروس على األرض لسحق كامل وتحقيق
انتصارات بارزة سريعة على األرض السورية بجهود
وتضحيات الجيش العربي السوري وقوى المقاومة
الشعبية السورية واللبنانية ،وكان هذا األمر باإلضافة
إلى رسائل قوية وجهت عبر الروس إلى األميركان بأنّ
الضربة المقبلة (السورية – اإليرانية وح��زب الله)
ستكون في عمق الكيان الصهيوني قبل ضرب الكيان
ّ
مشغليه
السعودي ،ومن هنا ت ّم لجم هذا الكيان من قبل
وت ّم التعاطي مع المسألة ب��إدارة سياسية رشيدة من
قبل الروس ،ألنّ االنتصار العسكري السوري – الروسي
على األرض السورية والعراقية ستكون له أهميته على
مستقبل العالم كك ّل ومن ضمنها إيقاف النفوذ األميركي
في المنطقة والعالم وكسر شوكة الكيان الصهيوني
واس��ت��م��رار عملية البناء والتحشد لمعركة نهاية
«إسرائيل».
ومن هنا تحركت الديبلوماسية السورية الذكية
باتجاه الصين والهند لتطفئ نار الفتنة لكبح جماح
مملكة آل سعود الخائبة والخائنة ،وتنبيه الدولتين
الكبيرتين عن خطورة تو ّرط باكستان بحرب مع إيران
بتحريض سعودي تكفيري والذهاب إلى حرب دينية
في شرق آسيا ستحرق الدول المحيطة ،وأتى التلويح
الكوري الشمالي بالقنبلة الهيدروجينية ليقول نحن هنا
مستعدّون لحرب نهاية العالم ،ونجحت الديبلوماسية
السورية في إخماد موقت لنار الحرب وفق تفاهم دولي
وضعت سورية فيه الدول الكبرى أمام مسؤولياتها
في إخماد نيران الحروب العالمية ،ابتداء من سورية
ثم العراق ،ألنّ مملكة التنابل لن تهدأ وستعاود كرة
التحريض إلى أن تنال ضربة في تركيا موجعة بسقوط
أردوغان الوشيك والغارق في الفوضى المنظمة ،وأيضا ً
بتراجع قطري سيلحظ بعد زيارة تميم ابن أبيه إلى
روسيا ألنّ تهاوي الدول المح ّرضة على سورية سيبدأ
قريباً ،وعندها ستعرف مملكة التنابل أنها س ُتترك
لمصيرها الداخلي بعد م��وت سلمان المريض جدا ً
وتسلّم نجله ولي ولي العهد تركة كبيرة من الشهوات
لتسلّم المملكة لن يقوى على التصدّي لها ،فهو ضعيف
داخليا ً مهما دعمه الكيان الصهيوني.
ولكن دائما وعلى ما أعتقد انّ تقليم مخالب المملكة
في الوقت الحالي ينطلق من مفهوم أنّ من يمتلك قنبلة
إسالمية موقوتة (اإلرهاب المتفشي والكعبة المش ّرفة
التي يختبئ وراءها ويحتمي بأستارها زورا ً أصحاب
القصور الوهابية) مستع ّد لتفجير نفسه.

} د .سلوى الخليل األمين*
دائما ً الشيطان يكمن في التفاصيل وأزيد وأيضا ً بين السطور
وعلى األلسنة التي تنفث سمومها القاتلة ،فمنذ إط�لاق الوزير
السابق ميشال سماحة بدأت االعتراضات والخطابات والبيانات
تط ّل من على شاشات التلفزة اللبنانية ،مبطنة بالشحن السياسي
والطائفي والحقد والعمالة للخارج المتصهين ،تنبئ ،دون شك،
بما ال تحمد عقباه ،وهنا لبنان الوطن هو الضحية الناتجة عن تلك
األفعال السوداء.
لقد تناوبوا بفجور فاضح على كيل االتهامات والتصويب على
المقاومة التي ح ّررت الوطن من رجس العدو الصهيوني ،وحمت
لبنان من إره��اب ال��دواع��ش ،الذين لو ت��رك لهم ال��س��اح ،كما هو
مخطط وممنهج في أجنداتهم المتأمركة والمتصهينة وأجندات
أول��ئ��ك ال��زاع��ق��ي��ن ع��ل��ى ال��ق��ب��ور ،ل��ك��ان��ت ج��ون��ي��ه وب��ع��ب��دا وزحلة
وبيروت وك ّل المدن الممتدّة من جرود عرسال حتى فقش الموج
غارقة في دمائها ،ألنّ من يسكنها ،حسب عقيدة الدواعش ،هم
الكفار والرافضة والمرتدّون عن هوى قادة الخالفة اإلسالمية
التكفيرية ،الرافعين شعاراتهم اإلرهابية ،سبيالً لبناء دولتهم،
التي تجد لها في الساحة اللبنانية مرتعاً.
لهذا ربما م��ن المستحسن التذكير بالماضي ال��ذي يحاول
البعض نسيانه وت��ج��اوزه ،فلو عدنا إل��ى ال���وراء قليالً وأجرينا
مقارنة بين ما كان يقوم به الرئيس رفيق الحريري ،وما تن ّكبه
خليفته ف��ي رئ��اس��ة الحكومة الرئيس ف��ؤاد السنيورة لوجدنا
الفوارق متسعة بل سوداوية بامتياز.
في عهد الرئيس الراحل رفيق الحريري حدثت مجزرة قانا
فما كان منه إال أن أثار الموضوع عالميا ً ومحليا ً فارضا ً موقفا ً
لبنانيا ً سياسيا ً م��وح��داً ،جعل ال��ع��دو الصهيوني م��دان��ا ً م��ن كل
القوى العالمية ،خصوصا ً في مجلس األمن ،بعكس ما جرى بعد
اغتياله في أثناء حرب  ،2006حين فتحت رئاسة الحكومة التي
توالها الرئيس فؤاد السنيورة أبواقها المعترضة على مقاومة
المجاهدين في حزب الله للعدوان الصهيوني الشرس على لبنان،
وأبرزها الطلب من وزيرة الخارجية األميركية كونداليزا رايس
خالل زيارتها للبنان ،عدم إيقاف الحرب ،مع ما نتج عن ذلك من
خسائر مادية وبشرية ،وت ّم تحميل وزرها لحزب الله ،منذ ذلك
الوقت ،بالرغم من إحراز المقاومة النصر على العدو الصهيوني،
وتحطيم أسطورة دبابات الميركافا في وادي الحجير ،وكذلك
أسطورة «الجيش اإلسرائيلي الذي ال يقهر» ،وهو ما اعترفت به
لجنة فينوغراد «اإلسرائيلية».
ه���ذه األم����ور يعرفها ك��� ّل ل��ب��ن��ان��ي ،إض��اف��ة إل���ى المسؤولين
اللبنانيين ال��ذي��ن ت��غ��اض��وا ع��ن أف��ع��ال رئ��ي��س الحكومة آن���ذاك،
المناهضة لوحدة الصف الوطني في وج��ه «إس��رائ��ي��ل» ،والتي
رعاها التيار الوطني الحر واألح��زاب الوطنية حين ت ّمت حماية
ظهر المقاومة في الداخل اللبناني ،في الوقت الذي كانت الحكومة
ورئاستها تحاصر رئيس الجمهورية العماد إميل لحود في قصر
بعبدا ،وتعمل على إصدار قانون إعالن تشكيل المحكمة الدولية
لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري دون موافقة رئيس الجمهورية
وع��ب��ر مخالفة صريحة وواض��ح��ة للدستور اللبناني ،كما أنّ
رئاسة الحكومة وقتها لم تخف تآمرها على مجاهدي حزب الله
الصامدين مقابل آلة الحرب «اإلسرائيلية» المد ّمرة على أرض
الجنوب وفي البحر أيضاً ،بك ّل ثبات وشجاعة ،دفاعا ً عن سيادة
لبنان واستقالله وحرية شعبه.
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ّ
أريق على أرض الجنوب اللبناني ،ووقفوا بالمرصاد ض ّد سالح
المقاومة ،ورفعوا أصواتهم غير مبالين بالنصر المؤزّر الذي ه ّز
العالم كله ،متهمين حزب الله باتخاذ قرار السلم والحرب ،علما ً
أنّ قائد المقاومة السيد حسن نصرالله قد أهدى النصر للبنانيين
جميعهم ول��ك�� ّل عربي ح��ر وش��ري��ف .لكن م��ع ك�� ّل ه��ذا االعتدال
الوطني ،تمادوا في المقابل في غيّهم وتحايلهم بمحاولة التالعب
باتصاالت حزب الله الالسلكية ،وحين ت ّم التصدّي لهم بضربة
ّ
كف ناعمة ،أرهقوا أعصابنا بعبارات :القمصان السود ،حين هم
على معرفة تامة أنّ أصحاب القمصان السود ليسوا أصحاب
البيانات السوداء والخطابات الممذهبة والشعارات المدسوسة،
ولو أرادوا خراب البلد والسيطرة المطلقة عليه ،لكان األمر بيدهم
أسهل من ش��رب الماء ،لكنهم أرادوا دغدغة أولئك المتجبّرين
المتآمرين وكتبة التقارير ،الذين ما زالوا يظنون أنّ الرأي األول
واألخير لهم ،حين صاحب الحق األصيل ممنوع عليه العودة،
لكثرة ما تراكم عليه من ديون هم رعاتها ومسبّبوها ،بدليل أنهم
أي على الرئيس سعد الحريري ،شراء ما يملك من
عرضوا عليهّ ،
ع��ق��ارات ،من أج��ل س��داد روات��ب موظفيه ،وه��ذا الفعل من جملة
مؤامراتهم عليه ،التي أغرقوه بها ،عن سابق تص ّور وتصميم،
طمعا ً في رئاسة حكومية قد ت��ؤول إليهم م��ج��دّداً ...على حين
غرة.
كما أنّ اللبناني ال يمكن له أن ينسى أنّ قيام الجيش اللبناني
ف��ي ال��دف��اع ع��ن لبنان ف��ي وج��ه ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» أم��ر واجب
الوجوب ،لكنه يتطلب رفد الجيش بالسالح الثقيل والحديث .علما ً
أنّ ك ّل لبناني يدرك حجم المؤامرة على الجيش اللبناني لجهة عدم
تجهيزه بأحدث المعدات واألسلحة المتطورة والطاقات البشرية
المتميّزة ،في الوقت ال��ذي يعلم الجميع أنّ لبنان دول��ة مواجهة
مع «إسرائيل» ،ومن واجب الحكومة تجهيز الجيش اللبناني من
أجل التصدّي ألطماع بني صهيون ،الذين تماهوا مع مقولة قوة
لبنان في ضعفه ،إلى أن شبّت المقاومة وقلبت المعادلة وأثبتت
أنّ قوة لبنان في قوته وصموده أمام هذا العدو ،الذي ما زال يحلم
ببناء دولته اليهودية الصهيونية ،التي تمت ّد من الفرات إلى النيل
حسب بروتوكوالتهم ،التي ال يقرأها أو ربما قرأها المسؤول
السياسي ،ال��ذي يتحفنا على ال��دوام بخطاباته الرنانة ،عند ك ّل
حدث ،المتض ّمنة الس ّم الزعاف ض ّد المقاومة ورجاالتها األحرار،
أي تفكير بما قد يستج ّد من مخاطر ،تحرك جماعات الشارع
دون ّ
المتطيّف ،وتؤدّي إلى هالك الوطن وشرذمة أبنائه والقضاء على
أمنه وأمانه ...الذي هو على ّ
كف عفريت.
ل��ه��ذا يصح ال��س��ؤال :ت��رى لمصلحة م��ن العمل على حياكة
ال��م��ؤام��رات ،ورف���ع االس��ت��ف��زازات عقب ح��ادث��ة إط�ل�اق الوزير
السابق ميشال سماحة ،التي شهدت ال��وزي��رة القاضية أليس
الشبطيني بصحة القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بحقه،
علما ً أنّ ح��وادث مشابهة قد حصلت سابقاً ،وال ت��زال مغروزة
في أذه��ان اللبنانيين الذين يحرصون على أال يسقط مخزون
ذاكرتهم في مهاوي النسيان .لهذا ال ب ّد من لفت النظر إلى انّ من
يبكي على تدهور السلك القضائي في لبنان هو نفسه من أغرقه
في متاهات السياسة ورجاالتها ،حين الترقيات أصبحت سيفا ً
ّ
بغض النظر عن األحقية التراتبية والكفاءة
قاطعا ً على الرقاب،
واأله��ل��ي��ة الوظيفية التي ه��ي المعيار األس���اس لتب ّوؤ القاضي
ألي جهة
المنصب األرف��ع ،وبالتالي ال يجوز أن يكون محكوما ً ّ
سياسية مهما عال شأنها أو شأوها .فالقضاء هو مقياس األمم
الحضارية الراقية ،وهو السيف القاطع الذي من خالله تستقيم
األمور داخل الوطن ،خصوصا ً إذا ما نفذ القانون بحيثياته على
ك�� ّل مرتكب ،كائنا ً من ك��ان ،حتى لو ك��ان مسؤوالً حكوميا ً باع
واشترى في مسألة الطوابع التي تصدرها وزارة المالية ،وت ّم
تهديده يومها ف��ي م��ا مضى ب��دخ��ول السجن ف��ي عهد الرئيس
الراحل رفيق الحريري ...والك ّل يعلم كيف ت ّمت صفقة حمايته
وحفظ ماء وجهه في ظ ّل الوجود السوري في لبنان...
م��ا أو ّد ق��ول��ه ،ارح��م��وا اللبناني ف��ي عقله وضميره وذاكرته
الحية وأعصابه المرهقة من تأمين لقمة العيش والقسط التعليمي
وفاتورة المرض والماء والهاتف والكهرباء والضرائب المباشرة
وغير المباشرة ورس���وم ال��ج��وازات الجديدة المستجدّة ظلما ً
وع���دوان���اً ،وصفقة ترحيل ال��ن��ف��اي��ات ،وال��ت��دخ��ل ف��ي القضاء...
فالواجب يحتّم على الجميع أال يجعلوا لبنان الضحية التي أصبح
رأسها على المقصلة ...والت ساعة مندم.
* رئيسة ديوان أهل القلم

