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مؤتمر »المعارضات السورية« في الرياض: 
فشل في اللقاء والنتائج واألهداف

صراعات المنطقة.. والعالقات الدولية »الحلف اإلسالمي«.. 
حرب على اإلرهاب أو »قنبلة صوتية«؟

FRIDAY 18 DECEMBER - 2015 
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يطّل علينا االأ�شبوع املقبل ذكرى املولد النبوي ال�شريف، ثم يوم امليالد 

املجيد، فتتالزم املنا�شبتان املباركتان يف فر�شة نادرة تدعونا اإىل اأن نعترب 

منهما يف حياتنا اليومية، ويف وحدتنا الوطنية.. ولهذه املنا�شبة حتتجب 

»الثبات« عن ال�شدور االأ�شبوع املقبل، على اأن تعود اإىل قرائها االأعزاء يف 

االأ�شبوع الذي يليه، وكل عام واجلميع بخري.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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كل عام والجميع بخير

»الثبات« في موسكو: »إعالميون ضد التكفير«.. لحماية اإلنسانية والتعددية

� هل تسلك األزمة اليمنية طريق التسوية؟ 
� تقاعس األونروا.. والمصير المجهول

إميل إميل لحود: قيادة السعودية 
في »محاربة اإلرهاب« مضحكة

ما هو مستقبل المنطقة 
في عام 2016؟
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الحريري »َيغرق« 
في بحيرة بنشعي س.
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أيها »المتحالفون«.. 
لحظة من فضلكم

 

�أعلنت �ل�سعودية، عن ت�سكيل »حتالف �إ�سالمي« ع�سكري 

جديد »�س���د �لإرهاب«، ي�سم �أربعًا وثالثني دولة �إ�سالمية. 

�أمام هذ� �لإعالن ُتطرح �لأ�سئلة �لآتية:

ملاذ� ك���ان �إعالن هذ� »�لتحالف« عن���د منت�سف �لليل؟ 

هل لفارق �لتوقيت بني �لريا����ض  وو��سنطن؛  لتاأخذ �ل�سوء 

�لأخ����ر من  �أوباما  و�إد�رته، بعد يوم عمل ينتهي �خلام�سة 

ع�ر�ً بتوقيت و��سنطن، �لو�حدة لياًل بتوقيت �لريا�ض؟

�إذ� ��ستعر�سن���ا �ل���دول �ملن�سّم���ة �إىل »�لتحالف«، نرى 

�أن  �لنظام �ل�سع���ودي  نف�سه هو �ل���ذي ��ستولد » �لقاعدة« 

وم���ّول »د�ع�ض«  يف  �سورية و�لعر�ق،  و��ستجلب �لإرهابيني 

م���ن �آ�سيا و�جلمهوريات �ل�سوفياتي���ة �لإ�سالمية �مل�ستقلة، 

و�أنفق عليه���م مليار�ت �لدولر�ت.. وهل نن�سى كيف �أُدخلت 

»د�ع����ض« �إىل عدن، و»�لقاع���دة« �إىل ح�رموت، يف ظل 

�حل���رب �لتي تقوده���ا على �ليمن؟ ثم ه���ل ُيعقل �أن تكون 

 قط���ر  ر�عية »جبه���ة �لن�رة«، و تركيا موط���ن مع�سكر�ت 

»�لدو�ع�ض« ، جزء�ً من هذ� �لتحالف؟

�ل�سعودي���ة لديها جتارب �سّيئ���ة يف حتالفاتها �ل�سابقة، 

خ�سو�سًا �سد �لإرهاب، و�لتي �ساهمت فى �نت�سار »د�ع�ض« 

ومتّددها، �أ�س���ف �إىل ذلك غ�ّض �لطرف عن جتارة »د�ع�ض« 

و�جلماعات �ملتطرفة �ملحرمة؛ من م�روقات ثرو�ت �لدول 

وغريها.

�ل�سعودية �لتي �أعلنت �سابقًا عما ي�سمى »عا�سفة �حلزم« 

ثم »عا�سفة �لأم���ل« منذ 9 �سهور يف �ليمن، مل تتمّكن من 

�إجناز �أي تقّدم ملمو�ض �سوى قتل �أكرث من 5000 مو�طن ميني 

من ن�ساء و�أطف���ال و�سيوخ، و��ستهد�ف م�ست�سفيات ميد�نية 

و�أعر��ض وجتّمع���ات، و�إ�سابة �أكرث من 15000 مو�طن ميني، 

و�إنف���اق ما ل يقل عن 250 مليار دولر فى �أقل من 9 �أ�سهر، 

كان �أوىل بها �ل�سعب �ل�سعودي و�ل�سعوب �لعربية، كل ذلك 

ملحارب���ة  �حلوثيني  �لذين ميّثلون 30٪ من مكونات �ل�سعب 

�ليمني، بالإ�سافة �إىل �جلي�ض �ليمني و�لقبائل �لتي ترف�ض 

�لعدو�ن �ل�سعودي.

ثم: هل لل�سعودية جي�ض باملعنى �ملتعاَرف عليه ليتمّكن 

من خو�ض �أي حرب؟ �ل�سعودية كانت وما ز�لت تعتمد على 

�ملرتزق���ة،  �سو�ء م���ن بنغالدي�ض �أو �ل�سنغ���ال �أو �ل�سود�ن، 

وموؤخ���ر�ً ��ستنج���دت بع�ساب���ات »بالك ووت���ر«، وفلول 

ع�سابات »�لكونرت�«، لأن ما لديها ودول �خلليج ُيعّد جمرّد 

نوع من   �حلر�ض �مللك���ي،  ولي�ست جيو�سًا نظامية، وهذ� ما 

يربر وجود  قو�عد �أمريكية  وغربية فى غالبية دول �خلليج، 

مبا فيها �ل�سعودية نف�سه���ا، و�آخرها �لقاعدة �لأمريكية يف 

�لربع �خلايل.

ه���ذ� »�لتحال���ف« �ل���ذي �ُسّم���ي »�إ�سالمي���ًا« لي�ض �إل 

��ستعر��س���ًا يدل على قلة �حليل���ة، ولالإيحاء لالآخرين باأن 

�ل�سعودي���ة ماز�لت »قائدة« �لع���امل �لإ�سالمي، وحماولة 

يائ�سة لت�ستيت �جلهد �لرو�سي يف حماربة �لإرهاب، باإيعاز 

�أمريكي - »�إ�ر�ئيلي«، وللعلم فاإن بع�ض �لدول �لتي ورد 

��سمها يف هذ� �لتحالف تطم���ع ببع�ض �مل�ساعد�ت �ملالية 

�ل�سعودي���ة، لكن هل تعلم �أن مملك���ة �لرمال �سارت تعاين 

من عجز خطري؟

عبد اهلل نا�صر

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
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يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
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خال�س���ة لقاء �لنائ���ب �سليمان فرجنية 

ب�سماحة �ل�سيد ح�سن ن�ر�هلل، وردت على 

ل�سان فرجنية عند �ملغ���ادرة: »�أنا ملتزم 

باخلط �ل�سيا�سي �ل���ذي �أنا عليه منذ زمن 

طويل، و�ألتزم �لتفاق على تر�سيح �لعماد 

عون، لكني �أ�ساأل: �إىل متى �سن�ستمر يف هذ� 

�ملوقف«؟

ك�س���ف فرجنية بت�ريح���ه عن خال�سة 

�خلال�س���ة: »�إىل مت���ى �سن�ستم���ر يف هذ� 

�ملوق���ف«؟ من هن���ا ب���د�أ �ل�سيناريو �لذي 

�س���اءه �لرئي�ض �سعد �حلري���ري مل�رحية 

ت�سويق تو�فق �أمريكي - فرن�سي - �سعودي 

عل���ى تر�سيح �لنائب فرجني���ة، على �سوء 

�لإخفاق���ات �لإقليمية، وحتديد�ً يف �سورية، 

و�نتف���اء �إمكانية �لبحث ع���ن مر�سح من 

»14 �آذ�ر«، فكان �لق���ر�ر: ممار�سة �سيا�سة 

�حلد من �خل�سائر ل���دى هذ� �لفريق، وعلى 

قاع���دة »علّي وعلى �أعد�ئ���ي« جاءت ما 

ظّنها �حلري���ري »�ربة معلّم« عرب �رب 

�لأقطاب �ملو�رنة �لأربعة ببع�سهم، وحتديد�ً 

عرب �لنائب �سليمان فرجنية.

�مل�رحي���ة �نته���ت، لك���ن تد�عياته���ا 

�ن�سحب���ت مزلزلة على فري���ق »14 �آذ�ر«، 

�للبناني���ة« ب�»تيار  وعالق���ة »�لق���و�ت 

�مل�ستقب���ل«، ومزّقت �لأخ���ري �ملمزَّق �أ�ساًل 

ب�سبب غياب �حلري���ري عن لبنان، و�لأزمة 

�ملالي���ة �لتي يعاين منه���ا يف �ل�سعودية 

ولبنان، فكانت �لت�سالت �لهاتفية �لعاجلة 

ي���وم �لأح���د �ملا�سي، ملحاول���ة �سب�سبة 

»ع���دة �مل�س����رح«، وك���ان �لت�سال على 

�خلط �ل�ساخن بني �سمري جعجع و�لرئي�ض 

�حلريري مدة �ساع���ة، ملو�جهة �لت�سّدعات 

يف �لعالقة لي�ض بني �لرجلني وح�سب، بل 

ب���ني جمهوَري »�لق���و�ت« و»�مل�ستقبل«، 

�للذي���ن �أ�سعال و�سائل �لتو��سل �لجتماعي 

بتب���ادل �لتهام���ات و�ل�س���ب و�ل�ستم، ثم 

جاء �لت�سال �لثاين من �حلريري لفرجنية 

لالإع���الن عن جتميد �ملب���ادرة موؤقتًا، لكن 

�لو�قع �أن هذه �ملبادرة قد ُدفنت، و»غرق« 

�حلريري يف بحرية بن�سعي، بعد �أن �حرتقت 

�آخ���ر �لأور�ق للع���ودة �إىل لبنان وتن�سيب 

نف�س���ه يف �ل�ر�ي طيلة �س���ت �سنو�ت من 

»عهد فرجنية«؛ كما هو �لتفاق.

ل ننكر �أن تر�سي���ح �لنائب فرجنية �أدى 

�إىل بع�ض من �جلفاء بني جمهوَري »�لتيار 

�لوطني �حلر« و»�ملردة«، لكنه بقي �سمن 

�ل�سو�بط، نظ���ر�ً �إىل موقع �لنائب فرجنية 

لدى جمهور »�لتيار«، و�نتظار �ملنا�رين 

للقاء �لذي ح�سل يف �لر�بية بني �لزعيمني، 

فهد�أت �لأمور �إىل حد �ل�سرتخاء، لأن ح�سم 

مو�س���وع وحدة �لفري���ق �ملوؤيد للمقاومة، 

و�خلروج مبوقف موّحد، كان يف �ل�ساحية، 

وُح�سم �لأمر كما �أ�سلفنا.

لك���ن �مل�سكل���ة تبقى ل���دى فريق »14 

�آذ�ر«، �لذي خ����ر فريقه �مل�سيحي فر�سة 

�ل�ستمر�ر يف تر�سيح �سمري جعجع، وفريقه 

�مل�سلم �ملتمثل ب�»تي���ار �مل�ستقبل« باح 

مبا ل يب���اح، �س���و�ء عرب مو�ق���ف �لوزير 

�أ�رف ريف���ي و�ملقربني من���ه، و�لر�ف�سة 

لرت�سيح فرجنية، و»�للقاء �ملكهرب« بني 

ريف���ي و�حلريري يف �لريا�ض، ثم يف �إعالن 

�لنائب �أحمد فتفت �أن ريفي لي�ض من »تيار 

�مل�ستقبل«، و�أنه فق���ط »حريري �لهوى«، 

ثم ج���اء �عرت�ف �لنائ���ب حممد قباين يف 

تربير تخطي �حلري���ري جلعجع وتر�سيحه 

لفرجني���ة دون �إبالغ �حللف���اء �سفهيًا على 

�لأق���ل، ما مف���اده �أن جعجع ذه���ب بعيد�ً 

عن »طاعة �مل�ستقب���ل« عندما تقارب مع 

�لعماد عون يف وثيقة »�إعالن �لنيات«!

ويف �لوقت �لذي �نت�ر فيه فريق »8 �آذ�ر« 

ومعه »�لتي���ار �لوطني �حلر«، عرب �لتما�سك 

�ملذهل بني �لق���ادة، وحر�سهم على �ملوقف 

�ملوّح���د يف �ل�ستحقاق �لرئا�سي، ويف �سائر 

�ل�ستحقاق���ات �لأخرى، يج���در بفريق »14 

�آذ�ر« حماولة �إعادة �لرتميم �أوًل، وثانيًا عدم 

�ل�ستمر�ر بالرهان���ات على �خلارج، و�عتبار 

مكاملة هاتفية ملدة ربع �ساعة بني �لرئي�ض 

�لفرن�س���ي فر�ن�سو� هولن���د و�لنائب فرجنية 

�أنه���ا �ستح�سم �لأمور وتع���زز فر�ض فرجنية 

بالرئا�س���ة وينت�ر �لرئي����ض �حلريري، لأن 

كل مكاملات زعم���اء �لدنيا لن تاأتي برئي�ض 

�إذ� ر�أت �ل�ساحي���ة وحلفاوؤه���ا �أن هذ� �لأمر 

�سي�رب وح���دة فريق دفع م���ن �لدماء من 

مقاوميه وجمهوره �لكثري �لكثري طيلة غياب 

�حلريري عن جمهوره وعن لبنان. 

�لأمور عادت �إىل نقطة �ل�سفر من جديد، 

ول ق���ر�ر بانتخاب رئي����ض �لآن، حتى ولو 

ك���ان �لعماد عون �أو �لنائ���ب فرجنية، لأن 

�لتطور�ت �مليد�ني���ة يف �سورية مل حت�سم 

�لأم���ور بع���د، ول���و �أنها ل تب���دو ل�سالح 

�ملر�هنني على هزمية �لأ�سد لالنت�سار على 

�ل�ركاء يف �لوطن، و�إذ� كان ل بد من رئي�ض 

لتمري���ر �لوقت؛ بانتظار دخ���ان �أبي�ض من 

ق�ر �ملهاجرين يف دم�سق، ينبىء بعملية 

�سيا�سية يف �سوري���ة تن�سحب على لبنان 

تفاهمات على �سوء �لنتائج �مليد�نية يف 

�لإقليم، فاإن �سخ�سية رئي�ض ت�ريف �أعمال 

ل تنطب���ق ل على �لعماد ع���ون، ول على 

�لنائ���ب فرجنية، وكان عل���ى �حلريري �أن 

يدرك �أن���ه �ختار �لتوقيت �خلاطىء لإغر�ق 

�لنز�عات،  �ملقاوم���ة وحلفائها يف بح���ر 

فغرق هو يف بحرية بن�سعي.

اأمني اأبو را�صد

موضوع الغالف2

الأمور عادت اإىل نقطة ال�صفر من جديد.. ول قرار بانتخاب رئي�س الآن

الحريري »َيغرق« في بحيرة بنشعي

المشكلة تبقى لدى »14 
آذار« التي خسر فريقها فرصة 

االستمرار بترشيح جعجع.. 
وفريقها الذي باح بما ال ُيباح
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همسات

¡ موقف خطري
بدت مو�قف �لرئي�ض متام �سالم ورئي�ض »تيار �مل�ستقبل« 

�سع���د �حلريري م���ن »�إع���الن �لتحالف �ل�سع���ودي �سد 

�لإرهاب« وكاأنها حم�ّرة �سلفًا، وقد علّق مرجع د�ستوري 

على ه���ذه �ملو�قف باأنه���ا خمالفة للد�ست���ور و�لأعر�ف 

و�لتقالي���د �لد�ستوري���ة، وحتى للممار�س���ات �ل�سيا�سية 

حللف���اء �ل�سعودية يف لبنان، جله���ة �ر�خهم ومت�ّسكهم 

مبا ي�سمى »�لناأي بالنف�ض«. �أما عن �ملخالفات و�لتقاليد 

�لد�ستوري���ة، ف���اإن �لإعالن �ل�سعودي يعن���ي »�تفاقية«، 

و�لتفاقي���ات م���ن �سالحي���ات رئي����ض �جلمهورية، ويف 

غياب���ه جمل�ض �لوزر�ء جمتمعًا. ث���م �إن تعريف �لإرهاب 

وف���ق �ل�سعودية يتم وفق �ملفه���وم �لأمريكي، فاملقاومة 

�لفل�سطينية و�ملقاومة �للبنانية تعني �لإرهاب، و�لدفاع 

ع���ن �ل�ستقالل �لوطني هو يف ع���رف �ل�سعودية �إرهاب.. 

بالإ�ساف���ة �إىل كل ذلك، ف���اإن موقف �سالم قد يهدد م�سري 

�حلكوم���ة، ما يعني �أن هذ� �لفريق ق���د يدفع �لبالد نحو 

�خلطر.

¡ فليغرق �أكرث
ل�حظ �أن م�سلل�ؤواًل فاعللًا وهامًا يف دولة �إقليمية كربى 

يل�ذ بال�سللمت �أمام �لتطلل�ر�ت �لتي ت�سللهدها �ملنطقة، 

خ�س��سًا �نغما�س باده يف كثري من �الأزمات و�حلروب 

�الأهليللة، وقللد عّلللق على غللرق مرجع لبناين �سللابق يف 

دي�نه و�أزماته بق�له: »دع�ه يغرق �أكرث«..

¡ بني �حلريري و�ل�سنيورة
ت����ري د�خل »تي���ار �مل�ستقبل« �أجو�ء باأن���ه �إذ� عاد 

�لرئي�ض �سع���د �حلريري �إىل بريوت فاأول خطوة �ستكون 

ك���ّف يد �لرئي�ض فوؤ�د �ل�سنيورة ع���ن كثري من �مللفات، 

وحت���ى عن ��ستقبال بع�ض �ل�سيوف �لتي مترّ عرب بيت 

و�دي �أبو جميل.

¡ �إحر�ج كبري
ك�سللف قيللادي يف »تيللار �مل�سللتقبل« �أن �مل�ظللف يف 

»�سللع�دي �أوجيلله« �لللذي �عُتقللل يف �ل�سللع�دية �أثنللاء 

حماولتلله تهريب 30 ملي�ن ريال، ز�د يف تلطيخ �سلل�رة 

�حلريري لدى �أجهزة �سع�دية!

¡ متنُّع �أم �ألعيب؟
ُن�س���ب �إىل مرج���ع روحي �أنه ق���ال: �إذ� كان���ت �أمريكا 

و�ل�سعودي���ة وفرن�سا مبا ميلكون من مقّدر�ت ف�سلو� يف 

�إل���ز�م �أ�سدقائهم بانتخاب رئي����ض للجمهورية، فلي�ض 

لل�سلو�ت وحده���ا �أن ُتنجز �لأمر بني �أ�سخا�ض يدركون 

�أن �أمرهم لي�ض مبتناولهم، و�لتمنُّع جزء من �لألعيب.

¡ وفاء هنا.. وتنكيل هناك
�إن  للر بالللغ،  �أو�سللاط يف »�لقلل��ت �للبنانيللة« بتاأثُّ قالللت 

�لعاقللات بني قلل�ى »8 �آذ�ر« يحكمهللا �ل�فاء و�الإخا�س، 

وعللدم �لعزل، وبني ق�ى »14 �آذ�ر« تق�م �مل�سللالح �لذ�تية 

�لفردية و�س�اًل �إىل �لتنكيل ببع�سها عند �أي فر�سة �سانحة.

¡ �رّ �حلماية
جتزم م�س���ادر ر�سمية �أن حم���اولت �إنقاذ عبد �ملنعم 

يو�سف م���ن �لق�سبان تق���وم بها نف����ض �جلهات �لتي 

�أعادته �إىل �لوظيفة بعد �ل�سجن، و�لهدف حماية نف�سها 

بالدرجة �لأوىل، ولي�ض �سخ�سه.

¡ هل يتم �لتحقيق؟
كاتبللت جهللات لبنانية دولة عربيللة باإفادتها �إذ� كانت 

قادرة على �لتحقيق مللع �سخ�سية عربية تتنقل وتعي�س 

فيهللا، وكان لهللا م�قللع هللام يف بلدهللا، �أو �ل�سمللاح 

لا�ستماع �إليها يف �أي بلد عربي �سامن.

¡ �أزمة �لنفايات
ت�ساءل �قت�ساديون وخ���رب�ء عما �إذ� كان �حلل �ملوعود 

لأزمة �لنفايات يف لبنان �سيتم بالت�سدير، معتربين �أن 

�لأمر قد يدفع �إىل �نق�سام جديد وخطري، ب�سبب ما يجري 

�حلديث عنه عن �رتفاع كلفة ت�سدير �لطن من 150 دولر�ً 

�إىل 250 دولر�ً، ونّبهو� من �أن ما كان قد مت �حلديث عنه 

بتحري���ر �أمو�ل �لبلديات من �ل�سندوق �لبلدي �مل�ستقل، 

و �لهاتف �سيك���ون على طريقة »�لأخذ باليمني و�لدفع 

بال�سمال«، �أي »تطيري« �أمو�ل �لبلديات.

يف خ�سم �لت�سابق على ح�سم �مليد�ن �ل�سوري، 

�لذي ي�سهد �نقالبًا بطيئ���ًا ومدرو�سًا وثابتًا منذ 

دخ���ول �لرو����ض �إىل �ل�ساحة �ل�سوري���ة بتدخل 

ع�سك���ري مبا�ر، خ�سو�سًا م���ع زيادة �جلرعات 

�لهجومية بع���د �إ�سقاط �لطائ���رة �لرو�سية فوق 

�لأر��سي �ل�سورية، وتق���دُّم �جلي�ض �ل�سوري على 

جمي���ع �ملحاور.. يف خ�سم هذ� �ل�سباق �مليد�ين، 

مل يخرق �سجي���ج �لدبابات و�لطائر�ت و�لق�سف 

�ملدفعي، �سوت �نفجار �للغم �ل�سعودي بت�سكيل 

»حتالف �إ�سالمي �سد �لإرهاب«، و�لذي �أُعلن عنه 

يف منت�سف �لليل، وحتت جنح �لظالم.

يعك�ض �لذهول �للبناين �لر�سمي باإعالن لبنان 

جزء�ً من ه���ذ� �لتحالف، �أزمة �حلكم �مل�ستفحلة، 

و�أزمة قبول �لروؤ�ساء  منط���ق �للتز�م بالد�ستور 

و�لقو�ن���ني و�لتخلي عن �خت�سار جمل�ض �لورز�ء 

ب�سخ����ض رئي�س���ه، ما يدف���ع �إىل �لمي���ان باأن 

»تو�سي���ف �ملهمة« ملوقع ودور رئي�ض �حلكومة 

يج���ب �أن يتّم حتديدهما  كخطوة �أوىل نحو بناء 

دول���ة �لقانون و�ملوؤ�س�سات يف لبنان، وذلك بعد 

�أن قام �لرئي����ض �لأ�سبق رفيق �حلريري بتكري�ض 

�سو�بق خمالف���ة للد�ستور، من خ���الل �خت�سار 

جمل�ض �لوزر�ء ب�سخ�سه، فتفرّد بالقر�ر�ت يف ظل 

��ستخفاف لبناين ومباركة �سورية.

وبالرغم م���ن حماولة �لرئي����ض متام �سالم 

�لتخفي���ف من وط���اأة تف���رُّده باتخ���اذ �لقر�ر، 

و�إع���الن مو�فقته عل���ى �لن�سم���ام »مبدئيًا« 

�إىل »�حلل���ف �لإ�سالمي«، يبق���ى �أن ما قام به 

ُيعت���رب خطيئة كربى، خ�سو�س���ًا يف ظل �إدر�ج 

�ل�سعودي���ة حلزب �هلل على لئحة �لإرهاب، ويف 

ظل �إعالن �حلل���ف �جلدي���د �أن مهمته مكافحة 

»�لتنظيم���ات �لإرهابي���ة  �مل�سلح���ة �أيًا كان 

مذهبها وت�سميتها«.

وبغ����ض �لنظر ع���ن �ملوقف �للبن���اين، �لذي 

�سيبقى يف �إط���ار �ل�سجالت �لد�خلية ولن يوؤدي 

�إىل �أي �س���يء يف ظ���ل مو�زين �لق���وى �لد�خلية 

�لقائم���ة، يبق���ى �أن �حلل���ف �ملعَل���ن عن���ه يف 

�ل�سعودية لن يخرج عن كونه »قنبلة �سوتية« 

حتاول �ململكة �أن تخلق فيها لنف�سها موقعًا على 

�ل�ساح���ة �لإقليمية، خ�سو�س���ًا بعد ف�سل حلفها 

�ل�سابق يف �لنت�سار على �ليمنيني �لفقر�ء، وبعد 

ف�سله���ا يف �حتكار �ملعار�سة �ل�سورية من خالل 

�ملوؤمتر �ل���ذي عقدته، ورف����ض مو�سكو و�سورية 

له���ذه �ملحاولة، و�لت�سدي له���ا بكافة �أ�سكالها، 

ما جعل �لأمريكي���ني يرت�جعون عن دعم »بيان 

�لريا����ض للمعار�سة �ل�سوري���ة«، ويعودون �إىل 

مقرر�ت فيينا 1 و2، وير�سخون لل�روط �لرو�سية 

بتحديد �ملجموعات �لإرهابية، و�إعد�د لئحة بها، 

وه���و ما �أعلنه كريي خ���الل زيارته ملو�سكو هذ� 

�لأ�سبوع.

و�ملالح���ظ �أن كاًل من �ل�سعودية وتركيا وقطر 

حتاول �إعادة عقارب �ل�ساعة �إىل �لور�ء، وتت�سابق 

كل منها على حجز مقعد لها على طاولة �لت�سوية 

�ملرتَقب���ة، فرتكي���ا تنتقل من �إرب���اك �إىل �إرباك، 

ول يب���دو �أنها ��ستطاع���ت �أن حتقق �إجناز�ت يف 

خطو�تها �لهجومية �لأخرية، �سو�ء يف �سورية �أو 

يف �لعر�ق، ولغاية �لآن يبدو �أن �لأتر�ك ��ستطاعو� 

فقط يّل ذر�ع �لأوروبيني وحتقيق مكا�سب مادية 

ومعنوي���ة م���ن �لأوروبيني �ملحرج���ني ب�سعود 

�ليمني يف �لد�خل، و�أزمة �لالجئني �لذي يطرقون 

�أب���و�ب �لحتاد بدون توقف. �أم���ا قطر فمر�هنتها 

على »�أحر�ر �ل�سام« لإغر�ق �لرو�ض يف �مل�ستنقع 

�ل�سوري، كما �رّح وزير �خلارجية خالد �لعطية، 

يب���دو �أنها مل تنجح، كم���ا �أن حماولتهم تلميع 

»جبهة �لن�رة« من خ���الل �إخر�ج �لع�سكريني 

�للبنانيني �ملخطوفني، مل تنطِل على �أحد.

يف �ملح�سلة، يب���دو �أن م�سري هذ� »�لتحالف 

�لإ�سالم���ي« �لذي �سّكلته �ل�سعودية )وهو �حللف 

�لثالث يف �سل�سلة �لأحالف �لتي ترعاها �ململكة 

خ���الل �سنة ونّيف(، لن يك���ون �أف�سل مما �سبقه، 

ف���الأول �لذي �أعلنته و��سنط���ن �كتفى بعر��سات 

�إعالمية حول ق�سف �أه���د�ف ومو�قع »د�ع�ض«، 

بينما بقي �لتنظيم �لإرهابي يتمدد، و�لثاين �لذي 

�أعلنت���ه �ململكة »دعمًا لل�رعي���ة �ليمنية �سد 

�حلوثيني و�جلي�ض �ليمني«، �لذين كبدو� �ململكة 

وحلفاءها �خل�سائر �لب�رية و�ملادية و�لع�سكرية، 

�أّدى �ىل قبولهم بالتفاو�ض مع �حلوثيني للو�سل 

�إىل حل �سيا�سي، �أما »�حللف �لإ�سالمي« �جلديد 

فما هو �إل حماولة متاأخرة جد�ً لل�سعودية لُتربز 

نف�سها »زعيمة للعامل �لإ�سالمي«، ويف حماولة 

لت�سّدر �مل�سهد �لإقليمي و�للتفاف على تر�جعها 

يف ملفات �سورية و�لعر�ق و�ليمن، ويف �لنتيجة 

ل���ن يعدو كونه �سوى عر��س���ة �إعالمية لن تغرّي 

يف مو�قف حلف���اء �ل�سعودية �لذين تر�جعو� عن 

�إ�سقاط �لنظ���ام �ل�سوري - �أقلّ���ه �لآن كما �أعلن 

جون كريي - ولن تب���ّدل يف مو�زين �لقوى على 

�لأر����ض �لتي متيل لغري �سالح �ملجموعات �لتي 

تدعمها �ل�سعودية يف �سورية.

د. ليلى نقوال

إعالن سالم موافقته 
المبدئية على االنضمام إلى 
»الحلف اإلسالمي« خطيئة 

كبرى في ظل إدراج حزب اهلل 
على الئحة اإلرهاب

w w w . a t h a b a t . n e t3 أحــداثأحــداث

ال�صعودية وتركيا وقطر حتاول اإعادة عقارب ال�صاعة اإىل الوراء                                                                                                                   )اأ.ف.ب.(

»الحلف اإلسالمي«.. حرب على اإلرهاب أو »قنبلة صوتية«؟

) العدد 386(  اجلمعة - 18 كانون الأول - 2015



4

مؤتمر »المعارضات السورية« في الرياض: فشل في اللقاء والنتائج واألهداف
قيل اإن موؤمتراً للمعار�سات ال�سورية 

ا�ست�سافته العا�سمة ال�سعودية الريا�ض، 

وكان وا�سحًا من���ذ اأن اأعلنت ال�سعودية 

عن ه���ذا املوؤمتر، اأن ال غاي���ة له �سوى 

الت�سعيد، ولن ي�ساهم من قريب اأو بعيد 

ال يف وح���دة ه���ذه املعار�سات، وال يف 

االق���راب من حل �سيا�س���ي، لعد اأ�سباب 

اأبرزها:

هذا املوؤمتر ال يهم �سورية وال�سوريني 

بتات���ًا، فغايته االأه���م �سياغة حتالف 

ثالث���ي ب���ني ال�سعودية وقط���ر وتركيا، 

ومهمت���ه مواجهة التط���ورات امليدانية 

على االأر�ض ال�سورية التي تتميز بالتقدم 

البارز للجي�ض ال�س���وري وحلفائه على 

خمتلف املحاور.

اإعادة اللحم���ة للجماعات االإرهابية 

والتكفريي���ة الت���ي ت���زداد �رصاعاته���ا 

الدموي���ة فيم���ا بينها، ب�سب���ب ت�سارب 

االنتماءات وامليول وامل�سالح.

حماولة الإيجاد حالة من التن�سيق، 

على االأقل بني املجموعات امل�سلحة 

والق����وى ال�سيا�سية املدعومة من هذا 

الثالث����ي، لتمت����ني موق����ف التحالف 

اأو »املعار�س����ات« ال�سوري����ة عل����ى 

طاوالت املفاو�س����ات التي جتري يف 

اأكرث من مك����ان، مثل فيينا ونيويورك 

وغريهما، خ�سو�سًا اأن هذه التطورات 

تاأتي و�سط ارتفاع من�سوب التهديدات 

االإرهابي����ة يف الغرب، كما ح�سل يف 

املتحدة  والواليات  ولن����دن،  باري�ض، 

وبلجيكا..

اأن حم���اوالت ال�سعودي���ة اخل���روج 

مبواق���ف، ولو فيه���ا احل���د االأدنى من 

التوافق، مع الكلفة العالية التي دفعتها 

لزبانيتها من املعار�سني، هدفها اإبراز اأن 

الريا�ض ما زال له���ا دور قيادي وموؤثر، 

بالرغم م���ن النك�سات التي تتعر�ض لها 

يف اأك���رث من مك���ان )�سوري���ة، واليمن، 

ولبنان، والع���راق(، باالإ�سافة اإىل اأزمتها 

االقت�سادية االآخذة باالت�ساع، مما ت�سبب 

اأجنحة  والوا�س���ع بني  بال�رصاع اخلفي 

العائلة املالكة.

م���اأزق التحالف الثالث���ي لن يحله 

لق���اء الريا�ض، الذي نبه معار�ض �سوري 

ب���اأن الدعوة اإليه كان���ت مبنزلة مذّكرة 

جلب للب�س���م على ما تريده ال�سعودية، 

الت���ي ال تع���رف كيفي���ة اخل���روج من 

ماآزقه���ا، يف نف����ض الوقت ال���ذي يعمل 

الطرف���ان االآخران )تركي���ا وقطر( ليكون 

هزياًل، وبذلك يكرّ�سان دورهما كالعبني 

الرمال  كبريبني، وبالتايل ت�سطر مملكة 

لال�ستنج���اد بهم���ا ال�ستم���رار العم���ل 

امل�سرك والتن�سيق، لكن وفق م�ساحلهما 

وح�ساباتهما اأواًل.

ماأزق هذا املوؤمت���ر اأنه ا�ستبعد قوى 

و�سخ�سيات اأ�سا�سية، اأهمها: قوات حماية 

ال�سع���ب الكردي، التي تقات���ل االإرهاب، 

خ�سو�سًا »داع�ض« و»جبهة الن�رصة«، 

و�سخ�سي���ات وقوى معار�سة يف الداخل 

ال�س���وري وخارجه، يف وقت ُوجدت كثري 

من ال�سخ�سيات والقوى التي عملت قبل 

اأن تتوجه اإىل عا�سمة اآل �سعود، ملعرفة 

كم الثمن الذي �ستقب�سه لقاء الذهاب اإىل 

الريا�ض، وامل�ساركة، علمًا اأن معلومات 

اأ�س���ارت اإىل اأن بع����ض ال�سخ�سيات مل 

تذه���ب الأنه���ا وج���دت اأن املبالغ التي 

�ستتقا�ساها �سئيلة.

الريا����ض رغ���م موؤمتره���ا الفلكلوري 

مل ت���رك ب�سم���ة يف التن�سي���ق اأو العمل 

امل�سرك بني املعار�سات، �سواء من نزالء 

فنادق النجوم اخلم�سة وملحقاتهم، اأو بني 

اجلماعات االإرهابية والتكفريية، ف�»جبهة 

الن����رصة« مدعومة من قط���ر، و»داع�ض« 

تتوفر لها التغطية من تركيا وال�سعودية، 

و»حركة اأحرار ال�سام« و»جي�ض االإ�سالم« 

مدعومان من مملكة الرمال.. وكلها م�سنفة 

يف خانة االإره���اب، وهوؤالء كلهم مرفو�ض 

م�ساركته���م يف اأي موؤمت���ر دويل من اأجل 

�سورية، وعلى االأقل هم مرفو�سون من قبل 

مو�سكو.

باأي حال، فاإن ال�سلطان الركي رجب 

طيب اأردوغان، الذي �سلّفه مفتي اململكة 

ال�سعودي���ة موقفًا ال يحل���م به، حينما 

و�سف تركي���ا ب�»الثغر االأعظم«، والذي 

معن���اه اأنه مع���ه وي�سان���ده يف تدمري 

الع���راق و�سورية، �سه���ر خنجره وحقده 

واأطماعه التاريخية يف حلب واملو�سل.

يف حلب، م���ن الوا�س���ح اأن اجلي�ض 

ال�س���وري ب���داأ هجومًا وا�سع���ًا يف ظل 

الغ���ارات اجلوي���ة الرو�سي���ة، ويوّج���ه 

�رصب���ات هامة لالإرهابي���ني الظالميني، 

اإ�سافة بالطب���ع اإىل ال�رصبات احلا�سمة 

يف اأري���اف دم�س���ق والالذقي���ة وحماه 

ودرعا وغريها..

وله���ذا، اندف���ع الرك���ي اإىل املو�سل 

العراقي���ة، بتن�سي���ق كامل م���ع م�سعود 

برازاين، وكاأن هذا االأخري ن�سي اأن »داع�ض« 

كان اأحد اأه���م اهدافها الو�سول اإىل اأربيل، 

بالتن�سيق مع الطوراين اردوغان.

واملفارق���ة هن���ا اأن وزي���ر خارجي���ة 

اأردوغ���ان اأكد اأن الدخ���ول اإىل املو�سل مت 

باالتف���اق مع الربازاين، لتدري���ب االأكراد.. 

كالم هراء..

هل يفهم االأعراب ذلك؟

تدمري ليبي���ا با�سم »الربيع«، مل يكن 

هدفه االإطاحة مبعم���ر القذايف، بل غايته 

اأبعد من ذلك بكثري، كما يقول دبلوما�سي 

عربي، وهو زعزعة م�رص، التي ا�ستنزفتها 

دايفيد، وجعلتها ت�ستجدي  اتفاقية كامب 

والذخرية  وال�سعودية  القطري���ة  الرياالت 

االأمريكي���ة، وحت���ى رغي���ف اخلب���ز الذي 

�رصقته قطط اأنور ال�سادات وح�سني مبارك 

و»االإخوان« ال�سمان.

وهدف���ه اأي�سًا ه���ز املغ���رب العربي، 

خ�سو�سًا تون�ض، الت���ي يبقى فيها عراقة 

اجلمهوري���ة والث���ورة �س���د اال�ستعم���ار 

الغربي، لكن اجلائزة الكربى لتدمري ليبيا، 

وتنمية االإرهاب ودعمه فيها، هو اجلزائر، 

الذي يبقى االأه���م عند ال�سعودي والقطري 

والركي، )حمى اهلل بل���د املليون ون�سف 

مليون �سهيد(.

اأحمد زين الدين

موؤمتر �لريا�ض مل يرتك ب�سمة يف �لتن�سيق �أو �لعمل �مل�سرتك بني �ملعار�سات �ل�سورية                                )�أ.ف.ب.(

الشمال السوري قريبًا نحو الحرية
ب���ات بدء العملية الع�سكري���ة الربية يف ال�سمال 

ال�سوري، حتدي���داً يف حمافظتي حلب واإدلب، م�ساألة 

وق���ت لي�ض اإال، ومرتبط بالتطورات امليدانية الراهنة 

يف ريفي حماه والالذقية، حيث تركز فيهما هجمات 

اجلي�ض ال�سوري على مواق���ع امل�سلحي التكفرييني، 

خ�سو�س���ًا مقار »جي�ض الفت���ح« و«اأحرار ال�سام«، 

م���ا يوؤك���د اأن العملية املذك���ورة اآنفًا اأ�سح���ت اأمراً 

واقع���ًا، بح�سب �سري املع���ارك يف هذي���ن الريفني، 

حيث تعمل القوات ال�سوري���ة على عزل ال�سمال عن 

الو�سط، وريف الالذقي���ة، من خالل ا�ستعادة املواقع 

اال�سراتيجية يف منطقة �سهل الغاب الغربي يف ريف 

حماه ال�سمايل، املتاخم���ة للريف االإدلبي اجلنوبي، 

اإ�سافة اإىل �ساحي���ة �سلمى امل�رصفة عليه، وبالتايل 

قطع طرق اإم���داد امل�سلحني ب���ني حمافظات: حماه 

- الالذقي���ة واإدلب - حلب، ح�س���ب ما توؤكد م�سادر 

ميدانية متابعة. 

وبعد التقّدم الذي يحققه اجلي�ض ال�سوري وحلفاوؤه 

يف ريفي حماه والالذقية، تتوقع امل�سادر تقّدمهم من 

الغاب يف الري���ف احلموي نحو منطقة خان �سيخون 

الواقع���ة عن���د مدخل ري���ف اإدلب اجلنوب���ي، والتي 

ت�رصف على طري���ق حماه - حلب الدويل، ملنع تقدم 

امل�سلحني يف اجتاهه، اإ�ساف���ة اإىل اأنها حتوي غرفة 

عمليات »جي�ض الفتح«، كذل���ك الميكن التقدم نحو 

ال�رصق، وحتديداً نحو الرقة، قبل ال�سيطرة على حلب.

يف موازاة ه���ذا التقدم، توا�س���ل وحدات اجلي�ض 

ال�س���وري والدفاع الوطني عملياتها يف ريف الالذقية 

ال�سم���ايل، حيث توغلت يف اأط���راف �ساحية �سلمى؛ 

اأكرب معاقل »الفتح« يف الريف املذكور، وهي مبنزلة 

قاعدة اإط���الق �سورايخ لق�س���ف املدنيني يف مدينة 

الالذقية و�سواحيها.

الريب اأن �سري العمليات على هذا النحو يوؤكد اأنها 

مته���د لعملية برية وا�سعة النط���اق �سي�سّنها اجلي�ض 

ال�س���وري وحلف���اوؤه ال�ستع���ادة ال�سمال عن���د اإمتام 

مهماته يف حماه والالذقية، التي جنح حتى االآن يف 

حتقيق ج���زء كبرٍي منها، ال�سيما بع���د �سيطرته على 

بلدات وق���رى وتالل ا�سراتيجي���ة يف ريفي الالذقية 

وحماه ال�سمايل.

ويف �سي���اق الو�سع امليداين، ك���ان الفتًا الهجوم 

الذي نفذه اجلي�ض ال�سوري على حماور مرج ال�سلطان 

- دوما يف الغوطة ال�رصقية لدم�سق، التي ت�سكل اأبرز 

معاقل »جي�ض االإ�سالم« بقيادة زهران علو�ض التابع 

للمملكة العربية ال�سعودية، وجناح القوات ال�سورية 

يف ب�سط �سيطرتها على امل���رج، وبالتايل قطع طرق 

االإمداد بني دوما من جه���ة، وجوبر وزملكا وحر�ستا 

وعربني من جهة اأخرى.

بالت���وازي م���ع العمل الع�سك���ري، ج���اء تاأكيد 

الدبلوما�سي���ة الرو�سي���ة اأن املطالبة برحيل الرئي�ض 

ب�سار االأ�سد تعني قبول منطق االإرهابيني، بعد اإعالن 

كل من رو�سيا والوالي���ات املتحدة اأنهما ت�ستطيعان 

�سويًا فعل الكثري للتق���ّدم يف حل امل�سكلة ال�سورية، 

ففيينا 1 و2 بداية جيدة، كما جاء على ل�سان وزيري 

خاريجتهما بعد لقائهما االأخري يف مو�سكو يف االأيام 

القليلة الفائتة.

فبالتاأكي���د، ل���ن تق���وم اأي ت�سوية حل���ل االأزمة 

ال�سوري���ة قبل حتقيق اإجن���ازات ميدانية كربى جراء 

التدخل الرو�سي، رغم دع���م االأمريكيني للمجموعات 

االإرهابية امل�سلح���ة، ال�سيما بعد تزويدهم ب�سواريخ 

»تاو« امل�سادة للدروع، غري اأن ذلك لن يحقق نتيجة 

هام���ة للم�سلحني، خ�سو�سًا اأن الهجمات الربية التي 

ت�سنه���ا القوات ال�سورية حتظ���ى بغطاء جوي رو�سي 

- �س���وري كاٍف لت�ستيت االإرهابي���ني واإفقادهم زمام 

املبادرة يف امليدان.

ح�سان احل�سن 

تركيا وقطر عملتا ليكون 
مؤتمر الرياض هزيالً.. السيما 

أنه كان بمنزلة مذّكرة 
جلب للبصم على ما تريده 

السعودية
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جتتاح الع���امل �رصاعات متعددة 

االأ�سكال وامل���ربرات، من دون اأن جتد 

الكثري منها تربيراً ميكن اال�ستناد اإليه 

يف القوان���ني الدولية، وال يف �رصعات 

حقوق االإن�سان، وال يف منطوق العقل 

ال�سوّي.

لقد اتبعت بع�ض الدول مع انهيار 

االحتاد ال�سوفياتي، خ�سو�سًا الواليات 

املتح���دة االأمريكي���ة، �رصع���ة الغاب 

امل�ستندة اإىل القوة الع�سكرية ك�سبيل 

لتحقي���ق االأطم���اع املاأمول���ة وغري 

املعلنة يف كثري من االأحيان، وغلّفت 

ذل���ك ب�سيناريو تخوي���ف العامل باأن 

الدوليَّني مهدَّديني  االمن واال�ستق���رار 

عرب جملة من االأكاذي���ب، التي تتيح 

لها تنفيذ املاآرب القذرة، وبتاأييد من 

الدول التي باتت تدور يف فلكها، دون 

النظ���ر اإىل املوؤ�س�سات الدولية كناظم 

للعالقات بني الدول.

ج���اء اجتياح الع���راق عرب حلف 

خبي���ث تق���وده الوالي���ات املتحدة، 

م���ن دون طرح الق�سي���ة على جمل�ض 

الرو�سي،  ال�سع���ف  االأم���ن، يف ذروة 

كموؤ�رص �س���ارخ على امته���ان كرامة 

العامل باأجمع���ه، ونيل موافقة الحقة 

بفعل الق���وة املفرو�سة اأ�ساًل، والهدف 

اإبالغ الدول اأن الواليات املتحدة هي 

القطب االأوحد الذي يدير العامل، وعلى 

االآخرين الت�سلي���م والر�سى، اأو يكون 

امل�سري كالعراق، حيث ُفتح نهر جديد 

هو نه���ر الدماء الذي م���ا زال يتدفق 

من���ذ ني�سان 1993 بغزارة، وذلك جراء 

كذب���ة من الواليات املتح���دة، األزمت 

الع���امل بت�سديقها، وه���ي اأن العراق 

ميتل���ك اأ�سلح���ة دمار �سام���ل، وبات 

يهدد االأمن وال�س���الم الدوليَّني، بينما 

اأظهرت احلقائق اأن الهدف النهائي هو 

الرثوات يف الع���راق، ال �سيما النفط، 

ومترير خط اأنابيب عرب »اإ�رصائيل«.

اأدت ه���ذه الف�سيحة الكارثية، مع 

ال�سابقني،  الدولي���ني  االأقطاب  �سعف 

املتح���دة  الوالي���ات  ا�ستذئ���اب  اإىل 

للهيمن���ة على الع���امل، فكان خروج 

التمزّق  العراق، رغ���م  املقاوم���ة يف 

وا�سنطن  الذي خاطت���ه  االجتماع���ي 

طائفيًا واإثني���ًا وع�سائريًا ومناطقيًا، 

يف وقت جت���اوزت االإدارات االمريكية 

من���ذ الغزو ك���ل االعتب���ارات والقيم 

الدولية املتفق عليها.

االآن، وم���ع انك�ساف �سيناريوهات 

ر�سم���ت  الت���ي  ال���دويل  الت�سلي���ل 

خططها الغ���رف االأمريكي���ة ال�سوداء 

امللّونة«  حتت عناوي���ن »الث���ورات 

املزعومتني،  واحلري���ة  والدميقراطية 

بات���ت املواثيق الدولي���ة بحاجة اإىل 

حت�سني، بعدما اأطاحت بها ال�سيا�سة 

الواليات  بقيادة  للغرب  اال�ستعمارية 

املتح���دة، �سيما اأن حلف���اء وا�سنطن، 

و�سمن ال�سيناريوه���ات امُلعّدة �سلفًا، 

بات���وا يتدخلون بوقاح���ة يف �سوؤون 

ال���دول االأخ���رى، ويري���دون االإطاحة 

ل�رصيعة  تطبيقًا  الوطنية،  بال�سيادات 

الغ���اب االآنفة الذك���ر، واإال كيف ميكن 

لدول اأن تق�سف اأهداف���ًا على اأرا�سي 

دول���ة دون التن�سيق م���ع حكوماتها 

واأخذ املوافقة امل�سبقة، وما معنى اأن 

جتتاح قوات تركية االأرا�سي العراقية، 

ويتبّجح امل�سوؤولون االأتراك باأنهم لن 

ين�سحب���وا، وي�ستمرون يف اال�ستفزاز؟! 

كم���ا اأن تركي���ا الع�س���و يف احللف 

االأطل�س���ي تفتعل م�سكالت مع اجلوار، 

وتقوم بتنفيذ اعت���داءات يف �سورية، 

وت�ستفز رو�سيا، و�سط �سل�سلة اأكاذيب، 

بذريعة دعم الدميقراطية واحلرية يف 

�سوري���ة، وتقدِّم الدع���م لالإرهاب بكل 

تالوينه، مبا يخال���ف اأب�سط القوانني 

الدولية، الأنه���ا ع�سو يف حلف تقوده 

اأمريكا.

االأدوات  اأن  ذل���ك  اإىل  ي�س���اف 

االأمريكي���ة باملعن���ى ال�سيا�سي، مثل 

ال�سعودية، ا�ستن�سخت روح العدوانية 

االأمريكي���ة مع الت�سليل اإياه، وتتدخل 

ب�سوؤون داخلية الأي بلد، من اليمن اإىل 

�سورية، بذريعة دعم ال�سعوب مبواجهة 

االأ�سلح  النظام  وكاأنها  ديكتاتوريات، 

واالأكرث دميقراطي���ة يف العامل، حتى 

اأن وزير خارجيتها عادل اجلبري الذي 

ن�ساأ على اأي���دي املخابرات االأمريكية 

بات يتوع���د دولة مثل �سورية، وكاأنه 

هو الذي يع���نّي رئي�سًا لها، ويقول اإن 

اأن يرح���ل باملفاو�سات،  االأ�سد عليه 

اأو �سريح���ل بالقوة.. وك���اأن القوانني 

الدولية جمرّد حرب على ورق.

وم���ن االأح���داث الت���ي تن�سف اأي 

معنى ملا ي�سمى القوانني واالتفاقات 

الدولية، اإق���دام اأوكرانيا على التمّنع 

عن دف���ع م�ستحقات مالية ثمن الغاز 

اإىل رو�سي���ا؛ يف �سابقة خطرية تر�سم 

جزءاً من الفو�سى الدولية.

الفو�سى الدولية وحماولة تغطية 

ال�سل���وك الع���دواين للغ���رب بقيادة 

التخطيط  الوالي���ات املتحدة ج���رى 

لهما من���ذ �سنوات، ومل يك���ن االإتيان 

بالك���وري اجلنوب���ي بان ك���ي مون 

ليكون اأمين���ًا عامًا ل���الأمم املتحدة، 

الأن القان���ون الدويل ال يجيز اأن يكون 

االأمني العام م���ن بلد يكون يف حالة 

عداء مع بلد اآخر مثل كوريا ال�سمالية، 

كم���ا مّت االإتي���ان بال�سف���ري االمريكي 

جيفري فيلتمان لوظيفة مركزية، وهو 

املع���روف بعدائه ال�س���ارخ لق�سايا 

ال�سع���وب املحقة، وك���ان طرفًا �سيئ 

ال�سمع���ة والت�رصف يف لبنان، كما اأن 

ت���ريي رود الر�سن مل يك���ن اأقل �سوءاً 

جت���اه ال�سعب الفل�سطين���ي و�سورية 

ولبنان..

ما يجري اليوم من �رصاعات جرى 

التمهيد له للو�س���ول اإىل ن�سف القيم 

والقوانني الت���ي متنع املغامرين عرب 

االأكاذي���ب بتغيري ثقاف���ة ال�سالم اإىل 

ثقافة احلروب واالقتتال.

حماولة »قوننة« وتزيني �ل�سلوك �لعدو�ين للغرب مت �لتخطيط لها منذ �سنو�ت                                                                               )�أ.ف.ب.(

¡ وجه جديد ل�سيانة العالقة العربية صراعات المنطقة.. والعالقات الدولية
- »االإ�رصائيلية«

اعترب م�س���در دبلوما�سي اأوروب���ي اأن ت�سلُّم 

يو�سي كوه���ني من�سب رئي�ض جهاز املو�ساد 

دائرة عالقاته  »االإ�رصائيلي« يعني تو�سيع 

عل���ى امل�ست���وى اخلارج���ي، خ�سو�سًا يف 

العالقات  االإقليم، و�سياأخذ مهام »�سيانة« 

ال�رصي���ة ب���ني »اإ�رصائيل« وبع����ض الدول 

العربي���ة الت���ي ال تقيم تل اأبي���ب عالقات 

دبلوما�سي���ة معه���ا، ال�سيما اأن���ه �سارك يف 

ن�سجه���ا واإقامتها اأكرث م���ن مرة كبعوث من 

بنيامني  »االإ�رصائيل���ي«  ال���وزراء  رئي����ض 

نتنياه���و، اإىل جان���ب مدي���ر ع���ام وزارة 

اخلارجي���ة دوري غولد. وك�س���ف امل�سدر اأن 

رئي����ض املو�ساد اجلديد �سيكون اأكرث ح�سوراً 

وفاعلية، وناق���اًل دائمًا للر�سائل ال�رصية من 

نتنياه���و اإىل قي���ادات يف املنطقة والعامل، 

و�سي�ساع���ده من�سب���ه اجلدي���د يف موا�سلة 

واال�ستخبارية  ال�سيا�سي���ة  العالقات  تطوير 

القائمة م���ع دول املنطقة عربية واإ�سالمية، 

خ�سو�س���ًا اأن العام���ل االأ�سا����ض يف تطوير 

العالقات يقوم على »ا�ستغالل الفر�ض«.

¡ عائالت امل�سلحني.. اإىل الدوحة ُدر
ل�صحيف��ة  الدوح��ة  مط��ار  يف  م�ص��در  اأك��د 

»الثب��ات« اأن طائ��رة قطري��ة غ��ادرت مطار 

عّم��ان اإىل الدوح��ة بداية الأ�صب��وع املا�صي، 

لة بعائالت قيادات من »جبهة الن�رصة«  حممَّ

هرب��ت من منطق��ة اجلنوب ال�ص��وري، بعد اأن 

ُمنيت املجموع��ات امل�صلحة يف تلك املنطقة 

بهزائم عل��ى اأيدي اجلي�ش ال�ص��وري. واأو�صح 

امل�ص��در اأن ع��دداً م��ن قي��ادات »الن���رصة« 

راف��ق هذه العائ��الت، يف حني بقيت عائالت 

اأخ��رى يف الأردن، معت��راً اأن ه��ذا الرحي��ل 

دليل على انهيار معنويات الإرهابيني الذين 

متّولهم ب�صكل خا�ش قطر وال�صعودية وتركيا 

و»اإ�رصائي��ل«، اإ�صاف��ة اإىل الولي��ات املتحدة 

ودول اأوروبية.

¡ »حما�ض« و»فتح« مّتهمتان
اأب���دى م�س���وؤول فل�سطيني رفي���ع ا�ستغرابه 

م���ن دع���وة خالد م�سع���ل؛ رئي����ض املكتب 

ال�سيا�سي حلركة »حما�ض«، خالل لقاء مع 

حمط���ة تلفزيونية قطري���ة، حركة »فتح« 

اإىل امل�ساركة يف هّب���ة القد�ض، قائاًل: »كاأن 

حما�ض تت�سدر ال�سفوف املجاهدين يف هذه 

الهّبة، اأو غارقة حت���ى اذنيها يف املواجهة 

وال���رد على عمليات االإع���دام امليداين التي 

تنَّفذ �سد اأبناء اجليل ال�ساب«.

الكبريين،  الف�سيلني  واأ�ساف امل�س���در: »اإن 

حما����ض وفت���ح، ال عالقة لهما مب���ا ت�سهده 

ال�ساح���ة الفل�سطينية، والعتب���ارات عديدة، 

بل هما منزعجتان من ا�ستمرار هبة القد�ض، 

وبالتايل كان اأوىل برئي�ض املكتب ال�سيا�سي 

حلما����ض اأن يدعو حركته للم�ساركة الفعلية 

يف هب���ة القد�ض.. اأما اتهامه لفتح فهو اتهام 

اأي�س���ًا حلما����ض، فكلتاهما تخ���ذالن اجليل 

ال�س���اب، جيل االنتفا�س���ة الثالثة، وتوؤكدان 

عجزهما يف كل حلظة، واالعتبارات واالأ�سباب 

كثرية ومعروفة، رغم اأنها غري مربرة.. اإنهما 

مّتهمتان، ونقطة اأول ال�سطر«!

¡ الدوحة واأنقرة و�سيطان
بة من حرك��ة »حما�ش« 

ّ
ذك��رت م�ص��ادر مقر

اأن تركيا وقطر تق��ودان ات�صالت �رصية بني 

»حما���ش« و»اإ�رصائي��ل« لعقد �صفق��ة لتبادل 

الأ���رصى، كان الع��دو رف���ش احلدي��ث عنه��ا 

خارج اتفاق الهدنة طويلة الأمد.

أدوات واشنطن 
استنسخت روح العدوانية 
األميركية إلحداث فوضى 
دولية تحت شعار »حماية 
ين« األمن والسلم الدوليَّ
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عل����ى الرغم م����ن ح����ّدة املعارك 

يف مناط����ق �سيط����رة احلوثي����ن يف 

ف����اإن »عا�سفة  ال�سمال،  حمافظ����ات 

احلزم« التي قادتها ال�سعودية ومعها 

دول اخللي����ج بغط����اء اأمريك����ي �سد 

لنظام  املعار�سة  والأحزاب  احلوثين 

عبد ربه من�سور مل حتقق اأهدافها، بل 

�سّكلت ماأزقًا لل�سعودية ودول اخلليج، 

الأمر ال����ذي اأحرجهم ودف����ع بالأزمة 

اليمنية اأن تاأخذ طريقها نحو الت�سوية 

ال�سعودية  ال�سيا�سية، رغم املعار�سة 

له����ا، وما كان لهذا امل�س����ار اأن ياخذ 

طريقه لول بع�ض املعطيات، ومنها:

�سيط����رة احلوثي����ن عل����ى اأغلب 

اأن كان  ال�سم����ال، بع����د  حمافظ����ات 

�سع����دة،  يف  حم�س����وراً  وجوده����م 

احل����دود  مناط����ق  اإىل  ودخوله����م 

ال�سعودية يف جنران وجيزان وع�سري، 

اإ�سافة اإىل قدرتهم على ق�سف العمق 

ال�سعودي.

ال�سعودية  ب����ن  العالقة  ت�س����دُّع 

والإمارات، ب�سب����ب مطامع كل منهما 

يف اليم����ن، ولعدم ر�سا الإمارات على 

�سيا�سة ال�سعودية باحت�سان »حركة 

التجم����ع اليمني لالإ�س����الح« )اإخوان 

م�سلمون(.

ظهور ال�س����الح ال�سرتاتيجي الذي 

ا�ستعمله احلوثيون يف تدمري الدبابات 

والب����وارج احلربية التي كانت ت�سارك 

يف القتال، والذي ك����ان له دور فاعل 

يف تغيري موازين القوى يف املعركة.

دع����وة املوؤ�س�س����ات الإن�سانية يف 

املجتمع الدويل اإىل وقف هذه احلرب 

�س����د الإن�سانية، والطل����ب من اأمريكا 

عدم تزويد ال�سعودية بال�سالح.

مت����دُّد نفوذ »داع�����ض« يف العديد 

م����ن مناطق تعز وع����دن وح�رضموت، 

واإقدامه����ا عل����ى اغتي����ال �سخ�سيات 

تابع����ة للرئي�ض امل�ستقي����ل عبد ربه، 

منهم حمافظ ع����دن، والقيام بالعديد 

واملواجهة  النتحارية،  العمليات  من 

املح�سوبة  الق����وات  �س����د  الع�سكرية 

على ال�سعودية، ومتدد »القاعدة« يف 

مناطق اليمن اجلنوبي، واإ�سعاف نفوذ 

ال�سعودية فيها.

الأزمة القت�سادي����ة التي مترّ بها 

ال�سعودي����ة ب�سب����ب انخفا�����ض �سعر 

النف����ظ من 120 دولراً للربميل اإىل 40 

دولراً، واحلرب على اليمن عرب اإنفاقها 

ما يزيد ع����ن 72 مليار دولر، والأمور 

اآخ����ذة بازدي����اد، وقد اأف����ادت تقارير 

�سندوق النقد الدويل اأن هذا العجز هو 

اأكرب عجز ي�سّجله القت�ساد ال�سعودي 

من����ذ 10�سنوات، لأن مدخ����رات البنك 

املركزي ال�سعودي تراجعت بن�سبة 10 

باملئة، اأي ما ي�ساوي 70 مليار دولر 

قيا�سا م����ع العام املا�سي. اإ�سافة اإىل 

م�ساأل����ة يف غاية اخلط����ورة، تتعلق 

ب�سحبها ما يقارب 70 مليار دولر من 

ال�سندوق ال�سيادي، والبالغ 737 مليار 

»اإن�سايت  �رضك����ة  )معلوم����ات  دولر 

دي�سكفري« للخدمات املالية (.

اأدركت اأمريكا اأن الإ�ستمرار يف هذه 

احل����رب فيه خ�سارة ل����دول التحالف، 

و�ستكون له انعكا�س����ات �سلبية على 

اأم����ن ال�سعودية، و�سيوؤثر على الو�سع 

ال�سيا�سي فيه����ا، ب�سبب الختالف يف 

وجهات نظر الأمراء حول جدوى هذه 

احلرب، وكذلك على املنطقة، نظراً اإىل 

الأهمي����ة القت�سادية لليم����ن، لكونه 

مم����راً للتج����ارة العاملي����ة عرب باب 

املندب، وللحد م����ن زيادة نفوذ اإيران 

ورو�سي����ا يف اليمن، لذلك زادت اأمريكا 

من �سغطها عل����ى ال�سعودية للقبول 

باملفاو�سات، وقد وافقت الأخرية على 

امل�سارك����ة فيه����ا يف 15 كانون الأول 

يف جنيف ولي�����ض يف الريا�ض، على 

اأن يب����داأ معها وقف اإطالق النار، على 

عك�ض ما كانت ت�ستهيه ال�سعودية من 

مقدمات لهذا الجتماع.

ترافقت م����ع هذه اخلط����وة دعوة 

جمل�ض الأمن لالجتم����اع بتاريخ 22 

كانون الأول يف جل�سة علنية ملناق�سة 

ملف اليمن ب�سكل ج����دي، اإ�سافة اإىل 

تبني جمل�ض التعاون للحل ال�سيا�سي 

يف اليم����ن على اأ�سا�����ض قرار جمل�ض 

المن 2216، وا�ستعداده لإعادة اإعمار 

ل اإىل ت�سوية. اليمن بعد التو�سُّ

ه����ذه املعطي����ات ت����دل عل����ى اأن 

ظروف الت�سوية يف اليمن قد اأ�سبحت 

نا�سج����ة، لك����ن يف الوق����ت نف�سه ل 

ن�ستطيع اجلزم باأن نتائج املفاو�سات 

�ستكون اإيجابية، ب�سبب تعقيدات هذه 

الأزمة، ووجود تفا�سيل كثرية حتتاج 

اإىل نقا�����ض م�ستفي�ض، واجلميع يعلم 

اأن »ال�سيطان يكمن يف التفا�سيل«. 

هاين قا�سم

مازال نحو 40 األ���ف لجئ فل�سطيني 

م���ن �سورية يعي�س���ون واقع���ًا ماأ�ساويًا، 

يف ظل تقاع����ض وكالة غ���وث وت�سغيل 

الالجئن – الأونروا عن القيام بواجبها، 

وغي���اب احلماي���ة القانوني���ة لالجئن 

الفل�سطيني���ن م���ن �سوري���ة اإىل لبنان، 

واأوجد ذلك العديد من التعقيدات، ل �سّيما 

يف التنقل والعمل، بالإ�سافة اإىل م�ساكل 

يف التعليم وال�سحة والإغاثة، خ�سو�سًا 

ملن فقدوا اأوراقهم الثبوتية ب�سبب تدمري 

املخيمات الفل�سطينية يف �سورية على يد 

اجلماعات امل�سلحة، ت�ساف اإليها م�سكلة 

الأعباء املالية الإ�سافية ل�ستخراج اأوراق 

اإقامة موؤقتة كل ب�سعة �سهور.

مفو�سي���ة �سوؤون الالجئ���ن التابعة 

لالأمم املتحدة متلّ�ست من متابعة اأو�ساع 

الالجئن الفل�سطينين من �سورية، واألقت 

بامل�سوؤولي���ة على الأون���روا، باعتبارها 

اجله���ة الدولية الر�سمي���ة امل�سوؤولة عن 

الالجئن الفل�سطينين، لكن الحتياجات 

اأ�سبح���ت اأكرب، ب�سب���ب ا�ستم���رار تدّفق 

الدائمة،  اليومي���ة  والزي���ادات  الالجئن 

وبوترية ت�ساعدية، م�سافًا اإىل ذلك الأفق 

غري الوا�سح لوقف اأ�سباب اللجوء، ب�سبب 

ا�ستمرار ال�رضاع يف �سورية، وزادت الأمر 

تعقي���داً اإجراءات الأمن الع���ام اللبناين، 

والقيود التي ُفر�ست على دخول الالجئن 

الفل�سطينين من �سورية اإىل لبنان.

وقد مار�ست الوكالة �سيا�سة اإهمال يف 

متابع���ة ملف الالجئن الفل�سطينين من 

�سورية، حتت �سع���ار »ل موازنة خا�سة 

بهذا امللف«، وقد ذكرت منذ متوز/ يوليو 

2012 اأنها ب�سدد اإيجاد م�سادر متويل من 
خالل تاأمن موازنة اإ�سافية، اإل اأنها حتت 

�سغط تزاي���د عدد الالجئ���ن، وممار�سة 

�سل�سلة م���ن ال�سغوط ال�سعبية لالجئن، 

قدم���ت بع����ض اخلدمات حلال���ة اللجوء 

الق�رّضي والط���ارئ، ومازالت حتى تّدعي 

ال�سعي لإيجاد حلول.

يعجز الالجئن اليوم عن القدرة على 

تلبي���ة احلد الأدنى م���ن مقّومات احلياة 

يف ما خ����ض الغذاء والإي���واء وال�سحة، 

مع ارتفاع ن�سب���ة الهجرة غري ال�رضعية، 

والتعر����ض ملخاطر كب���رية يف البحار، 

والتعر����ض لالعتقالت من قب���ل اأجهزة 

الأمن اللبناين، ب�سبب عدم متديد الإقامة 

اأو الدخ���ول خل�س���ة، فت���ح الب���اب اأمام 

�سما�رضة الهجرة غري ال�رضعية.

هل تسلك األزمة اليمنية طريق التسوية؟

أميركا أدركت أن االستمرار 
في حرب اليمن خسارة 

لـ»التحالف«.. فزادت من 
ضغطها على السعودية 

للقبول بالمفاوضات

�مر�أة مينية �أمام مركز �لأمم �ملتحدة يف �صنعاء ترفع ورقة ترف�ض فيها �حل�صار         )�أ.ف.ب.(

تقاعس األونروا.. والمصير المجهول

عريقات - عش���راوي.. 
وقع الفأس بالرأس

»ما نفع الن���دم بعد اأن 

مثٌل  بالراأ�ض«..  الفاأ�ض  يقع 

ينطب���ق على م���ا قالته د. 

حنان ع�رضاوي؛ ع�سو اللجنة 

التحرير؛  ملنظمة  التنفيذية 

حن اعرتفت باأن »الحتكار 

ال�سالم،  لعملي���ة  الأمريكي 

وما نتج عنه من اإفرازات، مل 

الفل�سطيني  ال�سع���ب  تخدم 

العادل���ة،  ق�سيت���ه  ول 

ب���ل �ساه���م يف م�ساع���دة 

ال�ستمرار يف  اإ�رضائيل على 

وعزز  وجرائمها،  انتهاكاتها 

على  الأحادي���ة  خطواته���ا 

الأر�ض، ومنحه���ا مزيداً من 

احل�سانة«، وقد جاء كالمها 

الأمم  ا�ستقبالها من�سق  لدى 

املتحدة ملا ت�سمى »عملية 

ال�سالم« يف ال�رضق الأو�سط؛ 

نيكولي مالدينوف، يف مقر 

املنظمة يف رام اهلل. 

اأما العرتاف الثاين الذي 

اأمن �رض  جاء على ل�س���ان 

منظمة التحرير الفل�سطينية؛ 

د. �سائ���ب عريق���ات، خالل 

موؤمتر »مي���د 2015« حول 

املتو�س���ط يف روم���ا، فكان 

بقوله: »لقد مرّ 23 عامًا واأنا 

اأع���د الفل�سطينين باحلرية 

والكرامة.. م���ا الذي حققُته 

ل�سعب���ي؟ بدل مئت���ي األف 

وحدة ا�ستيطانية يوجد الآن 

األف وحدة ا�ستيطانية،   600
الإ�رضائيلي  الوزراء  ورئي�ض 

بنيام���ن نتنياه���و يفاخر 

بتاأكيده اأنه لن تكون هناك 

دولة فل�سطينية يف عهدي«!

مفيد اأن ُيقرّ املرء منا اأين 

اأ�ساب واأين اأخفق، لكن من 

الأمريكي يف  و�سّجع  َل  اأو�سَ

التجروؤ عل���ى هذا الحتكار 

الذي وّظفته »اإ�رضائيل« يف 

متاديها وانتهاكاتها، اإىل اأن 

ا�ستفحل ال�ستيطان لي�سبح 

600 وح���دة بدل 200 وحدة 
الكالم،  ه���ذا  ا�ستيطاني���ة؟ 

�سواء الذي جاء على ل�سان 

د. ع����رضاوي اأو على ل�سان 

د. عريق���ات، م���ا الفائ���دة 

من���ه؟ وعلى م���اذا ُي�ستدل 

منه؟ اإذا ك���ان الأمر يتعلق 

بف�س���ح �سيا�سات الحتالل 

والنحي���از  ال�سهي���وين 

الأمريكي له، فهو ل يقّدم يف 

الأمر �سيئًا �سوى املزيد من 

تعميق حالة الإحباط التي 

جراء  �سعبنا  منه���ا  ُيعاين 

عقمه،  ثُبت  �سيا�س���ي  نهج 

اأن ت�سعوا  الأوان  اآن  واأن���ه 

املركزي  املجل����ض  قرارات 

مو�سع التنفي���ذ، من خالل 

لها  العملي���ة  الرتجم���ات 

فهذه  اإبط���اء، واإلّ  من دون 

الت�رضيحات كما ال�سيك من 

دون ر�سيد. 

رامز م�سطفى
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الفل�سطينية  الثواب���ت  اأهّم  من 

الت���ي يتّم جتدي���د التم�سك بها يف 

الن�سالية  املحط���ات  م���ن  الكثري 

دولة  اإقامة  الفل�سطين���ي،  لل�سعب 

فل�سطيني���ة م�ستقل���ة عا�سمته���ا 

القد�ض، ومتك���ن الفل�سطينين من 

تقري���ر م�سريه���م.. ه���ذه الثوابت 

انطلقت يف وجه املحتل الإنكليزي، 

ولحق���ًا �سد الحت���الل ال�سهيوين 

بعد اإعالن قي���ام ما ي�سمى »دولة 

معظ���م  واع���رتاف  اإ�رضائي���ل«، 

دول الع���امل به���ا، واأولها الحتاد 

ال�سوفياتي يف الأمم املتحدة.

لق���د �سع���ى الفل�سطينيون عرب 

اإىل حتقيق  املتالحقة  النتفا�سات 

عدة اأه���داف من الثوابت واملطالب 

الوطنية، ومن اأبرزها حترير الأر�ض، 

وعودة الالجئن دون قيد اأو �رضط، 

ومّل �سمل العائالت الفل�سطينية من 

الداخل واخلارج.

النتفا�سة الأوىل متّيزت بحركة 

كب���ري، وتظاهرات  م���دين  ع�سيان 

حا�س���دة، ومّت اإح�س���اء 1600 حظر 

جت���وال، منه���ا 118 لف���رتة ل تقل 

ع���ن خم�سة اأيام، كم���ا مّت ت�سجيل 

اأهمها عملية  عدد من العملي���ات، 

دميونا يف النقب عام 1988، حيث 

مّتت مهاجم���ة حافلة تقّل عاملن 

متوّجه���ن اإىل مفاع���ل دميون���ا، 

وحماول���ة خط���ف جن���ود بهدف 

مبادل���ة الأ����رضى، ومّت ا�ستخ���دام 

ال�سكاكن؛ كما يح�سل اليوم.

املواجه���ات اليومية مع قوات 

الحت���الل املدجج���ة بالأ�سلح���ة 

النوعي���ة، اإ�ساف���ة اإىل العملي���ات 

ال�رضي���ة الت���ي قامت وتق���وم بها 

وحدة امل�ستعربن، اأدت اإىل ارتفاع 

الكثري من ال�سه���داء، وبلغ عددهم 

241 طفاًل،  1162، بينه���م ح���واىل 
ونحو 90 األف جريح وم�ساب، و115 

األف معتقل، ف�ساًل عن تدمري ون�سف 

1228، واقت���الع 1140 األ���ف �سجرة 
من احلقول وامل���زارع الفل�سطينية، 

ومن اجلانب ال�سهي���وين ُقتل 160 

�سخ�س���ًا، مع تاأكيد اأن النتفا�سات 

الت���ي تلت انتفا�س���ة احلجارة، مل 

تكن اأعداد ال�سهداء واجلرحى اأقل.

والي���وم، بعد انطالق���ة »ثورة 

ال�سكاك���ن«، بل���غ ع���دد ال�سهداء 

120 �سهي���داً خ���الل الأ�سهر الثالثة 
املا�سية، مع تط���ّور بارز متّثل يف 

اأن ال�سه���داء توّجهوا اإىل »املوت« 

اأن  اإرادته���م، وه���م مدركون  مبلء 

جمرد حمل ال�سك���ن يعني القتل، 

ولهذا جند اأن اأحد الفل�سطينين يف 

نابل�ض مرّ عل���ى حاجز �سهيوين، 

وبعد تفتي�سه وال�سماح له باملرور 

خط���رت على بال���ه فك���رة اإعادة 

تفتي�ض �سيارته قب���ل الو�سول اإىل 

حاجز اآخر يف جنن، وهنا فوجىء 

بو�س���ع �سكن ل���ه اأ�سف���ل كر�سي 

ال�سائق، واأدرك اأنه م�ستهَدف بالقتل 

ملجرد اأن���ه فل�سطيني، يف حماولة 

لبث الرعب واخل���وف بن ال�سباب 

الفل�سطين���ي، و�س���ل قدرتهم على 

التحرك بن املدن الفل�سطينية.

جعفر �سليم
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التي  امل�سلحة  والنزاعات  ال�رضاعات 

ت�سهده���ا منطق���ة ال����رضق الأو�سط منذ 

عقود، والت���ي ُتوِّجت مبا ي�سمى »ثورات 

الربيع العربي«، تطرح الباب اأمام �سوؤال 

حموري: متى �ست�سه���د املنطقة انفراجًا 

يريح �سعبها؟ 

تفي���د تقاري���ر ا�ستخباراتية مرتبطة 

بدول ك���ربى، اأن الأ�سواأ ق���د ح�سل فعاًل، 

واأن ال����رضق الأو�سط ب�سكل عام، والعامل 

العرب���ي ب�سكل خا����ض، اأ�سبح املنطقة 

الأكرث عنفًا �سيا�سيًا، والأ�سد خطراً، والأقل 

�سلم���ًا وا�ستق���راراً على �سعي���د العامل، 

وتتفق تلك التقارير اأي�سًا على اأن املنطقة 

�ست�ستمر حتى منت�س���ف عام 2016، يف 

انت���زاع مرتبة اأقل مناط���ق العامل �سلمًا 

بعد موجات العن���ف املت�ساعدة وتزايد 

العمليات الإرهابية. 

لق���د تغ���ريت موازي���ن الق���وى يف 

املنطقة كلها عندما خرجت دول عربية 

اأ�سا�سية من مع���ادلت القوة الإقليمية، 

اأو كادت تخ���رج؛ فمع انفج���ار ليبيا، 

وجتّمع التنظيمات الإرهابية على حدود 

�سوري���ة والعراق، وحماول���ة جماعات 

تابع���ة ل�»القاع���دة« ال�ستيالء على 

خ���ط التما�ض بن دول �سم���ال اأفريقيا 

وباقي القارة الأفريقية جنوب ال�سحراء 

الكربى، فاإن اإعادة البناء الأمني لالإقليم 

ب���داأت بدعم م����رض، وم���ن بعدها عقد 

لقاء للحكوم���ة واملعار�سة الليبية يف 

املغ���رب، ومن ثم يف روما، واليوم بات 

احلديث عن ت�سوي���ة �سيا�سية لل�رضاع 

يف �سورية، يكون الرئي�ض ال�سوري جزءاً 

منها. 

ميرّ ع���ام 2015 وننتظر ع���ام 2016، 

والكل يح���اول ا�ست�رضاف ما �ستوؤول اإليه 

املنطقة، وما هو احلل لل�رضاع يف العراق 

و�سورية وم�رض وليبي���ا واليمن، وما هو 

م�س���ري تركي���ا، الت���ي دخل���ت يف اأزمة 

حقيقي���ة مع رو�سيا، كل ذلك يرتتب على 

عدة عوامل، منها: 

دور اإيران يف املنطقة: لقد مت العرتاف 

به���ا كدولة نووية، ناهي���ك عن دخولها 

يف املنظومة ال�سيا�سي���ة والدبلوما�سية 

والقت�سادي���ة العاملي���ة م���ع اع���رتاف 

الدول العظمى بها لعب���ًا اإقليميًا موؤثراً 

عل���ى ال�ساحة ال�سيا�سي���ة والجتماعية 

والقت�سادي���ة. يف عام 2016 �سيكون لها 

تاأث���ري اأكرب مما كانت علي���ه عام 2015، 

نظ���راً اإىل انته���اء التفاو�ض حول امللف 

النووي مع الدول الكربى.

دور ال�سعودية: انهماك ال�سعودية يف 

اليمن وح���رب ال�ستنزاف التي تخو�سها 

هناك �ستحّد من قدراتها الع�سكرية لحقًا، 

وقدرتها على التاأثري الإقليمي �ستت�ساءل 

يف العام 2016، نظ���راً اإىل قبولها باحلد 

الأدنى الذي يحفظ لها وجوداً ولو رمزيًا 

يف الإقليم. 

دور رو�سي���ا: دخول رو�سيا اإىل جانب 

�سوري���ة يف حربه���ا �س���د التنظيم���ات 

امل�سلح���ة والإرهابي���ة مل يك���ن خياراً 

اآني���ًا اأو موؤقتًا، بل ق���راراً ينّم عن حماية 

الأمن القومي الرو�س���ي من خماطر هذه 

التنظيم���ات املتطرف���ة الإرهابية، التي 

اكت�سبت خ���ربات قتالي���ة كبرية يف كل 

م���ن العراق و�سوري���ة وليبيا، ويف حال 

عودته���ا اإىل دولها، ومنه���ا رو�سيا، فاإن 

تل���ك التنظيمات �ستك���ون مكمن اخلطر، 

لذلك ل هوادة يف احل���رب على الإرهاب 

يف �سورية، والدور الرو�سي فيها �سُي�سهم 

يف بلورة ح���ل �سيا�سي يخدم م�ساحلها 

ال�سرتاتيجية.

حت���اول  املتح���دة:  الولي���ات  دور 

وا�سنطن اللعب بكل الأوراق يف املنطقة، 

حتى تقل���ل من حج���م خ�ساراتها عقب 

التدخ���ل الرو�سي، مبا يف ذل���ك الإيعاز 

لرتكي���ا باإدخال قوات ع���رب حدودها اإىل 

الع���راق بن الفين���ة والأخ���رى، كما اأن 

هن���اك اإمكانية النتقال الآمن اإىل مرحلة 

املواجه���ة ال�سرتاتيجي���ة التالي���ة يف 

ال�رضق الأق�سى.

دور تركيا: مازال���ت اأنقرة معلّقة يف 

الن�سمام اإىل الحت���اد الأوروبي، ب�سبب 

رف����ض اأمريكا له���ذا الن�سم���ام، فرتكيا 

ت�سعى اإىل جع���ل دول املنطقة تدور يف 

فلك النظام الرتكي، عرب جعل املرجعيات 

الدينية »الإخوانية« هي احلاكمة، وهذا 

ما �ستجهد يف الرتكيز عليه يف املرحلة 

املقبل���ة، وه���و اأمر ثبت ف�سل���ه وهو ما 

�ستواجهه رو�سيا عرب قطع �رضاين متويل 

»الإخوان«.

يف اخلت���ام، م�ستقب���ل املنطقة رهن 

النفراج يف �سورية، التي �ستحدد معامل 

كث���رية م���ن دول الإقلي���م، ومنها م�رض 

وليبيا واليمن والعراق، وم�ستقبل تركيا 

الذي بات اليوم على املحك.

د. �سهاب املكاحله

ما هو مستقبل المنطقة في عام 2016؟

تأثير إيران سيكون أكبر 
مما كانت عليه عام 2015.. 

خصوصًا بعد انتهاء التفاوض 
حول الملف النووي

دور رو�صيا �صي�صهم يف بلورة حل �صيا�صي يخدم م�صاحلها �ل�صرت�تيجية                                                  )�أ.ف.ب.(

ال�سغ���ط على املجتمع  لذلك، يجب 

الدويل لتاأمن احلماية القانونية الدولية 

�سورية،  م���ن  الفل�سطيني���ن  لالجئ���ن 

الطارئة،  الأمني���ة  الأو�س���اع  ومراع���اة 

واملخاط���ر الت���ي حتيط به���م، وتاأمن 

�سمانات للح���ق باحلياة وحرية التنقل، 

واإلغاء جميع القرارات التمييزية بحقهم، 

ل �سّيما تل���ك املتعلقة مبن���ع دخولهم 

اإىل لبنان، واإلغ���اء ر�سوم القامة، وعدم 

الكتف���اء فقط بالن���داء لتاأم���ن اأماكن 

اإيواء لالجئ���ن الفل�سطينين من �سورية 

الإغاثية  ب�سكل عاجل، وتاأمن اخلدمات 

الطارئ���ة من اإي���واء وغ���ذاء وا�ست�سفاء.. 

ل امل�سوؤولية الكاملة  وعلى الأونروا حتمُّ

يف تق���دمي امل�ساع���دات له���م، و�رضورة 

تاأمن املزيد م���ن امل�ساعدات للعائالت 

الفل�سطيني���ة املقيم���ة يف لبنان، والتي 

ت�ستقب���ل الالجئ���ن الفل�سطيني���ن من 

�سورية، واإي���الء الهتم���ام اأي�سًا بو�سع 

الفل�سطيني���ن يف املخيم���ات، والذي���ن 

ي�ست�سيف���ون فل�سطيني���ن قادم���ن من 

�سوري���ة، و�سط تدهور كب���ري يف اأو�ساع 

البن���ى التحتية ب�سبب الكثافة ال�سكانية 

القيا�سي���ة، خ�سو�س���ًا يف خمي���م عن 

احلل���وة، والتاأّك���د م���ن اأن امل�ساع���دات 

الإن�ساني���ة املر�سودة لأزم���ة الالجئن 

احتياجات املخيمات،  تلّب���ي  ال�سورين 

وحتقيق ال�سمود.

�سامر ال�سيالوي
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مو�سكو - د. ن�سيب حطيط

بني اأ�سج���ار املنتجع ال�سيفي ال�سابق 

ال�سوفيات���ي �ستالني يف مو�سكو،  للزعيم 

والذي حتّول اإىل فندق ي�ست�سيف فعاليات 

وموؤمت���رات عام���ة ومتخ�س�س���ة، اجتمع 

اإعالمي���ون وباحث���ون م���ن دول اإ�سالمية 

ا�سرتاتيجية  الرو�سي لبحث  ودول االحتاد 

التط���رف  ملواجه���ة  وفكري���ة  اإعالمي���ة 

االأمن  الذي يه���دد  التكف���ري  واالإره���اب 

���ني، دون اعرتاف  ويزع���زع ال�سلم العامليَّ

باجلغرافيا اأو احلدود، وجتاوزاً للمنظومة 

االأخالقية واالإن�ساني���ة والدينية، اأو حرية 

الراأي واملعتقد.

احل���رب الع�سكري���ة واالأمني���ة الت���ي 

يخو�سه���ا املح���ور املق���اوم للم����روع 

اجلماع���ات  ي�ستغ���ل  ال���ذي  االأمرك���ي 

التكفري���ة لتنفي���ذه؛ يف خط���ة ا�ستثمار 

ذكية ومتوح�س���ة، ت�ستلزم �رورة القتال 

على خطني متالزمني: الر�سا�ص، والكلمة، 

فالنار ملحا�رة التمدد االإرهابي التكفري 

وتخفيف معاناة ال�سحايا واجلمهور العام، 

والكلمة لن�ر الوع���ي واإنقاذ االأجيال من 

االأدمغة، وتزوير  الت�سليل وغ�سل  عمليات 

االإ�سالمية،  الديني���ة، خ�سو�س���ًا  االأحكام 

لتنفيذ م�روع �سيا�س���ي يخدم امل�سالح 

االأمركية وال�سهيوني���ة والغربية بلبا�ص 

وقناع ديني، واالأ�سواأ اأن ذلك على ح�ساب 

حي���اة ال�سع���وب العربي���ة واالإ�سالمي���ة 

وثرواته���ا، وموروثه���ا احل�س���اري، وهدم 

م�ستقبلها.

مب���ادرة جتمي���ع الق���وى االإعالمي���ة 

والفكرية، بالتعاون ب���ني رو�سيا والعامل 

االإ�سالمي، تهدف اإىل حتقيق اأمرين:

هزمية االإره���اب التكفري وما ي�سابهه 

م���ن اإرهاب يتكامل معه اأو يناق�سه بنف�ص 

االأ�سلوب، اأي التكف���ر امل�ساد حتت �سعار 

»االإ�سالموفوبيا«.

تبيني اأن رو�سيا لي�ست �سد االإ�سالم اأو 

امل�سلمني، بل هي �س���د االإرهابيني الذين 

يّدعون االإ�سالم، وه���ي الدولة التي ي�سّكل 

امل�سلم���ون فيها حواىل ع�ري���ن باملئة، 

والتي تنتم���ي اإىل ال�رق اأك���ر منها اإىل 

الغ���رب، مع حر�سها لتك���ون حلقة و�سل 

ولي�ص هوة ف�س���ل بني عاملني؛ كما �رّح 

اأح���د امل�سوؤول���ني الرو�ص ب���اأن ثلثها يف 

اأوروبا وثلثيها يف اآ�سيا.

ترتك���ز رو�سيا يف جتربتها وحماولتها 

اجلديدة �سد التكفر من تاريخها يف هزمية 

الغ���زاة العن�ريني، فقد هزمت االإمرباطور 

الفرن�سي نابليون، ثم هزمت الزعيم النازي 

هتلر االأملاين، وكالهما انهزما على اأ�سوار 

مو�سك���و، وكالهم���ا من الغ���رب، و�ستهزم 

الوح�ص التكفري امل�سنَّع اأمركيًا وغربيًا 

قبل دخوله مو�سكو اأي�س���ًا، بالتعاون مع 

�ركائها امل�سلمني ب�س���كل خا�ص، بعدما 

متّنع التحالف ال���دويل بقيادة اأمركا عن 

التع���اون معها، ب�سبب عدم م�سداقيته يف 

هزمية االإرهابيني، بل يحتويهم وي�ستغلهم 

مل�ساحله اال�سرتاتيجية.

االإع���الم التكف���ري و�س���ل اإىل حدود 

غرم�سبوقة من االنت�سار والتاأثر والتعبئة 

لتجنيد االأن�سار ون����ر الرعب والتوح�ص 

يف جرائمه، وا�ستط���اع ا�ستغالل الو�سائل 

االإعالمي���ة التي ال ميلكه���ا، والتي تن�ر 

ر�سائل���ه وتعّممها حتت عن���وان »ال�سبق 

ال�سحفي«، ف�سار ميتلك و�سائله االإعالمية 

والو�سائل االإعالمي���ة امل�سادة؛ يف عملية 

ذكي���ة من جهته، وغ���ر مدرو�سة من قبل 

خ�سومه، وُتط���رح االأ�سئلة اجلوهرية: هل 

ن�ررْ م�ساهد الذبح والتوح�ص يف التعذيب 

اأم تف�سحهم؟  تخدم »داع�ص« واأخواته���ا 

اأال ُتدخل م�ساهد اال�ستعرا�ص »الداع�سي« 

الرعب يف نفو�ص املدنيني، وُتظهر الغلبة 

ل�سالح »داع�ص«، مما يجعلها نقطة جذب 

، والذي جعله  �ص واملحا�ررَ لل�سباب املهمَّ

القمع والفقر وال�سطحية والبطالة م�سلوب 

العق���ل واالإرادة لالن�سم���ام اإىل »داع�ص« 

واأخواته���ا لتحقي���ق اأحالم���ه باالنت�سار 

والهروب من ماآ�سيه؟

ملاذا الزالت و�سائل التوا�سل االجتماعي 

الت���ي تن�ر فعالي���ات التكفريني، وجتّند 

االأن�س���ار يف دول اأوروبي���ة، وتعمل دون 

اأن تقفله���ا احلكومات الغربي���ة والغدارة 

االأمركي���ة التي متتل���ك ال�سيطرة واالإدارة 

لهذه املنظومة االإعالمية؟

»تغري���دات« التكفري���ني واأن�سارهم 

تتج���اوز ع����رات االآالف يومي���ًا، والتي 

ت�سط���اد ال�سحايا م���ن املت�سّفحني دون 

عوائق اأمني���ة اأو جغرافية، وال يقابلها اإال 

الي�س���ر من املتطوع���ني مببادرات  النذر 

فردية غر موؤ�س�ساتية، مما ي�سّهل ا�ستباحة 

عقول ال�سباب اأو ال�سطحيني اأو العاطفيني 

اإىل جالدي���ن  اأو املقهوري���ن، ليتحول���وا 

مغرَّر بهم يعيث���ون ف�ساداً يف االأر�ص وهم 

يظنون اأنهم ُيح�سنون �سنعًا وُير�سون اهلل 

�سبحانه وتع���اىل، ويتح�رون للغداء مع 

ر�سوله الكرمي، عرب تقدمي القرابني الب�رية 

من املدنيني االأبرياء بال�سيارات املفخخة 

واالأحزمة النا�سفة.

مب���ادرة توحي���د االأق���الم املواجه���ة 

واملقاومة للم����روع االأمركي التكفري، 

حلماي���ة االإن�ساني���ة والتعددي���ة الدينية 

والثقافية، ُتعترب خطوة متقدمة و�سحيحة 

لتطوير التن�سيق والتكامل بني ال�سحافيني 

واملوؤ�س�س���ات االإعالمية وهيئات املجتمع 

املدين ملواجه���ة منهج التكف���ر الذي ال 

ميك���ن ا�ستئ�سال���ه اإال باملواجهة الفكرية 

ون�ر الوعي، و»تطهر« الفقه الديني من 

االنحراف والتاأوي���ل امل�سبوه اأو اخلاطئ، 

الإنق���اذ االإن�سانية والر�س���االت ال�سماوية 

من الت�سويه والتفج���ر الذاتي، مما يوجب 

على كل فرد اأو جماعة م�سوؤولية الت�سدي 

لف�سح امل�روع التكفري.

»اإعالمي���ون �سد التكف���ر« ال يقت�ر 

على ال�سحافي���ني واأهل االإعالم، بل يعني 

كل م���ن ينطق كلمة اأو يكتب مقالة اأو يرّد 

اف���رتاء اأو يو�سح التبا�سًا حلماية احلقيقة 

والدين ب�سكل تطّوعي وجماعي.

مو�سكو - الثبات

هت اإليها  لّبت �سحيفة »الثبات« الدعوة التي ُوجِّ

للم�سارك���ة يف املوؤمتر الذي نّظمت���ه وزارة اخلارجية 

الرو�سية حتت عنوان: »اإعالميون من العامل االإ�سالمي 

يف مواجه���ة التطرُّف«، والذي ُعق���د يف مو�سكو على 

مدى يومني )8 - 9 كانون االأول اجلاري(، و�سط ح�سور 

دبلوما�س���ي واإعالمي و�سا�سة رو����ص، وح�سد كبر من 

اإعالميي اأكر من 16 دولة عربية واإ�سالمية.

وتلقى املوؤمتر ر�سالة من الرئي�ص الرو�سي فالدمير 

بوت���ني؛ يف اإ�سارة اإىل االأهمي���ة اخلا�سة التي يوليها 

الكرملني له���ذا املنتدى الذي يعمل يف اإدارة جمموعة 

»الروؤية اال�سرتاتيجية: رو�سيا والعامل االإ�سالمي«.

من�ّسق املنت���دى، الدبلوما�س���ي الرو�سي بنيامني 

بوب���وف، قال: اإننا ننظر بتفاوؤل اإىل االأفكار املطروحة، 

خ�سو�س���ًا تلك املتعلّق���ة بتو�سيع نط���اق جمموعة 

»الروؤية اال�سرتاتيجي���ة« لتعرب احلدود الرو�سية نحو 

الدول العربي���ة واالإ�سالمية، الأنه���ا مقرتحات مفيدة، 

و�سن�س���ع بع�ص امل�ساريع لتحقيق بع�ص االأفكار التي 

�سمعناه���ا يف هذا املنت���دى لنناق�سه���ا يف لقاءاتنا 

املقبلة، نظ���راً اإىل اأهميتها، لكونن���ا نعمل معًا، ويف 

الطريق ذاتها يف مواجه���ة املخاطر والتحديات التي 

تهددنا جميعًا«.

ميخائيل بوغدانوف؛ نائب وزير اخلارجية الرو�سي، 

قال اإن ب���الده م�ستعدة ملحاربة االإره���اب، وقد بداأت 

بهذه اخلطوة عمليًا، م�س���راً اإىل اأهمية وجود �سيا�سة 

اإعالمي���ة ملواجهة التطرّف با�سم الدي���ن، ومعترباً اأن 

مواجهة االإرهاب ه���ي من مهمة امل�سلمني للدفاع عن 

هويتهم.

من جهته، الدكتور ن�سيب حطيط، الذي مّت اختياره 

�سمن اللجنة التنظيمية املوؤلفة من 6 اأ�سخا�ص، كلجنة 

حت�سري���ة دائمة للموؤمتر، ملتابع���ة وتنفيذ تو�سيات 

املوؤمت���ر، وحت�سر املوؤمترات املقبل���ة، طالب ب�رورة 

تعري���ف االإرهاب، ووق���ف تدفق ال�سب���اب اإىل �سفوف 

االإرهابيني، وفر�ص الرقابة على الدول التي يجري فيها 

جتنيد ال�سباب للم�ساركة يف االأعمال االإرهابية، حمذراً 

من خط���ورة ت�سمية بع����ص و�سائل االإع���الم العربية 

والغربية لالإرهابي���ني ب�»مقاومني«، والفتًا اإىل اأن 80 

باملئة من املعلوم���ات التي ي�ستخدمه���ا االإرهابيون 

عل���ى مواقعهم يف االإنرتنت تاأت���ي من الغرب ودوائره 

اال�ستخباراتي���ة، مو�سي���ًا باإن�ساء »احت���اد« اأو غرفة 

عملي���ات م�سرتكة بني الو�سائ���ل االإعالمية اجلادة يف 

مكافحة االإره���اب، وتفعيل التن�سي���ق يف املعلومات 

املتعلق���ة مبكافح���ة االإره���اب، وتعي���ني ممثلني عن 

جمموعة »الروؤي���ة اال�سرتاتيجية« يف كل بلد؛ كمكتب 

متثيل���ي يق���وم بالتن�سيق م���ع املرك���ز يف ن�ساطاته 

املحلي���ة، ما يعطي حراكًا اأك���ر ودفعًا اأكرب ملا ت�سبو 

اإلي���ه هذه »املجموع���ة« ب�سكل اأو�س���ع. ودعا حطيط 

اإىل تاأ�سي����ص منتدى »اإعالمي���ون �سد التكفر«، والذي 

مت اإق���راره يف البيان اخلتام���ي، واإىل �رورة ت�سنيف 

نِّفت النازية والفا�سي���ة وال�سهيونية؛  التكفر كم���ا �سُ

كحركات عن�رية �سد االإن�سانية وفق القوانني الدولية.

روسيــا تنشط فــي مكــافـحــة اإلرهــــاب
»إعالميون ضد التكفير«.. لحماية اإلنسانية والتعددية

د. ن�سيب حطيط ورئي�س التحرير عبد اهلل جربي على هام�س املوؤمترميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئي�س الرو�سي خالل جل�سة االفتتاح

ف« »الثبات« تشارك في مؤتمر »إعالميون من العالم اإلسالمي في مواجهة التطرُّ
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مع االأ�سف، ما يزال بع�ص ال�سيا�سيني 

ي�سعون لو�سع لبنان ب�سعبه وموؤ�س�ساته 

ومقّدراته �سمن خيار املحور االأمركي - 

ال�سعودي، رغم ما اأنتجه هذا النمط من 

التعاطي من خراب على لبنان و�سعوب 

املنطقة.. اآخر هذه املهزلة اإقحام لبنان 

بخيار مواجهة االإرهاب بقيادة ال�سعودية؛ 

املتَّهمة الرئي�سية بدعم االإرهاب التكفري 

ومتويله..

عن ف�سل هذه اخليارات، وما ُيحكى 

عن مبادرة للرئي�ص �سعد احلريري، 

وانت�سار الدولة ال�سورية ومن خلفها 

ال�سعوب امل�رقية يف مواجهة الهجمة 

اال�ستعمارية، حتدثت جريدة »الثبات« 

مع النائب ال�سابق اإميل اإميل حلود، 

واإليكم اأبرز ما جاء:

ف�سل �سيا�سات الدول الداعمة لالإرهاب 

بح�سب النائب ال�ساب���ق اإميل اإميل حلود، 

وانف�س���اح توّرطهم يف دع���م املجموعات 

التكفري���ة، ه���و وراء �سع���ي ال�سعودية 

الإن�ساء حتالفها الهجني ملكافحة االإرهاب، 

يق���ول: بالفعل، اأمر م�سح���ك مبٍك اأن جند 

يف طليعة من يّدعي »مواجهة االإرهاب«، 

دواًل كال�سعودي���ة وقط���ر وتركي���ا.. وهم 

املتَّهم���ون االأوائل يف دعم���ه. قباًل، ميكن 

ه�س���م التحال���ف االأمرك���ي ل�«مواجهة 

االإره���اب« من ناحية ال�سكل، لكن مع هذا 

الهجني بالفع���ل، امل�ساألة حتّرنا  ال�سكل 

بني اأن نبك���ي اأو ن�سح���ك. ي�سيف حلود: 

ك�سف الرو�ص تورُّط تركيا باأخذ النفط من 

»داع�ص«، وتورُّط اأق���ارب الرئي�ص الرتكي 

رجب طيب اردوغان �رّعت من اإعالن هذا 

التحالف ب�سيغته املعلرَن عنها، لذّر الرماد 

بالعي���ون، ولعل املثل اللبن���اين العامي 

»حاميه���ا حراميه���ا« اأف�س���ل تعبر عن 

مهزلة م���ا ي�سمى »حماربة االإرهاب« من 

هذه الدول.

تبيي����ص  ال�سعودي���ة  �سع���ي  وب���ني 

�سفحتها وما ُيحكى عن ت�سوية - مناورة 

اأطلقها النائب �سع���د احلريري بخ�سو�ص 

تر�سيح الوزير ال�ساب���ق �سليمان فرجنية، 

يربط حلود ب���ني االأمرين لي�سر اإىل جدية 

ل »احلريري���ة ال�سيا�سية«  الطرح م���ن قبرَ

وم���ن ورائها ال�سعودي���ة وفرن�سا، ويقول: 

ل�سنا بحاج���ة اإىل كثر من اجلهد لتف�سر 

اأن الطرح بهذا التوقيت اأعمق مما يعر�سه 

االإعالم واالإعالميني، املوؤ�سف يف املو�سوع 

اأنه يو�سع �سمن خانة املحلي فقط، وهو 

ببعده وطرحه يتج���اوز املعطى الداخلي 

بكثر، وال�سوؤال املحوري واالأ�سا�سي يطال 

توقيت املبادرة.

ي�سيف حلود بهذا اخل�سو�ص: �سخ�سية 

فرجنية معروفة للقا�سي والداين، ومواقفه 

الوطني���ة واإرث���ه ال�سيا�س���ي وارتباط���ه 

وعالقات���ه باملقاومة و�سوري���ة والرئي�ص 

ب�س���ار االأ�سد ال لب�ص فيها، ومبجرد اختيار 

�سخ����ص فرجنية بالذات، هناك تاأكيد على 

انت�س���ار هذا اخلط، واإق���رار بعدم اإمكانية 

اإ�سقاط���ه، وه���ذه ايجابية كب���رة يجب 

االإ�س���اءة عليه���ا، اأما تفا�سي���ل املبادرة 

وانعكا�سها على الو�سع الداخلي فال يوجد 

ل فريقنا على االإطالق. ا�ستعجال من قبرَ

يوؤك���د حل���ود باملعلوم���ات ولي����ص 

بالتحلي���ل اأن الوزير فرجنية عندما التقى 

�سعد احلريري بنباهته مل يعده باأي �سيء، 

يقول حلود: مل يتم التط���رق اأبداً ال ب�سكل 

احلكوم���ة وال بقانون االنتخابات، وبغ�ص 

النظ���ر ع���ن »تبه���رات« االإع���الم بغية 

االإثارة، اأعتقد اأن ط���رح احلريري فرجنية 

رئي�سًا فيه من اجلدية، الأن ردة فعل رئي�ص 

القوات �سمر جعجع كانت راف�سة. ي�سيف 

حلود: فريقنا ال�سيا�س���ي ما يزال مر�سحه 

العماد مي�سال عون، وهذا ما يوؤكده الوزير 

فرجني���ة. فريقنا ال�سيا�س���ي، وعلى راأ�سه 

العماد مي�سال عون والوزير فرجنية �سمن 

حم���ور �سيا�سي طويل عري����ص متجه اإىل 

مرحلة حتقي���ق انت�سارات بال�سيا�سة تلي 

االنت�سارات الع�سكرية، وت�سديدي على هذا 

املو�س���وع هدفه احلد م���ن اأخذ املو�سوع 

بال�سخ�سي والعاطف���ي، الأن املو�سوع له 

عالقة باال�سرتاتيجي���ا واملنطقة، وما من 

ل احلريري هو ج�ص نب�ص. قبرَ

»احلريري���ة  اإق���رار  حل���ود،  ب���راأي 

ال�سيا�سي���ة« اأن رئي����ص اجلمهورية يجب 

اأن يك���ون ممثاًل للم�سيحي���ني، ومن فريق 

الثامن من اآذار، اأعادت العماد مي�سال عون 

ني قويني  كما فرجني���ة من بع���ده مر�سحرَ

لرئا�سة اجلمهوري���ة، وهذا االأمر - بح�سب 

حل���ود - على عالقة بتغي���ر �سياق عمل 

الدولة، يقول مرتكزاً على خربته يف العمل 

ال�سيا�سي وخربة والده الرئي�ص اإميل حلود: 

الرتكيب���ة اللبنانية اله�س���ة تعر�ست مع 

كل ا�ستحق���اق اإىل هزات، وهذا االأمر يجب 

مواجهته، براأي���ي، البداية تكون من خالل 

اإ�س���الح عمل املوؤ�س�س���ات والنظام، ولهذا 

ال�سبب يتطلب االأم���ر تعديالت د�ستورية، 

واالأخ���ذ مب���ا طرحه اأمني ع���ام حزب اهلل 

ال�سيد ن����راهلل ودعوت���ه اإىل عقد موؤمتر 

تاأ�سي�سي لتطوير النظام. 

ي�سيف حلود: بغ�ص النظر عن �سخ�ص 

رئي�ص اجلمهورية، ت�سحيح الدولة تفر�ص 

حلواًل بالعمق، لنطّوره �سمن �سياق اتفاق 

الطائف بت�سوية تر�سي اجلميع، والإ�سعار 

فة. كل مكونات الوطن اأنها غر م�ستهدرَ

وع���ن قانون االنتخاب���ات يوؤكد حلود 

باملعلوم���ات ولي�ص التحلي���ل، اأن قانون 

االنتخابات اأو »قانون ال�ستني« مل ُيبحث 

بني الوزير فرجني���ة و�سعد احلريري، على 

عك����ص ما �ُرِّب يف االإع���الم.. يقول حلود 

مك���رراً حديث���ه: عندم���ا ط���رح احلريري 

مو�س���وع اال�ستحق���اق الرئا�س���ي عل���ى 

فرجني���ة، مل يتح���دث االأخ���ر بت�سكي���ل 

احلكوم���ة وال قانون االنتخ���اب، ففرجنية 

اأذكى من اأن يعده ب�سيء، فاحلريري قبل اأن 

يتحدث عن مبادرة، ليقنع فريقه ال�سيا�سي 

بطرحه وليوقف املعرت�سني.. ويتابع حلود 

حديثه: قراأن���ا حتليالت اإعالمية ت�سر اإىل 

اأن الوزي���ر فرجني���ة يريد ال�س���ر بقانون 

ال�ست���ني، و�سخ�سي���ًا باإم���كاين القول اإن 

االإح�ساءات الرئا�سي���ة وال�سعبية لرئي�ص 

املردة �سليمان فرجني���ة بقانون الن�سبي 

تزيده قوة ال ت�سعفه.

�سورية

وماذا ع���ن امللف ال�سوري بعد التدخل 

الق���وي لرو�سيا؟ يق���ول النائ���ب االأ�سبق 

اإميل اإميل حلود: قب���ل احلديث عن تدّخل 

رو�سي وقبله اإيراين وح���زب اهلل، �سورية؛ 

برئي�سها و�سعبه���ا وجي�سها، اأوقوفوا اأ�سواأ 

موج���ة تكفرية يف املنطق���ة، ولو جنحوا 

يف �سورية خلرب���ت الكرة االأر�سية برّمتها 

ولي�ص لبنان وح�سب، فاالإرهاب ي�سبه اإىل 

حد كب���ر مر�ص »االإيب���وال« املعدي؛ كل 

العامل، مبن فيهم اأوروبا واأمركا، م�سطرون 

لوقف متدده، وهذا االأمر رغم اخل�سائر التي 

ُمني بها فريقنا يدفعنا اإىل الطماأنينة، الأن 

خياراتنا اأثبتت �سحتها.

حلود ال يدع���و اإىل ا�ستعج���ال اإعالن 

االإرهاب  االنت�سار، براأيه، بداي���ة مواجهة 

تكون ب�رب متويله واإم���داده لوج�ستيًا، 

والدور امل�سب���وه لل�سعودية وقطر وتركيا 

وا�س���ح للجمي���ع اليوم. عل���ى الغربيني 

تدف���ق  بع���د  خ�سو�س���ًا  واالأوروبي���ني، 

االإرهابي���ني اإىل بلدانهم، و�ربات باري�ص 

ولندن واأم���ركا، ال�سر م�سطرين ملواجهة 

االإره���اب عمليًا ولي�ص كالمي���ًا.. وي�سيف 

ا�ستوع���ب امل�ساألة وعرف  الرو�سي  حلود: 

اأن املواجهة اليوم يجب اأن تكون ع�سكرية 

- اأمنية، وبراأي���ي، �رب الطائرة احلربية 

الرو�سية جاء ليك�س���ف انزعاج اأنقرة من 

تراجع دور اجلماعات امل�سلحة التي متون 

عليهم، متامًا ك�رب »اإ�رائيل« للمقاومة 

الن�رة«،  يف �سوري���ة حلماية »جبه���ة 

فعالق���ة »اإ�رائيل« والتكفريني وا�سحة، 

وهي برعاي���ة دول اخللي���ج و«دينامو« 

ترك���ي، وه���ذا االأمر مع التدخ���ل الرو�سي 

اأعط���ى حمورنا دفع���ًا، رغ���م اأن احل�سم 

الع�سكري داخل �سورية بحاجة اإىل بع�ص 

الوقت، الأن ما مت زرعه من خاليا اإرهابية 

وما ُرمي يف �سورية من مليارات الدوالرات 

مل يت���م ا�ستخدامه���ا حت���ى يف جمي���ع 

حروب القرن���ني االأخرين، وكما يف الطب 

كذلك يف االأم���ن والع�سكر؛ يوجد عمليات 

ت�ستغرق ن�سف �ساعة، واأخرى ت�ستلزم 13 

�ساعة، لك���ن يف العمليتني ميكن القول اإن 

العمليتني ناجحتني، ويف �سورية االأحداث 

تتطلب بع�سًا من الوقت.

يجزم حل���ود اأن م�سلحة الغرب اليوم 

تتطلب وقف متدد »الوح�ص« الذي اأوجدوه 

عن���د حد مع���نّي، يق���ول: لك���ن ملحاربة 

االإرهاب قواعد، املطلوب حماربتها جديًا، 

االآن حماربتهم �سكلية، فاملحاربة  وحتى 

احلقيقية ينفذها اجلي�ص ال�سوري بالتعاون 

مع الرو�ص واإيران واملقاومة.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

إميل إميل لحود: قيادة السعودية في »محاربة اإلرهاب« مضحكة

لحود: لقاء الحريري - فرنجية 
لم يتطرق أبدًا إلى شكل 
الحكومة.. وال إلى قانون 

االنتخابات

اأما رئي�ص حتري���ر �سحيفة »الثبات«؛ 

عب���د اهلل جربي، ف���راأى اأن االإرهاب ظاهرة 

عاملي���ة ال ميك���ن اأن ُتن�س���ب اإىل دين، اأو 

تخت����ص بق���وم، وه���و �سلوك ن���اجت عن 

التطرّف الذي ال يكاد يخلو منه جمتمع من 

املجتمعات القدمية اأو املعا�رة، اأو غالة 

اأتباع دين مع���نّي، اأو عقيدة معّينة، الفتًا 

اإىل اأن ت�ريع���ات االإ�س���الم الربانية فيها 

م���ا يحافظ على العر����ص، والدم، واملال، 

ومن اأجل ذلك كان حترمي القتل، وال�رقة، 

والزنا، والقذف )اتهام االآخرين يف عر�سهم 

دون بّينة(.

وقال جربي: من غر املنطقي اأن جنرّم 

رهاب، رغم احلروب  امل�سيحية اأون�سفها باالإ

التي اأ�سعلها الغرب، ومل ي�سهد لها التاريخ 

وىل، ويف ليبيا  مثياًل يف احلرب الكونية االأ

يطايل 700 األف ليبي،  قت���ل اال�ستعمار االإ

ويف مدغ�سق���ر ُقتل 80 األف م�سلم وم�سلمة 

قتل  الفرن�سي  واال�ستعمار  واحد،  يوم  يف 

مليونًا ون�سف مليون يف اجلزائر امل�سلمة.. 

حّملنا  وال  امل�سيحية  جنرّم  مل  م�سيف���ًا: 

امل�سيحيني امل�سوؤولية عن م�رع 60 طفاًل 

العراق يف �سجن »اأبو غريب«،  اأبناء  من 

عرب  اأمهاتهم،  اأمام  اأطرافهم  تقطيع  بعد 

للعديد  ل�سنة  واالأ الذكرية  ع�ساء  االأ ربط 

�سالك الكهربائية.. نع���م، من غر  منهم باالأ

املنطقي اأن جنرِّم امل�سيحية واليهودية اأو 

رهاب، واال�ستعمار الغربي هو  ن�سفهما باالإ

من هّجر اأكر من 7 ماليني الجئ فل�سطيني 

ووعد  بزعم  لليهود  ووهبها  اأر�سهم،  من 

تلمودي توراتي.. فهل من العدالة واملنطق 

ل تبعات بع�ص من  اأن يجرَّم االإ�سالم اأو ُيحمَّ

اأحكامهم  االإ�سالم ويت�رفون وفق  يّدعون 

ولي�ص وفق اأحكام االإ�سالم القراآين وال�سنة 

النبوية ال�ريفة؟

وطالب جربي بت�سكي���ل هيئة توا�سل 

من امل�ساركني، الإقامة ندوات م�سرتكة مع 

�سخ�سيات من طوائ���ف ومذاهب متعددة، 

تك���ون حمف���زاً مل�روع كبر يت���م العمل 

على تو�سيعه واأهداف���ه م�ستقباًل من اأجل 

مواجهة التطرف والتكفر.

وقد �سدد باقي امل�ساركني على اأهمية 

و�سع ا�سرتاتيجية اإعالمية تتبلور يف اللقاء 

املقب���ل للموؤمتر، لتحديد اآلية تنفيذها يف 

امل�ستقبل، كما اأنه يج���ب ت�سخر االإعالم 

الرو�س���ي وترابطه مع االإع���الم يف الدول 

االإ�سالمي���ة يف تو�سيل الر�سالة االإعالمية، 

لت�س���ل اإىل اأكرب قدر ممكن من دول العامل، 

والعمل على التن�سيق الدويل، والتاأّكد من 

حمت���وى االإعالم االإلك���رتوين، الذي ي�سّكل 

اخلطر الرئي�ص يف مد االإرهاب بقوى �سابة 

وفتية.

اأم���ا البي���ان اخلتام���ي للموؤمت���ر 

فت�سّمن تقييم���ًا عاليًا لدور رو�سيا يف 

مكافح���ة االإرهاب واإ�ساع���ة اال�ستقرار 

يف ال����رق االأو�س���ط، واعت���رب رو�سيا 

�ركاء  مبنزل���ة  االإ�سالمي���ة  وال���دول 

اأهمية و�سع  ا�سرتاتيجيني، و�سدد على 

ا�سرتاتيجي���ة اإعالمية تتبلور يف اللقاء 

املقبل للمنت���دى لتحديد اآلية تنفيذها 

يف امل�ستقب���ل، كما اأن���ه يجب ت�سخر 

االإعالم الرو�سي وترابطه مع االإعالم يف 

الدول االإ�سالمي���ة يف تو�سيل الر�سالة 

االإعالمية، لت�سل اإىل اأكرب قدر ممكن من 

دول العامل.
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قانون االنتخ����اب يبقى حمل ال�شكوى 

م����ن اللبنانيني.. كان هذا وا�شحًا يف كل 

املراحل من����ذ اأكرث م����ن 73 عامًا، وكان 

موؤ�رشاً على عدم ا�شتقرار البالد واحلياة 

ال�شيا�شي����ة فيه، الت����ي تتميز بكثري من 

ال�شجيج وال�شخ����ب، والتي توؤكد مقولة 

�شمري لبن����ان الربوفي�شور �شليم احل�ص: 

»يف لبنان كثري م����ن احلرية وقليل من 

الدميقراطية«. لقد فّكر العهد االإ�شالحي 

االأب����رز يف تاري����خ البالد، وه����و العهد 

ال�شهابي، يف ذلك، لكن احلياة ال�شيا�شية 

الت����ي دّمرها العه����د ال�شمعوين بقانوين 

انتخ����اب 1953 و1957، واأنتج انتخابات 

العهد الثانية التي ذاع �شيتها بالتزوير، 

حاول العهد ال�شهاب����ي اإ�شالحها، فعجز 

ع����ن ذلك، واأنت����ج قانون الق�ش����اء اأو ما 

ُيعرف بقانون 1960، وهو ن�شخة منقَّحة 

عن قانون 1957.

كانت الغاية من هذا القانون اأن يكون 

ملرحلة انتقالية، ريثم����ا ت�شتقر احلياة 

ال�شيا�شية بعد اأح����داث عام 1958، لكنه 

ا�شتمر حتى العام 1992، وقد متّكن العهد 

ال�شهاب����ي، بُحكم االإ�شالح����ات االإدارية 

الت����ي قام به����ا، اأن يوؤّم����ن ا�شتقراراً يف 

البالد، الأن����ه با�رش يف بناء اأ�ش�ص الدولة 

واأ�ّش�ص  الر�شمي،  التعليم  احلديثة، فطّور 

وتو�ّشع ببناء دور املعلمني التي خرّجت 

اأف�شل املعلم����ني واملدر�شني، وو�ّشع هذا 

التعليم لي�شل اإىل معظم القرى النائية، 

كم����ا اأ�ّش�ص جمل�����ص اخلدم����ة املدنية، 

والتفتي�ص املرك����زي، وديوان املحا�شبة، 

وامل�رشوع االأخ�رش، وتنوير الريف،والبنك 

املركزي، وهلّم جرا.

مع تط����ّور التعليم وتاأ�شي�ص اجلامعة 

اللبنانية، و�شلت اإىل راأ�ص الهرم االإداري 

يف البالد كفاءات علمية وخربات مميزة، 

كما تط����ّور العمل ال�شيا�ش����ي والن�شال 

الدميقراطي، الذي �ش����ار يفرت�ص تطوير 

اآليات النظام.

هذه االإ�شالحات عل����ى م�شتوى بنية 

الدولة مل تطل النظام ال�شيا�شي، وحتديداً 

قان����ون االنتخابات، فكان����ت انتخابات 

1964 على نف�ص القان����ون، اأي اأن الطبقة 

ال�شيا�شي����ة جددت نف�شه����ا، وهو ما عرّب 

عنه الرئي�ص �شهاب نف�شه بو�شفها »اأكلة 

اجلبنة«.

ا�شتم����رّ ه����ذا اال�شتق����رار حتى حرب 

حزيران ع����ام 1967، وفيه����ا هزم العدو 

»االإ�رشائيل����ي« ث����الث دول عربية هي: 

م�����رش، و�شوري����ة، واالأردن، فك����ان ذلك 

مبنزلة موؤ�رش لتوحد كل القوى ال�شيا�شية 

املعادية الأي تطور �شيا�شي اأو دميقراطي 

يف الب����الد، فك����ان »احلل����ف الثالثي«، 

ومعادات����ه للعروبة، وم�شال����ح الفئات 

ال�شعبية.

وبدءاً من العام 1968، كان لبنان اأمام 

مرحلة جديدة م����ن االأزمات االقت�شادية 

واالجتماعي����ة وال�شيا�شي����ة، متّثلت يف 

حترك����ات �شعبي����ة وا�شع����ة، واإ�رشابات 

عمالية متعددة، واأزمات �شيا�شية، اأبرزها 

ا�شتقال����ة احلكوم����ة التي ك����ان يراأ�شها 

ال�شهيد ر�شيد كرام����ي يف ني�شان 1969، 

والت����ي ا�شتمرت �شبع����ة اأ�شهر يف مهمة 

ت�رشي����ف االأعم����ال، مل ت�شتوعب الطبقة 

ال�شيا�شي����ة واقع هذه االأزم����ات، فكانت 

انتخاب����ات ع����ام 1972 يف عهد الرئي�ص 

�شليمان فرجنية عل����ى نف�ص قانون عام 

1960، واإن ك����ان عه����د الرئي�ص فرجنية 

حاول اأن يق����وم ببع�ص االإ�شالحات، مع 

انتخاب����ه ع����ام 1970، وت�شكيله حكومة 

ال�شب����اب، فك����ان مر�ش����وم 1943 ال����ذي 

اأ�شدره وزير املالية اليا�ص �شابا، بفر�ص 

ر�شوم على امل����واد الكمالية امل�شتوردة 

لت�شجيع االإنتاج الوطن����ي، لكن اإ�رشاب 

التج����ار الوا�شع املدع����وم من جزء كبري 

من الطبق����ة ال�شيا�شية، اأف�شل خطة وزير 

امل����ال االإ�شالحية، كم����ا وّجهت �رشبة 

قا�شية مل�رشوع وزير ال�شحة االإ�شالحي 

املرح����وم د. اإمي����ل بيطار، ال����ذي حاول 

الت�شدي ملافيات الدواء، لكن حتالف هذه 

املافيات مع ق�شم من الطبقة ال�شيا�شية 

اأجه�ص امل�رشوع االإ�شالحي الهام للوزير 

البيط����ار، ال����ذي رم����ى ا�شتقالته بوجه 

اجلميع، فا�شحًا حتالف ال�شيا�شة واملال 

واالحتكارات، على حق املواطن اللبناين.

ه���ذا الواقع امل���اأزوم عل���ى امل�شتوى 

الداخلي ك���ان يتالقى مع الواقع العربي 

ال���ذي اأخذ يّتجه مع اأن���ور ال�شادات نحو 

ال�شلح مع »اإ�رشائي���ل«، وبالتايل نحو 

التاأزم، كانت ����رشارة منه كفيلة بتفجري 

الو�ش���ع اللبناين، وهو م���ا ح�شل فعاًل 

يف �شه���ر �شب���اط 1975، حينم���ا ك���ان 

�شي���ادو االأ�شماك يف �شي���دا يتظاهرون، 

وعل���ى راأ�شهم املنا�ش���ل الوطني الكبري 

النائب ال�شابق معروف �شعد، �شد �رشكة 

»بروتي���ني«، الت���ي كان م���ن اأعمدتها 

الرئي����ص كمي���ل �شمعون وم���ن اأهدافها 

احتكار ال�شي���د البحري، فج���رى اإطالق 

الن���ار عليه���ا، واأ�شي���ب املنا�شل �شعد 

بجروح خطرية، ا�شت�شه���د بعدها متاأثراً 

بجروحه.. لتكون بعدها ال�رشارة االأخرى 

يف 13 ني�شان 1975 بحادثة بو�شطة عني 
الرمانة التي دفعت البالد اإىل اأتون احلرب 

االأهلية التي ا�شتمرت حتى عام 1990.

كان ُيفرت�����ص اأن جت����ري االنتخابات 

النيابية عام 1976، لكن ب�شبب التطورات 

الت����ي اأخذت ت�شهدها البالد جرى تاأجيل 

التي تك����رر تاأجيلها  هذه االنتخاب����ات 

حتى العام 1992.

وهن����ا تكم����ن اخلط����ورة، الأن����ه براأي 

اخل����رباء يف العل����وم ال�شيا�شي����ة، لو اأن 

االأزمات الكربى التي اأخذت ت�رشب لبنان 

من����ذ الع����ام 1973، مثل اغتي����ال القادة 

الفل�شطيني����ني الثالثة، وم����ن ثم معارك 

اجلي�ص واملقاومة الفل�شطينية، و�شل�شلة 

الوا�شعة  وال�شعبية  العمالية  االإ�رشابات 

الت����ي اأخذت ي�شهدها لبنان، لو كان طور 

انتخابات  واأجريت  االنتخاب����ات  قانون 

مبّكرة، لكان لبن����ان تالفى كل ما مرّ به 

بعده����ا، خ�شو�شًا اأن خل����وة بيت الدين 

احلكومي����ة عام 1974 برئا�ش����ة الرئي�ص 

�شليمان فرجنية طرح����ت عناوين هامة 

كتعديل قانون االنتخاب، و�شعار رئي�ص 

احلكوم����ة تقي الدين ال�شل����ح بعد هذه 

اخللوة: »كل الوظائ����ف لكل الطوائف«، 

وغريها من االأمور.

وبعد اغتيال ال�شهيد معروف �شعد يف 

�شباط 1975، اإذ لو كان ح�شلت انتخابات 

نيابي����ة مبكرة، ولو عل����ى قانون 1960، 

لرمبا كان وفر لبن����ان الكثري من الدماء 

واخلراب..

اإذاً، ثم����ة حقيق����ة، وه����ي اأن التالعب 

باال�شتحقاقات االنتخابية موؤ�رّش على اأن 

البالد تذهب نحو املجهول.

ح�شل ذلك يف �شل�شلة التمديدات بني 

1976، و1992.
يف قان����ون 1996 بع����د الطائف، ُطرح 

يف م�رشوع قان����ون االنتخاب جعل عمر 

جمل�ص الن����واب 4 �شنوات و8 اأ�شهر، لكن 

املجل�����ص الد�شت����وري رّد ه����ذا القانون، 

واعت����ربه خمالفًا للد�شتور، الأنه ال يجوز 

التالع����ب بالوكالة ال�شعبي����ة، اإذ يجوز 

تق�ش����ري والية جمل�ص الن����واب عن اأربع 

�شنوات، لك����ن ال يجوز متديده����ا، اإال اأن 

الطبقة ال�شيا�شي����ة اللبنانية عمدت يف 

قانون ع����ام 2000 اإىل متديد عمر جمل�ص 

الن����واب 8 اأ�شهر، خمالفة م����ا اأكد عليه 

املجل�ص الد�شتوري وخالل الثمانية اأ�شهر 

هذه حدث����ت كل االزمات الت����ي ما نزال 

نعاين منها.

يف جمل�ص نواب 2009 - 2013، جرى 

متدي����د عمر جمل�ص النواب مرتني لوالية 

كاملة، ويف ذلك موؤ�رش خطري على واقع 

احلال، بحيث يب����دو البلد وكاأنه يعي�ص 

منذ التمديد، للوكال����ة ال�شعبية التي ال 

يجوز التالعب بها بتاتًا خارج �شناديق 

االقرتاع، اأننا يف اأزمة اأهلية باردة فحمى 

اهلل لبنان.

وللبحث �شلة..

اأحمد زين الدين

مساهمة في إنتاج قانون انتخاب يطّور الحياة الوطنية )2(
التمديد كان دائمًا مؤشرًا إلى أزمات أهلية خطيرة
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قامت ثل���ة من املجل�ص الطالبي يف 

»كلي���ة الدعوة اجلامعي���ة للدرا�شات 

بزي���ارة معر�ص بريوت  االإ�شالمي���ة« 

للكتاب يف قاع���ة »البيال«، بح�شور 

اأ�شتاذ االإعالم د. عبد الرحمن حجازي، 

واأمين���ة �شوؤون الدرا�ش���ات العليا هبة 

ج���ربي، وم�شاع���دة املدي���ر التنفيذي 

با�شمة غزاوي، واأم���ني �شوؤون الطالب 

اأحمد،  اأمي���ن  مرحلة االإج���ازة ال�شيخ 

وجمموعة  الطالبي،  املجل�ص  واأع�شاء 

من الطالب.

الزيارة �ش���ارك املجل�ص يف  وخالل 

حفل توقيع ديوان �شعري الأحد خريجي 

الكلية، بعنوان: »رع�شة قلب«، متمنني 

له مزيداً من ال�شبق يف هذا امليدان.

جتّم���ع  ا�شتنك���ر 

امل�شلم���ني  العلم���اء 

جرمي���ة االعت���داء على 

ال�شيخ  وح�شينية  منزل 

الزكزاكي؛ زعيم  اإبراهيم 

يف  االإ�شالمية  احلرك���ة 

اأنها  معت���رباً  نيجرييا، 

تاأتي خدمة لل�شهيونية 

الت���ي اأزعجه���ا انت�شار 

يف  املق���اوم  اخل���ط 

نيجرييا، وخدمة للخط التكفريي املعادي خلط املقاومة، وال�شاعي لن�رش 

االإره���اب الوهابي، ومطالبًا املجتمع الدويل بو�شع حد لالنتهاكات التي 

تط���ال جماعة كب���رية يف نيجرييا، والك�شف عن م�ش���ري ال�شيخ زكزاكي، 

وحماكمة املت�شببني باملجزرة.

طالب كلية الدعوة يزورون معرض الكتاب الدولي

خالل االطالع على من�شورات اإحدى دور املعر�ص يف »البيال«

تجّمع العلماء المسلمين يستنكر 
االعتداء على الشيخ الزكزاكي



منوعات

اأف��ق��ي

1 - الفاأل اخلري واخلرب ال�شار / اأف�شل
2 - بل���ون اللنب / ت�شبب اأملا اإم���ا ب�شبب نحلة اأو 

بالنار

3 - يقيم فيه اجلن / قبل حلظة

طــريـقـة اللعـب

تو�ش���ع االأرق���ام م���ن 1 اإىل 9 عامودي���ًا 

واأفقيًا على اأن ال يتكرر الرقم يف اأي اجتاه 

عامودي كان اأو اأفقي 
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6 - يف اجلوار )معكو�شة(
7 - متاثل وت�شاوي / ن�شف رابع

8 - عك�ص مر / اأوعية اأجنة الطيور / ثلثا �شور
9 - مت�شابهان / حمارب ياباين

10 - لها اأكرب بي�شة بني الطيور / مت�شابهان

معجون األسنان األسود.. األكثر بياضًا

w w w . a t h a b a t . n e t11

اأكدت درا�شة طبية حديثة اأن معجون 

االأ�شنان االأ�شود ه���و الطريق احلقيقي 

للح�شول على اأ�شنان نا�شعة البيا�ص، 

كون���ه يحت���وي على الفح���م الن�شط، 

الذي يعمل عل���ى تبيي�ص االأ�شنان من 

دون اأن ي����رّش به���ا اأو باللثة، بخالف 

مواد التبيي����ص االأخرى املوجودة يف 

معج���ون االأ�شنان التقليدي، بل ومينح 

ابت�شامة م�رشقة.

واأو�شحت الدرا�شة اأن الفحم الن�شط 

ي�شاعدك على التخل�ص من الت�شبغات 

اللوني���ة لالأ�شن���ان، والناجم���ة ع���ن 

تر�شب���ات ال�شاي والقه���وة وال�شجائر، 

ف�ش���اًل عن اأن���ه يحم���ي االأ�شنان من 

الت�شّو�ص.

اأخطاء يف تنظيف االأ�شنان

تنظي���ف االأ�شنان مرت���ني يف اليوم 

التنظيف  االأقل وا�شتخدام خيوط  على 

الإزالة بقايا الطع���ام بني االأ�شنان من 

الن�شائ���ح املتداولة ع���ن اأف�شل طرق 

العناية باالأ�شنان، لكن هناك معلومات 

كثرية خاطئة يتداولها النا�ص، منها:

الدعك ال�شديد اأف�شل طريقة لتنظيف 

االأ�شنان: هذه املعلومة خاطئة متامًا، 

اإذ اإن دع���ك االأ�شنان ب�ش���دة يوؤثر اأواًل 

على اللث���ة، وقد يت�شب���ب يف حدوث 

التهابات فيها، كم���ا اأنه يتلف الطاقة 

الواقي���ة لل�ش���ن. م���ن امله���م تنظيف 

االأ�شن���ان بعناي���ة لك���ن دون الدعك 

ال�شديد بالفر�شاة.

الت�شو����ص وراث���ي: الوراث���ة لي�شت 

م�شوؤولة عن ت�شو����ص اأ�شنانك.. بع�ص 

االأمور مثل �شكل ال�شن وحجمه يتدخل 

فيها العامل الوراثي، لكن الت�شّو�ص ال 

يتدخل فيه اإال عامل النظافة فقط.

ال�شاي االأ�شود ي����رش االأ�شنان: رمبا 

يوؤدي ����رشب ال�شاي االأ�ش���ود بكميات 

كبرية اإىل تل���ّون ال�شن قلياًل، لكن هذا 

ميكن اإزالته ب�شهولة بعمليات تنظيف 

االأ�شنان، اإال اأن ال�ش���اي االأ�شود لي�شت 

له اأ�رشار عل���ى ال�شن، بل بالعك�ص؛ اإذ 

اإنه ي�شاه���م يف تقوية ال�شن، نظراً اإىل 

احتوائه على مادة الفلوريد.

العلكة بديل ع���ن تنظيف االأ�شنان: 

م�ش���غ العلكة ال يغني يف اأي حال من 

االأحوال عن تنظيف االأ�شنان بالفر�شاة 

واملعجون، وبخيوط التنظيف. العلكة 

قد تك���ون و�شيلة اإ�شافي���ة للتنظيف، 

�رشط اأن تكون خالية من ال�شكر. ين�شح 

اخل���رباء با�شتخدام اأن���واع معينة من 

االأ�شنان.  لتنظيف  املخ�شو�شة  العلكة 

م�ش���غ العلكة ب�شكل ع���ام ي�شاعد يف 

زي���ادة اإنتاج اللع���اب، وبالتايل احلد 

من تركيز بع�ص االأحما�ص ال�شارة يف 

الفم.

التفاح واجل���زر ملكافحة الت�شو�ص: 

االإكث���ار من تن���اول اأي �ش���يء ياأتي 

بنتائج عك�شية، كما اأنه ال توجد مواد 

غذائية بعينه���ا تنّظف االأ�شنان ب�شكل 

الفر�ش���اة واملعجون.  تام وتغني عن 

التفاح ب�شكل خا�ص غني بال�شكر، لذا 

فاإن االإكثار منه لي�ص مفيداً لالأ�شنان.

االأ�شن���ان اللبني���ة ال حتت���اج اإىل 

عناي���ة: يعتق���د الكث���ريون اأن ظهور 

الت�شّو����ص يف االأ�شن���ان اللبنية لي�ص 

م�شكلة كبرية، الأنها �شتتغري يف كافة 

االأحوال. هذه املعلومة خاطئة متامًا؛ 

فت�شّو����ص االأ�شنان اللبنية يرتك اآثاره 

على االأ�شنان اجلدي���دة، ومن املمكن 

اأن حتدث تغيريات يف اللثة توؤدي اإىل 

من���و االأ�شنان ب�شكل غري منتظم، االأمر 

ال���ذي قد يحت���اج اإىل تدّخل جراحي 

بعد ذلك.

تنظيف االأ�شنان بعد االأكل مبا�رشة: 

من املف�شل بالطب���ع تنظيف االأ�شنان 

بع���د الوجب���ات، لك���ن احرت����ص من 

غ�ش���ل االأ�شنان بالفر�ش���اة بعد االأكل 

مبا�رشة، خ�شو�شًا بعد تناول الفواكه 

التي حتتويها  فاالأحما����ص  واحللوى، 

هذه املاأك���والت ُت�شعف مينا االأ�شنان، 

وبالتايل فتنظي���ف االأ�شنان بالفر�شاة 

بع���د االأك���ل مبا�رشة ميك���ن اأن ي�رش 

باملين���ا. ين�ش���ح االأطب���اء باالنتظار 

مدة 30 دقيقة بع���د االأكل، وقبل غ�شل 

االأ�شن���ان بالفر�ش���اة، فه���ذه الف���رتة 

مهمة ليقوم اللع���اب باحلد من تاأثري 

االأحما�ص يف الفم.

معجونات التبيي����ص ت�رش بال�شن: 

بع����ص اأن���واع معجون���ات تبيي����ص 

االأ�شنان حتتوي عل���ى مواد قوية جداً 

ميكن اأن ت�رش بال�شن، لكن احلل يتمثل 

يف اختيار االأن���واع التي حتتوي على 

م���واد فعالة غ���ري �ش���ارة باملينا، اأو 

اللج���وء اإىل عملي���ات التبيي�ص بعد 

م�شاورة الطبيب.

دقيقة واحدة تكفي لتنظيف االأ�شنان: 

الوق���ت املثايل لتنظي���ف االأ�شنان هو 

ثالث دقائق على االأق���ل، يف ال�شباح 

وامل�ش���اء، فهذه هي الف���رتة املثالية 

الإزال���ة امل���واد ال�شارة م���ن االأ�شنان، 

ولال�شتفادة م���ن تاأثري املعجون على 

ال�شن.

�رشر التدخني على االأ�شنان ظاهري 

فق���ط: اللون االأ�شفر ال���ذي يظهر على 

اأ�شن���ان املدخن لي����ص ظاهريًا فقط، 

مبعنى اأن عمليات التبيي�ص املعروفة 

ال تكفي الإزالته، فمع طول فرتة التدخني 

يتعمق اللون االأ�شفر يف ال�شن، كما اأن 

التدخني ي���وؤدي اإىل �شعف اإمداد اللثة 

بالدم، االأمر الذي من املمكن اأن يوؤدي 

اإىل التهاب���ات يف اللثة، وقد ي�شل اإىل 

فقدان االأ�شنان.

4 - م���ا ينزل من االأعني م���ن �شائل / ما 
يقتل االأحياء

5 - نقدم لك ال�شكر / جمع اأبي )من االإباء(
6 - و�شيل���ة الرتا�شل التقلي���دي / �شديق 

مقرب من امللك قدميا

7 - ن�ش���ف م�رشي���ون / �رشعته 300 األف 
كيلومرت يف الثانية

8 - عملة عربية
9 - بناها يف �شمال اأفريقية عقبة بن نافع
10 - من حاالت البح���ر / اأول رائد ف�شاء 

)رو�شي(

ع��م���ودي

1 - اأ�شع���ر �شعراء الع���رب / قل ب�شم اهلل 
الرحمن الرحيم

2 - خل���ط يف االأم���ور / غي���اب الذه���ن 
والرتكيز

3 - م�رشف / عا�شمتها نريوبي
4 - فرق���ة دينية مت�شوفة ت�رشب الدفوف 

/ ندخل

5 - نحطم / ن�شف اإقامات
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كاريكاتير

يتهافت الكثريون على 

ذكائهم،  م�ستوى  معرفة 

االختب���ارات  وتتع���دد 

ه���ذا  يف  املوج���ودة 

املج���ال، لك���ن هناك 5 

اأ�س���ئلة ذكاء غربية يف 

العامل، وهي:

ك���م  االأول:  ال�س���وؤال 

ا�ستمرت حرب املئة عام؟ 

اأ: 116 �سنة

ب: 99 �سنة

ج: 100 �سنة

د: 150 �سنة

اأين  الث���اين:  ال�س���وؤال 

ُت�سنع قبعات بنما؟

اأ: الربازيل

ب: ت�سيلي

ج: بنما

د: االكوادور

الثال���ث: يف  ال�س���وؤال 

الرو�س  اأي �س���هر يحتفل 

بثورة اكتوبر؟

اأ: كانون الثاين

ب: اأيلول

ج: ت�رشين االأول

د: ت�رشين الثاين

ال�س���وؤال الرابع: اأي من 

اال�سم  االأ�س���ماء هو  هذه 

ج���ورج  للمل���ك  االأول 

ال�ساد�س؟

اأ: جون

ب: األربت

ج: جورج

د: مانويل

ال�سوؤال اخلام�س: ما هو 

منه  اأخذت  التي  احليوان 

جزر الكناري ا�سمها؟

اأ: طائر الكناري

ب: الكنغر

ج: اجلرو

د: الفاأر

االأول:  ال�س���وؤال  جواب 

ا�ستمرت حرب املئة عام 

116 �س���نة؛ من عام 1337 
وحتى 1453.

جواب ال�س���وؤال الثاين: 

ُت�س���نع يف  قبعات بنما 

االكوادور.

الثالث:  ال�سوؤال  جواب 

بثورة  الرو����س  يحتف���ل 

اكتوبر يف ت�رشين الثاين.

جواب ال�س���وؤال الرابع: 

اال�سم االأول للملك جورج 

هو الربت.

جواب ال�سوؤال اخلام�س: 

ج���زر الكن���اري اأخ���ذت 

ا�س���مها من اجلرو، حيث 

اإن ا�س���مها الالتين���ي هو 

 ،insularia canaria
والذي يعني جزر اجلراء.

أغرب 5 أسئلة ذكاء في العالم

حينما يحكم القا�سي على متهم يف ق�سية ما وت�سل عقوبته 

اإىل حد االإعدام، هذا االأمر من اأ�سعب ما يكون يف حياة االإن�سان، 

فهو ينتظ���ر اأيامًا قليلة ويذهب اإىل امل���وت برجليه، لكن هذا 

االمر البّد منه، فلعل اجلاين يفّكر مليًا قبل ارتكابه اجلرمية.

م���ن املعروف اأن تنفيذ حكم االإع���دام على اجلاين يتم فجراً 

ولي�س يف اأي وقت اآخر، لكن ملاذا فجراً بالتحديد؟

يق���ال اإن فك���رة االإعدام لياًل جاءت م���ن دول الغرب، فكانوا 

ينّف���ذون حكم االإعدام فى منت�سف الليل، لكن الدول االإ�سالمية 

اختارت تنفيذ حكم االإعدام فجراً لهذه االأ�سباب:

ُيعط���ى الوقت الكايف للم�سوؤولني باإ�س���دار االأوراق اخلا�سة 

باملحكوم عليه.

يتي���ح الفر�سة الأهل املعدوم ال�ست���الم اجلثة، واإكرام امليت 

باأن ُيدفن.

يتيح فر�سة للمحكوم عليه باأداء ال�سالة قبل تنفيذ احلكم.

يق���ال اإن نف�سية االإن�س���ان تكون هادئ���ة وم�ستقرة يف هذا 

التوقيت.

تنفي���ذ احلكم بهدوء ودون �سجي���ج، حيث يكون ال�سجن يف 

حالة هدوء تام يف هذا الوقت، الأن ال�سجناء يكونون نيامًا.

ذ حكم اإلعدام فجرًا؟
َّ
لماذا ينف


