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تحرير الجرود.. وآثارها في لبنان

اليمن.. وانسداد أفق الحرب العبثيةماذا بعد تطهير جرود عرسال؟
انتصارات الجرود

آخر هزائم »14 آذار«؟
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 - نية  ال�شُّ الفتنة  وف�شل  االإرهــابــيــة،  التكفريية  الفتنة  �شقوط  بعد 
التكفريي،  االإرهـــاب  على  حتققت  التي  النوعية  واالنت�شارات  ال�شيعية، 
يبدو اأن خمططاً تخريبياً بداأ العمل به يف العامل العربي الإحداث فتنة 
�شيعية - �شيعية، ولوحظ يف هذا ال�شدد دخول دولة عربية كربى على هذا 
اخلط، ودفعها ماليني الــدوالرات يف الفرتة االأخــرية الأجل هذه اخلطة 

ال�شيطانية.

ألمـــــــة واحـــــــدة

AT H A B AT 440

الفتنة أشّد من القتل

الصراع األميركي - الروسي: توريط وضغط وتطويق

انتصارات سورية المتتالية.. 
العناد الكوري يعقلن عربدة القوة األميركيةوخيبة انتظار بعض اللبنانيين
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الجيشان معـًا في المعركة..

السعودية تنصح 
الحريري بزيارة دمشق
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إلى الحج.. والناس راجعة
ما تزال بع�ض ال�سخ�سيات والقوى ال�سيا�سية يف لبنان ترف�ض 

اأي عالق���ة ر�سمية مع �سورية بذريعت���ن: الأوىل اأن لبنان يناأى 

بنف�سه عن ال�رصاع يف �سورية، والثانية اأن ل حكومة معرَتف بها 

يف �سورية؛ كما قال رئي�ض حزب »القوات« �سمري جعجع.

اأثري جدل يف الأ�سبوع املا�سي داخل احلكومة اللبنانية حول 

هذه الق�سي���ة، بعدما اأعلن بع�ض ال���وزراء نّيتهم زيارة �سورية، 

لبحث اأو�ساع اقت�سادية وجتارية تهّم اجلانب اللبناين.

ق���د ل تكون هي املرة الأوىل التي يثار فيها مو�سوع العالقة 

م���ع �سورية، فقد بذل فريق »14 اآذار« جه���وداً حملية واإقليمية 

ودولي���ة ليح�سل على اعرتاف ر�سمي �س���وري بلبنان، من خالل 

فتح �سفارتن يف كال البلدي���ن، واعترب هذا الأمر اإجنازاً تاريخيًا 

ل�»ثورة ال�ستقالل 2005« بعد اغتيال الرئي�ض احلريري.

الغريب يف اجلدل الذي اأث���ري حول الزيارة الر�سمية ل�سورية، 

لي�ض اإظهار العداء للنظام يف ه���ذا البلد، فقد اأعلنت هذه القوى 

منذ �سن���وات رغبتها وم�ساركته���ا وحما�سها لإ�سق���اط النظام، 

وللعودة اإىل لبنان عرب مطار دم�سق، لكن ما يثري ال�ستغراب هو 

منط���ق تربير العرتا�ض على زيارة الوزراء الر�سمية ل�سورية. هذا 

املنطق هو منطق »اأعوج« وم�سلّل، لأنه يقول �سيئًا ويفعل �سيئًا 

اآخر؛ يقوم بالتن�سيق مع �سوري���ة يف ملف حترير جرود عر�سال 

ونقل امل�سلحن وعائالتهم اإىل داخل �سورية، ثم يرف�ض التعاون 

يف ملفات اقت�سادية وجتارية تهّم لبنان قبل �سورية!

ه���ذا املنطق يريد اأن يعلّم اللبنانين النتهازية والنفاق، بال 

مواربة.. يريد اأن يعّمم من���وذج اأن ال�سيا�سة هي فّن الكذب، وفن 

اخل���داع، اإذ كيف ميك���ن لعاقل اأن ي�سّدق اأن زي���ارة وزير لبناين 

ل�سورية �ست�سفي �رصعية على احلكومة ال�سورية، يف الوقت الذي 

يجل�ض ب�سار اجلعفري؛ مندوب �سورية يف الأمم املتحدة، وي�ستمع 

اإلي���ه مئات املندوبن عندما يتحدث ع���ن بالده وحكومته وعن 

الرئي�ض ب�سار الأ�سد؟

األ ي�سع���ر اأن�سار هذه القوى وال�سخ�سي���ات باحلَرج من هذا 

املنطق اله�ض عندما يرون البا�سات ال�سورية تنقل اآلف املدنين 

والع�سكري���ن من الأرا�سي اللبناني���ة اإىل الأرا�سي ال�سورية بعد 

الو�ساط���ة التي ق���ام بها مدير ع���ام الأمن الع���ام اللبناين مع 

ال�سلطات ال�سورية؟ 

األ ي�سّبب هذا املنطق اخلجل عندما تعّن احلكومة اللبنانية 

نف�سه���ا �سفرياً لبنانيًا يف �سورية قبل اأي���ام قليلة فقط من هذه 

ال�سج���ة حول زيارة ال���وزراء اإىل �سورية؟ وال�س���وؤال هو: اإىل من 

�سيقّدم هذا ال�سفري اأوراق اعتماده؛ اإىل رئي�ض احلكومة اللبنانية، 

اأم اإىل رئي����ض حزب »الق���وات«، اأم اإىل الرئي�ض ب�سار الأ�سد لكي 

ميار�ض مهامه الدبلوما�سية؟ 

يب���دو اأن البع�ض يف لبنان م�رصّ عل���ى اأن »يذهب اإىل احلج 

والنا�ض راجع���ة«، وحتى حلفاوؤهم رجعوا م���ن هذا احلج.. فقد 

اأبل���غ عادل اجلبري نف�سه »معار�سة الريا����ض« باأن الأ�سد باٍق، 

واعرتف الرئي�ض الفرن�سي اإمانويل ماكرون باأن الأ�سد هو الرئي�ض 

ال�رصعي ل�سورية... ودول عدة بداأت ت�ستعيد عالقاتها مع دم�سق 

�رصاً وعالنية، وم����رصوع »داع�ض« و»الن����رصة« يلفظ اأنفا�سه 

الأخ���رية يف �سورية واملنطقة.. واملعار�سة ال�سورية نعت نف�سها 

قبل اأ�سابيع.. 

اإىل اأي مدر�سة �سيا�سية ينتمي هذا الفريق يف لبنان؟

د.طالل عرتي�سي

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر: عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

لة من  معركة جرود عر�سال التي كانت موؤجَّ

العام 2014، كما قال �سماحة ال�سيد ح�سن ن�رص 

اهلل، مّتت اإدارته���ا مبنتهى العناية والدقة، كما 

قال نائبه ال�سيخ نعي���م قا�سم، لي�ض لطابعها 

الع�سكري وطبيعة العدو، بل لأن عر�سال البلدة 

كانت لغاية اأيار من العام 2016 بوؤرة املماحكة 

املذهبية للجوار ال�سيع���ي، واأي�سًا امل�سيحي، 

ني الذي حزم اأمره وح�سم  وقهراً للعر�سايل ال�سُّ

املعركة داخل البلدة يف �سناديق القرتاع العام 

املا�سي، وطرّي رئي����ض البلدية علي احلجريي 

املعروف ب�»اأبو عجينة«، و»ق�سق�ض اأجنحة« 

�سقيقه »اأبو طاقية«، واأعط���ى رئي�ض البلدية 

اجلديد با�س���ل احلجريي املث���ل يف اللبنانية 

ف اجلي�ض  ال�سادق���ة، وو�س���ع عر�سال بت����رصُّ

اللبناين ودعاه اإىل دخولها وفر�ض الأمن فيها، 

وبداأت هزمية فل���ول »14 اآذار« ال�سيا�سية يف 

قلب عر�س���ال قبل اأن تهزم يف اجلرود؛ ب�سقوط 

اإرهابين داخلين ا�ستخدمتهم خناجر يف ظهر 

الوطن وخا�رصة املقاومة، و»قم�سان عثمان« 

ل�ست���درار دم���وع التما�سيح عل���ى بلدة لي�ض 

له���م فيها ول يف اجلوار اأية م�سلحة انتخابية 

�سوى اأنها اآخ���ر معقل »مذهبي �سيا�سي« كان 

يتناف�ض على قطف ثمار وجود الإرهاب فيه كل 

جماعة »تيار امل�ستقبل«، ومعهم »اإ�سالميو« 

عكار وطرابل����ض، اإ�ساف���ة اإىل م�سيحيي »14 

ال�سه���ر« الذين كانوا يوهمون من بقي لهم يف 

�سارعهم اأن حماية القاع وراأ�ض بعلبك تتم عرب 

كال�سينكوف حمل���ه النائب »القواتي« اأنطوان 

زهرا ذات �سهرة ق�ساها مع �سباب القاع، الذين 

يحمل���ون اأ�ساًل اأ�سلحة فردية زّودتهم املقاومة 

بالكثري منها حلماية اأنف�سهم.

واإذا كان ترحي���ل 350 اإرهابي���ًا من »�رصايا 

اأهل ال�سام« باأ�سلحته���م الفردية، وفق �رصوط 

الدولت���ن اللبنانية وال�سورية، ُيعترب ا�ستكماًل 

لرتحيل اإرهابيي »الن����رصة« ومن ينا�رصهم، 

فاإن وجود ه���وؤلء يف خميم وادي احلميد كان 

الأخط���ر على الو�سع اللبن���اين اأكرث من �سواه 

خالل مع���ارك اجل���رود، لأنهم كان���وا القنابل 

املوقوتة الت���ي كانت �ستفّج���ر الو�سع داخل 

بلدة عر�سال لتحقيق ما ترنو اإليه »14 اآذار«، 

واإ�سعال حرب مذهبية كان���ت �سُت�سعل لبنان، 

لول حكمة اجلي�ض وقدرته على �سبط حتركات 

اإرهابيي وادي احلمي���د، ولول حكمة وووطنية 

اأبناء وفعالي���ات عر�سال، ويف مقدمتهم رئي�ض 

بلديتها با�سل احلجريي.

اأم���ا واأّن معرك���ة اجل���رود الأوىل قد انتهت 

بهزمية ماحقة لإرهابيي »الن�رصة«، ورحيلهم 

عن اأر�ض تعتربه���ا »14 اآذار« غري لبنانية اأو 

متناَزع عليه���ا مع �سوري���ة، ومعركة اجلرود 

الثانية ق���د بداأه���ا اجلي�ض اللبن���اين فعليًا، 

والن����رص فيها موؤكد عل���ى اإرهابيي »داع�ض«، 

م���ع مراعاة و�سع الع�سكرين الأ�رصى، الذي قد 

يوؤّخ���ر احل�سم قلياًل اإذا اقت�ست الأمور مفاو�سة 

»داع�ض« بع���د تطويقها للك�س���ف عن م�سري 

الع�سكرين، الذين �سيكون الك�سف عن م�سريهم 

واإط���الق �رصاحهم املطلب اللبن���اين الأول يف 

التفاو�ض من موقع القوة، ف���اإن »14 اآذار« اأو 

من بقي منها تعي����ض يف عامل اآخر من الوهم 

ل ب���ل الهلو�سة، خ�سو�سًا م���ن خالل املوؤمتر 

ال�سحفي للنائ���ب »الإقليمي« عقاب �سقر، اأو 

وقائع وت�رصيحات قائ���د »القوات اللبنانية« 

�سمري جعجع خالل زيارته مدينة زحلة.

ل موجب للتعليق عل���ى »م�رصحية عقاب 

�سقر« الت���ي اعترب فيه���ا اأن »ن�رص عر�سال« 

م�رصحية، ب���ل التعليق على ه���ذه »العلقة« 

التي ح�سلت بن �سقر والرئي�ض ميقاتي، حيث 

اإن كاًل منهما هدد بفتح ملفات بحجم جملدات 

ون�رصها على »حبال الغ�سيل«، رغم اأنها حتمًا 

غري نظيف���ة، لكننا نقول للنائب �سقر: يا رايح 

عاحلج والنا�ض راجعة.

ل التغي���ري يف املوق���ف الأمريك���ي نتيجة 

انت�سارات اجلي����ض ال�سوري يف اجلنوب وعلى 

احلدود م���ع الأردن، ول هزمية زبائن »احلليب 

واحلفا�س���ات« يعرتف بها النائ���ب �سقر، ول 

ن�سيحة عادل اجلب���ري باأن الرئي�ض الأ�سد باٍق، 

ول التغي���ريات الدراماتيكي���ة التي حت�سل يف 

ال�سعودي���ة عل���ى طريقة »م���ات امللك عا�ض 

املل���ك« والروؤو�ض التي تتطاير و�سوف تتطاير 

وراأ����ض عادل اجلبري من �سمنه���ا، ول ا�ستقالة 

ريا����ض حجاب من رئا�سة وفد التفاو�ض با�سم 

»املعار�س���ات«، ول اإع���الن »رئي�ض حكومة 

املعار�سة ال�سورية« اأن الأموال قد �سّحت وميكن 

لأي »وزي���ر« فيها اأن يعمل تطوُّعيًا، وكل هذه 

التطورات التي تكت���ب نهايات حمور »الربيع 

العرب���ي الأ�سود« وم���ا زال عقاب �سقر و�سواه 

يكاب���رون عليها، ويرف�سون تطبيع العالقة مع 

ال�سفري  ال�سورية، ويطالب���ون برحيل  احلكومة 

ال�سوري وا�ستقدام من ميّثل املعار�سة ال�سورية 

لفت���ح مكتب يف لبنان، وعق���اب �سقر ل ميون 

على م���رت واحد خ���ارج ملجئه كاأح���د اأزلم 

الرئي�ض احلريري، واأح���د اأبرز الروؤو�ض الطائرة 

من املجل�ض النيابي املقبل، لأن زحلة لن يطلع 

 له من عنقوده���ا حبة عنب، ولو كانت فا�سدة. 

ونبقى يف زحلة، حي���ث ت�ستوقفنا كلمة قائد 

»القوات« ال�سيد �سمري جعجع حن قال: »14 

اآذار انتهت تنظيمي���ًا، لكنها باقية كم�رصوع«، 

ول موجب للت�ساوؤل ع���ن هذا امل�رصوع، مادام 

اأ�سا�ض »14 اآذار« اأنها حتالف انتخابي يحاول 

كل حزب فيه���ا اليوم ا�ستخدامها كمظلة بالية 

للبق���اء يف ال�س���ارع الآخر، وح�س���ور النائب 

امل�ستقبل���ي الوزي���ر جمال اجل���راح من دائرة 

البقاع الغربي را�سيا اإىل دائرة زحلة للرتحيب 

بال�سيد جعج���ع، ما هو �سوى تغطي���ة �ُسّنية 

حريري���ة يف منطق���ة تاريخه���ا عروبي على 

نا�رصي على �سلفي على »حريري«، و�سارعها 

ني يعترب ال�سيد جعجع حليف  النتخاب���ي ال�سُّ

اأم���ر واقع، ولعل الهزائ���م الإقليمية والداخلية 

ال�سيا�سية الت���ي مت���زّق »14 اآذار«، لن تبقي 

منها �سوى �رصاذم تدخل املجل�ض النيابي حتت 

عنوان قدمي جديد: »م����رصوع الدولة«؛ الدولة 

الفا�س���دة واملنهوبة والذليلة التي ت�سبه بقايا 

»14 اآذار«.

اأمني اأبو را�سد

أحــداثأحــداث2

انتصارات الجرود.. آخر هزائم »14 آذار«؟

املكابرون من بقايا »ثوار االأرز« ال يرغبون باالعرتاف بالواقع واحلقيقة
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همسات
كالم يف غري حمله

راأت م�س���ادر متابعة يف الكالم ال���ذي ي�سدر عن اإعالم 

فل���ول »14 اآذار«، باحتمال وق���ف امل�ساعدات الأمريكية 

للجي����ض اللبناين يف حال م�ساركة حزب اهلل يف معركة 

جرود راأ�ض بعلبك والفاكهة والقاع، باأنه غري دقيق وغري 

واقع���ي، لأن املعركة �ستكون �س���د »داع�ض« التي تقود 

الوليات املتحدة حتالفًا �سدها.

ت�ساوؤلت يف حملّها

ت�ساءلت مراجع اقت�سادية عن اإ����رصار فلول »14 اآذار« 

على ع���دم التن�سيق والتعاون مع ال�سلط���ات ال�سورية، 

�سائلة اأنه بع���د �سيطرة اجلي�ض العرب���ي ال�سوري على 

احل���دود الربي���ة م���ع الأردن وتاأمن الطري���ق الدولية 

واحتم���ال عودة حرك���ة النقل والرتانزي���ت، هل �سيبقى 

هوؤلء عل���ى موقفهم من الدولة ال�سوري���ة، اأم يعتقدون 

اأنه ميكن التعام���ل ب�»املفرّق« اأو ب�»القطعة« وفق ما 

ينا�سبهم.

اأبو مالك يعتقل اإخوانه

ُعل���م اأن اأمري »جبهة الن�رصة« يف القلم���ون �سابقًا اأبو 

مالك التلي، با�رص فور و�سوله اإىل اإدلب باعتقال عدد من 

قادته وعنا�رصه، بتهمة اأنه���م عمالء ل�»داع�ض«، وكما 

ُعلم اأي�سًا فاإن بن هوؤلء بع�ض اللبنانين.

»فّن« ال�رصقة

لوحظ اأن اأحد الوزراء الذين ت�سلموا للمرة الأوىل من�سبًا 

ر�سميًا، يق���وم باخرتاع منا�سبات غ���ري واقعية، ويكلّف 

اإح���دى ال����رصكات ذات الرتباط احلزب���ي لتنفيذ واإدارة 

الحتفال مقاب���ل �سخاء مايل غري معق���ول، ما اأدى اإىل 

حالة غ�سب يف الوزارة املعنية.

الوزير املذهبي

دعا وزي���ر يقّدم نف�سه على اأنه غاي���ة يف الدميقراطية، 

اأحَد املوظفن اإىل مكتب���ه لتطييب خاطره، بعدما انتقد 

املوظ���ف ت�رصفات الوزير الفئوي���ة الفا�سحة، والفاجرة 

مذهبيًا.

ف�ساد ل ُيطْمئن

تقّدم اأحد مديري القطاعات من مدير عام اإحدى الوزارات 

باعت���ذار خطي، مرّره املدير العام على املديريات كافة، 

واأر�سل ن�سخة منه اإىل ق�رص مرجعه ال�سيا�سي.. وقد تبلّغ 

املعت���ذر اأن ملفه يف الف�ساد ت�سّخم اإىل درجة جتعله ل 

يطمئن اإىل م�ستقبله.

حترُّك »ن�ِسط«

لوحظ حترُّك ن�ِس���ط يف الآونة الأخرية لبع�ض من ُيطَلق 

عليهم »�سيعة ال�سف���ارة«، وقد ترافق ذلك مع النت�سار 

الهام الذي حققت���ه املقاومة على الإرهاب التكفريي يف 

جرود عر�سال.

ا�ستقالت باجلملة

ُعلم اأن حزبًا علماني���ًا - عائليًا �سهد ا�ستقالت وا�سعة 

لأبناء اإحدى العائالت، ب�سبب ما ُو�سف ب�»اإهمال حقوق 

العائل���ة ل�سالح اأخرى«، عل���ى خلفية التوريث يف هذا 

احلزب.

نهاية »ماأ�ساوية«

نعت م�س���ادر يف ما ي�سم���ى »املعار�س���ة ال�سورية«، 

الئتالف���ات املعار�س���ة، وراأت اأن ال����رصاع القط���ري - 

اخلليج���ي اأطاح مبا تبّقى من ه���ذه الفلول التي مل تكن 

يف اأي ي���وم من الأيام متما�سك���ة، ولفتت هذه امل�سادر 

اإىل لبنانين متحم�سن ملا ي�سمونه »الثورة ال�سورية« 

ب���داأوا يح�سبون احل�ساب لالآتي من الأيام، وكيف ميكنهم 

- كعادتهم - اأن يتحّولوا من مكان اإىل اآخر.

ا�ستطالع بالنار

توّقع���ت م�سادر ميداني���ة اأن تبداأ معرك���ة جرود القاع 

وراأ����ض بعلب���ك والفاكهة خ���الل �ساع���ات، م�سرية اإىل 

قة التي يوّجهها اجلي����ض اللبناين اإىل  ال�رصب���ات املن�سَّ

مواقع »داع�ض«، والتي توقع خ�سائر فادحة يف التنظيم 

الإرهابي، وا�سفة ذلك اأنه ا�ستطالع بالنار.

�سّكل���ت ق�سي���ة احت���الل 

اجلرود اللبنانية على احلدود 

منذ  �سوري���ة  مع  ال�رصقي���ة 

بداي���ة احلرب عل���ى �سورية، 

واقت�سادية  اأمني���ة  اإ�سكالية 

�سيا�سية  وكذلك  واجتماعية، 

حي���ث انق�س���م اللبناني���ون 

وطال���ب بع�سه���م بتنظي���م 

عملي���ة ا�ستقب���ال النازحن 

مب���ا يت���الءم م���ع الواق���ع 

اللبن���اين، حي���ث راأى فيهم 

ذراع���ًا ع�سكرية ي�ستطيع من 

مع  التوازن  اإح���داث  خاللها 

املقاومة يف الداخل اللبناين، 

الداخ���ل  يف  وا�ستثماره���ا 

املعار�سة  دعم  عرب  ال�سوري 

امل�سلحة يف منطقة ح�سا�سة 

قريبة من دم�سق، وتقطع طرق 

للمقاومة، وبالتايل  الإم���داد 

النازحن،  خميم���ات  ف���اإن 

يف عر�س���ال خ�سو�سًا، متّثل 

»التدّخل املبا�رص« الع�سكري 

اآذار«   14« لقوى  وال�سيا�سي 

يف احلرب على �سورية.

واآثار حترير  بداأت مفاعيل 

ق�س���م من اجل���رود اللبنانية 

اجلماع���ات  م���ن  املحتل���ة 

النازحن  بغط���اء  التكفريية 

�سيا�سي  وبغط���اء  املدنين، 

ومذهبي لبناين، حيث بادرت 

القوى احلليفة ل�سورية، ويف 

مقدمها حركة اأمل وحزب اهلل، 

اإىل ك�رص املقاطعة ال�سيا�سية 

بن  والقت�سادية  والأمني���ة 

لبن���ان و�سوري���ة، وتعري���ة 

عند  املواقف  »ازدواجي���ة« 

القوى الأخ���رى، حيث يوافق 

اجلميع عل���ى تبادل ال�سفراء 

لبن���اين  �سف���ري  وتعي���ن 

والعالق���ات  دم�س���ق،  يف 

والتجاري���ة  القت�سادي���ة 

يقولون بعدم  لكنهم  وغريها 

التوا�سل م���ع دم�سق، تنفيذاً 

واإيحاءات خارجية،  ل�سغوط 

مراعاة  داخلي���ة،  ومكاب���رة 

ال���ذي حرّ�سوه  جلمهوره���م 

طوال اأكرث م���ن ع�رص �سنوات 

�سوري���ة وخّيبته من  عل���ى 

التي  واملواعيد  الوع���ود  كل 

اأبلغ���وه اإياه���ا ع���ن رحيل 

الرئي�ض الأ�سد و�سقوط �سورية 

امل�سلّحة  املعار�سة  وا�ستالم 

املقاومة يف  احُلكم، وح�سار 

لبنان، واإعادة الإم�ساك بزمام 

ال�سلطة ب�سكل مطلق.

لبن����ان  ج����رود  حتري����ر 

لتحرير  اجل�����رص  ال�رصقية هو 

الق����رار ال�سيا�س����ي اللبن����اين 

ال�سغوط����ات اخلارجية  م����ن 

البديلة واملتكاملة  الع�سكرية 

الع�سكري����ة  ال�سغ����وط  م����ع 

والأمنية للعدو »الإ�رصائيلي« 

حتري����ر  وبالت����ايل  جنوب����ًا، 

العالقات ال�سورية - اللبنانية 

التي وللتذك����ري مل ُتقطع ومل 

ُي�سح����ب اأو ُيط����رد ال�سف����راء 

البلدين طوال  من عا�سمت����ي 

الأح����داث ال�سوري����ة، خ����الف 

م����ا قام����ت به معظ����م الدول 

العربية وحتاول بع�ض القوى 

ال�سيا�سية ال�سري عك�ض الجتاه 

والتيار ال�سيا�سي الدويل، حيث 

والغربية  العربي����ة  الدول  اإن 

بداأت باإعادة الت�سال بدم�سق 

وع����ودة  للتع����اون  متهي����داً 

ال�سف����راء، بعدم����ا ف�سلت يف 

حتقي����ق �سعاراته����ا باإ�سقاط 

اأو الدول����ة  الرئي�����ض الأ�س����د 

ال�سوري����ة، وينطبق على هذه 

احلج  »يرزق����ك  مث����ل  القوى 

والنا�ض راجعن«.

حتري���ر العالقات ال�سورية 

- اللبناني���ة هو يف م�سلحة 

م���ع  وال�سعب���ن،  البلدي���ن 

اأرجحية ل�سالح لبنان، الذي 

يق���ف مبوقع الأك���رث حاجة 

القت�سادية  العالق���ات  لهذه 

لت�سدير  والأمنية  والتجارية 

الأ�س���واق  اإىل  منتجات���ه 

العربي���ة، وبرجم���ة التبادل 

الزراع���ي حلماي���ة الزراعات 

تنظيم  وكذل���ك  اللبناني���ة، 

ل  عودة النازح���ن دون تدخُّ

دويل اأو اإقليم���ي، بعد جناح 

ترحيل امل�سلحن والنازحن 

م���ن عوائله���م ب�س���كل اآمن، 

وبرعاي���ة الدولتن ال�سورية 

واللبناني���ة، واملقاوم���ة يف 

املرحل���ة الأوىل، مع ترحيل 

م�سلحي »جبه���ة الن�رصة«، 

الثاني���ة ترحيل  واملرحل���ة 

م�سلحي »�رصايا اأهل ال�سام« 

وت�سهي���ل  عوائله���م،  م���ع 

الدول���ة ال�سورية للم�سلحن، 

وا�ستقباله���م عل���ى اأرا�سيها 

مع ما ميّثل م���ن عبء اأمني 

ونف�سي على الدولة واجلي�ض 

وال�سعب ال�سوري.

حتري���ر اجل���رود والق���رار 

ال�سيا�س���ي ميثل بداية نهاية 

اآذار«   14« ق���وى  اأح���الم 

املراهنة على �سقوط �سورية، 

واإع���الن عن بداي���ة مرحلة 

�سيا�سية جدي���دة يف لبنان، 

ل اللبناين  ُتغلق بوابة التدخُّ

ال�سورية،  للدول���ة  املعار�ض 

واإعالن  وع�سكري���ًا،  �سيا�سيًا 

غلبة املوق���ف املقاوم على 

موق���ف املعار�سات ال�سورية 

وحلفائه���ا يف لبنان، وف�سل 

جدي���د للم����رصوع الأمريكي 

- »الإ�رصائيل���ي«، يف لبنان 

خ�سو�س���ًا واملنطقة عمومًا، 

اأن يتزامن هذا  وخ���ري ق���َدر 

النت�سار ال�سيا�سي للمقاومة 

يف لبنان م���ع انت�سارها يف 

حرب متوز 2006.

د. ن�سيب حطيط
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تحرير الجرود.. وآثارها في لبنان

تحرير الجرود فشل جديد 
للمشروع األميركي - 

»اإلسرائيلي« في لبنان 
والمنطقة

اأمني عام حزب اهلل ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل.. قائد االنت�صارات
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ماذا بعد تطهير جرود عرسال؟
لطاملا اعُتربت احلدود مفتاح الدولة 

ونافذتها على الع���امل، حيث تكون بابًا 

مفتوح���ًا عل���ى م�رصاعيه، �س���واء على 

امل�ساكل اأو على الدعم، ولعل احلدود مع 

الدول املجاورة وم���دى ه�سا�ستها كانت 

وما زالت املركز الرئي�س الذي تعتمد عليه 

اأي جمموعة م�سلحة داخل الدولة، �سواء 

كانت حركة مقاومة اأو جمموعات مترُّد اأو 

�سواها، لتح�سل على الدعم اال�سرتاتيجي 

الذي يبقيها على قيد احلياة، وذلك مرتبط 

اإىل حد بعيد بوجود عمق ا�سرتاتيجي لها 

يف ال���دول املجاورة، ت�ستم���ّد منه القوة 

والقدرة على ال�سمود، و�سمن هذا االإطار 

�سّكلت احلدود اللبنانية - ال�سورية طيلة 

فرتة عم���ل املقاومة يف جن���وب لبنان، 

العم���ق اال�سرتاتيجي الذي اعتمدت عليه 

للح�سول على الدعم ال�سوري واالإيراين.

هذا يف املبداأ الع���ام، ويف التطبيق 

�سّكلت احلدود ال�سورية مع كل من العراق 

وتركيا واالأردن ولبنان، اخلا�رصة الرخوة 

للدول���ة ال�سورية منذ بداي���ة االأزمة يف 

العام 2011، حيث ا�ستطاعت املجموعات 

امل�سلح���ة يف الداخل ال�س���وري احل�سول 

على الدعم وال�سالح والعتاد والرجال عرب 

هذه احلدود، خ�سو�سًا احلدود الرتكية.

ا�سرتاتيجي���ة  و�سم���ن  هن���ا،  م���ن 

ا�سرتجاع احلدود وال�سيطرة عليها، يّتجه 

اجلي�س ال�س���وري وحلف���اوؤه اإىل احلدود 

م���ع االأردن والعراق، فاحلدود العراقية - 

ال�سورية هي حاجة ُملّحة الإبقاء التوا�سل 

اإيران  اجلغرايف والدعم اال�سرتاتيجي من 

حتى �سوري���ة فلبنان، واأم���ا احلدود مع 

االأردن فللجي����س ال�سوري م�سلحة اأكيدة 

يف اال�رصاع لل�سيط���رة على تلك احلدود 

واقتط���اع ما ا�ستطاع م���ن املعابر، وهو 

م���ا جتلّى باإعالن���ه ال�سيط���رة على كل 

املعابر احلدودية مع االأردن يف حمافظة 

ال�سويداء.

اإذاً، يبدو اأن اجلي�س ال�سوري واحللفاء 

قد ا�ستف���ادوا من اخلط���ة الرو�سية التي 

اعتم���دت على اإن�س���اء »مناطق تخفيف 

التوتر« للتفرُّغ لقتال »داع�س« وحترير 

اأك���رب قدر ممكن م���ن اجلغرافيا ال�سورية، 

ه نحو احلدود لفتح  وعلى خطٍّ مواٍز التوجُّ

ثغرات اأو ال�سيطرة عليها بالكامل جتنُّبًا 

الأي م�رصوع لع���زل دم�سق عن حميطها، 

وعل���ى خطٍّ ثالث، اإقن���اع امل�سلحني يف 

الداخل ب����رصورة عقد امل�ساحلات واإلقاء 

ال�سالح واال�ستفادة م���ن العفو الرئا�سي، 

وه���و اأمر بات اأ�سهل الي���وم مع االإحباط 

الذي يعاني���ه املعار�سون مما يعتربونه 

عنهم«،  املتح���دة  الوالي���ات  »تخلّ���ي 

والبلبلة التي وّلدته���ا االأزمة اخلليجية 

يف �سفوفهم.

ا�ستف���ادت  لبن���ان،  خ���ّط  وعل���ى 

املجموعات امل�سلحة ال�سورية، منذ بداية 

االأزمة، م���ن ه�سا�سة احل���دود بني لبنان 

و�سوري���ة وتداخلها اجلغ���رايف، فح�سلوا 

على ال�س���الح والعتاد واأقاموا مع�سكرات 

تدري���ب، وا�ستجمعوا قواهم مرات عديدة، 

ملهاجمة  اللبنانية  االأرا�سي  وا�ستخدموا 

ا�ستغ���ّل  حي���ث  العك����س،  اأو  دم�س���ق، 

االإرهابي���ون التفلُّ���ت عل���ى احلدود بني 

البلدين الإر�سال �سيارات املوت اإىل الداخل 

اللبناين وقتل االأبري���اء، ويف الكثري من 

االأوق���ات ح���اول امل�سلح���ون ا�ستخدام 

االأرا�سي التي �سيطروا عليها على احلدود 

ع يف الداخ���ل اللبناين، وحماولة  للتو�سُّ

احتالل عر�سال وما حولها، وهو ما اأف�سله 

اجلي�س اللبناين عام 2014.

ومن���ذ ع���ام 2013، وبالتحديد بعد 

معرك���ة الق�س���ري وما تالها م���ن معارك 

يف حم�س و�سقوط قلع���ة احل�سن، بداأت 

احل���دود اللبناني���ة تخرج م���ن معادلة 

تق���دمي الدع���م املفت���وح للمجموع���ات 

امل�سلحة يف �سوري���ة، وبقيت املخيمات 

يف عر�س���ال وجرودها خ���ارج اإطار تلك 

املعادلة؛ اأي اإخراج احلدود اللبنانية من 

وظيفته���ا يف دعم املقاتل���ني ال�سوريني، 

وذلك للح�سا�سي���ة املذهبية التي تطبع 

املنطقة، والأن ق�سم���ًا من اللبنانيني قام 

عل���ى منع اإقفال هذا املل���ف حتت �ستار 

»دع���م عر�سال« وم���ا اإىل هنالك، وذلك 

يف حماوالت مك�سوف���ة ملنع �سقوط اآخر 

معقل للم�سلحني ال�سوريني على احلدود 

اللبنانية ال�سورية.

»الن�رصة«  خ���روج  وبعد  والي���وم، 

ه اجلي�س  و»�رصاي���ا اأهل ال�س���ام«، وتوجُّ

اللبن���اين للق�ساء عل���ى »داع�س« فيما 

تبّق���ى من اجل���رود، تك���ون ق���د انتهت 

وظيفة احل���دود اللبنانية - ال�سورية يف 

دعم »الث���ورة« ال�سورية، و�سقطت ورقة 

اإ�سافية م���ن اأوراق الق���وة يف يد القوى 

املعادي���ة للدول���ة ال�سورية، وه���و اأمر 

�سيوؤثر على امليدان ال�سوري، وعلى قدرة 

للبنان  امل�سلحني يف املناطق املجاورة 

على ال�سمود وتلقي الدعم، مما �سيدفعهم 

اإىل القب���ول بامل�ساحل���ات م���ع اجلي�س 

ال�سوري.

اأم���ا يف الداخل اللبناين، فاإن خروج 

امل�سلحني يعني �سقوط »االأوهام« التي 

�سّدقها البع�س بقدرة املخيمات ال�سورية 

على ت�سكيل ورق���ة �سغط ع�سكرية على 

املقاوم���ة يف لبن���ان، كم���ا اأن خ���روج 

»النُّ����رصة« الت���ي كانت تتلق���ى دعمًا 

قطريًا، يفي���د بطريقة غري مبا�رصة »تيار 

ال�سيا�سيون  اإذ �سي�سع���ف  امل�ستقب���ل«، 

ني،  املح�سوبون على قطر يف ال�سارع ال�سُّ

كما �سي�ستفيد اأهل عر�سال الذين ناف�سهم 

ال�سوري���ون على لقمة عي�سه���م وقطعوا 

م�سدر رزقهم باحتاللهم اجلرود ومنعوهم 

م���ن الو�سول اإليه���ا، واالأه���م اأن �سقوط 

فائ�س الق���وة الع�سكرية التي كان ي�سعر 

الالجئني  بها الجئ���و عر�سال، وبع����س 

ال�سوري���ني املتعاطفني م���ع االإرهابيني 

يف بقي���ة املناط���ق، �س���وف يدفعهم اإما 

اإىل الرحي���ل اإىل �سوري���ة، اأو العودة اإىل 

احرتام القوانني اللبنانية وعدم حماولة 

تخّطيها.

د. ليلى نقوال

فيًا« لتليين الخطاب تجاه حزب الله
َ
هًا »َسل االنتصارات الميدانية تفرض توجُّ

نظ���راً اإىل الظ���روف التي مترّ فيه���ا املنطقة، 

وب�سب���ب التعقيدات يف الو�س���ع االإقليمي، تعاين 

مدين���ة طرابل�س نوع���ًا من خل���ل يف التوازن يف 

املرحلة الراهنة، نتيج���ة تخلي االإدارة اخلارجية، 

خ�سو�سًا االأمريكية واخلليجية، عن بع�س التيارات 

ال�سيا�سي���ة الطرابل�سي���ة التي ت���دور يف فلكهما، 

الن�سغالهم���ا بالتط���ورات االن�سيابي���ة يف العراق 

و�سوري���ة، ال�سيما ال�رصبات الت���ي يتلقاها تنظيم 

»داع�س« واأخواته على يد حمور املقاومة، اآخرها 

كان حترير جرود عر�سال، واملو�سل، والتقدُّم الكبري 

للجي�س ال�سوري يف البادية ال�سورية، باالإ�سافة اإىل 

جناح اجلي�س اللبن���اين واالأجهزة االأمنية بتوجيه 

ال�رصب���ات النوعية لروؤو�س االإره���اب على امتداد 

اجلغرافيا اللبنانية.

ونتيج���ة هذا اخلل���ل، وفق���دان الرعاية التي 

ات  اعتادت عليها التيارات املذكورة، وب�سبب التغريُّ

التي ت�سهدها املنطقة، خ�سو�سًا جلهة تقدم حمور 

املقاومة فيها، وانعكا�س ذلك على الو�سع الداخلي 

اللبناين، بداأت ترتفع اأ�سوات بع�س اجلهات الر�سمية 

مطالبة باإعادة تفعيل العالقات مع دم�سق، ترافق 

ذلك م���ع انفتاح عرب���ي - دويل عليها، جتلّى من 

خ���الل 23 دولة يف »معر�س دم�س���ق الدويل 59«، 

فقد دفع هذا التطور بع�س ال�سخ�سيات الطرابل�سية 

اإىل خف�س م�ساريفه���ا االنتخابية واخلدماتية يف 

طرابل�س، حتدي���داً الرئي�س جنيب ميقاتي، والنائب 

حمم���د ال�سفدي، والوزي���ر اأ�رصف ريف���ي، و«تيار 

امل�ستقبل«، لثالثة اأ�سباب:

اأواًل: للح���د م���ن اإه���دار االأم���وال، خ�سو�سًا اأن 

لة على االأقل نحو ثمانية  االنتخاب���ات النيابية موؤجَّ

اأ�سهر، هذا يف حال ح�سولها.

ثاني���ًا: ترتقب هذه ال�سخ�سي���ات املتغرّيات يف 

املنطقة، وانعكا�سها على الداخل اللبناين، لكي حتدد 

متو�سعها ال�سيا�س���ي االنتخابي، الذي ق���د يوؤّهلها 

للفوز يف االنتخابات املرتَقبة.

ثالث���ًا: ل�ُس���ّح الدع���م املايل اخلارج���ي للقوى 

املذكورة اآنفًا، ح�س���ب ما اأكد م�سدر طرابل�سي وا�سع 

االطالع.

و�سط ه���ذه املتغرّيات، خ�سو�س���ًا االإجنازات 

التي يحققها حمور املقاومة يف لبنان واملنطقة، 

َلفية« اإىل تلطيف خطابها  تتجه بع�س القوى »ال�سَّ

جتاه حزب اهلل، وامل�سّي نح���و »تدوير الزوايا« 

معه، رغم اخلالف ال�سيا�سي والعقائدي الكبري بني 

الفريقني، عماًل ب�سيغة ال�رصاكة يف الوطن.

معلوم���ات  ك�سف���ت  ال�س���دد  ه���ذا  ويف 

ل�»الثب���ات« اأن اأع�س���اء من هيئ���ة العلماء 

امل�سلمني اأجروا ات�ساالت م���ع قيادي اإ�سالمي 

�سمايل مقرَّب من حزب اهلل، بهدف التوا�سل مع 

املقاومة، لتليني االأجواء معها، مرتكزين بذلك 

اإىل وقائع واأح���داث تاريخي���ة، توؤّكد »جنوح 

لم«. امل�سلمني اإىل ال�سِّ

ال�س���ك يف اأن ه���ذا ال�سل���وك يوؤ����رص اإىل اقتناع 

»الهيئ���ة« باأن م�رصوع اإ�سق���اط حمور املقاومة يف 

املنطقة يتهاوى، وبالتايل ب���داأت تبحث عن خمرج 

يحّد من خ�سارتها، خ�سو�سًا اأن التيارات »الوهابية« 

كانت جمرد وقود للمعركة، من دون حتقق اأي ا�ستثمار 

�سيا�سي ُيذكر، حتديداً يف لبن���ان، فهي التي اأر�سلت 

امل�سلح���ني واالنتحاريني اإىل �سورية، و�ساركت بقوة 

يف االقتت���ال بني اأبناء عا�سمة ال�سمال )باب التبانة 

- جبل حم�سن(، بدعم من »التيار االأزرق« يف حينه، 

بقيادة ريفي والعقيد املتقاعد عميد حمود، ليتم بعد 

زّج كوادرها يف ال�سجون، ويذهب »تيار امل�ستقبل« 

و�سواه اإىل ال�رصاكة مع حزب اهلل يف حكومة واحدة.

ويختم امل�س���در املذكور بالقول نقاًل عن قيادي 

»�َسَلفي«: »كنا نح���ن من يدفع االأثمان، وغرينا من 

ي�ستثمر، خ�سو�سًا تي���ار امل�ستقبل.. فلن نبقى على 

هذا املنوال«.

ح�سان احل�سن

تطهير الجرود يعني سقوط 
ورقة إضافية من أوراق القوى 
المعادية لسورية.. ما سيؤثر 

إيجابًا على الميدان السوري

عنا�شر من اجلي�س اللبناين يتح�شرون لق�شف مواقع داع�س يف جرود الفاكهة وراأ�س وبعلبك والقاع بالبقاع ال�شمايل
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¡ اجلي�سان واملقاومة جاهزون ملطاردة 
»داع�س«

ي���رى خ���رباء ع�سكري���ون اأن املعركة مع 

»داع�س« عل���ى االأرا�سي اللبنانية �سعبة، 

لكن ميكن للجي����س اللبناين اأن ُيثبت فيها 

قدرت���ه على مواجه���ة االإره���اب، علمًا اأن 

اجلغرافيا يف جرود القاع وراأ�س بعلبك تزيد 

�سعوبًة ووعورة عن جغرافيا جرود عر�سال، 

وفيها مرتفعات عالي���ة، و«داع�س« كانت 

ق���د بنت منظومة دفاعّية يف املنطقة خالل 

�سنوات متهيداً ملعركة م���ن هذا النوع، يف 

ظل غياب اأف���ق اأي ت�سوية. واأكد اخلرباء اأنه 

يف ح���ال بدء املعركة من اجلانب اللبناين، 

�سيكون هناك زخم ع�سكري كبري من اجلي�س 

ال�سوري وحلفائ���ه لتطهري اجلرود ال�سورية 

من »داع����س«، و�رصعة تقّدم كبرية �ستدفع 

باالإرهابيني نحو الغرب، بفعل قوة النريان 

واخلربة التي امتلكها ال�سوريون واملقاومة 

يف ه���ذا النوع من القتال، وبالتايل �ستكون 

هناك �سعوبة يف متابعة قتال اجلي�سني من 

اجلانبني، ما مل يكن هناك تن�سيق ع�سكري 

فعلي ل�سبط النريان وتقّدم القوات.

¡ اأدوات وا�سنطن يف �سورية ترف�س 
التن�سيق الع�سكري فيما بينها

�أ�سارت معلومات ع�سكرية �إىل �أن �أول مرحلة 

��دة 
َّ

م��ن �ملفاو�س��ات لتكوي��ن جبه��ة موح

ب��ن »مغاوير �لث��ورة« يف �لتن��ف، و»قو�ت 

عملي��ات  لإط��اق  �لدميقر�طي��ة«،  �سوري��ة 

باجت��اه مناط��ق ���رق �لف��ر�ت �نطاقًا من 

ناحية �ل�سد�دي يف ري��ف �حل�سكة �جلنوبي، 

ق��د باءت بالف�سل، ب�سب��ب رف�ض »�ملغاوير« 

�لعم��ل بالتعاون م��ع »ق�س��د«، ورغبتهم يف 

ح���ر »معركة �لدي��ر« بقو�ته��م و�لف�سائل 

�ملتحالفة معه��م، غ��ري �أن �لأمريكي ير�هن 

عل��ى حلحل��ة �خلاف ب��ن �لطرف��ن، بنحو 

يتيح له �ل�ستفادة م��ن �أبناء �لع�سائر �لذين 

يقاتل��ون د�خل �سفوف »ق�س��د«، �لذي دخل 

يف �سباق مع دم�سق وحلفائها لك�سب ولئهم 

خ��ال معارك �ل���رق. و�أف��ادت �ملعلومات 

�جلنوب��ي  �حل�سك��ة  ري��ف  ب��اأن  �لع�سكري��ة 

ي�سه��د منذ �أ�سبوع حت��ركات متو�ترة لآليات 

تابع��ة ل�»�لتحالف �لأمريك��ي«، مبا يف ذلك 

نق��ل �آلي��ات ع�سكرية وغرف م�سبق��ة �ل�سنع 

ومع��د�ت لوج�ستي��ة، م��ن منطق��ة رمي��ان 

باجت��اه �ل�س��د�دي، ما يوحي بق��رب �نطاق 

عملي��ات عل��ى تل��ك �جلبهة باجت��اه �حلدود 

�ل�سمالية ملحافظة دير �لزور.

¡ االإمارات تدفع املاليني لتنمية العداء
اأك���د م�سدر يف وزارة اخلارجي���ة االإماراتية اأن 

اأبو ظبي عل���ى و�سك امل�ساهمة ب����20 مليون 

دوالر ع���ن عامي 2016 و2017 ل�«معهد ال�رصق 

االأو�س���ط« يف وا�سنطن. ووفق���ًا لوثيقة ُح�سل 

عليها م���ن مرا�سالت دبلوما�سي���ة عرب الربيد 

االإلكرتوين ل�سفري االإمارات لدى وا�سنطن يو�سف 

العتيبة، فاإن امل�ساهم���ة الكبرية التي تتمنى 

االإمارات اإخفاءها، ت�سم���ح للمعهد ب�»تو�سيع 

قائمة علمائه من خالل اإ�سافة خرباء من الطراز 

العاملي، به���دف مواجهة املفاهي���م اخلاطئة 

املتعلق���ة باملنطقة، واإطالع �سانعي ال�سيا�سة 

التابعني للحكومة االأمريكية«. وك�سف امل�سدر 

االإماراتي اأن اأبو ظبي ا�ستخدمت دورها ال�سخم 

يف �سبيل حتويل ال�سيا�سة االأمريكية اإىل اجتاه 

اأكرث ت�سدداً نحو اأعدائها: اإيران، وقطر، واحلوثيني 

يف اليمن، واأي�سًا �سد اأحد التحالفات املدعومة 

من قطر يف ليبيا.

موضوع الغالف

فيم���ا جُتم���ع تقاري���ر غربية 

وعربي���ة عل���ى اأن املنطقة مقبلة 

عل���ى حت���ّوالت جذري���ة خ���الل 

ال�سهور القليل���ة املقبلة، فر�ستها 

املتالحقة  امليدانية  االنت�س���ارات 

واملت�سارع���ة ملح���ور املقاوم���ة، 

حتدي���داً يف �سورية والعراق، طفت 

معلوم���ات على ل�س���ان �سخ�سية 

خليجية يف �سلطنة عمان، ك�سفت 

اأن الفرتة الفا�سلة عن حلول العام 

اجلديد �ست�سهد حتّوالت خطرية يف 

بعدما  ال�سعودية،  املالكة  العائلة 

اأماط جمل����س العالقات اخلارجية 

االأمريكي من���ذ �سهور خلت، اللثام 

عن اأحداث دموية �سي�سهدها الداخل 

ال�سعودي على خلفية اإق�ساء االأمري 

حممد ب���ن ناي���ف وو�سعه حتت 

االإقام���ة اجلربية، مو�سحًا اأنه منذ 

اإزاحته واالأمور تغلي داخل اململكة 

بعيداً ع���ن االأ�س���واء، ومعترباً اأن 

االأ�سباب املوجبة لهذه االأحداث قد 

التاأمت ب�س���كل كامل.. وعليه بادر 

النظام ال�سعودي اإىل اإر�ساء تهدئة 

���ط لدى العراق  اإيران، والتو�سُّ مع 

باإكرام  للجم التوّتر معها، متعهداً 

حجاجه���ا، وببادرة ُح�سن نية برز 

اال�ستع���داد الإق�ساء ع���ادل اجلبري 

من من�سبه، كونه راأ�س احلربة يف 

اإ�سعال التوتر بني اجلانبني.

امل�س���وؤول اخلليج���ي  يوؤك���د 

اأن انهم���اك ويل العه���د ال�سعودي 

بالتخطيط ل�سبط اأو�ساع اململكة 

الداخلي���ة، �سيكون عل���ى ح�ساب 

جماعاته���ا يف املنطق���ة، حتديداً 

يف لبن���ان و�سوري���ة، التي مت�سي 

الع�سكرية ب�سكل غري  بعملياته���ا 

م�سبوق يف البادية، وحيث بادرت 

قيادتها الع�سكرية اإىل ترجمة خطة 

تطهري احلدود مع دول اجلوار. بعد 

الو�س���ول اإىل احل���دود مع العراق، 

على وقع التح����رصُّ للبدء بتحرير 

دي���ر ال���زور، مقابل ب���دء اجلي�س 

العراقي وقوات »احل�سد ال�سعبي« 

العملي���ات باجتاه تلعف���ر، وفيما 

اأن  اإيرانية  اأكدت تقارير �سحفي���ة 

تطهري احل���دود ال�سورية مع تركيا 

»مل يعد بعي���داً«، واالأمر اأُجنز يف 

لق���اء رئي�َسْي اأركان البلَدين، و�سل 

اجلي����س ال�سوري اإىل تخوم االأردن، 

بعدما اأجنز مع ح���زب اهلل عملية 

اإق�ساء مقاتل���ي »جبهة النُّ�رصة« 

من جرود عر�سال، ليبقى ما تبقى 

من »ملحق« للمعركة مع تنظيم 

»داع����س« هذه امل���رة، لُي�ستكمل 

حترير احلدود اللبنانية - ال�سورية.

من جهته���ا، ك�سف���ت م�سادر 

اأك���رث من  اأن  �سحفي���ة لبناني���ة 

اأمريكي زاروا  دبلوما�سي وع�سكري 

���راً، واأبلغوا املعنيني  لبن���ان موؤخَّ

مم���ن التقوهم رف�س���ًا اأمريكيًا الأي 

تع���اون ب���ني اجلي�س���ني اللبناين 

وال�سوري وح���زب اهلل يف املعركة 

املنتَظ���رة، اإال اأن م���ا ب���دا الفتًا، 

االإ����رصار على »����رصورة تغطية 

حتال���ف وا�سنطن اجلوي���ة« لهذه 

املعركة.

اأن  اأو�سحوا  االأمريكيون  الزّوار 

�رصورة التغطية اجلوية االأمريكية 

للمعرك���ة هي مل�ساع���دة اجلي�س 

اللبن���اين يف ح�س���م معركته �سد 

»داع����س«، اإال اأن الهدف احلقيقي 

يكمن يف حزب اهلل، فلي�س م�ستبَعداً 

االأمريكي���ة  اأن ت�س���ّن املقات���الت 

�رصب���ات �سد مواق���ع احلزب على 

جانَبي احل���دود، لتربّره���ا الحقًا 

ب�»�رصب���ات عن طري���ق اخلطاأ«، 

والوقائ���ع الت���ي ُتثب���ت الغ���در 

االأمريكي يف هذا ال�سياق كثرية.

بي�ست«  »ديل����ي  �سحيف����ة 

اإىل  لفت����ت  كان����ت  االأمريكي����ة 

امتعا�س اأمريكي �سديد من نتائج 

معركة جرود عر�سال، التي ثّبتت 

»قوة« ال نظري لها ملقاتلي حزب 

اهلل، عرب ح�سمهم معركة »�سعبة 

و�سديدة التعقيد« يف اأيام قليلة، 

خ�سو�س����ًا ما رافقه����ا من تعاُون 

ال�سوري  وتن�سيق ب����ني اجلي�سني 

واللبناين واحلزب يف كل جمريات 

املعرك����ة. واإذ نقلت عن املتحدث 

اري����ك باهون  البنتاغون  با�س����م 

قول����ه اإن ق����وات م����ن العمليات 

االأمريكي����ة موجودة يف  اخلا�سة 

لبنان من����ذ العام 2006، ون�سطت 

يف هذا البلد ع����ام 2011؛ تاريخ 

بدء احلرب ال�سورية، �سدد باهون 

على اأن وا�سنطن قّدمت م�ساعدات 

ع�سكري����ة للجي�س اللبناين بلغت 

1.5 مليار دوالر، بهدف رئي�سي: اأن 
تكون هذه امل�ساعدات »ملواجهة 

حزب اهلل«.

يدرك حزب اهلل جي���داً النوايا 

االأمريكي���ة اخلبيث���ة وراء االإ�رصار 

على تغطية التحالف اجلوية لهذه 

املعركة، التي قد تهدف اإىل جتيري 

النتائ���ج مل�سلحة »داع�س«.. ثمة 

ك�سفت  اأملانية  �سحفية  معلومات 

اأن م�سوؤول���ني اأمني���ني يف برلني 

اأو�سل���وا حتذي���راً لالأمريكيني من 

مغبة تعرُّ�س جنودهم يف �سورية 

اأو الع���راق لالنتق���ام اإذا م���رّرت 

املقاتالت االأمريكي���ة اأي �رصبة - 

حتى عن طري���ق اخلطاأ -  ملواقع 

حزب اهلل خ���الل تغطيتها اجلوية 

للمعرك���ة املنتَظ���رة.. املوؤ�س�س���ة 

بدورها  تدرك  اللبنانية  الع�سكرية 

اأهمية و����رصورة امل�ساندة النارية 

املكثَّفة يف هذه املعركة من جهة 

اجلي����س ال�س���وري ومقاتلي حزب 

اهلل م���ن اجلانب االآخ���ر، نظراً اإىل 

التح�سين���ات القوي���ة التي ثّبتها 

عنا����رص »داع�س« منذ ا�ستيالئهم 

على ه���ذه البقعة اجلغرافية التي 

ت�س���ّكل م�ساح���ة نح���و 300 كلم 

مرب���ع، حوايل 140 كلم منها داخل 

االأرا�سي اللبنانية، وحيث �سيواجه 

اجلن���ود اللبناني���ون يف املعركة 

ُحكم���ًا موجات م���ن االنتحاريني 

واالنغما�سي���ني،، عدا عن مفاجاآت 

اأعّدها  عة ق���د يك���ون  غ���ري متوقَّ

م�سلح���و »داع����س« للتاأثري على 

�سياق املعرك���ة وقلب نتائجها ال 

�سمح اهلل.. م�سادر �سحفية لبنانية 

ال�ساع���ات  يف  ك�سف���ت  مواكب���ة 

االأخ���رية، اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية، 

ورغ���م كل ال�سغ���وط اخلارجي���ة 

حة  مرجِّ اأمرها،  حزمت  والداخلية، 

اأن ت�سرياملعرك���ة عل���ى اأ�سا����س 

التن�سي���ق احلثي���ث م���ع اجلي�س 

ال�سوري وحزب اهلل، من خالل غرفة 

عمليات م�سرتكة.

وبانتظار حتدي���د �ساعة �سفر 

انط���الق املعركة »الت���ي قد تبداأ 

بني �ساع���ة واأُخ���رى«، ينقل اأحد 

�سقور فري���ق »14 اآذار يف لبنان، 

ع���ن �سخ�سي���ة �سعودي���ة اأبلغته 

����رصورة تلقُّف فريق���ه للمتغريات 

امليداني���ة الك���ربى يف املنطق���ة، 

والت���ي مالت ب�س���كل ال لب�س فيه 

مل�سلحة �سورية وحلفائها، كا�سفة 

ع���ن ن�سيح���ة ر�سمي���ة �سعودية 

احلريري،  �سع���د  احلكومة  لرئي�س 

تق�سي ب�»تكويعة« اإيجابية جتاه 

القيادة ال�سورية، ت�سعه يف قاطرة 

تتهياأ  الت���ي  العاملية  ال����رصكات 

للم�ساركة يف اإعادة اإعمار �سورية.. 

»وال �سري اإن با�رص بو�ساطة تقوده 

اإ�سارة امل�سوؤول  اإىل دم�سق«، وفق 

ال�سعودي.

ماجدة احلاج

الجيشان معًا في المعركة..
 السعودية تنصح الحريري بزيارة دمشق

أي ضربة أميركية خاطئة 
لمواقع حزب اهلل خالل 

التغطية الجوية للمعركة 
ض جنودها  المنتَظرة ستعرُّ

لالنتقام المباشر 

امتعا�س اأمريكي �شديد من نتائج معركة اجلرود التي اأثبتت قوة ال نظري لها ملجاهدي حزب اهلل
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عربي 6

ثم����ة فريق يف لبن����ان ُي�رصّ على 

الذه����اب يف الع����داء ل�سوري����ة حتى 

الرمق االأخري، وكاأن����ه ال يعرف �سيئًا 

البته ع����ن تاري����خ البل����د اأو تاريخ 

�سورية، ليب����دو وكاأنه جاء من كوكب 

اآخر مل يَر من����ه �سوى الكيان العربي، 

وما يعت����ربه �سيدة الك����ون الواليات 

املتحدة االأمريكية.

وعلى �سبيل اإدخال بع�ض ال�سوء 

اإىل العق����ول املظلم����ة الت����ي ينطبق 

عليها املثل الق����روي اللبناين »عنزة 

ولو طارت«، ومادمنا نقرتب من االأول 

م����ن اأيلول واالحتف����االت التي بداأتها 

ال�سيدة بهية احلريري باإعالن اجلرنال 

غورو عام 1920 من ق�رص ال�سنوبر يف 

بريوت »دولة لبنان الكبرية«.

وم����ن 1918 حتى ع����ام 1946 وما 

بينها، اإعالن دولة لبنان الكبري )1920(، 

اال�ستق����الل )1943(، )1 كانون االأول عام 

1944 حيث االعرتاف ال����دويل بلبنان(، 
بتاأ�سي�ض هيئة  لبنان  )1945 وم�ساركة 
االأمم املتحدة(، واالأول من كانون الثاين 

1946، حيث مت جالء اآخر جندي فرن�سي 
عن لبنان،.. كان الفرن�سيون يتعاملون 

مع لبنان و�سوري����ة وكاأنهم بلد واحد، 

فاملندوب ال�سام����ي الفرن�سي بدءاً من 

اجلرنال غورو حتى اآخ����ر واحد منهم، 

وه����و امل�سيو بي����و، كان مندوبًا واحداً 

على البلَدين، ويوّزع اإقامته بني بريوت 

ودم�س����ق، وكان بنك �سوري����ة ولبنان 

مبنزلة البنك املركزي، وظل كذلك حتى 

الرئي�����ض فوؤاد �سه����اب )1958 – 1964(، 

ال����ذي اأ�س�ض البنك املرك����زي اللبناين، 

ومت �سك عملة لبنانية جديدة مل يعد 

عليها بنك �سورية ولبنان.

ويف ظل االنت����داب الفرن�سي، كان 

الرتابط النقدي واجلمركي واالقت�سادي 

بني البلدي����ن الذي ج����رى ف�سله يف 

الع����ام 1946، واأم����ام االنق�س����ام الذي 

ح�سل بني اللبنانيني منذ اإعالن دولة 

لبنان الكبري، حيث كان ق�سمًا وا�سعًا 

منهم يرف�ض ب�سكل قاطع االنف�سال عن 

�سورية، كانت ال�سيغ����ة التي اأُر�سيت 

اأ�س�سها عام 1936، وكان بطالها ب�سارة 

اخلوري وريا�ض ال�سلح، واأُطلق عليها 

ا�سم »امليثاق الوطني« غري املكتوب، 

وتكرّ�ض يف بيان احلكومة اال�ستقاللية 

االأوىل يف 7 ت�رصين االول 1943: »نحن 

ال نريده - لبن����ان - لال�ستعمار ممرّاً 

وال مق����راً«، واإذا كان قد اأ�سبح للبنان 

ح����دود بري����ة وحيدة من����ذ اغت�ساب 

فل�سطني يف عام 1948، فاإن ذلك يعني 

بو�سوح اأن �سورية ه����ي تلك احلدود 

ومدخل لبنان اإىل العامل.

ورمب����ا هنا قد نفه����م متامًا ملاذا 

تريد »الدولة العربية« حتويل �سورية 

الت����وراة  اأن  اإىل حط����ام، خ�سو�س����ًا 

والتلمود يقوالن بذلك، والتي تتالقى 

مع االأطماع االإمرباطورية لرجب طيب 

اردوغان، الذي ال يريد طبعًا اأن ي�سمع 

�سهيل خيوله عل����ى اأ�سوار فيينا اإمنا 

من دم�سق، لكن اأقدام و�سيقان خيوله 

تتحطم عند حدود �سورية ال�سمالية.

ترى ه����ذه الفئة م����ن اللبنانيني 

الذين ال يريدون عالق����ات مع الدولة 

الوطني����ة ال�سورية، هل ي�ستمعون اإىل 

عادل اجلب����ري، الذي ظل ي����ردد نف�ض 

»االأ�سطوان����ة« من����ذ اأن جل�����ض على 

كر�سي االأمري الراح����ل �سعود الفي�سل 

ح����ول اإزاح����ة الرئي�ض ب�س����ار االأ�سد، 

وحينما عج����ز عن ذلك اأ�سهم يف دفع 

بالده يف ظ����ل �سطوة الفت����ى الطائر 

حممد بن �سلم����ان اإىل حمرقة اليمن، 

فلم تعد الريا�ض تعرف كيفية اخلروج 

م����ن امل�ستنقع ال����ذي اأ�سهم يف مطلع 

االإمرباطورية  بنهاي����ة  املا�سي  القرن 

العثماني����ة حينم����ا اأرادت التو�ّس����ع 

القاتلة، فاأر�سلت  ملواجهة تراجعاتها 

75 األف جندي الحتالل اأر�ض �سباأ، فلم 
يبَق منهم حيًا �سوى 5 اآالف فقط.

ع����ادل اجلبري جم����ع معار�ساته 

ال�سوري����ة واأعلمه����م اأن اولوية بالده 

مل تعد اإزاحة الرئي�ض االأ�سد، وهنا مل 

ي�ستطع احلائط الناط����ق، كما ي�سفه 

كثري من املعار�سني ال�سوريني؛ ريا�ض 

حجاب، ال����ذي �سبق للجب����ري اأن راأى 

فيه بي�سمارك �سوري����ة التحمل، فاآثر 

الغياب واال�ستقالة.

ه����ذه الفئة م����ن اللبنانيني التي 

ذهب����ت يف العداء لدم�س����ق رمبا اأكرث 

من عادل اجلبري، ومن ريا�ض حجاب، 

وكثرياً ما جتلببت يف اأ�سكال خمتلفة 

بجلباب اأبو بكر البغدادي اأو اأبو حممد 

اجلوالين، نتذكرهم مادمنا يف رحاب 

الن�����رص العظيم الذي حققته املقاومة 

يف حرب متوز - اآب 2006، كيف كانوا 

و�سورية،  للمقاومة  الكراهية  يجرتون 

وكيف �سغلوا خياالتهم املزيفة، وكيف 

�رصخت بهم �سيدتهم كونداليزا راي�ض 

وه����ي توبخه����م وتوؤنبه����م وت�ساألهم 

عن التزاماتهم الت����ي قدموها �سابقًا: 

»فلتهاجم اإ�رصائيل، وعلينا الباقي«، 

فاعت����ذر اأحدهم وق����ال: »نحن دعارة 

مال«.

اأ�سيادهم؟  هل يفهم هوؤالء ر�سائل 

دعونا نذّكرهم قبل عادل اجلبري الذي 

تفي����د املعلومات اأن����ه يحزم حقائبه 

ملغ����ادرة وزارة اخلارجية ال�سعودية، 

كان ال�سف����ري االأمريك����ي ال�ساب����ق يف 

�سورية روبرت فورد يعلن احلقيقة من 

القاهرة: »اللعبة يف �سورية انتهت«، 

ويتوق����ع هروب����ًا اأمريكي����ًا منها، كما 

ح�سل يف لبنان ع����ام 1983، حتى اأن 

قائد الق����وات االأمريكية اخلا�سة يوؤكد 

اأن بالده �ستك����ون جمربة على �سحب 

جنوده����ا واالن�سحاب من �سورية بعد 

الق�ساء على »داع�ض«.

وبعد، ه����ل من يخ����رب فلول »14 

اآذار« يف لبن����ان، اأن الدولة الوطنية 

ال�سوري����ة بقي����ادة ب�س����ار االأ�سد مع 

حلفائه اأق����وى مما يت�س����ورون، ترى 

اأم����ني اجلميل  الرئي�ض  هل يعلمه����م 

االأمريكيون  اأعلم����ه  حينما  بتجربته، 

اإب����ان واليته، وبع����د حتطيم اتفاق 17 

اآي����ار، اأننا لو اأعلنا ع����ن فتح �سفحة 

االأوروبيون  جديدة مع دم�سق ل����كان 

�سبقون����ا اإليها، وحينم����ا �ساألهم عن 

عدم اإعالمه، اأجابوه: كنت اأنت اأول من 

يهرول نحو حاف����ظ االأ�سد.. فهل يفهم 

ايتام فيلتمان وبندر بن �سلطان؟

اأحمد زين الدين

انتصارات سورية المتتالية.. وخيبة انتظار بعض اللبنانيين

هل تتعظ قوى »14 آذار« 
من تجربة الجمّيل األب مع 
األميركيين في ما يتعلق 

بسورية؟

اأقام جتمع علماء امل�سلمني حفل 

تكرمي لرئي�ض املجل�ض ال�سيا�سي يف 

حزب اهلل ال�سيد اإبراهيم اأمني ال�سيد، 

بح�سور ح�سد من علماء الدين.

بداي����ة تكل����م رئي�����ض الهيئ����ة 

االإدارية يف »التجم����ع«؛ ال�سيخ د. 

بًا باملحتَفى  ح�سان عب����د اهلل، مرحِّ

به، ومما قاله: حي����ث يكون الكالم 

متاحًا واملن����رب مفتوحًا يف ح�رصة 

ال�سم����ت املهي����ب اأم����ام �سخ�سية 

جمعت من اخلري والنور �سحابة من 

ريح النبّوة وعطر ال�ساللة الطاهرة، 

رداء الهيبة ورون����ق الطيبة وروعة 

اخللق..«.

بعدها األق����ى ال�سيد كلمة اعترب 

فيه����ا اأن »اآخر م�سهد م����ن م�ساهد 

املحطات امل�سيئ����ة كان يف حرب 

مت����وز، اأهميت����ه اأنه اأف�س����ل احلرب 

واأ�سعف الع����دو وهزمه، لكن ب�سكل 

رئي�سي اأهمية حرب متوز هو اإف�سال 

امل�����رصوع ال�سيا�س����ي يف املنطقة، 

امل�رصوع ر�سم خريطة املنطقة على 

قاعدة هزمية املقاومتني االإ�سالمية 

يف لبنان واملقاومة الفل�سطينية«.. 

وق����ال �سماحت����ه: »نح����ن يف 

�سوري����ة مل نقاتل م�رصوعًا اإ�سالميًا، 

ومل ن�سقط����ه كما يري����د البع�ض اأن 

يقول، فنح����ن ل�سنا يف مواجهة مع 

م�رصوع اإ�سالمي يف �سورية، وال يف 

اليمن وال يف الع����راق، اإمنا واجهنا 

يف �سورية م�رصوعًا اأمريكيًا اأوروبيًا 

عربي����ًا و�سهيونيًا، بدلي����ل اأنه يف 

كل يوم����ني كان يعق����د موؤمت����ر يف 

العامل حتت عنوان اأ�سدقاء �سورية، 

وم����ن ه����وؤالء كان����ت اإ�رصائيل يف 

مقدمته����م، الأنها تنظر اإىل ما يجري 

يف �سورية م����ن منظور ا�سرتاتيجي؛ 

����ر اجلي�ض  اأن ي�سق����ط النظام ويدمَّ

ر الدول����ة وُت�ستنزف املقاومة  وتدمَّ

واجليل االإ�سالمي املفرَت�ض اأن يكون 

�سدها، اأرادت����ه اأن يكون معها، هذه 

ا�سرتاتيجية«.

تجمع علماء المسلمين كّرمه بحفل حاشد
السيد: نحن في سورية لم نقاتل مشروعًا إسالميًا.. إنما مشروعًا أميركيًا - أوروبيًا - عربيًا - صهيونيًا

اجلي�ص ال�شوري يحكم �شيطرته على مدينة ال�شخنة يف ريف حم�ص ال�شرقي
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¡ هيئة التن�سيق للقاء االأحزاب والقوى وال�سخ�سيات الوطنية توّقفت 
خالل اجتماعها عند حل���ول ذكرى االنت�سار التاريخي واال�سرتاتيجي 

ال���ذي حققته املقاوم���ة البا�سلة يف 14 اآب ع���ام 2006 على العدوان 

ال�سهي���وين - االأمريكي، وال���ذي يتزامن اليوم م���ع االنت�سارات على 

ق���وى االإرهاب التكفريي يف �سورية واجلرود اللبنانية، االأمر الذي عزّز 

معادل���ة اجلي�ض وال�سع���ب واملقاومة، وزاد من ق���وة حمور املقاومة 

واأ�سقط امل�رصوع ال�سهيوين االأمريكي، للثاأر من هزميته يف عام 2006.

¡ جتمع علماء امل�سلمني اأكد اأن زيارة امل�سوؤولني اللبنانيني للدولة 
ال�سورية هي اأكرث من �رصورية، مل�سلحة لبنان اأكرث مما هي مل�سلحة 

�سورية، فبعد االنت�س���ارات الباهرة للجي�ض ال�سوري وو�سل احلدود 

بني �سورية والعراق، واليوم بني �سورية واالأردن، �ستحيي اأمل عودة 

خ���ط الرتانزيت ونقل الب�سائع اللبناني���ة اإىل العامل العربي، وكذا 

تن�سيط مرفاأ بريوت، حيث يتم نقل الب�سائع الواردة اإىل لبنان عرب 

البحر. وطالب »التجمع« الوزراء الذين لوزاراتهم ربط مع الوزارات 

يف �سورية، كالزراع���ة وال�سناعة وال�سياح���ة والدفاع واالقت�ساد، 

اإىل زي���ارات متبادلة لرت�سيخ العالقة، خ�سو�س���ًا اأن �سيا�سة الناأي 

بالنف�ض اأثبتت ف�سلها.

¡ ال�سيخ ماهر حمود راأى  اأنه ُيفرت�ض اأن يراجع كل فريق �سيا�سي 
تاريخ���ه وجتربته قبل اأن يوّج���ه االنتقاد اإىل االآخري���ن، وقبل اأن 

يّتخ���ذ مواقف حادة جت���اه االآخرين، ال�سيم���ا اأن كثريين انخرطوا 

يف احل���رب اللبنانية وارتكبوا فيها الكثري م���ن االأخطاء واخلطايا 

واجلرائم، ومايزال���ون يعتربون جرائمهم بط���والت واإجنازات، كما 

اأن كثريي���ن مار�سوا اأخطاء يف ال�سيا�س���ة اللبنانية، ويف العالقات 

مع االآخري���ن، واأثبتت التجربة فداحة هذه االأخطاء، واأثرها ال�سلبي 

على كاف���ة نواحي احلي���اة ال�سيا�سية واالقت�سادي���ة، وما يزالون 

م�رصي���ن اأن اأخطاءهم الفادحة هذه كان���ت جمرد اجتهاد، وهو من 

حقوقه���م الطبيعية، بل ما يزالون م�رصّين على بع�ض هذه االأخطاء 

واالنحرافات.

¡ ال�سي���خ �سهي���ب حبلي ا�ستغرب االأ�س���وات التي خرجت ترف�ض 
زي���ارة بع�ض ال���وزراء اإىل �سورية، داعيًا للع���ودة اإىل منطق العقل 

واإدراك اأن ال جم���ال للعداء بني لبنان و�سوري���ة، وال جمال لف�سل 

العالق���ات، الأن م���ا يجمع ب���ني البلدين اأكرث بكثري مم���ا يفرقهما، 

واملعرك���ة �سد االإرهاب ت�ستوج���ب التن�سيق امليداين بني اجلي�سني 

اللبن���اين وال�سوري، ومعهم���ا املقاومة، وهذا م���ا �سيتجلى خالل 

املعركة املرتقبة يف جرود القاع وراأ�ض بعلبك، كما اأن ال حل الأزمة 

النازح���ني ال�سوريني يف لبنان اإال م���ن خالل التن�سيق املبا�رص بني 

حكومتي البلدين.

¡ حركة االإ�سالح والوحدة نّظمت احتفااًل بذكرى انت�سار متوز، وكانت 
كلمة لرئي�ض »احلركة« ال�سيخ ماهر عبد الرزاق قال فيها: انت�سارات 

املقاومة ج���اءت بعد جفاف طويل من الن����رص، وبعد زمٍن طويل من 

الهزائم املتتالية، ومن نكب���ات ونك�سات، حتى جاء اليوم الذي اأعلن 

في���ه �سيد املقاومة ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل اأن زمن الهزائم قد وىل وجاء 

زمن االنت�سارات.. على كافة اأطياف ال�سعب اللبناين اأن يفتخروا اأنهم 

يعي�س���ون يف بلد فيها مقاومة، وفيها قائ���د هو �سماحة ال�سيد ح�سن 

ن�رص اهلل.

بعد مرور اأكرث من عامني على االعتداء 

ال�سعودي - االأمريكي على اليمن، مل ت�سل 

ال�سعودية اإىل مبتغاه���ا من هذه احلرب؛ 

ح�سب االأه���داف املر�سومة له���ا، وتكّبدت 

الريا�ض ومعها دول التحالف خ�سائر جّمة 

يف ه���ذه احلرب، نتيج���ة تعّنتها وحقدها 

على �سعب مل يتعر����ض لل�سعودية يومًا، 

ومل يعتِد عليه���ا، بل كانت هي املت�سلّطة 

على �سيادة اليمن ومقدراته. 

لقد فقدت ال�سعودي���ة زمام ال�سيطرة 

يف تلك احلرب على اليمن؛ ب�سّقيه اجلنوبي 

حيث »القاع���دة«، وال�سمايل حيث مركز 

ثق���ل »اأن�س���ار اهلل«، وعج���ز جي�سها عن 

حماي���ة جنران وع�س���ري داخ���ل اأرا�سيها، 

وتدهور و�سعها االقت�س���ادي نتيجة هذه 

احل���رب امل�سعورة، التي جت���اوزت كلفتها 

اليومية 200 مليون دوالر، وجتاوز عجزها 

يف املوازنة يف كًلّ من العامني 2015 و2016 

اأكرث من 90 مليار دوالر.

ورغم ان�س���داد اأفق هذه احلرب نتيجة 

العديد م���ن العوامل، واأهمها اإرادة ال�سعب 

اليمني و�سموده وقراراه باملواجهة للذود 

عن �سيادة ال�سعب اليمني وكرامته، ماتزال 

ال�سعودي���ة ودول التحال���ف م�ستمرة يف 

حربها، ظنًا منه���ا اأن هناك غطاء اأمريكيًا 

لها، خ�سو�سًا بع���د زيارة الرئي�ض دونالد 

ترامب للريا�ض ودعمه اململكة، بعد قب�سه 

دفعة من احل�ساب قيمتها 480 مليار دوالر، 

وغ�ّسه الطرف عن اأعمالها االإرهابية التي 

تقوم بها يف منطقة القطيف يف ال�سعودية 

والبحري���ن واليم���ن و�سوري���ة.. واإذا كان 

املق�سود م���ن ا�ستمرارها يف هذه احلروب 

زّج اإيران فيها وتوريطها ومن ثم هزميتها 

فهي خمطئة يف ذل���ك، فالتقرير االأمريكي 

ذك���ر اأن »احل���رب الهادف���ة اأ�سا�س���ًا اإىل 

اإ�سعاف اإيران بالفعل، ت�ساعد هذه االأخرية 

للتخلُّ�ض من خ�سومها االإقليميني«.

ويف مفارق���ة وا�سحة ب���ني اأوباما 

�سًا  وترامب، جن���د اأن االأخري اأك���رث حتمُّ

االأ�سا�ض  احلا�سن���ة  ال�سعودي���ة؛  لدعم 

للحركات التكفريي���ة واالإرهابية، وعلى 

الرغم من �سع���ي االإدارة ال�سابقة لوقف 

احلرب على اليمن، الأنها اأحرجت اأمريكا 

اأم���ام املجتم���ع ال���دويل واملجتمعات 

املدني���ة، يح���اول االأمريك���ي ت�سلي���ل 

ل من  ال���راأي الع���ام وال���دويل بالتن�سُّ

امل�سارك���ة يف الع���دوان عل���ى اليم���ن 

وتربئة النظ���ام ال�سعودي من الهجمات 

�سد »احلوثيني«، وت�سوير احلرب على 

اليمن وكاأنها حرب بني اليمنيني واأنها 

ح���رب داخلية، وهو ما �رصّح به ال�سفري 

االأمريكي يف اليمن يف مقابلة مع راديو 

)Public Radio International PRI(، ق���ال 
خاللها اإن »الواليات املتحدة لي�ست يف 

و�سع ي�سمح له���ا بتطبيق وقف الإطالق 

النار.. نحن بب�ساط���ة ال منلك قوة على 

اجلماع���ات التي تتقاتل عل���ى االأر�ض.. 

هذه ح���رب اأهلية، اليمني���ون يتقاتلون 

فيم���ا بينهم، واإىل ح���ني ح�سولنا على 

بع����ض االآليات الإجب���ار اليمنيني على 

ال�سيا�سية،  التن���ازالت  وتقدمي  الرتاجع 

ف���اإن ال����رصاع �سيتوا�س���ل«، ويوِج���د 

امل���ربارات الواهية ال�ستمرار هذه احلرب 

ل االأمريكي الإيقافها يف هذه  وعدم التدخُّ

الفرتة.

اإذا كانت اأمريكا غري قادرة على وقف 

احلرب كما تّدعي، اأال ت�ستطيع اال�ستجابة 

لطل���ب 15 منظمة اإن�سانية بال�سغط على 

التحال���ف لتاأمني �سالمة اجلو يف حميط 

املط���ار الرئي����ض يف �سنع���اء، الإعادة 

فتحه واإف�ساح املج���ال اأمام امل�ساعدت 

االن�ساني���ة وت�سفري اجلرحى؟ اأمل ت�ستمع 

اأم���ريكا اإىل حتذي���ر االأمم املتح���دة من 

املجاع���ة يف اليمن اإذا م���ا ا�ستمرّ اإقفال 

املطار؟

اأمل ت�ستمع اإىل ن���داء مدير البنك 

الوطن���ي ب���اأن البنك ق���د ي�سطر اإىل 

التوقف عن العمل، رغم حاجة مر�سى 

الكلوي و�سحايا  والف�س���ل  ال�رصطان 

فه من  احلرب له، وما �سينتج عن توقُّ

كارثة اإن�سانية؟ اإىل اأين تريد اأن ت�سل 

ال�سعودي���ة ومعها دول التحالف، اإىل 

اليمن���ي وتدمري كيان  ال�سعب  اإبادة 

الدولة فيه؟

اأين هي االإن�ساني���ة؟ اأين الكرامة 

العربية؟ اأين االخالق االإ�سالمية التي 

يتغّنون بها؟ 

ماذا يخ����رصون ل���و اأوقفوا هذه 

العبثية يف �سورية والعراق  احلروب 

واليمن والبحري���ن، والتي �سُيهزمون 

اإىل فل�سطني  فيها، وحّولوا الوجه���ة 

بداًل من التاآمر عليها؟ 

ه���ل يظّنون اأن ه���ذه ال�سيا�سات 

و»اإ�رصائي���ل«  الأم���ريكا  املرتهن���ة 

�ست�سمن لهم البق���اء على عرو�سهم؟ 

اإنه���م واهمون و�سي�سقطون كما �سقط 

مبارك والقذايف و�سّدام..

هاين قا�سم

اليمن.. وانسداد أفق الحرب العبثية

ال�شعودية فقدت زمام املبادرة يف عدوانها على اليمن.. وعجزت عن حماية حدودها

تقرير أميركي: حرب اليمن 
الهادفة باألساس إلى إضعاف 

ص  إيران.. تساعدها في التخلُّ
من خصومها اإلقليميين
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���ل للكثريين اأن العالقات الرو�سية  يخيَّ

- االأمريكي���ة منتظم���ة، ال ب���ل اإن بع�ض 

مني، ومنهم اأولئك الذين ما يزالون  املتوهِّ

اأ����رى الربوباغن���دا االأمريكي���ة اخلفية، 

يعتقدون بل يتحدثون بلغة اجلزم اأحيانًا 

اأن هن���اك اتفاقًا بني الوالي���ات املتحدة 

ورو�سي���ا االحتادي���ة على م���ا يجري من 

حروب على الك���رة االأر�سية، لكن احلقيقة 

خالف ذلك متامًا، ولي�ست العقوبات التي 

قررها الكونغر����ض ووّقعها دونالد ترامب، 

والرّد الرو�سي بطرد مئات الدبلوما�سيني، 

واعت���رب ترامب ذلك - مكاب���رة - تخفيفًا 

للم�روف���ات وتوفرياً على اخلزينة، اإال اأن 

اأب�س���ط املوؤ�رات تدّل على حالة االحتدام 

املت�ساع���د بني الدولت���ني النّدين، اللتني 

متلكان اأ�سلحة نووية تدّمر كوكب االأر�ض.

اأما الوقائع التي توؤكد اأن ال�سدام اآٍت ال 

حمالة، فهي كثرية، وخال�ستها اأن الواليات 

املتحدة بكل اإداراتها املتعاقبة، مبا فيها 

االإدارة احلالي���ة، ال ميكنه���ا التعاي�ض يف 

حاالت ال�سل���م العاملي، ولذل���ك فاإن من 

اأ�سباب بقائها، ن�ر احل���روب يف العامل، 

الأنها الطري���ق الوحيد ال���ذي ميكّنها من 

التدخ���ل بذرائع خمتلفة، ومن ثم ت�ستويل 

على ثروات البالد، اأو جعلها تابعًا.

ومن الوقائ���ع اال�ستفزازية التي ميكن 

اإيراد اأمثلة جازمة لها:

يف  رو�سي���ا  توري���ط  حماول���ة 

قي���ام  من ب���اب  �سباق ت�سلُّح جدي���د، 

باإقناع  الكونغر�ض  اأع�س���اء  جمموعة من 

ترامب ب�»معاقبة« رو�سيا بذريعة توقُّف 

مو�سكو عن تنفيذ بنود معاهدة ال�سواريخ 

الق�سرية واملتو�سطة املدى، بينما الواليات 

املتحدة مل تلتزم يوم���ًا ببنود املعاهدة، 

بل اإن الدع���وات االأمريكية لالن�سحاب من 

املعاهدة اإىل تزايد، بينم���ا رو�سيا تعترب 

ذلك خطوة »خاطئة«.

وهدف���ه  الت�سعي���د،  يكم���ن  هن���ا 

االن�سحاب من املعاه���دة، بدل تقلي�ض 

الت���ي تطالب رو�سيا  النووية  االأ�سلحة 

باأن تكون مت�ساوي���ة، واالأهم اأن رو�سيا 

الواليات  ان�سحبت  اإذا  مطمئنة لقدراتها 

املتحدة من املعاهدة، وهي عالية جداً، 

كما اأنها لن تق���ع يف فخ �سباق ت�سلُّح، 

ويف الوق���ت نف�سه ل���ن يتمكن الوح�ض 

االأمريك���ي من ا�ستف���زاز رو�سيا من هذه 

اخللفية.

حت���اول الوالي���ات املتح���دة زي���ادة 

ال�سغ���وط عل���ى رو�سي���ا من  من�س���وب 

البوابة االأوروبي���ة، من خالل اإثارة اأوروبا 

على مو�سكو، وهو ما ت�سّدت له اأملانيا اأكرث 

من مرة، وفرن�سا ب�س���ورة خجلة اأحيانًا، 

ال�سيم���ا على خلفية امللف االأوكراين الذي 

ت�سلّمت اإدارته وا�سنط���ن مبا�رة، واألغت 

عملي���ًا دور اأوروبا فيما ُع���رف برباعية 

النورمان���دي، مبن فيهم �سلط���ات كييف، 

واالأه���م اأن املخابرات االأمريكي���ة اأن�ساأت 

مركزاً م�ستق���اًل يف اأوكرانيا مينع دخوله 

حتى على االأوكراني���ني، ومهمته تخطيط 

وتنفيذ اأعمال تخريبية �سد رو�سيا وبلدان 

رابطة الدول امل�ستقلة )االحتاد ال�سوفياتي 

ال�سابق(، ودول االحت���اد االأوروبي، وحتى 

ال�سني وتركيا.

حماول���ة تطوي���ق رو�سي���ا اأي�سًا عرب 

دول البلق���ان، ولذلك كانت الزيارة لنائب 

الرئي�ض االأمريكي مايك بين�ض مطلع ال�سهر 

اإىل جمهوري���ة اجلبل االأ�سود، والهدف �سّم 

ه���ذه اجلمهوري���ة اإىل حل���ف الناتو الذي 

تق���وده وا�سنطن، وم���ا يوؤك���د العدوانية 

االأمريكي  اأعلنه املبع���وث  االأمريكية م���ا 

اإىل البلق���ان هوايترباي���ن اأثن���اء مرافقته 

لبين����ض: »نح���ن نتخذ خط���وات لتعزيز 

بل���دان منطقة غرب البلق���ان يف �راعها 

�سد التاأثري ال�سلبي لرو�سيا، نحن نريد اأن 

نك���ون واثقني من اأن رو�سي���ا، اأو اأي العب 

اآخ���ر، �سيكون  من ال�سع���ب عليه التاأثري 

يف ال�سيا�س���ة الداخلية، اأي مبعنى اآخر اأن 

تكون الكلمة العليا لوا�سنطن«.

تعتق���د الواليات املتح���دة اأنها على 

اأبواب اإجن���از تطويق رو�سيا م���ن النوافذ 

االأوروبية، �رقية كان���ت اأم غربية، وهي 

حتتاج اإىل اإكمال الطوق املوؤذي من البوابة 

االآ�سيوي���ة، بهدف االإق���الق والتخريب يف 

حال اندلعت احلرب الرو�سية - االأمريكية 

على اأر����ض  اأوروبا، ولذلك بداأت الواليات 

املتحدة بتقوية »داع�ض« يف اأفغان�ستان، 

ومّت نق���ل الكثري من اأولئ���ك االإرهابيني - 

وهذه اأمور موّثق���ة - من �سورية والعراق 

اإىل اقلي���م بدخ�س���ان، م���ع االإ�راف على 

تدريب العنا�ر اجلدي���دة امل�ستقَطبة يف 

مع�سك���رات يف باك�ستان، بتمويل من دول 

خليجية معروفة، وهناك قناعة  باأن هدف 

الواليات املتحدة هو تهديد رو�سيا.

حماول���ة دّق اأ�ساف���ني ب���ني رو�سي���ا 

وال�س���ني، ال�سيما م���ع تبل���ور التحالف 

الرو�س���ي - ال�سين���ي من جه���ة، وكذلك 

مع تنام���ي الكبا�ض ال�سين���ي مع حلفاء 

وا�سنط���ن يف بح���ر ال�س���ني، بدف���ع من 

الواليات املتحدة لكل من اليابان وتايوان، 

ف�ساًل ع���ن ا�ستفزاز املدم���رات االأمريكية 

للق���وات البحرية ال�سيني���ة، وهو ما رّدت 

عليه ال�س���ني ب�س���دة، ودون دبلوما�سية، 

ما يعك�ض حدة ال����راع، م�سافًا اإىل ذلك 

ال����راع االأمريكي الكوري من جهة ثالثة، 

وو�سول التح���دي بتدمري نووي، ما يجعل 

املنطق���ة على ب���ركان يتحّكم به جمنون 

البيت االأبي�ض.

اخلال�سة، ال�راع االأمريكي - الرو�سي 

يف ذروة عالي���ة، ورمبا خط���اأ ب�سيط قد 

ُي�سعل حرب���ًا، �سواء يف اأوروبا اأو يف بحر 

ال�سني، لكن على االأرجح لن تكون نووية.

يون�س عودة

حتى االآن، ن�سهد تبادل تهديدات وجدااًل 

ومل يح�س���ل انخراط يف ح���رب حقيقية 

بني الواليات املتح���دة االأمريكية وكوريا 

ال�سمالي���ة، الت���ي فر�س���ت نف�سها بحكم 

االأمر الواقع دول���ة نووية متلك تر�سانتها 

اخلا�س���ة، وتعم���ل حاليًا عل���ى ت�سنيع 

نواقلها ال�ساروخية العابرة للقارات، االأمر 

الذي يثري حفيظة وا�سنطن، لي�ض فقط على 

الوالي���ات املتحدة بدورها  خلفية مت�سك 

زعيمة للعامل و�رطي���ه الذي يتدخل يف 

كل االأمور، بل كذل���ك على هاج�ض احلرب 

ال�سابقة يف �سبه اجلزيرة الكورية )1950-

1953(، التي ات�سمت بدموية ا�ستثنائية، اإذ 
ُقتل فيها اأكرث م���ن خم�سة ماليني اإن�سان، 

اأغلبيته���م م���ن املدنيني، �سكل���وا 10 يف 

املائة من جمم���وع �سكان الكوريتني، كما 

قتل فيها نح���و 40 األفًا م���ن الع�سكريني 

االأمريكيني، وُجرح فيها اأكرث من 100 األف، 

واأدت اإىل تكري�ض تق�سيم كوريا.

الواليات املتحدة ت�سعى للحفاظ على 

دورها وموقعها، خ�سو�سًا بعد اأن تخلّ�ست 

م���ن »عقدة فيتن���ام«، بتاأثري من »حقنة 

ال�سجاعة« الت���ي تلقتها بهجوم »تنظيم 

القاعدة« على اأبراج نيويورك عام 2001، 

اأفغان�ست���ان واحتلته يف العام  فهاجمت 

نف�سه، ث���م اأتبعت ذلك بغزو العراق، ومنذ 

مًا  ذلك الوقت ي�سهد العامل ت�سارعًا وت�سخُّ

لعربدة القوة االأمريكية يف اأكرث من مكان، 

االآخر  ب�س���كل مبا����ر، وبع�سها  بع�سها 

حروبًا بالوكالة ت�سنه���ا وا�سنطن يف كل 

االجتاهات، خ�سو�س���ًا اأنها باتت جتد من 

يق���ف يف وجهه���ا يرف�ض اأحادي���ة قيادة 

العامل وي�س���وق لتعددي���ة قطبية، ت�سمل 

رو�سي���ا وال�سني، ورمب���ا دواًل اأخرى قوية 

تطمح لهذا الدور.

يف ظل هذه االأجواء، جاءت ت�ريحات 

الرئي����ض االأمريك���ي دونال���د ترامب، غري 

امل�سبوق���ة والعنيفة، لت�س���ب الزيت على 

النار، حيث ه���دد كوريا ال�سمالية، موّجهًا 

كالمه مبا�رة للرئي����ض الكوري ال�سمايل 

كي���م حونغ اأون، حيث ق���ال اإن »الغ�سب 

ال�سديد مل يكن كافيًا«، لي�سيف: »لقد قلل 

من احرتام بلدنا، لق���د قال اأ�سياء مرعبة، 

ومعي اأنا ال ميكن ل���ه اأن يفلت هكذا، لقد 

تغرّي املعطى«.

جاء ذلك التهدي���د بعد فر�ض عقوبات 

دولي���ة بحق بيونغ يان���غ، بطلب و�سغط 

���ني، �سايرتها في���ه كل من ال�سني  اأمريكيَّ

ورو�سي���ا، على خلفي���ة تطويرها الأنظمة 

�ساروخي���ة بال�ستية بعي���دة املدى، ترى 

وا�سنط���ن اأنها تهدد اأمنها وتطال اأرا�سيها، 

ما دف���ع الرئي����ض الكوري ال�سم���ايل اإىل 

التهدي���د بق�س���ف القواع���د االأمريكية يف 

جزي���رة »غ���وان« يف املحي���ط الهادئ، 

االأم���ر الذي دفع ترامب للقول: »لرنى ماذا 

�سيفعل مع غوان، يف حال فعل �سيئا �سد 

غوان، فم���ا �سيح�سل �سد كوريا ال�سمالية 

�سيكون حدث مل يح�سل حل���د االآن اأبداً«. 

واأ�س���اف: »هذا لي�ض حت���دٍّ، هذا اإعالن لن 

ي�ستطيع اال�ستم���رار يف تهديد غوان، ولن 

يهدد الوالي���ات املتح���دة االمريكية ولن 

يهدد اليابان، ولن ي�ستمرّ يف تهديد كوريا 

اجلنوبية«.

ال���رّد الك���وري كان وا�سح���ًا؛ ب���اأن 

الوالي���ات املتحدة �ستغ���رق يف »بحر 

من اللهب فوق اخليال«، ب�سبب ت�سعيد 

حتركاتها �سد برامج بيونغ يانغ النووية 

وال�ساروخية، والت�سلُّح الع�سكري القوي 

اأ�سحى خي���اراً ا�سرتاتيجيًا ال مفرّ منه، 

ملنع وقوع اأية حرب �سد ال�سعب الكوري 

ال�سمايل، الذي �سبق له اأن عاي�ض جتربة 

حرب ماأ�ساوية يف املا�سي، كما اأعلنت 

كوري���ا ال�سمالية اأن نحو 3.5 مليون من 

مواطنيها اأعربوا عن ا�ستعدادهم للتطوُّع 

واالن�سم���ام للق���وات امل�سلح���ة، بغية 

الت�سدي للعقوبات االأممية اجلديدة �سد 

بيونغ يانغ وقتال الواليات املتحدة.

يف املقابل، جتدر متابعة ت�ريحات 

و�سي���وول،  الياب���ان  يف  امل�سوؤول���ني 

اخلائفتني من كونهم���ا ال�سحية االأوىل 

الأي حرب اأمريكية على كوريا ال�سمالية، 

فالبل���دان يق���راآن معادلة تق���ول: قرر 

االأمريكي���ون انتخاب رجل غ���ري مّتزن 

�سيا�سيًا وقراراته غري حم�سوبة )دونالد 

ترامب(، فجاء من ي�سع يف وجهه رجاًل 

ال يختل���ف عنه كث���رياً، بل ق���د يفوقه 

مغام���رة، فالزعيم الكوري ال�سمايل كيم 

جون���غ اأون عنيد ومغام���ر، لكنه لي�ض 

االأمريكي  امللياردي���ر  مث���ل  براغماتيًا 

ترام���ب، ال���ذي لديه الكث���ري ليخ�ره، 

عل���ى العك�ض من جون���غ اأون، الذي اإذا 

تراج���ع عن رف�س���ه وحماربته الهيمنة 

االأمريكي���ة، يكون قد خ����ر كل �سيء، 

لذلك ت�سدر دعوات ع���ن القوى الدولية 

الفاعلة، حتذر من الت�سعيد وتدعو حلل 

امل�ساألة بالتفاو����ض، ففي حال تطبيق 

وا�سنطن �سيناري���و ع�سكريًا �سد كوريا 

ال�سمالية، �سرتّد هذه بكل ما لديها ولن 

تقف ال�سني ورو�سي���ا مكتوفتي االأيدي، 

مم���ا يرجح اجلنوح نحو التهدئة ويوؤكد 

�س���دق الروؤي���ة التي تق���ول »اإن عناد 

وجن���ون بيونغ يان���غ، �سيعقلن عربدة 

القوة االأمريكية«.

عدنان ال�ساحلي

الصراع األميركي - الروسي: توريط وضغط وتطويق

العناد الكوري يعقلن عربدة القوة األميركية

الوليات املتحدة تعتقد اأنها على اأبواب اإجناز تطويق رو�سيا من النوافذ الأوروبية

الصراع األميركي - الروسي 
في أعلى ذروته.. وخطأ 

بسيط قد ُيشعل حربًا في 
أوروبا أو في بحر الصين
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وقّ���ع الربوفي�سور ن�سيب حطيط كتابه 

»ك�سف اخلفاء ع���ن مغالطات عا�سوراء«، 

ال�سادر عن »دار املحجة البي�ساء للن�ر«، 

يف مقر النادي احل�سيني النبطية، بح�سور 

امل�ست�س���ار الثقايف لل�سف���ارة االإيرانية د. 

حمم���د مهدي �ريعتم���دار، واإم���ام بلدة 

النبطية ال�سيخ عبد احل�سني �سادق، ومدير 

الدرا�س���ات يف وزارة االإعالم خ�ر ماجد، 

والعميدي���ن املتقاعدي���ن حمم���د عبا�ض 

واأمني حطيط، وممثل قيادة حركة »اأمل« 

ع�س���و املكت���ب ال�سيا�سي حمم���د غزال، 

وع�سو اإقليم اجلن���وب ح�سان �سفا، ووفد 

من قيادة »حزب اهلل« يف اجلنوب، وممثل 

جتم���ع علماء جبل عام���ل ال�سيخ جودت 

حطيط، ونائب االأمني العام الحتاد الُكّتاب 

اللبناني���ني ال�سيخ ف�سل خم���در، وروؤ�ساء 

بلديات وفعاليات ثقافية واجتماعية.

الربوفي�س���ور ن�سيب حطيط  األقى  وقد 

كلمة اعت���رب فيها اأن عا�س���وراء تعرّ�ست 

لكثري م���ن االإ�سكاالت والتحريف والتعدي، 

بق�س���د تقدي�سها ورفع �ساأنه���ا، حيث اإن 

فريق���ًا اأخذ طريق املبالغ���ة حتى الغلو، 

ليبنّي قدا�سة احل�سني و�سجاعته ومنزلته 

عند اهلل �سبحانه وتعاىل، فجذب عا�سوراء 

نحو الطقو�سية املفرطة واملفرغة؛ �سيا�سيًا 

واجتماعي���ًا.. وفري���ق اآخ���ر ح���اول الرد 

باأ�سلوب جامد، حتى كان ينفي الدمعة من 

االإمام احل�سني، ويلغي كل موقف عاطفي، 

وه���ذا تعدٍّ اأي�سًا، وفري���ق ثالث ي�سري بني 

الفريق���ني؛ ال ُيلغي الطقو�سي���ة وال ينبذ 

ال�سيا�سة، لكن بدون حزبية، ويقع اجلمهور 

العام، وكذلك عا�سوراء، يف دائرة االرتباك 

ال�سيا�س���ي، م�ساف���ًا اإىل احل�سار واحلرب 

على عا�سوراء من اأعدائه���ا مذهبيًا، ومن 

اأعدائها �سيا�سيًا.

واأو�س���ح حطي���ط اأن »ه���ذه الدرا�سة 

حت���اول االإ�ساءة على اجل���ذور التاريخية 

لبع�ض املرا�سم العا�سورائية، وااللتبا�سات 

���ب واملحورية  حوله���ا، بعيداً عن التع�سُّ

حول راأي واحد، بل االنحياز اإىل احلقيقة«، 

الفتًا اإىل اأنها »حتاول فتح الطريق للحوار 

ومنا�س���دة الفقهاء الإقف���ال مناطق الفراغ 

عل���ى الت�ريع، ل�سّد مناف���ذ االخرتاق من 

قَبل امل�سبوهني واالأعداء، اأو من قَبل بع�ض 

التّجار اأو املخل�سني الب�سطاء«.

واألقى ال�سيخ �سادق كلمة راأى فيها اأن 

»مدر�سة عا�س���وراء لي�ست مدر�سة خا�سة 

اأرادها النب���ي واآله للم�سلمني ال�سيعة، بل 

هي مدر�سة وا�سعة �سع���ة العامل باأكمله، 

وم���ن هذا اأنفذ اإىل كت���اب املوؤلف حطيط، 

الأحّي���ي بادئًا �سهامت���ه وغريته العقيدية 

الت���ي دفعت���ه اإىل و�س���ع ه���ذا الكت���اب 

اجلامع«، منّوهًا بنقطة هامة جدا اأوردها 

يف كتاب���ه، وهي هاج�ض كل الغيارى على 

اأمتهم العربية واالإ�سالمية، عنيت احلر�ض 

على وح���دة ومتا�س���ك االأم���ة االإ�سالمية 

و�سعوبها، حي���ث عر�ض تطابق الكثري من 

نة يف القدمي والع�سور  اأع���الم اإخواننا ال�سُّ

اإ�سادته���م ومتجيدهم ملوقف  االأخرية يف 

االإمام احل�س���ني، واإدانتهم ليزيد وجرميته 

النك���راء، كاملح���ّدث الذهب���ي والع���امل 

ال�سيوطي«.

ويف اخلتام، مت اإهداء ن�سخ من الكتاب 

عل���ى احلا�ري���ن وتوقيع م���ن الدكتور 

حطيط.
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ع كتابه »كشف الخفاء عن مغالطات عاشوراء« 
ّ

البروفيسور حطيط وق

»ك�س���ف اخلفاء ع���ن مغالطات 

عا�سوراء« كتاب يقدم فيه الربوفي�سور 

ن�سيب حطي���ط درا�سة قيمة جداً عن 

ال�سوء  وي�سلّط  العا�سورائية،  ال�سرية 

التاريخي���ة لبع�ض  عل���ى اجل���ذور 

املرا�سم لهذه املنا�سبة، وااللتبا�سات 

حولها، بعيداً عن اأي اأفق �سّيق اأو اأي 

حمورية حول راأي ما.

وُج���ّل م���ا يبغي���ه الربوفي�سور 

حطيط ه���و االنحي���از اإىل احلقيقة، 

والو�سول اإليها لتح�سني »عا�سوراء« 

م���ن التحريف املتعّم���د، اأو احل�سار 

م���ن قبل اأعدائها، اأو من تلك املغاالة 

املذمومة التي يلج���اأ اإليها البع�ض، 

يف حماول���ة جلذب اجلمه���ور العام 

اإىل الذك���رى احلزينة اخلال���دة، واإن 

كان بنوايا ح�سن���ة وطيبة و�سادقة 

يف معظمه���ا، لكن ثمة م���ن يحاول 

من بع�ض اخلطب���اء وقارئي ال�سرية 

والظهور،  ال�سهرة  الذين يبحثون عن 

وو�سع ذواتهم يف »هالة« القدا�سة، 

يف حماولة ا�ستغالل �سيئة لعواطف 

اجلمهور.

»ك�س���ف اخلفاء ع���ن مغالطات 

عا�سوراء« قد تكون املحاولة االأوىل 

يف الع����ر احلديث التي يعمل فيها 

الباحث على تنزيه املنا�سبة اخلالدة 

من بع����ض االأدران التي ن�ساأت على 

مدى قرون، واأجر الربوفي�سور ن�سيب 

حطيط اأنه قام به���ذا االجناز الهام، 

وبذل���ك ي�سري له اأج���ران، الأنه يفتح 

الطري���ق وا�سع���ة للح���وار بني ذوي 

االخت�سا����ض والعلماء، و�سحبها من 

التداول بني اجلمه���ور العام لتقليل 

اخل���الف واالأ�رار، وهو ما ق�سد ذلك 

اإال بق�س���د �سليم وم�سك���ور قربة هلل 

تعاىل، وح�سبنا اأنه قد بداأ ذلك فعاًل 

الكتاب  االأوىل الإطالق  اللحظ���ة  منذ 

الهام، الذي با�ره من حا�رة جبل 

عامل مدينة النبطي���ة، وحتديداً من 

ناديه���ا احل�سيني، وم���ن ت�سنى له 

ح�س���ور االحتفال ال���ذي متّيز بح�سد 

نوع���ي، يكت�س���ف اأن حمل���ة الوعي 

واحلوار حولها قد بداأت فعاًل.

اأحمد

الفنان  املهند�ض  يوا�سل 

اإبداعات���ه  مع���از  ح�س���ني 

املنا�سبات  م���ع  بتفاعل���ه 

التي اأّث���رت يف حياة االأمة 

والوطن والنا�ض، �سواء كانوا 

ب�سماتهم يف  ترك���وا  اأفراداً 

احلي���اة الوطنية اأو القومية 

اأو  والفكري���ة  الثقافي���ة  اأو 

وطنية  واأح���داث  منا�سبات 

كربى، اأو كانوا جمموعات.

اإ�س���داره  جدي���ده،  ويف 

مغلف ت���ذكاري يف الذكرى 

الثالث���ني ال�ست�سهاد املبدع 

الفل�سطين���ي الفنان ال�سهيد 

ناجي العل���ي، حيث ت�سّمن 

�سمم���ه  ال���ذي  املغل���ف 

املهند����ض معاز بطريقة اإبداعية و�سّمنه ع�ر 

بطاق���ات على اأحد وجهيها ر�سمًا كاريكاترييًا 

للفن���ان ناجي العل���ي يف حين���ه، وما يزال 

حدث���ًا هامًا الأنه كان تعبرياً �ساطعًا عن واقع 

مر نعي�س���ه، وترك على الوج���ه االآخر مربعًا 

فارغًا على طرفه �سورة حلنظلة تقول: »اأخي 

الق���ارىء، ار�سم ما يجول يف خاطرك«، وكاأنه 

بذلك يوؤكد اأن حنظلة ناجي العلي ما زال حيًا 

بيننا، فلنمالأ فراغ���ه بر�سوم العرب والتجارب 

واملرارات.. واالأفراح اأي�سًا.

يذك���ر اأن املهند�ض معاز كان قد اأ�سدر قبل 

للفنان  تذكاريًا  مغلفًا  فرتة 

ك�سونتف���اري  الهنغ���اري 

كو�ست���ا تيف���ادار، الذي زار 

الق���رن  بداي���ة  لبن���ان يف 

الع�ري���ن، وخلّ���د الوط���ن 

هي:  لوحات  بثالث  ال�سغري 

الوحي���دة  االأرزة  بعلب���ك، 

واحلج اإىل اأرز لبنان ر�سمها 

ب���ني عام���ي 1906 و1907، 

وتعت���رب لوحة احلج اإىل اأرز 

لبن���ان ايقونه اعمال الفنان 

الهنغاري واأ�سهرها.

���ل هن���ا لل�سديق  وي�سجَّ

اأنه  مع���از  ح�سني  الفن���ان 

يقدم للبنانيني فنانًا عامليًا 

مغلف  بوا�سط���ة  طليعي���ًا، 

ي�سكل تكرميًا له وحتية لفنه.

كما اأ�سدر املهند�ض مع���از مغلفًا تكرمييًا 

للثائر االأممي ت�سي غيفارا، الذي ما يزال يلهم 

�سباب الع���امل التواق اإىل التح���رر ال�سيا�سي 

والتخل����ض  واالجتماع���ي،  واالقت�س���ادي 

واالنعتاق من الن���ري االمربيايل.. وي�ساف اإىل 

املغل���ف التكرمي���ي، بطاقة تذكاري���ة عليها 

�سورة للثائر االأمم���ي �سممها املهند�ض معاز 

من ق�سا�سات ال�سحف، فاأتت ب�سكل بديع فيها 

الكثري من املعاين الرمزية.

حسين معاز يواصل إبداعاته الفنية واإلنسانية
والروائية  الزميل���ة 

�سل���وى البن���ا ام���راأة 

بالهّم  دوم���ًا  ماأخوذة 

ال���ذي  الفل�سطين���ي، 

ينعك����ض ب�سكل وا�سح 

االأدب���ي  نتاجه���ا  يف 

ب�سكل خا�ض  والروائي 

.

يف روايتها اجلديدة، 

»�س���ت  تخ���رج  مل 

الهّم  ع���ن  ح�سنه���ا« 

واإن  ي�سكنه���ا،  ال���ذي 

كانت اأخ���ذت هذا الهّم 

االأو�س���ع،  االإط���ار  اإىل 

ذل���ك الأن االأر�ض التي 

باركنا حولها، اأي ب���الد ال�سام، على حد 

التهدي���د امل�سريي، ما يجع���ل االأمة اأمام 

مهم���ة الوجود واال�ستم���رار.. فثمة �راع 

االأمل الذي متّثله »�ست احل�سن يف ليلتها 

االأخرية«.

ثم���ة تاريخ ثق���ايف ح�س���اري متّثله 

»وردة« تل���ك احل�سن���اء الت���ى ترمز اإىل 

بالد ال�سام بكل جمالها وعبق ح�سارتها 

وقيمه���ا وت�سديها لهجم���ة »الدواع�ض« 

املتمّثلة بغربان الع�ر وذّباحي الغزالن 

وهمجيته���م ووح�سيته���م، وحماولته���م 

متزيق ه���ذا الوطن وت�سويهه وردة ال يرى 

فواز«  »ال�سي���خ  فيها 

الذي ميثل »الدواع�ض« 

وثقافتهم اجلاهلية اأكرث 

من �س���ّت احُل�ْسن، التي 

متّث���ل حتدي���ًا �سارخًا 

لرجولته، ويقف اأمامها 

عاج���زاً يج���رّت ع���اره 

وعجزه.

يف »�س���ّت احُل�ْسن« 

كق�سية  اليم���ن  حت�ر 

اأي�س���ًا ينت�ر  ����راع 

النهاية،  احلق يف  فيها 

البط���ل ح�س���ن ميث���ل 

كما  املقاومة  البندقية 

�س���ّت  اأو  وردة  متّث���ل 

احُل�ْسن بالد ال�سام يف رواية تتداخل فيها 

الرمزي���ة مع الواقع باأ�سلوب �سعري �سل�ض 

ي�سيء بكثافة على الواقع.

لي�ست حقيق���ة وال خيااًل، كالهما معًا 

هذه »�سّت احُل�ْسن« التي حتاكي لياليها 

غرابة اخليال وده�ست���ه.. و�سدمة الواقع 

وب�ساعته وم���ا بني احلقيق���ة واخليال.. 

املا�س���ي واحلا����ر خي���وط مت�سابكة.. 

واأ�رار وكوابي����ض حتب�ض االأنفا�ض ونفق 

طوي���ل بطول لي���ايل �س���ّت احُل�ْسن تنتج 

رواي���ة ال�راع ما بني القي���م احل�سارية 

اجلميلة وهجمة غربان الع�ر.

املغلف التكرميي
للفنان ال�سهيد ناجي العلي

ست الحسن.. سلوى البنا توسع هّمها الفلسطيني

الربوفي�سري ن�سيب حطيط يلقي كلمته
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الشيخ جبري التقى السفير السوري: 
محور سورية والمقاومة يعزز انتصاراته

ملنا�صبة الذك���رى 11 النت�صار 

مت���وز - اآب 2006، نّظ���م علم���اُء 

نيِة لُن�رصِة  ال�صُّ دين؛ من الهيئ���ِة 

املقاوم���ة، واللق���اء الت�صامن���ي 

االإ�ص���اِح  وحرك���ِة  الوطن���ي، 

والَوح���دة، وحرك���ِة االأّم���ة، لقاًء 

علمائي���ًا دعم���ًا ملعادلة اجلي�ش 

وال�صعب واملقاومة، يف مقرِّ حركِة 

االأمِة ببريوت. 

اللقاء بكلمة ترحيبية من  بداأ 

ف�صيلة ال�صيخ نزار جوخدار، بعدها 

الت�صامني  اللق���اء  رئي����ش  األقى 

ال�صيخ م�صطفى  الوطني؛ �صماحة 

مل����ش، كلمة اأ�صار فيه���ا اإىل اأننا 

اأمام حتدٍّ كب���ري هو حتدي الفتنة؛ 

فتن���ة التكفري واالإره���اب والقتل 

الفتنة �صديدة  الدين، وهذه  با�صم 

حتت���اج اإىل جه���د الفك���ر وجهد 

ال�صي���ف مع���ًا، قائ���ًا: »باالأم�ش 

انت�رصت املقاومة بجهاد ال�صاح، 

الفكر  العلماء جلهاد  فمتى يتهياأ 

ومواجهة الفتنة كما ينبغي..«؟

ثم األق���ى �صماحة ال�صيخ بال 

الهيئِة  با�ص���م  كلمة  ال�صحيم���ي 

نيِة لُن�رصِة املقاومة، اأكد فيها  ال�صُّ

اأن املعركة التي يخو�صها اجلي�ش 

التكفريي  االإره���اب  �صد  اللبناين 

التمودي هي يف ذات احلني ن�رصة 

لفل�صطني، م�صدداً على اأن االإرهاب 

التكفريي هو الوجه االآخر لاإرهاب 

ال�صهي���وين. ولف���ت �صماحته اإىل 

اأن حرب مت���وز - اآب 2006 اأكدت 

اأن املقاومة ه���ي ال�صاح الوحيد 

لهزمي���ة العدو، وق���د جتلى ذلك 

عل���ى  انت�صاره���ا  يف  موؤخ���راً 

االإرهاب يف جرود عر�صال، والتي 

�صُت�صتكم���ل يف مواجه���ة اجلي�ش 

من  بدعم  ل�»داع����ش«؛  اللبناين 

املقاومة واجلي�ش ال�صوري، م�صدداً 

عل���ى اأن مثلث »ال�صعب واجلي�ش 

واملقاومة« �صينت�رص حتمًا.

وبع���د ق�صي���دة م���ن وح���ي 

املنا�صب���ة، األقاها ع�ص���و الهيئة 

نية لن����رصة املقاومة، وع�صو  ال�صُّ

الهيئة االإدارية يف جتمع العلماء 

امل�صلمني؛ �صماحة ال�صيخ اإبراهيم 

الربي���دي، راأى اأمني ع���ام حركة 

االأمة؛ ال�صي���خ عبد اهلل جربي، اأن 

الن�رص جتدد يف �صهر اآب هذا العام، 

من اأق�صى اجلنوب اإىل اأعلى القمم 

واجلبال، ب�صواع���د اأبطال اجلي�ش 

املجاهدين،  وبدم���اء  اللبن���اين، 

ومب�صاندة  املا�صي���ة،  وبالثاثية 

الك���ربى �صورية، وبدعم  ال�صقيقة 

اجلمهورية االإ�صامية.

لقاء علمائي دعمًا لمعادلة »الجيش والشعب والمقاومة«
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التق���ى اأمني عام حركة االأم���ة؛ ال�صيخ عبد اهلل جربي، مع وفد من »احلركة«، �صفري 

اجلمهورية العربية ال�صورية يف لبنان د.علي عبد الكرمي علي، حيث تخلل اللقاء عر�ش 

ملجمل التطورات االإقليمية والدولية.

وهن���اأ ال�صيخ جربي القيادة ال�صورية؛ �رصيكة املقاوم���ة اللبنانية، باالنت�صار على 

العدو »االإ�رصائيلي« يف حرب متوز - اآب 2006.

وكان تاأكي���د على اأن �صورية بقيادتها و�صعبها وجي�صها التي �صمدت على املوؤامرة 

واحلرب الكونية عليها، لن تفرّط ب�صيادتها الوطنية، وهي مع حمورها املقاوم يعزوزن 

�صمودهم وانت�صاراتهم.

زار االأم���ني العام حلركة االأم���ة؛ ال�صيخ عبد اهلل جربي، على راأ�ش وفد من قيادة 

»احلركة«، املكتب ال�صيا�ص���ي حلركة اأمل، حيث التقى احلاج جميل حايك؛ رئي�ش 

املكتب ال�صيا�صي، بح�صور اأع�صاء من املكتب.

احلاج جمي���ل حايك اأ�صاد بالدور الوحدوي ال���ذي توؤديه حركة االأمة لتح�صني 

ال�صاحة الوطنية.

بدوره، قّدم وفد حركة االأمة التهاين بانت�صارات حرب متوز على العدو ال�صهيوين، 

وعل���ى الوجه االآخر لهذا العدو املتمثل باالإرهاب التكفريي، منوهًا باملوقف والدور 

الوطن���ي الذي ي�صطلع به الرئي�ش نبيه بري خ���ال االأزمات ال�صعبة التي ع�صفت 

بلبنان، والذي �صاهم يف حفظ الوطن.

وكان���ت منا�صب���ة للتاأكيد عل���ى خيار الوح���دة ملواجهة املخاط���ر املحدقة 

بامل�صلم���ني، واُتفق على �رصورة التوا�صل من اأجل حتقيق االأهداف امل�صرتكة حلفظ 

االأمن واال�صتقرار، والوقوف على م�صالح املواطنني.

وفد من حركة األمة زار المكتب السياسي لحركة أمل

الشيخ جبري التقى المفتي قبالن

التق���ى اأمني ع���ام حركة االأمة؛ ال�صي���خ عبد اهلل ج���ربي، مع وفد من 

»احلرك���ة«؛ املفتي اجلعفري املمتاز ال�صيخ اأحمد قبان، حيث كان بحث 

يف خمتلف التطورات، و�رصورة الوحدة وتوحيد ال�صف االإ�صامي ملواجهة 

ما تتعرّ�ش له االأمة من االإرهاب التكفريي.

وبارك ال�صيخ جربي للمفتى قبان بانت�صار متوز 2006 �صاكراً اإياه على 

الر�صالة املمي���زة التي اأر�صلها �صماحته للمجاهدي���ن يف اجلرود، م�صيداً 

بال���دور االإيجابي الذي اأدته تل���ك الر�صالة يف انت�ص���ار اللبنانيني على 

التكفرييني.
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اأق���ام جتمع علماء امل�صلمني حفًا تكرميي���ًا لوالدي ال�صهيدين حممد خ�رص 

الكب�ش؛ ال�صي���خ خ�رص الكب�ش، وحممد ر�صا قا�صم عبي���د؛ ال�صيخ قا�صم عبيد، 

بح�ص���ور رئي�ش املجل�ش ال�صيا�صي يف ح���زب اهلل �صماحة ال�صيد اإبراهيم اأمني 

ال�صيد، وعدد كبري من علماء امل�صلمني.

 تكلم  يف احلفل رئي����ش الهيئة االإدارية يف التجمع ال�صيخ الدكتور ح�صان 

عبد اهلل قائًا:

م���ن دم االأطهار، ومنهم ال�صهيدان، �صهيدا الوح���دة االإ�صامية احلقة، اللذان 

ق�صيا م�صلم���ني هلل تعاىل، ال �ُصنيًا وال �صيعيًا، ق�صيا متحدين بالدم ومتاآزرين 

مب���ا جمع الوال���دان ال�صيخان من قَيم الوح���دة ومل ير�صي���ا اإال اأن ير�ّصخاها 

بال�صهادة حتت راية الدفاع املقد�ش عن االإ�صام املحمدي االأ�صيل.. من دم هذين 

العزيزي���ن �صيع���رف امل�صككون واملتطاولون على نه���ج املقاومة يف خيارها 

املنطقي والبديهي يف الدفاع املقد�ش اأن املقاومة ال حتتاج اإىل تربير ملا تقوم 

به، واأن املجتمع احلا�صن لها يتنامى �ُصنيًا و�صيعيًا وعلويًا ودرزيًا وم�صيحيًا 

بعك�ش ما رّوجوا له منذ فرتة باأن جمهور املقاومة ابتداأ يتذمر من هذه احلرب 

التي تخو�صها يف �صورية.

ويف نهاي���ة احلفل قّدم التجمع لكل من ال�صيخ خ�رص الكب�ش وال�صيخ قا�صم 

عبيد درعًا  تكرمييًا.

وحدة دم الشهداء تتجلى في تجمع علماء المسلمين

اأحيت جمعية »قولنا والعمل« ذكرى 

االنت�ص���ار يف اآب 2006، وكان���ت كلمات 

عدة اأكدت جميعها على »خيار املقاومة 

لتحقي���ق االنت�ص���ارات، وثاثية ال�صعب 

واجلي�ش واملقاومة«.

كلم���ة اجلبه���ة ال�صعبي���ة لتحري���ر 

فل�صطني - القيادة العامة األقاها م�صوؤول 

اإقلي���م لبن���ان؛ اأب���و كفاح غ���ازي، الذي 

ق���ال: »لق���د اأثبتت االأح���داث اأن مطامع 

الع���دو ال�صهيوين لي�ش له���ا حدود، واأن 

خي���ار املقاومة وحده اأثب���ت جدواه يف 

ال�صع���ب يف  واإرادة  لبن���ان وفل�صط���ني 

القد����ش ال�رصي���ف، واإننا نوؤك���د مت�صكنا 

بح���ق العودة والتحري���ر، حيث اإن خيار 

املقاومة واالنتفا�ص���ة والوحدة الوطنية 

عل���ى برنامج وطني مق���اوم هو الطريق 

االأق�رص لدحر الع���دوان وحترير فل�صطني 

واملقد�صات«.

ع�صو املجل����ش ال�صيا�صي يف »تيار 

املردة« فريا ميني قال���ت: حينما اأجنزت 

املقاومة االنت�صار يف جرود عر�صال، كان 

اجلي�ش الوطني �صنده���ا وظهريها، وهذا 

التاحم ب���ني اجلي�ش واملقاومة ال تفرقه 

ال �صيا�صات عابرة وال خطابات مارقة«.

ع�ص���و كتل���ة الوف���اء للمقاوم���ة؛ 

النائب نوار ال�صاحل���ي، اأكد يف كلمته 

اأن القاعدة ال�صعبي���ة لكل االأفرقاء يف 

لبن���ان، مبن فيها من نختلف معهم يف 

ال�صيا�صة، هم مع ه���ذا االنت�صار الذي 

حتق���ق موؤخراً، ومع ثاثي���ة »ال�صعب 

واجلي����ش واملقاوم���ة«، وق���ال: اليوم 

املعركة م�صتمرة، ونح���ن مع اجلي�ش 

�صنقاتل من اجلانب ال�صوري، ونحن يف 

ت�رصُّف اجلي�ش اللبناين، الذي �صينت�رص 

على هذا االإرهاب التكفريي.

واأكد رئي�ش جمعية »قولنا والعمل«؛ 

الق�صي���ة  اأن  القط���ان،  اأحم���د  ال�صي���خ 

الفل�صطينية هي الق�صية االأم التي جتتمع 

عليه���ا كل االأمة وكل اأحرار العامل، وقال: 

اإننا نعي����ش يف ظل انت�ص���ارات عظيمة 

حتققه���ا مقاوم���ة عظيمة.. اإنن���ا نفتخر 

ونعت���ز مبدر�صة املقاومة، فهذه املقاومة 

ه���ي لكل اأحرار العامل، فمن اأراد اأن يكون 

�رصيكاً بالن�رص فاأهاً و�صهًا به.

جمعية »قولنا والعمل« تحيي ذكرى انتصار 2006

رف�صًا لانتهاكات ال�صهيوني���ة بحق املقد�صات، نّظمت 

حركة االأمة اعت�صام���ًا ت�صامنيًا مع املرابطني يف امل�صجد 

االأق�ص���ى املبارك، مب�صارك���ة فعالي���ات �صيا�صية وحزبية 

لبنانية وفل�صطينية، يف م�صجد ال�صيخ اأحمد كفتارو ببريوت.

اأم���ني ع���ام »احلركة«؛ ال�صي���خ عبد اهلل ج���ربي، قال: 

»نتوّجه بالتحية اإىل اأهلنا املرابطني يف امل�صجد االأق�صى، 

ونقول له���م: هنيئًا لكم، فاأنتم تتحّمل���ون عنا وعن جميع 

العرب وامل�صلمني عبئ الت�صدي للمتطرفني واالحتال، ذاك 

العدو االإ�رصائيلي الذي ال يفهم اإال لغة القوة ولغة املقاومة، 

وعلي���ه اأن يفهم اأن �صلوكه العن�رصّي جتاه امل�صجد االأق�صى 

املبارك، وال�صع���ب الفل�صطيني، لن يقاب���ل اإال برّد جهادي 

م�صلّح، كما فعل االأبطال الثاثة«.

واأ�صار ف�صيلته اإىل اأن اأعداء االأمة حاولوا حْرف البو�صلة 

عن هدفها ال�صحيح، وهو حترير فل�صطني، وتطهري املقد�صات 

من رج����ش ال�صهاينة املحتلني، »لذلك جن���د اأن �رصخات 

امل�صج���د االأق�صى مل حترك النخوة العربية واالإ�صامية لدى 

البع����ش، بل فتح���وا اأبوابهم للغا�ص���ب، واأعلنوا عاقاتهم 

معه«.

من جانبه دان ممث���ل حركة »حما�ش« يف لبنان؛ علي 

بركة، ما يتعر�ش له امل�صجد االأق�صى املبارك من خمططات 

خطرية تهدف اإىل تق�صيمه زمانيًا ومكانيًا متهيداً لا�صتياء 

عليه وبناء الهيكل املزعوم.

وحول طلب البع�ش من رئي����ش حكومة العدو بنيامني 

نتنياهو فت���ح اأبواب االأق�صى، قال بركة: ال نريد من اأحد اأن 

ي�صتج���دي العدو للدخول اإىل االأق�صى، نريد اأن ندخل عنوة؛ 

كما دخل �ص���اح الدين االأيوبي وجي�صه، موؤكداً اأن فل�صطني 

هي ق�صية االأمة، وحمور ال�رصاع، وهي اأي�صًا عنوان التاقي 

والتاحم بني اأمتنا.

مت اعتصامًا تضامنيًا مع المرابطين في المسجد األقصى
ّ
حركة األمة نظ
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زار اأم���ني ع���ام حرك���ة االأمة؛ ال�صي���خ عبد اهلل جربي، م���ع وفد من 

»احلركة«، �صفري اأندوني�صي���ا يف لبنان؛ اأحمد خازم خميدي، حيث قّدم 

له التهاين بالعيد الوطني جلمهورية اأندوني�صيا ال�صديقة.

وكان���ت منا�صبة مّت خالها عر����ش التطورات املحلي���ة واالإقليمية 

والدولي���ة. وقد حّي���ا ال�صيخ جربي ال���دور الرائد الذي تق���وم الكتيبة 

االأندوني�صي���ة يف اإطار الق���وات الدولية العامل���ة يف اجلنوب اللبناين 

)اليونيفيل(.

وفد من حركة األمة زار سفير أندونيسيا 
مهنئًا بالعيد الوطني
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كاريكاتير

تو�ّسل باحثون �أ�سرت�ليون �إىل بديل 

رخي�ص وموجود بوفرة يتمثل يف �سعر 

�لبحار  تنظيف  يف  ي�ساعد  �لإن�����س��ان، 

�لذي  �لنفطي  �لت�رسب  من  و�ملحيطات 

يف  غاية  حقيقية  بيئية  كو�رث  ي�سبب 

�خلطورة، تتمثل يف تلوث �لبيئة �لبحرية 

�لبحرية،  �لكائنات  ماليني  و�نقر��ص 

و�لنباتات،  و�حليو�نات  �لطيور  وقتل 

عن  �لإن�سان  �سحة  على  �سلبًا  وتوؤثر 

طريق تلوث �لغذ�ء.

�ل�سعر  خملفات  �إن  �لباحثون  وقال 

نتيجة  �ملتبقي  �ل�سعر  يف  �ملتمثل 

و�مل��ن��ازل،  �ل�سالونات  د�خ��ل  �لق�ص 

و�سيلة �أرخ�ص و�أكرث �أمانًا من �لبال�ستيك 

تنظيف  يف  حاليًا  �مل�ستخَدم  �ل�سناعي 

�ملحيطات و�لبحار من �لنفط �ملت�رسب، 

مادة  ُيعترب  �لإن�سان  �سعر  �أن  �إىل  نظر�ً 

بيولوجية طبيعية قادرة على �مت�سا�ص 

�لزيت بنحو 3 �إىل 9 مر�ت �أ�سعاف حجم 

�سعر  حتوُّل  يف�رّس  �لذي  �لأم��ر  �ل�سعرة، 

كثري من �لأ�سخا�ص �إىل دهني.

و�أو�سح �لباحثون �أن �لتلوُّث �لبحري 

�هتمامًا  �لأخ��رية  �لآون��ة  يف  ��ستقطب 

عما  مناق�سة  ومّت��ت  عامليًا،  �إعالميًا 

�ملو�د  من  �أخرى  �أن��و�ع  هناك  كانت  �إذ� 

�مل�ستتة للنفط بدًل من تلك �مل�ستخدمة 

و�أ�رس�ر  وم�ساكل  تلوث  وت�سبب  حاليًا 

�أكرث بكثري من نفعها يف �مت�سا�ص �لنفط 

�ملت�رسب.

�لإن�سان  �سعر  �أن  �لباحثون  ووجد 

�لزيت  �مت�سا�ص  قدرة هائلة على  لديه 

تنت�رس  �ل�����س��و�ئ��ل، ح��ي��ث  م��ن  وغ���ريه 

ب�سيالت �ل�سعر د�خل �لعديد من �لثقوب 

�أو  يتجمع  �أن  ميكن  �لتي  و�لفتحات 

لمت�سا�سه،  و�لزيت،  �لنفط  فيها  ينزلق 

على  يطفو  ل  �ل�سعر  �أن  �إىل  بالإ�سافة 

يعمل  بل  �لإ�سفنج،  مثل  �مل��اء،  �سطح 

مبنزلة �سطح ما�ص للزيت.

وكان تقرير �سدر موؤخر�ً قد حّذرمن 

�لتاأثري �خلطري للبال�ستيك �ل�سناعي �لذي 

�ملت�رسب  �لنفط  �مت�سا�ص  يف  ُي�ستخدم 

توقعات  مع  �لعاملية،  �ملحيطات  يف 

بزيادة �أعد�د �ملخلفات �لبال�ستيكية عن 

�لأ�سماك يف �لبحار بحلول عام 2050.

و�أ�سار �لباحثون �إىل �أن �ل�سعر ميكن 

�إعادة ��ستخد�مه عدة مر�ت دون �أن يفقد 

�لنفط  �مت�سا�ص  على  قدرته  �أو  مز�ياه، 

يتمتع  �أن��ه  �إىل  بالإ�سافة  �ملت�رسب، 

�خل�سب  من  �أعلى  �مت�سا�ص  ب��ق��در�ت 

و�لقطن.

هل ينقذ شعر اإلنسان البشرية من الكوارث البيئية؟

�أظهرت در��سة حديثة، وبعد مر�قبة يف جميع �لقار�ت و�ملحيطات، �أن �لأر�ص �لآن �أكرث حر�رة مما كانت عليه 

قبل 2000 عام على �لأقل.

وك�سفت �لدر��سة �أن بع�ص هذه �ملو�زين �لطبيعية غطت فرتة 2000 كلها مبعدل طول يبلغ 760 �سنة.

وكانت �لدر��سة تتّبعت ما حدث للمناخ على مدى �لزمن من خالل �لعديد من م�سادر �ملعلومات �لتاريخية، ت�سمنت 

حلقات �لأ�سجار، ولّب �جلليد، ورو��سب �لبحري�ت و�لبحار، و�ل�سعاب �ملرجانية، و�لرو��سب �ملعدنية، و�ل�سجالت �ملدونة.

األجواء الحالية هي األكثر حَرًا منذ ألفي عام.. لماذا؟


