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في أمان الله.. وِحفظه
مثلما ياأتي �لفج���ر �إلينا حاماًل و�صاياه ليوم جديد، 

�صيظّل �صماحة �ل�صيخ �لعامل �لَعَلم �لعالمة، ياأتي �إلينا 

م���ن بني �صنابل �لقمح، حاملًا بغد �أف�صل ُيزهر �أماًل على 

�صفاه �لأطفال، وعلى �صو�طئ دموعهم.

�صتاأت���ي �إلينا بفك���رك ونهجك وحلم���ك، وهجًا ثائر�ً 

يخرتق �أبو�ب �ل�صمت، ويخلع �أنياب �لأفاعي؛ �أن �خلعو� 

هذ� �خلريف �لعربي �مللعون.

�صتبق���ى و�صاياك حا����رة فينا، نثب���ت على �حلق 

و�لنهج و�لعه���د و�لوفاء، فاأنت حينم���ا �أفردت جناحك 

لل�صفر مل تكن ت�صعى ور�ء �لليل.. وطيب �لهوى..

كنت تعرف رحيلك �إىل �أين..

كان يف �صدرك عقب �صالة

ويف �صربك دعوة �لوحدة

فنم ي���ا عزيزنا قرير �لعني، فو�صاي���اك �صنعمل بها، 

ونهجك �صيبقى نرب��صنا..

�أجل، نحن على �لوعد و�لعهد باقون؛ يف خط �ملقاومة 

�لتي �صنعت �لنت�صار�ت، وجعلت لالأمة مكانة بني �لأمم.

باقون عل���ى �لعهد ب���اأن �أوىل �لقبلت���ني هي مهوى 

�أفئدتنا و�إر�د�تنا.

من يا حبيبنا قرير �لع���ني، فلن نتخلى عن »ثالوثك 

�لذهبي:

�لوحدة، و�ملقاومة، وفل�صطني..

�صنثب���ت على خط���ك �لوحدوي و�ملق���اوم، وعلى �أن 

ق�صية فل�صطني و�صعبها هي ق�صيتنا �لأ�صا�س، و�أن �للغة 

هي عامود �لدين.

ت�صاف���ر يف رحلت���ك �لطويل���ة �إىل ج���و�ر �لأنبي���اء 

و�ل�صاحلني.. لكننا نوؤكد بثبات �أن مو�عيدك مل متت، و�أن 

رغيف �خلبز يجمعنا، وب���رق �لفجر يجمعنا، يا �صيخنا 

وقرة �أعيننا..

يا عاملًا �صاخمًا كالنخيل، نبلغك �أننا يف ثبات على 

خطك �لو�ّص���اء، وعلى خطاك �لر��صخة يف �لنهج �ملبني 

�لذي علمتنا �أن ن�رخ ب�صوتك يف وجه �ل�صمت و�لظلم 

و�جلور، لنخل���ع �أنياب �لأفاع���ي �ملت�صل�صلة �إىل ج�ر 

�لقمح �ملعطاء.

يا ر�ية �لوحدة و�لتوحيد..

يا �صديق و�أخ �ملجاهدين..

يا حبيب �لقد�س..

يا �صماحة �مل�صافر بعيد�ً �إىل عند رب �لرحمة..

عهد ووعد �أنن���ا �صنبقى ثابتني على قر�رك ومبادئك، 

بع���د �أن �رت �صيئًا »خالد�ً« مث���ل حبات �لندى، مثل 

�لعط���اء.. فالأماين �مل�رقات وزغاريد �لن�ر �صتطل من 

بنادق �ملجاهدين �لذين �أعلنت �نحيازك �إليهم بو�صوح 

دون �أي لب�س.

�أنت �صافرت باأمان �هلل، لكن مو�عيدك �لقدمية مل متت، 

فما ز�ل غر�صك وزرع���ك ميتد من بني �صقوق �لأر�س، �إىل 

�نفر�ج �حللم، لتتال�صى م�صاحات �لظالم، وليمتد �صوتك 

�أكرث.. لينهزم هذ� �لليل �لعربي �ملظلم، ولتتحطم �أنياب 

�لإرهاب و�لتكفري، وينبلج فجر �لإ�صالم �ملحمدي �حلنيف.

باأمان �هلل يا عاملنا و�صيخنا.. �إىل جنات �خللد باإذنه 

تعاىل.

اأحمد زين الدين

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
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المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
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مل يك���ن �لعالمة �ملجاه���د عبد �لنا�ر 

جربي جم���رد عابر �صبيل يف ه���ذه �حلياة، 

فال�صيخ �لر�حل نذر عمره وحتى �آخر حلظات 

حياته يف خدمة �لدين �لإ�صالمي؛ كان يدعو 

د�ئمًا �إىل �لوحدة �لإ�صالمي���ة، ونبذ �لتفرقة 

بني �مل�صلم���ني، ومل يوّفر جه���د�ً يف �صبيل 

�لعم���ل على جم���ع �مل�صلمني �أينم���ا كانو�، 

حتى بات َعَلمًا من �أعالم �لوحدة �لإ�صالمية، 

وُركن���ًا م���ن �أركان �لإ�ص���الم.. �أحب فل�صطني 

وحمل ر�يتها، ومل يبخ���ل عليها يومًا.. �آمن 

باملقاوم���ة وَدَعَمها حتى �صار ركنًا �أ�صا�صيًا 

م���ن �أركانها.. حم���ل �لِعلم نرب��ص���ًا، فاأ�ص�س 

و�لإعالمية،  و�لديني���ة  �لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات 

وج�ّص���د فيها خّط���ه �ملق���اوم، فكانت منرب�ً 

للدعوة �إىل �لوحدة و�جلهاد يف �صبيل �لدين 

�حلنيف، ويف �صبيل حترير �لأر�س و��صتعادة 

فل�صطني..

وتكرميًا لفقيد �لعل���م و�لدعوة و�لوحدة 

و�جلهاد، رئي����س »حركة �لأم���ة«؛ �صماحة 

�ل�صيخ �لدكتور عبد �لنا�ر جربي، �أقام جتمع 

تاأبينيًا لل�صيخ  �لعلماء �مل�صلمني �حتف���ال 

�لر�حل، برعاية �لأمني �لعام حلزب �هلل �ل�صيد 

ح�صن ن����ر �هلل. �لحتفال ح�ره لفيف من 

�لعلماء �مل�صلمني من لبنان وخمتلف �لدول 

�لعربي���ة و�لإ�صالمية، موؤكدين حر�صهم على 

�لوحدة، و�لتم�ّصك باملنهج �لقومي، بالإ�صافة 

�إىل �صخ�صي���ات حزبي���ة وع�صكرية لبنانية، 

وف�صائل فل�صطينية، وح�صد من �ملو�طنني.

��صُته���ّل حفل �لتاأبني بفيلم عن م�صرية 

�لر�ح���ل ر�ص���و�ن �هلل علي���ه، وحيات���ه، 

و�صهاد�ت يف حقه، كما �صهد كلمة مبا�رة 

عرب �ل�صا�صة لل�صيد ح�ص���ن ن�ر �هلل، �أكد 

فيها »�أننا �ليوم �أح���وج ما نكون لأمثال 

�لفقي���د �لر�حل �ل�صيخ عبد �لنا�ر جربي؛ 

يف �نفتاح���ه وعمله ون�صاط���ه، �صو�ء يف 

نية«،  بع�س �لأو�ص���اط �ل�صيعي���ة، �أو �ل�صُّ

ولف���ت �إىل �أن ه���ذه �حلاج���ة تنطلق من 

�لتكفريية وما  �لتي���ار�ت  وجوب مو�جهة 

تقوله وما تعلنه، حيث تعمل لتطبيق كل 

هذه �لأفكار.

وقال �ل�صي���د ن�ر �هلل: »نح���ن نحتاج 

�إىل �لنم���اذج �لوحدوية ملو�جه���ة �لتيار�ت 

�لتكفريية، مبا تقدمه م���ن �أب�صع �ل�صور؛ من 

قت���ل وتعذيب و�صل���ب، وغريها م���ن �أب�صع 

�ل�ص���ور«، ولف���ت �إىل �أنه حت���ى يف بع�س 

�لأو�صاط �ل�صيعية �لتي ي�صّميها �لمام �لقائد 

�ل�صيد علي �خلامنئ���ي ب�«�لت�صيُّع �للندين« 

نة  �لتي تكّفر وتهاجم وت�صّب �ملقد�صات لل�صُّ

و�ل�صيع���ة دون ��صتثن���اء، وتاب���ع: »عندما 

جت���د �أن �لإمكانات توّفر ل���كل هذه �لتيار�ت 

�لتكفريي���ة بدون �أي �صو�ب���ط، وتبقى قنو�ت 

�لفتن���ة ت�رع لها �لأب���و�ب لتفعل ما ت�صاء 

وتقول ما تريد، بينم���ا قنو�ت �ملقاومة يتم 

�إنز�لها عن �لأقمار �ل�صطناعية«.

و�أ�ص���ار �ل�صي���د ن����ر�هلل �إىل »�أننا يف 

زمن يج���ب �أن نتحّمل �مل�صوؤولية، و�أن نعزل 

هوؤلء ونقف يف وجهه���م، و�أن نعمل للمزيد 

من �لتالق���ي و�لتقارب و�لتع���اون و�لتاآخي 

���د و�لتكام���ل، لأن غر�س �لتكفرييني  و�لتوحُّ

و�أ�صياده���م ه���و �أن نتمزق«، لفت���ًا �إىل �أن 

�لتكفريي���ني �أو�صلو� �لأمة �إىل �أخطر ما ميكن 

�أن ت�ص���ل �إليه، ويجب �أن نتحّمل �مل�صوؤولية، 

وُنحا�ر ونعزل �لذين يبّثون �لفتنة«.

و�إذ �أ�صار �ل�صيد ن�ر �هلل �إىل �أن »�ل�صيخ 

جربي هو ج���زء م���ن �ملقاوم���ة وعلمائها 

و�لعامل���ني فيه���ا يف �ملج���ال �ل�صيا�ص���ي 

و�لإعالمي، لك���ن يف كل �ملر�ح���ل �ل�صعبة 

عندم���ا �حتاجت �ملقاوم���ة �إىل �لدفاع، كان 

�ل�صيخ جربي �صوت���ًا عاليًا وقويًا، خ�صو�صًا 

بع���د �أح���د�ث 2005 و2006 وم���ا تالها من 

�أحد�ث، وكانت �ملقاومة ثابتة من ثو�بته.

ولف���ت �صماحت���ه �إىل �أن ه���ذه �ملقاومة 

م�صتهَدف���ة �ليوم، و�أحد �أخطر عناوين �حلرب 

يف �ملنطق���ة من���ذ �صنو�ت ه���و �حلرب على 

�ملقاوم���ة وحمور �ملقاوم���ة، وهذه �حلقيقة 

تنك�صف يوم���ًا بعد يوم، و�لي���وم هناك من 

يعمل على تدمري �جليو�س �لعربية مل�صلحة 

»�إ�ر�ئي���ل« و�إ�صق���اط �لأنظم���ة �لعربي���ة 

�ملقاومة م���ن �أجل »�إ�ر�ئي���ل«، م�صري�ً �إىل 

ه �صمعة حركات �ملقاومة،  �أنه »�ليوم ت�ص���وَّ

ه �صمع���ة كل �ملوؤيدين و�لد�عمني لها؛  وت�صوَّ

من �صوري���ة �إىل �لع���ر�ق و�لبحرين و�ليمن، 

ونيجريي���ا �لت���ي يتظاه���ر �أهلها م���ن �أجل 

فل�صطني«.

و�أ�صار �ل�صيد ن����ر �هلل �إىل �أن »�إ�ر�ئيل 

تالح���ق كل عقل ميك���ن �أن يك���ون عقاًل يف 

�ملقاومة، كما فعلت من خالل �غتيال حممد 

�لزو�ري يف تون�س، وح�صان �للقي�س، و�لعلماء 

و��ر�ئيل  و�لعر�قيني،  �لإير�ني���ني  �لنوويني 

ل ت�صتطيع �أن تتحم���ل عقول ول �إر�د�ت ول 

جيو����س ول مقاومة ول علماء ول فكر ميكن 

�أن يتوّحد بوجه �مل�روع �ل�صهيوين، ويجب 

�أن يد�فع عن �ملقاومة وجمتمعاتها«.

وفيما �صدد على �أن �ملقاومة يف فل�صطني 

كانت ثابتة يف حياة �ل�صيخ جربي، و�لدفاع 

عن �ملقاوم���ة م�صوؤولية �جلمي���ع كما كان 

يفع���ل �لر�ح���ل �ل�صيخ عب���د �لنا�ر جربي 

ر�ص���و�ن �هلل علي���ه، �أكد »�أن ه���ذه �لمة لن 

تتخلى عن فل�صطني«، لفتًا �إىل �أن يف لبنان 

كل ح�صاباته���م ع���ام 1982 خابت و�صاعت، 

و�لآن يح�صبون �أن �ملنطقة �لتي تو�جه هذه 

�حلرب و�لفتن���ة و�ملاآ�صي �صتخرج و�صعوبها 

وقادته���ا جمروحني م�صتنزف���ني، ولن يكون 

يف �هتمامتهم �إ�ر�ئي���ل ومو�جهة �مل�روع 

�ل�صهي���وين«، م�ص���ري�ً �إىل »�أنه���م و�همون 

وحمور �ملقاومة �صيخرج من �حلرب �لكونية 

منت����ر�ً و�أ�صل���ب عود�ً، و�صع���وب �ملنطقة 

�صتخ���رج منه���ا ح���ركات �ملنطق���ة لتعود 

�لأولوي���ة يف �لفكر و�لإع���الم و�مل�صاعر هي 

فل�صطني وحترير �لقد�س �أولوية«.

و�أ�صاف �ل�صيد ن����ر�هلل �أنه »يف �لوقت 

�لذي ي�صغط �لع���دو �لإ�ر�ئيلي، جند ثبات 

�لأ�رى يف �ل�صجون، يف حني ت�صت�صلم بع�س 

�لأنظم���ة«، و�عطى مث���اًل حكومة �لبحرين 
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�لت���ي �صمحت »لأ�صو�أ منظم���ة �صهيونية 

�أن تاأت���ي �إىل �لبحري���ن، وتتحدث و�صائل 

�لإع���الم �ل�ر�ئيلي بن�صوة ع���ن �أن هذه 

�ملنظمة بلبا�صه���ا �لتقيلدي و�إىل جانبها 

ع���رب باللبا�س �لعرب���ي يرق�صون �صوية، 

و�مل�صهد �لآخر هو �أن هذه �ملنظمة �أن�صدت 

ن�صي���د �لهيكل، و�صع���ب �لبحرين وعلماء 

�لبحري���ن �ملجلودة ظهوره���م و�ملعذَّبون 

و�ملخذولون من �لعامل �لعربي و�لإ�صالمي 

مل ين�ص���و� فل�صطني، و�أن �ل�ر�ع �لأ�صا�صي 

هو مع �لعدو �لإ�ر�ئيلي«.

و�أ�صار �إىل �أن هناك »يف �ليمن ح�صار 

وجوع وق�ص���ف وقتل، لكن �ل�صعب �ليمني 

يهت���ف لفل�صط���ني، وهذ� يعن���ي �أن �خلري 

قوي يف هذه �لأم���ة، و�أنا �أقول لل�صهاينة: 

ل تر�هن���و�، فامل�صتقب���ل يف هذه �ملنطقة 

مل�روع �ملقاومة«، م�صري�ً �إىل �أن »ب�صرية 

�ل�صيخ جربي وفهم���ه �ل�صحيح لالأحد�ث 

�حلالي���ة و�أهد�فها كانت من���ذ �صنو�ت«، 

و�ل�صي���خ ر�صو�ن �هلل علي���ه كان �صاحب 

�لب�ص���رية و�لروؤية �لثاقب���ة، م�صدد�ً على 

�رورة �أن نو�ج���ه �لفتنة مبنطق �لتاآخي 

و�لت�صام���ح و�لت�صوي���ات �لد�خلية و�لقفز 

فوق �لآلم و�جلر�ح، لفتًا �إىل �أنهم يريدون 

مليادينن���ا �أن توغ���ل يف �ل���دم و�أن تزيد 

�خل�صائر يف �أمتنا، د�عيًا لأن تبقى �لأيدي 

ممدودة، و�إىل �لنفت���اح و�حلو�ر، و�ل�صعي 

حل���ل كل م�صكلة باحلو�ر و�حلل �ل�صيا�صي 

و�لكلمة �لطيبة و�حل�صينة.

وفيما تقدم �ل�صيد ن�ر �هلل ب�«�أحر 

�لتعازي �إىل عائلة �ل�صيخ عبد �لنا�ر 

ج���ربي، و�إىل جمي���ع �إخو�ن���ه ورفاق 

دربه«، ق���ال �إن »معرفته بال�صيخ عبد 

�لنا����ر تعود �ىل �لع���ام 1985، وهذه 

�ل�صهادة هي �صه���ادة عن ح�ّس ولي�صت 

�صهادة عن نقل، وما نقوله يف �صماحة 

�ل�صي���خ �لر�حل ه���و من ب���اب �ل�صكر 

و�لت�صحيات  �لعط���اء�ت  لكل  و�لتقدير 

�لت���ي قّدمها، ولرت�صيخ ه���ذ� �لنوع من 

�لعلماء �مل�صّحني، كي يكونو� قدوة لنا 

ولالأجيال �ملقبلة«.

�أن »�جلميع يعرف  وتابع �صماحته 

�ل�صي���خ عبد �لنا�ر يف �أخالقه وتدّينه 

و�صربه  لالآخرين،  وحمّبت���ه  وتو��صعه 

وجهاده �ملتو��صل، و�صدقه، فهو �لعامل 

�ملجاهد �لعامل �لذي ل حدود لنا�صطه؛ 

ل يف �لزم���ان ول يف �ملكان«، وتابع: 

عندما نريد �أن نق���ارب هذه �ل�صخ�صية 

�جلهادية �لعلمية جند �أنه كان متنوعًا 

يف عمله ون�صاطه، ويف خمتلف �لأبعاد، 

و�حلركي،  �ل�صيا�ص���ي  �لُبع���د  ومنه���ا 

و�لتبليغي و�لدعوي و�لوحدوي.

و�ص���دد �ل�صي���د ن�ر �هلل عل���ى �أنه 

»من �أبرز جو�نب حي���اة وعمل �ل�صيخ 

عبد �لنا�ر جربي هو �لعمل �لتقريبي 

و�لوحدوي، فهو كان يوؤمن بالتقريب بني 

�مل�صلمني، و�أن �مل�صلمني �أخوة، و�إميانه 

بوج���وب �لتقريب بني �أتب���اع �ملذ�هب 

�لإ�صالمية وعمله يف هذ� �لإطار«، ونّوه 

»بدور �ل�صيخ �لر�حل يف تاأ�صي�س وعمل 

�لذي  �لعلماء �مل�صلمني،  ون�صاط جتمع 

ن���ة و�ل�صيعة ممن  ي�صم علماء من �ل�صُّ

يعمل���ون وين�ّصقون ويلتقون، ويتخذون 

دة فيما بينهم«. �ملو�قف �ملوحَّ

ور�أى �ل�صيد ن����ر �هلل �أن »�أهم ما 

يف هذه �لتجربة )جتربة جتمع �لعلماء 

�مل�صلم���ني(، هي �ل�ص���دق يف �لعالقة، 

وهذ� �ل���ود و�حل���ب، وه���ذه �مل�صاعر 

و�لعاطف���ة �خلا�صة ب���ني �مل�صلمني«، 

و�أ�ص���اف: عندم���ا نق���ول �إن جترب���ة 

�لتجمع هي حالة من �حلالت �ملميزة 

و�ل�صتثنائية فهي لأن �لعلماء يعملون 

ويتو��صل���ون ويتاآخ���ون ويتحاب���ون، 

علي���ه يف كل  ُم����ر�ً  و�ل�صي���خ كان 

�أ�صع���ب �لظروف، وكان  �ملر�حل، ويف 

ُم�ر�ً عل���ى مو��صلة ه���ذه �لطريق«، 

و�أ�صاف: »�ل�صي���خ �لر�حل �أكمل بنف�س 

�لجتاه يف �أطر م�صابهة، كاحتاد علماء 

بالد �ل�صام، و�ملجمع �لعاملي للتقريب 

بني �ملذ�ه���ب، وكان ر�صو�ن �هلل عليه 

حا�ر�ً وفّع���اًل، ونحن نامل �أن تنتقل 

هذه �لتجارب �إىل باقي �لبلد�ن«.

وعاهد �ل�صيد ن�ر �هلل »�ل�صيخ �لر�حل 

عب���د �لنا�ر ج���ربي وكل �ل�صه���د�ء على 

مو��صلة درب �لوحدة و�جلهاد و�ملقاومة«، 

قائاًل: »ن�صعر جميع���ًا باخل�صارة �لكبرية 

لرحي���ل �لأخ �لعزيز �حلبي���ب �ل�صيخ عبد 

�لنا�ر جربي«.

• �ل�صيخ د. ح�صان عبد �هلل
كم���ا تخل���ل �لحتفال كلم���ة لرئي�س 

�لعلم���اء  �لإد�ري���ة يف جتّم���ع  �لهيئ���ة 

�مل�صلمني يف لبنان؛ �ل�صيخ د. ح�صان عبد 

�هلل، و�صف فيها �ل�صيخ عبد �لنا�ر جربي 

برفيق �ل���درب، و�ل�صديق و�لأخ، و�لظاهرة 

�لت���ي ي�صعب تكر�رها، متحدث���ًا عن �برز 

حمطات �ملقاومة يف حياة �لر�حل ر�صو�ن 

�هلل عليه.

و�أكد �ل�صي���خ عب���د �هلل �أن »�ل�صيخ 

�ملرح���وم كانت له حمط���ات كثرية يف 

تاري���خ رف���ع �ص���اأن �لأم���ة �لإ�صالمية، 

منتق���اًل من بلد �إىل �آخ���ر لإحياء ر�صالة 

�لنبي حممد �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم، 

مو�صح���ًا �أن »حمطات���ه �صخ�صي���ًا مع 

�ل�صي���خ �لر�حل كث���رية، و�أهمها عندما 

قرر �ل�صيخ ج���ربي �لتوّجه �إىل كل بالد 

ن���ة،  �مل�صلم���ني، وخ�صو�ص���ًا �أه���ل �ل�صُّ

ملخاطبتهم بالعق���ل و�لوعي، ولينّبههم 

ملا ُيحاك �صدهم«.

وفيم���ا لفت �ل�صيخ عب���د �هلل �إىل �أن 

»�لر�حل ر�ص���و�ن �هلل عليه �أكد �أن �إير�ن 

قيم���ة م�صافة للع���امل �لإ�صالمي، وهي 

حملت ب�ص���دق ق�صيتنا �ملركزية، و�لتي 

هي �لق�صي���ة �لفل�صطيني���ة ودعمتها«، 

�ص���دد عل���ى �أن »�لر�حل �أك���د �أل عدو�ً 

لأمتن���ا �صوى �لع���دو �ل�صهي���وين، و�أن 

�لختالف ب���ني �مل�صلمني هو خالف ر�أي 

ويجب �أل يكون حمل تفرقة«، م�صيفا �أن 

»�خلالفات �حلا�صلة يف �لأمة �لإ�صالمية 

�صيا�صي ولي�س �خلالف �لديني«.

• �آية �هلل �ل�صيخ حممد ح�صن �أخرتي
م���ن ناحيته �ألقى �آية �هلل حممد ح�صن 

�أخرتي كلمة با�ص���م �جلمهورية �ل�صالمية 

يف �إير�ن، وقّدم �لتعازي با�صم مكتب �لإمام 

�ل�صيد علي خامنئي )ُم���دَّ ظله( و�ملجمع 

�لعامل���ي للتقريب ب���ني �ملذ�هب، لعائلة 

�لر�ح���ل �لعالمة ج���ربي، ولبنان حكومة 

و�صعبًا، وكافة علماء �لإ�صالم ورّو�د �لعلم. 

و�أ�صار �صماحته �إىل �أنه تربطه بال�صيخ 

�لر�ح���ل عالقة متتّد ثالث���ني عامًا، عا�س 

خاللها معه كاأخ مد�فع عن �لإ�صالم، وموؤمن 

بالثورة �لإ�صالمية بقيادة �لإمام �خلميني، 

وموؤمن���ًا ومبايعًا لالإم���ام �خلامنئي يف 

نهجه وثورته، لفتًا �إىل �أنه �ل�صيخ جربي 

كان ع�ص���و�ً يف �ملجم���ع �لعاملي ولهيئة 

علماء دعم �ملقاوم���ة وغريها من �للجان 

و�ملجموعات �لت���ي تدعو �إىل �لوحدة بني 

�صفوف �مل�صليمن.

وحتّدث �آية �هلل �أخرتي عن �أبرز ما كان 

يقوم به �ل�صي���خ جربي، ومنها دعوته �إىل 

�هلل تع���اىل بكل ما للكلمة من معنى، وهو 

ما جتلّى من خ���الل �إن�صائه كلية �لدعوة 

�لإ�صالمي���ة، وم�صاركت���ه يف �ملجموعات 

�لوحدوية، وغريه���ا، م�صيفًا �أنه وقف كل 

�صنو�ت �جلهاد مقاوم���ًا �صابر�ً، وكان يف 

جميع �صف���وف �ملقاومة من يوم �جتياح 

لبنان عام 1982 �إىل يوم وفاته، و�أنه كان 

د�عمًا وحاميًا للمقاومة.

• �ل�صيخ �أحمد قباين
من ناحيته، حتدث ممثل وز�رة �لأوقاف 

�ل�صوري���ة؛ �ل�صيخ �أحمد قب���اين، عن ماآثر 

�لر�حل ر�صو�ن �هلل عليه، و�أهم ما كان يقوم 

به، بدء�ً من �لدعوة �إىل �لوحدة �لإ�صالمية، 

�إىل �لوق���وف يف وجه �لع���دو �ل�صهيوين 

ودعم فل�صطني وق�صيتها و�صعبها.

• �ل�صيخ مر�صل ن�ر
ب���دوره، �ألقى �ل�صيخ مر�صل ن�ر كلمة 

�ملوحدي���ن �لدروز، �أ�صار فيه���ا �إىل �أن هذ� 

�للق���اء هو عربون وف���اء لهذ� �لرجل �لذي 

كان من �لنا�س �لذي���ن ي�صدق فيهم قوله 

تعاىل {من �ملوؤمين���ني رجال �صدقو� ما 

عاهدو� �هلل علي���ه فمنهم من ق�صى نحبه 

ومنهم من ينتظر وما بدلو� تبديال}، لفتًا 

�إىل �أن حرك���ة �لأمة �لت���ي �أن�صاأها �ل�صيخ 

�لر�ح���ل �أعطاها هذ� �ل�ص���م لطموحه �أن 

جتمع كل �لأطياف، وترف�س �لتفرقة.

• �ل�صيخ عبد �هلل جربي
وكانت كلم���ة ختامية با�ص���م عائلة 

�لعالمة �ل�صيخ �لر�حل �ألقاها جنله �ل�صيخ 

عب���د �هلل جربي، حتدث فيه���ا عن �ل�صيخ 

ر�صو�ن �هلل عليه؛ �لأب �حلري�س على تربية 

�أولده على ما ير�صي �هلل عز وجل، ويجهد 

يف خدمة طالب �لعلم.. �لأب �ملجاهد �لذي 

حم���ل �ل�صالح يف وجه �لع���دو �ل�صهيوين 

ع���ام 1982، ورف�س خالل عدو�ن متوز عام 

2006 �لنتقال �إىل دم�ص���ق و�آثر �لبقاء يف 
لبن���ان و�ل�صمود فيه، وع���ن رجل �حلو�ر 

�لتو��صل  �ل���ذي �ختار  و�ملوعظة �حل�صنة 

مع �لآخر، ولو �ختلف عنه دينًا �أو مذهبًا، 

ورج���ل �ملوؤ�ص�ص���ات �لديني���ة و�لرتبوية 

و�لإعالمية، و�لتي حملت عناوين تعرّب عن 

�أهد�فها من �لوحدة و�لثبات على �ملو�قف. 

و�أ�صار �ل�صيخ عب���د �هلل �إىل �أن �ل�صيخ 

�لر�ح���ل �آم���ن باملقاوم���ة يف فل�صط���ني 

ولبنان، ويف كل منطقة تعبث فيها �لأيادي 

�ل�صيطاني���ة، و�أن���ه »برحيل���ه فقد لبنان 

و�لع���امل �لعربي و�لإ�صالم���ي رجل �حلو�ر 

�لذي قاوم �لتع�ّصب وت�صويه ر�صالة �لدين 

�لإ�صالمي �حلنيف، فعمل على �لتقريب بني 

�ملذ�هب و�لأديان، و�إ�صاعة ثقافة �لتو��صل، 

وِّبت عليه«. غري �آبه بال�صهام �لتي �صُ

ويف �خلت���ام تق���ّدم �ل�صي���خ عبد �هلل 

با�ص���م عائلة �لر�ح���ل بال�صكر �إىل كل من 

تق���دم �إليها بالع���ز�ء، ل�صيما لل�صيد علي 

خامنئ���ي و�ل�صي���د ن����ر �هلل وحزب �هلل، 

قي���ادة وحمّبني، ولالأح���ز�ب و�جلمعيات 

�للبنانية و�لعربية و�لف�صائل �لفل�صطينية، 

ولل�صيخ �أخ���رتي و�ل�صيخ ح�صان عبد �هلل 

وجنله حمم���د، ولكل من تكّبد عناء �ل�صفر 

»ملو��صاتنا يف م�صابنا«.

منال اإبراهيم
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احتفال تأبيني للعالمة المجاهد الشيخ د. عبد الناصر جبري 

السيد نصر الله: اليوم أحوج ما نكـون ألمـثـــــــال الـراحـل رضوان الله عليه.. في انفتـاحـه وعـمـلـه ومقاومته

السيد نصر اهلل: الراحل رضوان 
اهلل عليه جزء من المقاومة.. 

وصوتها العالي والقوي

ال�صيخ د. ح�صان عبداهلل

ال�صيخ مر�صل ن�صر

ال�صيخ د. اأحمد قباين

ال�صيخ عبداهلل جربي

اآية اهلل ال�صيخ حممد ح�صن اأخرتي

ال�صيخ اإبراهيم الربيدي
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شهادات
في الراحل الكبير

• الرئي����س العماد اإميل حلود: رحم اهلل 
�سماح���ة العالمة ال���ذي �سنفتقد برحيله 

َعَلمًا كب���راً و�ساحب فكر متنّور، ووطني 

ملتزم، و�ساحب اإجن���ازات �ستخلّد ا�سمه 

يف ما �سنع، وذكراه �ستبقى يف قلوبنا.

• رئي�س املحكام ال�رشعية ال�سنية يف 
لبنان ال�سي���خ د. حممد اأحمد ع�ساف دعا 

لل�سيخ عب���د النا�رش ج���ري اأن يجمعه 

املوىل عز وجل م���ع الأنبياء وال�سديقني 

وال�سهداء، وح�ُس���ن اأولئك رفيقًا، موؤكداً اأن 

الراحل رحم���ه اهلل كان مثاًل ُيحتذى يف 

الدع���وة الإ�سالمية، داعيًا ل���ه بالرحمة 

والغفران.

• وقال مفتي جمهورية العراق ال�سيخ 
د. مهدي بن اأحمد ال�سميدعي: من ال�رشور 

اأن مي���وت الإن�س���ان على نعم���ة ال�سالم 

وه���و يفعل اخل���ر ويق���دم نف�سه خلدمة 

دينه واأبنائه، ومن احُلزن اأن نفارق داعيًا 

كال�سيخ عبد النا�رش من دعاة الإ�سالم.

• وقال املطران دانيال كورية: برحيلكم 
يا �ساحب ال�سماحة خ�رشنا اأخًا و�سديقًا 

وج���اراً و�سديقًا �سدوق���ًا متّيز بالف�سيلة 

والت�سامح،  والعتدال  ال�سامية،  والأخالق 

فاإىل جنان اخللد، وبرحمات اهلل تعاىل.

• وقال رئي����س املجل�س ال�سيا�سي يف 
حزب اهلل ال�سي���د اإبراهيم اأمني ال�سيد: اإنا 

ن�ساأل اهلل تع���اىل اأن ي�سّد لنا ثلمة رحيل 

ال�سيخ  العامل العامل املجاه���د �سماحة 

عبد النا�رش جري رحمه اهلل تعاىل ورفع 

�ساأنه، العامل الذي ق�سى حياته يف العلم 

واجله���اد، ومن اأجل اإع���الء كلمة الإ�سالم 

ووح���دة الأمة، ون�س���األ اهلل تعاىل لأهله 

وعائلته ال�سر وثبات املواقف.

• وقال رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع 
العلماء امل�سلم���ني ال�سيخ د. ح�سان عبد 

اهلل: يت�رشف ا�سمي اأن يقرتن با�سمك واأنت 

يا �سماح���ة ال�سيخ مل تكن اإل اأخًا ورفيق 

درب جهاد، وق���د لقيَت اهلل باكراً، فاأراحك 

اهلل من الدنيا وهّمه���ا وغّمها، وبقيُت اأنا 

اأعي�س هّمي وغّمتي، اأولها اأن حياة بدونك 

ل معنى لها، وثانيها ال�سوق اإىل اللقاء يف 

الفردو�س الأعل���ى عند مليك مقتدر، اأ�سهد 

اأنك قد اأقمَت ال�سالة واآتيت الزكاة، واأمرت 

باملعروف ونهيت ع���ن املنكر، وجاهدَت 

يف �سبي���ل اهلل عز وجل حق جهاده، حتى 

اآتاك اليقني، فرحمك اهلل واأ�سكنك الف�سيح 

م���ن جنانه، واإن لك �سفاعة حبيبك حممد 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم، الذي ما ذكرته 

بوحًا اإل ودمعت عيناك.

اأيه���ا القلب املتعب وال���روح املنهارة 

لفراق احلبيب، ما ي�سلّيني اأنك ذهبت اإىل 

من حتب، وبادرت اإليه، وعهداً لك �ساأتابع 

خطواتك واأُجنح م�ساريعك ومقا�سدك بكل 

ما اأوتيُت من قوة.

• وقال رئي����س جممع الفتح الإ�سالمي 
بدم�س���ق؛ ال�سيخ د. ح�س���ام الدين �سالح 

فرفور: با�سم وزارة الأوقاف يف اجلمهورية 

العربية ال�سوري���ة كان يل �رشف احل�سور 

اإىل كلي���ة الدع���وة الإ�سالمية يف بروت، 

وهذا احل�سن احل�سني م���ن ح�سور العلم 

والتعليم والرتبي���ة، وذلك عدة مرات يف 

حي���اة راحلنا العزي���ز املوؤ�س�س �سماحة 

ال�سيخ الدكتور عبد النا�رش جري، رحمه 

اهلل واأعلى يف اجلنة مثواه.

والي���وم اأراين اأزور هذا ال�رشح املبارك 

وقد �ُسّجي �سماحت���ه يف الرثى، لكن اأثره 

م���ا زال باقيًا بف�سل اهلل تعاىل، فلقد كان 

اأّمة يف رجل نذر نف�س���ه للعلم والتعليم 

والدعوة اإىل اهلل تعاىل باحلكمة واملوعظة 

احل�سن���ة، كما نذر نف�س���ه لتخريج طالب 

العل���م لي�سبح���وا علماء ه���داة هادين 

مهدي���ني، يجمعون ول يفرقون، ويب�رّشون 

ول ينّفرون، كما كان منهجه رحمه اهلل.

• ولف���ت اأ. د. حممد �رشي���ف ال�سواف؛ 
امل�رشف العام عل���ى جممع ال�سيخ اأحمد 

كفتارو، قائاًل: احلمدهلل الذي مّن على هذه 

الأمة فجع���ل فيها العلم���اء على مراث 

النبوة، كلما مات عامل جعل اهلل له ملفًا. 

كان الدكت���ور ال�سيخ عب���د النا�رش جري 

من علماء هذه الأمة الذين و�سفهم النبي 

�سل���ى اهلل عليه و�سل���م بقوله: »العلماء 

ورثة الأنبي���اء«، وجعل اهلل تعاىل اخلر 

عل���ى اأيديهم من خ���الل رحالته الدعوية 

يف �رشق الر����س ومغربه���ا، ومن خالل 

التي  التعليمي���ة والدعوية  املوؤ�س�س���ات 

اأن�ساأها.

• وقال املفتي اجلعفري املمتاز ال�سيخ 
اأحمد قبالن: ن�س���األ اهلل �سبحانه وتعاىل 

لفقيدنا املرح���وم العالم���ة ال�سيخ عبد 

النا�رش اجلري ف�سي���ح اجلنان، والرحمة 

الوا�سعة مع الأبرار.

هذا ع���رف ربه فعرف نف�س���ه، فتم�سك 

وثبت على نهج ر�س���ول اهلل حممد �سلى 

اهلل علي���ه واآل���ه و�سلم، ودع���ا اإىل احلب 

واحلوار والتعاون، مقاومًا لعودة فل�سطني 

اإىل �سعبها والقد�س اإىل قد�سيتها، بعد اأن 

دّن�سها اليهود.

• وق���ال ال�سيخ حمم���د املالكي؛ وكيل 
املرجع الأعل���ى ال�سي���د ال�سي�ستاين يف 

حمافظة الب�رشة: مبزيد من ال�سى واحلزن 

تلّقينا نباأ وف���اة العالمة املجاهد الكبر 

املنا�سل ال�سيخ عبد النا�رش جري )رحمه 

اهلل(، يف اأيام ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه 

واآل���ه و�سل���م، فعرجت ال���روح املباركة 

ل�سماح���ة ال�سيخ، وقد عرفناه تقيًا موؤمنًا 

ورعًا زاهداً، دعون���اه اإىل موؤمتر التعاي�س 

يف فكر علّي )عليه ال�سالم( وكان مري�سًا 

متعبًا ولّب���ى الدعوة فقال: نحن يف حب 

عل���ّي علي���ه ال�سالم من�س���ى اإىل ال�سني، 

فكيف ل من�سي اإىل الب�رشة.

• وقال ال�سيخ نزيه �سعب؛ ممثل �سيخ 
عقال طائف���ة املوحدين ال���دروز ال�سيخ 

نعيم ح�س���ن: ن�سارككم امل�س���اب ونقدم 

تعازيه احلارة بوفاة العالمة املجاهد، له 

الرحمة ولذويه ث���واب الأجر وانا هلل وانا 

اليه راجعون.

• �ساحب���ا ال�سماح���ة ال�سيخ د. حممد 
�سعي���د النعم���اين وال�سي���خ د. اإبراهي���م 

اآذر�سب؛  هم���داين، والدكتور حممد عل���ي 

ممثل���و املجم���ع العامل���ي للتقريب بني 

املذاهب الإ�سالمي���ة واأمينه العام اآية اهلل 

ال�سيخ حم�سن الآراك���ي، قالوا: لقد عرفنا 

�سماح���ة ال�سيخ رحم���ه اهلل عن قرب منذ 

اأكرث من ثالث���ة عقود يعمل ب���كل و�سعه 

ل�سالح ورفعة الأمة، متعاليًا على الفوارق 

املذهبية والطائفية.. كان رحمه اهلل لولبًا 

وحموراً يف موؤمت���رات الوحدة الإ�سالمية، 

يحم���ل هم���وم اأمت���ه واآلمه���ا، ويب����رشّ 

مب�ستقبله���ا الزاهر الذي اأراده اهلل لها؛ اأمة 

�ساه���دة وقائدة ورائدة.. له منا كل احلب.. 

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

• وراأى الوزير حممد فني�س اأنه بفقد 

�سماح���ة ال�سيخ عب���د النا�رش جري 

تفتقد الأمة والوط���ن عاملًا كبراً متّيز 

بعمق وعي���ه، وجراأته، وقوة دفاعًا عن 

الدي���ن والوحدة الإ�سالمي���ة وم�رشوع 

املقاومة.

• النائ���ب عم���اد احلوت ق���ال: يف هذا 
امل�س���اب اجللل ل ن�ستطيع اإل اأن نقول اإن 

هلل م���ا اأعطى وله ما اأخذ، وكل �سيء عنده 

مبق���دار، ول منل���ك اإل اأن ن�سر ونحت�سب، 

ومما ل �سك فيه اأن الفقيد رحمه اهلل تعاىل 

كانت ل���ه ب�سمات كبرة وكث���رة، لي�س 

اأقله���ا هذا ال�رشح العلم���ي الدعوي الذي 

نحن في���ه؛ كلية الدع���وة الإ�سالمية، وله 

اآثار على الدعوة وعلى اأجيال من النا�س، 

ن�ساأل اهلل عزَّ وجل اأن يحت�سب كل ذلك يف 

مي���زان ح�سناته اإن �س���اء اهلل، واأن ت�ستمرّ 

م�سرت���ه الدعوية بعد وفات���ه من خالل 

اأبنائه وتالميذه.

• قا�س���ي بروت ال�رشع���ي؛ ال�سيخ د. 
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�سه����ادات متعددة �سدرت ع����ن م�سوؤولني ورجال دولة وعلم����اء دين و�سيا�سيني 

ونقابيني، اأك����دت على الدور الوطني والقومي والإ�سالم����ي الوحدوي الذي كان ميّثله 

الغائ����ب الكبر �سماحة ال�سيخ د. عبد النا�رش جري، يف م�سرته العلمائية والدعوية 

والإن�ساني����ة والر�سالية والجتماعي����ة والرتبوية، فتمّيز باأخالق����ه ال�سامية، وبروح 

الت�سامح والعتدال.

و�س����ددت هذه ال�سه����ادات على اأن ال�سيخ جري )رحم����ه اهلل( متّيز بعمق جتربته 

ووعيه، فعمل دائمًا لإعالء كلمة احلق، وتر�سيخ الوحدة الإ�سالمية والوطنية، كما كان 

ح�سن����ًا مقاوم����ًا اأ�سهر انحيازه اإىل املقاومة يف وجه الع����دو ال�سهيوين، بال تردد ول 

وج����ل، لأنها طريق احلق التي ننت�رش بها على ع����دو اهلل والدين وفل�سطني والعروبة، 

وهذه اأبرز املواقف على التوايل:
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اأحمد دروي�س الكردي، قال: رحيل �سماحة 

العالم���ة املجاه���د ال�سي���خ الدكتور عبد 

النا����رش جري خ�س���ارة لالأم���ة العربية 

والإ�سالمية، وما ترك���ه من ت�سّوف وعلم 

وعالقات طيبة عل���ى امل�ستويني العربي 

وال���دويل �سيك���ون له اأثر كب���ر باإذن اهلل 

�سبحانه وتعاىل على ا�ستمرار هذا النهج 

وهذه الأعمال اجلليلة، ون�ساأل اهلل �سبحانه 

وتعاىل لها البقاء حتى قيام ال�ساعة.

• مدير عام جمعي���ة املرات د. حممد 
باقر ف�سل اهلل قال: جمعية املرات اخلرية 

اأحزنها واآمله���ا فقدان الدكتور ال�سيخ عبد 

النا�رش جري، والتي كان لها معه العالقة 

الطيبة من التوا�سل، �سائلني اهلل عز وجل 

اأن يتغمده بوا�سع رحمته، وي�سكنه املقام 

العايل يف جنته، واأن يجعل خلفه اخللف 

الطيب ال�سالح.

• ولف���ت حمم���د مه���دي �رشيعتمدار؛ 
امل�ست�س���ار الثقايف الإي���راين يف لبنان، 

قائ���اًل: عرفُته رحم���ه اهلل عاملًا جماهداً 

جلياًل، ي�سّخ����س الأولويات يف كل زمان، 

ويق���ف يف وجه كل التحديات مدافعًا عن 

الإ�س���الم الأ�سيل ومقد�سات���ه وم�ساحله، 

وعن م�سالح الأم���ة الإ�سالمية املجيدة، 

ومربي���ًا جليل م���ن العلم���اء الر�ساليني 

الوحدويني.. كان رحم���ه اهلل حا�رشاً يف 

كل ال�ساح���ات، واأينما ينبغ���ي اأن يكون، 

واهتّم بالتعليم والإعالم واللغة وال�سوؤون 

ال�سيا�سية والجتماعية واخلرية، وداعيًا 

اإىل توحي���د ال�س���ف، واحل���وار والتاآخي، 

وتوظيف كل الطاق���ات ملواجهة الأعداء، 

فكان خر مثال لالآي���ة الكرمية: {حممد 

ر�سول اهلل والذين معه اأ�سداء على الكفار 

رحماء بينهم}.

• وقال ال�سيخ د.�سامي اأبي املنى: {قل 
ل���ن ي�سيبنا اإل ما كتب اهلل لنا هو مولنا 

وعلى اهلل فليتوّكل املوؤمنون} �سدق اهلل 

العظي���م. اإن خ�سارتن���ا ب�سماحة العالمة 

ال�سي���خ عبد النا�رش جري خل�سارة لالأمة 

وخ�س���ارة للم�سلمني والإ�س���الم، فقد كان 

داعية وح���دة، و�سوتًا �سادح���ًا بالإميان 

والتوحي���د، و�رشخ���ة مدّوي���ة يف وجه 

الفرق���ة واخلالف والتباعد، نذك���ره َعَلمًا 

من اأعالم اأمتنا، ون�س���األ لروحه الطاهرة 

الرحمة، ولإخوانه واأبنائه وطالبه القدرة 

على حم���ل الر�سالة والأمانة، حفظكم اهلل 

واأ�سكنه ف�سيح جنانه.

• وراأى العمي���د الدكت���ور اأمني حطيط 
اأن للحق رجال به���م ينت�رش، ولهم يثبت 

يف اأر����س الواقع وامليدان، وفقيدنا الكبر 

الراحل ال�سيخ عب���د النا�رش جري رحمه 

اهلل ه���و رجل علم من اأع���الم رجال احلق 

الذين عملوا من اأجل رفعة الإ�سالم وثبات 

الأمة وحريته���ا وكرامتها،  الدين وع���زة 

فكان يف العلم نا�رشاً لالإ�سالم ال�سحيح، 

ويف مي���دان الأمة نا�رشاً حلق يف مقاومة 

الطغيان. 

• معن ب�سور؛ الرئي�س املوؤ�س�س للموؤمتر 
القوم���ي العرب���ي، اأك���د اأن املوؤ�س�س���ات 

والجتماعي���ة  والرتبوي���ة  الثقافي���ة 

والإعالمية والدينية، واحلركات واللقاءات 

ال�سيخ  اأ�س�سها  التي  ال�سيا�سية وال�سعبية 

املجاه���د )املغفور له باإذن اهلل( ال�سيخ د. 

عبد النا�رش جري خ���الل عمره الق�سر، 

كفيل���ة بتاأكيد اأهمية ه���ذا العامل القدير، 

ودوره يف حياة الأمة التي اختارها ا�سمًا 

حلركت���ه.. لقد كان العالمة جري جماهداً 

يف �سبيل ن�رش تعاليمه البعيدة كل البعد 

عن الغل���و والتط���رف والتوح����س.. كان 

رحمه اهلل ودوداً حمب���ًا حمبوبًا منفتحًا، 

حري�سًا على وحدة الكلمة بني اأبناء اأمته، 

ملتزم���ًا بنهج املقاوم���ة، التي ل انت�سار 

لأمتنا على اأعدائها اإل بها خياراً ومنهجًا 

وثقافة.. رحمه اهلل، و�ساعد اأبناءه واإخوانه 

على اإكمال م�سرته.

• جوزي���ف الق�سيف���ي؛ اأمني �رش نقابة 
املحررين، عّر عن حزنه بالقول: العالمة 

اجللي���ل املرحوم ال�سي���خ د. عبد النا�رش 

ج���ري؛ رج���ل الدي���ن والتق���ى واحلوار 

واملوعظة احل�سنة الذي وقف حياته على 

اخل���ر والرّ والتوا�سل م���ع الآخر مبوّدة، 

ول���و اختلف عنه دينًا ومذهبًا، لإميانه اأن 

اأقرب النا����س اإىل اهلل اأنفعهم لعباده، غر 

وِّبت عليه. اآبه بال�سهام التي �سُ

• وق���ال النقابي حممد قا�سم: اإىل الذي 
مل تفته حلظة اإل وا�ستغلها من اأجل وحدة 

اأبناء الأمة.. مل تكن ح���دود الوطن كافية 

لدعوته، لأن���ه راأى اأن اخلالف بات يتمدد 

ول بد من وقفة، جال الكرة الأر�سية داعيًا 

للت�سامح والت�سالح والوحدة.

• اأم���ا املحامي رمزي د�س���وم )التيار 
الوطني احلر( فقال: بغياب ال�سيخ املربي 

الدكتور عبد النا�رش ج���ري خ�رش لبنان 

والعامل العربي والإ�سالمي َعَلمًا من اأعالم 

العل���م والفك���ر والرتبي���ة، اإل اأن امل�سرة 

م�ستمرة، والرك���ة يف من يحمل امل�سعل 

من بعده، لروح���ه الرحمة ولذويه ال�سر 

وال�سلوان.

• وقال رئي����س حزب النجادة م�سطفى 
احلكيم: تغّم���د اهلل الفقيد الكبر برحمته، 

واأ�سكنه ف�سيح جنات���ه، واإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون.

• وق���ال نائب ب���روت ال�ساب���ق بهاء 
الدين عيتاين: رح���م اهلل ال�سيخ العروبي 

عبد النا�رش جري، باعث النه�سة والفكر 

الإ�سالم���ي، والداعي يف �سبي���ل اهلل، كان 

املثال واملثل يف العمل ال�سالح، وما هذا 

ال�رشح اجلامع���ي اإل مثاًل ُيحتذى به يف 

العمل الإ�سالمي، اأ�سكنه اهلل ف�سيح جنانه.

• واأ�سار رئي�س املجل�س الأعلى لحتاد 
الذاع���ات والقن���وات الإ�سالمي���ة النائب 

ال�ساب���ق عب���داهلل ق�س���ر، اإىل اأن الداعية 

الَعَلم ال�سيخ عبد النا�رش جري رحمه اهلل، 

بفق���ده فقدت الأمة َعَلمًا من اأعالم الدعوة 

اإىل اهلل، واإىل العت�سام بحبله، وبالوحدة 

الإ�سالمية التي اأمرنا ر�سولنا الأكرم حممد 

ك بها. �سلى اهلل عليه واآله و�سلم التم�سُّ

• واأك���د اأم���ني ع���ام حرك���ة الن�سال 
اللبن���اين العربي النائ���ب ال�سابق في�سل 

الداوود اأن فق���دان �سماحة ال�سيخ اجلليل 

املقدام يف الإميان والعروبة، واملدافع عن 

والتاأكيد  الإ�سالم ورف�س املذهبية،  وحدة 

عل���ى �سماحة الإ�س���الم، واملحافظة على 

العالق���ة امل�سيحي���ة - الإ�سالمية ح�سب 

تعاليم ال�س���الم املحبة والعطاء والفكر.. 

اإنه خ�سارة ل تعوَّ�س.

 ي���ا �سديقي افتقدن���اك يف هذا الزمن 

ال���ذي يحدد م�ستقبل  ال�سعب وامل�سري 

الأمة العربية، و�ستبقى عنوانًا اأ�سا�سيًا يف 

البناء امل�ستقبلي لالأمة.

• د. عالء الدين احلم���وي؛ مدير املركز 
العامل���ي والدرا�س���ات يف معه���د ال�سام 

العاملي، قال: رحم اهلل الأخ الغايل احلبيب 

َمن عرفناه بوّده و�سفائه وكربه، وخدمته 

لطلبة العل���م.. رحم اهلل هذا الرجل واأبقى 

اأث���ره ممت���داً اإىل يوم القيام���ة يف ذريته 

ى،  واإخوان���ه، رحم اهلل ه���ذا احلكيم املزكَّ

واأبقى اأثره قائمًا ومنوذجًا يهتدى به بني 

رجال العلم يف التزكية واحلكمة.

• وق���ال ال�سي���خ �سعيد قا�س���م رئي�س 
الهيئة الإ�سالمية الفل�سطينية: ال�سيخ عبد 

النا�رش رحمه اهلل �سي���خ مربٍّ زاهد عابد 

عامل، كان قدوة لتالميذه ومريديه، وكان 

منوذجًا جماهداً �سابراً متوا�سعًا �سجاعًا 

يف احلق.

• وقالت د. ليلى نقول: اإىل ال�سيخ الذي 
علّمنا كيف نح���ب فل�سطني، ونبت�سم رغم 

الآلم.. األف رحمة و�سالم على روحك.

• وقال ال�سيخ ه�س���ام حممد القد�سي؛ 
�سكرتر �سماح���ة مفتي جمهورية العراق: 

نة  م���اذا اأقول عن قامة من قامات اأهل ال�سُّ

يف لبن���ان، ال�سيخ العالمة الداعية د. عبد 

النا����رش جري اإل قوًل واح���داً: دمَت حّيًا 

ودمَت مّيتًا لنا ولكل امل�سلمني.. هلل ما اأخذ 

وهلل م���ا اأعطى، وجع���ل اهلل ح�سنات هذه 

الأمة يف ميزان ح�سناته.

• وقال د. �س���امل فتحي يكن: اإن القلب 
ليحزن، واإن العني لتدمع، واإنا على فراقك 

ي���ا �سيخ عبد النا�رش ملحزونون.. لقد فقد 

العامل الإ�سالمي َعَلم���ًا من اأعالم الدعوة 

والوحدة واملقاوم���ة.. لقد كان رحمه اهلل 

راية خّفاق���ة يف �سماء العل���م، ن�ساأل له 

املغفرة والرحم���ة والفردو�س الأعلى، واأن 

ي�س���ّدد خطى ذريته ليكملوا امل�سرة باإذن 

اهلل تعاىل.

• وقال د. حممود اأحمد كفتارو، با�سم 
اآل كفت���ارو ومفتي �سورية الراحل: نقّدم 

اأح���رّ التعازي بوفاة الع���امل ال�سيخ د. 

عبد النا����رش جري؛ موؤ�س����س ورئي�س 

جمم���ع الدعوة ال�سالمي���ة يف بروت، 

تغّمده اهلل عز وجل برحماته الوا�سعة، 

واأ�سكنه ف�سيح جنانه.. واإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون.

• وقال ال�سيخ ح�س���ني غري�س؛ ع�سو 
جتم���ع العلماء امل�سلم���ني: بكامل الر�سا 

والت�سليم هلل تعاىل وقوًل باأمره والقا�سي 

مبوت كل حي، نتقرب اإليه �سبحانه بتقدمي 

الأخ العزيز والراحل الكرمي �سماحة ال�سيخ 

عب���د النا�رش ج���ري رحم���ه اهلل، والذي 

ترافقن���ا معه طيل���ة ثالثة عق���ود ونّيف 

يف م�س���رة الوح���دة الإ�سالمية من خالل 

جتمع العلماء امل�سلمني، حتّملنا فيها كل 

امل�س���اق، وكابدنا معًا ق�ساوة الدهر، ومع 

ذلك �سرن���ا لأن ال�س���ر فري�سة وقناعة 

را�سخة منا لننال اأج���ر ال�سابرين {اإمنا 

يوفى ال�سابرون اأجرهم بغر ح�ساب}.

• احلاج غالب اأبو زينب؛ ع�سو املكتب 
ال�سيا�سي يف حزب اهلل قال: ال�سيخ جري 

رج���ل الوحدة الإ�سالمي���ة، عمل بكل جهد 

لرفع راية الإ�س���الم ال�سمح، ون�رش املحبة 

والعتدال وقبول الآخر.

• ال�سيخ ب�سام كاي���د قال: ال�سيخ عبد 
النا�رش جري ترك اآث���اراً طيبة يف لبنان 

والعامل الإ�سالمي، وهو الذي خرّج العلماء 

الذين انت�رشوا يف كل اأ�سقاع العامل لن�رش 

الدع���وة وتعزيز الوحدة ب���ني امل�سلمني، 

و�سّخر حياته خدمة للق�سية الفل�سطينية 

وم�رشوع املقاومة.

• الوزير ال�سابق عدن���ان من�سور قال: 
�سماح���ة ال�سي���خ رحم���ه اهلل كان مدعاة 

للوحدة، ور�سول حمبة بني كافة الطوائف 

الإ�سالمية يف هذه الأمة.

• اإبراهيم احللبي؛ رئي�س حركة ال�سعب، 
اأك���د اأن رحي���ل �سماحة العالم���ة ال�سيخ 

الدكت���ور عبد النا�رش جري خ�سارة كرى 

للعرب وامل�سلمني، نظ���راً اإىل دوره الرائد 

يف نبذ الفتن���ة، والعمل عل���ى رفع لواء 

توحيد الكلمة. 

• كمال �ساتيال؛ رئي�س املوؤمتر ال�سعبي 
اللبن���اين، لف���ت اإىل اأن رحي���ل العالمة 

�سماحة ال�سيخ الدكتور عبد النا�رش جري 

العربية والإ�سالمية،  خ�سارة كبرة لالأمة 

معاهداً بالوقوف جنبًا اإىل جنب مع اأبناء 

الراحل لإكم���ال م�سرته احلافلة باجلهاد 

والوحدة واملقاومة.

• واأكد رئي�س رابطة ال�سغيلة يف لبنان؛ 
النائ���ب ال�سابق زاهر اخلطيب، اأن العالمة 

الراحل �سماحة ال�سيخ الدكتور عبد النا�رش 

جري كان قامة �ساخمة احت�سدت فيها كل 

املعاين الأخالقية والقيم الإميانية.

• وق���ال رئي����س املرك���ز الوطني يف 
ال�سمال احلاج كم���ال اخلر: رحمك اهلل يا 

�سيخن���ا العامل الباين، ال���ذي مالأ الأر�س 

ن���وراً بالعلم، وهذه اآثار ت�سهد لك على ما 

تركت.

• الزميل اأمني اأبو را�سد قال: ل�سُت على 
دين ومذهب ال�سيخ د. عبد النا�رش جري 

لأ�ستعر�س املنا�سب الرفيعة التي تبواأها 

كمرجعية دينية واأحد جهابذة العلم، ول 

اأن���ا من خرّيجي كلية الدع���وة الإ�سالمية 

لأدرك تفا�سي���ل حيات���ه الأكادميية التي 

خرّج خاللها من اختاروا امل�ساجد �سبياًل 

يف خدم���ة اهلل، ول اأنا رفي���ق ن�سالته - 

وليتن���ي كذل���ك - لأحفر م�س���رة حياته 

يف نفو�س م���ن يكرون بتاريخ الكبار، بل 

اأن���ا قارىء ر�سال���ة لعالمة كبر جمع يف 

�سخ�سه كل هذه القي���م. �سنفتقدك، اأقولها 

للراحل الكب���ر، لأننا ل�سن���ا بحاجة يف 

بحثنا عن القي���م الإن�سانية وحق العي�س 

الكرمي يف ه���ذا ال����رشق، اإىل اأن ن�ستعيد 

م���ا قراأناه يف كتبن���ا ال�سماوية فقط، ول 

ملن يلقنن���ا اأ�سول ديننا كائن���ًا ما كان 

الدين واملذهب، ب���ل نحن بحاجة اىل من 

هو الق���دوة والنرا�س، كائنًا ما كان دينه، 

لن�سلي معه كلٌّ على دينه، وننا�سل معه 

كل م���ن موقع���ه، ونرت�سي مع���ه م�سرة 

م�سرتكة من العمل اجل���اد من اأجل كرامة 

الإن�سان.. واأقول: يا من كنت طّيب الوجود 

عل���ى الأر�س، هنيئًا ل���ك ِطيُب اخللود يف 

�سمائرنا.
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الشـيـخ د. عـبـد الـنـــاصــر جـبـري

يف احتف���ال اأقي���م يف مقر »حركة الأم���ة« يف بريوت، 

بالذك���رى العا�رشة حلرب متوز 2006،  ك�ش���ف رئي�س الهيئة 

الإدارية يف جتمع العلماء امل�شلمني ال�شيخ د. ح�شان عبداهلل 

عن �شهادة من اأمني عام حزب اهلل �شماحة ال�شيد ح�شن ن�رش 

اهلل، بالغائب الكبري ال�شيخ د. عبد النا�رش جربي، جاء فيها:

يف البداية ل بد من �شهادة من هذا املكان بالذات )مركز 

حركة الأم���ة(، كنا جنتمع يف ع���ام 2006 كعلماء يف جتمع 

العلماء امل�شلمني، ونعت�شم وُن�شدر البيانات ونتخذ القرارات 

من اأجل مواجهة العدو ال�شهيوين على اأ�شا�س تكليفنا كعلماء:

اأوًل: من خالل �شحن همم املقاومني.

ثانيًا: من خالل توفري البيئ���ة التي حتت�شن املهاجرين 

رين، وتقدمي امل�شاعدات لهم. املهجَّ

كان ال�شي���خ د. عبدالنا�رش ج���ربي يخو�س الأر�س طوًل 

وعر�ش���ًا يف �شبي���ل هذا الأم���ر، وقّدم كل ما عن���ده من اأجل 

اأن ننج���ح يف هذه املهة، التي كانت حم���ّل تقدير من قيادة 

املقاوم���ة، خ�شو�شًا من �شماح���ة ال�شيد ح�شن ن�رشاهلل، وهو 

الذي قال اإن ال�شيخ عبد النا�رش ل يوزن حتى مباء الذهب.. 

خامتاً ال�شيخ عبد اهلل: هذه ال�شهادة ل بد اأن اأُديل بها.

السيد نصر الله: الشيخ عبد الناصر ال يوزن بماء الذهب

حمبو ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي )ر�سوان اهلل عليه( يوؤدون ال�سالة يف م�سجد وجممع كلية الدعوة الإ�سالمية

د. حممود كفتارو وال�سيخ د. ح�سان عبد اهلل وامل�ست�سار

الثقايف الإيراين حممد مهدي �سريعتمدار خالل مرا�سم الدفن

ال�سفريان ح�سن �سيخ الإ�سالم وحممد فتحعلي وال�سيخ د. ح�سان عبد اهلل وال�سيخ د. زهري اجلعيد يتقبلون التعازيرئي�س املحاكم ال�سرعية ال�سنية يف لبنان ال�سيخ د. حممد اأحمد ع�ساف

مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�سيخ عبد اللطيف دريان متو�سطاً املفتي اأحمد قبالن ونائب 

الأمني العام حلزب اهلل ال�سيخ نعيم قا�سم وال�سيخ مر�سل ن�سر
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- ُولد يف بريوت عام 1958

- در�س الثانوية يف اأزهر لبنان - بريوت

- تابع درا�شته اجلامعية يف مكة املكرمة

- حاز على الدكتوراه من جامعة الدرا�شات الإ�شالمية يف كرات�شي عام 1999

- موؤ�ش�س وعميد م�شجد وجممع كلية الدعوة الإ�شالمية - بريوت

- راأ�س جمموعة من املعاهد ال�رشعية الثانوية على امتداد الأرا�شي اللبنانية

- توىل نظارة اأزهر لبنان من عام 1980 لغاية 1989

- رئي�س وموؤ�ش�س املجل�س العاملي للغة العربية

- ع�شو وموؤ�ش�س جتمع العلماء امل�شلمني يف لبنان

- ع�شو جممع التقريب بني املذاهب الإ�شالمية

- ع�شو احتاد علماء املقاومة

- ع�شو وموؤ�ش�س جبهة العمل الإ�شالمي يف لبنان

- ع�شو وموؤ�ش�س احتاد علماء بالد ال�شام

- عضو مؤمتر القومي العربي واإلسالمي
- ع�شو جمعية الدعوة الإ�شالمية العاملية

- اأمني عام حركة الأمة

- رئي�س لقاء اجلمعيات وال�شخ�شيات الإ�شالمية يف لبنان

- رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الثبات لالإعالم املرئي واملقروء 

- اأ�ش�س ندوات وملتقيات للدفاع عن بريوت وحقوق اأهلها و�شيانة كرامتها

- اأ�ش����س مع اإخوانه يف وقف مركز التنمي���ة الإ�شالمية: مدر�شة بيت الأطفال 

احلدي���ث - بريوت، مدر�شة الروافد - البقاع الغربي، ومدر�شة بعلبك اخلا�شة 

- بعلبك.

مدير اأوقاف دم�سق ال�سيخ اأحمد قباين متحدثاً خالل العزاءوفد علمائي �سوري مقدماً التعازي با�سم وزير الأوقاف ال�سوري د. حممد عبد ال�ستار ال�سيد.. والنائب ال�سابق في�سل الداود

ممثل اللواء اإبراهيم ب�سبو�س وال�سيخ نبيل قاووق ممثاًل اأمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن 

ن�سر اهلل واملفتي اأحمد قبالن والأخ كمال �ساتيال

ال�سفري د. علي عبد الكرمي علي مقدماً التعازي با�سم الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد الرئي�س اإميل حلود يتقبل التعازي

ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي )ر�سوان اهلل عليه( نحو مثواه الأخريالعلماء يرفعون جثمان ال�سيخ )ر�سوان اهلل عليه( عقب �سالة اجلنازةال�سفري الأندوني�سي اأمام جثمان ال�سيخ )ر�سوان اهلل عليه(

فـي م�سجد وجممع كلية الدعوة الإ�سالمية
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لبنان 2016.. قراٌر لبناء دولة في الـ2017
ديًا ا�ستعرا�ض العام  قد يكون مجُ

2016، لي����ض زمنيًا، بل م���ن العام 
2015، لأن ال�رسع���ة القيا�سي���ة يف 
ت�سكي���ل احلكوم���ة واإجن���از البيان 

الوزاري، هي الت���ي توجز اخلطوات 

ال�سابق���ة يف اإنقاذ الوطن، والالحقة 

يف قرار بن���اء الدولة والتوافق على 

فخامة العماد مي�س���ال عون رئي�سًا 

للجمهورية.

واإذا كان البع����ض يعت���ر اأن ما 

يح�س���ل يف لبن���ان 2016 يق���ارب 

»الأعجوب���ة الإلهي���ة«، ف���اإن الأمر 

مباَلغ في���ه، لأن الأعاجيب جميعها 

اأعجوب���ة »مار  اأن  دنيوي���ة، ول���و 

خمايل« التي �ساغ���ت قرار و�سول 

الرئي�ض ع���ون، تكت�س���ب �سيئًا من 

»الن�رس الإله���ي«، ذلك الن�رس الذي 

اأعاجيب  ب�سن���وات  بع���ده  توال���ت 

الداخل  الإره���اب يف  الن�رس عل���ى 

وعل���ى احلدود مع اخل���ارج، اإىل اأن 

حتقق���ت معظمها وو�س���ل الرئي�ض، 

ودخ���ل لبنان باأعجوب���ة فعلية يف 

خما�ض ا�ستي���الد دولة بقرار حا�سم 

وحازم اأذهل الدبلوما�سيني الأجانب 

والع���رب، وا�ستنه����ض امل�ستثمرين 

اأنف�سهم،  ل�ستلح���اق  اأ�رسعوا  الذين 

و�سط موؤ�رسات مب�رسة اأن لبنان الذي 

»الإ�رسائيلي«  الع���دو  على  انت�رس 

وعلى الإرهاب، قد انت�رس اأي�سًا على 

من ير�سم���ون خرائ���ط متزيق دول 

»�سايك����ض - بيك���و« يف مئويتها 

الأوىل، وناأى بنف�سه عن العبث، وطنًا 

متم���رداً وبلد الأعاجي���ب ال�سماوية 

والدنيوية.

املرحلة »الذهبية« التي يعي�سها 

اأنتجه���ا خما�ض امتد  لبنان اليوم، 

من الع���ام 2015، واإجنازات اجلي�ض 

واملقاوم���ة يف الع���ام املا�سي هي 

التي ر�سمت خريطة الوطن النهائي، 

من خ���الل املع���ارك الت���ي انت�رس 

فيها اجلي����ض واملقاومة يف معارك 

عر�س���ال وراأ����ض بعلب���ك، والنجاح 

يف �سبط اإدخ���ال العبوات النا�سفة 

الداخل  اإىل  النتحاري���ة  وال�سيارات 

اللبن���اين، وقتل بع�ض قادة الإرهاب 

البع�ض  واأ�رس  اأ�سامة من�سور،  اأمثال 

الآخ���ر مثل اأحم���د الأ�س���ر و�سواه، 

و�س���وًل اإىل حتري���ر الع�سكريني من 

قب�سة »جبه���ة الن�رسة« يف نهاية 

ذل���ك الع���ام، والذي ج���اء ح�سيلة 

انت�س���ارات اجلي�ض عل���ى اجلبهات 

ال�رسقية، وانت�س���ارات املقاومة مع 

اجلي�ض ال�سوري يف القلمون وتدمر 

كافة اأوكار تفخيخ ال�سيارات واإقفال 

املعاب���ر غر ال�رسعي���ة التي كانت 

تعر منها �سيارات املوت.

ال�رسقية  لبن���ان  حدود  ارت�سمت 

- مبدئي���ًا - وارت�سم���ت بالكامل - 

اأمني���ًا - بف�س���ل ت�سحيات اجلي�ض 

املحاذية  القرى  واأبن���اء  واملقاومة 

للح���دود، واإذا كانت بل���دة عر�سال، 

مع م���ا حتمل من رمزية، قد اأ�سقطت 

عر �سناديقه���ا عهد علي احلجري 

واأب���و طاقي���ة يف اأي���ار 2016، فهي 

اأ�سقطت الرهانات ال�سابقة ل�سهر  قد 

اأي���ار 2015، عندما اأطل ال�سيد ح�سن 
ن�رساهلل وقال »اإن دخولنا اإىل �سورية 

هو تكلي���ف �رسعي وديني واأخالقي، 

ورّد عليه الرئي�ض احلريري ب�»لءات 

ث���الث«، اإىل اأن اأثبت���ت التط���ورات 

�سوابي���ة روؤي���ة ال�سي���د ن�رس اهلل، 

وانت�سار حمور املقاومة يف �سورية 

ولبن���ان، خ�سو�س���ًا اأن »14 اآذار« 

النائب   2015 اأنتخبت يف حزي���ران 

�سم���ر فرجني���ة رئي�س���ًا للمجل�ض 

الوطني له���ذه القوى، ما اأ�رّس لبداية 

النهاية اأ�سوًة باملجل�ض الوطني ملا 

ي�سمى »املعار�سة ال�سورية«.

ولأن رب���ط تط���ورات العام���ني 

2016/2015 ه���و �سي���اق طبيع���ي، 
ف���اإن الرئي�ض احلريري الذي عاد اىل 

لبنان يف �سب���اط 2015، اجتمع مع 

العم���اد مي�سال عون، لكن »الكبا�ض 

ال�سيا�سي« بني »املحورين« ا�ستمر 

اأك���ر من �سنة ون�سف ال�سنة، وحتى 

ما قب���ل انتخ���اب العم���اد رئي�سًا 

وا�ستمرت  باأ�سبوع���ني،  للجمهورية 

»14 اآذار« خالله���ا يف حم���اولت 
الرمق الأخر بطرح مر�سحيها، و�سوًل 

لط���رح النائ���ب �سليم���ان فرجنية، 

مروراً بطرح اأحد »اجلانني« كرئي�ض 

و�سط���ي، لكن امل�سكل���ة اأن الإ�رسار 

عل���ى طريق���ة ال�سيدة ليل���ى عبد 

اللطي���ف ل يفيد، لأن ال�سيد ن�رساهلل 

ويف اإطالل���ة يوم القد����ض العاملي 

2015/07/10، وعلى خلفية  بتاريخ 

ال�سجال ب���ني العماد عون والرئي�ض 

متام �س���الم حول م�س���ادرة رئي�ض 

�سالحيات رئي�ض  احلكومة منف���رداً 

»مطالب  �سماحته:  قال  اجلمهورية، 

عون حمقة.. ولن نتخلى عنه«.

لق���د كان لقرار و�س���ول الرئي�ض 

نع���ت يف  ع���ون ب�»اأعجوب���ة« �سجُ

اآخ���ر يق�س���ي بقبول  لبن���ان، قرار 

عودة الرئي����ض احلريري اإىل ال�رساي 

من قَبل ح���زب اهلل، اإكرامًا للرئي�ض 

عون، وبه���دف مبا�رسة بناء هيكلية 

الدول���ة، ل�سيما اأن احلوار بني حزب 

اهلل و»تيار امل�ستقبل« الذي بداأ مع 

بداي���ات 2015، وتنازل قبيله »تيار 

امل�ستقب���ل« عن �رسوط���ه امل�سبقة 

بان�سح���اب حزب اهلل من �سورية، قد 

اأر�س���ى ا�ستقراراً اأمني���ًا يف ال�سارع 

الداخلي، وها ه���ي حكومة الوحدة 

لت، وج���اء توزير  كِّ الوطنية ق���د �سجُ

النائبني كب���ارة واملرعبي »�رسبة 

معل���م حريري���ة« لتنفي����ض اللواء 

ريفي وحتجي���م ظاهرته املح�سورة 

بطرابل�ض، وها ه���و البيان الوزاري 

يكرّ�ض بن���د املقاوم���ة يف حكومة 

يراأ�سه���ا احلري���ري، رغ���م حتفظات 

»القوات« والوزي���ر مي�سال فرعون، 

وها هو قانون النتخاب ي�سلك م�سار 

الن�سبي���ة رغم معار�س���ة حم�سورة 

بالنائ���ب جنب���الط، وكل التطورات 

ال�سيا�سية يف لبن���ان التي تواكبها 

انت�س���ارات اإقليمية ملحور املقاومة 

وكان اآخرها يف حلب، توؤكد اأن عهد 

الرئي�ض عون ل���ن يكون كما العهود 

ال�سابقة، وبدء بن���اء الدولة واإحياء 

املوؤ�س�سات واقع ل حمالة، ومكافحة 

الف�س���اد اأولوية، ولبن���ان قادم على 

اأمث���ال الرئي�ض مي�سال  دولة ت�سبه 

ع���ون، وتلي���ق بوطن ي�سب���ه اأمثال 

ال�سيد ح�سن ن�رس اهلل.

اأمني اأبو را�شد

¡ النائب ال�سابق في�سل الداوود؛ الأمني العام 
حلرك���ة الن�سال اللبناين العرب���ي، زار ال�سفر 

الرو�سي يف لبنان الك�سن���در زا�سبكني، مقدمًا 

له التعازي باغتيال ال�سفر الرو�سي يف تركيا 

اندري���ه كارلوف. واأكد ال���داوود اأن هذا العمل 

الإرهابي يقف وراءه فك���ر تكفري تغلغل يف 

موؤ�س�س���ات الدولة الرتكي���ة، واأن ما ح�سل لن 

يزي���د رو�سي���ا اإل اإ�رساراً على دع���م ال�سعوب 

وق�ساياه���ا العادلة، ومنه���ا ال�سعب ال�سوري 

الذي يحارب الإرهاب حتت راية دولته برئا�سة 

الرئي�ض ب�سار الأ�سد واجلي�ض ال�سوري وحلفائه.

¡ ال�ش��يخ ماه��ر حم��ود؛ رئي���س احت��اد علماء 
املقاوم��ة، اأكد اأن انت�شار حل��ب على املوؤامرة 

�ش��ّكل �شدمة كب��رة للجمي��ع، فالبع�س كانت 

بالن�شبة اإلي��ه �شدمة اإيجابي��ة، وكثرون راأوه 

اأم��راً �شلبي��ًا، لك��ن الآن وبع��د ب��روز احلقائ��ق 

الق��راءة  لإع��ادة  اجلمي��ع مدع��وون  الدامغ��ة، 

اأو  للفتن��ة  والواقعي��ة  والديني��ة  ال�شيا�شي��ة 

للموؤام��رة يف �شوري��ة، خ�شو�ش��ًا اأن كثري��ن 

اعتق��دوا اأن م��ا يح�شل هو »ث��ورة« تهدف اإىل 

اإ�شالح الأمور يف �شورية.

¡ ال�سي���خ �رسيف توتيو؛ ع�سو قيادة مل�ض 
اأمناء حركة التوحيد، اأن ق���رار الأمم املتحدة 

ومل����ض الأم���ن ال���دويل الداع���ي اإىل وقف 

ال�ستيط���ان يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 

هو اإدانة وا�سح���ة للعدو ال�سهيوين الغا�سب، 

لفت���ًا اإىل اأن العرة تبق���ى يف التنفيذ، ويف 

كيفية ردع العدو الغا�سم ومنعه عن ال�ستمرار 

يف غّيه وطغيانه، ووقف كل اعتداءاته وجرائمه 

بحق ال�سعب الفل�سطيني ال�سابر.

¡ املرك��ز الإ�شالم��ي لالإع��الم والتوجي��ه نّظم 
بال�رشاك��ة م��ع جمعي��ة الرباعم للعم��ل اخلري 

 احتفائيًا مبولد الرحمة املهداة 
ً
والجتماعي لقاء

للعاملني �شيدنا حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 

ومبولد نب��ي ال�شالم ال�شيد عي�ش��ى امل�شيح عليه 

ال�ش��الم، بالتعاون مع بلدية مدين��ة ال�شويفات، 

بح�ش��ور الأمني الع��ام ل�»املركز«؛ ال�شيخ حممد 

�شليم اللبابيدي، ورئي���س جمعية الرباعم للعمل 

اخل��ري والجتماع��ي ال�شي��دة اإمي��ان عي�ش��ى، 

وح�ش��د م��ن اأه��ايل املنطق��ة والأ�شدق��اء. وق��د 

األق��ى ال�شي��خ اللبابيدي كلمة جاء فيه��ا: اليوم، 

ويف ظ��ل ه��ذه الهجمة ال�شع��واء الت��ي يتعر�س 

م  له��ا دين الرحم��ة والت�شام��ح، والت�شويه املنظَّ

لأ�شول الدين ومب��ادئ الر�شول الهادي الرحمة 

املهادة للعاملني، وج��ب علينا ال�شعي لت�شويب 

املفاهي��م والأفكار التي ي�شع��ى لها التكفريون 

واملجرم��ون الذين يت�شرتون خلف نداء اهلل اأكرب 

لرتكبوا اأفظع اجلرائ��م، وبوح�شية غر م�شبوقة 

يف التاري��خ. م��ن جهة اأخ��رى، اأك��د ف�شيلته اأن 

العالق��ة ب��ني امل�شلم��ني وامل�شيحي��ني يجب األ 

تخرج ع��ن العالقة التي كان��ت تربط حبيب اهلل 

حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم بنبي اهلل عي�شى 

علي��ه ال�ش��الم، ال��ذي كان ي�شف��ه والأنبياء من 

قبل��ه ب�»اإخوتي«، فكلم��ا كان يذكر اأحدهم كان 

يق��ول: »اأخي مو�شى«، اأو »اأخي عي�شى« اأو »اأخي 

يو�شف«.

التطورات السياسية في لبنان 
وانتصارات محور المقاومة 

اإلقليمية تؤكد أن عهد عون لن 
يكون كسابقاته

الرئي�س مي�سال عون مرتئ�ساً جل�سة احلكومة يف بعبدا
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ل في االستراتيجية األميركية؟ ما بعد حلب.. تحوُّ

مل تت�سح ب�سكل مف�ّسل ال�سيا�سة 

اخلارجية الت���ي �سينتهجها الرئي�ض 

الأمرك���ي اجلدي���د دونال���د ترامب، 

وم���ا زال م���ن املبّكر احلك���م على 

مدى التزامه بالوع���ود التي قطعها 

يف حملت���ه النتخابية يف ما خ�ّض 

�سيا�سته اخلارجية، خ�سو�سًا ال�رسق 

اأو�سطية.

من خالل اختي���اره لل�سخ�سيات 

يف اإدارته، ومن خ���الل درا�سة �سرة 

املر�سحني لتبوء منا�سب رفيعة يف 

الإدارة الأمركي���ة، ومن خالل درا�سة 

ت�رسيحات ترامب وم�ست�ساريه، ميكن 

الق���ول اإن الرئي�ض الأمركي �سينتقل 

م���ن ا�سرتاتيجية »ال�ستنزاف« التي 

اتبعها الرئي�ض ال�سابق باراك اأوباما، 

اإىل ا�سرتاتيجية »تفكيك الأحالف«.

اأوباما،  خالل عهد الرئي�ض باراك 

كان وا�سح���ًا اأن الولي���ات املتحدة 

الأمركية ل تريد النخراط الع�سكري 

املبا�رس يف احلرب ال�سورية الدائرة، 

لكنها التزمت بتقدمي الدعم ال�سيا�سي 

والإعالمي  والتقن���ي  واللوج�ست���ي 

ملا ت�سمي���ه »املعار�سة املعتدلة«، 

ال�سوري  الرئي����ض  اإ�سق���اط  به���دف 

ب�سار الأ�س���د، وفيما بعد، وبعد تعّذر 

حتقيق الهدف املن�سود خالل »اأ�سهر 

معدودة«، كما وع���د الرئي�ض اأوباما 

ومعاونوه م���راراً، وبعد تيّقن الإدارة 

عدم اإمكانية حتقيق هذا الهدف بعد 

���ل الع�سك���ري لكل م���ن اإيران  التدخُّ

ورو�سي���ا وحزب اهلل، وع���دم وجود 

بديل »مقبول« للحك���م يف �سورية 

ت�ستطيع ت�سويقه يف �سورية والعامل، 

انتق���ل الأمركي���ون اإىل ا�سرتاتيجية 

خ���الل حتقيق  من  »ال�ستن���زاف«، 

توازن القوى، بحيث يقوم الأمركيون 

امل�سلّح���ة  املجموع���ات  باإم���داد 

والتدري���ب،  والعت���اد  بالأ�سلح���ة 

وتاأمني م�س���ادر متويل، لي�ض بهدف 

اإ�سق���اط الأ�سد، بل به���دف ال�ستمرار 

بالقت���ال اإىل م���ا ل نهاي���ة، حي���ث 

والرو�ض،  )الرهابيون،  اجلميع  نهك  يجُ

ال�س���وري،  واجلي����ض  والإيراني���ون، 

وح���زب اهلل(، في�ستفي���د الأمركيون 

و»الإ�رسائيليون« من ا�ستنزاف الكل 

يف حرب الكل �سد الكل.

لكن و�سول ترام���ب اىل ال�سلطة، 

واختي���ار فري���ق اإدارت���ه، واإعالن���ه 

امل�ستم���ر عن نيت���ه التع���اون مع 

الرو�ض، ي�س���ر اإىل اأن الهدف �سيكون 

تلك  خ�سو�سًا  الأح���الف«،  »تفكيك 

التي �ساهم���ت اإدارة اأوباما بتمتينها 

وتقويتها انطالقًا من وحدة امل�سالح 

واملخاطر، فما هي الأحالف التي قد 

يحاول ترامب تفكيكها؟

اأوًل: احللف الرو�سي - ال�سيني

وزيري  اختيار الثالث���ي؛  ي�س���ر 

والدفاع  »تيلر�س���ون«  اخلارجي���ة 

الرئي����ض  وم�ست�س���ار  »ماتي����ض« 

ل�س���وؤون الأم���ن القوم���ي »فلني«، 

واملعروف���ني بتعاطفه���م وتاأييدهم 

للتقارب م���ع الرو�ض، اإىل اأن الرئي�ض 

الأمرك���ي املقبل �سيك���ون جديًا يف 

�سيا�س���ة التعاون م���ع رو�سيا، ويف 

فت���ح �سفحة جدي���دة يف العالقات 

الرو�سية الأمركية، لطاملا نادى بها 

الرو�ض خ���الل عهد اأوباما، لكن اإدارة 

الأخر والبنتاغون كانا �سدها.

اأم���ا بالن�سبة لل�س���ني، فلرتامب 

نظ���رة خمتلفة، وت�سيط���ر على فكر 

مر�سحي اإدارت���ه؛ هاج�ض »احتواء« 

ال�س���ني كونه���ا مر�سح���ة لتناف�ض 

الولي���ات املتح���دة عل���ى ال�ساحة 

العاملي���ة، وقد اأعل���ن ترامب م�سبقًا 

عزمه عل���ى اإع���ادة التفاو����ض مع 

التج���ارة  ق�ساي���ا  ح���ول  ال�س���ني 

املتبادلة.

من هن���ا، فاإن ترامب قد ي�ستخدم 

التق���ارب مع الرو����ض لل�سغط على 

ال�س���ني، وكما ا�ستف���ادت ال�سني - 

يف وق���ت �سابق - م���ن قيام الرو�ض 

ال����رسق  الأمركي���ني يف  باإ�سغ���ال 

الأو�س���ط، لتاأخره���م ع���ن تنفي���ذ 

ا�سرتاتيجية »ال�ستدارة نحو اآ�سيا«، 

ق���د ي�ستفيد ترامب م���ن التقارب مع 

الرو����ض وتوف���ر اجله���د الع�سكري 

املب���ذول يف كل من العراق و�سورية، 

وحتويله اإىل بح���ر ال�سني اجلنوبي، 

ال�س���ني ع�سكريًا،  باحت���واء  للقيام 

لل�سغ���ط عليها يف م���الت اأخرى 

كالقت�ساد والتجارة وغرها.

ثانيًا: احللف الرو�سي - الإيراين

اإدارة ترامب  �سخ�سيات ثالث يف 

مهّياأة لتنفيذ �سيا�سة ترامب العدائية 

جتاه اإيران: م�ست�س���ار الأمن القومي 

»فلني«، ووزي���ر الدفاع »ماتي�ض«، 

ومدير �سي اأي اأي »بومبيو«.

ب�سكل ع���ام، مل تك���ن العالقات 

التاريخية بني كل من اإيران ورو�سيا 

مو�سوم���ة بالثق���ة، لك���ن امل�سالح 

امل����رسوع  حت���دي  يف  امل�سرتك���ة 

الأمركي يف منطقة ال�رسق الأو�سط، 

خ�سو�س���ًا بعد احل���رب يف �سورية، 

جعلت ه���ذه العالق���ة تختلف عما 

�سبق، ما يعني اأن المركيني )خالل 

عه���د اأوباما( �ساهموا ب�سكل اأو باآخر 

بتمتني العالقة الرو�سية - الإيرانية 

اإطار ا�سرتاتيجي خمتلف  اإىل  ونقلها 

عما قبله.

قد يفّكر الأمركيون باأن التعاون 

مع الرو����ض يف الق�سي���ة ال�سورية، 

»داع����ض« على  واأولوي���ة حماربة 

اإ�سق���اط النظ���ام ال�س���وري، واإعطاء 

رو�سيا ما تريد م���ن نفوذ يف اأوروبا 

ال�رسقي���ة، �سيجعل���ون رو�سيا تعيد 

النظ���ر يف حتالفها ال�سرتاتيجي مع 

اإي���ران، باعتبار اأن م���ا يريد الرو�ض 

حتقيق���ه من م�سالح م���ن خالل هذا 

احلل���ف ق���د اأعطتها اإي���اه الوليات 

بقي  تجُ فلم���اذا  مبا����رسة،  املتح���دة 

على حلفها مع اإي���ران، خ�سو�سًا اأن 

للدولتني م�سالح اقت�سادية متباينة 

�ستظه���ر تباعًا بعد ح���ل الأزمة يف 

�سورية؟

قد يك���ون هذا ما يفّكر به ترامب، 

ول �س���ّك اأنه���ا ا�سرتاتيجي���ة ذكية، 

لكن لي�ض بال����رسورة اأن تنجح يف 

تنفيذ الأه���داف الأمركية املر�سومة، 

فمنذ احل���رب الأمركية على العراق 

ولغاية اليوم، تعاين ال�سرتاتيجيات 

الأمركي���ة يف ال����رسق الأو�سط من 

م�ساكل يف التنفيذ، لكن هذا ل يعني 

اأدوات  الأمركي���ون ل ميتكل���ون  اأن 

الق���وة الكافية لفر����ض نفوذهم يف 

ال�رسق الأو�س���ط، والنتقال من خطة 

اإىل اأخرى لتحقيق الأهداف املرجّوة.

د. ليلى نقوال

األميركيون يظنون أنهم 
بتحقيقهم للروس ما يريدونه 

من مصالح في المنطقة 
سيفّكون تحالفهم مع اإليرانيين

الرئي�سان الرو�سي فالدميري بوتني والأمريكي دونالد ترامب

الرئي�س مي�سال عون مرتئ�ساً جل�سة احلكومة يف بعبدا
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همسات

¡ خمالفات ملبادئ احلزب
اأكد قي���ادي �ساب���ق يف احل���زب التقدمي 

ال�سرتاكي، اأن مواقف رئي�ض احلزب تخالف 

املبادئ والقي���م التي اأ�س�سه عليها الزعيم 

الراحل كم���ال جنب���الط، خ�سو�سًا جلهة 

توفر قانون انتخاب ع�رسي يحفظ �سحة 

التمثيل وي�ساوي بني املواطنني، لفتًا اإىل 

اأن الرئي�ض احلايل للحزب هو �سبب اأ�سا�سي 

يف ع���دم وجود مثل ه���ذا القانون منذ ما 

بعد اتفاق الطائ���ف، لأن كل القوانني التي 

�سعت كانت تراعي م�سلحته فقط، ولي�ض  وجُ

م�سلحة احلزب، ول امل�سلحة الوطنية.

¡ تكاذب »م�ستقبلي«
ا�شت�شاط نائب »م�شتقبلي« من البقاع غ�شبًا 

 الوفاء به، 
ّ
لأن وعداً ُقطع له بالتوزير مل يتم

وق��ال اأم��ام م�شوؤولني يف »التي��ار«: مل يعد 

الأم��ر يحتمل كذبًا وتكاذب��ًا لي�شبح النهج 

ال�شائ��د يف عملنا ال�شيا�شي، نحن نخ�رش كل 

يوم نا�شنا ب�شبب هذا ال�شلوك.

¡ دفاعًا عن »ال�ستني«
خ�س�ست قناة »امل�ستقبل« حلقات للدفاع 

عن قان���ون ال�ستني، واأ�رسف���ت قيادات من 

»التيار« للدف���اع عن القانون البايل، عر 

توجيه ال�ستائم حل���زب اهلل لأنه »الوحيد 

الن�سبي،  القان���ون  القادر عل���ى تطبي���ق 

والتعامل مع اأي قانون براحة«.

¡ غاية يف نف�ض يعقوب
�ش��ددت م�ش��ادر �شيا�شية عل��ى اأن م�شاركة 

جمي��ع القوى ال�شيا�شي��ة املمّثلة يف جمل�س 

الن��واب عل��ى »لعن« قان��ون ال�شتني �شبحًا 

وظهراً وع�شية، ق��د يكون غايته البقاء على 

هذا القانون، الذي اأكل الدهر عليه و�رشب.

¡ املعركة املقبلة
اأكدت م�سادر وطنية اأن املعركة املقبلة يف 

لبنان �ستكون معركة »قانون النتخاب«، 

حيث �سيكون هناك اإ�رسار على »الن�سبية 

الكاملة«، لأن البلد مل يعد يحتمل قوانني 

منتجة لالأزمات ب�س���كل دائم.. وبالتايل ل 

ب���د من اإقرار قانون يوّف���ر احلد الأدنى من 

اإمكانية و�سول كفاءات جديدة اإىل الرملان 

ت�سهم يف عملية التغير وتطوير النظام.

¡ احلد الأدنى
راأت م�ش��ادر يف »التي��ار الوطني احلر« اأن 

»التي��ار« لن يتوانى ع��ن رفع ال�شقف ب�شاأن 

قان��ون النتخاب��ات، لتاأمني ح��د اأدنى من 

اأح��الم املواطن��ني بالن�شبي��ة، معت��ربة اأن 

القان��ون املختل��ط ق��د يتحق��ق يف نهاي��ة 

الطريق ولي�س يف بدايتها.

¡ خمالفة للد�ستور
اأك���د مرجع د�ست���وري اأن جمي���ع قوانني 

النتخاب التي عرفها لبنان منذ ال�ستقالل 

خمالفة للد�ستور، الذي ين�ض على م�ساواة 

اللبناني���ني يف احلق���وق والواجبات، وقد 

اأك���د املجل����ض الد�ستوري عل���ى ذلك يف 

النتخاب عام  الطع���ن بقان���ون  مراجعة 

1996؛ جله���ة اعتماد التفري���ق يف تق�سيم 
الدوائ���ر النتخابية، وجلهة حق الناخبني، 

حيث يحق لناخ���ب القرتاع ل 28 مر�سحًا 

بينم���ا ل يجوز ل�س���واه اإل الإقرتاع لثالثة 

مر�سحني، بالإ�ساف���ة اإىل خمالفته اأحكام 

الد�ست���ور الذي ين����ض يف مقدمته »على 

العدالة الجتماعية وامل�ساواة يف احلقوق 

والواجب���ات بني جمي���ع املواطنني، دون 

متييز اأو تف�سيل«.
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�سّكل���ت حلب الركي���زة الأ�سا�س 

والإقليمي���ة  الدولي���ة  للرهان���ات 

واملحلي���ة، حيث �سنع���ت امل�سهد 

ال���ذي ميكن  ال�سرتاتيج���ي اجلديد 

ت�سميت���ه »الربيع ال���دويل«، على 

املزعوم،  العربي«  »الربيع  اأنقا�س 

والذي انهزم يف �سورية على �سخرة 

�سمود حمور املقاومة املتحالف مع 

رو�سيا، والذي يلفظ اأنفا�سه الأخرية 

ويب���داأ هجرته العاملي���ة لتاأ�سي�س 

منظوم���ة »عوملة الإره���اب« التي 

�ست�سي���ب اجلميع ب���دون ا�ستثناء، 

حي���ث يهيم التكفريي���ون يف البالد 

التي اأر�سلته���م، اإما لالنتقام والثاأر، 

اأو لفر�س �رشوط لإعادة ا�ستيعابهم 

وتاأم���ن امللجاأ الآم���ن لهم لإعادة 

توظيفه���م يف امل�ساري���ع الأمريكية 

- الغربية اجلدي���دة، حيث ل ميكن 

لأم���ريكا اأن ت�ست�سلم اأو ترفع الراية 

البي�س���اء وتتخلى ع���ن م�ساحلها 

وال�سيا�سية..  والقت�سادي���ة  الأمنية 

الأولية  النتائ���ج  وميك���ن تلخي�س 

للتداعيات الدولية لنت�سارات حلب 

وفق ما يلي:

هزمي���ة اأو اإ�سع���اف الندف���اع 

الأمريكي  الأو�سط  ال����رشق  مل�رشوع 

اجلدي���د الذي انهزم ع���ام 2006 يف 

لبن���ان، وف�سل وتقهق���ر بعد حرب 

بداأت منذ العام 2011 حتى الآن.

اإلغ���اء الأحادي���ة الأمريكية يف 

املنطق���ة، حيث فت���ح �سمود حمور 

اأمام رو�سيا لتاأمن  املقاومة الباب 

عودته���ا اإىل املنطقة، بعد اإخراجها 

من ليبيا، وبع���د اإخراجها من م�رش 

على عهد اأنور ال�سادات.

كقوة  الإيراين  الوج���ود  تر�سيخ 

عظمى يف الإقلي���م، باعرتاف الدول 

العظم���ى والغرب، لي�س على �سعيد 

حلفائه���ا يف ال���دول العربي���ة، بل 

بالوجود املبا����رش للدولة الإيرانية 

يف املفاو�سات والأحداث الإقليمية، 

والعرتاف بدورها ول���و بالإكراه اأو 

كاأمر واقع.

اإلغاء الدور اخلليجي )ال�سعودي 

- القطري( م���ن الأزمة ال�سورية مع 

ال�سيا�سية،  الت�سوي���ة  بداية انطالق 

ويف ح���ال مت اإحل���اق ال�سعودي���ة 

ال�سعيف  مبوقف  �ستكون  بالت�سوية 

ولي����س املق���رر اأو حمتك���ر متثيل 

املعار�س���ة ال�سوري���ة مب���ا ُع���رف 

ب�»معار�سة الريا�س«.

تثبي���ت تركيا كممث���ل لالإ�سالم 

ومناف����س  ن���ي(  )ال�سُّ ال�سيا�س���ي 

لل�سعودي���ة التي ف�سل���ت يف تبّووؤ 

وكذلك  الإ�سالم���ي،  الع���امل  زعامة 

العامل العربي، وانكفاأت اإىل جمل�س 

التعاون اخلليج���ي، ومل تنجح يف 

حتويله اإىل احتاد ت�سعى لرتوؤ�سه.

يف  الأوروب���ي  ال���دور  اإلغ���اء 

املنطق���ة، اأو حتجيمه عل���ى الأقل، 

بالإ�ساف���ة اإىل غرقه���ا بالإره���اب 

التكفريي، الذي ت�سلل عرب الالجئن 

الذي���ن حاولت توظيفهم  ال�سورين 

كورق���ة »�سيا�سية - اإن�سانية« �سد 

النظ���ام يف �سوري���ة، مم���ا انعك�س 

عليها �سلب���ًا على امل�ستوى الأمني، 

كذل���ك على امل�ست���وى ال�سيا�سي - 

النتخاب���ي، بحيث ارتفع���ت اأ�سهم 

»اليمن« و»اليمن« املتطرف، مما 

�سيغرّي خريط���ة ال�سلطة ال�سيا�سية 

يف اأوروبا.

التحالف���ات  ترتي���ب  اإع���ادة 

والدولية ب�سكل م�ستهَجن  الإقليمية 

ع، حي���ث ت�سّتت احللف  وغ���ري متوقَّ

الأمريكي املناق�س ملحور املقاومة، 

ف�سارت تركيا اأحد اأركان حلف ثالثي 

مو�سعي )تركيا واإيران ورو�سيا( يف 

�سوري���ة، لكنه جتّدد عل���ى ال�سعيد 

الأمني  ال�سعيد  وعل���ى  القت�سادي 

ملرحل���ة انتقالي���ة يحكمها تقاطع 

امل�سالح يف هذه الدول، والتي ميكن 

تزايد عدده���ا لت�سّم اليمن واجلزائر 

والعراق، وتبق���ى �سورية هي حلقة 

الأطراف،  ل���كل  والتفاهمات  الو�سل 

والتي �ست�ستفي���د منها �سورية وفق 

نظام تبادل امل�سال���ح والتقدميات 

لإعادة الإعمار وتاأمن مظلة دولية 

عرب جمل����س الأم���ن، واإيجاد »ويل 

والذي  لالإرهابي���ن،  اأمر« مي���داين 

حتتكره تركيا بن�سبة كبرية.

للمرة الأوىل تظهر قوة غري اأمريكا 

حتج���ب دور الأمم املتحدة، وقد ظهر 

ذل���ك يف املوؤمت���ر ال�سحف���ي لإعالن 

مو�سك���و على ل�س���ان وزير اخلارجية 

الرو�س���ي لفروف الذي ����رّشح بعدم 

ا�ستطاعة الأمم املتح���دة اأو اللقاءات 

الدولي���ة اأن ت�ساهم يف احلل امليداين 

الع�سكري يف �سورية، واأن حلف مو�سكو 

قادر على ذلك، وهذه اأول حماولة لفك 

الهيمنة الأمريكية على الأمم املتحدة 

وموؤ�س�ساتها التابعة، والتي احتكرتها 

اأمريكا منذ تاأ�سي�س الأمم املتحدة، مما 

ي�س���كل منعطفًا مف�سليًا يف دور الأمم 

املتحدة، وال�سغ���ط عليها للبقاء يف 

دائرة احلياد، واإل تك���ون اأداة لتنفيذ 

امل�ساريع الأمريكية يف العامل، وهذه 

خطوة اأوىل ل ب���د من موا�سلة ال�سري 

بها.

حلب تلد مرات ثالث، يف الأوىل: 

اأول انت�سار ملحور املقاومة كجبهة 

واح���دة، وثانيها: عودة الرو�س اإىل 

امل�سه���د الإقليمي والعامل العربي، 

والثالثة: ب���دء الربيع الدويل الذي 

�سيطي���ح بالأحادي���ة الأمريكي���ة، 

اأم���ام عامل متعدد  ويفتح الأبواب 

اإىل ولدة قوى  بالإ�سافة  الأقطاب، 

عظمى اإقليمي���ة ورمبا دولية، ويف 

مقدمتها اإيران.

د. ن�سيب حطيط

الربيع الدولي يولد من حلب
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من أهم ثمار انتصارات حلب: 
ظهور قوة - غير أميركا - 
تحجب دور األمم المتحدة 

للمرة األولى

عنا�رش من اجلي�س ال�سوري ينفذون انت�ساراً يف اأحد الأحياء املحررة يف حلب

بعد الإجن���از ال�سرتاتيج���ي الكبري الذي 

حققه اجلي�س العرب���ي ال�سوري وحلفاوؤه من 

خالل ا�ستع���ادة مدينة حلب من املجموعات 

التكفريي���ة امل�سلح���ة، يكون بذل���ك قد اأنهى 

»حلم م�رشوع تق�سي���م« اجلارة الأقرب، هذا 

احللم ال���ذي تبدد بعد اأن فق���د مدينة كربى 

ت�س���ّكل ن�سيجًا م���ن العالق���ات الجتماعية 

والقت�سادية، وم���ع تبديد هذا »احللم« فاإن 

�سورية تك���ون قد ر�سمت - وبدعم وا�سح من 

املقاوم���ة - م�س���اراً جدي���داً للمنطقة، يعزز 

ح�سورها يف اأي ت�سوية مرتقبة، يف مواجهة 

الإرهاب وعلى طريق اإنهاء ال�رشاع الدائر يف 

املنطقة.

راهن���ًا، يرّكز اجلي�س ال�س���وري وحلفاوؤه 

عملياته���م القتالي���ة على خم�س���ة حماور 

اأ�سا�سي���ة، وه���ي اأرياف حل���ب اجلنوبي - 

الغربي، ال�سمايل - الغربي، الغوطة ال�رشقية 

يف ري���ف دم�سق، وادي ب���ردى، وريف حم�س 

ال�رشق���ي، ال���ذي ي�سّكل مدخ���اًل للتقدم نحو 

منطقة ال�سخنة، ومنها نحو الرقة ودير الزور، 

ويف ح���ال مل يب���ادر اإىل ا�ستع���ادة املنطقة 

املذك���ورة، والتي ل ي�ستغ���رق الو�سول منها 

اإىل تدمر اأكرث 20 دقيقة بال�سيارة، يرتك بذلك 

املنطقة مفتوحة على اخلطر الإرهابي الدائم.

ويف التفا�سيل امليداني���ة، يقوم اجلي�س 

ال�س���وري بتعزيز طوق مدين���ة حلب، بعدما 

متّكن من اإحكام ال�سيطرة عليها.

وتلف���ت م�سادر ميداني���ة اإىل اأن �سيطرة 

الق���وات ال�سورية على ري���ف حلب اجلنوبي، 

�ستوؤدي اإىل ف�س���ل ريف حلب عن ريف اإدلب، 

متهيداً لبدء معركة ا�ستعادة اإدلب يف الوقت 

املنا�س���ب ال���ذي حت���دده قي���ادة العمليات 

ال�سورية - الرو�سية.

وللغاية عينها، اأي ا�ستعادة اإدلب، يحاول 

اجلي�س ال�سوري ال�سيطرة على منطقة كن�سبا 

وجبال كباين ريف الالذقية ال�سمايل، لي�سبح 

بذلك على مداخل مدينة ج�رش ال�سغور؛ بوابة 

حمافظة اإدلب من جهة �سمال الالذقية.

وت�سري امل�سادر اإىل اأن الطبيعة اجلغرافية 

لريف الالذقية ال�سمايل م�سابهة كثرياً ملنطقة 

القلم���ون يف ريف دم�س���ق، حيث تكرث التالل 

والت�ساري�س الوع���رة، الأمر الذي يعوق تقدم 

القوات املهاجمة ب�سكل �رشيع.

بالنتقال اإىل ريف دم�سق، ت�ستمر القوات 

ال�سوري���ة يف عملي���ة ق�سم الكت���ل الأبينة 

الواقعة حت���ت �سيطرة امل�سلحن  والأرا�سي 

يف الغوط���ة ال�رشقية، ووادي ب���ردى، مّتبعة 

الأ�سل���وب عينه الذي تعتم���ده يف حلب، اأي 

تطويق معاقل امل�سلحن، وعزلها عن بع�سها.

وتعقيبًا على ذل���ك، يوؤكد مرجع ع�سكري 

وا�سرتاتيج���ي، األ اأح���د ي�ستطي���ع اأن يحدد 

�ساعة بدء معركة اإدلب، م�ستبعداً قرب اإعالن 

�ساعة ال�سفر ل�ستعادة عا�سمة »التكفرين« 

يف امل���دى املنظور، ويق���ول: ل يعني بع�س 

الرتاجع يف م�ستوى ال�سغط الإقليمي والدويل 

�سد �سورية من خالل الإيحاء باأن هذه الدول 

ال�رشيك���ة يف العدوان عليه���ا، تن�سد ت�سوية 

�سيا�سي���ة اأو ان�سحابا من احل���رب، بل على 

العك�س؛ فاإن هذه الدول �ستحاول دائمًا تنفيذ 

اأجندتها وخمططاتها لناحية تفتيت وتق�سيم 

اجلارة الأقرب، ومن هنا يج���ب التنّبه دائمًا 

والبقاء بو�سع اجلهوزية التامة ملا تخطط له 

تلك الدول، والبقاء يف امليدان وكاأن املعركة 

م���ا زال���ت يف بداياتها، ومتابع���ة وتو�سيع 

التن�سيق مع احللف���اء الإقليمين والدولين 

كرو�سيا وال�س���ن واإيران، ومع احللفاء الأكرث 

الت�ساقًا والتزامًا وت�سحية بامليدان ال�سوري، 

كحزب اهلل، الذي جتمع���ه الكثري من الأهداف 

ال�سرتاتيجي���ة واحليوي���ة مع دول���ة قوية 

�سامدة يف �سورية.

ح�سان احل�سن

هل ستعيد القوات السورية إدلب قريبًا؟
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مل يكن العرب بحاجة اإىل تاأكيد 

مف�سل  على  الأمريكي���ة  العدوانية 

اإدارتن: الراحلة »دميقراطيًا«، وهي 

الدميقراطي«،  ل�»احل���زب  تنت�سب 

احلزب،  والإدارة اخلليفة؛ جمهورية 

جتاه الق�سية الفل�سطن.

اإن الت�سوي���ت يف جمل�س الأمن 

على م����رشوع رف�س ال�ستيطان يف 

الأرا�س���ي الفل�سطيني���ة بالإجماع، 

���ع الإدارة الأمريكي���ة عن  م���ع متنُّ

الت�سوي���ت، ل يعني اأن اإدارة باراك 

اأوباما التي تتاأّهب ملغادرة البيت 

الأبي�س، اأقل �سوءاً من اإدارة دونالد 

ترامب، الذي �سيت�سلّم بعد 3 اأ�سابيع 

الإدارة، والعك�س بالعك�س.

اأوباما، وهو �سخ�سيًا،  اإدارة  اإن 

مل تك���ن وعودهم باإح���الل ال�سالم 

�سوى كالم بكالم، ل بل اإنها الإدارة 

الأك���رث دعم���ًا ل�»اإ�رشائيل«؛ على 

نطاق الت�سلي���ح كّمًا ونوعًا، وعلى 

املدى ال�سرتاتيج���ي، واإن اختلفت 

وجه���ات النظر اأحيان���ًا يف بع�س 

امل�سائل التف�سيلية، مثل ال�ستيطان 

ومكان���ه وحجمه، الأم���ر الذي اأثار 

»اإ�رشائي���ل«، ل �سيم���ا »اليمن« 

املتطرف بزعامة بنيامن نتنياهو، 

وه���و يري���د اأن تب�سم ل���ه الإدارة 

المريكي���ة »عل���ى بيا����س«، واأن 

حتم���ي اجلرائ���م »الإ�رشائيلي���ة« 

بفيت���و يف جمل�س الأمن اإذا مل تكن 

قادرة على الب���وح بتاأييد اجلرائم 

والرتكابات علنًا، وبوقاحة.

جم���رد  المتن���اع،  لع���ل 

ولي�س  الت�سويت  المتناع، ع���ن 

حتى اإدان���ة اأو ا�ستن���كار، لي�س 

اإل موقف���ًا يف م�سمونه اأن لدى 

اأوباما كرامة �سخ�سية ل يريد اأن 

ميرّغها له نتنياهو يف ال�ساعات 

الأخرية من وليته، اأي مبعنى اأن 

امل�ساألة �سخ�سي���ة ل عالقة لها 

باحلقوق الفل�سطينية، لأن جوهر 

امل�ستوطنات،  لي�س���ت  الق�سي���ة 

التي ه���ي اأحد الروافد العدوانية 

»الإ�رشائيلية«.

اإن الق�سية الأ�سا�س هي فل�سطن، 

اأر�س حمتلة، و�سع����ب م�رشّد، ووطن 

�سليب، وه����ذا الأمر ت����زداد املخاطر 

املحدقة ب����ه عل����ى كل امل�ستويات 

مع و�س����ول ترامب اإىل الرئا�سة، وهو 

اأعلنها جهاراً بكامل العدوانية، وبدون 

ولأنهم  الفل�سطيني����ن،  اأن  موارب����ة: 

يدافع����ون ع����ن اأنف�سه����م وحقوقهم، 

لي�س����وا اإل اإرهابي����ن.. الف�سطينيون 

اأبط����اًل، لأنهم  »اإرهابي����ون ولي�سوا 

يقتلون اليهود، ولن ن�سمح با�ستمرار 

هذا الو�س����ع، واأن يعاَمل الإرهابيون 

معاملة ال�سهداء«.

الأمريكي  اأعلن الرئي����س  لق���د 

اجلدي���د بو�سع �سدقي���ه اأنه يعرف 

نتنياه���و جيداً، وهم���ا على عالقة 

من���ذ �سنوات، و»�سنعم���ل �سويًا«، 

دولة يهودية، و�ستبقى  و»اإ�رشائيل 

كذل���ك اإىل الب���د، واإن معاملته���ا 

كمواطن من الدرجة الثانية �ستنتهي 

من الي���وم الأول لت�سلّمه ال�سلطة«، 

و�سدد على كلماته اجلذرية: »حن 

اأقول �سيئًا، اأعنيه متامًا«.

اأن ترامب �سعيد  الوا�س���ح  من 

بالنتماء اليهودي، فهو تفاخر باأن 

ابنته تنتظر مول���وداً يهوديًا، واأنه 

اختار �سفرياً يهوديًا له يف فل�سطن 

املحتلة، تك���ون مهمته الأوىل نقل 

ال�سف���ارة الأمريكي���ة اإىل القد����س 

املحتلة، ومعروف اأن ال�سفري اجلديد 

ديفيد فريدم���ان متطرف يف دعمه 

للعرب  وعدائيت���ه  ل�»اإ�رشائي���ل« 

خ�سو�سًا،  وللفل�سطيني���ن  عمومًا 

ومن هنا ج���اء اختي���اره للمهمة 

الأمريكي���ة - »الإ�رشائيلية« الأقذر 

يف امل����رشوع الأمريكي ال�سهيوين، 

�سيم���ا اأن فريدم���ان يعل���ن عداءه 

حت���ى لليه���ود الذي���ن يخالفونه 

الروؤي���ة ال�سهيونية، وهو اأي�سًا من 

كل  على  لال�ستيط���ان  املتحّم�سن 

اأر����س فل�سطن، كم���ا ترامب الذي 

وعد بتاأييد �س���م اأجزاء من ال�سفة 

الغربية للكيان الغا�سب لفل�سطن، 

التي  الق���رارات  العديد من  وتغيري 

اتخذته���ا اإدارة اأوباما، مبا يف ذلك 

املتعلق���ة بال�ستيط���ان ل�سال���ح 

الكيان »الإ�رشائيلي«.

لي����س ه���ذا وح�سب، ب���ل اإن 

ترام���ب اأراد اأن يبوح بعدوانيته 

الإجرامية من خالل اختيار اإدارة 

ع�سكرية اأمني���ة بغالبيتها، مثل 

جيم�س  اجل���رال  الدف���اع  وزير 

ماتي����س، ال���ذي تراأ����س القيادة 

املركزية وق���اد معركة الفلوجة، 

ولقبه يف الإعالم الغربي »الكلب 

مناه�س���ًا  وكان  امل�سع���ور«، 

لأوباما اإىل حّد ما، وكذلك اختيار 

فل���ن ملن�سب  مايكل  اجل���رال 

م�ست�س���ار الأم���ن القومي، والذي 

�سغ���ل مراكز ع�سكري���ة مركزية 

يف اأفغان�ست���ان والعراق، وكذلك 

الع�سكرية،  لال�ستخبارات  رئي�سًا 

كما اأن ترام���ب �سلّم وزارة الأمن 

الداخل���ي للج���رال يف املارينز 

ج���ون كيل���ي، الذي ق���اد قوات 

متعددة اجلن�سيات يف العراق.

بالروح  املطبوعة  الإدارة  اإن 

الإعالم  دفع���ت حتى  الع�سكرية 

الأمريك���ي لو�سفه���ا ب�»جمل�س 

اأمر ل  الع�سك���ري«، وهو  ترامب 

يب�رّش اإل مبزيد من املخاطر على 

امل�ستوى ال���دويل، ورغم احلديث 

اإمكانية التقارب مع رو�سيا،  عن 

الأطل�سي  اأن احلل���ف  فال يب���دو 

ي�ست�سيغ ذل���ك، بينما م�ست�سارو 

ترام���ب اأعلنوا ان الخري �سيلغي 

70 باملئ���ة من مرا�سي���م اأوباما، 
اإذا مل تكن جميعها، ومن اأبرزها 

الن���ووي وتلك املتعلقة  التفاق 

يعني  ما  الفل�سطينية،  بالق�سية 

اأنن���ا اأم���ام اإط���الق ي���د الكيان 

»الإ�رشائيل���ي« يف املزي���د من 

العدوانية، وبالت���ايل فال بد من 

اإنتاج اأ�سكال جديدة من املقاومة 

تفر�سها احلاجة املقبلة.

يون�س عودة

»عسكرة« اإلدارة األميركية.. والعداء لفلسطين
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إدارة ترامب المطبوعة بالروح 
العسكرية تفرض اإلسراع 

في تشكيل أنواع جديدة من 
المقاومة تتطلبها المرحلة 

المقبلة

رئي�س وزراء العدو بنيامن نتنياهو والرئي�س الأمريكي دونالد ترامب

.. وما لُجرِح 
النظام العربي 

إيالُم
 

»م���ن يه���ن ي�سه���ل الهوان 

عليه«.. اإن���ه �سطر بيت لل�ساعر 

اأح���د  الطي���ب املتنب���ي؛  اأب���و 

ك الدولة  الذي���ن عاي�س���وا تف���كُّ

دويالت  اإىل  العبا�سية وتناثرها 

اأنقا�سها.  عل���ى  قامت  اإ�سالمية 

هذه ح���ال اأمتنا اليوم ونظامها 

ال���ذي ل ينق�سه �سوى  العربي، 

دفنه..  املي���ت  فاإك���رام  النعي، 

كيف ل ونحن ن�ساهد حالة الذل 

واملهانة التي اأو�سلنا اإليها هذا 

النظام املتهالك، والأكرث كارثية 

اأن���ه ل يقوى اإل عل���ى ال�سكوى 

واإن كمنت  وال�ستجداء،  والتذلل 

فيه مظاهر م���ن قوة و�سطوة ل 

ُيظهرها اإل يف مواجهته لبع�سه، 

اأو للتاآم���ر عل���ى بع�سه بع�سًا، 

التدّخ���الت الأجنبية  اأو ت�رشيع 

و�سّن احلروب على دول عربية، 

خدمة لأجندات اأ�سياده ورعاته، 

وهذا م���ا ن�ساهد اأك���رث مراحله 

وو�سوحًا من���ذ ما �سّمته  �سوءاً 

تلك النُّظم املتهاوية اإىل �سحيق 

حيث  الأ�سود«،  »ربيعها  اأفعال 

انخرط فيه راأ�س هذا النظام ومبا 

ميلك من اإمكانيات ل ح�رش لها، 

جُمنِّداً تلك الإمكانيات يف اإ�سعال 

اأكرث من  احلرائق واحلروب على 

�ساحة لدولة عربية، عن �سابق 

ر وت�سميم، اإ�سباعًا لعقدة  ت�س���وُّ

النق����س التي ُيع���اين منها ذاك 

الراأ����س املفل�س يف حفظ حقوق 

الإن�س���ان لديه، اأو منح مواطنيه 

التعبري وح���ق النتخاب  حرية 

وت�سكي���ل الأح���زاب ال�سيا�سية، 

الت���ي ي�رشّعها د�ست���وٌر مايزال 

مرفو�س مب�سيئة �ُسُمواتهم.

يف حدثن هامن ومتقاربن 

زمنيًا قد ح�سال، الأول الجتماع 

ال���وزاري الذي ُعق���د يف مو�سكو 

لكل من رو�سي���ا واإيران وتركيا 

لبحث امللف ال�سوري، اأما الثاين 

فاجتماع جمل����س الأمن الدويل 

ال�ساحقة،  وبالأغلبية  واإق���راره، 

م�رشوع القرار املقدَّم من ماليزيا 

ونيوزيلندا  وفنزويال  وال�سنغال 

ح���ول ال�ستيطان ال�سهيوين يف 

الأرا�س���ي الفل�سطينية املحتلة، 

حي���ث يف احلدثن مل يكن لذاك 

النظ���ام اأي دور عل���ى الإطالق، 

واإن كان يف الثاين ثمة دور كان 

من املمك���ن اأن يوؤكد عليه، لول 

العربية  الدول���ة  اأن م�رش وهي 

الوحي���دة يف جمل����س الأمن قد 

ا�ستجابة  �سحب���ت م�رشوعه���ا، 

ل�سغوط مار�سها عليها الرئي�س 

الأمريك���ي املنتخ���ب ترام���ب.. 

واأختم »وما جُلرح مبيت اإيالم«.

رامز م�سطفى



الـمــديــر الــفــنـي: مـــالك مـحــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء االت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع االأوائــــــــــــــل 

) العدد 431(  اجلمعة - 30 كانون الأول - 2016

ملـــنـــا�ـــشـــبـــة راأ�ـــــــــس الــ�ــشــنــة 

»الثبات«  حتتجب  امليالدية، 

عن ال�شدور االأ�شبوع املقبل، 

�شمن عطلتها ال�شنوية، على 

العام  اإىل قرائها يف  اأن تعود 

اجلديد.. وكل عام واجلميع 

بخري.


