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أحــداث

االفتتاحية

وحفظه
في أمان اللهِ ..
مثلما ي�أتي الفج���ر �إلينا حام ًال و�صاياه ليوم جديد،
الع َلم العالمة ،ي�أتي �إلينا
�سيظ ّل �سماحة ال�شيخ العامل َ
ً
م���ن بني �سنابل القمح ،حامل ًا بغد �أف�ضل ُيزهر �أمال على
�شفاه الأطفال ،وعلى �شواطئ دموعهم.
�ست�أت���ي �إلينا بفك���رك ونهجك وحلم���ك ،وهج ًا ثائراً
يخرتق �أبواب ال�صمت ،ويخلع �أنياب الأفاعي؛ �أن اخلعوا
هذا اخلريف العربي امللعون.
�ستبق���ى و�صاياك حا��ض�رة فينا ،نثب���ت على احلق
والنهج والعه���د والوفاء ،ف�أنت حينم���ا �أفردت جناحك
لل�سفر مل تكن ت�سعى وراء الليل ..وطيب الهوى..
كنت تعرف رحيلك �إىل �أين..
كان يف �صدرك عقب �صالة
ويف �صربك دعوة الوحدة
فنم ي���ا عزيزنا قرير العني ،فو�صاي���اك �سنعمل بها،
ونهجك �سيبقى نربا�سنا..
�أجل ،نحن على الوعد والعهد باقون؛ يف خط املقاومة
التي �صنعت االنت�صارات ،وجعلت للأمة مكانة بني الأمم.
باقون عل���ى العهد ب����أن �أوىل القبلت�ي�ن هي مهوى
�أفئدتنا و�إراداتنا.
من يا حبيبنا قرير الع�ي�ن ،فلن نتخلى عن «ثالوثك
الذهبي:
الوحدة ،واملقاومة ،وفل�سطني..
�سنثب���ت على خط���ك الوحدوي واملق���اوم ،وعلى �أن
ق�ضية فل�سطني و�شعبها هي ق�ضيتنا الأ�سا�س ،و�أن اللغة
هي عامود الدين.
ت�ساف���ر يف رحلت���ك الطويل���ة �إىل ج���وار الأنبي���اء
وال�صاحلني ..لكننا ن�ؤكد بثبات �أن مواعيدك مل متت ،و�أن
رغيف اخلبز يجمعنا ،وب���رق الفجر يجمعنا ،يا �شيخنا
وقرة �أعيننا..
يا عامل ًا �شاخم ًا كالنخيل ،نبلغك �أننا يف ثبات على
الو�ض���اء ،وعلى خطاك الرا�سخة يف النهج املبني
خطك ّ
الذي علمتنا �أن ن�رصخ ب�صوتك يف وجه ال�صمت والظلم
واجلور ،لنخل���ع �أنياب الأفاع���ي املت�سل�سلة �إىل ج�رس
القمح املعطاء.
يا راية الوحدة والتوحيد..
يا �صديق و�أخ املجاهدين..
يا حبيب القد�س..
يا �سماحة امل�سافر بعيداً �إىل عند رب الرحمة..
عهد ووعد �أنن���ا �سنبقى ثابتني على قرارك ومبادئك،
بع���د �أن �رصت �شيئ ًا «خالداً» مث���ل حبات الندى ،مثل
العط���اء ..فالأماين امل�رشقات وزغاريد الن�رص �ستطل من
بنادق املجاهدين الذين �أعلنت انحيازك �إليهم بو�ضوح
دون �أي لب�س.
�أنت �سافرت ب�أمان اهلل ،لكن مواعيدك القدمية مل متت،
فما زال غر�سك وزرع���ك ميتد من بني �شقوق الأر�ض� ،إىل
انفراج احللم ،لتتال�شى م�ساحات الظالم ،وليمتد �صوتك
�أكرث ..لينهزم هذا الليل العربي املظلم ،ولتتحطم �أنياب
الإرهاب والتكفري ،وينبلج فجر الإ�سالم املحمدي احلنيف.
ب�أمان اهلل يا عاملنا و�شيخنا� ..إىل جنات اخللد ب�إذنه
تعاىل.
�أحمد زين الدين
www.athabat.net
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احتفال تأبيني للعالمة المجاهد الشيخ د .عبد الناصر جبري

السيد نصر الله :اليوم أحوج ما نكـون ألمـثــــ

ال�سيد ح�سن ن�صراهلل متحدثاً خالل حفل ت�أبني ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي

مل يك���ن العالمة املجاه���د عبد النا�رص
جربي جم���رد عابر �سبيل يف ه���ذه احلياة،
فال�شيخ الراحل نذر عمره وحتى �آخر حلظات
حياته يف خدمة الدين الإ�سالمي؛ كان يدعو
دائم ًا �إىل الوحدة الإ�سالمي���ة ،ونبذ التفرقة
بني امل�سلم�ي�ن ،ومل يوفّر جه���داً يف �سبيل
العم���ل على جم���ع امل�سلمني �أينم���ا كانوا،
حتى بات عَ لَم ًا من �أعالم الوحدة الإ�سالمية،
ورُكن��� ًا م���ن �أركان الإ�س�ل�ام� ..أحب فل�سطني
وحمل رايتها ،ومل يبخ���ل عليها يوماً� ..آمن
باملقاوم���ة ودَعَ مَها حتى �صار ركن ًا �أ�سا�سي ًا
م���ن �أركانها ..حم���ل العِ لم نربا�س���اً ،ف�أ�س�س
امل�ؤ�س�سات الرتبوية والديني���ة والإعالمية،
وج�سّ ���د فيها خطّ���ه املق���اوم ،فكانت منرباً
للدعوة �إىل الوحدة واجلهاد يف �سبيل الدين
احلنيف ،ويف �سبيل حترير الأر�ض وا�ستعادة
فل�سطني..
وتكرمي ًا لفقيد العل���م والدعوة والوحدة
واجلهاد ،رئي����س «حركة الأم���ة»؛ �سماحة
ال�شيخ الدكتور عبد النا�رص جربي� ،أقام جتمع
العلماء امل�سلمني احتف���اال ت�أبيني ًا لل�شيخ
الراحل ،برعاية الأمني العام حلزب اهلل ال�سيد
ح�سن ن��ص�ر اهلل .االحتفال ح�رضه لفيف من
العلماء امل�سلمني من لبنان وخمتلف الدول
العربي���ة والإ�سالمية ،م�ؤكدين حر�صهم على
الوحدة ،والتم�سّ ك باملنهج القومي ،بالإ�ضافة
�إىل �شخ�صي���ات حزبي���ة وع�سكرية لبنانية،
وف�صائل فل�سطينية ،وح�شد من املواطنني.
ا�ستُه��� ّل حفل الت�أبني بفيلم عن م�سرية
الراح���ل ر�ض���وان اهلل علي���ه ،وحيات���ه،
و�شهادات يف حقه ،كما �شهد كلمة مبا�رشة
عرب ال�شا�شة لل�سيد ح�س���ن ن�رص اهلل� ،أكد
فيها «�أننا اليوم �أح���وج ما نكون لأمثال
الفقي���د الراحل ال�شيخ عبد النا�رص جربي؛
يف انفتاح���ه وعمله ون�شاط���ه� ،سواء يف
بع�ض الأو�س���اط ال�شيعي���ة� ،أو ال�سُّ نية»،
ولف���ت �إىل �أن ه���ذه احلاج���ة تنطلق من
وجوب مواجهة التي���ارات التكفريية وما

تقوله وما تعلنه ،حيث تعمل لتطبيق كل
هذه الأفكار.
وقال ال�سي���د ن�رص اهلل« :نح���ن نحتاج
�إىل النم���اذج الوحدوية ملواجه���ة التيارات
التكفريية ،مبا تقدمه م���ن �أب�شع ال�صور؛ من
قت���ل وتعذيب و�صل���ب ،وغريها م���ن �أب�شع
ال�ص���ور» ،ولف���ت �إىل �أنه حت���ى يف بع�ض
الأو�ساط ال�شيعية التي ي�سمّيها االمام القائد
ال�سيد علي اخلامنئ���ي بـ»الت�شيُّع اللندين»
التي تكفّر وتهاجم وت�سبّ املقد�سات لل�سُّ نة
وال�شيع���ة دون ا�ستثن���اء ،وتاب���ع« :عندما
جت���د �أن الإمكانات توفّر ل���كل هذه التيارات
التكفريي���ة بدون �أي �ضواب���ط ،وتبقى قنوات
الفتن���ة ت�رشع لها الأب���واب لتفعل ما ت�شاء
وتقول ما تريد ،بينم���ا قنوات املقاومة يتم
�إنزالها عن الأقمار اال�صطناعية».
و�أ�ش���ار ال�سي���د ن��ص�راهلل �إىل «�أننا يف
زمن يج���ب �أن نتحمّل امل�س�ؤولية ،و�أن نعزل
ه�ؤالء ونقف يف وجهه���م ،و�أن نعمل للمزيد
من التالق���ي والتقارب والتع���اون والت�آخي
والتوحُّ ���د والتكام���ل ،لأن غر�ض التكفرييني
و�أ�سياده���م ه���و �أن نتمزق» ،الفت��� ًا �إىل �أن
التكفريي�ي�ن �أو�صلوا الأمة �إىل �أخطر ما ميكن
�أن ت�ص���ل �إليه ،ويجب �أن نتحمّل امل�س�ؤولية،
ونُحا�رص ونعزل الذين يبثّون الفتنة».
و�إذ �أ�شار ال�سيد ن�رص اهلل �إىل �أن «ال�شيخ
جربي هو ج���زء م���ن املقاوم���ة وعلمائها
والعامل�ي�ن فيه���ا يف املج���ال ال�سيا�س���ي
والإعالمي ،لك���ن يف كل املراح���ل ال�صعبة
عندم���ا احتاجت املقاوم���ة �إىل الدفاع ،كان
ال�شيخ جربي �صوت��� ًا عالي ًا وقوياً ،خ�صو�ص ًا
بع���د �أح���داث  2005و 2006وم���ا تالها من
�أحداث ،وكانت املقاومة ثابتة من ثوابته.
ولف���ت �سماحت���ه �إىل �أن ه���ذه املقاومة
م�ستهدَف���ة اليوم ،و�أحد �أخطر عناوين احلرب
يف املنطق���ة من���ذ �سنوات ه���و احلرب على
املقاوم���ة وحمور املقاوم���ة ،وهذه احلقيقة
تنك�شف يوم��� ًا بعد يوم ،والي���وم هناك من

يعمل على تدمري اجليو�ش العربية مل�صلحة
«�إ�رسائي���ل» و�إ�سق���اط الأنظم���ة العربي���ة
املقاومة م���ن �أجل «�إ�رسائي���ل» ،م�شرياً �إىل
�أنه «اليوم ت�ش���وَّه �سمعة حركات املقاومة،
وت�شوَّه �سمع���ة كل امل�ؤيدين والداعمني لها؛
من �سوري���ة �إىل الع���راق والبحرين واليمن،
ونيجريي���ا الت���ي يتظاه���ر �أهلها م���ن �أجل
فل�سطني».
و�أ�شار ال�سيد ن��ص�ر اهلل �إىل �أن «�إ�رسائيل
تالح���ق كل عقل ميك���ن �أن يك���ون عق ًال يف
املقاومة ،كما فعلت من خالل اغتيال حممد
الزواري يف تون�س ،وح�سان اللقي�س ،والعلماء
النوويني الإيراني�ي�ن والعراقيني ،وا�رسائيل
ال ت�ستطيع �أن تتحم���ل عقول وال �إرادات وال
جيو����ش وال مقاومة وال علماء وال فكر ميكن
�أن يتوحّ د بوجه امل�رشوع ال�صهيوين ،ويجب
�أن يدافع عن املقاومة وجمتمعاتها».
وفيما �شدد على �أن املقاومة يف فل�سطني
كانت ثابتة يف حياة ال�شيخ جربي ،والدفاع
عن املقاوم���ة م�س�ؤولية اجلمي���ع كما كان
يفع���ل الراح���ل ال�شيخ عب���د النا�رص جربي
ر�ض���وان اهلل علي���ه� ،أكد «�أن ه���ذه االمة لن
تتخلى عن فل�سطني» ،الفت ًا �إىل �أن يف لبنان
كل ح�ساباته���م ع���ام  1982خابت و�ضاعت،
والآن يح�سبون �أن املنطقة التي تواجه هذه
احلرب والفتن���ة وامل�آ�سي �ستخرج و�شعوبها
وقادته���ا جمروحني م�ستنزف�ي�ن ،ولن يكون
يف اهتمامتهم �إ�رسائي���ل ومواجهة امل�رشوع
ال�صهي���وين» ،م�ش�ي�راً �إىل «�أنه���م واهمون
وحمور املقاومة �سيخرج من احلرب الكونية
منت��ص�راً و�أ�صل���ب عوداً ،و�شع���وب املنطقة
�ستخ���رج منه���ا ح���ركات املنطق���ة لتعود
الأولوي���ة يف الفكر والإع�ل�ام وامل�شاعر هي
فل�سطني وحترير القد�س �أولوية».
و�أ�ضاف ال�سيد ن��ص�راهلل �أنه «يف الوقت
الذي ي�ضغط الع���دو الإ�رسائيلي ،جند ثبات
الأ�رسى يف ال�سجون ،يف حني ت�ست�سلم بع�ض
الأنظم���ة» ،واعطى مث���ا ًال حكومة البحرين
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ــــال الـراحـل رضوان الله عليه ..في انفتـاحـه وعـمـلـه ومقاومته
الت���ي �سمحت «لأ�سو�أ منظم���ة �صهيونية
�أن ت�أت���ي �إىل البحري���ن ،وتتحدث و�سائل
الإع�ل�ام اال�رسائيلي بن�شوة ع���ن �أن هذه
املنظمة بلبا�سه���ا التقيلدي و�إىل جانبها
ع���رب باللبا�س العرب���ي يرق�صون �سوية،
وامل�شهد الآخر هو �أن هذه املنظمة �أن�شدت
ن�شي���د الهيكل ،و�شع���ب البحرين وعلماء
البحري���ن املجلودة ظهوره���م واملعذَّبون
واملخذولون من العامل العربي والإ�سالمي
مل ين�س���وا فل�سطني ،و�أن ال�رصاع الأ�سا�سي
هو مع العدو الإ�رسائيلي».
و�أ�شار �إىل �أن هناك «يف اليمن ح�صار
وجوع وق�ص���ف وقتل ،لكن ال�شعب اليمني
يهت���ف لفل�سط�ي�ن ،وهذا يعن���ي �أن اخلري
قوي يف هذه الأم���ة ،و�أنا �أقول لل�صهاينة:
ال تراهن���وا ،فامل�ستقب���ل يف هذه املنطقة
مل�رشوع املقاومة» ،م�شرياً �إىل �أن «ب�صرية
ال�شيخ جربي وفهم���ه ال�صحيح للأحداث
احلالي���ة و�أهدافها كانت من���ذ �سنوات»،
وال�شي���خ ر�ضوان اهلل علي���ه كان �صاحب
الب�ص�ي�رة والر�ؤية الثاقب���ة ،م�شدداً على
�رضورة �أن نواج���ه الفتنة مبنطق الت�آخي
والت�سام���ح والت�سوي���ات الداخلية والقفز
فوق الآالم واجلراح ،الفت ًا �إىل �أنهم يريدون
مليادينن���ا �أن توغ���ل يف ال���دم و�أن تزيد
اخل�سائر يف �أمتنا ،داعي ًا لأن تبقى الأيدي
ممدودة ،و�إىل االنفت���اح واحلوار ،وال�سعي
حل���ل كل م�شكلة باحلوار واحلل ال�سيا�سي
والكلمة الطيبة واحل�سينة.
وفيما تقدم ال�سيد ن�رص اهلل بـ»�أحر
التعازي �إىل عائلة ال�شيخ عبد النا�رص
ج�ب�ري ،و�إىل جمي���ع �إخوان���ه ورفاق
دربه» ،ق���ال �إن «معرفته بال�شيخ عبد
النا��ص�ر تعود اىل الع���ام  ،1985وهذه
ال�شهادة هي �شه���ادة عن ّ
ح�س ولي�ست
�شهادة عن نقل ،وما نقوله يف �سماحة
ال�شي���خ الراحل ه���و من ب���اب ال�شكر
والتقدير لكل العط���اءات والت�ضحيات
الت���ي قدّمها ،ولرت�سيخ ه���ذا النوع من
العلماء امل�ضحّ ني ،كي يكونوا قدوة لنا
وللأجيال املقبلة».
وتابع �سماحته �أن «اجلميع يعرف
ال�شي���خ عبد النا�رص يف �أخالقه وتديّنه
وتوا�ضعه وحمبّت���ه للآخرين ،و�صربه
وجهاده املتوا�صل ،و�صدقه ،فهو العامل
املجاهد العامل الذي ال حدود لنا�شطه؛
ال يف الزم���ان وال يف املكان» ،وتابع:
عندما نريد �أن نق���ارب هذه ال�شخ�صية
اجلهادية العلمية جند �أنه كان متنوع ًا
يف عمله ون�شاطه ،ويف خمتلف الأبعاد،
ومنه���ا البُع���د ال�سيا�س���ي واحلركي،
والتبليغي والدعوي والوحدوي.
و�ش���دد ال�سي���د ن�رص اهلل عل���ى �أنه
«من �أبرز جوانب حي���اة وعمل ال�شيخ
عبد النا�رص جربي هو العمل التقريبي
والوحدوي ،فهو كان ي�ؤمن بالتقريب بني
امل�سلمني ،و�أن امل�سلمني �أخوة ،و�إميانه
بوج���وب التقريب بني �أتب���اع املذاهب
الإ�سالمية وعمله يف هذا الإطار» ،ونوّه
«بدور ال�شيخ الراحل يف ت�أ�سي�س وعمل
ون�شاط جتمع العلماء امل�سلمني ،الذي
ي�ضم علماء من ال�سُّ ن���ة وال�شيعة ممن

الوحدوية ،وغريه���ا ،م�ضيف ًا �أنه وقف كل
�سنوات اجلهاد مقاوم��� ًا �صابراً ،وكان يف
جميع �صف���وف املقاومة من يوم اجتياح
لبنان عام � 1982إىل يوم وفاته ،و�أنه كان
داعم ًا وحامي ًا للمقاومة.

ال�شيخ د .ح�سان عبداهلل

ال�شيخ د� .أحمد قباين

�آية اهلل ال�شيخ حممد ح�سن �أخرتي

ال�شيخ مر�سل ن�صر

ال�شيخ عبداهلل جربي

ال�شيخ �إبراهيم الربيدي

برفيق ال���درب ،وال�صديق والأخ ،والظاهرة
الت���ي ي�صعب تكرارها ،متحدث��� ًا عن ابرز
حمطات املقاومة يف حياة الراحل ر�ضوان
اهلل عليه.

حملت ب�ص���دق ق�ضيتنا املركزية ،والتي
هي الق�ضي���ة الفل�سطيني���ة ودعمتها»،
�ش���دد عل���ى �أن «الراحل �أك���د �أال عدواً
لأمتن���ا �سوى الع���دو ال�صهي���وين ،و�أن
االختالف ب�ي�ن امل�سلمني هو خالف ر�أي
ويجب �أال يكون حمل تفرقة» ،م�ضيفا �أن
«اخلالفات احلا�صلة يف الأمة الإ�سالمية
�سيا�سي ولي�س اخلالف الديني».

يعمل���ون وين�سّ قون ويلتقون ،ويتخذون
املواقف املوحَّ دة فيما بينهم».
ور�أى ال�سيد ن��ص�ر اهلل �أن «�أهم ما
يف هذه التجربة (جتربة جتمع العلماء
امل�سلم�ي�ن) ،هي ال�ص���دق يف العالقة،
وهذا ال���ود واحل���ب ،وه���ذه امل�شاعر
والعاطف���ة اخلا�صة ب�ي�ن امل�سلمني»،
و�أ�ض���اف :عندم���ا نق���ول �إن جترب���ة
التجمع هي حالة من احلاالت املميزة
واال�ستثنائية فهي لأن العلماء يعملون السيد نصر اهلل :الراحل رضوان
ويتوا�صل���ون ويت�آخ���ون
ويتحاب���ون ،اهلل عليه جزء من المقاومة..
وال�شي���خ كان مُ ��ص�راً علي���ه يف كل
املراحل ،ويف �أ�صع���ب الظروف ،وكان وصوتها العالي والقوي
مُ �رصاً عل���ى موا�صلة ه���ذه الطريق»،
و�أ�ضاف« :ال�شي���خ الراحل �أكمل بنف�س
االجتاه يف �أطر م�شابهة ،كاحتاد علماء
بالد ال�شام ،واملجمع العاملي للتقريب
بني املذاه���ب ،وكان ر�ضوان اهلل عليه
و�أكد ال�شي���خ عب���د اهلل �أن «ال�شيخ
حا�رضاً وفعّ���االً ،ونحن نامل �أن تنتقل
املرح���وم كانت له حمط���ات كثرية يف
هذه التجارب �إىل باقي البلدان».
وعاهد ال�سيد ن�رص اهلل «ال�شيخ الراحل تاري���خ رف���ع �ش����أن الأم���ة الإ�سالمية،
عب���د النا�رص ج�ب�ري وكل ال�شه���داء على منتق�ل�اً من بلد �إىل �آخ���ر لإحياء ر�سالة
موا�صلة درب الوحدة واجلهاد واملقاومة» ،النبي حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم،
قائالً« :ن�شعر جميع��� ًا باخل�سارة الكبرية مو�ضح��� ًا �أن «حمطات���ه �شخ�صي��� ًا مع
لرحي���ل الأخ العزيز احلبي���ب ال�شيخ عبد ال�شي���خ الراحل كث�ي�رة ،و�أهمها عندما
النا�رص جربي».
قرر ال�شيخ ج�ب�ري التوجّ ه �إىل كل بالد
امل�سلم�ي�ن ،وخ�صو�ص��� ًا �أه���ل ال�سُّ ن���ة،
• ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل
ملخاطبتهم بالعق���ل والوعي ،ولينبّههم
كم���ا تخل���ل االحتفال كلم���ة لرئي�س ملا يُحاك �ضدهم».
الهيئ���ة الإداري���ة يف جتمّ���ع العلم���اء
وفيم���ا لفت ال�شيخ عب���د اهلل �إىل �أن
امل�سلمني يف لبنان؛ ال�شيخ د .ح�سان عبد «الراحل ر�ض���وان اهلل عليه �أكد �أن �إيران
اهلل ،و�صف فيها ال�شيخ عبد النا�رص جربي قيم���ة م�ضافة للع���امل الإ�سالمي ،وهي

• �آية اهلل ال�شيخ حممد ح�سن �أخرتي
م���ن ناحيته �ألقى �آية اهلل حممد ح�سن
�أخرتي كلمة با�س���م اجلمهورية اال�سالمية
يف �إيران ،وقدّم التعازي با�سم مكتب الإمام
ال�سيد علي خامنئي (مُ��� َّد ظله) واملجمع
العامل���ي للتقريب ب�ي�ن املذاهب ،لعائلة
الراح���ل العالمة ج�ب�ري ،ولبنان حكومة
و�شعباً ،وكافة علماء الإ�سالم وروّاد العلم.
و�أ�شار �سماحته �إىل �أنه تربطه بال�شيخ
الراح���ل عالقة متت ّد ثالث�ي�ن عاماً ،عا�ش
خاللها معه ك�أخ مدافع عن الإ�سالم ،وم�ؤمن
بالثورة الإ�سالمية بقيادة الإمام اخلميني،
وم�ؤمن��� ًا ومبايع ًا للإم���ام اخلامنئي يف
نهجه وثورته ،الفت ًا �إىل �أنه ال�شيخ جربي
كان ع�ض���واً يف املجم���ع العاملي ولهيئة
علماء دعم املقاوم���ة وغريها من اللجان
واملجموعات الت���ي تدعو �إىل الوحدة بني
�صفوف امل�سليمن.
وحتدّث �آية اهلل �أخرتي عن �أبرز ما كان
يقوم به ال�شي���خ جربي ،ومنها دعوته �إىل
اهلل تع���اىل بكل ما للكلمة من معنى ،وهو
ما جتلّى من خ�ل�ال �إن�شائه كلية الدعوة
الإ�سالمي���ة ،وم�شاركت���ه يف املجموعات

• ال�شيخ �أحمد قباين
من ناحيته ،حتدث ممثل وزارة الأوقاف
ال�سوري���ة؛ ال�شيخ �أحمد قب���اين ،عن م�آثر
الراحل ر�ضوان اهلل عليه ،و�أهم ما كان يقوم
به ،بدءاً من الدعوة �إىل الوحدة الإ�سالمية،
�إىل الوق���وف يف وجه الع���دو ال�صهيوين
ودعم فل�سطني وق�ضيتها و�شعبها.
• ال�شيخ مر�سل ن�رص
ب���دوره� ،ألقى ال�شيخ مر�سل ن�رص كلمة
املوحدي���ن الدروز� ،أ�شار فيه���ا �إىل �أن هذا
اللق���اء هو عربون وف���اء لهذا الرجل الذي
كان من النا�س الذي���ن ي�صدق فيهم قوله
تعاىل }من امل�ؤمين�ي�ن رجال �صدقوا ما
عاهدوا اهلل علي���ه فمنهم من ق�ضى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال{ ،الفت ًا
�إىل �أن حرك���ة الأمة الت���ي �أن�ش�أها ال�شيخ
الراح���ل �أعطاها هذا اال�س���م لطموحه �أن
جتمع كل الأطياف ،وترف�ض التفرقة.
• ال�شيخ عبد اهلل جربي
وكانت كلم���ة ختامية با�س���م عائلة
العالمة ال�شيخ الراحل �ألقاها جنله ال�شيخ
عب���د اهلل جربي ،حتدث فيه���ا عن ال�شيخ
ر�ضوان اهلل عليه؛ الأب احلري�ص على تربية
�أوالده على ما ير�ضي اهلل عز وجل ،ويجهد
يف خدمة طالب العلم ..الأب املجاهد الذي
حم���ل ال�سالح يف وجه الع���دو ال�صهيوين
ع���ام  ،1982ورف�ض خالل عدوان متوز عام
 2006االنتقال �إىل دم�ش���ق و�آثر البقاء يف
لبن���ان وال�صمود فيه ،وع���ن رجل احلوار
واملوعظة احل�سنة ال���ذي اختار التوا�صل
مع الآخر ،ولو اختلف عنه دين ًا �أو مذهباً،
ورج���ل امل�ؤ�س�س���ات الديني���ة والرتبوية
والإعالمية ،والتي حملت عناوين تعبرّ عن
�أهدافها من الوحدة والثبات على املواقف.
و�أ�شار ال�شيخ عب���د اهلل �إىل �أن ال�شيخ
الراح���ل �آم���ن باملقاوم���ة يف فل�سط�ي�ن
ولبنان ،ويف كل منطقة تعبث فيها الأيادي
ال�شيطاني���ة ،و�أن���ه «برحيل���ه فقد لبنان
والع���امل العربي والإ�سالم���ي رجل احلوار
الذي قاوم التع�صّ ب وت�شويه ر�سالة الدين
الإ�سالمي احلنيف ،فعمل على التقريب بني
املذاهب والأديان ،و�إ�شاعة ثقافة التوا�صل،
غري �آبه بال�سهام التي ُ�صوِّبت عليه».
ويف اخلت���ام تق���دّم ال�شي���خ عبد اهلل
با�س���م عائلة الراح���ل بال�شكر �إىل كل من
تق���دم �إليها بالع���زاء ،ال�سيما لل�سيد علي
خامنئ���ي وال�سي���د ن��ص�ر اهلل وحزب اهلل،
قي���ادة وحمبّني ،وللأح���زاب واجلمعيات
اللبنانية والعربية والف�صائل الفل�سطينية،
ولل�شيخ �أخ�ت�ري وال�شيخ ح�سان عبد اهلل
وجنله حمم���د ،ولكل من تكبّد عناء ال�سفر
«ملوا�ساتنا يف م�صابنا».
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شهادات
في الراحل الكبير
�شه����ادات متعددة �صدرت ع����ن م�س�ؤولني ورجال دولة وعلم����اء دين و�سيا�سيني
ونقابيني� ،أك����دت على الدور الوطني والقومي والإ�سالم����ي الوحدوي الذي كان ميثّله
الغائ����ب الكبري �سماحة ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي ،يف م�سريته العلمائية والدعوية
والإن�ساني����ة والر�سالية واالجتماعي����ة والرتبوية ،فتميّز ب�أخالق����ه ال�سامية ،وبروح
الت�سامح واالعتدال.
و�ش����ددت هذه ال�شه����ادات على �أن ال�شيخ جربي (رحم����ه اهلل) متيّز بعمق جتربته
ووعيه ،فعمل دائم ًا لإعالء كلمة احلق ،وتر�سيخ الوحدة الإ�سالمية والوطنية ،كما كان
ح�صن���� ًا مقاوم���� ًا �أ�شهر انحيازه �إىل املقاومة يف وجه الع����دو ال�صهيوين ،بال تردد وال
وج����ل ،لأنها طريق احلق التي ننت�رص بها على ع����دو اهلل والدين وفل�سطني والعروبة،
وهذه �أبرز املواقف على التوايل:
• الرئي����س العماد �إميل حلود :رحم اهلل
�سماح���ة العالمة ال���ذي �سنفتقد برحيله
عَ لَم ًا كب�ي�راً و�صاحب فكر متنوّر ،ووطني
ملتزم ،و�صاحب �إجن���ازات �ستخلّد ا�سمه
يف ما �صنع ،وذكراه �ستبقى يف قلوبنا.
• رئي�س املحكام ال�رشعية ال�سنية يف
لبنان ال�شي���خ د .حممد �أحمد ع�ساف دعا
لل�شيخ عب���د النا�رص ج�ب�ري �أن يجمعه
املوىل عز وجل م���ع الأنبياء وال�صديقني
وال�شهداء ،وح�سُ ���ن �أولئك رفيقاً ،م�ؤكداً �أن
الراحل رحم���ه اهلل كان مثا ًال يُحتذى يف
الدع���وة الإ�سالمية ،داعي ًا ل���ه بالرحمة
والغفران.
• وقال مفتي جمهورية العراق ال�شيخ
د .مهدي بن �أحمد ال�صميدعي :من ال�رسور
�أن مي���وت الإن�س���ان على نعم���ة اال�سالم
وه���و يفعل اخل�ي�ر ويق���دم نف�سه خلدمة
دينه و�أبنائه ،ومن احلُزن �أن نفارق داعي ًا
كال�شيخ عبد النا�رص من دعاة الإ�سالم.
• وقال املطران دانيال كورية :برحيلكم
يا �صاحب ال�سماحة خ�رسنا �أخ ًا و�صديق ًا
وج���اراً و�صديق ًا �صدوق��� ًا متيّز بالف�ضيلة
والأخالق ال�سامية ،واالعتدال والت�سامح،
ف�إىل جنان اخللد ،وبرحمات اهلل تعاىل.
• وقال رئي����س املجل�س ال�سيا�سي يف
حزب اهلل ال�سي���د �إبراهيم �أمني ال�سيد� :إنا
ن�س�أل اهلل تع���اىل �أن ي�س ّد لنا ثلمة رحيل
العامل العامل املجاه���د �سماحة ال�شيخ
عبد النا�رص جربي رحمه اهلل تعاىل ورفع
�ش�أنه ،العامل الذي ق�ضى حياته يف العلم
واجله���اد ،ومن �أجل �إع�ل�اء كلمة الإ�سالم
ووح���دة الأمة ،ون�س����أل اهلل تعاىل لأهله
وعائلته ال�صرب وثبات املواقف.
• وقال رئي�س الهيئة الإدارية يف جتمع
العلماء امل�سلم�ي�ن ال�شيخ د .ح�سان عبد
اهلل :يت�رشف ا�سمي �أن يقرتن با�سمك و�أنت
يا �سماح���ة ال�شيخ مل تكن �إال �أخ ًا ورفيق
درب جهاد ،وق���د لقيتَ اهلل باكراً ،ف�أراحك
اهلل من الدنيا وهمّه���ا وغمّها ،وبقيتُ �أنا
�أعي�ش همّي وغمّتي� ،أولها �أن حياة بدونك
ال معنى لها ،وثانيها ال�شوق �إىل اللقاء يف
الفردو�س الأعل���ى عند مليك مقتدر� ،أ�شهد
�أنك قد �أقمتَ ال�صالة و�آتيت الزكاة ،و�أمرت
باملعروف ونهيت ع���ن املنكر ،وجاهدتَ
يف �سبي���ل اهلل عز وجل حق جهاده ،حتى
�آتاك اليقني ،فرحمك اهلل و�أ�سكنك الف�سيح
م���ن جنانه ،و�إن لك �شفاعة حبيبك حممد

�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،الذي ما ذكرته
بوح ًا �إال ودمعت عيناك.
�أيه���ا القلب املتعب وال���روح املنهارة
لفراق احلبيب ،ما ي�سلّيني �أنك ذهبت �إىل
من حتب ،وبادرت �إليه ،وعهداً لك �س�أتابع
خطواتك و�أُجنح م�شاريعك ومقا�صدك بكل
ما �أوتيتُ من قوة.
• وقال رئي����س جممع الفتح الإ�سالمي
بدم�ش���ق؛ ال�شيخ د .ح�س���ام الدين �صالح
فرفور :با�سم وزارة الأوقاف يف اجلمهورية
العربية ال�سوري���ة كان يل �رشف احل�ضور
�إىل كلي���ة الدع���وة الإ�سالمية يف بريوت،
وهذا احل�صن احل�صني م���ن ح�ضور العلم
والتعليم والرتبي���ة ،وذلك عدة مرات يف
حي���اة راحلنا العزي���ز امل�ؤ�س�س �سماحة
ال�شيخ الدكتور عبد النا�رص جربي ،رحمه
اهلل و�أعلى يف اجلنة مثواه.
والي���وم �أراين �أزور هذا ال�رصح املبارك
وقد �سُ جّ ي �سماحت���ه يف الرثى ،لكن �أثره
م���ا زال باقي ًا بف�ضل اهلل تعاىل ،فلقد كان
�أمّة يف رجل نذر نف�س���ه للعلم والتعليم
والدعوة �إىل اهلل تعاىل باحلكمة واملوعظة
احل�سن���ة ،كما نذر نف�س���ه لتخريج طالب
العل���م لي�صبح���وا علماء ه���داة هادين
مهدي�ي�ن ،يجمعون وال يفرقون ،ويب�شرّ ون
وال ينفّرون ،كما كان منهجه رحمه اهلل.
• ولف���ت �أ .د .حممد �رشي���ف ال�صواف؛
امل�رشف العام عل���ى جممع ال�شيخ �أحمد
كفتارو ،قائالً :احلمدهلل الذي م ّن على هذه
الأمة فجع���ل فيها العلم���اء على مرياث
النبوة ،كلما مات عامل جعل اهلل له ملفاً.
كان الدكت���ور ال�شيخ عب���د النا�رص جربي
من علماء هذه الأمة الذين و�صفهم النبي
�صل���ى اهلل عليه و�سل���م بقوله« :العلماء
ورثة الأنبي���اء» ،وجعل اهلل تعاىل اخلري
عل���ى �أيديهم من خ�ل�ال رحالته الدعوية
يف �رشق االر����ض ومغربه���ا ،ومن خالل
امل�ؤ�س�س���ات التعليمي���ة والدعوية التي
�أن�ش�أها.
• وقال املفتي اجلعفري املمتاز ال�شيخ
�أحمد قبالن :ن�س����أل اهلل �سبحانه وتعاىل
لفقيدنا املرح���وم العالم���ة ال�شيخ عبد
النا�رص اجلربي 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 �صلى
اهلل علي���ه و�آل���ه و�سلم ،ودع���ا �إىل احلب

واحلوار والتعاون ،مقاوم ًا لعودة فل�سطني
�إىل �شعبها والقد�س �إىل قد�سيتها ،بعد �أن
دنّ�سها اليهود.
• وق���ال ال�شيخ حمم���د املالكي؛ وكيل
املرجع الأعل���ى ال�سي���د ال�سي�ستاين يف
حمافظة الب�رصة :مبزيد من اال�سى واحلزن
تلقّينا نب�أ وف���اة العالمة املجاهد الكبري
املنا�ضل ال�شيخ عبد النا�رص جربي (رحمه
اهلل) ،يف �أيام ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آل���ه و�سل���م ،فعرجت ال���روح املباركة
ل�سماح���ة ال�شيخ ،وقد عرفناه تقي ًا م�ؤمن ًا
ورع ًا زاهداً ،دعون���اه �إىل م�ؤمتر التعاي�ش
يف فكر عل ّي (عليه ال�سالم) وكان مري�ض ًا
متعب ًا ولبّ���ى الدعوة فقال :نحن يف حب
عل��� ّي علي���ه ال�سالم من�ض���ى �إىل ال�صني،
فكيف ال من�ضي �إىل الب�رصة.
• وقال ال�شيخ نزيه �صعب؛ ممثل �شيخ
عقال طائف���ة املوحدين ال���دروز ال�شيخ
نعيم ح�س���ن :ن�شارككم امل�ص���اب ونقدم

تعازيه احلارة بوفاة العالمة املجاهد ،له
الرحمة ولذويه ث���واب الأجر وانا هلل وانا
اليه راجعون.
• �صاحب���ا ال�سماح���ة ال�شيخ د .حممد
�سعي���د النعم���اين وال�شي���خ د� .إبراهي���م
هم���داين ،والدكتور حممد عل���ي �آذر�شب؛
ممثل���و املجم���ع العامل���ي للتقريب بني
املذاهب الإ�سالمي���ة و�أمينه العام �آية اهلل
ال�شيخ حم�سن الآراك���ي ،قالوا :لقد عرفنا
�سماح���ة ال�شيخ رحم���ه اهلل عن قرب منذ
�أكرث من ثالث���ة عقود يعمل ب���كل و�سعه
ل�صالح ورفعة الأمة ،متعالي ًا على الفوارق
املذهبية والطائفية ..كان رحمه اهلل لولب ًا
وحموراً يف م�ؤمت���رات الوحدة الإ�سالمية،
يحم���ل هم���وم �أمت���ه و�آالمه���ا ،ويب��ّش رّ
مب�ستقبله���ا الزاهر الذي �أراده اهلل لها؛ �أمة
�شاه���دة وقائدة ورائدة ..له منا كل احلب..
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
• ور�أى الوزير حممد فني�ش �أنه بفقد

�سماح���ة ال�شيخ عب���د النا�رص جربي
تفتقد الأمة والوط���ن عامل ًا كبرياً متيّز
بعمق وعي���ه ،وجر�أته ،وقوة دفاع ًا عن
الدي���ن والوحدة الإ�سالمي���ة وم�رشوع
املقاومة.
• النائ���ب عم���اد احلوت ق���ال :يف هذا
امل�ص���اب اجللل ال ن�ستطيع �إال �أن نقول �إن
هلل م���ا �أعطى وله ما �أخذ ،وكل �شيء عنده
مبق���دار ،وال منل���ك �إال �أن ن�صرب ونحت�سب،
ومما ال �شك فيه �أن الفقيد رحمه اهلل تعاىل
كانت ل���ه ب�صمات كبرية وكث�ي�رة ،لي�س
�أقله���ا هذا ال�رصح العلم���ي الدعوي الذي
نحن في���ه؛ كلية الدع���وة الإ�سالمية ،وله
�آثار على الدعوة وعلى �أجيال من النا�س،
ن�س�أل اهلل ع َّز وجل �أن يحت�سب كل ذلك يف
مي���زان ح�سناته �إن �ش���اء اهلل ،و�أن ت�ستمرّ
م�سريت���ه الدعوية بعد وفات���ه من خالل
�أبنائه وتالميذه.
• قا�ض���ي بريوت ال�رشع���ي؛ ال�شيخ د.
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�أحمد دروي�ش الكردي ،قال :رحيل �سماحة
العالم���ة املجاه���د ال�شي���خ الدكتور عبد
النا��ص�ر جربي خ�س���ارة للأم���ة العربية
والإ�سالمية ،وما ترك���ه من ت�صوّف وعلم
وعالقات طيبة عل���ى امل�ستويني العربي
وال���دويل �سيك���ون له �أثر كب�ي�ر ب�إذن اهلل
�سبحانه وتعاىل على ا�ستمرار هذا النهج
وهذه الأعمال اجلليلة ،ون�س�أل اهلل �سبحانه
وتعاىل لها البقاء حتى قيام ال�ساعة.
• مدير عام جمعي���ة املربات د .حممد
باقر ف�ضل اهلل قال :جمعية املربات اخلريية
�أحزنها و�آمله���ا فقدان الدكتور ال�شيخ عبد
النا�رص جربي ،والتي كان لها معه العالقة
الطيبة من التوا�صل� ،سائلني اهلل عز وجل
�أن يتغمده بوا�سع رحمته ،وي�سكنه املقام
العايل يف جنته ،و�أن يجعل خلفه اخللف
الطيب ال�صالح.
• ولف���ت حمم���د مه���دي �رشيعتمدار؛
امل�ست�ش���ار الثقايف الإي���راين يف لبنان،
قائ�ل�اً  :عرفتُه رحم���ه اهلل عامل ًا جماهداً
جليالً ،ي�شخّ ����ص الأولويات يف كل زمان،
ويق���ف يف وجه كل التحديات مدافع ًا عن
الإ�س�ل�ام الأ�صيل ومقد�سات���ه وم�صاحله،
وعن م�صالح الأم���ة الإ�سالمية املجيدة،
ومربي��� ًا جليل م���ن العلم���اء الر�ساليني
الوحدويني ..كان رحم���ه اهلل حا�رضاً يف
كل ال�ساح���ات ،و�أينما ينبغ���ي �أن يكون،
واهت ّم بالتعليم والإعالم واللغة وال�ش�ؤون
ال�سيا�سية واالجتماعية واخلريية ،وداعي ًا
�إىل توحي���د ال�ص���ف ،واحل���وار والت�آخي،
وتوظيف كل الطاق���ات ملواجهة الأعداء،
فكان خري مثال للآي���ة الكرمية} :حممد
ر�سول اهلل والذين معه �أ�شداء على الكفار
رحماء بينهم{.
• وقال ال�شيخ د�.سامي �أبي املنى} :قل
ل���ن ي�صيبنا �إال ما كتب اهلل لنا هو موالنا
وعلى اهلل فليتوكّل امل�ؤمنون{ �صدق اهلل
العظي���م� .إن خ�سارتن���ا ب�سماحة العالمة
ال�شي���خ عبد النا�رص جربي خل�سارة للأمة
وخ�س���ارة للم�سلمني والإ�س�ل�ام ،فقد كان
داعية وح���دة ،و�صوت ًا �صادح��� ًا بالإميان
والتوحي���د ،و�رصخ���ة مدوّي���ة يف وجه
الفرق���ة واخلالف والتباعد ،نذك���ره عَ لَم ًا
من �أعالم �أمتنا ،ون�س����أل لروحه الطاهرة
الرحمة ،ولإخوانه و�أبنائه وطالبه القدرة
على حم���ل الر�سالة والأمانة ،حفظكم اهلل
و�أ�سكنه ف�سيح جنانه.
• ور�أى العمي���د الدكت���ور �أمني حطيط
�أن للحق رجال به���م ينت�رص ،ولهم يثبت
يف �أر����ض الواقع وامليدان ،وفقيدنا الكبري
الراحل ال�شيخ عب���د النا�رص جربي رحمه
اهلل ه���و رجل علم من �أع�ل�ام رجال احلق
الذين عملوا من �أجل رفعة الإ�سالم وثبات
الدين وع���زة الأمة وحريته���ا وكرامتها،
فكان يف العلم نا�رصاً للإ�سالم ال�صحيح،
ويف مي���دان الأمة نا�رصاً حلق يف مقاومة
الطغيان.
• معن ب�شور؛ الرئي�س امل�ؤ�س�س للم�ؤمتر
القوم���ي العرب���ي� ،أك���د �أن امل�ؤ�س�س���ات
الثقافي���ة والرتبوي���ة واالجتماعي���ة
والإعالمية والدينية ،واحلركات واللقاءات
ال�سيا�سية وال�شعبية التي �أ�س�سها ال�شيخ
املجاه���د (املغفور له ب�إذن اهلل) ال�شيخ د.
عبد النا�رص جربي خ�ل�ال عمره الق�صري،
كفيل���ة بت�أكيد �أهمية ه���ذا العامل القدير،
ودوره يف حياة الأمة التي اختارها ا�سم ًا

حلركت���ه ..لقد كان العالمة جربي جماهداً
يف �سبيل ن�رش تعاليمه البعيدة كل البعد
عن الغل���و والتط���رف والتوح����ش ..كان
رحمه اهلل ودوداً حمب��� ًا حمبوب ًا منفتحاً،
حري�ص ًا على وحدة الكلمة بني �أبناء �أمته،
ملتزم��� ًا بنهج املقاوم���ة ،التي ال انت�صار
لأمتنا على �أعدائها �إال بها خياراً ومنهج ًا
وثقافة ..رحمه اهلل ،و�ساعد �أبناءه و�إخوانه
على �إكمال م�سريته.
• جوزي���ف الق�صيف���ي؛ �أمني �رس نقابة
املحررين ،عبرّ عن حزنه بالقول :العالمة
اجللي���ل املرحوم ال�شي���خ د .عبد النا�رص
ج�ب�ري؛ رج���ل الدي���ن والتق���ى واحلوار
واملوعظة احل�سنة الذي وقف حياته على
اخل�ي�ر والربّ والتوا�صل م���ع الآخر مبودّة،
ول���و اختلف عنه دين ًا ومذهباً ،لإميانه �أن
�أقرب النا����س �إىل اهلل �أنفعهم لعباده ،غري
�آبه بال�سهام التي ُ�صوِّبت عليه.
• وق���ال النقابي حممد قا�سم� :إىل الذي
مل تفته حلظة �إال وا�ستغلها من �أجل وحدة
�أبناء الأمة ..مل تكن ح���دود الوطن كافية
لدعوته ،لأن���ه ر�أى �أن اخلالف بات يتمدد
وال بد من وقفة ،جال الكرة الأر�ضية داعي ًا
للت�سامح والت�صالح والوحدة.
• �أم���ا املحامي رمزي د�س���وم (التيار
الوطني احلر) فقال :بغياب ال�شيخ املربي
الدكتور عبد النا�رص ج�ب�ري خ�رس لبنان
والعامل العربي والإ�سالمي عَ لَم ًا من �أعالم
العل���م والفك���ر والرتبي���ة� ،إال �أن امل�سرية
م�ستمرة ،والربك���ة يف من يحمل امل�شعل
من بعده ،لروح���ه الرحمة ولذويه ال�صرب
وال�سلوان.
• وقال رئي����س حزب النجادة م�صطفى
احلكيم :تغمّ���د اهلل الفقيد الكبري برحمته،
و�أ�سكنه ف�سيح جنات���ه ،و�إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون.
• وق���ال نائب ب�ي�روت ال�ساب���ق بهاء
الدين عيتاين :رح���م اهلل ال�شيخ العروبي
عبد النا�رص جربي ،باعث النه�ضة والفكر
الإ�سالم���ي ،والداعي يف �سبي���ل اهلل ،كان
املثال واملثل يف العمل ال�صالح ،وما هذا
ال�رصح اجلامع���ي �إال مثا ًال يُحتذى به يف
العمل الإ�سالمي� ،أ�سكنه اهلل ف�سيح جنانه.
• و�أ�شار رئي�س املجل�س الأعلى الحتاد
االذاع���ات والقن���وات الإ�سالمي���ة النائب
ال�ساب���ق عب���داهلل ق�ص�ي�ر� ،إىل �أن الداعية

العَ لَم ال�شيخ عبد النا�رص جربي رحمه اهلل،
بفق���ده فقدت الأمة عَ لَم ًا من �أعالم الدعوة
�إىل اهلل ،و�إىل االعت�صام بحبله ،وبالوحدة
الإ�سالمية التي �أمرنا ر�سولنا الأكرم حممد
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم التم�سُّ ك بها.
• و�أك���د �أم�ي�ن ع���ام حرك���ة الن�ضال
اللبن���اين العربي النائ���ب ال�سابق في�صل
الداوود �أن فق���دان �سماحة ال�شيخ اجلليل
املقدام يف الإميان والعروبة ،واملدافع عن
وحدة الإ�سالم ورف�ض املذهبية ،والت�أكيد
عل���ى �سماحة الإ�س�ل�ام ،واملحافظة على
العالق���ة امل�سيحي���ة  -الإ�سالمية ح�سب
تعاليم اال�س�ل�ام املحبة والعطاء والفكر..
�إنه خ�سارة ال تعوَّ�ض.
ي���ا �صديقي افتقدن���اك يف هذا الزمن
ال�صعب وامل�صريي ال���ذي يحدد م�ستقبل
الأمة العربية ،و�ستبقى عنوان ًا �أ�سا�سي ًا يف
البناء امل�ستقبلي للأمة.
• د .عالء الدين احلم���وي؛ مدير املركز
العامل���ي والدرا�س���ات يف معه���د ال�شام
العاملي ،قال :رحم اهلل الأخ الغايل احلبيب
مَ ن عرفناه بودّه و�صفائه وكربه ،وخدمته
لطلبة العل���م ..رحم اهلل هذا الرجل و�أبقى
�أث���ره ممت���داً �إىل يوم القيام���ة يف ذريته
و�إخوان���ه ،رحم اهلل ه���ذا احلكيم املزكَّى،
و�أبقى �أثره قائم ًا ومنوذج ًا يهتدى به بني
رجال العلم يف التزكية واحلكمة.
• وق���ال ال�شي���خ �سعيد قا�س���م رئي�س
الهيئة الإ�سالمية الفل�سطينية :ال�شيخ عبد
النا�رص رحمه اهلل �شي���خ مربٍّ زاهد عابد
عامل ،كان قدوة لتالميذه ومريديه ،وكان
منوذج ًا جماهداً �صابراً متوا�ضع ًا �شجاع ًا
يف احلق.
• وقالت د .ليلى نقوال� :إىل ال�شيخ الذي
علّمنا كيف نح���ب فل�سطني ،ونبت�سم رغم
الآالم� ..ألف رحمة و�سالم على روحك.
• وقال ال�شيخ ه�ش���ام حممد القد�سي؛
�سكرتري �سماح���ة مفتي جمهورية العراق:
م���اذا �أقول عن قامة من قامات �أهل ال�سُّ نة
يف لبن���ان ،ال�شيخ العالمة الداعية د .عبد
النا��ص�ر جربي �إال قو ًال واح���داً :دمتَ ح ّي ًا
ودمتَ ميّت ًا لنا ولكل امل�سلمني ..هلل ما �أخذ
وهلل م���ا �أعطى ،وجع���ل اهلل ح�سنات هذه
الأمة يف ميزان ح�سناته.
• وقال د� .س���امل فتحي يكن� :إن القلب
ليحزن ،و�إن العني لتدمع ،و�إنا على فراقك
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ي���ا �شيخ عبد النا�رص ملحزونون ..لقد فقد
العامل الإ�سالمي عَ لَم��� ًا من �أعالم الدعوة
والوحدة واملقاوم���ة ..لقد كان رحمه اهلل
راية خفّاق���ة يف �سماء العل���م ،ن�س�أل له
املغفرة والرحم���ة والفردو�س الأعلى ،و�أن
ي�س���دّد خطى ذريته ليكملوا امل�سرية ب�إذن
اهلل تعاىل.
• وقال د .حممود �أحمد كفتارو ،با�سم
�آل كفت���ارو ومفتي �سورية الراحل :نقدّم
�أح���رّ التعازي بوفاة الع���امل ال�شيخ د.
عبد النا��ص�ر جربي؛ م�ؤ�س����س ورئي�س
جمم���ع الدعوة اال�سالمي���ة يف بريوت،
تغمّده اهلل عز وجل برحماته الوا�سعة،
و�أ�سكنه ف�سيح جنانه ..و�إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون.
• وقال ال�شيخ ح�س�ي�ن غريي�س؛ ع�ضو
جتم���ع العلماء امل�سلم�ي�ن :بكامل الر�ضا
والت�سليم هلل تعاىل وقو ًال ب�أمره والقا�ضي
مبوت كل حي ،نتقرب �إليه �سبحانه بتقدمي
الأخ العزيز والراحل الكرمي �سماحة ال�شيخ
عب���د النا�رص ج�ب�ري رحم���ه اهلل ،والذي
ترافقن���ا معه طيل���ة ثالثة عق���ود ونيّف
يف م�س�ي�رة الوح���دة الإ�سالمية من خالل
جتمع العلماء امل�سلمني ،حتمّلنا فيها كل
امل�ش���اق ،وكابدنا مع ًا ق�ساوة الدهر ،ومع
ذلك �صربن���ا لأن ال�ص�ب�ر فري�ضة وقناعة
را�سخة منا لننال �أج���ر ال�صابرين }�إمنا
يوفى ال�صابرون �أجرهم بغري ح�ساب{.
• احلاج غالب �أبو زينب؛ ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي يف حزب اهلل قال :ال�شيخ جربي
رج���ل الوحدة الإ�سالمي���ة ،عمل بكل جهد
لرفع راية الإ�س�ل�ام ال�سمح ،ون�رش املحبة
واالعتدال وقبول الآخر.
• ال�شيخ ب�سام كاي���د قال :ال�شيخ عبد
النا�رص جربي ترك �آث���اراً طيبة يف لبنان
والعامل الإ�سالمي ،وهو الذي خرّج العلماء
الذين انت�رشوا يف كل �أ�صقاع العامل لن�رش
الدع���وة وتعزيز الوحدة ب�ي�ن امل�سلمني،
و�سخّ ر حياته خدمة للق�ضية الفل�سطينية
وم�رشوع املقاومة.
• الوزير ال�سابق عدن���ان من�صور قال:
�سماح���ة ال�شي���خ رحم���ه اهلل كان مدعاة
للوحدة ،ور�سول حمبة بني كافة الطوائف
الإ�سالمية يف هذه الأمة.
• �إبراهيم احللبي؛ رئي�س حركة ال�شعب،
�أك���د �أن رحي���ل �سماحة العالم���ة ال�شيخ
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الدكت���ور عبد النا�رص جربي خ�سارة كربى
للعرب وامل�سلمني ،نظ���راً �إىل دوره الرائد
يف نبذ الفتن���ة ،والعمل عل���ى رفع لواء
توحيد الكلمة.
• كمال �شاتيال؛ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي
اللبن���اين ،لف���ت �إىل �أن رحي���ل العالمة
�سماحة ال�شيخ الدكتور عبد النا�رص جربي
خ�سارة كبرية للأمة العربية والإ�سالمية،
معاهداً بالوقوف جنب ًا �إىل جنب مع �أبناء
الراحل لإكم���ال م�سريته احلافلة باجلهاد
والوحدة واملقاومة.
• و�أكد رئي�س رابطة ال�شغيلة يف لبنان؛
النائ���ب ال�سابق زاهر اخلطيب� ،أن العالمة
الراحل �سماحة ال�شيخ الدكتور عبد النا�رص
جربي كان قامة �شاخمة احت�شدت فيها كل
املعاين الأخالقية والقيم الإميانية.
• وق���ال رئي����س املرك���ز الوطني يف
ال�شمال احلاج كم���ال اخلري :رحمك اهلل يا
�شيخن���ا العامل الباين ،ال���ذي م أل الأر�ض
ن���وراً بالعلم ،وهذه �آثار ت�شهد لك على ما
تركت.
• الزميل �أمني �أبو را�شد قال :ل�ستُ على
دين ومذهب ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي
لأ�ستعر�ض املنا�صب الرفيعة التي تبو�أها
كمرجعية دينية و�أحد جهابذة العلم ،وال
�أن���ا من خرّيجي كلية الدع���وة الإ�سالمية
لأدرك تفا�صي���ل حيات���ه الأكادميية التي
خرّج خاللها من اختاروا امل�ساجد �سبي ًال
يف خدم���ة اهلل ،وال �أنا رفي���ق ن�ضاالته -
وليتن���ي كذل���ك  -لأحفر م�س�ي�رة حياته
يف نفو�س م���ن يكربون بتاريخ الكبار ،بل
�أن���ا قارىء ر�سال���ة لعالمة كبري جمع يف
�شخ�صه كل هذه القي���م� .سنفتقدك� ،أقولها
للراحل الكب�ي�ر ،لأننا ل�سن���ا بحاجة يف
بحثنا عن القي���م الإن�سانية وحق العي�ش
الكرمي يف ه���ذا ال��ش�رق� ،إىل �أن ن�ستعيد
م���ا قر�أناه يف كتبن���ا ال�سماوية فقط ،وال
ملن يلقنن���ا �أ�صول ديننا كائن��� ًا ما كان
الدين واملذهب ،ب���ل نحن بحاجة اىل من
هو الق���دوة والنربا�س ،كائن ًا ما كان دينه،
لن�صلي معه ك ٌّل على دينه ،وننا�ضل معه
كل م���ن موقع���ه ،ونرت�ضي مع���ه م�سرية
م�شرتكة من العمل اجل���اد من �أجل كرامة
الإن�سان ..و�أقول :يا من كنت طيّب الوجود
عل���ى الأر�ض ،هنيئ ًا ل���ك طِ يبُ اخللود يف
�ضمائرنا.
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الشـيـخ د .عـبـد الـنـــاصــر جـبـري

السيد نصر الله :الشيخ عبد الناصر ال يوزن بماء الذهب
يف احتف���ال �أقي���م يف مقر «حركة الأم���ة» يف بريوت،
بالذك���رى العا�رشة حلرب متوز  ،2006ك�ش���ف رئي�س الهيئة
الإدارية يف جتمع العلماء امل�سلمني ال�شيخ د .ح�سان عبداهلل
عن �شهادة من �أمني عام حزب اهلل �سماحة ال�سيد ح�سن ن�رص
اهلل ،بالغائب الكبري ال�شيخ د .عبد النا�رص جربي ،جاء فيها:
يف البداية ال بد من �شهادة من هذا املكان بالذات (مركز
حركة الأم���ة) ،كنا جنتمع يف ع���ام  2006كعلماء يف جتمع
العلماء امل�سلمني ،ونعت�صم ونُ�صدر البيانات ونتخذ القرارات
من �أجل مواجهة العدو ال�صهيوين على �أ�سا�س تكليفنا كعلماء:

�أوالً :من خالل �شحن همم املقاومني.
ثانياً :من خالل توفري البيئ���ة التي حتت�ضن املهاجرين
املهجَّ رين ،وتقدمي امل�ساعدات لهم.
كان ال�شي���خ د .عبدالنا�رص ج�ب�ري يخو�ض الأر�ض طو ًال
وعر�ض��� ًا يف �سبي���ل هذا الأم���ر ،وقدّم كل ما عن���ده من �أجل
�أن ننج���ح يف هذه املهة ،التي كانت حم��� ّل تقدير من قيادة
املقاوم���ة ،خ�صو�ص ًا من �سماح���ة ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل ،وهو
الذي قال �إن ال�شيخ عبد النا�رص ال يوزن حتى مباء الذهب..
خامتاً ال�شيخ عبد اهلل :هذه ال�شهادة ال بد �أن �أُديل بها.

حمبو ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي (ر�ضوان اهلل عليه) ي�ؤدون ال�صالة يف م�سجد وجممع كلية الدعوة الإ�سالمية

د .حممود كفتارو وال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل وامل�ست�شار
الثقايف الإيراين حممد مهدي �شريعتمدار خالل مرا�سم الدفن

رئي�س املحاكم ال�شرعية ال�سنية يف لبنان ال�شيخ د .حممد �أحمد ع�ساف

مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ عبد اللطيف دريان متو�سطاً املفتي �أحمد قبالن ونائب
الأمني العام حلزب اهلل ال�شيخ نعيم قا�سم وال�شيخ مر�سل ن�صر

ال�سفريان ح�سن �شيخ الإ�سالم وحممد فتحعلي وال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل وال�شيخ د .زهري اجلعيد يتقبلون التعازي

www.athabat.net

 وُلد يف بريوت عام 1958 در�س الثانوية يف �أزهر لبنان  -بريوت تابع درا�سته اجلامعية يف مكة املكرمة حاز على الدكتوراه من جامعة الدرا�سات الإ�سالمية يف كرات�شي عام 1999 م�ؤ�س�س وعميد م�سجد وجممع كلية الدعوة الإ�سالمية  -بريوت ر�أ�س جمموعة من املعاهد ال�رشعية الثانوية على امتداد الأرا�ضي اللبنانية توىل نظارة �أزهر لبنان من عام  1980لغاية 1989 رئي�س وم�ؤ�س�س املجل�س العاملي للغة العربية ع�ضو وم�ؤ�س�س جتمع العلماء امل�سلمني يف لبنان ع�ضو جممع التقريب بني املذاهب الإ�سالمية -ع�ضو احتاد علماء املقاومة

ال�سفري الأندوني�سي �أمام جثمان ال�شيخ (ر�ضوان اهلل عليه)

الرئي�س �إميل حلود يتقبل التعازي
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 ع�ضو وم�ؤ�س�س جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان ع�ضو وم�ؤ�س�س احتاد علماء بالد ال�شام عضو مؤمتر القومي العربي واإلسالمي ع�ضو جمعية الدعوة الإ�سالمية العاملية �أمني عام حركة الأمة رئي�س لقاء اجلمعيات وال�شخ�صيات الإ�سالمية يف لبنان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الثبات للإعالم املرئي واملقروء �أ�س�س ندوات وملتقيات للدفاع عن بريوت وحقوق �أهلها و�صيانة كرامتها �أ�س����س مع �إخوانه يف وقف مركز التنمي���ة الإ�سالمية :مدر�سة بيت الأطفالاحلدي���ث  -بريوت ،مدر�سة الروافد  -البقاع الغربي ،ومدر�سة بعلبك اخلا�صة
 -بعلبك.

العلماء يرفعون جثمان ال�شيخ (ر�ضوان اهلل عليه) عقب �صالة اجلنازة

ال�سفري د .علي عبد الكرمي علي مقدماً التعازي با�سم الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد

وفد علمائي �سوري مقدماً التعازي با�سم وزير الأوقاف ال�سوري د .حممد عبد ال�ستار ال�سيد ..والنائب ال�سابق في�صل الداود

ال�شيخ د .عبد النا�صر جربي (ر�ضوان اهلل عليه) نحو مثواه الأخري
فـي م�سجد وجممع كلية الدعوة الإ�سالمية

ممثل اللواء �إبراهيم ب�صبو�ص وال�شيخ نبيل قاووق ممث ًال �أمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن
ن�صر اهلل واملفتي �أحمد قبالن والأخ كمال �شاتيال

مدير �أوقاف دم�شق ال�شيخ �أحمد قباين متحدثاً خالل العزاء
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عربي ــ دولي
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ٌ
لبنان  ..2016قرار لبناء دولة في الـ2017
قد يكون جُمدي ًا ا�ستعرا�ض العام
 ،2016لي����س زمنياً ،بل م���ن العام
 ،2015لأن ال�رسع���ة القيا�سي���ة يف
ت�شكي���ل احلكوم���ة و�إجن���از البيان
الوزاري ،هي الت���ي توجز اخلطوات
ال�سابق���ة يف �إنقاذ الوطن ،والالحقة
يف قرار بن���اء الدولة والتوافق على
فخامة العماد مي�ش���ال عون رئي�س ًا
للجمهورية.
و�إذا كان البع����ض يعت�ب�ر �أن ما
يح�ص���ل يف لبن���ان  2016يق���ارب
«الأعجوب���ة الإلهي���ة» ،ف����إن الأمر
مبالَغ في���ه ،لأن الأعاجيب جميعها
دنيوي���ة ،ول���و �أن �أعجوب���ة «مار
خمايل» التي �صاغ���ت قرار و�صول
الرئي�س ع���ون ،تكت�س���ب �شيئ ًا من
«الن�رص الإله���ي» ،ذلك الن�رص الذي
توال���ت بع���ده ب�سن���وات �أعاجيب
الن�رص عل���ى الإره���اب يف الداخل
وعل���ى احلدود مع اخل���ارج� ،إىل �أن
حتقق���ت معظمها وو�ص���ل الرئي�س،
ودخ���ل لبنان ب�أعجوب���ة فعلية يف
خما�ض ا�ستي�ل�اد دولة بقرار حا�سم
وحازم �أذهل الدبلوما�سيني الأجانب
والع���رب ،وا�ستنه����ض امل�ستثمرين
الذين �أ�رسعوا ال�ستلح���اق �أنف�سهم،
و�سط م�ؤ�رشات مب�رشة �أن لبنان الذي
انت�رص على الع���دو «الإ�رسائيلي»
وعلى الإرهاب ،قد انت�رص �أي�ض ًا على
من ير�سم���ون خرائ���ط متزيق دول
«�سايك����س  -بيك���و» يف مئويتها
الأوىل ،ون�أى بنف�سه عن العبث ،وطن ًا
متم���رداً وبلد الأعاجي���ب ال�سماوية
والدنيوية.
املرحلة «الذهبية» التي يعي�شها
لبنان اليوم� ،أنتجه���ا خما�ض امتد
من الع���ام  ،2015و�إجنازات اجلي�ش
واملقاوم���ة يف الع���ام املا�ضي هي
التي ر�سمت خريطة الوطن النهائي،
من خ�ل�ال املع���ارك الت���ي انت�رص
فيها اجلي����ش واملقاومة يف معارك
عر�س���ال ور�أ����س بعلب���ك ،والنجاح
يف �ضبط �إدخ���ال العبوات النا�سفة
وال�سيارات االنتحاري���ة �إىل الداخل
اللبن���اين ،وقتل بع�ض قادة الإرهاب

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

�أمثال �أ�سامة من�صور ،و�أ�رس البع�ض
الآخ���ر مثل �أحم���د الأ�س�ي�ر و�سواه،
و�ص���و ًال �إىل حتري���ر الع�سكريني من
قب�ضة «جبه���ة الن�رصة» يف نهاية
ذل���ك الع���ام ،والذي ج���اء ح�صيلة
انت�ص���ارات اجلي�ش عل���ى اجلبهات
ال�رشقية ،وانت�ص���ارات املقاومة مع
اجلي�ش ال�سوري يف القلمون وتدمري
كافة �أوكار تفخيخ ال�سيارات و�إقفال
املعاب���ر غري ال�رشعي���ة التي كانت
تعرب منها �سيارات املوت.
ارت�سمت حدود لبن���ان ال�رشقية
 مبدئي��� ًا  -وارت�سم���ت بالكامل -�أمني��� ًا  -بف�ض���ل ت�ضحيات اجلي�ش
واملقاومة و�أبن���اء القرى املحاذية
للح���دود ،و�إذا كانت بل���دة عر�سال،
مع م���ا حتمل من رمزية ،قد �أ�سقطت
عرب �صناديقه���ا عهد علي احلجريي
و�أب���و طاقي���ة يف �أي���ار  ،2016فهي
قد �أ�سقطت الرهانات ال�سابقة ل�شهر

¡ النائب ال�سابق في�صل الداوود؛ الأمني العام
حلرك���ة الن�ضال اللبناين العرب���ي ،زار ال�سفري
الرو�سي يف لبنان الك�سن���در زا�سبكني ،مقدم ًا
له التعازي باغتيال ال�سفري الرو�سي يف تركيا
اندري���ه كارلوف .و�أكد ال���داوود �أن هذا العمل
الإرهابي يقف وراءه فك���ر تكفريي تغلغل يف
م�ؤ�س�س���ات الدولة الرتكي���ة ،و�أن ما ح�صل لن
يزي���د رو�سي���ا �إال �إ�رصاراً على دع���م ال�شعوب
وق�ضاياه���ا العادلة ،ومنه���ا ال�شعب ال�سوري
الذي يحارب الإرهاب حتت راية دولته برئا�سة
الرئي�س ب�شار الأ�سد واجلي�ش ال�سوري وحلفائه.
¡ ال�ش��يخ ماه��ر حم��ود؛ رئي���س احت��اد علماء
املقاوم��ة� ،أكد �أن انت�صار حل��ب على امل�ؤامرة
�ش�� ّكل �صدمة كب�يرة للجمي��ع ،فالبع�ض كانت

�أي���ار  ،2015عندما �أطل ال�سيد ح�سن ولبن���ان ،خ�صو�ص��� ًا �أن «� 14آذار»
ن�رصاهلل وقال «�إن دخولنا �إىل �سورية �أنتخبت يف حزي���ران  2015النائب
هو تكلي���ف �رشعي وديني و�أخالقي� ،سم�ي�ر فرجني���ة رئي�س��� ًا للمجل�س
الوطني له���ذه القوى ،ما أ��شرّ لبداية
النهاية �أ�سو ًة باملجل�س الوطني ملا
ي�سمى «املعار�ضة ال�سورية».
ولأن رب���ط تط���ورات العام�ي�ن
التطورات السياسية في لبنان  2016/2015ه���و �سي���اق طبيع���ي،
ف����إن الرئي�س احلريري الذي عاد اىل
وانتصارات محور المقاومة
اإلقليمية تؤكد أن عهد عون لن لبنان يف �شب���اط  ،2015اجتمع مع
العم���اد مي�شال عون ،لكن «الكبا�ش
يكون كسابقاته
ال�سيا�سي» بني «املحورين» ا�ستمر
�أك�ث�ر من �سنة ون�صف ال�سنة ،وحتى
ما قب���ل انتخ���اب العم���اد رئي�س ًا
للجمهورية ب�أ�سبوع�ي�ن ،وا�ستمرت
«� 14آذار» خالله���ا يف حم���اوالت
ور ّد عليه الرئي�س احلريري بـ«الءات الرمق الأخري بطرح مر�شحيها ،و�صو ًال
ث�ل�اث»� ،إىل �أن �أثبت���ت التط���ورات لط���رح النائ���ب �سليم���ان فرجنية،
�صوابي���ة ر�ؤي���ة ال�سي���د ن�رص اهلل ،مروراً بطرح �أحد «اجلانني» كرئي�س
وانت�صار حمور املقاومة يف �سورية و�سط���ي ،لكن امل�شكل���ة �أن الإ�رصار

بالن�سبة �إلي��ه �صدمة �إيجابي��ة ،وكثريون ر�أوه
�أم��راً �سلبي�� ًا ،لك��ن الآن وبع��د ب��روز احلقائ��ق
الدامغ��ة ،اجلمي��ع مدع��وون لإع��ادة الق��راءة
ال�سيا�سي��ة والديني��ة والواقعي��ة للفتن��ة �أو
للم�ؤام��رة يف �سوري��ة ،خ�صو�ص�� ًا �أن كثريي��ن
اعتق��دوا �أن م��ا يح�صل هو «ث��ورة» تهدف �إىل
�إ�صالح الأمور يف �سورية.
¡ ال�شي���خ �رشيف توتيو؛ ع�ضو قيادة جمل�س
�أمناء حركة التوحيد� ،أن ق���رار الأمم املتحدة
وجمل����س الأم���ن ال���دويل الداع���ي �إىل وقف
اال�ستيط���ان يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
هو �إدانة وا�ضح���ة للعدو ال�صهيوين الغا�صب،
الفت��� ًا �إىل �أن العربة تبق���ى يف التنفيذ ،ويف
كيفية ردع العدو الغا�شم ومنعه عن اال�ستمرار

غيه وطغيانه ،ووقف كل اعتداءاته وجرائمه
يف ّ
بحق ال�شعب الفل�سطيني ال�صابر.
نظم
¡ املرك��ز الإ�سالم��ي للإع�لام والتوجي��ه ّ
بال�رشاك��ة م��ع جمعي��ة الرباعم للعم��ل اخلريي
لقاء احتفائي ًا مبولد الرحمة املهداة
واالجتماعي ً
للعاملني �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
ومبولد نب��ي ال�سالم ال�سيد عي�س��ى امل�سيح عليه
ال�س�لام ،بالتعاون مع بلدية مدين��ة ال�شويفات،
بح�ض��ور الأمني الع��ام لـ«املركز»؛ ال�شيخ حممد
�سليم اللبابيدي ،ورئي���س جمعية الرباعم للعمل
اخل�يري واالجتماع��ي ال�سي��دة �إمي��ان عي�س��ى،
وح�ش��د م��ن �أه��ايل املنطق��ة والأ�صدق��اء .وق��د
�ألق��ى ال�شي��خ اللبابيدي كلمة جاء فيه��ا :اليوم،
ويف ظ��ل ه��ذه الهجمة ال�شع��واء الت��ي يتعر�ض

عل���ى طريق���ة ال�سيدة ليل���ى عبد
اللطي���ف ال يفيد ،لأن ال�سيد ن�رصاهلل
ويف �إطالل���ة يوم القد����س العاملي
بتاريخ  ،2015/07/10وعلى خلفية
ال�سجال ب�ي�ن العماد عون والرئي�س
متام �س�ل�ام حول م�ص���ادرة رئي�س
احلكومة منف���رداً �صالحيات رئي�س
اجلمهورية ،قال �سماحته« :مطالب
عون حمقة ..ولن نتخلى عنه».
لق���د كان لقرار و�ص���ول الرئي�س
ع���ون بـ«�أعجوب���ة» صُ� نع���ت يف
لبن���ان ،قرار �آخ���ر يق�ض���ي بقبول
عودة الرئي����س احلريري �إىل ال�رساي
من قبَل ح���زب اهلل� ،إكرام ًا للرئي�س
عون ،وبه���دف مبا�رشة بناء هيكلية
الدول���ة ،ال�سيما �أن احلوار بني حزب
اهلل و«تيار امل�ستقبل» الذي بد أ� مع
بداي���ات  ،2015وتنازل قبيله «تيار
امل�ستقب���ل» عن �رشوط���ه امل�سبقة
بان�سح���اب حزب اهلل من �سورية ،قد
�أر�س���ى ا�ستقراراً �أمني��� ًا يف ال�شارع
الداخلي ،وها ه���ي حكومة الوحدة
الوطنية ق���د �شُ كِّلت ،وج���اء توزير
النائبني كب���ارة واملرعبي «�رضبة
معل���م حريري���ة» لتنفي����س اللواء
ريفي وحتجي���م ظاهرته املح�صورة
بطرابل�س ،وها ه���و البيان الوزاري
يكرّ�س بن���د املقاوم���ة يف حكومة
ير�أ�سه���ا احلري���ري ،رغ���م حتفظات
«القوات» والوزي���ر مي�شال فرعون،
وها هو قانون االنتخاب ي�سلك م�سار
الن�سبي���ة رغم معار�ض���ة حم�صورة
بالنائ���ب جنب�ل�اط ،وكل التطورات
ال�سيا�سية يف لبن���ان التي تواكبها
انت�ص���ارات �إقليمية ملحور املقاومة
وكان �آخرها يف حلب ،ت�ؤكد �أن عهد
الرئي�س عون ل���ن يكون كما العهود
ال�سابقة ،وبدء بن���اء الدولة و�إحياء
امل�ؤ�س�سات واقع ال حمالة ،ومكافحة
الف�س���اد �أولوية ،ولبن���ان قادم على
دولة ت�شبه �أمث���ال الرئي�س مي�شال
ع���ون ،وتلي���ق بوطن ي�شب���ه �أمثال
ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل.

�أمني �أبو را�شد

املنظم
له��ا دين الرحم��ة والت�سام��ح ،والت�شويه َّ
لأ�صول الدين ومب��ادئ الر�سول الهادي الرحمة
املهادة للعاملني ،وج��ب علينا ال�سعي لت�صويب
املفاهي��م والأفكار التي ي�سع��ى لها التكفرييون
واملجرم��ون الذين يت�سرتون خلف نداء اهلل �أكرب
لريتكبوا �أفظع اجلرائ��م ،وبوح�شية غري م�سبوقة
يف التاري��خ .م��ن جهة �أخ��رى� ،أك��د ف�ضيلته �أن
العالق��ة ب�ين امل�سلم�ين وامل�سيحي�ين يجب �أال
تخرج ع��ن العالقة التي كان��ت تربط حبيب اهلل
حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم بنبي اهلل عي�سى
علي��ه ال�س�لام ،ال��ذي كان ي�صف��ه والأنبياء من
قبل��ه بـ«�إخوتي» ،فكلم��ا كان يذكر �أحدهم كان
يق��ول�« :أخي مو�سى»� ،أو «�أخي عي�سى» �أو «�أخي
يو�سف».

www.athabat.net
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همسات

¡ خمالفات ملبادئ احلزب

�أكد قي���ادي �ساب���ق يف احل���زب التقدمي
اال�شرتاكي� ،أن مواقف رئي�س احلزب تخالف
املبادئ والقي���م التي �أ�س�سه عليها الزعيم
الراحل كم���ال جنب�ل�اط ،خ�صو�ص ًا جلهة
توفري قانون انتخاب ع�رصي يحفظ �صحة
التمثيل وي�ساوي بني املواطنني ،الفت ًا �إىل
�أن الرئي�س احلايل للحزب هو �سبب �أ�سا�سي
يف ع���دم وجود مثل ه���ذا القانون منذ ما
بعد اتفاق الطائ���ف ،لأن كل القوانني التي
ُو�ضعت كانت تراعي م�صلحته فقط ،ولي�س
م�صلحة احلزب ،وال امل�صلحة الوطنية.

¡ تكاذب «م�ستقبلي»

ا�ست�شاط نائب «م�ستقبلي» من البقاع غ�ضب ًا
يتم الوفاء به،
لأن وعداً ُقطع له بالتوزير مل ّ
وق��ال �أم��ام م�س�ؤولني يف «التي��ار» :مل يعد
الأم��ر يحتمل كذب ًا وتكاذب�� ًا لي�صبح النهج
ال�سائ��د يف عملنا ال�سيا�سي ،نحن نخ�رس كل
يوم نا�سنا ب�سبب هذا ال�سلوك.

¡ دفاع ًا عن «ال�ستني»

خ�ص�صت قناة «امل�ستقبل» حلقات للدفاع
عن قان���ون ال�ستني ،و�أ�رشف���ت قيادات من
«التيار» للدف���اع عن القانون البايل ،عرب
توجيه ال�شتائم حل���زب اهلل لأنه «الوحيد
القادر عل���ى تطبي���ق القان���ون الن�سبي،
والتعامل مع �أي قانون براحة».

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

الرئي�سان الرو�سي فالدميري بوتني والأمريكي دونالد ترامب

مل تت�ضح ب�شكل مف�صّ ل ال�سيا�سة
اخلارجية الت���ي �سينتهجها الرئي�س
الأمريك���ي اجلدي���د دونال���د ترامب،
وم���ا زال م���ن املبكّر احلك���م على
مدى التزامه بالوع���ود التي قطعها
خ�ص
يف حملت���ه االنتخابية يف ما ّ
�سيا�سته اخلارجية ،خ�صو�ص ًا ال�رشق
�أو�سطية.
من خالل اختي���اره لل�شخ�صيات
يف �إدارته ،ومن خ�ل�ال درا�سة �سرية
املر�شحني لتبوء منا�صب رفيعة يف
الإدارة الأمريكي���ة ،ومن خالل درا�سة
ت�رصيحات ترامب وم�ست�شاريه ،ميكن
الق���ول �إن الرئي�س الأمريكي �سينتقل
م���ن ا�سرتاتيجية «اال�ستنزاف» التي
اتبعها الرئي�س ال�سابق باراك �أوباما،
�إىل ا�سرتاتيجية «تفكيك الأحالف».
خالل عهد الرئي�س باراك �أوباما،
كان وا�ضح��� ًا �أن الوالي���ات املتحدة
الأمريكية ال تريد االنخراط الع�سكري
املبا�رش يف احلرب ال�سورية الدائرة،
لكنها التزمت بتقدمي الدعم ال�سيا�سي
واللوج�ست���ي والتقن���ي والإعالمي
ملا ت�سمي���ه «املعار�ضة املعتدلة»،
به���دف �إ�سق���اط الرئي����س ال�سوري
ب�شار الأ�س���د ،وفيما بعد ،وبعد تعذّر
حتقيق الهدف املن�شود خالل «�أ�شهر
معدودة» ،كما وع���د الرئي�س �أوباما
ومعاونوه م���راراً ،وبعد تيقّن الإدارة
عدم �إمكانية حتقيق هذا الهدف بعد
التدخُّ ���ل الع�سك���ري لكل م���ن �إيران
ورو�سي���ا وحزب اهلل ،وع���دم وجود
بديل «مقبول» للحك���م يف �سورية
ت�ستطيع ت�سويقه يف �سورية والعامل،
انتق���ل الأمريكي���ون �إىل ا�سرتاتيجية
«اال�ستن���زاف» ،من خ�ل�ال حتقيق
توازن القوى ،بحيث يقوم الأمريكيون
ب�إم���داد املجموع���ات امل�سلّح���ة

بالأ�سلح���ة والعت���اد والتدري���ب ،الأمريك���ي املقبل �سيك���ون جدي ًا يف
وت�أمني م�ص���ادر متويل ،لي�س بهدف �سيا�س���ة التعاون م���ع رو�سيا ،ويف
�إ�سق���اط الأ�سد ،بل به���دف اال�ستمرار فت���ح �صفحة جدي���دة يف العالقات
بالقت���ال �إىل م���ا ال نهاي���ة ،حي���ث الرو�سية الأمريكية ،لطاملا نادى بها
يُنهك اجلميع (االرهابيون ،والرو�س ،الرو�س خ�ل�ال عهد �أوباما ،لكن �إدارة
والإيراني���ون ،واجلي����ش ال�س���وري ،الأخري والبنتاغون كانا �ضدها.
وح���زب اهلل) ،في�ستفي���د الأمريكيون
�أم���ا بالن�سبة لل�ص�ي�ن ،فلرتامب
و«الإ�رسائيليون» من ا�ستنزاف الكل نظ���رة خمتلفة ،وت�سيط���ر على فكر
يف حرب الكل �ضد الكل.
مر�شحي �إدارت���ه؛ هاج�س «احتواء»
لكن و�صول ترام���ب اىل ال�سلطة ،ال�ص�ي�ن كونه���ا مر�شح���ة لتناف�س
واختي���ار فري���ق �إدارت���ه ،و�إعالن���ه الوالي���ات املتح���دة عل���ى ال�ساحة
العاملي���ة ،وقد �أعل���ن ترامب م�سبق ًا
عزمه عل���ى �إع���ادة التفاو����ض مع
ال�ص�ي�ن ح���ول ق�ضاي���ا التج���ارة
املتبادلة.
من هن���ا ،ف�إن ترامب قد ي�ستخدم
األميركيون يظنون أنهم
بتحقيقهم للروس ما يريدونه التق���ارب مع الرو����س لل�ضغط على
ال�ص�ي�ن ،وكما ا�ستف���ادت ال�صني -
من مصالح في المنطقة
يف وق���ت �سابق  -م���ن قيام الرو�س
سيفكّ ون تحالفهم مع اإليرانيين ب�إ�شغ���ال الأمريكي�ي�ن يف ال��ش�رق
الأو�س���ط ،لت�أخريه���م ع���ن تنفي���ذ
ا�سرتاتيجية «اال�ستدارة نحو �آ�سيا»،
ق���د ي�ستفيد ترامب م���ن التقارب مع
الرو����س وتوف�ي�ر اجله���د الع�سكري
امل�ستم���ر عن نيت���ه التع���اون مع املب���ذول يف كل من العراق و�سورية،
الرو�س ،ي�ش�ي�ر �إىل �أن الهدف �سيكون وحتويله �إىل بح���ر ال�صني اجلنوبي،
«تفكيك الأح�ل�اف» ،خ�صو�ص ًا تلك للقيام باحت���واء ال�ص�ي�ن ع�سكرياً،
التي �ساهم���ت �إدارة �أوباما بتمتينها لل�ضغ���ط عليها يف جم�ل�ات �أخرى
وتقويتها انطالق ًا من وحدة امل�صالح كاالقت�صاد والتجارة وغريها.
واملخاطر ،فما هي الأحالف التي قد
ثانياً :احللف الرو�سي  -الإيراين
يحاول ترامب تفكيكها؟
�شخ�صيات ثالث يف �إدارة ترامب
�أوالً :احللف الرو�سي  -ال�صيني
مه ّي�أة لتنفيذ �سيا�سة ترامب العدائية
ي�ش�ي�ر اختيار الثالث���ي؛ وزيري جتاه �إيران :م�ست�ش���ار الأمن القومي
اخلارجي���ة «تيلر�س���ون» والدفاع «فلني» ،ووزي���ر الدفاع «ماتي�س»،
«ماتي����س» وم�ست�ش���ار الرئي����س ومدير �سي �أي �أي «بومبيو».
ل�ش����ؤون الأم���ن القوم���ي «فلني»،
ب�شكل ع���ام ،مل تك���ن العالقات
واملعروف�ي�ن بتعاطفه���م وت�أييدهم التاريخية بني كل من �إيران ورو�سيا
للتقارب م���ع الرو�س� ،إىل �أن الرئي�س مو�سوم���ة بالثق���ة ،لك���ن امل�صالح

¡ غاية يف نف�س يعقوب

امل�شرتك���ة يف حت���دي امل��ش�روع
الأمريكي يف منطقة ال�رشق الأو�سط،
خ�صو�ص��� ًا بعد احل���رب يف �سورية،
جعلت ه���ذه العالق���ة تختلف عما
�سبق ،ما يعني �أن االمريكيني (خالل
عه���د �أوباما) �ساهموا ب�شكل �أو ب�آخر
بتمتني العالقة الرو�سية  -الإيرانية
ونقلها �إىل �إطار ا�سرتاتيجي خمتلف
عما قبله.
قد يفكّر الأمريكيون ب�أن التعاون
مع الرو����س يف الق�ضي���ة ال�سورية،
و�أولوي���ة حماربة «داع����ش» على
�إ�سق���اط النظ���ام ال�س���وري ،و�إعطاء
رو�سيا ما تريد م���ن نفوذ يف �أوروبا
ال�رشقي���ة� ،سيجعل���ون رو�سيا تعيد
النظ���ر يف حتالفها اال�سرتاتيجي مع
�إي���ران ،باعتبار �أن م���ا يريد الرو�س
حتقيق���ه من م�صالح م���ن خالل هذا
احلل���ف ق���د �أعطتها �إي���اه الواليات
املتح���دة مبا��ش�رة ،فلم���اذا تُبقي
على حلفها مع �إي���ران ،خ�صو�ص ًا �أن
للدولتني م�صالح اقت�صادية متباينة
�ستظه���ر تباع ًا بعد ح���ل الأزمة يف
�سورية؟
قد يك���ون هذا ما يفكّر به ترامب،
وال �ش��� ّك �أنه���ا ا�سرتاتيجي���ة ذكية،
لكن لي�س بال��ض�رورة �أن تنجح يف
تنفيذ الأه���داف الأمريكية املر�سومة،
فمنذ احل���رب الأمريكية على العراق
ولغاية اليوم ،تعاين اال�سرتاتيجيات
الأمريكي���ة يف ال��ش�رق الأو�سط من
م�شاكل يف التنفيذ ،لكن هذا ال يعني
�أن الأمريكي���ون ال ميتكل���ون �أدوات
الق���وة الكافية لفر����ض نفوذهم يف
ال�رشق الأو�س���ط ،واالنتقال من خطة
�إىل �أخرى لتحقيق الأهداف املرجوّة.

د .ليلى نقوال

�ش��ددت م�ص��ادر �سيا�سية عل��ى �أن م�شاركة
جمي��ع القوى ال�سيا�سي��ة املم ّثلة يف جمل�س
الن��واب عل��ى «لعن» قان��ون ال�ستني �صبح ًا
وظهراً وع�شية ،ق��د يكون غايته البقاء على
هذا القانون ،الذي �أكل الدهر عليه و�رشب.

¡ املعركة املقبلة

�أكدت م�صادر وطنية �أن املعركة املقبلة يف
لبنان �ستكون معركة «قانون االنتخاب»،
حيث �سيكون هناك �إ�رصار على «الن�سبية
الكاملة» ،لأن البلد مل يعد يحتمل قوانني
منتجة للأزمات ب�ش���كل دائم ..وبالتايل ال
ب���د من �إقرار قانون يوفّ���ر احلد الأدنى من
�إمكانية و�صول كفاءات جديدة �إىل الربملان
ت�سهم يف عملية التغيري وتطوير النظام.

¡ احلد الأدنى

ر�أت م�ص��ادر يف «التي��ار الوطني احلر» �أن
«التي��ار» لن يتوانى ع��ن رفع ال�سقف ب�ش�أن
قان��ون االنتخاب��ات ،لت�أمني ح��د �أدنى من
�أح�لام املواطن�ين بالن�سبي��ة ،معت�برة �أن
القان��ون املختل��ط ق��د يتحق��ق يف نهاي��ة
الطريق ولي�س يف بدايتها.

¡ خمالفة للد�ستور

�أك���د مرجع د�ست���وري �أن جمي���ع قوانني
االنتخاب التي عرفها لبنان منذ اال�ستقالل
خمالفة للد�ستور ،الذي ين�ص على م�ساواة
اللبناني�ي�ن يف احلق���وق والواجبات ،وقد
�أك���د املجل����س الد�ستوري عل���ى ذلك يف
مراجعة الطع���ن بقان���ون االنتخاب عام
1996؛ جله���ة اعتماد التفري���ق يف تق�سيم
الدوائ���ر االنتخابية ،وجلهة حق الناخبني،
حيث يحق لناخ���ب االقرتاع ل  28مر�شح ًا
بينم���ا ال يجوز ل�س���واه �إال الإقرتاع لثالثة
مر�شحني ،بالإ�ضاف���ة �إىل خمالفته �أحكام
الد�ست���ور الذي ين����ص يف مقدمته «على
العدالة االجتماعية وامل�ساواة يف احلقوق
والواجب���ات بني جمي���ع املواطنني ،دون
متييز �أو تف�ضيل».

10

عربي ــ دولي

( العدد  )431اجلمعة  -ـ  30كانون الأول 2016 -

الربيع الدولي يولد من حلب
�شكّل���ت حلب الركي���زة الأ�سا�س
للرهان���ات الدولي���ة والإقليمي���ة
واملحلي���ة ،حيث �صنع���ت امل�شهد
اال�سرتاتيج���ي اجلديد ال���ذي ميكن
ت�سميت���ه «الربيع ال���دويل» ،على
�أنقا�ض «الربيع العربي» املزعوم،
والذي انهزم يف �سورية على �صخرة
�صمود حمور املقاومة املتحالف مع
رو�سيا ،والذي يلفظ �أنفا�سه الأخرية
ويب���د�أ هجرته العاملي���ة لت�أ�سي�س
منظوم���ة «عوملة الإره���اب» التي
�ست�صي���ب اجلميع ب���دون ا�ستثناء،
حي���ث يهيم التكفريي���ون يف البالد
التي �أر�سلته���م� ،إما لالنتقام والث�أر،
�أو لفر�ض �رشوط لإعادة ا�ستيعابهم
وت�أم�ي�ن امللج�أ الآم���ن لهم لإعادة
توظيفه���م يف امل�شاري���ع الأمريكية
 الغربية اجلدي���دة ،حيث ال ميكنلأم�ي�ركا �أن ت�ست�سلم �أو ترفع الراية
البي�ض���اء وتتخلى ع���ن م�صاحلها
الأمنية واالقت�صادي���ة وال�سيا�سية..
وميك���ن تلخي�ص النتائ���ج الأولية
للتداعيات الدولية النت�صارات حلب
وفق ما يلي:
هزمي���ة �أو �إ�ضع���اف االندف���اع
مل�رشوع ال��ش�رق الأو�سط الأمريكي
اجلدي���د الذي انهزم ع���ام  2006يف
لبن���ان ،وف�شل وتقهق���ر بعد حرب
بد�أت منذ العام  2011حتى الآن.
�إلغ���اء الأحادي���ة الأمريكية يف
املنطق���ة ،حيث فت���ح �صمود حمور
املقاومة الباب �أمام رو�سيا لت�أمني
عودته���ا �إىل املنطقة ،بعد �إخراجها
من ليبيا ،وبع���د �إخراجها من م�رص
على عهد �أنور ال�سادات.
تر�سيخ الوج���ود الإيراين كقوة
عظمى يف الإقلي���م ،باعرتاف الدول
العظم���ى والغرب ،لي�س على �صعيد
حلفائه���ا يف ال���دول العربي���ة ،بل
بالوجود املبا��ش�ر للدولة الإيرانية
يف املفاو�ضات والأحداث الإقليمية،

عنا�رص من اجلي�ش ال�سوري ينفذون انت�شاراً يف �أحد الأحياء املحررة يف حلب

واالعرتاف بدورها ول���و بالإكراه �أو
ك�أمر واقع.
�إلغاء الدور اخلليجي (ال�سعودي
 القطري) م���ن الأزمة ال�سورية معبداية انطالق الت�سوي���ة ال�سيا�سية،
ويف ح���ال مت �إحل���اق ال�سعودي���ة
بالت�سوية �ستكون مبوقف ال�ضعيف
ولي����س املق���رر �أو حمتك���ر متثيل
املعار�ض���ة ال�سوري���ة مب���ا عُ ���رف
بـ«معار�ضة الريا�ض».
تثبي���ت تركيا كممث���ل للإ�سالم
ال�سيا�س���ي (ال�سُّ ن���ي) ومناف����س
لل�سعودي���ة التي ف�شل���ت يف تب ّو ؤ�
زعامة الع���امل الإ�سالم���ي ،وكذلك
العامل العربي ،وانكف�أت �إىل جمل�س
التعاون اخلليج���ي ،ومل تنجح يف
حتويله �إىل احتاد ت�سعى لرت�ؤ�سه.

من أهم ثمار انتصارات حلب:
ظهور قوة  -غير أميركا -
تحجب دور األمم المتحدة
للمرة األولى

�إلغ���اء ال���دور الأوروب���ي يف
املنطق���ة� ،أو حتجيمه عل���ى الأقل،
بالإ�ضاف���ة �إىل غرقه���ا بالإره���اب
التكفريي ،الذي ت�سلل عرب الالجئني

ال�سوريني الذي���ن حاولت توظيفهم
كورق���ة «�سيا�سية � -إن�سانية» �ضد
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 -
االنتخاب���ي ،بحيث ارتفع���ت �أ�سهم
«اليمني» و«اليمني» املتطرف ،مما
�سيغيرّ خريط���ة ال�سلطة ال�سيا�سية
يف �أوروبا.
�إع���ادة ترتي���ب التحالف���ات
الإقليمية والدولية ب�شكل م�ستهجَ ن
وغ�ي�ر متوقَّع ،حي���ث ت�شتّت احللف
الأمريكي املناق�ض ملحور املقاومة،
ف�صارت تركيا �أحد �أركان حلف ثالثي
مو�ضعي (تركيا و�إيران ورو�سيا) يف
�سوري���ة ،لكنه جتدّد عل���ى ال�صعيد
االقت�صادي وعل���ى ال�صعيد الأمني

ملرحل���ة انتقالي���ة يحكمها تقاطع
امل�صالح يف هذه الدول ،والتي ميكن
تزايد عدده���ا لت�ض ّم اليمن واجلزائر
والعراق ،وتبق���ى �سورية هي حلقة
الو�صل والتفاهمات ل���كل الأطراف،
والتي �ست�ستفي���د منها �سورية وفق
نظام تبادل امل�صال���ح والتقدميات
لإعادة الإعمار وت�أمني مظلة دولية
عرب جمل����س الأم���ن ،و�إيجاد «ويل
�أمر» مي���داين للإرهابي�ي�ن ،والذي
حتتكره تركيا بن�سبة كبرية.
للمرة الأوىل تظهر قوة غري �أمريكا
حتج���ب دور الأمم املتحدة ،وقد ظهر
ذل���ك يف امل�ؤمت���ر ال�صحف���ي لإعالن
مو�سك���و على ل�س���ان وزير اخلارجية
الرو�س���ي الفروف الذي ��ص�رّ ح بعدم
ا�ستطاعة الأمم املتح���دة �أو اللقاءات
الدولي���ة �أن ت�ساهم يف احلل امليداين
الع�سكري يف �سورية ،و�أن حلف مو�سكو
قادر على ذلك ،وهذه �أول حماولة لفك
الهيمنة الأمريكية على الأمم املتحدة
وم�ؤ�س�ساتها التابعة ،والتي احتكرتها
�أمريكا منذ ت�أ�سي�س الأمم املتحدة ،مما
ي�ش���كل منعطف ًا مف�صلي ًا يف دور الأمم
املتحدة ،وال�ضغ���ط عليها للبقاء يف
دائرة احلياد ،و�إال تك���ون �أداة لتنفيذ
امل�شاريع الأمريكية يف العامل ،وهذه
خطوة �أوىل ال ب���د من موا�صلة ال�سري
بها.
حلب تلد مرات ثالث ،يف الأوىل:
�أول انت�صار ملحور املقاومة كجبهة
واح���دة ،وثانيها :عودة الرو�س �إىل
امل�شه���د الإقليمي والعامل العربي،
والثالثة :ب���دء الربيع الدويل الذي
�سيطي���ح بالأحادي���ة الأمريكي���ة،
ويفتح الأبواب �أم���ام عامل متعدد
الأقطاب ،بالإ�ضافة �إىل والدة قوى
عظمى �إقليمي���ة ورمبا دولية ،ويف
مقدمتها �إيران.

د .ن�سيب حطيط

هل ستعيد القوات السورية إدلب قريبًا؟
بعد الإجن���از اال�سرتاتيج���ي الكبري الذي
حققه اجلي�ش العرب���ي ال�سوري وحلفا�ؤه من
خالل ا�ستع���ادة مدينة حلب من املجموعات
التكفريي���ة امل�سلح���ة ،يكون بذل���ك قد �أنهى
«حلم م�رشوع تق�سي���م» اجلارة الأقرب ،هذا
احللم ال���ذي تبدد بعد �أن فق���د مدينة كربى
ت�ش���كّل ن�سيج ًا م���ن العالق���ات االجتماعية
واالقت�صادية ،وم���ع تبديد هذا «احللم» ف�إن
�سورية تك���ون قد ر�سمت  -وبدعم وا�ضح من
املقاوم���ة  -م�س���اراً جدي���داً للمنطقة ،يعزز
ح�ضورها يف �أي ت�سوية مرتقبة ،يف مواجهة
الإرهاب وعلى طريق �إنهاء ال�رصاع الدائر يف
املنطقة.
راهن���اً ،يركّز اجلي�ش ال�س���وري وحلفا�ؤه
عملياته���م القتالي���ة على خم�س���ة حماور
�أ�سا�سي���ة ،وه���ي �أرياف حل���ب اجلنوبي -
الغربي ،ال�شمايل  -الغربي ،الغوطة ال�رشقية
يف ري���ف دم�شق ،وادي ب���ردى ،وريف حم�ص

ال�رشق���ي ،ال���ذي ي�شكّل مدخ�ل�اً للتقدم نحو
منطقة ال�سخنة ،ومنها نحو الرقة ودير الزور،
ويف ح���ال مل يب���ادر �إىل ا�ستع���ادة املنطقة
املذك���ورة ،والتي ال ي�ستغ���رق الو�صول منها
�إىل تدمر �أكرث  20دقيقة بال�سيارة ،يرتك بذلك
املنطقة مفتوحة على اخلطر الإرهابي الدائم.
ويف التفا�صيل امليداني���ة ،يقوم اجلي�ش
ال�س���وري بتعزيز طوق مدين���ة حلب ،بعدما
متكّن من �إحكام ال�سيطرة عليها.
وتلف���ت م�صادر ميداني���ة �إىل �أن �سيطرة
الق���وات ال�سورية على ري���ف حلب اجلنوبي،
�ست�ؤدي �إىل ف�ص���ل ريف حلب عن ريف �إدلب،
متهيداً لبدء معركة ا�ستعادة �إدلب يف الوقت
املنا�س���ب ال���ذي حت���دده قي���ادة العمليات
ال�سورية  -الرو�سية.
وللغاية عينها� ،أي ا�ستعادة �إدلب ،يحاول
اجلي�ش ال�سوري ال�سيطرة على منطقة كن�سبا
وجبال كباين ريف الالذقية ال�شمايل ،لي�صبح

بذلك على مداخل مدينة ج�رس ال�شغور؛ بوابة
حمافظة �إدلب من جهة �شمال الالذقية.
وت�شري امل�صادر �إىل �أن الطبيعة اجلغرافية
لريف الالذقية ال�شمايل م�شابهة كثرياً ملنطقة
القلم���ون يف ريف دم�ش���ق ،حيث تكرث التالل
والت�ضاري�س الوع���رة ،الأمر الذي يعوق تقدم
القوات املهاجمة ب�شكل �رسيع.
باالنتقال �إىل ريف دم�شق ،ت�ستمر القوات
ال�سوري���ة يف عملي���ة ق�ضم الكت���ل الأبينة
والأرا�ضي الواقعة حت���ت �سيطرة امل�سلحني
يف الغوط���ة ال�رشقية ،ووادي ب���ردى ،متّبعة
الأ�سل���وب عينه الذي تعتم���ده يف حلب� ،أي
تطويق معاقل امل�سلحني ،وعزلها عن بع�ضها.
وتعقيب ًا على ذل���ك ،ي�ؤكد مرجع ع�سكري
وا�سرتاتيج���ي� ،أال �أح���د ي�ستطي���ع �أن يحدد
�ساعة بدء معركة �إدلب ،م�ستبعداً قرب �إعالن
�ساعة ال�صفر ال�ستعادة عا�صمة «التكفريني»
يف امل���دى املنظور ،ويق���ول :ال يعني بع�ض

الرتاجع يف م�ستوى ال�ضغط الإقليمي والدويل
�ضد �سورية من خالل الإيحاء ب�أن هذه الدول
ال�رشيك���ة يف العدوان عليه���ا ،تن�شد ت�سوية
�سيا�سي���ة �أو ان�سحابا من احل���رب ،بل على
العك�س؛ ف�إن هذه الدول �ستحاول دائم ًا تنفيذ
�أجندتها وخمططاتها لناحية تفتيت وتق�سيم
اجلارة الأقرب ،ومن هنا يج���ب التنبّه دائم ًا
والبقاء بو�ضع اجلهوزية التامة ملا تخطط له
تلك الدول ،والبقاء يف امليدان وك�أن املعركة
م���ا زال���ت يف بداياتها ،ومتابع���ة وتو�سيع
التن�سيق مع احللف���اء الإقليميني والدوليني
كرو�سيا وال�ص�ي�ن و�إيران ،ومع احللفاء الأكرث
الت�صاق ًا والتزام ًا وت�ضحية بامليدان ال�سوري،
كحزب اهلل ،الذي جتمع���ه الكثري من الأهداف
اال�سرتاتيجي���ة واحليوي���ة مع دول���ة قوية
�صامدة يف �سورية.

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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«عسكرة» اإلدارة األميركية ..والعداء لفلسطين

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

مل يكن العرب بحاجة �إىل ت�أكيد
العدوانية الأمريكي���ة على مف�صل
�إدارتني :الراحلة «دميقراطياً» ،وهي
تنت�سب لـ«احل���زب الدميقراطي»،
والإدارة اخلليفة؛ جمهورية احلزب،
جتاه الق�ضية الفل�سطني.
�إن الت�صوي���ت يف جمل�س الأمن
على م��ش�روع رف�ض اال�ستيطان يف
الأرا�ض���ي الفل�سطيني���ة بالإجماع،
م���ع متنُّ���ع الإدارة الأمريكي���ة عن
الت�صوي���ت ،ال يعني �أن �إدارة باراك
�أوباما التي تت أ�هّب ملغادرة البيت
الأبي�ض� ،أقل �سوءاً من �إدارة دونالد
ترامب ،الذي �سيت�سلّم بعد � 3أ�سابيع
الإدارة ،والعك�س بالعك�س.
�إن �إدارة �أوباما ،وهو �شخ�صياً،
مل تك���ن وعودهم ب�إح�ل�ال ال�سالم
�سوى كالم بكالم ،ال بل �إنها الإدارة
الأك�ث�ر دعم��� ًا لـ«�إ�رسائيل»؛ على
نطاق الت�سلي���ح ك ّم ًا ونوعاً ،وعلى
املدى اال�سرتاتيج���ي ،و�إن اختلفت
وجه���ات النظر �أحيان��� ًا يف بع�ض
امل�سائل التف�صيلية ،مثل اال�ستيطان
ومكان���ه وحجمه ،الأم���ر الذي �أثار
«�إ�رسائي���ل» ،ال �سيم���ا «اليمني»
املتطرف بزعامة بنيامني نتنياهو،
وه���و يري���د �أن تب�صم ل���ه الإدارة
االمريكي���ة «عل���ى بيا����ض» ،و�أن
حتم���ي اجلرائ���م «الإ�رسائيلي���ة»
بفيت���و يف جمل�س الأمن �إذا مل تكن
قادرة على الب���وح بت�أييد اجلرائم
واالرتكابات علناً ،وبوقاحة.
لع���ل االمتن���اع ،جم���رد
االمتناع ،ع���ن الت�صويت ولي�س
حتى �إدان���ة �أو ا�ستن���كار ،لي�س
�إال موقف��� ًا يف م�ضمونه �أن لدى
�أوباما كرامة �شخ�صية ال يريد �أن

ميرّغها له نتنياهو يف ال�ساعات
الأخرية من واليته� ،أي مبعنى �أن
امل�س�ألة �شخ�صي���ة ال عالقة لها
باحلقوق الفل�سطينية ،لأن جوهر
الق�ضي���ة لي�س���ت امل�ستوطنات،
التي ه���ي �أحد الروافد العدوانية
«الإ�رسائيلية».
�إن الق�ضية الأ�سا�س هي فل�سطني،
�أر�ض حمتلة ،و�شع����ب م�رشّد ،ووطن
�سليب ،وه����ذا الأمر ت����زداد املخاطر
املحدقة ب����ه عل����ى كل امل�ستويات
مع و�ص����ول ترامب �إىل الرئا�سة ،وهو
�أعلنها جهاراً بكامل العدوانية ،وبدون
موارب����ة� :أن الفل�سطيني��ي�ن ،ولأنهم
يدافع����ون ع����ن �أنف�سه����م وحقوقهم،
لي�س����وا �إال �إرهابي��ي�ن ..الف�سطينيون
«�إرهابي����ون ولي�سوا �أبط����االً ،لأنهم
يقتلون اليهود ،ولن ن�سمح با�ستمرار
هذا الو�ض����ع ،و�أن يعامَ ل الإرهابيون
معاملة ال�شهداء».
لق���د �أعلن الرئي����س الأمريكي
اجلدي���د بو�سع �شدقي���ه �أنه يعرف
نتنياه���و جيداً ،وهم���ا على عالقة
من���ذ �سنوات ،و«�سنعم���ل �سوياً»،
و«�إ�رسائيل دولة يهودية ،و�ستبقى
كذل���ك �إىل االب���د ،و�إن معاملته���ا
كمواطن من الدرجة الثانية �ستنتهي
من الي���وم الأول لت�سلّمه ال�سلطة»،
و�شدد على كلماته اجلذرية« :حني
�أقول �شيئاً� ،أعنيه متاماً».
من الوا�ض���ح �أن ترامب �سعيد
باالنتماء اليهودي ،فهو تفاخر ب�أن
ابنته تنتظر مول���وداً يهودياً ،و�أنه
اختار �سفرياً يهودي ًا له يف فل�سطني
املحتلة ،تك���ون مهمته الأوىل نقل
ال�سف���ارة الأمريكي���ة �إىل القد����س
املحتلة ،ومعروف �أن ال�سفري اجلديد

ديفيد فريدم���ان متطرف يف دعمه ع�سكرية �أمني���ة بغالبيتها ،مثل
لـ«�إ�رسائي���ل» وعدائيت���ه للعرب وزير الدف���اع اجل�ن�رال جيم�س
عموم ًا وللفل�سطيني�ي�ن خ�صو�صاً ،ماتي����س ،ال���ذي تر�أ����س القيادة
ومن هنا ج���اء اختي���اره للمهمة املركزية وق���اد معركة الفلوجة،
الأمريكي���ة « -الإ�رسائيلية» الأقذر ولقبه يف الإعالم الغربي «الكلب
يف امل��ش�روع الأمريكي ال�صهيوين ،امل�سع���ور» ،وكان مناه�ض��� ًا
�سيم���ا �أن فريدم���ان يعل���ن عداءه لأوباما �إىل ح ّد ما ،وكذلك اختيار
حت���ى لليه���ود الذي���ن يخالفونه اجل�ن�رال مايكل فل�ي�ن ملن�صب
الر�ؤي���ة ال�صهيونية ،وهو �أي�ض ًا من م�ست�ش���ار الأم���ن القومي ،والذي
�شغ���ل مراكز ع�سكري���ة مركزية
يف �أفغان�ست���ان والعراق ،وكذلك
رئي�س ًا لال�ستخبارات الع�سكرية،
كما �أن ترام���ب �سلّم وزارة الأمن
الداخل���ي للج�ن�رال يف املارينز
إدارة ترامب المطبوعة بالروح ج���ون كيل���ي ،الذي ق���اد قوات
متعددة اجلن�سيات يف العراق.
العسكرية تفرض اإلسراع
�إن الإدارة املطبوعة بالروح
في تشكيل أنواع جديدة من الع�سكرية دفع���ت حتى الإعالم
المقاومة تتطلبها المرحلة الأمريك���ي لو�صفه���ا بـ«جمل�س
ترامب الع�سك���ري» ،وهو �أمر ال
المقبلة
يب�شرّ �إال مبزيد من املخاطر على
امل�ستوى ال���دويل ،ورغم احلديث
عن �إمكانية التقارب مع رو�سيا،
فال يب���دو �أن احلل���ف الأطل�سي
ي�ست�سيغ ذل���ك ،بينما م�ست�شارو
ترام���ب �أعلنوا ان االخري �سيلغي
املتحمّ�سني لال�ستيط���ان على كل  70باملئ���ة من مرا�سي���م �أوباما،
�أر����ض فل�سطني ،كم���ا ترامب الذي �إذا مل تكن جميعها ،ومن �أبرزها
وعد بت�أييد �ض���م �أجزاء من ال�ضفة االتفاق الن���ووي وتلك املتعلقة
الغربية للكيان الغا�صب لفل�سطني ،بالق�ضية الفل�سطينية ،ما يعني
وتغيري العديد من الق���رارات التي �أنن���ا �أم���ام �إط�ل�اق ي���د الكيان
اتخذته���ا �إدارة �أوباما ،مبا يف ذلك «الإ�رسائيل���ي» يف املزي���د من
املتعلق���ة باال�ستيط���ان ل�صال���ح العدوانية ،وبالت���ايل فال بد من
الكيان «الإ�رسائيلي».
�إنتاج �أ�شكال جديدة من املقاومة
لي����س ه���ذا وح�سب ،ب���ل �إن تفر�ضها احلاجة املقبلة.
ترام���ب �أراد �أن يبوح بعدوانيته
يون�س عودة
الإجرامية من خالل اختيار �إدارة
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 ..وما ُ
رح
لج
ِ
النظام العربي
ُ
إيالم
«م���ن يه���ن ي�سه���ل الهوان
عليه»� ..إن���ه �شطر بيت لل�شاعر
�أب���و الطي���ب املتنب���ي؛ �أح���د
الذي���ن عاي�ش���وا تف���كُّك الدولة
العبا�سية وتناثرها �إىل دويالت
�إ�سالمية قامت عل���ى �أنقا�ضها.
هذه ح���ال �أمتنا اليوم ونظامها
العربي ،ال���ذي ال ينق�صه �سوى
النعي ،ف�إك���رام املي���ت دفنه..
كيف ال ونحن ن�شاهد حالة الذل
واملهانة التي �أو�صلنا �إليها هذا
النظام املتهالك ،والأكرث كارثية
�أن���ه ال يقوى �إال عل���ى ال�شكوى
والتذلل واال�ستجداء ،و�إن كمنت
فيه مظاهر م���ن قوة و�سطوة ال
يُظهرها �إال يف مواجهته لبع�ضه،
�أو للت�آم���ر عل���ى بع�ضه بع�ضاً،
�أو ت�رشيع التدخّ �ل�ات الأجنبية
و�ش ّن احلروب على دول عربية،
خدمة لأجندات �أ�سياده ورعاته،
وهذا م���ا ن�شاهد �أك�ث�ر مراحله
�سوءاً وو�ضوح ًا من���ذ ما �سمّته
تلك النُّظم املتهاوية �إىل �سحيق
�أفعال «ربيعها الأ�سود» ،حيث
انخرط فيه ر�أ�س هذا النظام ومبا
ميلك من �إمكانيات ال ح�رص لها،
مجُ نِّداً تلك الإمكانيات يف �إ�شعال
احلرائق واحلروب على �أكرث من
�ساحة لدولة عربية ،عن �سابق
ت�ص���وُّر وت�صميم� ،إ�شباع ًا لعقدة
النق����ص التي يُع���اين منها ذاك
الر�أ����س املفل�س يف حفظ حقوق
الإن�س���ان لديه� ،أو منح مواطنيه
حرية التعبري وح���ق االنتخاب
وت�شكي���ل الأح���زاب ال�سيا�سية،
الت���ي ي�رشّعها د�ست���و ٌر مايزال
مرفو�ض مب�شيئة �سُ مُواتهم.
يف حدثني هامني ومتقاربني
زمني ًا قد ح�صال ،الأول االجتماع
ال���وزاري الذي عُ ق���د يف مو�سكو
لكل من رو�سي���ا و�إيران وتركيا
لبحث امللف ال�سوري� ،أما الثاين
فاجتماع جمل����س الأمن الدويل
و�إق���راره ،وبالأغلبية ال�ساحقة،
م�رشوع القرار املقدَّم من ماليزيا
وال�سنغال وفنزويال ونيوزيلندا
ح���ول اال�ستيطان ال�صهيوين يف
الأرا�ض���ي الفل�سطينية املحتلة،
حي���ث يف احلدثني مل يكن لذاك
النظ���ام �أي دور عل���ى الإطالق،
و�إن كان يف الثاين ثمة دور كان
من املمك���ن �أن ي�ؤكد عليه ،لوال
�أن م�رص وهي الدول���ة العربية
الوحي���دة يف جمل����س الأمن قد
�سحب���ت م�رشوعه���ا ،ا�ستجابة
ل�ضغوط مار�سها عليها الرئي�س
الأمريك���ي املنتخ���ب ترام���ب..
و�أختم «وما جلُرح مبيت �إيالم».

رامز م�صطفى

( العدد  )431اجلمعة  30 -كانون الأول 2016 -

مل���ن���ا����س���ب���ة ر أ�����������س ال�����س��ن��ة
امليالدية ،حتتجب «الثبات»
عن ال�صدور الأ�سبوع املقبل،
�ضمن عطلتها ال�سنوية ،على
�أن تعود �إىل قرائها يف العام
اجلديد ..وكل عام واجلميع
بخري.
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