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ال�سنية -
بعد �سقوط الفتنة التكفريية الإره��اب��ي��ة ،وف�شل الفتنة ُّ
ال�شيعية ،واالنت�صارات النوعية التي حتققت على الإره���اب التكفريي،
يبدو �أن خمططاً تخريبياً بد أ� العمل به يف العامل العربي لإحداث فتنة
�شيعية � -شيعية ،ولوحظ يف هذا ال�صدد دخول دولة عربية كربى على هذا
اخلط ،ودفعها ماليني ال��دوالرات يف الفرتة الأخ�يرة لأجل هذه اخلطة
ال�شيطانية.

السنة العاشرة  -الجمعة  26 -ذو القعدة 1438هـ  18 /آب  2017م.

FRIDAY 18 AUGUST - 2017

8

الصراع األميركي  -الروسي :توريط وضغط وتطويق

الجيشان معـًا في المعركة..

السعودية تنصح
الحريري بزيارة دمشق

2
تحرير الجرود ..وآثارها في لبنان
3
انتصارات الجرود
آخر هزائم « 14آذار»؟

4
انتصارات سورية المتتالية..
 6وخيبة انتظار بعض اللبنانيين
ماذا بعد تطهير جرود عرسال؟

5

7
العناد الكوري يعقلن عربدة القوة األميركية
8
اليمن ..وانسداد أفق الحرب العبثية

2

أحــداث

( العدد  )440اجلمعة � 18 -آب 2017 -

االفتتاحية

إلى الحج ..والناس راجعة
ما تزال بع�ض ال�شخ�صيات والقوى ال�سيا�سية يف لبنان ترف�ض
�أي عالق���ة ر�سمية مع �سورية بذريعت�ي�ن :الأوىل �أن لبنان ين�أى
بنف�سه عن ال�رصاع يف �سورية ،والثانية �أن ال حكومة معرتَف بها
يف �سورية؛ كما قال رئي�س حزب «القوات» �سمري جعجع.
�أثري جدل يف الأ�سبوع املا�ضي داخل احلكومة اللبنانية حول
هذه الق�ضي���ة ،بعدما �أعلن بع�ض ال���وزراء ن ّيتهم زيارة �سورية،
لبحث �أو�ضاع اقت�صادية وجتارية ته ّم اجلانب اللبناين.
ق���د ال تكون هي املرة الأوىل التي يثار فيها مو�ضوع العالقة
م���ع �سورية ،فقد بذل فريق «� 14آذار» جه���وداً حملية و�إقليمية
ودولي���ة ليح�صل على اعرتاف ر�سمي �س���وري بلبنان ،من خالل
فتح �سفارتني يف كال البلدي���ن ،واعترب هذا الأمر �إجنازاً تاريخي ًا
لـ«ثورة اال�ستقالل  »2005بعد اغتيال الرئي�س احلريري.
الغريب يف اجلدل الذي �أث�ي�ر حول الزيارة الر�سمية ل�سورية،
لي�س �إظهار العداء للنظام يف ه���ذا البلد ،فقد �أعلنت هذه القوى
منذ �سن���وات رغبتها وم�شاركته���ا وحما�سها لإ�سق���اط النظام،
وللعودة �إىل لبنان عرب مطار دم�شق ،لكن ما يثري اال�ستغراب هو
منط���ق تربير االعرتا�ض على زيارة الوزراء الر�سمية ل�سورية .هذا
املنطق هو منطق «�أعوج» وم�ضلّل ،لأنه يقول �شيئ ًا ويفعل �شيئ ًا
�آخر؛ يقوم بالتن�سيق مع �سوري���ة يف ملف حترير جرود عر�سال
ونقل امل�سلحني وعائالتهم �إىل داخل �سورية ،ثم يرف�ض التعاون
يف ملفات اقت�صادية وجتارية ته ّم لبنان قبل �سورية!
ه���ذا املنطق يريد �أن يعلّم اللبنانيني االنتهازية والنفاق ،بال
مواربة ..يريد �أن يع ّمم من���وذج �أن ال�سيا�سة هي ف ّن الكذب ،وفن
اخل���داع� ،إذ كيف ميك���ن لعاقل �أن ي�ص ّدق �أن زي���ارة وزير لبناين
ل�سورية �ست�ضفي �رشعية على احلكومة ال�سورية ،يف الوقت الذي
يجل�س ب�شار اجلعفري؛ مندوب �سورية يف الأمم املتحدة ،وي�ستمع
�إلي���ه مئات املندوبني عندما يتحدث ع���ن بالده وحكومته وعن
الرئي�س ب�شار الأ�سد؟
�أال ي�شع���ر �أن�صار هذه القوى وال�شخ�صي���ات باحل َرج من هذا
املنطق اله�ش عندما يرون البا�صات ال�سورية تنقل �آالف املدنيني
والع�سكري�ي�ن من الأرا�ضي اللبناني���ة �إىل الأرا�ضي ال�سورية بعد
الو�ساط���ة التي ق���ام بها مدير ع���ام الأمن الع���ام اللبناين مع
ال�سلطات ال�سورية؟
�أال ي�س ّبب هذا املنطق اخلجل عندما تعينّ احلكومة اللبنانية
نف�سه���ا �سفرياً لبناني ًا يف �سورية قبل �أي���ام قليلة فقط من هذه
ال�ضج���ة حول زيارة ال���وزراء �إىل �سورية؟ وال�س����ؤال هو� :إىل من
�سيق ّدم هذا ال�سفري �أوراق اعتماده؛ �إىل رئي�س احلكومة اللبنانية،
�أم �إىل رئي����س حزب «الق���وات»� ،أم �إىل الرئي�س ب�شار الأ�سد لكي
ميار�س مهامه الدبلوما�سية؟
يب���دو �أن البع�ض يف لبنان م�رصّ عل���ى �أن «يذهب �إىل احلج
والنا�س راجع���ة» ،وحتى حلفا�ؤهم رجعوا م���ن هذا احلج ..فقد
باق،
�أبل���غ عادل اجلبري نف�سه «معار�ضة الريا����ض» ب�أن الأ�سد ٍ
واعرتف الرئي�س الفرن�سي �إمانويل ماكرون ب�أن الأ�سد هو الرئي�س
ال�رشعي ل�سورية ...ودول عدة بد�أت ت�ستعيد عالقاتها مع دم�شق
�رساً وعالنية ،وم��ش�روع «داع�ش» و«الن��ص�رة» يلفظ �أنفا�سه
الأخ�ي�رة يف �سورية واملنطقة ..واملعار�ضة ال�سورية نعت نف�سها
قبل �أ�سابيع..
�إىل �أي مدر�سة �سيا�سية ينتمي هذا الفريق يف لبنان؟

انتصارات الجرود ..آخر هزائم « 14آذار»؟
معركة جرود عر�سال التي كانت م�ؤجَّ لة من
العام  ،2014كما قال �سماحة ال�سيد ح�سن ن�رص
اهلل ،متّت �إدارته���ا مبنتهى العناية والدقة ،كما
قال نائبه ال�شيخ نعي���م قا�سم ،لي�س لطابعها
الع�سكري وطبيعة العدو ،بل لأن عر�سال البلدة
كانت لغاية �أيار من العام  2016ب�ؤرة املماحكة
املذهبية للجوار ال�شيع���ي ،و�أي�ض ًا امل�سيحي،
وقهراً للعر�سايل ال�سُّ ني الذي حزم �أمره وح�سم
املعركة داخل البلدة يف �صناديق االقرتاع العام
املا�ضي ،وطيرّ رئي����س البلدية علي احلجريي
املعروف بـ«�أبو عجينة» ،و«ق�صق�ص �أجنحة»
�شقيقه «�أبو طاقية» ،و�أعط���ى رئي�س البلدية
اجلديد با�س���ل احلجريي املث���ل يف اللبنانية
ال�صادق���ة ،وو�ض���ع عر�سال بت��ص�رُّ ف اجلي�ش
اللبناين ودعاه �إىل دخولها وفر�ض الأمن فيها،
وبد�أت هزمية فل���ول «� 14آذار» ال�سيا�سية يف
قلب عر�س���ال قبل �أن تهزم يف اجلرود؛ ب�سقوط
�إرهابيني داخليني ا�ستخدمتهم خناجر يف ظهر
الوطن وخا�رصة املقاومة ،و«قم�صان عثمان»
ال�ست���درار دم���وع التما�سيح عل���ى بلدة لي�س
له���م فيها وال يف اجلوار �أية م�صلحة انتخابية
�سوى �أنها �آخ���ر معقل «مذهبي �سيا�سي» كان
يتناف�س على قطف ثمار وجود الإرهاب فيه كل
جماعة «تيار امل�ستقبل» ،ومعهم «�إ�سالميو»
عكار وطرابل����س� ،إ�ضاف���ة �إىل م�سيحيي «14
ال�شه���ر» الذين كانوا يوهمون من بقي لهم يف
�شارعهم �أن حماية القاع ور�أ�س بعلبك تتم عرب
كال�شينكوف حمل���ه النائب «القواتي» �أنطوان
زهرا ذات �سهرة ق�ضاها مع �شباب القاع ،الذين
يحمل���ون �أ�ص ًال �أ�سلحة فردية زوّدتهم املقاومة
بالكثري منها حلماية �أنف�سهم.
و�إذا كان ترحي���ل � 350إرهابي��� ًا من «�رسايا
�أهل ال�شام» ب�أ�سلحته���م الفردية ،وفق �رشوط
الدولت�ي�ن اللبنانية وال�سورية ،يُعترب ا�ستكما ًال
لرتحيل �إرهابيي «الن��ص�رة» ومن ينا�رصهم،
ف�إن وجود ه����ؤالء يف خميم وادي احلميد كان
الأخط���ر على الو�ضع اللبن���اين �أكرث من �سواه
خالل مع���ارك اجل���رود ،لأنهم كان���وا القنابل

املوقوتة الت���ي كانت �ستفجّ ���ر الو�ضع داخل
بلدة عر�سال لتحقيق ما ترنو �إليه «� 14آذار»،
و�إ�شعال حرب مذهبية كان���ت �ستُ�شعل لبنان،
لوال حكمة اجلي�ش وقدرته على �ضبط حتركات
�إرهابيي وادي احلمي���د ،ولوال حكمة وووطنية
�أبناء وفعالي���ات عر�سال ،ويف مقدمتهم رئي�س
بلديتها با�سل احلجريي.
�أم���ا و أ� ّن معرك���ة اجل���رود الأوىل قد انتهت
بهزمية ماحقة لإرهابيي «الن�رصة» ،ورحيلهم
عن �أر�ض تعتربه���ا «� 14آذار» غري لبنانية �أو
متنازَع عليه���ا مع �سوري���ة ،ومعركة اجلرود
الثانية ق���د بد�أه���ا اجلي�ش اللبن���اين فعلياً،
والن��ص�ر فيها م�ؤكد عل���ى �إرهابيي «داع�ش»،
م���ع مراعاة و�ضع الع�سكريني الأ�رسى ،الذي قد
ي�ؤخّ ���ر احل�سم قلي ًال �إذا اقت�ضت الأمور مفاو�ضة
«داع�ش» بع���د تطويقها للك�ش���ف عن م�صري
الع�سكريني ،الذين �سيكون الك�شف عن م�صريهم
و�إط�ل�اق �رساحهم املطلب اللبن���اين الأول يف
التفاو�ض من موقع القوة ،ف����إن «� 14آذار» �أو
من بقي منها تعي����ش يف عامل �آخر من الوهم
ال ب���ل الهلو�سة ،خ�صو�ص ًا م���ن خالل امل�ؤمتر
ال�صحفي للنائ���ب «الإقليمي» عقاب �صقر� ،أو
وقائع وت�رصيحات قائ���د «القوات اللبنانية»
�سمري جعجع خالل زيارته مدينة زحلة.
ال موجب للتعليق عل���ى «م�رسحية عقاب
�صقر» الت���ي اعترب فيه���ا �أن «ن�رص عر�سال»
م�رسحية ،ب���ل التعليق على ه���ذه «العلقة»
التي ح�صلت بني �صقر والرئي�س ميقاتي ،حيث
�إن ك ًال منهما هدد بفتح ملفات بحجم جملدات
ون�رشها على «حبال الغ�سيل» ،رغم �أنها حتم ًا
غري نظيف���ة ،لكننا نقول للنائب �صقر :يا رايح
عاحلج والنا�س راجعة.
ال التغي�ي�ر يف املوق���ف الأمريك���ي نتيجة
انت�صارات اجلي����ش ال�سوري يف اجلنوب وعلى
احلدود م���ع الأردن ،وال هزمية زبائن «احلليب
واحلفا�ض���ات» يعرتف بها النائ���ب �صقر ،وال
ن�صيحة عادل اجلب�ي�ر ب�أن الرئي�س الأ�سد باقٍ ،
وال التغي�ي�رات الدراماتيكي���ة التي حت�صل يف

ال�سعودي���ة عل���ى طريقة «م���ات امللك عا�ش
املل���ك» والر�ؤو�س التي تتطاير و�سوف تتطاير
ور�أ����س عادل اجلبري من �ضمنه���ا ،وال ا�ستقالة
ريا����ض حجاب من رئا�سة وفد التفاو�ض با�سم
«املعار�ض���ات» ،وال �إع�ل�ان «رئي�س حكومة
املعار�ضة ال�سورية» �أن الأموال قد �شحّ ت وميكن
لأي «وزي���ر» فيها �أن يعمل تطوُّعياً ،وكل هذه
التطورات التي تكت���ب نهايات حمور «الربيع
العرب���ي الأ�سود» وم���ا زال عقاب �صقر و�سواه
يكاب���رون عليها ،ويرف�ضون تطبيع العالقة مع
احلكومة ال�سورية ،ويطالب���ون برحيل ال�سفري
ال�سوري وا�ستقدام من ميثّل املعار�ضة ال�سورية
لفت���ح مكتب يف لبنان ،وعق���اب �صقر ال ميون
على م�ت�ر واحد خ���ارج ملجئه ك�أح���د �أزالم
الرئي�س احلريري ،و�أح���د �أبرز الر�ؤو�س الطائرة
من املجل�س النيابي املقبل ،لأن زحلة لن يطلع
له من عنقوده���ا حبة عنب ،ولو كانت فا�سدة.
ونبقى يف زحلة ،حي���ث ت�ستوقفنا كلمة قائد
«القوات» ال�سيد �سمري جعجع حني قال14« :
�آذار انتهت تنظيمي���اً ،لكنها باقية كم�رشوع»،
وال موجب للت�سا�ؤل ع���ن هذا امل�رشوع ،مادام
�أ�سا�س «� 14آذار» �أنها حتالف انتخابي يحاول
كل حزب فيه���ا اليوم ا�ستخدامها كمظلة بالية
للبق���اء يف ال�ش���ارع الآخر ،وح�ض���ور النائب
امل�ستقبل���ي الوزي���ر جمال اجل���راح من دائرة
البقاع الغربي را�شيا �إىل دائرة زحلة للرتحيب
بال�سيد جعج���ع ،ما هو �سوى تغطي���ة �سُ نّية
حريري���ة يف منطق���ة تاريخه���ا عروبي على
نا�رصي على �سلفي على «حريري» ،و�شارعها
االنتخاب���ي ال�سُّ ني يعترب ال�سيد جعجع حليف
�أم���ر واقع ،ولعل الهزائ���م الإقليمية والداخلية
ال�سيا�سية الت���ي مت���زّق «� 14آذار» ،لن تبقي
منها �سوى �رشاذم تدخل املجل�س النيابي حتت
عنوان قدمي جديد« :م��ش�روع الدولة»؛ الدولة
الفا�س���دة واملنهوبة والذليلة التي ت�شبه بقايا
«� 14آذار».

د.طالل عرتي�سي
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همسات

كالم يف غري حمله

تحرير الجرود ..وآثارها في لبنان

ر�أت م�ص���ادر متابعة يف الكالم ال���ذي ي�صدر عن �إعالم
فل���ول «� 14آذار» ،باحتمال وق���ف امل�ساعدات الأمريكية
للجي����ش اللبناين يف حال م�شاركة حزب اهلل يف معركة
جرود ر�أ�س بعلبك والفاكهة والقاع ،ب�أنه غري دقيق وغري
واقع���ي ،لأن املعركة �ستكون �ض���د «داع�ش» التي تقود
الواليات املتحدة حتالف ًا �ضدها.

ت�سا�ؤالت يف حملّها

ت�ساءلت مراجع اقت�صادية عن �إ��ص�رار فلول «� 14آذار»
على ع���دم التن�سيق والتعاون مع ال�سلط���ات ال�سورية،
�سائلة �أنه بع���د �سيطرة اجلي�ش العرب���ي ال�سوري على
احل���دود الربي���ة م���ع الأردن وت�أمني الطري���ق الدولية
واحتم���ال عودة حرك���ة النقل والرتانزي���ت ،هل �سيبقى
ه�ؤالء عل���ى موقفهم من الدولة ال�سوري���ة� ،أم يعتقدون
بـ«املفرق» �أو بـ«القطعة» وفق ما
�أنه ميكن التعام���ل
ّ
ينا�سبهم.

�أبو مالك يعتقل �إخوانه

ُعل���م �أن �أمري «جبهة الن�رصة» يف القلم���ون �سابق ًا �أبو
مالك التلي ،با�رش فور و�صوله �إىل �إدلب باعتقال عدد من
قادته وعنا�رصه ،بتهمة �أنه���م عمالء لـ«داع�ش» ،وكما
ُعلم �أي�ض ًا ف�إن بني ه�ؤالء بع�ض اللبنانيني.

«ف ّن» ال�رسقة

لوحظ �أن �أحد الوزراء الذين ت�سلموا للمرة الأوىل من�صب ًا
ر�سمي ًا ،يق���وم باخرتاع منا�سبات غ�ي�ر واقعية ،ويكلّف
�إح���دى ال��ش�ركات ذات االرتباط احلزب���ي لتنفيذ و�إدارة
االحتفال مقاب���ل �سخاء مايل غري معق���ول ،ما �أدى �إىل
حالة غ�ضب يف الوزارة املعنية.

الوزير املذهبي

�أمني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل ..قائد االنت�صارات

�شكّل���ت ق�ضي���ة احت�ل�ال
اجلرود اللبنانية على احلدود
ال�رشقي���ة مع �سوري���ة منذ
بداي���ة احلرب عل���ى �سورية،
�إ�شكالية �أمني���ة واقت�صادية
واجتماعية ،وكذلك �سيا�سية
حي���ث انق�س���م اللبناني���ون
وطال���ب بع�ضه���م بتنظي���م
عملي���ة ا�ستقب���ال النازحني
مب���ا يت�ل�اءم م���ع الواق���ع
اللبن���اين ،حي���ث ر�أى فيهم
ذراع��� ًا ع�سكرية ي�ستطيع من
خاللها �إح���داث التوازن مع
املقاومة يف الداخل اللبناين،
وا�ستثماره���ا يف الداخ���ل
ال�سوري عرب دعم املعار�ضة
امل�سلحة يف منطقة ح�سا�سة
قريبة من دم�شق ،وتقطع طرق
الإم���داد للمقاومة ،وبالتايل
ف����إن خميم���ات النازحني،
يف عر�س���ال خ�صو�صاً ،متثّل
«التدخّ ل املبا�رش» الع�سكري
وال�سيا�سي لقوى «� 14آذار»
يف احلرب على �سورية.
بد�أت مفاعيل و�آثار حترير
ق�س���م من اجل���رود اللبنانية
املحتل���ة م���ن اجلماع���ات
التكفريية بغط���اء النازحني
املدنيني ،وبغط���اء �سيا�سي
ومذهبي لبناين ،حيث بادرت
القوى احلليفة ل�سورية ،ويف
مقدمها حركة �أمل وحزب اهلل،
�إىل ك�رس املقاطعة ال�سيا�سية
والأمني���ة واالقت�صادية بني
لبن���ان و�سوري���ة ،وتعري���ة
«ازدواجي���ة» املواقف عند

القوى الأخ���رى ،حيث يوافق الق����رار ال�سيا�س����ي اللبن����اين
اجلميع عل���ى تبادل ال�سفراء م����ن ال�ضغوط����ات اخلارجية
وتعي�ي�ن �سف�ي�ر لبن���اين الع�سكرية البديلة واملتكاملة
يف دم�ش���ق ،والعالق���ات م����ع ال�ضغ����وط الع�سكري����ة
االقت�صادي���ة والتجاري���ة والأمنية للعدو «الإ�رسائيلي»
وغريها لكنهم يقولون بعدم جنوب����اً ،وبالت����ايل حتري����ر
التوا�صل م���ع دم�شق ،تنفيذاً العالقات ال�سورية  -اللبنانية
التي وللتذك��ي�ر مل تُقطع ومل
يُ�سح����ب �أو يُط����رد ال�سف����راء
من عا�صمت����ي البلدين طوال
الأح����داث ال�سوري����ة ،خ��ل�اف
م����ا قام����ت به معظ����م الدول
تحرير الجرود فشل جديد العربية وحتاول بع�ض القوى
للمشروع األميركي  -ال�سيا�سية ال�سري عك�س االجتاه
والتيار ال�سيا�سي الدويل ،حيث
«اإلسرائيلي» في لبنان �إن الدول العربي����ة والغربية
بد�أت ب�إعادة االت�صال بدم�شق
والمنطقة
متهي����داً للتع����اون وع����ودة
ال�سف����راء ،بعدم����ا ف�شلت يف
حتقي����ق �شعاراته����ا ب�إ�سقاط
الرئي�����س الأ�س����د �أو الدول����ة
ال�سوري����ة ،وينطبق على هذه
ل�ضغوط و�إيحاءات خارجية ،القوى مث����ل «يرزق����ك احلج
ومكاب���رة داخلي���ة ،مراعاة والنا�س راجعني».
حتري���ر العالقات ال�سورية
جلمهوره���م ال���ذي حرّ�ضوه
طوال �أكرث م���ن ع�رش �سنوات  -اللبناني���ة هو يف م�صلحة
عل���ى �سوري���ة وخيّبته من البلدي���ن وال�شعب�ي�ن ،م���ع
كل الوع���ود واملواعيد التي �أرجحية ل�صالح لبنان ،الذي
�أبلغ���وه �إياه���ا ع���ن رحيل يق���ف مبوقع الأك�ث�ر حاجة
الرئي�س الأ�سد و�سقوط �سورية لهذه العالق���ات االقت�صادية
وا�ستالم املعار�ضة امل�سلّحة والتجارية والأمنية لت�صدير
احلُكم ،وح�صار املقاومة يف منتجات���ه �إىل الأ�س���واق
لبنان ،و�إعادة الإم�ساك بزمام العربي���ة ،وبرجم���ة التبادل
الزراع���ي حلماي���ة الزراعات
ال�سلطة ب�شكل مطلق.
حتري����ر ج����رود لبن����ان اللبناني���ة ،وكذل���ك تنظيم
ال�رشقية هو اجل���س�ر لتحرير عودة النازح�ي�ن دون تدخُّ ل

دويل �أو �إقليم���ي ،بعد جناح
ترحيل امل�سلحني والنازحني
م���ن عوائله���م ب�ش���كل �آمن،
وبرعاي���ة الدولتني ال�سورية
واللبناني���ة ،واملقاوم���ة يف
املرحل���ة الأوىل ،مع ترحيل
م�سلحي «جبه���ة الن�رصة»،
واملرحل���ة الثاني���ة ترحيل
م�سلحي «�رسايا �أهل ال�شام»
م���ع عوائله���م ،وت�سهي���ل
الدول���ة ال�سورية للم�سلحني،
وا�ستقباله���م عل���ى �أرا�ضيها
مع ما ميثّل م���ن عبء �أمني
ونف�سي على الدولة واجلي�ش
وال�شعب ال�سوري.
حتري���ر اجل���رود والق���رار
ال�سيا�س���ي ميثل بداية نهاية
�أح�ل�ام ق���وى «� 14آذار»
املراهنة على �سقوط �سورية،
و�إع�ل�ان عن بداي���ة مرحلة
�سيا�سية جدي���دة يف لبنان،
تُغلق بوابة التدخُّ ل اللبناين
املعار�ض للدول���ة ال�سورية،
�سيا�سي ًا وع�سكري���اً ،و�إعالن
غلبة املوق���ف املقاوم على
موق���ف املعار�ضات ال�سورية
وحلفائه���ا يف لبنان ،وف�شل
جدي���د للم��ش�روع الأمريكي
 «الإ�رسائيل���ي» ،يف لبنانخ�صو�ص��� ًا واملنطقة عموماً،
وخ�ي�ر ق���دَر �أن يتزامن هذا
االنت�صار ال�سيا�سي للمقاومة
يف لبنان م���ع انت�صارها يف
حرب متوز .2006

د .ن�سيب حطيط

دعا وزي���ر يق ّدم نف�سه على �أنه غاي���ة يف الدميقراطية،
�أح َد املوظفني �إىل مكتب���ه لتطييب خاطره ،بعدما انتقد
املوظ���ف ت�رصفات الوزير الفئوي���ة الفا�ضحة ،والفاجرة
مذهبي ًا.

ف�ساد ال ُيط ْمئن

تق ّدم �أحد مديري القطاعات من مدير عام �إحدى الوزارات
مرره املدير العام على املديريات كافة،
باعت���ذار خطيّ ،
و�أر�سل ن�سخة منه �إىل ق�رص مرجعه ال�سيا�سي ..وقد تبلّغ
املعت���ذر �أن ملفه يف الف�ساد ت�ضخّ م �إىل درجة جتعله ال
يطمئن �إىل م�ستقبله.

حت ُّرك ِ
«ن�شط»

لوحظ حت ُّرك ِ
ن�ش���ط يف الآونة الأخرية لبع�ض من ُيطلَق
عليهم «�شيعة ال�سف���ارة» ،وقد ترافق ذلك مع االنت�صار
الهام الذي حققت���ه املقاومة على الإرهاب التكفريي يف
جرود عر�سال.

ا�ستقاالت باجلملة

ُعلم �أن حزب ًا علماني��� ًا  -عائلي ًا �شهد ا�ستقاالت وا�سعة
لأبناء �إحدى العائالت ،ب�سبب ما ُو�صف بـ«�إهمال حقوق
العائل���ة ل�صالح �أخرى» ،عل���ى خلفية التوريث يف هذا
احلزب.

نهاية «م�أ�ساوية»

نعت م�ص���ادر يف ما ي�سم���ى «املعار�ض���ة ال�سورية»،
االئتالف���ات املعار�ض���ة ،ور�أت �أن ال��ص�راع القط���ري -
اخلليج���ي �أطاح مبا تبقّى من ه���ذه الفلول التي مل تكن
يف �أي ي���وم من الأيام متما�سك���ة ،ولفتت هذه امل�صادر
�إىل لبنانيني متحم�سني ملا ي�سمونه «الثورة ال�سورية»
ب���د�أوا يح�سبون احل�ساب للآتي من الأيام ،وكيف ميكنهم
 -كعادتهم � -أن يتح ّولوا من مكان �إىل �آخر.

ا�ستطالع بالنار

توقّع���ت م�صادر ميداني���ة �أن تبد�أ معرك���ة جرود القاع
ور�أ����س بعلب���ك والفاكهة خ�ل�ال �ساع���ات ،م�شرية �إىل
يوجهها اجلي����ش اللبناين �إىل
املن�سقة التي ّ
ال�رضب���ات َّ
مواقع «داع�ش» ،والتي توقع خ�سائر فادحة يف التنظيم
الإرهابي ،وا�صفة ذلك �أنه ا�ستطالع بالنار.
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ماذا بعد تطهير جرود عرسال؟
لطاملا اعتُربت احلدود مفتاح الدولة
ونافذتها على الع���امل ،حيث تكون باب ًا
مفتوح��� ًا عل���ى م�رصاعيه� ،س���واء على
امل�شاكل �أو على الدعم ،ولعل احلدود مع
الدول املجاورة وم���دى ه�شا�شتها كانت
وما زالت املركز الرئي�س الذي تعتمد عليه
�أي جمموعة م�سلحة داخل الدولة� ،سواء
كانت حركة مقاومة �أو جمموعات مترُّد �أو
�سواها ،لتح�صل على الدعم اال�سرتاتيجي
الذي يبقيها على قيد احلياة ،وذلك مرتبط
�إىل حد بعيد بوجود عمق ا�سرتاتيجي لها
يف ال���دول املجاورة ،ت�ستم��� ّد منه القوة
والقدرة على ال�صمود ،و�ضمن هذا الإطار
�شكّلت احلدود اللبنانية  -ال�سورية طيلة
فرتة عم���ل املقاومة يف جن���وب لبنان،
العم���ق اال�سرتاتيجي الذي اعتمدت عليه
للح�صول على الدعم ال�سوري والإيراين.
هذا يف املبد�أ الع���ام ،ويف التطبيق
�شكّلت احلدود ال�سورية مع كل من العراق
وتركيا والأردن ولبنان ،اخلا�رصة الرخوة
للدول���ة ال�سورية منذ بداي���ة الأزمة يف
العام  ،2011حيث ا�ستطاعت املجموعات
امل�سلح���ة يف الداخل ال�س���وري احل�صول
على الدعم وال�سالح والعتاد والرجال عرب
هذه احلدود ،خ�صو�ص ًا احلدود الرتكية.
م���ن هن���ا ،و�ضم���ن ا�سرتاتيجي���ة
ا�سرتجاع احلدود وال�سيطرة عليها ،يتّجه
اجلي�ش ال�س���وري وحلف���ا�ؤه �إىل احلدود
م���ع الأردن والعراق ،فاحلدود العراقية -
ال�سورية هي حاجة ُملّحة لإبقاء التوا�صل
اجلغرايف والدعم اال�سرتاتيجي من �إيران
حتى �سوري���ة فلبنان ،و�أم���ا احلدود مع
الأردن فللجي����ش ال�سوري م�صلحة �أكيدة
يف اال�رساع لل�سيط���رة على تلك احلدود
واقتط���اع ما ا�ستطاع م���ن املعابر ،وهو
م���ا جتلّى ب�إعالن���ه ال�سيط���رة على كل
املعابر احلدودية مع الأردن يف حمافظة
ال�سويداء.
�إذاً ،يبدو �أن اجلي�ش ال�سوري واحللفاء
قد ا�ستف���ادوا من اخلط���ة الرو�سية التي
اعتم���دت على �إن�ش���اء «مناطق تخفيف
التوتر» للتفرُّغ لقتال «داع�ش» وحترير

عنا�صر من اجلي�ش اللبناين يتح�ضرون لق�صف مواقع داع�ش يف جرود الفاكهة ور�أ�س وبعلبك والقاع بالبقاع ال�شمايل

�أك�ب�ر قدر ممكن م���ن اجلغرافيا ال�سورية،
وعلى خطٍّ موا ٍز التوجُّ ه نحو احلدود لفتح
ثغرات �أو ال�سيطرة عليها بالكامل جتنُّب ًا
لأي م�رشوع لع���زل دم�شق عن حميطها،
وعل���ى خطٍّ ثالث� ،إقن���اع امل�سلحني يف
الداخل ب��ض�رورة عقد امل�صاحلات و�إلقاء
ال�سالح واال�ستفادة م���ن العفو الرئا�سي،
وه���و �أمر بات �أ�سهل الي���وم مع الإحباط
الذي يعاني���ه املعار�ضون مما يعتربونه
«تخلّ���ي الوالي���ات املتح���دة عنهم»،
والبلبلة التي ولّدته���ا الأزمة اخلليجية
يف �صفوفهم.
وعل���ى خ���طّ لبن���ان ،ا�ستف���ادت
املجموعات امل�سلحة ال�سورية ،منذ بداية
الأزمة ،م���ن ه�شا�شة احل���دود بني لبنان
و�سوري���ة وتداخلها اجلغ���رايف ،فح�صلوا
على ال�س�ل�اح والعتاد و�أقاموا مع�سكرات

الإرهابي���ون التفلُّ���ت عل���ى احلدود بني
البلدين لإر�سال �سيارات املوت �إىل الداخل
اللبناين وقتل الأبري���اء ،ويف الكثري من
تطهير الجرود يعني سقوط الأوق���ات ح���اول امل�سلح���ون ا�ستخدام
ورقة إضافية من أوراق القوى الأرا�ضي التي �سيطروا عليها على احلدود
للتو�سُّ ع يف الداخ���ل اللبناين ،وحماولة
المعادية لسورية ..ما سيؤثر احتالل عر�سال وما حولها ،وهو ما �أف�شله
إيجابًا على الميدان السوري اجلي�ش اللبناين عام .2014
ومن���ذ ع���ام  ،2013وبالتحديد بعد
معرك���ة الق�ص�ي�ر وما تالها م���ن معارك
يف حم�ص و�سقوط قلع���ة احل�صن ،بد�أت
احل���دود اللبناني���ة تخرج م���ن معادلة
تق���دمي الدع���م املفت���وح للمجموع���ات
امل�سلحة يف �سوري���ة ،وبقيت املخيمات
تدري���ب ،وا�ستجمعوا قواهم مرات عديدة ،يف عر�س���ال وجرودها خ���ارج �إطار تلك
وا�ستخدموا الأرا�ضي اللبنانية ملهاجمة املعادلة؛ �أي �إخراج احلدود اللبنانية من
دم�ش���ق� ،أو العك����س ،حي���ث ا�ستغ��� ّل وظيفته���ا يف دعم املقاتل�ي�ن ال�سوريني،

وذلك للح�سا�سي���ة املذهبية التي تطبع
املنطقة ،ولأن ق�سم��� ًا من اللبنانيني قام
عل���ى منع �إقفال هذا املل���ف حتت �ستار
«دع���م عر�سال» وم���ا �إىل هنالك ،وذلك
يف حماوالت مك�شوف���ة ملنع �سقوط �آخر
معقل للم�سلحني ال�سوريني على احلدود
اللبنانية ال�سورية.
والي���وم ،وبعد خ���روج «الن�رصة»
و«�رساي���ا �أهل ال�ش���ام» ،وتوجُّ ه اجلي�ش
اللبن���اين للق�ضاء عل���ى «داع�ش» فيما
تبقّ���ى من اجل���رود ،تك���ون ق���د انتهت
وظيفة احل���دود اللبنانية  -ال�سورية يف
دعم «الث���ورة» ال�سورية ،و�سقطت ورقة
�إ�ضافية م���ن �أوراق الق���وة يف يد القوى
املعادي���ة للدول���ة ال�سورية ،وه���و �أمر
�سي�ؤثر على امليدان ال�سوري ،وعلى قدرة
امل�سلحني يف املناطق املجاورة للبنان
على ال�صمود وتلقي الدعم ،مما �سيدفعهم
�إىل القب���ول بامل�صاحل���ات م���ع اجلي�ش
ال�سوري.
�أم���ا يف الداخل اللبناين ،ف�إن خروج
امل�سلحني يعني �سقوط «الأوهام» التي
�صدّقها البع�ض بقدرة املخيمات ال�سورية
على ت�شكيل ورق���ة �ضغط ع�سكرية على
املقاوم���ة يف لبن���ان ،كم���ا �أن خ���روج
«النُّ��ص�رة» الت���ي كانت تتلق���ى دعم ًا
قطرياً ،يفي���د بطريقة غري مبا�رشة «تيار
امل�ستقب���ل»� ،إذ �سي�ضع���ف ال�سيا�سيون
املح�سوبون على قطر يف ال�شارع ال�سُّ ني،
كما �سي�ستفيد �أهل عر�سال الذين ناف�سهم
ال�سوري���ون على لقمة عي�شه���م وقطعوا
م�صدر رزقهم باحتاللهم اجلرود ومنعوهم
م���ن الو�صول �إليه���ا ،والأه���م �أن �سقوط
فائ�ض الق���وة الع�سكرية التي كان ي�شعر
بها الجئ���و عر�سال ،وبع����ض الالجئني
ال�سوري�ي�ن املتعاطفني م���ع الإرهابيني
يف بقي���ة املناط���ق� ،س���وف يدفعهم �إما
�إىل الرحي���ل �إىل �سوري���ة� ،أو العودة �إىل
احرتام القوانني اللبنانية وعدم حماولة
تخطّيها.

ََ
ُّ
االنتصارات الميدانية تفرض توجهًا «سلفيًا» لتليين الخطاب تجاه حزب الله

نظ���راً �إىل الظ���روف التي مترّ فيه���ا املنطقة،
وب�سب���ب التعقيدات يف الو�ض���ع الإقليمي ،تعاين
مدين���ة طرابل�س نوع��� ًا من خل���ل يف التوازن يف
املرحلة الراهنة ،نتيج���ة تخلي الإدارة اخلارجية،
خ�صو�ص ًا الأمريكية واخلليجية ،عن بع�ض التيارات
ال�سيا�سي���ة الطرابل�سي���ة التي ت���دور يف فلكهما،
الن�شغالهم���ا بالتط���ورات االن�سيابي���ة يف العراق
و�سوري���ة ،ال�سيما ال�رضبات الت���ي يتلقاها تنظيم
«داع�ش» و�أخواته على يد حمور املقاومة� ،آخرها
كان حترير جرود عر�سال ،واملو�صل ،والتقدُّم الكبري
للجي�ش ال�سوري يف البادية ال�سورية ،بالإ�ضافة �إىل
جناح اجلي�ش اللبن���اين والأجهزة الأمنية بتوجيه
ال�رضب���ات النوعية لر�ؤو�س الإره���اب على امتداد
اجلغرافيا اللبنانية.
ونتيج���ة هذا اخلل���ل ،وفق���دان الرعاية التي
اعتادت عليها التيارات املذكورة ،وب�سبب التغيرُّ ات
التي ت�شهدها املنطقة ،خ�صو�ص ًا جلهة تقدم حمور

املقاومة فيها ،وانعكا�س ذلك على الو�ضع الداخلي
اللبناين ،بد�أت ترتفع �أ�صوات بع�ض اجلهات الر�سمية
مطالبة ب�إعادة تفعيل العالقات مع دم�شق ،ترافق
ذلك م���ع انفتاح عرب���ي  -دويل عليها ،جتلّى من
خ�ل�ال  23دولة يف «معر�ض دم�ش���ق الدويل ،»59
فقد دفع هذا التطور بع�ض ال�شخ�صيات الطرابل�سية
�إىل خف�ض م�صاريفه���ا االنتخابية واخلدماتية يف
طرابل�س ،حتدي���داً الرئي�س جنيب ميقاتي ،والنائب
حمم���د ال�صفدي ،والوزي���ر �أ�رشف ريف���ي ،و»تيار
امل�ستقبل» ،لثالثة �أ�سباب:
�أوالً :للح���د م���ن �إه���دار الأم���وال ،خ�صو�ص ًا �أن
االنتخاب���ات النيابية م�ؤجَّ لة على الأقل نحو ثمانية
�أ�شهر ،هذا يف حال ح�صولها.
ثاني���اً :ترتقب هذه ال�شخ�صي���ات املتغيرّ ات يف
املنطقة ،وانعكا�سها على الداخل اللبناين ،لكي حتدد
متو�ضعها ال�سيا�س���ي االنتخابي ،الذي ق���د ي ؤ�هّلها
للفوز يف االنتخابات املرتقَبة.

ثالث���اً :ل�شُ ��� ّح الدع���م املايل اخلارج���ي للقوى
املذكورة �آنفاً ،ح�س���ب ما �أكد م�صدر طرابل�سي وا�سع
االطالع.
و�سط ه���ذه املتغيرّ ات ،خ�صو�ص��� ًا الإجنازات
التي يحققها حمور املقاومة يف لبنان واملنطقة،
تتجه بع�ض القوى «ال�سَّ لَفية» �إىل تلطيف خطابها
جتاه حزب اهلل ،وامل�ض ّي نح���و «تدوير الزوايا»
معه ،رغم اخلالف ال�سيا�سي والعقائدي الكبري بني
الفريقني ،عم ًال ب�صيغة ال�رشاكة يف الوطن.
ويف ه���ذا ال�ص���دد ك�شف���ت معلوم���ات
لـ«الثب���ات» �أن �أع�ض���اء من هيئ���ة العلماء
امل�سلمني �أجروا ات�صاالت م���ع قيادي �إ�سالمي
�شمايل مقرَّب من حزب اهلل ،بهدف التوا�صل مع
املقاومة ،لتليني الأجواء معها ،مرتكزين بذلك
�إىل وقائع و�أح���داث تاريخي���ة ،ت�ؤكّد «جنوح
امل�سلمني �إىل ال�سِّ لم».
ال�ش���ك يف �أن ه���ذا ال�سل���وك ي�ؤ��ش�ر �إىل اقتناع

د .ليلى نقوال

«الهيئ���ة» ب�أن م�رشوع �إ�سق���اط حمور املقاومة يف
املنطقة يتهاوى ،وبالتايل ب���د�أت تبحث عن خمرج
يح ّد من خ�سارتها ،خ�صو�ص ًا �أن التيارات «الوهابية»
كانت جمرد وقود للمعركة ،من دون حتقق �أي ا�ستثمار
�سيا�سي يُذكر ،حتديداً يف لبن���ان ،فهي التي �أر�سلت
امل�سلح�ي�ن واالنتحاريني �إىل �سورية ،و�شاركت بقوة
يف االقتت���ال بني �أبناء عا�صمة ال�شمال (باب التبانة
 جبل حم�سن) ،بدعم من «التيار الأزرق» يف حينه،بقيادة ريفي والعقيد املتقاعد عميد حمود ،ليتم بعد
زجّ كوادرها يف ال�سجون ،ويذهب «تيار امل�ستقبل»
و�سواه �إىل ال�رشاكة مع حزب اهلل يف حكومة واحدة.
ويختم امل�ص���در املذكور بالقول نق ًال عن قيادي
«�سَ لَفي»« :كنا نح���ن من يدفع الأثمان ،وغرينا من
ي�ستثمر ،خ�صو�ص ًا تي���ار امل�ستقبل ..فلن نبقى على
هذا املنوال».

ح�سان احل�سن
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من هنا وهناك

الجيشان معًا في المعركة..

¡ اجلي�شان واملقاومة جاهزون ملطاردة
«داع�ش»

السعودية تنصح الحريري بزيارة دمشق

فيم���ا تجُ م���ع تقاري���ر غربية
وعربي���ة عل���ى �أن املنطقة مقبلة
عل���ى حت���وّالت جذري���ة خ�ل�ال
ال�شهور القليل���ة املقبلة ،فر�ضتها
االنت�ص���ارات امليدانية املتالحقة
واملت�سارع���ة ملح���ور املقاوم���ة،
حتدي���داً يف �سورية والعراق ،طفت
معلوم���ات على ل�س���ان �شخ�صية
خليجية يف �سلطنة عمان ،ك�شفت
�أن الفرتة الفا�صلة عن حلول العام
اجلديد �ست�شهد حتوّالت خطرية يف
العائلة املالكة ال�سعودية ،بعدما
�أماط جمل����س العالقات اخلارجية
الأمريكي من���ذ �شهور خلت ،اللثام
عن �أحداث دموية �سي�شهدها الداخل
ال�سعودي على خلفية �إق�صاء الأمري
حممد ب���ن ناي���ف وو�ضعه حتت
الإقام���ة اجلربية ،مو�ضح ًا �أنه منذ
�إزاحته والأمور تغلي داخل اململكة
بعيداً ع���ن الأ�ض���واء ،ومعترباً �أن
الأ�سباب املوجبة لهذه الأحداث قد
الت�أمت ب�ش���كل كامل ..وعليه بادر
النظام ال�سعودي �إىل �إر�ساء تهدئة
مع �إيران ،والتو�سُّ ���ط لدى العراق
للجم التوتّر معها ،متعهداً ب�إكرام
حجاجه���ا ،وببادرة حُ �سن نية برز
اال�ستع���داد لإق�صاء ع���ادل اجلبري
من من�صبه ،كونه ر�أ�س احلربة يف
�إ�شعال التوتر بني اجلانبني.
ي�ؤك���د امل�س����ؤول اخلليج���ي
�أن انهم���اك ويل العه���د ال�سعودي
بالتخطيط ل�ضبط �أو�ضاع اململكة
الداخلي���ة� ،سيكون عل���ى ح�ساب
جماعاته���ا يف املنطق���ة ،حتديداً
يف لبن���ان و�سوري���ة ،التي مت�ضي
بعملياته���ا الع�سكرية ب�شكل غري
م�سبوق يف البادية ،وحيث بادرت
قيادتها الع�سكرية �إىل ترجمة خطة
تطهري احلدود مع دول اجلوار .بعد
الو�ص���ول �إىل احل���دود مع العراق،
على وقع التح��ُّض�رُّ للبدء بتحرير
دي���ر ال���زور ،مقابل ب���دء اجلي�ش
العراقي وقوات «احل�شد ال�شعبي»
العملي���ات باجتاه تلعف���ر ،وفيما
�أكدت تقارير �صحفي���ة �إيرانية �أن
تطهري احل���دود ال�سورية مع تركيا
«مل يعد بعي���داً» ،والأمر �أُجنز يف
لق���اء رئي�سَ يْ �أركان البلدَين ،و�صل
اجلي����ش ال�سوري �إىل تخوم الأردن،
بعدما �أجنز مع ح���زب اهلل عملية
�إق�صاء مقاتل���ي «جبهة النُّ�رصة»
من جرود عر�سال ،ليبقى ما تبقى
من «ملحق» للمعركة مع تنظيم
«داع����ش» هذه امل���رة ،ليُ�ستكمل
حترير احلدود اللبنانية  -ال�سورية.
من جهته���ا ،ك�شف���ت م�صادر
�صحفي���ة لبناني���ة �أن �أك�ث�ر من
دبلوما�سي وع�سكري �أمريكي زاروا
لبن���ان م�ؤخَّ ���راً ،و�أبلغوا املعنيني
مم���ن التقوهم رف�ض��� ًا �أمريكي ًا لأي
تع���اون ب�ي�ن اجلي�ش�ي�ن اللبناين
وال�سوري وح���زب اهلل يف املعركة
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ي���رى خ�ب�راء ع�سكري���ون �أن املعركة مع
«داع�ش» عل���ى الأرا�ضي اللبنانية �صعبة،
لكن ميكن للجي����ش اللبناين �أن ُيثبت فيها
قدرت���ه على مواجه���ة الإره���اب ،علم ًا �أن
اجلغرافيا يف جرود القاع ور�أ�س بعلبك تزيد
�صعوب ًة ووعورة عن جغرافيا جرود عر�سال،
وفيها مرتفعات عالي���ة ،و»داع�ش» كانت
دفاعية يف املنطقة خالل
ق���د بنت منظومة
ّ
�سنوات متهيداً ملعركة م���ن هذا النوع ،يف
ظل غياب �أف���ق �أي ت�سوية .و�أكد اخلرباء �أنه
يف ح���ال بدء املعركة من اجلانب اللبناين،
�سيكون هناك زخم ع�سكري كبري من اجلي�ش
ال�سوري وحلفائ���ه لتطهري اجلرود ال�سورية
من «داع����ش» ،و�رسعة تق ّدم كبرية �ستدفع
بالإرهابيني نحو الغرب ،بفعل قوة النريان
واخلربة التي امتلكها ال�سوريون واملقاومة
يف ه���ذا النوع من القتال ،وبالتايل �ستكون
هناك �صعوبة يف متابعة قتال اجلي�شني من
اجلانبني ،ما مل يكن هناك تن�سيق ع�سكري
فعلي ل�ضبط النريان وتق ّدم القوات.

¡ �أدوات وا�شنطن يف �سورية ترف�ض
التن�سيق الع�سكري فيما بينها

امتعا�ض �أمريكي �شديد من نتائج معركة اجلرود التي �أثبتت قوة ال نظري لها ملجاهدي حزب اهلل

املنتظَ ���رة� ،إال �أن م���ا ب���دا الفتاً،
الإ��ص�رار على «��ض�رورة تغطية
حتال���ف وا�شنطن اجلوي���ة» لهذه
املعركة.
الزوّار الأمريكيون �أو�ضحوا �أن
�رضورة التغطية اجلوية الأمريكية

أي ضربة أميركية خاطئة
لمواقع حزب اهلل خالل
التغطية الجوية للمعركة
المنتظرة ستعرُّ ض جنودها
َ
لالنتقام المباشر

للمعرك���ة هي مل�ساع���دة اجلي�ش
اللبن���اين يف ح�س���م معركته �ضد
«داع����ش»� ،إال �أن الهدف احلقيقي
يكمن يف حزب اهلل ،فلي�س م�ستبعَ داً
�أن ت�ش��� ّن املقات�ل�ات الأمريكي���ة
�رضب���ات �ضد مواق���ع احلزب على
جانبَي احل���دود ،لتربّره���ا الحق ًا
بـ«�رضب���ات عن طري���ق اخلط�أ»،
والوقائ���ع الت���ي تُثب���ت الغ���در
الأمريكي يف هذا ال�سياق كثرية.
�صحيف����ة «ديل����ي بي�ست»
الأمريكي����ة كان����ت لفت����ت �إىل
امتعا�ض �أمريكي �شديد من نتائج
معركة جرود عر�سال ،التي ثبّتت
«قوة» ال نظري لها ملقاتلي حزب
اهلل ،عرب ح�سمهم معركة «�صعبة

و�شديدة التعقيد» يف �أيام قليلة،
خ�صو�ص���� ًا ما رافقه����ا من تعاوُن
وتن�سيق ب��ي�ن اجلي�شني ال�سوري
واللبناين واحلزب يف كل جمريات
املعرك����ة .و�إذ نقلت عن املتحدث
با�س����م البنتاغون اري����ك باهون
قول����ه �إن ق����وات م����ن العمليات
اخلا�صة الأمريكي����ة موجودة يف
لبنان من����ذ العام  ،2006ون�شطت
يف هذا البلد ع����ام 2011؛ تاريخ
بدء احلرب ال�سورية� ،شدد باهون
على �أن وا�شنطن قدّمت م�ساعدات
ع�سكري����ة للجي�ش اللبناين بلغت
 1.5مليار دوالر ،بهدف رئي�سي� :أن
تكون هذه امل�ساعدات «ملواجهة
حزب اهلل».
يدرك حزب اهلل جي���داً النوايا
الأمريكي���ة اخلبيث���ة وراء الإ�رصار
على تغطية التحالف اجلوية لهذه
املعركة ،التي قد تهدف �إىل جتيري
النتائ���ج مل�صلحة «داع�ش» ..ثمة
معلومات �صحفية �أملانية ك�شفت
�أن م�س�ؤول�ي�ن �أمني�ي�ن يف برلني
�أو�صل���وا حتذي���راً للأمريكيني من
مغبة تعرُّ�ض جنودهم يف �سورية
�أو الع���راق لالنتق���ام �إذا م���رّرت
املقاتالت الأمريكي���ة �أي �رضبة -
حتى عن طري���ق اخلط أ�  -ملواقع
حزب اهلل خ�ل�ال تغطيتها اجلوية
للمعرك���ة املنتظَ ���رة ..امل�ؤ�س�س���ة
الع�سكرية اللبنانية تدرك بدورها
�أهمية و��ض�رورة امل�ساندة النارية
املكثَّفة يف هذه املعركة من جهة
اجلي����ش ال�س���وري ومقاتلي حزب
اهلل م���ن اجلانب الآخ���ر ،نظراً �إىل
التح�صين���ات القوي���ة التي ثبّتها
عنا��ص�ر «داع�ش» منذ ا�ستيالئهم
على ه���ذه البقعة اجلغرافية التي

ت�ش���كّل م�ساح���ة نح���و  300كلم
مرب���ع ،حوايل  140كلم منها داخل
الأرا�ضي اللبنانية ،وحيث �سيواجه
اجلن���ود اللبناني���ون يف املعركة
حُ كم��� ًا موجات م���ن االنتحاريني
واالنغما�سي�ي�ن ،،عدا عن مفاج�آت
غ�ي�ر متوقَّعة ق���د يك���ون �أعدّها
م�سلح���و «داع����ش» للت�أثري على
�سياق املعرك���ة وقلب نتائجها ال
�سمح اهلل ..م�صادر �صحفية لبنانية
مواكب���ة ك�شف���ت يف ال�ساع���ات
الأخ�ي�رة� ،أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ورغ���م كل ال�ضغ���وط اخلارجي���ة
والداخلية ،حزمت �أمرها ،مرجِّ حة
�أن ت�سرياملعرك���ة عل���ى �أ�سا����س
التن�سي���ق احلثي���ث م���ع اجلي�ش
ال�سوري وحزب اهلل ،من خالل غرفة
عمليات م�شرتكة.
وبانتظار حتدي���د �ساعة �صفر
انط�ل�اق املعركة «الت���ي قد تبد�أ
بني �ساع���ة و أ�ُخ���رى» ،ينقل �أحد
�صقور فري���ق «� 14آذار يف لبنان،
ع���ن �شخ�صي���ة �سعودي���ة �أبلغته
��ض�رورة تلقُّف فريق���ه للمتغريات
امليداني���ة الك�ب�رى يف املنطق���ة،
والت���ي مالت ب�ش���كل ال لب�س فيه
مل�صلحة �سورية وحلفائها ،كا�شفة
ع���ن ن�صيح���ة ر�سمي���ة �سعودية
لرئي�س احلكومة �سع���د احلريري،
تق�ضي بـ«تكويعة» �إيجابية جتاه
القيادة ال�سورية ،ت�ضعه يف قاطرة
ال��ش�ركات العاملية الت���ي تتهي�أ
للم�شاركة يف �إعادة �إعمار �سورية..
«وال �ضري �إن با�رش بو�ساطة تقوده
�إىل دم�شق» ،وفق �إ�شارة امل�س�ؤول
ال�سعودي.

ماجدة احلاج

�أ�شارت معلومات ع�سكرية �إىل �أن �أول مرحلة
موح��دة
م��ن املفاو�ض��ات لتكوي��ن جبه��ة َّ
ب�ين «مغاوير الث��ورة» يف التن��ف ،و«قوات
�سوري��ة الدميقراطي��ة» ،لإط�لاق عملي��ات
باجت��اه مناط��ق ��شرق الف��رات انطالق ًا من
ناحية ال�شدادي يف ري��ف احل�سكة اجلنوبي،
ق��د باءت بالف�شل ،ب�سب��ب رف�ض «املغاوير»
العم��ل بالتعاون م��ع «ق�س��د» ،ورغبتهم يف
ح��صر «معركة الدي��ر» بقواته��م والف�صائل
املتحالفة معه��م ،غ�ير �أن الأمريكي يراهن
عل��ى حلحل��ة اخلالف ب�ين الطرف�ين ،بنحو
يتيح له اال�ستفادة م��ن �أبناء الع�شائر الذين
يقاتل��ون داخل �صفوف «ق�س��د» ،الذي دخل
يف �سباق مع دم�شق وحلفائها لك�سب والئهم
خ�لال معارك ال��شرق .و�أف��ادت املعلومات
الع�سكري��ة ب���أن ري��ف احل�سك��ة اجلنوب��ي
ي�شه��د منذ �أ�سبوع حت��ركات متواترة لآليات
تابع��ة لـ«التحالف الأمريك��ي» ،مبا يف ذلك
نق��ل �آلي��ات ع�سكرية وغرف م�سبق��ة ال�صنع
ومع��دات لوج�ستي��ة ،م��ن منطق��ة رمي�لان
باجت��اه ال�ش��دادي ،ما يوحي بق��رب انطالق
عملي��ات عل��ى تل��ك اجلبهة باجت��اه احلدود
ال�شمالية ملحافظة دير الزور.

¡ الإمارات تدفع املاليني لتنمية العداء

�أك���د م�صدر يف وزارة اخلارجي���ة الإماراتية �أن
�أبو ظبي عل���ى و�شك امل�ساهمة ب���ـ 20مليون
دوالر ع���ن عامي  2016و 2017لـ»معهد ال�رشق
الأو�س���ط» يف وا�شنطن .ووفق��� ًا لوثيقة ُح�صل
عليها م���ن مرا�سالت دبلوما�سي���ة عرب الربيد
الإلكرتوين ل�سفري الإمارات لدى وا�شنطن يو�سف
العتيبة ،ف�إن امل�ساهم���ة الكبرية التي تتمنى
الإمارات �إخفاءها ،ت�سم���ح للمعهد بـ«تو�سيع
قائمة علمائه من خالل �إ�ضافة خرباء من الطراز
العاملي ،به���دف مواجهة املفاهي���م اخلاطئة
املتعلق���ة باملنطقة ،و�إطالع �صانعي ال�سيا�سة
التابعني للحكومة الأمريكية» .وك�شف امل�صدر
الإماراتي �أن �أبو ظبي ا�ستخدمت دورها ال�ضخم
يف �سبيل حتويل ال�سيا�سة الأمريكية �إىل اجتاه
�أكرث ت�شدداً نحو �أعدائها� :إيران ،وقطر ،واحلوثيني
يف اليمن ،و�أي�ض ًا �ضد �أحد التحالفات املدعومة
من قطر يف ليبيا.
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انتصارات سورية المتتالية ..وخيبة انتظار بعض اللبنانيين
ثم����ة فريق يف لبن����ان يُ�رصّ على
الذه����اب يف الع����داء ل�سوري����ة حتى
الرمق الأخري ،وك�أن����ه ال يعرف �شيئ ًا
البته ع����ن تاري����خ البل����د �أو تاريخ
�سورية ،ليب����دو وك�أنه جاء من كوكب
�آخر مل ي َر من����ه �سوى الكيان العربي،
وما يعت��ب�ره �سيدة الك����ون الواليات
املتحدة الأمريكية.
وعلى �سبيل �إدخال بع�ض ال�ضوء
�إىل العق����ول املظلم����ة الت����ي ينطبق
عليها املثل الق����روي اللبناين «عنزة
ولو طارت» ،ومادمنا نقرتب من الأول
م����ن �أيلول واالحتف����االت التي بد�أتها
ال�سيدة بهية احلريري ب�إعالن اجلرنال
غورو عام  1920من ق�رص ال�صنوبر يف
بريوت «دولة لبنان الكبرية».
وم����ن  1918حتى ع����ام  1946وما
بينها� ،إعالن دولة لبنان الكبري (،)1920
اال�ستق��ل�ال ( 1( ،)1943كانون الأول عام
 1944حيث االعرتاف ال����دويل بلبنان)،
( 1945وم�شاركة لبنان بت�أ�سي�س هيئة
الأمم املتحدة) ،والأول من كانون الثاين
 ،1946حيث مت جالء �آخر جندي فرن�سي
عن لبنان ..،كان الفرن�سيون يتعاملون
مع لبنان و�سوري����ة وك�أنهم بلد واحد،
فاملندوب ال�سام����ي الفرن�سي بدءاً من
اجلرنال غورو حتى �آخ����ر واحد منهم،
وه����و امل�سيو بي����و ،كان مندوب ًا واحداً
على البلدَين ،ويوزّع �إقامته بني بريوت
ودم�ش����ق ،وكان بنك �سوري����ة ولبنان
مبنزلة البنك املركزي ،وظل كذلك حتى
الرئي�����س ف�ؤاد �شه����اب (،)1964 – 1958
ال����ذي �أ�س�س البنك املرك����زي اللبناين،
ومت �صك عملة لبنانية جديدة مل يعد
عليها بنك �سورية ولبنان.
ويف ظل االنت����داب الفرن�سي ،كان
الرتابط النقدي واجلمركي واالقت�صادي
بني البلدي����ن الذي ج����رى ف�صله يف
الع����ام  ،1946و�أم����ام االنق�س����ام الذي
ح�صل بني اللبنانيني منذ �إعالن دولة
لبنان الكبري ،حيث كان ق�سم ًا وا�سع ًا
منهم يرف�ض ب�شكل قاطع االنف�صال عن
�سورية ،كانت ال�صيغ����ة التي أ�ُر�سيت

�أ�س�سها عام  ،1936وكان بطالها ب�شارة
اخلوري وريا�ض ال�صلح ،و�أُطلق عليها
ا�سم «امليثاق الوطني» غري املكتوب،
وتكرّ�س يف بيان احلكومة اال�ستقاللية
الأوىل يف  7ت�رشين االول « :1943نحن
ال نريده  -لبن����ان  -لال�ستعمار ممرّاً
وال مق����راً» ،و�إذا كان قد �أ�صبح للبنان
ح����دود بري����ة وحيدة من����ذ اغت�صاب
فل�سطني يف عام  ،1948ف�إن ذلك يعني
بو�ضوح �أن �سورية ه����ي تلك احلدود
ومدخل لبنان �إىل العامل.
ورمب����ا هنا قد نفه����م متام ًا ملاذا
تريد «الدولة العربية» حتويل �سورية
�إىل حط����ام ،خ�صو�ص���� ًا �أن الت����وراة
والتلمود يقوالن بذلك ،والتي تتالقى
مع الأطماع الإمرباطورية لرجب طيب
اردوغان ،الذي ال يريد طبع ًا �أن ي�سمع
�صهيل خيوله عل����ى �أ�سوار فيينا �إمنا
من دم�شق ،لكن �أقدام و�سيقان خيوله
تتحطم عند حدود �سورية ال�شمالية.
ترى ه����ذه الفئة م����ن اللبنانيني
الذين ال يريدون عالق����ات مع الدولة

هل تتعظ قوى « 14آذار»
من تجربة الجميّ ل األب مع
األميركيين في ما يتعلق
بسورية؟

الوطني����ة ال�سورية ،هل ي�ستمعون �إىل
عادل اجلب��ي�ر ،الذي ظل ي����ردد نف�س
«الأ�سطوان����ة» من����ذ �أن جل�����س على
كر�سي الأمري الراح����ل �سعود الفي�صل
ح����ول �إزاح����ة الرئي�س ب�ش����ار الأ�سد،
وحينما عج����ز عن ذلك �أ�سهم يف دفع
بالده يف ظ����ل �سطوة الفت����ى الطائر

اجلي�ش ال�سوري يحكم �سيطرته على مدينة ال�سخنة يف ريف حم�ص ال�شرقي

حممد بن �سلم����ان �إىل حمرقة اليمن،
فلم تعد الريا�ض تعرف كيفية اخلروج
م����ن امل�ستنقع ال����ذي �أ�سهم يف مطلع
القرن املا�ضي بنهاي����ة الإمرباطورية
العثماني����ة حينم����ا �أرادت التو�سّ ����ع
ملواجهة تراجعاتها القاتلة ،ف�أر�سلت
� 75ألف جندي الحتالل �أر�ض �سب�أ ،فلم
يبقَ منهم حي ًا �سوى � 5آالف فقط.
ع����ادل اجلبري جم����ع معار�ضاته
ال�سوري����ة و�أعلمه����م �أن اولوية بالده
مل تعد �إزاحة الرئي�س الأ�سد ،وهنا مل
ي�ستطع احلائط الناط����ق ،كما ي�صفه
كثري من املعار�ضني ال�سوريني؛ ريا�ض
حجاب ،ال����ذي �سبق للجب��ي�ر �أن ر�أى
فيه بي�سمارك �سوري����ة التحمل ،ف�آثر
الغياب واال�ستقالة.
ه����ذه الفئة م����ن اللبنانيني التي
ذهب����ت يف العداء لدم�ش����ق رمبا �أكرث
من عادل اجلبري ،ومن ريا�ض حجاب،
وكثرياً ما جتلببت يف �أ�شكال خمتلفة

تجمع علماء المسلمين ّكرمه بحفل حاشد

بجلباب �أبو بكر البغدادي �أو �أبو حممد
اجلوالين ،نتذكرهم مادمنا يف رحاب
الن���ص�ر العظيم الذي حققته املقاومة
يف حرب متوز � -آب  ،2006كيف كانوا
يجرتون الكراهية للمقاومة و�سورية،
وكيف �شغلوا خياالتهم املزيفة ،وكيف
�رصخت بهم �سيدتهم كونداليزا راي�س
وه����ي توبخه����م وت�ؤنبه����م وت�س�ألهم
عن التزاماتهم الت����ي قدموها �سابقاً:
«فلتهاجم �إ�رسائيل ،وعلينا الباقي»،
فاعت����ذر �أحدهم وق����ال« :نحن دعارة
مال».
هل يفهم ه�ؤالء ر�سائل �أ�سيادهم؟
دعونا نذكّرهم قبل عادل اجلبري الذي
تفي����د املعلومات �أن����ه يحزم حقائبه
ملغ����ادرة وزارة اخلارجية ال�سعودية،
كان ال�سف��ي�ر الأمريك����ي ال�ساب����ق يف
�سورية روبرت فورد يعلن احلقيقة من
القاهرة« :اللعبة يف �سورية انتهت»،
ويتوق����ع هروب���� ًا �أمريكي���� ًا منها ،كما

ح�صل يف لبنان ع����ام  ،1983حتى �أن
قائد الق����وات الأمريكية اخلا�صة ي�ؤكد
�أن بالده �ستك����ون جمربة على �سحب
جنوده����ا واالن�سحاب من �سورية بعد
الق�ضاء على «داع�ش».
وبعد ،ه����ل من يخ��ب�ر فلول «14
�آذار» يف لبن����ان� ،أن الدولة الوطنية
ال�سوري����ة بقي����ادة ب�ش����ار الأ�سد مع
حلفائه �أق����وى مما يت�ص����ورون ،ترى
هل يعلمه����م الرئي�س �أم��ي�ن اجلميل
بتجربته ،حينما �أعلم����ه الأمريكيون
�إب����ان واليته ،وبع����د حتطيم اتفاق 17
�آي����ار� ،أننا لو �أعلنا ع����ن فتح �صفحة
جديدة مع دم�شق ل����كان الأوروبيون
�سبقون����ا �إليها ،وحينم����ا �س�ألهم عن
عدم �إعالمه� ،أجابوه :كنت �أنت �أول من
يهرول نحو حاف����ظ الأ�سد ..فهل يفهم
ايتام فيلتمان وبندر بن �سلطان؟

�أحمد زين الدين

السيد :نحن في سورية لم نقاتل مشروعًا إسالميًا ..إنما مشروعًا أميركيًا  -أوروبيًا  -عربيًا  -صهيونيًا
�أقام جتمع علماء امل�سلمني حفل
تكرمي لرئي�س املجل�س ال�سيا�سي يف
حزب اهلل ال�سيد �إبراهيم �أمني ال�سيد،
بح�ضور ح�شد من علماء الدين.
بداي����ة تكل����م رئي�����س الهيئ����ة
الإدارية يف «التجم����ع»؛ ال�شيخ د.
ح�سان عب����د اهلل ،مرحِّ ب ًا باملحتفَى
به ،ومما قاله :حي����ث يكون الكالم
متاح ًا واملن��ب�ر مفتوح ًا يف ح�رضة
ال�صم����ت املهي����ب �أم����ام �شخ�صية
جمعت من اخلري والنور �سحابة من
ريح النبوّة وعطر ال�ساللة الطاهرة،
رداء الهيبة ورون����ق الطيبة وروعة
اخللق.»..

بعدها �ألق����ى ال�سيد كلمة اعترب
فيه����ا �أن «�آخر م�شهد م����ن م�شاهد
املحطات امل�ضيئ����ة كان يف حرب
مت����وز� ،أهميت����ه �أنه �أف�ش����ل احلرب
و�أ�ضعف الع����دو وهزمه ،لكن ب�شكل
رئي�سي �أهمية حرب متوز هو �إف�شال
امل���ش�روع ال�سيا�س����ي يف املنطقة،
امل�رشوع ر�سم خريطة املنطقة على
قاعدة هزمية املقاومتني الإ�سالمية
يف لبنان واملقاومة الفل�سطينية»..
وق����ال �سماحت����ه« :نح����ن يف
�سوري����ة مل نقاتل م�رشوع ًا �إ�سالمياً،
ومل ن�سقط����ه كما يري����د البع�ض �أن
يقول ،فنح����ن ل�سنا يف مواجهة مع

م�رشوع �إ�سالمي يف �سورية ،وال يف
اليمن وال يف الع����راق� ،إمنا واجهنا
يف �سورية م�رشوع ًا �أمريكي ًا �أوروبي ًا
عربي���� ًا و�صهيونياً ،بدلي����ل �أنه يف
كل يوم��ي�ن كان يعق����د م�ؤمت����ر يف
العامل حتت عنوان �أ�صدقاء �سورية،
وم����ن ه�����ؤالء كان����ت �إ�رسائيل يف
مقدمته����م ،لأنها تنظر �إىل ما يجري
يف �سورية م����ن منظور ا�سرتاتيجي؛
�أن ي�سق����ط النظام ويدمَّ ����ر اجلي�ش
وتدمَّ ر الدول����ة وتُ�ستنزف املقاومة
واجليل الإ�سالمي املفرتَ�ض �أن يكون
�ضدها� ،أرادت����ه �أن يكون معها ،هذه
ا�سرتاتيجية».

ال�شيخ د .ح�سان عبد اهلل والقا�ضي ال�شيخ �أحمد الزين ي�سلمان ال�سيد �إبراهيم �أمني ال�سيد درعاً تكرميية
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اليمن ..وانسداد أفق الحرب العبثية
بعد مرور �أكرث من عامني على االعتداء
ال�سعودي  -الأمريكي على اليمن ،مل ت�صل
ال�سعودية �إىل مبتغاه���ا من هذه احلرب؛
ح�سب الأه���داف املر�سومة له���ا ،وتكبّدت
الريا�ض ومعها دول التحالف خ�سائر جمّة
يف ه���ذه احلرب ،نتيج���ة تعنّتها وحقدها
على �شعب مل يتعر����ض لل�سعودية يوماً،
ومل يعت ِد عليه���ا ،بل كانت هي املت�سلّطة
على �سيادة اليمن ومقدراته.
لقد فقدت ال�سعودي���ة زمام ال�سيطرة
يف تلك احلرب على اليمن؛ ب�شقّيه اجلنوبي
حيث «القاع���دة» ،وال�شمايل حيث مركز
ثق���ل «�أن�ص���ار اهلل» ،وعج���ز جي�شها عن
حماي���ة جنران وع�س�ي�ر داخ���ل �أرا�ضيها،
وتدهور و�ضعها االقت�ص���ادي نتيجة هذه
احل���رب امل�سعورة ،التي جت���اوزت كلفتها
اليومية  200مليون دوالر ،وجتاوز عجزها
يف املوازنة يف ك ً ّل من العامني  2015و2016
�أكرث من  90مليار دوالر.
ورغم ان�س���داد �أفق هذه احلرب نتيجة
العديد م���ن العوامل ،و�أهمها �إرادة ال�شعب
اليمني و�صموده وقراراه باملواجهة للذود
عن �سيادة ال�شعب اليمني وكرامته ،ماتزال
ال�سعودي���ة ودول التحال���ف م�ستمرة يف
حربها ،ظن ًا منه���ا �أن هناك غطاء �أمريكي ًا
لها ،خ�صو�ص ًا بع���د زيارة الرئي�س دونالد
ترامب للريا�ض ودعمه اململكة ،بعد قب�ضه
دفعة من احل�ساب قيمتها  480مليار دوالر،
وغ�ضّ ه الطرف عن �أعمالها الإرهابية التي
تقوم بها يف منطقة القطيف يف ال�سعودية
والبحري���ن واليم���ن و�سوري���ة ..و�إذا كان
املق�صود م���ن ا�ستمرارها يف هذه احلروب
زجّ �إيران فيها وتوريطها ومن ثم هزميتها
فهي خمطئة يف ذل���ك ،فالتقرير الأمريكي
ذك���ر �أن «احل���رب الهادف���ة �أ�سا�س��� ًا �إىل
�إ�ضعاف �إيران بالفعل ،ت�ساعد هذه الأخرية
للتخلُّ�ص من خ�صومها الإقليميني».
ويف مفارق���ة وا�ضحة ب�ي�ن �أوباما
وترامب ،جن���د �أن الأخري �أك�ث�ر حتمُّ�س ًا
لدعم ال�سعودي���ة؛ احلا�ضن���ة الأ�سا�س
للحركات التكفريي���ة والإرهابية ،وعلى
الرغم من �سع���ي الإدارة ال�سابقة لوقف
احلرب على اليمن ،لأنها �أحرجت �أمريكا
�أم���ام املجتم���ع ال���دويل واملجتمعات

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

املدني���ة ،يح���اول الأمريك���ي ت�ضلي���ل
ال���ر�أي الع���ام وال���دويل بالتن�صُّ ل من
امل�شارك���ة يف الع���دوان عل���ى اليم���ن
وتربئة النظ���ام ال�سعودي من الهجمات
�ضد «احلوثيني» ،وت�صوير احلرب على
اليمن وك�أنها حرب بني اليمنيني و�أنها
ح���رب داخلية ،وهو ما �رصّح به ال�سفري
الأمريكي يف اليمن يف مقابلة مع راديو
( ،)Public Radio International PRIق���ال
خاللها �إن «الواليات املتحدة لي�ست يف
و�ضع ي�سمح له���ا بتطبيق وقف لإطالق
النار ..نحن بب�ساط���ة ال منلك قوة على
اجلماع���ات التي تتقاتل عل���ى الأر�ض..
هذه ح���رب �أهلية ،اليمني���ون يتقاتلون
فيم���ا بينهم ،و�إىل ح�ي�ن ح�صولنا على
بع����ض الآليات لإجب���ار اليمنيني على
الرتاجع وتقدمي التن���ازالت ال�سيا�سية،

¡ هيئة التن�سيق للقاء الأحزاب والقوى وال�شخ�صيات الوطنية توقّفت
خالل اجتماعها عند حل���ول ذكرى االنت�صار التاريخي واال�سرتاتيجي
ال���ذي حققته املقاوم���ة البا�سلة يف � 14آب ع���ام  2006على العدوان
ال�صهي���وين  -الأمريكي ،وال���ذي يتزامن اليوم م���ع االنت�صارات على
ق���وى الإرهاب التكفريي يف �سورية واجلرود اللبنانية ،الأمر الذي عزّز
معادل���ة اجلي�ش وال�شع���ب واملقاومة ،وزاد من ق���وة حمور املقاومة
و�أ�سقط امل�رشوع ال�صهيوين الأمريكي ،للث�أر من هزميته يف عام .2006
¡ جتمع علماء امل�سلمني �أكد �أن زيارة امل�س�ؤولني اللبنانيني للدولة
ال�سورية هي �أكرث من �رضورية ،مل�صلحة لبنان �أكرث مما هي مل�صلحة
�سورية ،فبعد االنت�ص���ارات الباهرة للجي�ش ال�سوري وو�صل احلدود
بني �سورية والعراق ،واليوم بني �سورية والأردن� ،ستحيي �أمل عودة
خ���ط الرتانزيت ونقل الب�ضائع اللبناني���ة �إىل العامل العربي ،وكذا
تن�شيط مرف أ� بريوت ،حيث يتم نقل الب�ضائع الواردة �إىل لبنان عرب
البحر .وطالب «التجمع» الوزراء الذين لوزاراتهم ربط مع الوزارات
يف �سورية ،كالزراع���ة وال�صناعة وال�سياح���ة والدفاع واالقت�صاد،

�إذا كانت �أمريكا غري قادرة على وقف
احلرب كما تدّعي� ،أال ت�ستطيع اال�ستجابة
لطل���ب  15منظمة �إن�سانية بال�ضغط على
التحال���ف لت�أمني �سالمة اجلو يف حميط
تقرير أميركي :حرب اليمن
الهادفة باألساس إلى إضعاف املط���ار الرئي����س يف �صنع���اء ،لإعادة
فتحه و�إف�ساح املج���ال �أمام امل�ساعدت
إيران ..تساعدها في التخلُّ ص االن�ساني���ة وت�سفري اجلرحى؟ �أمل ت�ستمع
�أم�ي�ركا �إىل حتذي���ر الأمم املتح���دة من
من خصومها اإلقليميين
املجاع���ة يف اليمن �إذا م���ا ا�ستمرّ �إقفال
املطار؟
�أمل ت�ستمع �إىل ن���داء مدير البنك
الوطن���ي ب����أن البنك ق���د ي�ضطر �إىل
التوقف عن العمل ،رغم حاجة مر�ضى
ف����إن ال��ص�راع �سيتوا�ص���ل» ،ويوجِ ���د ال�رسطان والف�ش���ل الكلوي و�ضحايا
امل�ب�رارات الواهية ال�ستمرار هذه احلرب احلرب له ،وما �سينتج عن توقُّفه من
وعدم التدخُّ ل الأمريكي لإيقافها يف هذه كارثة �إن�سانية؟ �إىل �أين تريد �أن ت�صل
الفرتة.
ال�سعودي���ة ومعها دول التحالف� ،إىل

�إىل زي���ارات متبادلة لرت�سيخ العالقة ،خ�صو�ص��� ًا �أن �سيا�سة الن�أي
بالنف�س �أثبتت ف�شلها.
¡ ال�شيخ ماهر حمود ر�أى �أنه ُيفرت�ض �أن يراجع كل فريق �سيا�سي
يوج���ه االنتقاد �إىل الآخري���ن ،وقبل �أن
تاريخ���ه وجتربته قبل �أن ّ
ي ّتخ���ذ مواقف حادة جت���اه الآخرين ،ال�سيم���ا �أن كثريين انخرطوا
يف احل���رب اللبنانية وارتكبوا فيها الكثري م���ن الأخطاء واخلطايا
واجلرائم ،ومايزال���ون يعتربون جرائمهم بط���والت و�إجنازات ،كما
�أن كثريي���ن مار�سوا �أخطاء يف ال�سيا�س���ة اللبنانية ،ويف العالقات
مع الآخري���ن ،و�أثبتت التجربة فداحة هذه الأخطاء ،و�أثرها ال�سلبي
على كاف���ة نواحي احلي���اة ال�سيا�سية واالقت�صادي���ة ،وما يزالون
م�رصي���ن �أن �أخطاءهم الفادحة هذه كان���ت جمرد اجتهاد ،وهو من
حقوقه���م الطبيعية ،بل ما يزالون م�رصّين على بع�ض هذه الأخطاء
واالنحرافات.
¡ ال�شي���خ �صهي���ب حبلي ا�ستغرب الأ�ص���وات التي خرجت ترف�ض
زي���ارة بع�ض ال���وزراء �إىل �سورية ،داعي ًا للع���ودة �إىل منطق العقل

�إبادة ال�شعب اليمن���ي وتدمري كيان
الدولة فيه؟
�أين هي الإن�ساني���ة؟ �أين الكرامة
العربية؟ �أين االخالق الإ�سالمية التي
يتغنّون بها؟
ماذا يخ��س�رون ل���و �أوقفوا هذه
احلروب العبثية يف �سورية والعراق
واليمن والبحري���ن ،والتي �سيُهزمون
فيها ،وحوّلوا الوجه���ة �إىل فل�سطني
بد ًال من الت�آمر عليها؟
ه���ل يظنّون �أن ه���ذه ال�سيا�سات
املرتهن���ة لأم�ي�ركا و«�إ�رسائي���ل»
�ست�ضمن لهم البق���اء على عرو�شهم؟
�إنه���م واهمون و�سي�سقطون كما �سقط
مبارك والقذايف و�صدّام..

هاين قا�سم

و�إدراك �أن ال جم���ال للعداء بني لبنان و�سوري���ة ،وال جمال لف�صل
العالق���ات ،لأن م���ا يجمع ب�ي�ن البلدين �أكرث بكثري مم���ا يفرقهما،
واملعرك���ة �ضد الإرهاب ت�ستوج���ب التن�سيق امليداين بني اجلي�شني
اللبن���اين وال�سوري ،ومعهم���ا املقاومة ،وهذا م���ا �سيتجلى خالل
املعركة املرتقبة يف جرود القاع ور�أ�س بعلبك ،كما �أن ال حل لأزمة
النازح�ي�ن ال�سوريني يف لبنان �إال م���ن خالل التن�سيق املبا�رش بني
حكومتي البلدين.
¡ حركة الإ�صالح والوحدة نظّمت احتفا ًال بذكرى انت�صار متوز ،وكانت
كلمة لرئي�س «احلركة» ال�شيخ ماهر عبد الرزاق قال فيها :انت�صارات
زمن طويل من
املقاومة ج���اءت بعد جفاف طويل من الن��ص�ر ،وبعد ٍ
الهزائم املتتالية ،ومن نكب���ات ونك�سات ،حتى جاء اليوم الذي �أعلن
في���ه �سيد املقاومة ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل �أن زمن الهزائم قد وىل وجاء
زمن االنت�صارات ..على كافة �أطياف ال�شعب اللبناين �أن يفتخروا �أنهم
يعي�ش���ون يف بلد فيها مقاومة ،وفيها قائ���د هو �سماحة ال�سيد ح�سن
ن�رص اهلل.
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الصراع األميركي  -الروسي :توريط وضغط وتطويق
يخيَّ���ل للكثريين �أن العالقات الرو�سية
 الأمريكي���ة منتظم���ة ،ال ب���ل �إن بع�ضاملتوهِّ مني ،ومنهم �أولئك الذين ما يزالون
�أ��س�رى الربوباغن���دا الأمريكي���ة اخلفية،
يعتقدون بل يتحدثون بلغة اجلزم �أحيان ًا
�أن هن���اك اتفاق ًا بني الوالي���ات املتحدة
ورو�سي���ا االحتادي���ة على م���ا يجري من
حروب على الك���رة الأر�ضية ،لكن احلقيقة
خالف ذلك متاماً ،ولي�ست العقوبات التي
قررها الكونغر����س ووقّعها دونالد ترامب،
والر ّد الرو�سي بطرد مئات الدبلوما�سيني،
واعت�ب�ر ترامب ذلك  -مكاب���رة  -تخفيف ًا
للم�رصوف���ات وتوفرياً على اخلزينة� ،إال �أن
�أب�س���ط امل�ؤ�رشات تد ّل على حالة االحتدام
املت�صاع���د بني الدولت�ي�ن الندّين ،اللتني
متلكان� أ�سلحة نووية تدمّر كوكب الأر�ض.
�أما الوقائع التي ت�ؤكد �أن ال�صدام� آتٍ ال
حمالة ،فهي كثرية ،وخال�صتها �أن الواليات
املتحدة بكل �إداراتها املتعاقبة ،مبا فيها
الإدارة احلالي���ة ،ال ميكنه���ا التعاي�ش يف
حاالت ال�سل���م العاملي ،ولذل���ك ف�إن من
�أ�سباب بقائها ،ن�رش احل���روب يف العامل،
لأنها الطري���ق الوحيد ال���ذي ميكنّها من
التدخ���ل بذرائع خمتلفة ،ومن ثم ت�ستويل
على ثروات البالد� ،أو جعلها تابعاً.
ومن الوقائ���ع اال�ستفزازية التي ميكن
�إيراد �أمثلة جازمة لها:
حماول���ة توري���ط رو�سي���ا يف
�سباق ت�سلُّح جدي���د ،من ب���اب قي���ام
جمموعة من �أع�ض���اء الكونغر�س ب�إقناع
ترامب بـ«معاقبة» رو�سيا بذريعة توقُّف
مو�سكو عن تنفيذ بنود معاهدة ال�صواريخ
الق�صرية واملتو�سطة املدى ،بينما الواليات
املتحدة مل تلتزم يوم��� ًا ببنود املعاهدة،
بل �إن الدع���وات الأمريكية لالن�سحاب من
املعاهدة �إىل تزايد ،بينم���ا رو�سيا تعترب
ذلك خطوة «خاطئة».
هن���ا يكم���ن الت�صعي���د ،وهدف���ه
االن�سحاب من املعاه���دة ،بدل تقلي�ص

الواليات املتحدة تعتقد �أنها على �أبواب �إجناز تطويق رو�سيا من النوافذ الأوروبية

الأ�سلحة النووية الت���ي تطالب رو�سيا
ب�أن تكون مت�ساوي���ة ،والأهم �أن رو�سيا
مطمئنة لقدراتها �إذا ان�سحبت الواليات
املتحدة من املعاهدة ،وهي عالية جداً،
كما �أنها لن تق���ع يف فخ �سباق ت�سلُّح،
ويف الوق���ت نف�سه ل���ن يتمكن الوح�ش
الأمريك���ي من ا�ستف���زاز رو�سيا من هذه
اخللفية.
حت���اول الوالي���ات املتح���دة زي���ادة
من�س���وب ال�ضغ���وط عل���ى رو�سي���ا من
البوابة الأوروبي���ة ،من خالل �إثارة �أوروبا
على مو�سكو ،وهو ما ت�صدّت له �أملانيا �أكرث
من مرة ،وفرن�سا ب�ص���ورة خجلة �أحياناً،
ال�سيم���ا على خلفية امللف الأوكراين الذي
ت�سلّمت �إدارته وا�شنط���ن مبا�رشة ،و�ألغت
عملي��� ًا دور �أوروبا فيما عُ ���رف برباعية

الصراع األميركي  -الروسي
في أعلى ذروته ..وخطأ
بسيط قد يُ شعل حربًا في
أوروبا أو في بحر الصين

النورمان���دي ،مبن فيهم �سلط���ات كييف،
والأه���م �أن املخابرات الأمريكي���ة �أن�ش�أت
مركزاً م�ستق�ل�اً يف �أوكرانيا مينع دخوله

حتى على الأوكراني�ي�ن ،ومهمته تخطيط
وتنفيذ �أعمال تخريبية �ضد رو�سيا وبلدان
رابطة الدول امل�ستقلة (االحتاد ال�سوفياتي
ال�سابق) ،ودول االحت���اد الأوروبي ،وحتى
ال�صني وتركيا.
حماول���ة تطوي���ق رو�سي���ا �أي�ض ًا عرب
دول البلق���ان ،ولذلك كانت الزيارة لنائب
الرئي�س الأمريكي مايك بين�س مطلع ال�شهر
�إىل جمهوري���ة اجلبل الأ�سود ،والهدف �ض ّم
ه���ذه اجلمهوري���ة �إىل حل���ف الناتو الذي
تق���وده وا�شنطن ،وم���ا ي�ؤك���د العدوانية
الأمريكية م���ا �أعلنه املبع���وث الأمريكي
�إىل البلق���ان هوايترباي���ن �أثن���اء مرافقته
لبين����س« :نح���ن نتخذ خط���وات لتعزيز
بل���دان منطقة غرب البلق���ان يف �رصاعها
�ضد الت�أثري ال�سلبي لرو�سيا ،نحن نريد �أن

نك���ون واثقني من �أن رو�سي���ا� ،أو �أي العب
�آخ���ر� ،سيكون من ال�صع���ب عليه الت�أثري
يف ال�سيا�س���ة الداخلية� ،أي مبعنى �آخر �أن
تكون الكلمة العليا لوا�شنطن».
تعتق���د الواليات املتح���دة �أنها على
�أبواب �إجن���از تطويق رو�سيا م���ن النوافذ
الأوروبية� ،رشقية كان���ت �أم غربية ،وهي
حتتاج �إىل �إكمال الطوق امل�ؤذي من البوابة
الآ�سيوي���ة ،بهدف الإق�ل�اق والتخريب يف
حال اندلعت احلرب الرو�سية  -الأمريكية
على �أر����ض � أوروبا ،ولذلك بد�أت الواليات
املتحدة بتقوية «داع�ش» يف �أفغان�ستان،
و ّمت نق���ل الكثري من �أولئ���ك الإرهابيني -
وهذه �أمور موثّق���ة  -من �سورية والعراق
�إىل اقلي���م بدخ�ش���ان ،م���ع الإ�رشاف على
تدريب العنا�رص اجلدي���دة امل�ستقطَ بة يف
مع�سك���رات يف باك�ستان ،بتمويل من دول
خليجية معروفة ،وهناك قناعة  ب�أن هدف
الواليات املتحدة هو تهديد رو�سيا.
حماول���ة د ّق �أ�ساف�ي�ن ب�ي�ن رو�سي���ا
وال�ص�ي�ن ،ال�سيما م���ع تبل���ور التحالف
الرو�س���ي  -ال�صين���ي من جه���ة ،وكذلك
مع تنام���ي الكبا�ش ال�صين���ي مع حلفاء
وا�شنط���ن يف بح���ر ال�ص�ي�ن ،بدف���ع من
الواليات املتحدة لكل من اليابان وتايوان،
ف�ض ًال ع���ن ا�ستفزاز املدم���رات الأمريكية
للق���وات البحرية ال�صيني���ة ،وهو ما ردّت
عليه ال�ص�ي�ن ب�ش���دة ،ودون دبلوما�سية،
ما يعك�س حدة ال��ص�راع ،م�ضاف ًا �إىل ذلك
ال��ص�راع الأمريكي الكوري من جهة ثالثة،
وو�صول التح���دي بتدمري نووي ،ما يجعل
املنطق���ة على ب���ركان يتحكّم به جمنون
البيت الأبي�ض.
اخلال�صة ،ال�رصاع الأمريكي  -الرو�سي
يف ذروة عالي���ة ،ورمبا خط��� أ� ب�سيط قد
يُ�شعل حرب���اً� ،سواء يف �أوروبا �أو يف بحر
ال�صني ،لكن على الأرجح لن تكون نووية.

يون�س عودة

العناد الكوري يعقلن عربدة القوة األميركية
حتى الآن ،ن�شهد تبادل تهديدات وجدا ًال
ومل يح�ص���ل انخراط يف ح���رب حقيقية
بني الواليات املتح���دة الأمريكية وكوريا
ال�شمالي���ة ،الت���ي فر�ض���ت نف�سها بحكم
الأمر الواقع دول���ة نووية متلك تر�سانتها
اخلا�ص���ة ،وتعم���ل حالي ًا عل���ى ت�صنيع
نواقلها ال�صاروخية العابرة للقارات ،الأمر
الذي يثري حفيظة وا�شنطن ،لي�س فقط على
خلفية مت�سك الوالي���ات املتحدة بدورها
زعيمة للعامل و�رشطي���ه الذي يتدخل يف
كل الأمور ،بل كذل���ك على هاج�س احلرب
ال�سابقة يف �شبه اجلزيرة الكورية (-1950
 ،)1953التي ات�سمت بدموية ا�ستثنائية� ،إذ
قُتل فيها �أكرث م���ن خم�سة ماليني �إن�سان،
�أغلبيته���م م���ن املدنيني� ،شكل���وا  10يف
املائة من جمم���وع �سكان الكوريتني ،كما
قتل فيها نح���و � 40ألف ًا م���ن الع�سكريني
الأمريكيني ،وجُ رح فيها �أكرث من � 100ألف،
و�أدت �إىل تكري�س تق�سيم كوريا.
الواليات املتحدة ت�سعى للحفاظ على
دورها وموقعها ،خ�صو�ص ًا بعد �أن تخلّ�صت

م���ن «عقدة فيتن���ام» ،بت�أثري من «حقنة
ال�شجاعة» الت���ي تلقتها بهجوم «تنظيم
القاعدة» على �أبراج نيويورك عام ،2001
فهاجمت �أفغان�ست���ان واحتلته يف العام
نف�سه ،ث���م �أتبعت ذلك بغزو العراق ،ومنذ
ذلك الوقت ي�شهد العامل ت�سارع ًا وت�ضخُّ م ًا
لعربدة القوة الأمريكية يف �أكرث من مكان،
بع�ضها ب�ش���كل مبا��ش�ر ،وبع�ضها الآخر
حروب ًا بالوكالة ت�شنه���ا وا�شنطن يف كل
االجتاهات ،خ�صو�ص��� ًا �أنها باتت جتد من
يق���ف يف وجهه���ا يرف�ض �أحادي���ة قيادة
العامل وي�س���وق لتعددي���ة قطبية ،ت�شمل
رو�سي���ا وال�صني ،ورمب���ا دو ًال �أخرى قوية
تطمح لهذا الدور.
يف ظل هذه الأجواء ،جاءت ت�رصيحات
الرئي����س الأمريك���ي دونال���د ترامب ،غري
امل�سبوق���ة والعنيفة ،لت�ص���ب الزيت على
النار ،حيث ه���دد كوريا ال�شمالية ،موجّ ه ًا
كالمه مبا�رشة للرئي����س الكوري ال�شمايل
كي���م حونغ �أون ،حيث ق���ال �إن «الغ�ضب
ال�شديد مل يكن كافياً» ،لي�ضيف« :لقد قلل

من احرتام بلدنا ،لق���د قال �أ�شياء مرعبة،
ومعي �أنا ال ميكن ل���ه �أن يفلت هكذا ،لقد
تغيرّ املعطى».
جاء ذلك التهدي���د بعد فر�ض عقوبات
دولي���ة بحق بيونغ يان���غ ،بطلب و�ضغط
�أمريكيَّ�ي�ن� ،سايرتها في���ه كل من ال�صني
ورو�سي���ا ،على خلفي���ة تطويرها لأنظمة
�صاروخي���ة بال�ستية بعي���دة املدى ،ترى
وا�شنط���ن �أنها تهدد �أمنها وتطال �أرا�ضيها،
ما دف���ع الرئي����س الكوري ال�شم���ايل �إىل
التهدي���د بق�ص���ف القواع���د الأمريكية يف
جزي���رة «غ���وان» يف املحي���ط الهادئ،
الأم���ر الذي دفع ترامب للقول« :لرنى ماذا
�سيفعل مع غوان ،يف حال فعل �شيئا �ضد
غوان ،فم���ا �سيح�صل �ضد كوريا ال�شمالية
�سيكون حدث مل يح�صل حل���د الآن �أبداً».
و�أ�ض���اف« :هذا لي�س حت���دٍّ ،هذا �إعالن لن
ي�ستطيع اال�ستم���رار يف تهديد غوان ،ولن
يهدد الوالي���ات املتح���دة االمريكية ولن
يهدد اليابان ،ولن ي�ستمرّ يف تهديد كوريا
اجلنوبية».

ال���ر ّد الك���وري كان وا�ضح���اً؛ ب����أن
الوالي���ات املتحدة �ستغ���رق يف «بحر
من اللهب فوق اخليال» ،ب�سبب ت�صعيد
حتركاتها �ضد برامج بيونغ يانغ النووية
وال�صاروخية ،والت�سلُّح الع�سكري القوي
�أ�ضحى خي���اراً ا�سرتاتيجي ًا ال مفرّ منه،
ملنع وقوع �أية حرب �ضد ال�شعب الكوري
ال�شمايل ،الذي �سبق له �أن عاي�ش جتربة
حرب م�أ�ساوية يف املا�ضي ،كما �أعلنت
كوري���ا ال�شمالية �أن نحو  3.5مليون من
مواطنيها �أعربوا عن ا�ستعدادهم للتطوُّع
واالن�ضم���ام للق���وات امل�سلح���ة ،بغية
الت�صدي للعقوبات الأممية اجلديدة �ضد
بيونغ يانغ وقتال الواليات املتحدة.
يف املقابل ،جتدر متابعة ت�رصيحات
امل�س�ؤول�ي�ن يف الياب���ان و�سي���وول،
اخلائفتني من كونهم���ا ال�ضحية الأوىل
لأي حرب �أمريكية على كوريا ال�شمالية،
فالبل���دان يق���ر�آن معادلة تق���ول :قرر
الأمريكي���ون انتخاب رجل غ�ي�ر متّزن
�سيا�سي ًا وقراراته غري حم�سوبة (دونالد

ترامب) ،فجاء من ي�ضع يف وجهه رج ًال
ال يختل���ف عنه كث�ي�راً ،بل ق���د يفوقه
مغام���رة ،فالزعيم الكوري ال�شمايل كيم
جون���غ �أون عنيد ومغام���ر ،لكنه لي�س
براغماتي ًا مث���ل امللياردي���ر الأمريكي
ترام���ب ،ال���ذي لديه الكث�ي�ر ليخ�رسه،
عل���ى العك�س من جون���غ �أون ،الذي �إذا
تراج���ع عن رف�ض���ه وحماربته الهيمنة
الأمريكي���ة ،يكون قد خ��س�ر كل �شيء،
لذلك ت�صدر دعوات ع���ن القوى الدولية
الفاعلة ،حتذر من الت�صعيد وتدعو حلل
امل�س�ألة بالتفاو����ض ،ففي حال تطبيق
وا�شنطن �سيناري���و ع�سكري ًا �ضد كوريا
ال�شمالية� ،سرت ّد هذه بكل ما لديها ولن
تقف ال�صني ورو�سي���ا مكتوفتي الأيدي،
مم���ا يرجح اجلنوح نحو التهدئة وي�ؤكد
�ص���دق الر�ؤي���ة التي تق���ول «�إن عناد
وجن���ون بيونغ يان���غ� ،سيعقلن عربدة
القوة الأمريكية».

عدنان ال�ساحلي
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البروفيسور حطيط وقع كتابه «كشف الخفاء عن مغالطات عاشوراء»
وقّ���ع الربوفي�سور ن�سيب حطيط كتابه
«ك�شف اخلفاء ع���ن مغالطات عا�شوراء»،
ال�صادر عن «دار املحجة البي�ضاء للن�رش»،
يف مقر النادي احل�سيني النبطية ،بح�ضور
امل�ست�ش���ار الثقايف لل�سف���ارة الإيرانية د.
حمم���د مهدي �رشيعتم���دار ،و�إم���ام بلدة
النبطية ال�شيخ عبد احل�سني �صادق ،ومدير
الدرا�س���ات يف وزارة الإعالم خ�رض ماجد،
والعميدي���ن املتقاعدي���ن حمم���د عبا�س
و�أمني حطيط ،وممثل قيادة حركة «�أمل»
ع�ض���و املكت���ب ال�سيا�سي حمم���د غزال،
وع�ضو �إقليم اجلن���وب ح�سان �صفا ،ووفد
من قيادة «حزب اهلل» يف اجلنوب ،وممثل
جتم���ع علماء جبل عام���ل ال�شيخ جودت
حطيط ،ونائب الأمني العام الحتاد ال ُكتّاب
اللبناني�ي�ن ال�شيخ ف�ضل خم���در ،ور�ؤ�ساء
بلديات وفعاليات ثقافية واجتماعية.
وقد �ألقى الربوفي�س���ور ن�سيب حطيط
كلمة اعت�ب�ر فيها �أن عا�ش���وراء تعرّ�ضت
لكثري م���ن الإ�شكاالت والتحريف والتعدي،
بق�ص���د تقدي�سها ورفع �ش�أنه���ا ،حيث �إن
فريق��� ًا �أخذ طريق املبالغ���ة حتى الغلو،
ليبينّ قدا�سة احل�سني و�شجاعته ومنزلته
عند اهلل �سبحانه وتعاىل ،فجذب عا�شوراء
نحو الطقو�سية املفرطة واملفرغة؛ �سيا�سي ًا
واجتماعي���اً ..وفري���ق �آخ���ر ح���اول الرد
ب�أ�سلوب جامد ،حتى كان ينفي الدمعة من
الإمام احل�سني ،ويلغي كل موقف عاطفي،
وه���ذا تع ٍّد �أي�ضاً ،وفري���ق ثالث ي�سري بني
الفريق�ي�ن؛ ال يُلغي الطقو�سي���ة وال ينبذ
ال�سيا�سة ،لكن بدون حزبية ،ويقع اجلمهور
العام ،وكذلك عا�شوراء ،يف دائرة االرتباك
ال�سيا�س���ي ،م�ضاف��� ًا �إىل احل�صار واحلرب

الربوفي�سري ن�سيب حطيط يلقي كلمته

على عا�شوراء من �أعدائه���ا مذهبياً ،ومن
�أعدائها �سيا�سياً.
و�أو�ض���ح حطي���ط �أن «ه���ذه الدرا�سة
حت���اول الإ�ضاءة على اجل���ذور التاريخية
لبع�ض املرا�سم العا�شورائية ،وااللتبا�سات
حوله���ا ،بعيداً عن التع�صُّ ���ب واملحورية
حول ر�أي واحد ،بل االنحياز �إىل احلقيقة»،
الفت ًا �إىل �أنها «حتاول فتح الطريق للحوار
ومنا�ش���دة الفقهاء لإقف���ال مناطق الفراغ
عل���ى الت�رشيع ،ل�س ّد مناف���ذ االخرتاق من
قبَل امل�شبوهني والأعداء� ،أو من قبَل بع�ض
التجّ ار �أو املخل�صني الب�سطاء».
و�ألقى ال�شيخ �صادق كلمة ر�أى فيها �أن
«مدر�سة عا�ش���وراء لي�ست مدر�سة خا�صة
�أرادها النب���ي و�آله للم�سلمني ال�شيعة ،بل
هي مدر�سة وا�سعة �سع���ة العامل ب�أكمله،

وم���ن هذا �أنفذ �إىل كت���اب امل�ؤلف حطيط،
لأحيّ���ي بادئ ًا �شهامت���ه وغريته العقيدية
الت���ي دفعت���ه �إىل و�ض���ع ه���ذا الكت���اب
اجلامع» ،منوّه ًا بنقطة هامة جدا �أوردها
يف كتاب���ه ،وهي هاج�س كل الغيارى على
�أمتهم العربية والإ�سالمية ،عنيت احلر�ص
على وح���دة ومتا�س���ك الأم���ة الإ�سالمية
و�شعوبها ،حي���ث عر�ض تطابق الكثري من
�أع�ل�ام �إخواننا ال�سُّ نة يف القدمي والع�صور
الأخرية يف �إ�شادته���م ومتجيدهم ملوقف
الإمام احل�س�ي�ن ،و�إدانتهم ليزيد وجرميته
النك���راء ،كاملح���دّث الذهب���ي والع���امل
ال�سيوطي».
ويف اخلتام ،مت �إهداء ن�سخ من الكتاب
عل���ى احلا�رضي���ن وتوقيع م���ن الدكتور
حطيط.

«ك�ش���ف اخلفاء ع���ن مغالطات
عا�شوراء» كتاب يقدم فيه الربوفي�سور
ن�سيب حطي���ط درا�سة قيمة جداً عن
ال�سرية العا�شورائية ،وي�سلّط ال�ضوء
عل���ى اجل���ذور التاريخي���ة لبع�ض
املرا�سم لهذه املنا�سبة ،وااللتبا�سات
حولها ،بعيداً عن �أي �أفق �ضيّق �أو �أي
حمورية حول ر�أي ما.
وجُ ��� ّل م���ا يبغي���ه الربوفي�سور
حطيط ه���و االنحي���از �إىل احلقيقة،
والو�صول �إليها لتح�صني «عا�شوراء»
م���ن التحريف املتعمّ���د� ،أو احل�صار
م���ن قبل �أعدائها� ،أو من تلك املغاالة
املذمومة التي يلج��� أ� �إليها البع�ض،
يف حماول���ة جلذب اجلمه���ور العام
�إىل الذك���رى احلزينة اخلال���دة ،و�إن
كان بنوايا ح�سن���ة وطيبة و�صادقة
يف معظمه���ا ،لكن ثمة م���ن يحاول
من بع�ض اخلطب���اء وقارئي ال�سرية
الذين يبحثون عن ال�شهرة والظهور،
وو�ضع ذواتهم يف «هالة» القدا�سة،
يف حماولة ا�ستغالل �سيئة لعواطف
اجلمهور.
«ك�ش���ف اخلفاء ع���ن مغالطات
عا�شوراء» قد تكون املحاولة الأوىل
يف الع��ص�ر احلديث التي يعمل فيها
الباحث على تنزيه املنا�سبة اخلالدة
من بع����ض الأدران التي ن�ش�أت على
مدى قرون ،و�أجر الربوفي�سور ن�سيب
حطيط �أنه قام به���ذا االجناز الهام،
وبذل���ك ي�صري له �أج���ران ،لأنه يفتح

الطري���ق وا�سع���ة للح���وار بني ذوي
االخت�صا����ص والعلماء ،و�سحبها من
التداول بني اجلمه���ور العام لتقليل
اخل�ل�اف والأ�رضار ،وهو ما ق�صد ذلك
�إال بق�ص���د �سليم وم�شك���ور قربة هلل
تعاىل ،وح�سبنا �أنه قد بد�أ ذلك فع ًال
منذ اللحظ���ة الأوىل لإطالق الكتاب
الهام ،الذي با�رشه من حا�رضة جبل
عامل مدينة النبطي���ة ،وحتديداً من
ناديه���ا احل�سيني ،وم���ن ت�سنى له
ح�ض���ور االحتفال ال���ذي متيّز بح�شد
نوع���ي ،يكت�ش���ف �أن حمل���ة الوعي
واحلوار حولها قد بد�أت فعالً.

�أحمد

حسين معاز يواصل إبداعاته الفنية واإلنسانية

ست الحسن ..سلوى البنا توسع ّ
همها الفلسطيني

يوا�صل املهند�س الفنان
فرتة مغلف ًا تذكاري ًا للفنان
ح�س�ي�ن مع���از �إبداعات���ه
الهنغ���اري ك�شونتف���اري
بتفاعل���ه م���ع املنا�سبات
كو�ست���ا تيف���ادار ،الذي زار
التي أ�ثّ���رت يف حياة الأمة
لبن���ان يف بداي���ة الق���رن
والوطن والنا�س� ،سواء كانوا
الع�رشي���ن ،وخلّ���د الوط���ن
�أفراداً ترك���وا ب�صماتهم يف
ال�صغري بثالث لوحات هي:
احلي���اة الوطنية �أو القومية
بعلب���ك ،الأرزة الوحي���دة
�أو الثقافي���ة والفكري���ة �أو
واحلج �إىل �أرز لبنان ر�سمها
منا�سبات و�أح���داث وطنية
ب�ي�ن عام���ي  1906و،1907
كربى� ،أو كانوا جمموعات.
وتعت�ب�ر لوحة احلج �إىل �أرز
ويف جدي���ده� ،إ�ص���داره
لبن���ان ايقونه اعمال الفنان
مغلف ت���ذكاري يف الذكرى
الهنغاري و�أ�شهرها.
الثالث�ي�ن ال�ست�شهاد املبدع
وي�سجَّ ���ل هن���ا لل�صديق
املغلف التكرميي
الفل�سطين���ي الفنان ال�شهيد
الفن���ان ح�سني مع���از �أنه
للفنان ال�شهيد ناجي العلي
ناجي العل���ي ،حيث ت�ضمّن
يقدم للبنانيني فنان ًا عاملي ًا
املغل���ف ال���ذي �صمم���ه
طليعي���اً ،بوا�سط���ة مغلف
املهند����س معاز بطريقة �إبداعية و�ضمّنه ع�رش ي�شكل تكرمي ًا له وحتية لفنه.
بطاق���ات على �أحد وجهيها ر�سم ًا كاريكاتريي ًا
كما �أ�صدر املهند�س مع���از مغلف ًا تكرميي ًا
للفن���ان ناجي العل���ي يف حين���ه ،وما يزال للثائر الأممي ت�شي غيفارا ،الذي ما يزال يلهم
حدث��� ًا هام ًا لأنه كان تعبرياً �ساطع ًا عن واقع �شباب الع���امل التواق �إىل التح���رر ال�سيا�سي
مر نعي�ش���ه ،وترك على الوج���ه الآخر مربع ًا واالقت�ص���ادي واالجتماع���ي ،والتخل����ص
فارغ ًا على طرفه �صورة حلنظلة تقول�« :أخي واالنعتاق من الن�ي�ر االمربيايل ..وي�ضاف �إىل
الق���ارىء ،ار�سم ما يجول يف خاطرك» ،وك�أنه املغل���ف التكرمي���ي ،بطاقة تذكاري���ة عليها
بذلك ي�ؤكد �أن حنظلة ناجي العلي ما زال حي ًا �صورة للثائر الأمم���ي �صممها املهند�س معاز
بيننا ،فلنم أل فراغ���ه بر�سوم العرب والتجارب من ق�صا�صات ال�صحف ،ف�أتت ب�شكل بديع فيها
واملرارات ..والأفراح �أي�ضاً.
الكثري من املعاين الرمزية.
يذك���ر �أن املهند�س معاز كان قد �أ�صدر قبل

الزميل���ة والروائية
�سل���وى البن���ا ام���ر�أة
م�أخوذة دوم��� ًا باله ّم
الفل�سطين���ي ،ال���ذي
ينعك����س ب�شكل وا�ضح
يف نتاجه���ا الأدب���ي
والروائي ب�شكل خا�ص
.
يف روايتها اجلديدة،
مل تخ���رج «�س���ت
ح�سنه���ا» ع���ن اله ّم
ال���ذي ي�سكنه���ا ،و�إن
كانت �أخ���ذت هذا اله ّم
�إىل الإط���ار الأو�س���ع،
ذل���ك لأن الأر�ض التي
باركنا حولها� ،أي ب�ل�اد ال�شام ،على حد
التهدي���د امل�صريي ،ما يجع���ل الأمة �أمام
مهم���ة الوجود واال�ستم���رار ..فثمة �رصاع
الأمل الذي متثّله «�ست احل�سن يف ليلتها
الأخرية».
ثم���ة تاريخ ثق���ايف ح�ض���اري متثّله
«وردة» تل���ك احل�سن���اء الت���ى ترمز �إىل
بالد ال�شام بكل جمالها وعبق ح�ضارتها
وقيمه���ا وت�صديها لهجم���ة «الدواع�ش»
املتمثّلة بغربان الع�رص وذبّاحي الغزالن
وهمجيته���م ووح�شيته���م ،وحماولته���م
متزيق ه���ذا الوطن وت�شويهه وردة ال يرى

فيها «ال�شي���خ فواز»
الذي ميثل «الدواع�ش»
وثقافتهم اجلاهلية �أكرث
من �س���تّ احلُ�سْ ن ،التي
متثّ���ل حتدي��� ًا �صارخ ًا
لرجولته ،ويقف �أمامها
عاج���زاً يج�ت�رّ ع���اره
وعجزه.
يف «�س���تّ احلُ�سْ ن»
حت�رض اليم���ن كق�ضية
��ص�راع �أي�ض��� ًا ينت�رص
فيها احلق يف النهاية،
البط���ل ح�س���ن ميث���ل
البندقية املقاومة كما
متثّ���ل وردة �أو �س���تّ
احلُ�سْ ن بالد ال�شام يف رواية تتداخل فيها
الرمزي���ة مع الواقع ب�أ�سلوب �شعري �سل�س
ي�ضيء بكثافة على الواقع.
لي�ست حقيق���ة وال خياالً ،كالهما مع ًا
هذه «�ستّ احلُ�سْ ن» التي حتاكي لياليها
غرابة اخليال وده�شت���ه ..و�صدمة الواقع
وب�شاعته وم���ا بني احلقيق���ة واخليال..
املا�ض���ي واحلا��ض�ر خي���وط مت�شابكة..
و�أ�رسار وكوابي����س حتب�س الأنفا�س ونفق
طوي���ل بطول لي���ايل �س���تّ احلُ�سْ ن تنتج
رواي���ة ال�رصاع ما بني القي���م احل�ضارية
اجلميلة وهجمة غربان الع�رص.
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الشيخ جبري التقى السفير السوري:
محور سورية والمقاومة يعزز انتصاراته
التق���ى �أمني عام حركة الأم���ة؛ ال�شيخ عبد اهلل جربي ،مع وفد من «احلركة»� ،سفري
اجلمهورية العربية ال�سورية يف لبنان د.علي عبد الكرمي علي ،حيث تخلل اللقاء عر�ض
ملجمل التطورات الإقليمية والدولية.
وهن����أ ال�شيخ جربي القيادة ال�سورية؛ �رشيكة املقاوم���ة اللبنانية ،باالنت�صار على
العدو «الإ�رسائيلي» يف حرب متوز � -آب .2006
وكان ت�أكي���د على �أن �سورية بقيادتها و�شعبها وجي�شها التي �صمدت على امل�ؤامرة
واحلرب الكونية عليها ،لن تفرّط ب�سيادتها الوطنية ،وهي مع حمورها املقاوم يعزوزن
�صمودهم وانت�صاراتهم.

وفد من حركة األمة زار المكتب السياسي لحركة أمل
زار الأم�ي�ن العام حلركة الأم���ة؛ ال�شيخ عبد اهلل جربي ،على ر�أ�س وفد من قيادة
«احلركة» ،املكتب ال�سيا�س���ي حلركة �أمل ،حيث التقى احلاج جميل حايك؛ رئي�س
املكتب ال�سيا�سي ،بح�ضور �أع�ضاء من املكتب.
احلاج جمي���ل حايك �أ�شاد بالدور الوحدوي ال���ذي ت�ؤديه حركة الأمة لتح�صني
ال�ساحة الوطنية.
بدوره ،قدّم وفد حركة الأمة التهاين بانت�صارات حرب متوز على العدو ال�صهيوين،
وعل���ى الوجه الآخر لهذا العدو املتمثل بالإرهاب التكفريي ،منوه ًا باملوقف والدور
الوطن���ي الذي ي�ضطلع به الرئي�س نبيه بري خ�ل�ال الأزمات ال�صعبة التي ع�صفت
بلبنان ،والذي �ساهم يف حفظ الوطن.
وكان���ت منا�سب���ة للت�أكيد عل���ى خيار الوح���دة ملواجهة املخاط���ر املحدقة
بامل�سلم�ي�ن ،واتُفق على �رضورة التوا�صل من �أجل حتقيق الأهداف امل�شرتكة حلفظ
الأمن واال�ستقرار ،والوقوف على م�صالح املواطنني.

لقاء علمائي دعمًا لمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة»
ملنا�سبة الذك���رى  11النت�صار
مت���وز � -آب  ،2006نظّ���م علم���ا ُء
دين؛ من الهيئ��� ِة ال�سُّ ني ِة لنُ�رص ِة
املقاوم���ة ،واللق���اء الت�ضامن���ي
الوطن���ي ،وحرك��� ِة الإ�ص�ل�احِ
والوَح���دة ،وحرك��� ِة الأمّ���ة ،لقا ًء
علمائي��� ًا دعم��� ًا ملعادلة اجلي�ش
وال�شعب واملقاومة ،يف مق ِّر حرك ِة
الأم ِة ببريوت.
بد أ� اللقاء بكلمة ترحيبية من
ف�ضيلة ال�شيخ نزار جوخدار ،بعدها
�ألقى رئي����س اللق���اء الت�ضامني
الوطني؛ �سماحة ال�شيخ م�صطفى
مل����ص ،كلمة �أ�شار فيه���ا �إىل �أننا
�أمام حت ٍّد كب�ي�ر هو حتدي الفتنة؛
فتن���ة التكفري والإره���اب والقتل
با�سم الدين ،وهذه الفتنة �شديدة
حتت���اج �إىل جه���د الفك���ر وجهد
ال�سي���ف مع���اً ،قائ�ل�اً « :بالأم�س
انت�رصت املقاومة بجهاد ال�سالح،
فمتى يتهي أ� العلماء جلهاد الفكر
ومواجهة الفتنة كما ينبغي»..؟
ثم �ألق���ى �سماحة ال�شيخ بالل
ال�شحيم���ي كلمة با�س���م الهيئ ِة
ال�سُّ ني ِة لنُ�رص ِة املقاومة� ،أكد فيها
�أن املعركة التي يخو�ضها اجلي�ش
اللبناين �ضد الإره���اب التكفريي
التمودي هي يف ذات احلني ن�رصة
لفل�سطني ،م�شدداً على �أن الإرهاب

التكفريي هو الوجه الآخر للإرهاب
ال�صهي���وين .ولف���ت �سماحته �إىل
�أن حرب مت���وز � -آب � 2006أكدت
�أن املقاومة ه���ي ال�سالح الوحيد
لهزمي���ة العدو ،وق���د جتلى ذلك
م�ؤخ���راً يف انت�صاره���ا عل���ى
الإرهاب يف جرود عر�سال ،والتي
�ستُ�ستكم���ل يف مواجه���ة اجلي�ش
اللبناين لـ«داع����ش»؛ بدعم من
املقاومة واجلي�ش ال�سوري ،م�شدداً
عل���ى �أن مثلث «ال�شعب واجلي�ش
واملقاومة» �سينت�رص حتماً.
وبع���د ق�صي���دة م���ن وح���ي

املنا�سب���ة� ،ألقاها ع�ض���و الهيئة
ال�سُّ نية لن��ص�رة املقاومة ،وع�ضو
الهيئة الإدارية يف جتمع العلماء
امل�سلمني؛ �سماحة ال�شيخ �إبراهيم
الربي���دي ،ر�أى �أمني ع���ام حركة
الأمة؛ ال�شي���خ عبد اهلل جربي� ،أن
الن�رص جتدد يف �شهر �آب هذا العام،
من �أق�صى اجلنوب �إىل �أعلى القمم
واجلبال ،ب�سواع���د �أبطال اجلي�ش
اللبن���اين ،وبدم���اء املجاهدين،
وبالثالثية املا�سي���ة ،ومب�ساندة
ال�شقيقة الك�ب�رى �سورية ،وبدعم
اجلمهورية الإ�سالمية.

الشيخ جبري التقى المفتي قبالن

التق���ى �أمني ع���ام حركة الأمة؛ ال�شي���خ عبد اهلل ج�ب�ري ،مع وفد من
«احلرك���ة»؛ املفتي اجلعفري املمتاز ال�شيخ �أحمد قبالن ،حيث كان بحث
يف خمتلف التطورات ،و�رضورة الوحدة وتوحيد ال�صف الإ�سالمي ملواجهة
ما تتعرّ�ض له الأمة من الإرهاب التكفريي.
وبارك ال�شيخ جربي للمفتى قبالن بانت�صار متوز � 2006شاكراً �إياه على
الر�سالة املمي���زة التي �أر�سلها �سماحته للمجاهدي���ن يف اجلرود ،م�شيداً
بال���دور الإيجابي الذي �أدته تل���ك الر�سالة يف انت�ص���ار اللبنانيني على
التكفرييني.
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وحدة دم الشهداء تتجلى في تجمع علماء المسلمين
�أق���ام جتمع علماء امل�سلمني حف ًال تكرميي��� ًا لوالدي ال�شهيدين حممد خ�رض
الكب�ش؛ ال�شي���خ خ�رض الكب�ش ،وحممد ر�ضا قا�سم عبي���د؛ ال�شيخ قا�سم عبيد،
بح�ض���ور رئي�س املجل�س ال�سيا�سي يف ح���زب اهلل �سماحة ال�سيد �إبراهيم �أمني
ال�سيد ،وعدد كبري من علماء امل�سلمني.
تكلم يف احلفل رئي����س الهيئة الإدارية يف التجمع ال�شيخ الدكتور ح�سان
عبد اهلل قائالً:
م���ن دم الأطهار ،ومنهم ال�شهيدان� ،شهيدا الوح���دة الإ�سالمية احلقة ،اللذان
ق�ضيا م�سلم�ي�ن هلل تعاىل ،ال �سُ ني ًا وال �شيعياً ،ق�ضيا متحدين بالدم ومت�آزرين
مب���ا جمع الوال���دان ال�شيخان من قيَم الوح���دة ومل ير�ضي���ا �إال �أن ير�سّ خاها
بال�شهادة حتت راية الدفاع املقد�س عن الإ�سالم املحمدي الأ�صيل ..من دم هذين
العزيزي���ن �سيع���رف امل�شككون واملتطاولون على نه���ج املقاومة يف خيارها
املنطقي والبديهي يف الدفاع املقد�س �أن املقاومة ال حتتاج �إىل تربير ملا تقوم
به ،و�أن املجتمع احلا�ضن لها يتنامى �سُ ني ًا و�شيعي ًا وعلوي ًا ودرزي ًا وم�سيحي ًا
بعك�س ما روّجوا له منذ فرتة ب�أن جمهور املقاومة ابتد أ� يتذمر من هذه احلرب
التي تخو�ضها يف �سورية.
ويف نهاي���ة احلفل قدّم التجمع لكل من ال�شيخ خ�رض الكب�ش وال�شيخ قا�سم
عبيد درع ًا تكرميياً.

ّ
حركة األمة نظمت اعتصامًا تضامنيًا مع المرابطين في المسجد األقصى
رف�ض ًا لالنتهاكات ال�صهيوني���ة بحق املقد�سات ،نظّمت
حركة الأمة اعت�صام��� ًا ت�ضامني ًا مع املرابطني يف امل�سجد
الأق�ص���ى املبارك ،مب�شارك���ة فعالي���ات �سيا�سية وحزبية
لبنانية وفل�سطينية ،يف م�سجد ال�شيخ �أحمد كفتارو ببريوت.
�أم�ي�ن ع���ام «احلركة»؛ ال�شي���خ عبد اهلل ج�ب�ري ،قال:
«نتوجّ ه بالتحية �إىل �أهلنا املرابطني يف امل�سجد الأق�صى،
ونقول له���م :هنيئ ًا لكم ،ف�أنتم تتحمّل���ون عنا وعن جميع
العرب وامل�سلمني عبئ الت�صدي للمتطرفني واالحتالل ،ذاك
العدو الإ�رسائيلي الذي ال يفهم �إال لغة القوة ولغة املقاومة،
وعلي���ه �أن يفهم �أن �سلوكه العن�رص ّي جتاه امل�سجد الأق�صى
املبارك ،وال�شع���ب الفل�سطيني ،لن يقاب���ل �إال بر ّد جهادي
م�سلّح ،كما فعل الأبطال الثالثة».
و�أ�شار ف�ضيلته �إىل �أن �أعداء الأمة حاولوا حرْف البو�صلة
عن هدفها ال�صحيح ،وهو حترير فل�سطني ،وتطهري املقد�سات

جمعية «قولنا والعمل» تحيي ذكرى انتصار 2006

�أحيت جمعية «قولنا والعمل» ذكرى
االنت�ص���ار يف �آب  ،2006وكان���ت كلمات
عدة �أكدت جميعها على «خيار املقاومة
لتحقي���ق االنت�ص���ارات ،وثالثية ال�شعب
واجلي�ش واملقاومة».
كلم���ة اجلبه���ة ال�شعبي���ة لتحري���ر
فل�سطني  -القيادة العامة �ألقاها م�س�ؤول
�إقلي���م لبن���ان؛ �أب���و كفاح غ���ازي ،الذي
ق���ال« :لق���د �أثبتت الأح���داث �أن مطامع
الع���دو ال�صهيوين لي�س له���ا حدود ،و�أن
خي���ار املقاومة وحده �أثب���ت جدواه يف

لبن���ان وفل�سط�ي�ن و�إرادة ال�شع���ب يف
القد����س ال�رشي���ف ،و�إننا ن�ؤك���د مت�سكنا
بح���ق العودة والتحري���ر ،حيث �إن خيار
املقاومة واالنتفا�ض���ة والوحدة الوطنية
عل���ى برنامج وطني مق���اوم هو الطريق
الأق�رص لدحر الع���دوان وحترير فل�سطني
واملقد�سات».
ع�ضو املجل����س ال�سيا�سي يف «تيار
املردة» فريا ميني قال���ت :حينما �أجنزت
املقاومة االنت�صار يف جرود عر�سال ،كان
اجلي�ش الوطني �سنده���ا وظهريها ،وهذا

التالحم ب�ي�ن اجلي�ش واملقاومة ال تفرقه
ال �سيا�سات عابرة وال خطابات مارقة».
ع�ض���و كتل���ة الوف���اء للمقاوم���ة؛
النائب نوار ال�ساحل���ي� ،أكد يف كلمته
�أن القاعدة ال�شعبي���ة لكل الأفرقاء يف
لبن���ان ،مبن فيها من نختلف معهم يف
ال�سيا�سة ،هم مع ه���ذا االنت�صار الذي
حتق���ق م�ؤخراً ،ومع ثالثي���ة «ال�شعب
واجلي����ش واملقاوم���ة» ،وق���ال :اليوم
املعركة م�ستمرة ،ونح���ن مع اجلي�ش
�سنقاتل من اجلانب ال�سوري ،ونحن يف
ت�رصُّف اجلي�ش اللبناين ،الذي �سينت�رص
على هذا الإرهاب التكفريي.
و�أكد رئي�س جمعية «قولنا والعمل»؛
ال�شي���خ �أحم���د القط���ان� ،أن الق�ضي���ة
الفل�سطينية هي الق�ضية الأم التي جتتمع
عليه���ا كل الأمة وكل �أحرار العامل ،وقال:
�إننا نعي����ش يف ظل انت�ص���ارات عظيمة
حتققه���ا مقاوم���ة عظيمة� ..إنن���ا نفتخر
ونعت���ز مبدر�سة املقاومة ،فهذه املقاومة
ه���ي لكل �أحرار العامل ،فمن �أراد �أن يكون
�رشيكاً بالن�رص ف�أهالً و�سهالً به.

من رج����س ال�صهاينة املحتلني« ،لذلك جن���د �أن �رصخات
امل�سج���د الأق�صى مل حترك النخوة العربية والإ�سالمية لدى
البع����ض ،بل فتح���وا �أبوابهم للغا�ص���ب ،و�أعلنوا عالقاتهم
معه».
من جانبه دان ممث���ل حركة «حما�س» يف لبنان؛ علي
بركة ،ما يتعر�ض له امل�سجد الأق�صى املبارك من خمططات
خطرية تهدف �إىل تق�سيمه زماني ًا ومكاني ًا متهيداً لال�ستيالء
عليه وبناء الهيكل املزعوم.
وحول طلب البع�ض من رئي����س حكومة العدو بنيامني
نتنياهو فت���ح �أبواب الأق�صى ،قال بركة :ال نريد من �أحد �أن
ي�ستج���دي العدو للدخول �إىل الأق�صى ،نريد �أن ندخل عنوة؛
كما دخل �ص�ل�اح الدين الأيوبي وجي�شه ،م�ؤكداً �أن فل�سطني
هي ق�ضية الأمة ،وحمور ال�رصاع ،وهي �أي�ض ًا عنوان التالقي
والتالحم بني �أمتنا.

وفد من حركة األمة زار سفير أندونيسيا
مهنئًا بالعيد الوطني

زار �أم�ي�ن ع���ام حرك���ة الأمة؛ ال�شي���خ عبد اهلل جربي ،م���ع وفد من
«احلركة»� ،سفري �أندوني�سي���ا يف لبنان؛ �أحمد خازم خميدي ،حيث قدّم
له التهاين بالعيد الوطني جلمهورية �أندوني�سيا ال�صديقة.
مت خاللها عر����ض التطورات املحلي���ة والإقليمية
وكان���ت منا�سبة ّ
والدولي���ة .وقد حيّ���ا ال�شيخ جربي ال���دور الرائد الذي تق���وم الكتيبة
الأندوني�سي���ة يف �إطار الق���وات الدولية العامل���ة يف اجلنوب اللبناين
(اليونيفيل).
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كاريكاتير

هل ينقذ شعر اإلنسان البشرية من الكوارث البيئية؟
تو�صّ ل باحثون �أ�سرتاليون �إىل بديل
رخي�ص وموجود بوفرة يتمثل يف �شعر
الإن�����س��ان ،ي�ساعد يف تنظيف البحار
واملحيطات من الت�رسب النفطي الذي
ي�سبب كوارث بيئية حقيقية غاية يف
اخلطورة ،تتمثل يف تلوث البيئة البحرية
وانقرا�ض ماليني الكائنات البحرية،
وقتل الطيور واحليوانات والنباتات،
وت�ؤثر �سلب ًا على �صحة الإن�سان عن
طريق تلوث الغذاء.
وقال الباحثون �إن خملفات ال�شعر
املتمثل يف ال�شعر املتبقي نتيجة
الق�ص داخ��ل ال�صالونات وامل��ن��ازل،
و�سيلة �أرخ�ص و�أكرث �أمان ًا من البال�ستيك
ال�صناعي امل�ستخدَم حالي ًا يف تنظيف
املحيطات والبحار من النفط املت�رسب،
نظراً �إىل �أن �شعر الإن�سان يُعترب مادة

بيولوجية طبيعية قادرة على امت�صا�ص
الزيت بنحو � 3إىل  9مرات �أ�ضعاف حجم
ال�شعرة ،الأم��ر الذي يف�سرّ حتوُّل �شعر
كثري من الأ�شخا�ص �إىل دهني.
و�أو�ضح الباحثون �أن التلوُّث البحري
ا�ستقطب يف الآون��ة الأخ�يرة اهتمام ًا
مت��ت مناق�شة عما
�إعالمي ًا عاملياً ،و ّ
�إذا كانت هناك �أن��واع �أخرى من املواد
امل�شتتة للنفط بد ًال من تلك امل�ستخدمة
حالي ًا وت�سبب تلوث وم�شاكل و�أ�رضار
�أكرث بكثري من نفعها يف امت�صا�ص النفط
املت�رسب.
ووجد الباحثون �أن �شعر الإن�سان
لديه قدرة هائلة على امت�صا�ص الزيت
وغ�ي�ره م��ن ال�����س��وائ��ل ،ح��ي��ث تنت�رش
ب�صيالت ال�شعر داخل العديد من الثقوب
والفتحات التي ميكن �أن يتجمع �أو

ينزلق فيها النفط والزيت ،المت�صا�صه،
بالإ�ضافة �إىل �أن ال�شعر ال يطفو على
�سطح امل��اء ،مثل الإ�سفنج ،بل يعمل
مبنزلة �سطح ما�ص للزيت.
وكان تقرير �صدر م�ؤخراً قد حذّرمن
الت�أثري اخلطري للبال�ستيك ال�صناعي الذي
يُ�ستخدم يف امت�صا�ص النفط املت�رسب
يف املحيطات العاملية ،مع توقعات
بزيادة �أعداد املخلفات البال�ستيكية عن
الأ�سماك يف البحار بحلول عام .2050
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن ال�شعر ميكن
�إعادة ا�ستخدامه عدة مرات دون �أن يفقد
مزاياه� ،أو قدرته على امت�صا�ص النفط
املت�رسب ،بالإ�ضافة �إىل �أن��ه يتمتع
ب��ق��درات امت�صا�ص �أعلى من اخل�شب
والقطن.

َ
األجواء الحالية هي األكثر حرًا منذ ألفي عام ..لماذا؟

�أظهرت درا�سة حديثة ،وبعد مراقبة يف جميع القارات واملحيطات� ،أن الأر�ض الآن �أكرث حرارة مما كانت عليه
قبل  2000عام على الأقل.
وك�شفت الدرا�سة �أن بع�ض هذه املوازين الطبيعية غطت فرتة  2000كلها مبعدل طول يبلغ � 760سنة.
وكانت الدرا�سة تتبّعت ما حدث للمناخ على مدى الزمن من خالل العديد من م�صادر املعلومات التاريخية ،ت�ضمنت
حلقات الأ�شجار ،ولبّ اجلليد ،وروا�سب البحريات والبحار ،وال�شعاب املرجانية ،والروا�سب املعدنية ،وال�سجالت املدونة.
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.
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