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معركة الجرود.. كيف استطاع لبنان 

استثمار الخالف الخليجي؟

لماذا تخشى السعودية
هزيمة اإلرهاب في سورية؟

أين زعماء العرب مما يجري
في المسجد األقصى؟

وحدة المصير بين »ثّوار األرز« 
و»ثّوار الجرود«

FRIDAY 28 JULY - 2017 
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تنظر منظمات حقوقية وجماعات معنّية بحقوق االإن�شان بقلق �شديد 
ال�شعودية،  اململكة  يف  ال�شيف  يف  الرقاب  بقطع  االإعـــدام  عمليات  لت�شاُرع 
حيث �شدرت بحق 17 مواطناً اأحكام باالإعدام بُتَهم تتعلق بالتظاهر، وكان 
وهــو يف طريقه  املطار  اعُتقل يف  عاماً(  املتهمني )17  اأحــد  اأن  فيها  الفتاً 
ال�شتكمال درا�شته يف جامعة وي�شرتن يف ميت�شغن االأمريكية، فيما مواطن 

اآخر حمكوم باالإعدام وهو يعاين من العمى وال�شمم!

ألمـــــــة واحـــــــدة

AT H A B AT 439

قلق جمعيات حقوق اإلنسان من األحكام السعودية

السيد نصر اهلل: نحن أمام انتصار عسكري وميداني كبير تحقق في 48 ساعة

الجيش التركي في الخليج.. 
لمواجهة السعودية

نسيب فواز: المغتربون جاهزون لحل أزمة الكهرباء 
والبنى التحتية بسرعة.. وبأقل التكاليف
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مثلث المقاومة وثالوثها..
من العراق إلى سورية ولبنان

انتظ���رت عر�س���ال وجرودها ث���اث �س���نوات لتحريرها من 

اجلماعات الإرهابي���ة التكفريية؛ وقتها، تزامن احتال عر�س���ال 

وجرودها م���ن قَبل تنظيَمي »داع����ش« و»جبهة الن�رصة«، مع 

�سيط���رة ما �سمي »الدولة الإ�سامي���ة يف العراق وال�سام« على 

املو�س���ل، واإعان اأبو بكر البغدادي قي���ام »اخلافة الإ�سامية« 

والدع���وة اإىل مبايعت���ه، مما اأغ�س���ب زعيم » القاع���دة« اأمين 

الظواه���ري، ال���ذي رف�ش ما قام ب���ه البغدادي واعت���ر اأن اأمري 

»الن�رصة« اأبو حممد اجلولين ميّثله.

انتهت معارك املو�سل التي خا�سها اجلي�ش العراقي مب�ساندة 

»احل�س���د ال�سعبي« له، وفتوى ال�سي���د علي ال�سي�ستاين مبقاتلة 

التكفرييني، والتف���اف ال�سعب العراقي حول جي�سه، والذي �سّجل 

النت�سار على »داع�ش«، و�سقوط دولة »اخلرافة الإ�سامية« كما 

�سماها رئي�ش الوزراء العراقي حيدر العبادي.

النت�س���ار يف العراق، وانته���اء العملي���ات الع�سكرية على 

ط���ول ال�سل�سلة ال�رصقية من اجلانب ال�سوري يف الزبداين وجبال 

القلمون وراأ����ش املعرة ويرود وقارة، فت���ح الباب لاإعان عن 

معركة حترير جرود عر�سال، من قَبل ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل، الذي 

اأعطى قبل اأكرث من �سهرين فر�سة لاإرهابيني يف هذه اجلرود باأن 

يخلوه���ا بحّل �سيا�سي يوؤّمن لهم اخلروج منها اإىل اأماكن اأخرى، 

اإل اأن الإرهابي���ني ماطلوا يف الوقت، وعطل���وا املفاو�سات التي 

كانت جتري عر و�سطاء ملغادرة املنطقة دون اإراقة الدم، اإل اأنهم 

اأ�رصّوا على النتحار وخو�ش املعركة التي ا�ستاأخرتها املقاومة 

م���ع اجلي�ش ال�سوري ل�ستنفاد كل احللول، ومّلا ف�سلت اأو تعرّثت، 

كان ل ّب���د من قرار مل يتاأّخر عنه �سي���د املقاومة، فكانت �ساعة 

ال�سفر التي اطلقت املعركة الع�سكرية.

كان التق���دم يف امليدان �رصيعًا، وانه���ارت مواقع الإرهابيني 

اأم���ام رجال املقاوم���ة الأبطال؛ من فليط���ا اإىل وادي اخليل، يف 

م�ساح���ة جغرافي���ة ت�س���ل اإىل 300 كلم2، وفيها ت���ال ووديان 

ومغ���اور، كم���ا اأن اجلي�ش اللبناين كان يف موق���ع الدفاع، ف�سّد 

اأكرث من هجوم لاإرهابيني كانوا يحاولون التقدم باجتاه عر�سال 

البلدة وخميمات النازحني، اإل اأن العر�ساليني وقفوا وراء اجلي�ش 

اللبناين معلنني اأنهم مع حترير بلدتهم من الإرهابيني املخرّبني.

هذه التط���ورات املت�سارع���ة فتحت معركة ج���رود عر�سال، 

و�سّجل���ت املقاومة واجلي����ش ال�سوري فيها انت�س���ارات جديدة 

ت�س���اف اإىل �سل�سلة النت�سارات التي تتحقق يف اأكرث من منطقة 

يف �سورية، الت���ي ت�سّدت وجنح النظام برئا�س���ة الدكتور ب�سار 

الأ�سد يف اأن يفر����ش معادلة بقائه على راأ�ش الدولة التي بقيت 

دة يف موؤ�س�ساتها. موحَّ

اإن املعرك���ة يف جرود عر�سال ت�س���اف اإىل ما يحققه حمور 

املقاوم���ة منذ عقود، رغ���م املوؤامرات علي���ه، والت�سدي لها هو 

يف املثلث الذي يبداأ من الع���راق اإىل �سورية ولبنان، ومن خال 

ثالوث »اجلي�ش وال�سع���ب واملقاومة«، وهو ما يطبَّق يف الدول 

الثاث، الت���ي اأف�سلت خمطط »ال�رصق الأو�س���ط اجلديد« ور�سم 

خرائ���ط جديدة للمنطقة على غ���رار »�سايك�ش بيكو«، بدعم من 

دول �سديقة على راأ�سها رو�سيا الحتادية واجلمهورية الإ�سامية 

الإيرانية.

النائب ال�صابق في�صل الداوود
الأمني العام حلركة الن�سال اللبناين العربي

االفتتاحية

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

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

يرغب البع����ش اعتب���اَر اأن ال�سوء الأخ�رص 

ال���دويل والإقليم���ي قد اأعطي ملع���ارك حترير 

جرود عر�سال م���ن اإرهابيي »جبهة الن�رصة«، 

والق�ساء على هذه املنظمة يف �سورية ولبنان، 

من منطل���ق اأنه���ا حم�سوبة على قط���ر، لكن 

امل�سكل���ة يف لبن���ان اأن املكابري���ن من بقايا 

»ث���وار الأرز« ل يرغبون بالع���راف بالواقع 

واحلقيقة؛ اأن املقاوم���ة ل تنتظر �سوءاً اأخ�رَص 

م���ن اأحد عندما جتد اأن حتري���ر جرود عر�سال 

من الإرهابيني بات �رصويًا، واأن دور »داع�ش« 

يف اجلرود اآٍت بع���د اأن انتهت »الن�رصة«، واأن 

الهزمي���ة التي ُمني بها الإره���اب يف املو�سل، 

والت���ي �سُيمنى بها يف الرق���ة، واحتمال جلوء 

الهاربني من القتال هناك اإىل جرود عر�سال هي 

من العوامل الأ�سا�سية التي وّقتت املعركة، لكن 

العامل الرئي�ش والأول هو الن�سجام يف القرار 

ال�سراتيجي الوطني بني فخامة الرئي�ش عون 

وقيادتي اجلي�ش واملقاومة بوجوب اإنهاء خطر 

عة يف الإقليم  الإرهاب وارتدادات هزميته املتوقَّ

على لبنان.

لي�ست م�ستبَعدة هذه ال�سدمة التي تعي�سها 

فل���ول »14 اآذار«، اأم���ام النت�س���ارات الكبرية 

املت�سارع���ة التي حّققتها املقاومة يف اجلرود، 

واإذا كان هناك َمن ح���اول ال�سطياد املذهبي، 

لقطف ال�سارع يف النتخابات النيابية املقبلة؛ 

با�ستغ���ال كذبة حر�سهم عل���ى بلدة عر�سال، 

فاإن رئي�ش بلديتها با�سل احلجريي الذي رّحب 

باجلي����ش اللبن���اين فور انتخابه ع���ام 2016، 

اأثبت اأنه على قدر من الوعي الوطني والنتماء 

اللبناين م���ا ل متتلكه كل طيور البوم الناعقة 

التي ت�ستعد للرحيل عن ال�ساحة ال�سعبية، بعد 

اأن توال���ت هزائمها منذ التحرير عام 2000 اإىل 

متوز 2006، اإىل الن����رص ال�ساحق على الن�رصة 

اليوم، ول فرق لدى هذه الفلول اإىل َمن تنتمي؛ 

»الن����رصة« اأو »داع�ش«، مادام هدف بقاياها 

ه���و هو ل يتغري: ا�ستغ���ال الإرهاب حتى اآخر 

حلظ���ات الن���زاع يف معركتها احلاق���دة على 

املقاومة.

وب�رصف النظر عن موقف دار الفتوى الذي مل 

يرَق اإىل م�ستوى هذا ال�ستحقاق الوطني الكبري؛ 

با�ستع���ادة اأكرث م���ن 350 كيلومراً مربعًا من 

الأرا�سي اللبنانية املحتلة يف جرود عر�سال، 

وراأ�ش بعلبك والقاع قريب���ًا جداً، فاإن بيانات 

»تيار امل�ستقب���ل« جاءت م�سين���ة ومعيبة؛ 

كما يف كل ا�ستحقاق وطن���ي، ل�سيما تكليف 

الرئي�ش فوؤاد ال�سنيورة ب�سياغتها، باإيعاز من 

�سيد »بي���ت الو�سط«، ال���ذي كان واقفًا على 

بوابة البي���ت الأبي�ش بانتظ���ار ر�سا ترامب، 

ال���ذي اأ�ساد باجلي�ش اللبناين واعتر حزب اهلل 

اإرهابي���ًا، لكن ما اجلدي���د يف ت�رصيح ترامب 

مادام ح���زب اهلل »اإرهابي���ًا« و�ساحه »غري 

�رصعي«، لكنه يف نظر الغالبية ال�ساحقة من 

اللبنانية مقاومة �رصيفة، ولول »�ساحه غري 

ال�رصعي« ملا بقي لل�رصعية اللبنانية موطىء 

قدم يف لبنان.

ل�»تي���ار  ال�سائن���ة  البيان���ات  وم���ع 

امل�ستقب���ل«، توالت ت�رصيح���ات العار من 

نواب���ه، وم���ن »القوات«، لدرج���ة اأن نائب 

رئي�ش احلكومة »القواتي« اعتر اأن معركة 

عر�سال خارجية!

لكن الأهم هو ت�رصي���ح نائب »امل�ستقبل« 

جمال اجلراح، ال���ذي اأثبت اأن فلول »14 اآذار« 

ما زالت تراه���ن على الوهم حني قال: »داع�ش 

وجبه���ة الن�رصة وكل م���ن ميار�ش الإرهاب هو 

اإرهابي، لكن هناك ثورة �سورية وجي�ش حرّ من 

حقه اأن يثور عل���ى الظلم«، معتراً اأن »حزب 

اهلل توّرط يف هذه امل�ساألة ووّرط لبنان«، وقال: 

»لن يكون هناك انت�سار يف جرود عر�سال، واإذا 

انت�رص حزب اهلل فعلى من �سينت�رص«؟

نحن جنيب: رغ���م اأن اإطالة �سماحة الأمني 

العام حلزب اهلل م�س���اء الأربعاء اخت�رصت كل 

الإجابات عن اأوهام »فلول تراهن على فلول«، 

نقول للج���راح ولفوؤاد ال�سني���ورة الذي وا�سل 

مفاو�سات اللحظات الأخرية مع الإرهابي »اأبو 

طاقي���ة«، لإنقاذ اأبو مالك التل���ي، الذي ماأت 

جث���ث �سياطينه التال بف�س���ل دماء جماهدي 

املقاومة:

�سينت�رص ح���زب اهلل على الإره���اب كما مل 

ينت�رص اأحد يف اأمة العرب..

�سينت�رص عل���ى رعاة الإره���اب؛ من اأمريكا 

اإىل اأوروبا اإىل »اإ�رصائي���ل«، و�سوًل اإىل تركيا 

وال�سعودي���ة، وعل���ى كل ال���دول الأدوات التي 

تتباكى على الإرهاب يف اأق�سى جرود عر�سال 

ول يرف لها جفن اأم���ام �سحق كرامات العرب 

يف �ساحات الأق�سى.

�سينت����رص على كل من يري���د ال�10452 كلم 

مربع ع���ر اخلطاب���ات وال�س���كاوى اإىل الأمم 

املتحدة، وعلى من يطعن بالظهر من ي�ستعيد 

الأرا�س���ي املحتلة وي�ستعيد بدم���اء ال�سهادة 

كل م���ر من ال����10452، هذا الرق���م الذي بات 

�سيمفوني���ة يعزفها لبناني���ون خانعون، ل بل 

عماء.

و�سينت�رص اأخرياً، مع حلفائه، على من انت�رص 

عليهم وطني���ًا و�سعبيًا يف الداخ���ل اللبناين، 

وباتوا خارج احل�سابات، لأنهم جماعة زواريب 

مذهبية، واأ�سغر من اأن ُيح�سب لهم ح�ساب يف 

الإجنازات الوطني���ة العظيمة، وما على »ثّوار 

الأرز« هوؤلء �سوى التوقف عن رهانات خائبة 

خائنة، اأو اللح���اق بفلول »ثوار اجلرود«، لأن 

م�سري الثورتني الكاذبتني واحد.

اأمني اأبو را�صد

أحــداثأحــداث2

وحدة المصير بين »ثّوار األرز« و»ثّوار الجرود«

انسجام القرار االستراتيجي 
بين عون وقيادتي الجيش 

والمقاومة أوجب إنهاء خطر 
اإلرهاب وارتدادات هزيمته 

عة على لبنان المتوقَّ

املكابرون من بقايا »ثوار االأرز« ال يرغبون باالعرتاف بالواقع واحلقيقة
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همسات

َعَتب كَن�سي

اأبدى مرجع كن�سي عتبه الكبري على قطب �سيا�سي م�سيحي 

لأن���ه اأم���ام كل التطورات اجلارية مل ُيطل���ق موقفًا وا�سحًا 

يف تاأيي���ده للجي�ش اللبناين، ول يف ق�سي���ة احلملة التي 

تعرّ����ش لها من البع�ش على خلفية مداهماته يف خميمات 

النازحني واعتقاله بع�ش الإرهابيني.

دائمًا.. ابحثوا عن ال�سنيورة

لوحظ اأنه بعد اأن طلعت اأ�سوات عديدة من »تيار امل�ستقبل«، 

تتح��دث عن ثالثي��ة »ال�س��عب واجلي�ش واملقاوم��ة« بعد بدء 

معرك��ة جرود عر�س��ال، خرج��ت كتلة »امل�س��تقبل« النيابية، 

برئا�س��ة الرئي���ش ف��وؤاد ال�س��نيورة، ببي��ان ُو�س��ف باإع��ادة 

»الأمور اإىل ن�سابها« يف »التيار الأزرق«؛ بالتاأكيد على اأننا 

»�سد حزب اهلل واملقاومة«.

بقايا »الن�رصة«

لف���ت العميد املتقاعد �سام���ل روك���ز اإىل اأن بقايا عنا�رص 

»جبهة الن�رصة« يت�سلل���ون اإىل خميمات النازحني، داعيًا 

اإىل حتويل املخيمات اإىل منطقة ع�سكرية للجي�ش.

اعتقال �سبكة »داع�سية«

متّكن��ت �سعبة املعلومات يف قوى الأمن الداخلي من اعتقال 

نة من خم�سة اأفراد من التابعية ال�سورية، مرتبطة  �سبك��ة مكوَّ

ب�»داع�ش«، ونطاق عملها تراوح بني بريوت ومنطقة الدورة، 

وكانوا ينتط��رون ورود التعليمات النهائي��ة من اأمريهم يف 

الداخل ال�سوري للقيام باأعمال اإرهابية.

متّنيات

ك�سف معار�ش �سوري اأن جهات اإقليمية ودولية متّنت عليه 

عدم الك�سف اأو الإع���ان عن �سيطرة »جبهة الن�رصة« على 

مدينة اإدلب وج���زء وا�سع من املحافظة، خوفًا من حتويلها 

اإىل مو�سل اأو رقة جديدة.

رف�ش تخفي�ش مرتبات النواب

ت��رّدد اأن نائبًا طرح تخفي�ش روات��ب النواب يف اإطار متويل 

�سل�سلة الرتب والرواتب، فجاءه الرّد من ع�سو يف الكتلة التي 

ينتمي اإليها برف�ش هذا الطرح.

اأ�سئلة �سعبية

ت�ساءل���ت اأو�ساط �سعبية عن م�سري »�س���وق اأبو رّخو�سة« 

ال���ذي تنّظمه »حركة ال�سعب« يف و�س���ط بريوت كل �سهر، 

والذي توّقف مع بدء �سهر رم�سان املبارك، ومل يحدد موعداً 

له بعد.

ورطة

نائ��ب �سابق وجد نف�س��ه يف ورطة بعد تخّل��ي حزب من »14 

اآذار« عن��ه يف الق�س��اء ال��ذي كان نائب��ًا عنه، واأعل��ن تبّنيه 

ملر�س��ح اآخ��ر، يف وقت كان ه��ذا النائب ال�ساب��ق قد ا�ستعدى 

كل النا�ش.

فرار

ترددت معلومات اأن خم�سة �سجناء كانوا موقوفني يف �سجن 

ف�سيل���ة النهر التابعة لقوى الأم���ن الداخلي قد متّكنوا من 

الفرار.

حتذير

نّب��ه خرباء اقت�ساديون من ت���رف الهيئات القت�سادية، 

م�س��رياً اإىل بيانه��ا الأخ��ري ال��ذي قال��ت في��ه اإن »�سل�سل��ة 

ال�رائب �سيكون لها تاأثري كارثي على القت�ساد واملجتمع 

��ني، و�سيه��ّز ال�سالم��ة املالي��ة للبن��ان وت�سنيف��ه  اللبنانيَّ

الئتماين ومرتك��زات القت�ساد اللبناين«، معتربين اأن ذلك 

يحم��ل يف طياته حتذيرات ت�ستهدف لبنان والعهد و�سالمة 

الل��رية، معيدي��ن التذكري بت�ريح��ات مماثل��ة �سابقه قبل 

العام 1992، وما تبعها من انهيار للعملة الوطنية.

تخوُّف نفطي

اأبدت مراجع اقت�سادية كرى تخوُّفها من اأن تنقل ال�سعودية 

اأزماته���ا امل�ستفحل���ة وحروبه���ا يف املنطق���ة اإىل منظمة 

»اأوبك«، حي���ث �ستح�سل عندها فو�س���ى نفطية كرى يف 

الأ�سواق، وتدهُور يف الأ�سعار، �ستكون الريا�ش اأكر �سحاياه.

من يعرف طبيع���ة اجلرود التي 

اقتحمه���ا �سباب »حزب اهلل« على 

احلدود ال�رصقية بني لبنان و�سورية، 

يدرك خط���ورة واأهمية هذا الإجناز 

ال���ذي حقق���ه »احل���زب« يف كل 

احل�سابات، فه���ذه اجلبال ال�ساهقة 

القا�سية املن���اخ، ال�سا�سعة عر�سًا 

وطوًل، املتحكمة بكل ما يحيط بها 

راً لها اأن تكون  ويجاورها، كان مقدَّ

اأح���د اأبرز اأبواب احل���رب الأمريكية 

على �سورية، من جهة الغرب، فيما 

تتكّف���ل تركي���ا والأردن والوج���ود 

الأمريك���ي يف الع���راق با�ستكمال 

اإ�سقاط �سورية،  احل�سار الرامي اإىل 

وتدمريها وال�ستياء على قرارها. 

لذلك، حترير ه���ذه اجلرود لي�ش 

جمرّد حتييد واإلغاء جليب تتح�سن 

فيه الع�ساب���ات التكفريية، بل هو 

اإقفال الأبواب على م�رصوع بكامله، 

اإىل احت���ال لبن���ان  كان يه���دف 

وحتويل���ه، كله، اأو ج���زء منه، اإىل 

اإمارة تكفريية تك���ون مرفاأً وبوابة 

لإدخال الدعم الب�رصي واللوج�ستي 

القادم من دول العدوان اإىل الداخل 

ال�س���وري، وكانت ق���وى »14 اآذار« 

جزءاً من اأدوات هذه املوؤامرة، خدمة 

ال�سهيوين   - الأمريك���ي  للم�رصوع 

ل �سعوديًا وخليجيًا. املموَّ

ول���و راجعن���ا جمل���ة حمطات 

ل�»احلريرية  ال�سيا�س���ي  امل�رصوع 

ال�سيا�سي���ة« الت���ي تتزع���م قوى 

»14 اآذار«، لوجدن���ا اأنه���ا منذ اأن 

وطاأت اأقدامه���ا اأر�ش لبنان؛ عندما 

�سعودية«  كانت جم���رد »حال���ة 

قب���ل اأن تتذكر هويته���ا اللبنانية، 

كان ن�س���ب عينيه���ا حتويل لبنان 

و�سورية، بال�سيا�سة والقوة الناعمة 

والر�س���وة، اإىل ذيل تاب���ع لاأهواء 

لل�سيا�سات  اخلا�سع���ة  ال�سعودية 

الأمريكية و»الإ�رصائيلية«.

ولأن »احلريري���ة« ف�سل���ت عر 

الناعم���ة يف حتقي���ق  ال�سيا�س���ة 

يف  الأمريكي  ال�سع���ودي،  اله���دف 

حقيقت���ه، ج���رى اغتي���ال الرئي�ش 

رفي���ق احلري���ري، لينّف���ذ اأ�سحاب 

عثمان(  )كقمي�ش  بدم���ه  امل�رصوع 

م���ا عجزوا ع���ن حتقيق���ه بقامته، 

وكل  اآذار«   14« ق���وى  ولتك�س���ف 

من تاجر بدم���اء الرئي�ش احلريري 

حقيق���ة امل�رصوع، من خال عدائها 

راأ�ش  التي رفعت  الأعمى للمقاومة 

الأمة، واأعادت �سيئ���ًا من كرامتها، 

وبعدائها ل�سورية التي جعلت منها 

اآخر نظ���ام عربي يتم�سك  قيادتها 

�سعبها  وبحق  فل�سط���ني،  ببو�سلة 

يف حتريرها والعودة اإليها.

كان الره���ان الأمريك���ي وتابعه 

العربي على العدوان »الإ�رصائيلي« 

ليحقق لهم غايته���م يف التخلُّ�ش 

م���ن كل م���ا ينّغ�ش عي����ش واأمن 

الع���دو »الإ�رصائيل���ي«، وكان َهّم 

عرب اأمريكا حت�سري املناخ املائم 

لإعان تفاهمهم القدمي وال�رصي مع 

احلركة ال�سهيونية، فعندما متّكنوا 

عام 1982 من التخلُّ�ش من املقاومة 

الفل�سطينية، فوجئوا بنب�ش احلياة 

يف ه���ذه الأمة، وب���روح العنفوان 

الثورة  القادم م���ع رياح  والكرامة 

ي�ستنه�ش  اإي���ران،  يف  الإ�سامي���ة 

�سب���اب لبنان ملواجه���ة الحتال 

»الإ�رصائيلي«، فكان تاأ�سي�ش حزب 

اهلل طعنة عميقة لآمال املتخاذلني 

واملتواطئني، الذين مل يركوا يومًا 

مي���ر اإل و�سكك���وا يف قيم���ة ودور 

الأرواح والدماء الغالية التي قّدمها 

املقاوم���ون دفاعًا عن لبنان، حتى 

اأج���روا الحت���ال »الإ�رصائيلي« 

الأرا�سي  على النهزام من معظ���م 

اللبنانية ع���ام 2000، من دون قيد 

اأو �رصوط. 

الهيمنة  م����رصوع  اأ�سحاب  لكّن 

اأمريكيني  �سهاينة  املنطق���ة،  على 

و»اإ�رصائيلي���ني« وعرب���ًا، ح�رّصوا 

ملعرك���ة التخل�ش م���ن املقاومة، 

فقتل���وا رفي���ق احلري���ري لإ�سغال 

املقاوم���ة يف الداخل، ويف عزّ هذا 

الإ�سغال �سّن���ت »اإ�رصائيل« عدوان 

متوز 2006، لإبادة وتدمري كل بيئة 

املقاوم���ة، التي �سم���دت وخّيبت 

�سعيهم واأ�سقطت اآمالهم، حيث هزم 

املقاومون »اجلي�ش الذي ل ُيقهر«، 

ومرّغ���وا اأنف���ه يف ت���راب ووحول 

اجلنوب، و�سط موقف عربي اأعلنته 

ال�سعودية وم�رص والأردن والإمارت، 

اأدانت فيه املقاومة، واإنحازت للعدو 

اأدواتها  عمل���ت  فيما  ال�سهي���وين، 

يف لبنان عل���ى حماولة ال�ستياء 

على كامل مفاتيح ال�سلطة واحلكم 

فيه، لكنها ف�سلت يف اإ�سقاط رئي�ش 

اإمي���ل حلود،  املقاوم  اجلمهوري���ة 

كما ف�سل���ت يف الهيمنة على قرار 

املوؤ�س�سة الع�سكرية.

منذ ذلك التاريخ، تتاحق هزائم 

»14 اآذار«؛ م���ن قبولها بامل�ساركة 

يف حكومات وحدة وطنية مع حزب 

اهلل، اإىل هزمي���ة ميلي�سياته���ا يف 

7 اأيار 2008، الت���ي اأ�سقطت قرارات 
حكوم���ة ف���وؤاد ال�سني���ورة )5 اأيار 

2008(، اإىل اإ�سق���اط حكومة الرئي�ش 
�سع���د احلري���ري وهو عل���ى باب 

باراك اأوباما، اإىل ف�سل احلريري يف 

تر�سي���ح ع�سو من كتلت���ه لرئا�سة 

اجلمهورية، ث���م تخلّيه عن حليفه 

�سم���ري جعج���ع، وتبّني���ه تر�سيح 

حليف �سوري���ة واملقاومة �سليمان 

لتاأيي���د  ا�سط���راره  اإىل  فرجني���ة، 

انتخاب مر�سح ح���زب اهلل؛ العماد 

مي�سال عون رئي�سًا للباد.

هذه امل�سرية الطويلة من الف�سل، 

اآذار«، باعتبارها  جعلت قوى »14 

اأداًة يف امل����رصوع الأمريكي املموَّل 

م����رصوع  تنخ���رط يف  خليجي���ًا، 

اإ�سق���اط �سوري���ة؛ يف ره���ان على 

اأن هزميته���ا واإحلاقه���ا باملع�سكر 

الأمريك���ي، تعن���ي احل���اق لبنان 

معها يف املع�سك���ر ذاته، وبالتايل 

منها،  والتخل�ش  املقاوم���ة  �رصب 

لذلك كان لفت���ًا اهتمام اجلماعات 

د  امل�سلح���ة يف �سورية على التح�سُّ

قرب احلدود اللبنانية، لتكون منفذاً 

له���م اإىل البح���ر، وموطئ���ًا لإمارة 

مزعومة اأرادوا اإقامتها، لكن كل تلك 

الرهان���ات وامل�ساريع �سقطت حتت 

�رصب���ات املقاومة، وبفع���ل دماء 

جماهديه���ا، واآخر ه���ذه الرهانات 

كانت »اإم���ارة جرد عر�سال«، التي 

اأرادته���ا ق���وى »14 اآذار« جي�س���ًا 

لها، »تفت���ح« به دم�س���ق لتحّط 

طائرة �سع���د احلريري، مثلما اأعلن 

بل�سان���ه، وت�سيطر ب���ه على لبنان 

وت����رصب املقاوم���ة، حمقِّقة اأغلى 

ه���دف لاأمريك���ي و»الإ�رصائيلي« 

واأتباعهما من احُلكام العرب.

عدنان ال�صاحلي

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

تحرير الجرود الشرقية: سقوط آلخر رهانات »14 آذار«

تحرير جرود عرسال 
ينهي »آمال« البعض 

بإمكانية احتالل لبنان 
وتحويله إلى إمارة 

تكفيرية

جماهدو املقاومة االإ�صالمية يرفعون العلم اللبناين وراية حزب اهلل بعد تطهري اإحدى املرتفعات من م�صلحي »جبهة الن�صرة«
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ل
ُّ
ي« توّسل »إسرائيل« للتدخ

ّ
»التل

السيناريو الخطير الذي نسفه حزب الله
باأيام قليلة ن�سف حزب اهلل خمطط 

�س���ّت �سنوات م���ن العم���ل اللوج�ستي 

واال�ستخباري ال�س���اق الذي �ساركت فيه 

»اإ�رسائي���ل« ودول كربى حليفة لها يف 

املنطقة به���دف قطع راأ�س املقاومة.. تل 

اأبيب ت�سع���ر بال�سدمة مرة اأخرى، وهي 

تتابع االإجناز الع�سكري الهائل ملقاتلي 

اأعق���د ت�ساري�س لبنانية  »احلزب« يف 

- �سوري���ة، بوجه م�سلّح���ني تكفريّيني 

اً  مّتت تعبئته���م ل�سنوات ط���وال حت�رسرُّ

للمواجهة الكربى مع ح���زب اهلل.. اإال اأن 

»�سدمة النتائ���ج« حتّولت اإىل »كارثة 

ا�سرتاتيجي���ة«، ح�س���ب تو�سي���ف اأحد 

الع�سكري���ني »االإ�رسائيليني«  املحللني 

عل���ى القناة الثاني���ة العربية، مل يرتّدد 

بتحذير تل اأبيب من مغّبة الدخول على 

خ���ط املع���ارك التي يخو�سه���ا مقاتلو 

احل���زب �سد امل�سلح���ني »احللفاء« يف 

ج���رود عر�سال، يف وق���ت ك�سف م�سدر 

�سحايف رو�س���ي اأن ج���رااًل �سابقًا يف 

اجلي����س »االإ�رسائيلي« نقل عن م�سوؤول 

اأردين و�سفه ب�»رفيع امل�ستوى«،  اأمني 

معلوم���ات ت�س���ري اإىل مفاج���اأة »غري 

م�سبوقة« اأعّده���ا احلزب ل�»ا�رسائيل«، 

رداً عل���ى اأي �رسبة باجت���اه اأهداف له 

ع على  يف اجلرود، من م���كان غري متوقَّ

االإطالق.

حت���ى اللحظ���ة بقي م�س���ري »اأمري 

جبه���ة الن�رسة« يف القلم���ون اأبو مالك 

التلي جمهواًل، ما خال بع�س املعلومات 

ال�سحفية اللبنانية التي ذكرت اأنه طلب 

اال�ست�سالم م���ع جمموعته، بع���د اأربعة 

اأيام على انطالق املعارك، والتي ُح�سمت 

ل�سالح ح���زب اهلل. التلي م���ازال يراهن 

���ل »اإ�رسائيل���ي« يعيد خلط  عل���ى تدخرُّ

اأوراق ونتائ���ج املعركة، �سيما اأن تقارير 

عدة اأك���دت اأنه اأر�سل طلب���ًا ُملحًا لقادة 

»اإ�رسائيليني« ب�رسورة امل�سارعة يف �سّن 

غارات على مواقع احلزب يف اجلرود؛ على 

غرار تلك الت���ي كانت ت�ستهدف ما كانت 

تّدعي���ه »اإ�رسائيل«: حم���والت �سواريخ 

»كا����رسة« يف طريقها اإىل تر�سانة حزب 

اهلل. كما اأك���دت التقاري���ر اأن التلّي اأوفد 

اثن���ني من املقربني ل���ه لالجتماع باأحد 

�سب���اط جهاز »اأم���ان االإ�رسائيلي«، يف 

اإح���دى م�ستعمرات اجل���والن، قبل يومني 

من حتديد �ساعة �سف���ر انطالق املعارك 

يف اجلرود، اأعقب���ه تعزيز غرفة عمليات 

»الن����رسة« يف موق���ع حق���اب اخليل؛ 

باأجه���زة ات�ساالت مبا����رسة مع اجلهاز 

املذكور، اإال اأن مقاتل���ي املقاومة عمدوا 

اإىل الت�سوي�س عل���ى موجات ات�ساالتهم، 

لتم�سح اأي فاعلية الإدارة العمليات، قبل 

اأن يجهز مقاتلو نخبة »الر�سوان« عليها 

وتف�س���ي النتيج���ة اإىل مقتل َم���ن فيها، 

بينهم اأحد و�سيَط���ي التلّي اللذين التقيا 

�ساب���ط اجلهاز »االإ�رسائيل���ي« االأ�سبوع 

املا�س���ي، ح�سب ما رّجح���ت معلومات 

�سحافية مواكبة.

ي���درك ح���زب اهلل اأن الالعب االأقوى 

ونتائج  مبجري���ات  واملعني  »اخلفي« 

معركة اجلرود ب�سكل كبري هو »اإ�رسائيل«، 

الت���ي مل تبخ���ل م���ع دول حليفة لها 

يف املنطق���ة بتقدمي الدع���م الت�سليحي 

التي  امل�سلّحة  للمجاميع  واال�ستخباري 

زرعته���ا على طول ال�سل�سل���ة ال�رسقية، 

به���دف فر�سها تهدي���داً وحب���اًل يطّوق 

عنق املقاوم���ة. وت�سع قيادة »احلزب« 

اإمكاني���ة التدخ���ل »االإ�رسائيل���ي« يف 

جمرى املعارك اجلاري���ة، احتمااًل قويًا، 

ولذل���ك اأبلغت جهات اإقليمي���ة اأن الرد 

ر قد تلجاأ اإليه »اإ�رسائيل«  عل���ى اأي تهورُّ

اأُخذ باحل�سبان، ومّت جتهيزه قبل اإعطاء 

اإ�سارة �سفر انطالق العمليات الع�سكرية.

 ثم���ة �سيناريو خط���ري كان ُير�سم 

للبن���ان، التّف عليه ح���زب اهلل ون�سفه 

من خالل عملياته يف اجل���رود، قبل اأن 

يجد طريق���ه اإىل التنفيذ، ولعبت دم�سق 

دوراً كب���رياً يف اإحباط���ه، م���ن خ���الل 

م�ساندة الطريان احلربي ال�سوري املرّكزة 

والالفت���ة يف العملي���ات الع�سكرية منذ 

بدئها، والأول مرة خارج احلدود.. فلنعد 

اإىل االأيام التي �سبقت حتديد �ساعة �سفر 

انطالق معارك اجلرود.

 بق���درة ق���ادر وبتوقي���ت خبي���ث 

وم�سبوه ُحرِّك ملف النازحني ال�سوريني 

يف لبن���ان، وانت����رست مقاط���ع فيديو 

متبادلة و�سائعات م�سمومة على و�سائل 

التوا�س���ل بني اللبناني���ني وال�سوريني، 

�رست كالن���ار يف اله�سيم، بق�سد تاأليب 

ال�سعبني على بع�سهما البع�س، وتهييج 

م�ساعراحلق���د وال�سغين���ة بينهم���ا اإىل 

احل���دود الق�سوى، يف حلظ���ة مف�سلية 

ي�سهده���ا املي���دان ال�سوري، ال���ذي اأبرز 

ا�سرتاتيجية غ���ري م�سبوقة  انت�س���ارات 

�سهر  ال�س���وري وحلفائ���ه منذ  للجي�س 

حزيران املا�سي. الغرف ال�سوداء حترّكت 

�رسيع���ًا؛ املطلوب اإح���داث فتنة ع�سواء 

حت���رق الطرفني على حد �س���واء، تزامنًا 

مع حتريك جمر املخيمات الفل�سطينية، 

عل���ى اأّن تدخل �رسب���ات »اإ�رسائيلية« 

�س���د مواقع ح���زب اهلل يف اجلرود، ينفذ 

من خاللها اإرهابيو »الن�رسة« للدخول 

عل���ى اخلط والزحف نح���و عر�سال وما 

بعدها، مبا يف�سي اإىل فر�س واقع خطري 

يف لبنان يكّبل اأي���دي املقاومة، وك�سف 

ظهري اجلي�س ال�سوري يف اجلانب االآخر، 

وبالت���ايل اإع���ادة االأم���ور امليدانية يف 

�سورية اإىل املربع االأول.

معلومات �سحفية لبنانية ك�سفت اأن 

حزبًا لبنانيًا فاع���اًل، معاديًا للمقاومة، 

ن�ّسق م���ع جهات اإقليمي���ة معادية هذا 

ال�سيناري���و م���ن األفه اإىل يائ���ه، بق�سد 

اإ�سعال فتيل تقاتل دموي بني اللبنانيني 

وال�سوريني يف لبنان لي�سار اإىل حتقيق 

ه���دف يتمّثل باملطالبة بق���وات دولية 

تعق���ب جل�سة طارئة ملجل�س االأمن، وقد 

ُيفهم من هنا »لغ���ز« احلراك االأمريكي 

امل�سبوه من���ذ اأ�سُهر يف لبن���ان، بهدف 

ا�ستح���داث قاع���دة ع�سكري���ة اأمريكية 

يف مط���ار ري���اق، اإال اأن حزب اهلل ن�سف 

ال�سيناريو املزَمع، وا�ستبق بدء عملياته 

يف اجلرود ب�رسبات ا�ستباقية بدت الفتة 

جداً، عرب تعاون���ه مع خمابرات اجلي�س 

اللبن���اين، يف اجتث���اث روؤو�س وخاليا 

الفل�سطينية،  املخيم���ات  اإرهابي���ة يف 

اأف�ست اإىل حتييدها، ما �سّكل للمقاومني 

مظلة اآمنة خ���الل عملياتهم، اأف�ست اإىل 

هذا الن�رس الكا�سح.

هي معرك���ة ال تنف�سل عن املعارك 

اال�سرتاتيجّي���ة الت���ي خا�سه���ا اجلي�س 

العرب���ي ال�س���وري وح���زب اهلل و�سواًل 

اإىل احل���دود ال�سوري���ة - العراقية، وال 

�سّك يف اأنه���ا �سّكلت حدث���ًا ا�ستثنائيًا 

اإ�ساف���ة اإىل م�سمونها ور�سائلها  كبرياً، 

ونتائجها الع�سكرية، »�سّيما اأنها اأبرزت 

تن�سيق���ًا ُمبهراً على م���دار ال�ساعة بني 

ثالثي: ح���زُب اهلل واجلي�س���ني ال�سوري 

واللبناين، ا�ستوق���ف اخلرباء واملحلّلني 

املحلّل  تعلي���ق  وف���ق  الع�سكري���ني«، 

ال�سيا�س���ي الت�سيك���ي »اآل���ف الر�س«، 

الذي ك�سف عن ن����رس ا�سرتاتيجي قادم 

�سُينجزه حم���ور املقاومة قب���ل نهاية 

ال�سيف، يعقب���ه حدث �سيا�سي كبري يف 

�سورية، يتمّثل يف زيارة �سخ�سية عربية 

كب���رية اإىل دم�سق للق���اء الرئي�س ب�سار 

االأ�سد.

ماجدة اجلاج

موضوع الغالف

حزب لبناين ن�سق مع دول اإقليمية معادية لإ�سعال نريان الفتنة بني اللبنانيني وال�سوريني يف توقيت خبيث ودقيق
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¡ النائب ال�سابق في�سل الداوود؛ االأمني العام حلركة الن�سال اللبناين 
العرب���ي، لف���ت اإىل اأن حزب اهلل حق���ق انت�ساراً �ساحق���ًا على تنظيم 

»جبه���ة الن�رسة« االإرهابي، ب�رسعة التي مل تك���ن منتَظرة، موؤكداً اأن 

حترير ج���رود عر�سال ال يقل اأهمية عن حتري���ر اجلنوب من االحتالل 

»االإ�رسائيلي«، الأن العدو واحد بوجهني اإرهابيَّني �سهيوين وتكفريي.

¡ �حل��اج عمر غندور؛ رئي�س �للقاء �لإ�سالم��ي �لوحدوي، ر�أى �أنه بقدر 
ما �ألهبت �لعملية �لع�سكرية للجي�س و�ملقاومة يف جرود عر�سال م�ساعر 

�للبناني��ن، �أزعجت �آخرين، ومن بينهم �سيا�سيون، وجتّلت يف تعليقات 

رة، �سائاًل: ُت��رى ما هذه �جلرمية 
ُ

وبيان��ات ل ت�س��در �أبد�ً ع��ن �إر�د�ت ح

ق مع �ملقاوم��ة لتحرير �لر�س من 
ّ
�لت��ي �أقدم عليها �جلي���س، �لذي ن�س

�ملعتدي��ن على �للبنانين وجي�سهم، حت��ى تت�ساقط كل هذه �لنتقاد�ت 

من �لكارهن للحق و�لعزة و�لكر�مة، و�لذين ل يجيدون �إل �ل�رص�خ؟

¡ جتمع العلم���اء امل�سلمني ا�ستغرب مواقف بع����س ال�سيا�سيني من 
معرك���ة حترير اجل���رود، معترباً تلك املواق���ف والت�رسيحات ماأجورة 

وتخ���دم م�سال���ح »الن����رسة« و»داع����س« االإرهابيت���ني وم�سالح 

الع���دو ال�سهيوين الغا�سم. واأكد »التجمع« اأن���ه لوال املقاومة ل�سال 

االإرهابي���ون وجالوا يف �سوارع واأزقة املدن اللبنانية، ولقتلوا وذبحوا 

اأولئ���ك املدافعني عنهم اليوم ال ل�سيء ب���ل لعقلية املكابرة واأ�سلوب 

التحدي والتحري�س �سد املقاومة.

¡ حرك��ة �لإ�سالح و�لوح��دة وحركة �جلهاد �لإ�سالم��ي، وت�سامنًا مع 
�مل�سج��د �لأق�سى ومقاومت��ه، و��ستنكار�ً لالعت��د�ء �ملتكرر على �لقد�س 

 ت�سامنيًا مع �لأق�سى. 
ً
وفل�سط��ن، ورف�سًا لل�سمت �لعربي، �أقامتا لقاء

و�أك��دت �لكلمات �أن حماولت �لعدو �ل�سهيوين �ملحمومة لتق�سيم �حلرم 

�لقد�س��ي �ل�رصي��ف لبناء هيكله��م �ملزعوم ل��ن تنج��ح، و�ستتحطم على 

�سخرة �سمود �ملر�بط��ن �لأبطال، وما يزيد من عنجهية �لحتالل هو 

�ل�سمت �لعربي و�لإ�سالمي. 

¡ احلزب ال�سوري القوم���ي االجتماعي اعترب اأن معركة جرود عر�سال 
ونتائجه���ا توؤك���د اأن قرار احل�سم �س���د االإرهاب �سائ���ب، وي�سّب يف 

ك  م�سلحة لبنان، و«لذلك فاإن كل الق���وى اللبنانية مدعّوة اإىل التم�سرُّ

بعنا����رس قوة لبنان ومعادلته الذهبية، ودعم خيار احل�سم وقرار طرد 

املجموعات االإرهابية من االأر����س اللبنانية، فلبنان من دون عنا�رس 

قوته ي�سبح لقمة �سائغة على موائد ال�سهاينة وقوى االإرهاب«.

¡ �ل�سي��خ �أحم��د �لقط��ان؛ رئي�س جمعية قولن��ا و�لعمل، �أك��د �أّن �لوقفة 
�لت�سامني��ة مع �مل�سجد �لأق�سى ه��ي وقفة و�جب وعقيدة، لأن �مل�سجد 

�لأق�سى يجمع كل �أحر�ر �لعامل �سيما �مل�سلمن لأي مذهب �نتمو�، وقال: 

�إن �نتهاك حرمة �مل�سجد �لأق�سى وتدني�سه هو مقدمة لتدني�س و�نتهاك 

حرمة كني�سة �لقيامة، لذلك �ملطلوب من �أحر�ر �لعامل �أن يتخذو� موقفًا 

م��ن هذ� �لعدو �لغا�سب لكي مينعوه م��ن �لتمادي يف غطر�سته، و�إعادة 

�مل�سجد �لأق�سى لأهله ونا�سه.

¡ حركة االأمة راأت اأن هزمية االإرهابيني يف جرود عر�سال وال�سل�سلة 
ال�رسقية ه���ي هزمية ا�سرتاتيجي���ة كربى للم����رسوع ال�سهيوين - 

مريك���ي يف املنطقة، موؤكدة اأن االنت�س���ار الكبري الذي ن�سهده يف  االأ

جرود عر�سال ومرتفعات ال�سل�سل���ة ال�رسقية �سيكون �سمن �سل�سلة 

انت�س���ارات حمور املقاومة الذي ميت���د يف �سياق مت�سل من حترير 

اجلنوب والبقاع الغربي ع���ام 2000، ون�رس متوز الكبري عام 2006، 

وحتري���ر حلب واملو�سل.. وكل ذلك يوؤك���د بالفعل امللمو�س ما قاله 

اأم���ني عام حزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�رس اهلل: لقد بداأ زمن االنت�سارات 

ووىلّ
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¡ �سغوط اأمريكية اأفرجت عن طاقم 
�سفارة العدو يف عّمان

قال م�سدر ر�سمي اأردين اإن نقا�سات عميقة جرت 

م���ع اجلانب »االإ�رسائيل���ي« تتعلق بامل�سجد 

حًا اإىل »تن���ازالت« �ستقدَّم من  االأق�س���ى، ُملمِّ

قَبل اجلان���ب »االإ�رسائيلي«، م���ن بينها اإزالة 

البواب���ات االإلكرتوني���ة، وتخفي���ف التوتر يف 

االأق�س���ى. وك�س���ف امل�س���در اأن اإدارة الرئي�س 

االأمريكي دونالد ترامب مار�ست �سغوطًا كبرية 

حلل اخلالف االأردين - »االإ�رسائيلي« ولالإفراج 

عن طاقم ال�سفارة »االإ�رسائيلية« ورجل االأمن 

اأردنيَّني  ال���ذي قتل مواطَن���ني  »االإ�رسائيلي« 

ي���وم االأحد املا�سي يف مق���ر �سفارة العدو يف 

العا�سمة االأردنية.

¡ قريبًا.. حممد بن �سلمان ملكًا
قال��ت م�س��ادر يف �لق�رص �مللك��ي �ل�سعودي �إن 

حلق��ات �ل�سيناري��و باتت جاه��زة لإعفاء �مللك 

�سلمان ب��ن عبد �لعزي��ز، و�إعالن بي��ان �عتز�له 

وتن�سيب جنل��ه �لأمري حممد ب��ن �سلمان، �لذي 

�أم�س��ك بنا�سية �حلكم متامًا، و�أمامه �أيام قليلة 

لالإطاح��ة بالأم��ري متعب ب��ن عب��د �هلل بن عبد 

�لعزيز؛ قائد �حلر�س �لوطني، بعد �أن �أقام �مللك 

�ملنتَظ��ر �أجهزة مو�زية ت�سحب �ل�سالحيات من 

�بن عمه متعب. ور�أت �مل�سادر �مللكية �أن توّل 

حمم��د ب��ن �سلمان �حلك��م يف �لريا���س يوؤ�س�س 

ملرحلة خط��رية وم�سطربة عل��ى كل �لأ�سعدة، 

فنقمة �لأم��ر�ء تت�ساعد، و�لو�س��ع �لقت�سادي 

�ل�سيا�س��ي،  وكذل��ك  �سعوب��ة،  وي��زد�د  يت��اآكل 

ل�سيم��ا يف ظ��ل ما ُيق��دم عليه ب��ن �سلمان من 

مغامر�ت وتدّخ��الت يف �ل�سوؤون �لد�خلية لدول 

�خلليج وغريها.

¡ اأبرز بنود »�سفقة القرن الرتامبية«
يرى متابعون لل�رساع العربي - »االإ�رسائيلي« 

اأن���ه بالنظر اإىل ميزان الق���وى و�سعود اليمني 

ال�سهيوين على ال�سعيد ال�سعبي والر�سمي يف 

»اإ�رسائيل«، ومتاهي توّجهات ترامب مع جزء 

كبري من فريقه امل�س���ارك يف �سنع القرار، مع 

اأف���كار مع�سكر اليمني ال�سهي���وين املتدّين يف 

فل�سطني املحتلة، واحلال���ة العربية الر�سمية، 

الرتامبي���ة، بحيثياتها  الق���رن«  فاإن »�سفقة 

ومالب�ساته���ا وواقع الق�سي���ة الفل�سطينية يف 

�سياقها العرب���ي والدويل احل���ايل، ما هي اإال 

تعبري ع���ن م�سطلح اآخر اأكرث دقة ومو�سوعية، 

ولكنه خاٍل من الديباجات والعناوين الالمعة، 

وهي »ت�سفية الق�سية الفل�سطينية«، اأو اإنهاء 

ال�رساع مل�سلحة امل����رسوع ال�سهيوين، وذلك 

من خالل:

نهاية ما ُي�سمى »ح���ل الدولتني«، وا�ستحالة 

الع���ودة خلطوط عام 1967 كح���دود الأي كيان 

فل�سطيني م�ستقبلي.

عدم �سمول القد�س يف اأي حل مع اإعادة هند�سة 

دميغرافية لتحقي���ق اأغلبية يهودية %88 يف 

القد�س املحتلة، ب�سطريها ال�رسقي والغربي.

توطني الالجئني وتعوي�سهم يف اأماكن �سكنهم، 

مع عودة اأعداد حمدودة اإىل الكيان الفل�سطيني 

يف غزة.

اإقامة كيان فل�سطين���ي اأقل من دولة، مع نوع 

من العالقة بني االأردن وال�سفة الغربية، وغزة 

مع م�رس، برتتيبات اأمنية تكون للدولتني اليد 

الطوىل.

التعام���ل مع كيان���ني منف�سل���ني يف ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة، مع اإمكانية تو�سيع قطاع 

غزة باجتاه �سمال �سيناء، اأو البحر، اأو كليهما؛ 

يف �سياق تبادل اأرا�ٍس اإقليمية.

ال����رساع  اأن  يف  �س���ّك  ال 

اخلليج���ي - اخلليج���ي �سُيلق���ي 

بثقله عل���ى العديد م���ن امللفات 

العامل  يف  امل�ستعل���ة  وال�ساحات 

العرب���ي، خ�سو�سًا عل���ى �سورية 

واليمن وليبي���ا، وبجزء هام اأي�سًا 

�سينعك����س على لبن���ان، من خالل 

املعارك الدائرة يف جرود عر�سال، 

اأزيح الغطاء عن اجلماعات  بعدما 

االإرهابية هناك.

م���ن  كاًل  اأن  املع���روف  م���ن 

الدول اخلليجي���ة قد دعمت بع�س 

املجموع���ات امل�سلحة يف �سورية 

وغريه���ا من ال�ساح���ات امل�ستعلة 

على اأثر »الربيع العربي«، فكانت 

ولقطر  جمموعاته���ا،  لل�سعودي���ة 

وحدة  من  وبالرغ���م  جمموعاتها، 

الهدف املعَل���ن، اأي اإ�سقاط النظام 

ال�س���وري، اإال اأن ه���ذه الف�سائ���ل 

تقاتل���ت يف كث���ري م���ن االأحيان، 

كلما احتاج اخلليجيون اإىل اإر�سال 

ر�سائل بالدم بني بع�سهم بع�سًا.

وبالرغ���م م���ن اعتن���اق قطر 

للفك���ر »الوهابي«، اإال اأنها وجدت 

امل�سلمني«  »االإخ���وان  دع���م  يف 

فر�سة للتمّيز عن اململكة العربية 

اأن يكون  اأرادت  ال�سعودية، حي���ث 

حلكمها �رسعية دينية غري مرتبطة 

بال�سعودي���ة مبا����رسة، لذا فتحت 

اأبوابها لقادة »االإخوان« ودعمتهم 

ماديًا وع�سكري���ًا، وا�ستفادت منهم 

ملّد نفوذها عربهم اإىل اأنحاء �ستى 

يف العامل اال�سالمي، م�ستفيدة من 

حتّولهم اإىل حركة مت�سعة عامليًا، 

مما زاد من حجم نفوذها اخلارجي، 

وال���ذي بات يف���وق بكثري حجمها 

كدولة �سغرى.

ا�ستف���ادت قط���ر اإىل حدٍّ بعيد 

من موج���ات »الربي���ع العربي«، 

»االإخ���وان  دع���م  وحاول���ت 

امل�سلم���ني« لل�سيطرة على احلكم 

يف دول عربية على اأنقا�س حلفاء 

ال�سعودي���ة. ومع ب���دء احلرب يف 

�سورية، �ساهمت قطر اإىل حد بعيد 

يف متويل االن�سقاقات التي ح�سلت 

العديد  النظام، كم���ا دعمت  داخل 

من الف�سائ���ل امل�سلحة التي �سّنت 

الهجم���ات على اجلي����س ال�سوري، 

مناف�سة يف ذل���ك النفوذ ال�سعودي 

الذي ح���اول اأن يحجز ل���ه مكانًا 

اأي�سًا.

قط���ر،  حاول���ت  لبن���ان،  ويف 

خ�سو�سًا بعد ح���رب متوز، تو�سيع 

نفوذها على ح�ساب نفوذ ال�سعودية 

م�ساعدات  ع���رب  وذلك  التاريخ���ي، 

اإعادة االإعمار التي قّدمتها، واملواقف 

الت���ي دعمت فيه���ا املقاومة خالل 

احلرب، ث���م رعاية اتف���اق الدوحة 

على اأثر اأحداث 7 اأيار، لكن ما لبث 

التاأثري القطري اأن اتخذ طابعًا اأكرث 

�سلبية بعد احل���رب ال�سورية، حيث 

نقلت �سحيفة »ال�سنداي تلغراف« 

اأن عبد العزيز ب���ن خليفة العطية، 

وهو �سقيق وزير اخلارجية القطري، 

قد اأدين غيابي���ًا يف بريوت ب�سبب 

متويله جماعات اإرهابية يف لبنان، 

واأنه التق���ى �سادي املولوي وبع�س 

واأنه  االآخرين،  »القاعدة«  م�سوؤويل 

اعُتق���ل يف لبن���ان لك���ن ال�سغوط 

الت���ي مار�سته���ا قطر عل���ى لبنان 

اأدت اإىل االإف���راج عنه. زد على ذلك 

اأن عملي���ة التفاو�س عل���ى اإطالق 

الع�سكري���ني املختطفني من  �رساح 

قَب���ل »جبهة الن����رسة« اأثبتت اأن 

الو�سي���ط القط���ري كان ل���ه الدور 

االأكرب يف حتقيق تلك ال�سفقة ودفع 

الفدي���ة املالية الإطالقهم، مع العلم 

اأن التقاري���ر الغربي���ة الت���ي تّتهم 

قطر بتمويل االإره���اب ت�سري اإىل اأن 

الدوحة تعتم���د اأ�سلوب دفع الفدية 

لالإرهابيني الإطالق �رساح خمتَطفني 

غربيني، فتكون بذلك وجدت طريقة 

م�رسوعة لتمويلهم، واكت�سبت نفوذاً 

�سيا�سيًا لدى الدول مل�ساهمتها يف 

اإنقاذ مواطنيها.

عر�سال،  ج���رود  اإىل  وبالعودة 

ال �س���كّ اأن ال�سوء االأخ�رس االإقليمي 

والدويل كان قد اأعطي للتخلرُّ�س من 

هذه البوؤرة االإرهابية، وقد �ساهمت 

االأزم���ة اخلليجي���ة يف جعل »تيار 

امل�ستقبل« يف لبنان يعطي ال�سوء 

االأخ����رس »ال�سمن���ي« الجتث���اث 

االإرهاب، ولو كان قد ا�ستدرك واأطلق 

بع�س البيان���ات ال�ساجبة من اأجل 

اإعطاء  حفظ م���اء الوجه، ولع���دم 

حزب اهلل مكا�سب �سعبية يف الداخل 

اللبناين.

ا�ستفاد لبن���ان و�ست�ستفيد  اإذاً، 

�سورية م���ن ال����رساع اخلليجي - 

اخلليجي، و�سيك���ون لتحرير جرود 

عر�سال من االإرهابيني تاأثري اإيجابي 

على الداخل اللبناين وال�سوري معًا، 

وذلك على ال�سكل التايل:

تاأمني حماية م�ستدامة للداخل 

اللبناين م���ن االخرتاقات االإرهابية، 

واإنهاء االأحالم التي راودت البع�س 

باقتط���اع جزء من لبن���ان لتحقيق 

»االإمارة«.

�سيك���ون لتحرير جرود عر�سال 

تاأثري  االإرهابية  الب���وؤر  وا�ستئ�سال 

اإيجاب���ي عل���ى مل���ف النازح���ني 

ال�سوري���ني اإىل لبن���ان، خ�سو�س���ًا 

هوؤالء القاطن���ني يف املخيمات يف 

ظروف اإن�ساني���ة ومعي�سية �سعبة، 

اإىل بالدهم  لذا �ستك���ون عودته���م 

اأ�سهل من قبل.

بالرغ���م م���ن البيان���ات التي 

يطلقها »تيار امل�ستقبل« �سد حزب 

اهلل وحرب���ه يف ج���رود عر�سال، اإال 

اأن »التي���ار« بذات���ه �سي�ستفيد من 

اجتث���اث املجموع���ات االإرهابي���ة 

يف اجل���رود، الأن ه���ذا �سُي�سع���ف 

نية )ريفي  ق���درة حالة التم���رد ال�سرُّ

منا�رسين  ا�ستقط���اب  على  وغريه( 

يف ال�سارع امل���وايل له، باعتبار اأن 

حال���ة التمررُّد تل���ك ت�ستقي دعمها 

من االأت���راك والقطريني، ومن وجود 

ت�ستطيع  امل�سلحني  من  جمموعات 

تهدي���د عر�س���ال وباق���ي االأطراف 

اللبنانية �ساعة ت�ساء.

انت�سار حزب اهلل على »جبهة 

الن�رسة«، ويف هذا الوقت القيا�سي 

يف اجلرود، �سي�سّكل رادعًا قويًا الأي 

مغامرة »اإ�رسائيلية« لالعتداء على 

لبنان، كما �ست�سّكل اإنذاراً لكل طرف 

اإقليم���ي اأو دويل كان ميّني النف�س 

با�ستخدام خميمات اللجوء ال�سوري 

اال�ستق���رار  لتقوي����س  لبن���ان  يف 

اللبن���اين، اأو ال�ستخ���دام النازحني 

وق���وداً يف معارك �سد حزب اهلل يف 

الداخل.

د. ليلى نقوال

معركة الجرود.. كيف استطاع لبنان استثمار الخالف الخليجي؟

»المستقبل« سيستفيد 
من انتصارات الجرود.. حيث 

ستضعف ظاهرة ريفي 
التمردية وكل المتمولين 

من األتراك والقطريين

النت�سارات امليدانية فر�ست ال�سوء الأخ�سر الدويل للتخّل�ص من البوؤرة الإرهابية يف جرود عر�سال
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اأكد الأمني العام حلزب اهلل؛ ال�سيد 

ح�س����ن ن�رص اهلل، اأن م����ا حتقق خالل 

املعركة يف جرود عر�سال وفليطة هو 

»انت�س����ار ع�سكري وميداين كبري جداً، 

وهو حتقق فعليًا يف اليومني الأولني 

من املعركة باأقل كلفة«، مو�سحًا اأن 

»املقاومة كانت هي مهاجمة، وعامل 

املفاج����اأة كان مفق����وداً يف املعركة، 

حيث حتدثنا عن مفاو�سات واإمكانية 

ت�سويات«.

ويف كلمة متلفزة توّجه �سماحته 

»بالتحي����ة والإج����الل والإكب����ار اإىل 

املقد�سي����ني املرابط����ني يف القد�����س، 

واإىل اأهل ال�سف����ة، وكل الفل�سطينيني 

الذي����ن تدفق����وا اإىل املدين����ة القدمية 

دفاعًا عن الأق�سى، وليفر�سوا انت�ساراً 

جدي����داً، واأن يفر�سوا على العدو اإزالة 

الإج����راءات اجلدي����دة الت����ي تريد اأن 

تفر�����س �سي����ادة الع����دو، بح�سورهم 

و�سدورهم  وقب�ساته����م  و�سالواته����م 

و�سنعوا ه����ذا الن�رص، وه����ذه جتربة 

جديدة من جتارب املقاومة«.

»اجلي�����س  اإن  �سماحت����ه  وق����ال 

اللبن����اين �رصي����ك، وعم����دة املعادلة 

الذهبي����ة.. واأتوج����ه يف الأول من اآب؛ 

ذكرى عيد اجلي�����س، لقيادته وجنوده 

وعوائله بالتحي����ة والتربيك، كما هو 

عيد للجي�س ال�سوري، واأتوجه لقيادته 

وجنوده بالتربيك«.

وحول معرك����ة جرود عر�سال، اأكد 

ال�سيد ن�����رص اهلل اأن »توقيت املعركة 

لي�س له عالقة ب����اأي تطورات اإقليمية 

اأو عربية.. واملعركة هي التي حتدثت 

عن نف�سها«.

وفيم����ا لفت الأم����ني العام حلزب 

اهلل اإىل اأن »ق����ادة جبه����ة الن�رصة مل 

ي�سمعوا كل الن����داءات التي اأطلقناها 

بل ت�رصف����وا بعنجهية«، اأ�سار اإىل اأنه 

»كان هناك ت�����رصف عقالين من قبل 

�رصايا اأهل ال�س����ام، الذين �سّهلنا لهم 

الن�سح����اب اإىل خميم����ات النازحني 

والبقاء اىل جانب عائالتهم«.

وحول ما يجري يف هذه املرحلة 

اأعلن  حاليًا، وما �سيج����ري م�ستقباًل، 

ال�سيد ن�رص اهلل اأن »التقدم يف امليدان 

يف جرود عر�سال م�ستمر، وطلبُت من 

املجاهدي����ن التقدُّم ب�س����كل مدرو�س، 

ا�ستخ����دام بع�س  مع الحتي����اط يف 

الأ�سلح����ة، من اأجل ع����دم ح�سول اأي 

خطاأ باجتاه النازح����ني واملدنيني«، 

واأعلن اأي�سًا اأنه »بعد انتهاء املعركة 

�سنقوم بت�سلي����م كل الأر�س واملواقع 

التي دخلنا اإليها اإىل اجلي�س اللبناين، 

لكي يعود اأهايل عر�سال اإىل اأر�سهم«، 

موؤك����داً اأن »جبهة الن�رصة الآن خارج 

جرود فليط����ة وانح�����رصوا يف جرود 

عر�سال، ومل يبقوا اإل يف مكان �سيق، 

ومن 3 جهات«.

واإذ لفت ال�سيد ن�رص اهلل اإىل اأنه 

»رغم ����رصاوة املعركة من الق�سف 

وغ���ريه بقيت بلدة عر�سال يف ماأمن 

بف�سل اجلي�س اللبناين، وكان هناك 

حر�س على عدم ارتكاب اأي خطاأ«، 

قال: »نحن ل ن�سمح لأحد بالقرتاب 

من خميم���ات النازحني اأو التعر�س 

لهم ب���اأي �س���وء«، وتاب���ع: »نحن 

حري�س���ون عل���ى عر�س���ال واأهلها 

وحمايتهم«.

وعل����ى خ����ط املفاو�س����ات، لفت 

�سماحت����ه اإىل اأن »املفاو�سات بداأت 

جديًا، ومن يتولها جهة ر�سمية تت�سل 

بنا مبا�رصة، ومبن تبقى من م�سوؤويل 

ل  جبه����ة الن�����رصة«، وراأى اأن »التمهُّ

يعطي جماًل لحتمال التفاو�س، لأننا 

نريد اأن ناأكل العنب ل قتل الناطور«.

ونّب����ه �سماحت����ه اإىل اأن »داع�س 

يرف�س ا�ستقبال جبه����ة الن�رصة لأنه 

ي�س����رتط عليهم مبايع����ة البغدادي«، 

واأ�سار اإىل اأن »م�سلحي جبهة الن�رصة 

فّوت����وا عل����ى اأنف�سهم فر�س����ة قبول 

الو�ساطات«، وقال: »على قادة جبهة 

الن�����رصة اأن يعرف����وا اأن الو�س����ع يف 

امليدان لنا، وهن����اك تقدُّم، لكن هناك 

ُبعد عن الواقع، والفر�سة متاحة لكن 

الوقت �سيق«، متمني����ًا »عدم و�سع 

�سقف زمن����ي من قَبل املحّبني، ول�سنا 

م�ستعجل����ني، والوق����ت لن����ا، وعلينا 

احلفاظ على دماء اإخواننا ويجب عدم 

الت�رصُّع«.

و�سدد ال�سيد ن�����رص اهلل على اأننا 

»اأمام انت�سار كبري ومنَجز، و�سيكتمل 

بتوفيق م����ن اهلل، اإما باملي����دان واإما 

بالتفاو�����س، و�ستعود كل هذه الأر�س 

اإىل اأهله����ا«، معلن����ًا اأن »ال�سفح����ة 

الع�سكرية �سُتطوى ب�سكل نهائي، وهذا 

الن�رص الذي حتق����ق يهديه جماهدونا 

و�سهداوؤنا وجرحانا اإىل كل اللبنانيني، 

وكل �سع����وب املنطقة التي تعاين من 

الإرهاب التكفريي«.

واأ�سار الأمني العام اإىل »اأهمية ما 

ح�سل من اإجم����اع حول هذه املعركة 

املحقة«، قائاًل: »ه����ذا الن�رص نهديه 

اإىل كل امل�سيحي����ني؛ ب����كل طوائفهم 

ومذاهبه����م، وكل امل�سلمني؛ بطوائفهم 

ومذاهبه����م«، واأ�س����اف: »نح����ن يف 

معرك����ة الإرهاب نق����وم بواجبنا ول 

نتوق����ع �سكراً م����ن اأح����د، واإذا ُجلدنا 

ببع�����س ال�سي����اط نح�سبه����ا عند اهلل 

تعاىل«.

السيد نصر الله: نحن أمام انتصار عسكري وميداني كبير تحقق في 48 ساعة
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ه���ل تغ���رّي املوق���ف الأمريكي من 

�سورية؛ �سلبًا اأو اإيجابًا؟

الرئي�س  ق����د يك����ون  ال�س����وؤال  هذا 

الرو�س����ي فالدمي����ري بوت����ني اأكرث من 

اأج����اب علي����ه بدقة بقول����ه: »املوقف 

الأمريك����ي جت����اه �سوري����ة مل يتغرّي، 

لكنه اأ�سب����ح اأك����رث براغماتية«، لكن 

ال����ذي ل يتحرك راأ�سه ه����و بائع الكاز 

العربي الكب����ري الذي تتو�س����ع اأفكاره 

العدائي����ة من داخل ب����الد احلجاز �سد 

كل م����ن يقول له »ما اأحلى الكحل يف 

عينك«، فيندف����ع يف �رصاعات عائلية 

لإ�سع����اف كل الأجنحة، من اأجل متتني 

قدميه على كر�س����ي العر�س ال�سعودي، 

اإىل تتو�سع عملي����ات قطع الرقاب �سد 

كل م����ن يرفع �سوته؛ م����ن �سعبه الذي 

يطالب بلقمة العي�س واحلياة الكرمية، 

اإىل املحي����ط باململكة، فيوّجه ر�سائل 

نة �سد �رصكائه  التهديد والوعيد املبطَّ

يف جمل�����س التعاون، وه����و بداأها من 

قطر، حيث كان يح�����رصّ لنقالب ف�سل 

يف حلظاته الأخرية، ورمبا قريبًا ن�سمع 

بنهاي����ة جمهولة ل�»الأمري« الذي كان 

بدي����اًل لتميم، حت����ى حلفاء  يح�رّصه 

ال�سعودي يف حما�رصة قطر ل يوافقونه 

يف العداء لدم�سق؛ كحال م�رص.

»اأم���ري« بالد احلج���از الذي يغرق يف 

رم���ال اليمن، يجد نف�سه غري قادر على اأي 

تراج���ع يف البحرين، وبات يخ�سى من اأي 

ال�سورية  الوطنية  الدول���ة  انت�سار حتّققه 

م���ع حلفائها يف احلرب الكونية على بالد 

لة �سعوديًا، والتي تتك�سف كل  ال�سام املموَّ

ي���وم تفا�سيل جديدة ع���ن متويلها الكبري 

لهذه احلرب التكفريية والإرهابية، واآخرها 

ما ك�سفت���ه �سحافية بلغارية عن �سفقات 

لت من املوانئ البلغارية  �سالح �سخمة ُحمِّ

اإىل ميناء جده ال�سعودي، ومنه ُنقلت عرب 

الأردن والكيان ال�سهيوين اإىل املجموعات 

الإرهابية والتكفريية على خمتلف األوانها 

وت�سكيالتها وت�سمياتها يف �سورية.

من الوا�س���ح اأنه اأمام ات�ساع املاأزق 

ال�سعودي، كان »الرباغماتي« الأمريكي 

حا�رصاً لتوجي���ه ابت�ساماته لل�سعودي 

املح�س���ور يف »�رص اأعمال���ه«، لدرجة 

جعل���ت م���ن يف البالط يعتق���دون اأن 

دونالد ترامب ل يرف�س طلبًا لويل العهد 

الفتى، ويلبي كل طلباته، وطبعًا مقابل 

كل ما يف اخلزينة ال�سعودية.

»اأمري« جند املح�سور يف �رصاعاته 

واأزم���ات ُحكم���ه �سّجع���ت ال�سلجوقي 

رجب طيب اأردوغان، رغم �سقة اخلالف 

الدوحة،  الريا����س ب�سبب  الوا�سعة مع 

لأن ُي���ديل بدل���وه لإ�س���الح ذات البني 

اخلليجي���ة.. فاأردوغان ال���ذي ف�سل يف 

الع���راق، ويتلّقى الهزمي���ة يف �سورية، 

وال���ذي ف�سل يف م�رص، اأخذ يطرح نف�سه 

ويهاتف  م�س���اكل،  و�سيطًا و»ح���اّلل« 

الريا����س، ليقنعها ب���اأن »خالفها مع 

الدوحة اأف�سل هدية ليران«.

جعلتها  ال�سعودي����ة  ة«  »احل�����رصرْ

تقدم »املن وال�سلوى« لكل ما يعادي 

الق�سي����ة الفل�سطينية والعروبة، ولهذا 

مل ن����َر اأي موقف منه����ا فيما يواجهه 

امل�سجد الأق�س����ى املبارك، ل بل ذهب 

الأم����ر مبفتي ع����ام ال�سعودية ورئي�س 

هيئة كبار العلماء ال�سيخ عبد العزيز 

اآل ال�سيخ لأن يفتي رداً على �سوؤال حول 

مقاتلة ال�سهاينة جراء ما يتعر�س له 

امل�سجد الأق�سى املبارك باأن »اليهود 

يتحّكم����ون باأر�س امل�سجد وهي حتت 

وليتهم، ول يجوز اخلروج عليهم من 

باب عدم اإلقاء النف�س بالتهلكة«.

واعترب رئي����س هيئة كبار علماء 

التي  »املظاه���رات  اأن  ال�سعودي���ة 

انطلقت يف العديد من الدول العربية 

والإ�سالمية لن����رصة الأق�سى وقطاع 

غزة هي جمرد اأعم���ال غوغائية ل 

خري فيها، ول رجاء منها«.

كم���ا اأفت���ى �سي���خ ال�سعودي���ة 

بج���واز ال�ستعان���ة بجي����س العدو 

املقاومة  ل����رصب  »الإ�رصائيل���ي« 

الإ�سالمية يف لبنان و�سورية، معترباً 

اأن »ال�رصورات تبيح املحظورات«.

ب�سكل عام، بات وا�سحًا اأن دولة 

الكاز العرب���ي الكربى مل ت�ستطع اأن 

حتق���ق اأي ن�رص يف اأي مكان لها من 

مدى عدوانه���ا اأو دعمه���ا للعدوان 

ال�سهيوين   - الأمريك���ي  وللم�رصوع 

ب�»الفو�سى اخلالقة«، وجتد نف�سها 

اأكرث انخراطًا ب�سكل مبا�رص يف اأعمال 

عدائي���ة، مبا فيه ل�سعبه���ا، واآخرها 

قيام قوات الأمن ال�سعودية بالق�سف 

العنيف واملرّكز على بلدة العوامية 

يف القطي���ف، مما ت�سب���ب باحرتاق 

ودمار عدد كبري من املنازل.

ثم���ة اأح���داث فا�سل���ة ونوعية 

؛ من اجلرود  ترتاكم يف زمن قيا����سٍ

والعر�سالي���ة اإىل احل���دود العراقية 

- ال�سوري���ة اإىل اجل���ولن، واحلدود 

الأردنية - ال�سورية، اإىل لّب الق�سية 

العربية؛ الق�سية الفل�سطينية..

وثم���ة حم���ور يتق���دم وينت�رص 

هو حم���ور املقاوم���ة، واأي ت�سوية 

امليدانية من  التط���ورات  �ستفر�سها 

اإىل  العراقي���ة،  املو�س���ل ونين���وى 

الإرهاب يف  اجلبه���ات يف هزمي���ة 

�سوري���ة، اإىل امل�سج���د الق�سى، اإىل 

جن���وب اجلزي���رة العربي���ة، حيث 

ي�سّجل الفقري اليمني �سموداً مذهاًل، 

وبداأت �سواريخه ت�سب يف الريا�س 

وما بعد بعد الريا�س.

اأي ت�سوية بب�ساطة تعني خ�سارة 

مملكة ال���كاز �سالحه���ا الأق�سى، اأي 

�سعارات  اأن  خ�سو�س���ًا  املذهبي���ة، 

والدميقراطية  وامل�س���اواة  »العدالة 

وامل�ساءل���ة« ل وجود لها البتة يف 

القامو�س ال�سعودي.

اأحمد زين الدين

لماذا تخشى السعودية هزيمة اإلرهاب في سورية؟
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بعد مرور اأكرث من مئتي عام على 

»الوهابية«   - ال�سعودي����ة  املواجهة 

مع الأتراك، والتي متثلت باأول انقالب 

ع�سك����ري على اخلليف����ة العثماين، ها 

هي املواجهة العثمانية )الرتكية( مع 

»الوهابي����ة« - ال�سعودي����ة تعود اإىل 

الواجهة على اأر�س اخلليج من البوابة 

اإعالن احلرب ال�سعودية  القطرية، بعد 

على قط����ر وح�سارها، ما فتح املجال 

- وف����ق اخلطة الأمريكي����ة - للجي�س 

الرتك����ي للعودة اإىل اخللي����ج بعنوان 

حماي����ة قطر م����ن اأي تهدي����د ع�سكري 

�سعودي - اإماراتي، وامل�سحك املبكي 

اأن ال����دول الأرب����ع )ال�سعودية وتركيا 

وقطر والإمارات( تدور يف الفلك والقرار 

الأمريكي، والقواعد الع�سكرية الأمريكية 

موج����ودة يف ال����دول الث����الث )تركيا 

وال�سعودية وقط����ر(، وبعملية ا�ستهزاء 

بالعق����ول اخلليجي����ة اأوًل ثم العربية 

والإ�سالمي����ة ثاني����ًا كان����ت م�رصحية 

اخلالف اخلليجي - اخلليجي.

للخطة  الرئي�سي����ة  الأه����داف  اإن 

الأمريكية تتمثل بالأمور الآتية:

1- تاأم����ني امل�سال����ح الأمريكية 
)النف����ط والغ����از...( يف اخللي����ج عرب 

بعدما  الرتك����ي،  الع�سكري  الوج����ود 

ا�ستنكف����ت باك�ستان ع����ن امل�ساركة، 

خ�سو�سًا بعد اخل�سائر ال�سرتاتيجية 

الأمريكي����ة يف منطقة ال�رصق الأو�سط 

عرب م����ا ي�سمى »الربي����ع العربي«، 

القرار  اأو  الوا�س����ح  الأمريكي  والعجز 

الأمريكي بعدم اإنزال القوات الأمريكية 

ميدانيًا، بعد ف�س����ل التدخل الأمريكي 

يف العراق واأفغان�ستان، واإ�سناد هذه 

املهمة للجي�����س الرتكي )ع�سو حلف 

الناتو(.

2- تاأم����ني امل�سال����ح الأمريكية 
واخلليجي����ة م����ن الق����وة العراقي����ة 

امل�ستج����دة )احل�سد ال�سعب����ي(، التي 

كب����رياً يف ا�ستق����الل  �ستلع����ب دوراً 

الع����راق من جه����ة، ويف تقييد حركة 

الإم����ارات واملمال����ك اخلليجي����ة من 

جهة اأخ����رى، حيث اإن القوى العراقية 

متتلك الإمكاني����ات الع�سكرية الكربى 

مع  املتال�سقة  اجلغرافي����ا  وتخدمها 

ال�سعودية والكويت، ول ميكن اتهامها 

الفار�سية، فهي قوة  اأو  باملجو�سي����ة 

عربية غري دخيلة على املنطقة.

3- الوج����ود الرتك����ي يف اخلليج 
�سيعمل على اإلغاء الهيمنة ال�سعودية 

عل����ى الق����رار اخلليج����ي، و�سي�سجع 

قطر على ال�سم����ود وت�ستيت وتفكيك 

منظومة جمل�����س التعاون اخلليجي، 

بعدما ف�سل اأع�ساوؤه يف تنفيذ املخطط 

الأو�سط، وغرقت  الأمريكي يف ال�رصق 

ال�سعودية يف الوديان واجلبال.. ويف 

�رصاع����ات العائلة املالك����ة والوراثة 

للعر�����س، عرب انقالب����ات متتالية لن 

تنته����ي اإل با�ستالم ويل العهد حممد 

بن �سلمان العر�س، وتقوي�س املنظومة 

الديني����ة »الوهابي����ة« يف اململكة، 

بعدما ف�سلت يف خدمة الأمريكيني يف 

�سورية والعراق واليمن، وجناحها يف 

ال�سوفيات، وجناحها  اأفغان�ستان �سد 

يف ليبيا وبقية الدول الأخرى.

4- مرحلة تفكيك القرار ال�سيا�سي 
وتوزي����ع الأن�سب����ة يف زعامة العامل 

ني( بني م�رص وتركيا  الإ�سالم����ي )ال�سُّ

بداأت  ق����د  وال�سعودي����ة وباك�ست����ان 

اأمريكي����ًا، بعدما عج����زت ال�سعودية 

ع����رب حماولته����ا الث����الث )احلل����ف 

الإ�سالم����ي �س����د اليم����ن، والتحالف 

العرب����ي، وقمة ال�����56 يف الريا�س(، 

ولكب����ح جماح ال�سعودي����ة كان ل بد 

من �سلبه����ا ف�سائه����ا الأمني القريب 

)اخلليج( من قَبل تركيا؛ �ساحبة الثاأر 

القدمي، والتي تتح����نّي الفَر�س لالأخذ 

ال�سعودية  »الوهابي����ة«  وتاأديب  به 

مبفعول رجعي.

5- حماية اخللي����ج وفق النظرة 
الأمريكي����ة من فك����ي الكما�سة )اإيران 

والعراق( ه����و مطلب اأمريكي بامتياز، 

وميك����ن اأن يفتح الناف����ذة من جديد 

نية،  لإ�سعال الفتنة ال�سيعي����ة - ال�سُّ

ني����ة( بدور  حي����ث تقوم تركي����ا )ال�سُّ

ن����ة، الذي����ن  احلام����ي وامللج����اأ لل�سُّ

تخّوفهم اأم����ريكا من التهديد ال�سيعي 

الوهمي، وحت����اول الآن ال�سغط على 

الكويت ودفعه����ا للت�سادم مع حزب 

ل بال�سوؤون  اهلل اللبناين بحجة التدخُّ

ودعم جمموعات  الكويتية،  الداخلية 

م�سلحة.

البديلة  اأن خططها  اأمريكا تظ����ّن 

�ستنجح يف احلف����اظ على م�ساحلها 

كم����ا تريد، واأنها ت�ستطي����ع ا�ستنزاف 

حمور املقاوم����ة بخطط بديلة، لكنها 

املتناق�س����ات،  جم����ع  ت�ستطي����ع  ل 

فامل�سالح الرتكية مع اإيران والعراق 

امل�رصوع  واأهمه����ا  كث����رية،  و�سورية 

الكردي باإقامة الدولة الكردية كقاعدة 

اأمريكي����ة ثابتة بعد »اإ�رصائيل«، لكن 

هذا امل�����رصوع الك����ردي يفر�س على 

الدول الأربع التن�سيق ملنعه، ولرتكيا 

وكذلك  اقت�سادي����ة م�سرتكة،  م�سالح 

فاإن الوجود العلوي )حوايل 15 مليون 

ترك����ي( ل يغيب ع����ن ب����ال الأتراك، 

و�رصورة عدم ا�ستفزازه...

ال�����رصاع الرتك����ي - ال�سع����ودي 

مرحل����ة جديدة م����ن مراحل »الربيع 

العرب����ي«؛ بب����دء املرحل����ة الثانية 

ب�«الربيع اخلليجي«. 

د. ن�سيب حطيط

ماذا يجري يف ال�سعودية؟

�س����وؤال اأخذ ُيطرح ب�س����كل وا�سع 

يف كثري م����ن املحافل الدولية، ووفق 

العديد م����ن امل�سادر ف����اإن �رصاعات 

حادة تدور يف اأروقة العائلة احلاكمة، 

ول����ول ال�سيد الأمريك����ي الذي ي�سبط 

الإيقاع لكانت ه����ذه ال�رصاعات رمبا 

اتخذت اأ�سكاًل مريعة.

واإذا كان���ت م�سادر عربي���ة وا�سعة 

الط���الع عل���ى التط���ورات ال�سعودي���ة 

ت���رى اأن ويل العه���د حممد ب���ن �سلمان 

هو احلاك���م الفعل���ي الآن يف ظل والده 

العليل، ويو�سف يف الكوالي�س ال�سعودية 

ب�»امللك الظل«، لك���ن دائرة معار�سيه 

يف العائل���ة احلاكم���ة تت�س���ع ب�س���كل 

متزاي���د، ب�سبب منحى ال�س���اب املندفع 

اإىل الت�سلُّط والهيمن���ة، وح�رص كل اأمور 

اململكة ال�سيا�سية والأمنية والقت�سادية 

والجتماعية بني يدي���ه، ب�سكل يجعله 

الديكتاتور الأوحد، والكل يف خدمته.

وتفي����د امل�سادر اأنه بعد النقالب 

ط له بدق����ة بالتعاون مع  ال����ذي ُخطِّ

دوائ����ر خارجية، بع�سه����ا يقول اإنها 

�سد ويل  »اإ�رصائيلي����ة« وخليجي����ة 

العه����د ال�سابق حممد بن نايف، وبدء 

حمل����ة ت�سهري وا�سعة �س����ده، تتهمه 

بتعاطي املخدرات، يح�رّص حممد بن 

�سلم����ان حلملة وانقالب عل����ى اأبناء 

عم����ه امللك الراحل عبد اهلل، وبالتايل 

فهو يح�س����د حوله خرباء يف خمتلف 

املج����الت ل�ستهداف احلر�س الوطني 

ال����ذي يقوده متعب بن عبد اهلل، وهنا 

تتعدد اأ�سكال املحاولت التي يفتعلها 

اإ�سكالت  اأتب����اع ويل العهد لتولي����د 

و�رصاعات دموي����ة بني القبائل، لنقل 

هذه الإ�سكالت وال�رصاعات اإىل داخل 

احلر�س، حي����ث ع�سب����ه الرئي�س هو 

اأبن����اء القبائل، والتي، ب����راأي احللقة 

ال�سّيقة حول ب����ن �سلمان، من �ساأنها 

ق�ستنعك�س  وتو�ّسع����ت  ا�ستفحلت  اإذا 

على بنية احلر�س الوطني، و�ستجعل 

قب�س����ة متعب بن عب����د اهلل مرتاخية، 

وبالت����ايل ي�سهل حينه����ا اإزاحته عن 

قي����ادة احلر�س، اأو حلّ����ه ودجمه يف 

خمتلف الأجهزة الأمنية.

ووف����ق هذه امل�سادر ف����اإن دائرة 

الع����داء ملحمد بن �سلمان يف العائلة 

املالك����ة تت�سع، حت����ى داخل اجلناح 

ال�سديري الذي ينتمي والده اإليه، ذلك 

لأنه ب����داأ جموحه لل�سلط����ة بالتهام 

ح�س�����س وزارة الدفاع والطريان التي 

كان وزيره����ا من����ذ الع����ام 1954 ويل 

العهد الراحل �سلطان بن عبد العزيز، 

وكان جنله خالد نائبًا لوزير الدفاع، 

اليمني  ال�����رصاع  انخراط����ه يف  لكن 

وم�ساركت����ه يف احلرب �سد احلوثيني 

يف �سعده، وم����ا اأحلقه الطرف الأخري 

من هزائم بال�سعودية، حيث ا�ستطاع 

ال�سعودية  الأرا�س����ي  ل �سم����ن  التوغُّ

واعتق����ال اأكرث من 300 �سابط وجندي 

اأ�سهمت و�ساطة من الرئي�س  �سعودي، 

ال�س����وري ب�سار الأ�سد ع����ام 2010 يف 

اإطالق �رصاحهم، واأ�سهمت يف اإ�سعاف 

اأولد �سلط����ان، الذي����ن م����ا اأن تويف 

والدهم، حتى اندفع ويل العهد الالحق 

�سلمان بن عبد العزيز ليحتل الوزارة 

ويطّه����ر اأبناء اأخي����ه منها، بحيث مل 

يبَق اأثر لهم.

ما يخ�ساه حممد بن �سلمان الآن 

هو اأن تكون اليمن �سببًا خل�سارته يف 

الداخل ال�سعودي، ولهذا هو ي�ستعني 

و»الإ�رصائيلي«  والقاعدة  بال�سودان 

الأر����س،  �ُس���ّذاذ  وكل  والأمريك���ي 

وي�ستعمل كل اأنواع الأ�سلحة الفتاكة، 

مبا فيه���ا اجلرثومي���ة والبيولوجية 

واملحرَّمة دولي���ًا من اأجل حتقيق اأي 

انت�سار، ب�سكل بات يخ�سى فيه وقف 

هذه احلرب حت���ى ل يو�سف مبجرم 

ح���رب، وتالحقه املحاك���م الدولية، 

وعل���ى الأرجح ف���اإن الأمريكي، براأي 

امل�سادر، قد يلج���اأ اإىل هذا ال�سلوب 

لحق���ًا للخال�س من �س���اب متهّور ل 

حدود لطموحاته، خ�سو�سًا اأن الرجل 

ب���داأ يتطلع اإىل ما هو اأبعد من حدود 

مملكته لب�س���ط نفوذه، فهو بداأ بقطر، 

وكان يح����رصّ وفق املغ���رد ال�سهري 

جمتهد لنق���الب ين�ّسب فيه �سخ�سًا 

م���ن اأ�رصة اآل ث���اين، موجود الآن يف 

ال�سعودي���ة، وكان���ت �ساع���ة ال�سفر 

حم���ددة لإقال���ة متيم، لك���ن اخلطة 

ف�سلت، وبات ه���ذا ال�سخ�س بوجوده 

يف حم���ى حمم���د بن �سلم���ان عبئًا 

عليه..

وتت�س����اءل ه����ذه امل�س����ادر: هل 

�ستنتف�����س العائل����ة احلاكم����ة على 

جموح حممد بن �سلم����ان، الذي بات 

يهدد فع����اًل التاج ال�سعودي؟ املرحلة 

املقبلة وحدها �ستجيب.

بالل �سهاب

الجيش التركي في الخليج.. لمواجهة السعودية

ماذا يجري داخل العائلة الحاكمة في السعودية؟

مرحلة توزيع زعامة �لعامل �لإ�سالمي بني م�سر وتركيا و�ل�سعودية وباك�ستان بد�أت �أمريكياً

ف »الحشد  هل يكلَّ
الشعبي« بأداء دور »شرطي 
الخليج«.. السيما أنه ال يمكن 

التشكيك بعروبته؟



) العدد 439(  اجلمعة - 28 متوز - 2017عربي - دولي8

لي�س���ت امل���رة الأوىل التي ُيغلق 

الع���دو ال�سهيوين امل�سج���َد الأق�سى 

بذريع���ة حادث���ة فتح ثالث���ة �سبان 

فل�سطينيني النار على جنود الحتالل 

عند باب الأ�سباط �سباح اجلمعة 14 

متوز احلايل.

ولإنعا�ش ذاكرة العرب وامل�سلمني، 

خ�سو�سًا الزعماء منهم، الذين تنا�سوا 

النته���اكات  ن�ستعر����ش  التاري���خ، 

التي ارتكبه���ا العدو ال�سهيوين بحق 

امل�سجد الأق�سى:

- يف �سه���ر حزي���ران م���ن العام 

القد�ش  »اإ�رسائي���ل«  احتل���ت   1967
ال�رسيف، ورفعت العلم »الإ�رسائيلي« 

فوق قبة ال�سخ���رة، واأغلقت امل�سجد 

مدة اأ�سبوع.

اقتح���م   1969/08/21 يف   -

دين����ش  »الإ�رسائيل���ي«  املتط���رف 

مايكل، امل�سجد الأق�سى، واأ�سعل النار 

يف امل�سلى القبلي.

- يف 25 اأيلول 1996 اأقدم الحتالل 

عل���ى فتح خمرج للنفق الغربي قرب 

باب الغوامنة.

- يف 28 اأيلول 2001 اقتحم رئي�ش 

ال���وزراء »الإ�رسائيلي« الأ�سبق ارييل 

�س���ارون امل�سجد الأق�سى، وعلى اأثره 

اندلعت انتفا�سة الأق�سى الثانية.

- يف 3 ت�رسين الأول 2014 اأغلقت 

»اإ�رسائيل« امل�سجد الأق�سى.

اأغلق���ت   2017/06/29 يف   -

»اإ�رسائيل« امل�سجد الأق�سى يف وجه 

امل�سل���ني، حلماية امل�ستوطنني الذي 

اقتحموه يف باب املغاربة.

لي�ست امل���رة الأخرية التي تغلق 

»اإ�رسائي���ل« فيها امل�سج���د الأق�سى 

اإليه  الدخ���ول  ومتنع امل�سل���ني من 

لتاأدية �سالة اجلمعة، وتعبث بجميع 

و�ساحات���ه، خ�سو�س���ًا  حمتويات���ه 

املكتب���ة وغرف الإداري���ني، وت�سادر 

مفاتي���ح جزء م���ن اأب���واب امل�سجد 

الأق�س���ى، وتعتقل خطي���ب امل�سجد 

الأق�س���ى ال�سيخ حمم���د ح�سني بعد 

دعوت���ه امل�سلني اإىل الذه���اب اإليه، 

رغم اإغالق اليهود له، وتقيم البوابات 

الإلكرتونية، وُتل���زم جميع امل�سلني 

بالدخول عربها.

لقد رف����ش ال�سع���ب الفل�سطيني 

ف�سائل  وا�ستنكرتها  العتداءات،  هذه 

املقاومة، ون���ددت بها وزارة الأوقاف 

الفل�سطيني���ة،  الديني���ة  وال�س���وؤون 

والرئي����ش  الفل�سطيني���ة  وال�سلط���ة 

وتوّعدت  عبا�ش،  الفل�سطيني حممود 

الأجنحة امل�سلّح���ة التابعة لف�سائل 

ح���ال  يف  الفل�سطيني���ة  املقاوم���ة 

ا�ستمرت »اإ�رسائيل« يف عدوانها على 

مدينة القد�ش وامل�سجد الأق�سى.

ب���ني  توت���راً  الأج���واء  ازدادت 

»الإ�رسائيليني« وال�سعب الفل�سطيني 

الذي رف�ش اأن ي�ستكني لهذه الإجراءات، 

وحترك���ت التظاه���رت والعت�سامات 

�سالة  وحتّول���ت  امل�سج���د،  خ���ارج 

اإىل امل�سجد  اجلماعة لأئمة امل�ساجد 

الأق�سى، وامتالأت ال�ساحات بالرجال 

والن�س���اء والأطفال وال�سباب لل�سغط 

م���ن اأج���ل اإزال���ة ه���ذه البواب���ات، 

ولّب���ى ال�سع���ب الفل�سطين���ى النداء 

للدف���اع ع���ن امل�سج���د الأق�سى يف 

العديد من مناط���ق ال�سفة والقطاع، 

وحاول اجلي����ش  »الإ�رسائيلي« فك 

العت�سامات وتفريق التظاهرت، وقام 

باإرهاب ال�سع���ب والعتداء عليه، ما 

اأدى اإىل �سقوط املئ���ات من ال�سهداء 

واجلرحى، وح���كام العرب يف �سمت 

مريب اأمام ما يحدث، لأنهم جزء من 

الأمريكية - »الإ�رسائيلية«  املوؤامرة 

لي�ش على ال�سعب الفل�سطيني وحده، 

بل عل���ى الأمة العربي���ة والإ�سالمية 

جمع���اء، والتي تهدف اإىل اإعادة ر�سم 

معامل املنطقة م���ن جديد، بعد مرور 

مئة عام على معاهدة �سايك�ش بيكو 

لتق�سيمها، وما مترّ بها منطقة ال�رسق 

الأو�سط من حروب يف �سورية واليمن 

للفنت  وحتريك  وليببي���ا..  والع���راق 

املذهبية بني امل�سلمني ياأتي يف هذا 

ال�سياق.

ردات  على  »اإ�رسائي���ل«  اعتادت 

الفعل العربية، التي ليتجاوز �سقفها 

بيان���ات الإدانة واإقام���ة املوؤمترات، 

لكن م���ا يخيف »اإ�رسائي���ل« ويق�ّش 

م�ساجعه���ا ه���و اأن يتح���ّول ه���ذا 

ال�سعب  العارم لدى  احلراك والغ�سب 

ثالث���ة  انتفا�س���ة  اإىل  الفل�سطين���ي 

كانتفا�س���ة الأق�س���ى الثانية، والذي 

اأ����رّس على اإلغ���اء كاف���ة الإجراءات 

والرتتيب���ات الأمني���ة، واإزالة جميع 

الكامريات الت���ي ُن�سبت عند بوابات 

الأق�سى، وكان له الأثر يف ك�رس بع�ش 

�سارعت  التي  »اإ�رسائي���ل«  اإجراءات 

فجر ي���وم الثالثاء باإزال���ة البوابات 

اأبواب امل�سجد  الإلكرتونية من قبالة 

الأق�سى. 

فال�سع���ب الفل�سطين���ي مل يع���د 

يراهن على الزعماء العرب، ول على 

ح�سابات بع����ش الف�سائل ال�سيا�سية 

يف م����رسوع املواجه���ة، وه���و �سد 

�رساعاته���ا الداخلي���ة الت���ي تعيق 

عمل املقاومة، والتي عليها اأن تعيد 

ح�ساباتها لتواك���ب انتفا�سة �سعبها 

امل�سّحي.

األ يدرك الزعماء العرب اأن �سقوط 

ق�سية فل�سطني هو �سقوط لزعاماتهم 

ولدول املنطق���ة؟ اأين هم من م�رسوع 

قت���ال »اإ�رسائيل«؟ لو بذل���وا بع�سًا 

م���ن امل���ال واجُله���د ال���ذي �سّخروه 

لالعتداء على اليمن والعراق و�سورية 

اإيران  واإعالن احلرب على  والبحرين، 

وخط املمانعة، لأ�سبحت »اإ�رسائيل« 

يف خرب كان.

م���ن املوؤ�سف اأن ت�س���ل المة اىل 

ه���ذا الو�سع املرتدي، لك���ن علينا األ 

نن�سى ال�سورة امل�رسقة للمقاومة يف 

الأم���ة، ول�سهدائها يف فل�سطني  هذه 

ولبن���ان والع���راق و�سوري���ة، والتي 

�ساهمت يف عرقلة امل�رسوع الأمريكي 

- »الإ�رسائيلي« يف املنطقة. 

كلنا ثقة باأن ال�سعب الفل�سطيني 

عل���ى  انت����رس  ال���ذي  املجاه���د 

»اإ�رسائي���ل« يف عدوانها على غزة، 

قادر على حتقي���ق النت�سارات يف 

الأق�س���ى، ملنع الع���دو من تهويده، 

وتطوي���ر املواجه���ة اإىل انتفا�س���ة 

ثالث���ة تكون مدم���اكًا من املداميك 

التي �ست�ساهم يف زوال »اإ�رسائيل«.

هاين قا�سم

أين زعماء العرب مما يجري في المسجد األقصى؟

البد من تطوير املواجهة اإىل انتفا�سة ثالثة تكون مدماكاً ي�ساهم يف زوال »اإ�سرائيل«

الشعب الفلسطيني لم 
يعد يراهن على الزعماء 

العرب.. وال على حسابات 
بعض الفصائل السياسية 

في مشروع المواجهة

.. ويبقى األمل 
بمصر

�سّكلت ث���ورة 23 يولي���و 1952 نقطة 

حتوُّل رئي�سة ف���ى تاريخ العرب احلديث 

واملعا����رس، ورغم م���رور 65 عامًا على 

الثورة، مازالت متّث���ل الطريق الأ�سلم اإىل 

امل�رسوع احل�س���اري لالأمة، حيث ماتزال 

اأهدافها وا�سح���ة املعامل وت�سّكل احللول 

ملا تعاين منه الأمة.

ا�ستطاع���ت ثورة الثال���ث والع�رسين 

من يولي���و اأن ت�س���رتّد كرام���ة الإن�سان 

العرب���ي امل�ستباَحة من قَبل فئات زرعها 

ال�ستعمار لتكون حار�سة على م�ساحله، 

من خالل �سلطة �سيا�سية لي�ست م�ستمّدة 

من اإرادة ال�سعب، بل من اإرادة املحتل.

لقد جاءت نتائج تل���ك الثورة لتحقق 

اآمال امل�رسي���ني والعرب با�ستعادة القرار 

الوطن���ي امل�ستق���ل، ور�سم مع���امل طريق 

امل����رسوع العرب���ي النه�س���وي، ورف����ش 

الهيمنة اخلارجية، والق�ساء على التبعية، 

ودحر الحتالل وال�ستعمار، وا�ستطاعت اأن 

تبلور ال�سع���ور القومي يف نفو�ش العرب، 

فاأ�سبحت م����رس م�ساندة ل���كل الق�سايا 

العربية والإفريقية عمومًا، وتبّواأت مرتبة 

الريادة يف املنطقة والعامل.

ها نح���ن الآن يف الذك���رى 65 لثورة 

23 يولي���و، جند اأنه رغ���م تغرّيات الوطن 
العربي والع���امل، ي�ستمرّ احلنني العربي 

اإىل حقبة الكرامة والعزة والوحدة.. تاأتى 

الذك���رى والوط���ن العربي مي���رّ بظروف 

بالغة الدقة وال�سعوبة، ظروف م�سريية 

تهدد وجود املجتماع���ت فيه وتعر�سها 

للتق�سي���م والت�رسذم؛ يف �سورية والعراق 

وليبي���ا وم����رس واليم���ن، اأم���ا الق�سية 

الفل�سطيني���ة فبات���ت يف مه���ّب الريح، 

والع���دو ال�سهيون���ى ينته���ك احلرمات 

واملقد�س���ات، ويزه���ق اأرواح املئات من 

ال�سهداء الأبرياء، م�ستغاًل ت�رسذم العرب 

واقتتالهم فيما بينهم.

لك���ن لأن ه���ذه الثورة الت���ي حفرت 

عميقًا يف الذاكرة، غدت التاريخ الفا�سل 

بني ع�رس اله���وان واخل�سوع للم�ستعمر، 

وع�رس جديد من النهو�ش مكلل بالتحرر 

والكرام���ة، فيتوا�سل الأم���ل بعودة م�رس 

اإىل موقعها العربي الريادي الذي كر�سته 

ثورة يوليو..

م���ا اأحوج الع���رب اليوم للع���ودة اإىل 

اأه���داف ث���ورة 23 يوليو التحرري���ة، وما 

حملته من م�رسوع عربي نه�سوي م�ستقل، 

حي���ث يت�سح لنا من خالل ما نرى من فنت 

طائفي���ة ومذهبية اأن ا�ستع���ادة روح ثورة 

23 يولي���و هو مبنزلة ط���وق جناة للعرب، 
فج�ّس���دت الث���ورة الت���الُزم ب���ني العروبة 

والإ�سالم الو�سطي الذي ي�سّكل ج�رس العبور 

بني العروب���ة والأمم الأخ���رى ودورها يف 

ا�ستعادة فل�سطني اإىل احل�سن العربي.

اإنن���ا ناأمل اأن ت�ستعي���د الأمة توجيه 

البو�سلة باجت���اه فل�سطني، واأن ت�ستعيد 

م����رس دوره���ا يف قيادة الأم���ة وتفعيل 

العمل العربي امل�س���رتك، لأنه بدون دور 

م����رس وروح ث���ورة 23 يولي���و �سيبقى 

العدو ال�سهيوين ي�ستفرد بالدول العربية 

وجمتمعاتها ويعيث فيها اخلراب.

خالد معّلم
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الدكتور ن�سيب ف���واز؛ اأحد رموز 

اللبناين، والذي حفر بكّده  الغرتاب 

وج���ّده و�سعي���ه وعلم���ه مكانة له 

ل باأحُرف من ذهب. ت�سجَّ

ورغم اأنه ق�سى ال�سطر الأكرب من 

رحلة عم���ره يف اأم���ريكا ال�سمالية، 

و�سار ل���ه دوره ومكانت���ه البارَزين 

يف دنيا الغ���رتاب والأعمال، اإل اأنه 

مل ين����شَ وطن���ه الأم الذي حمله يف 

عقله وقلب���ه يف كل املحافل، ولهذا 

جهد لأن ُيربز الوط���ن ال�سغري اأينما 

ح���ّل، فاأ�ّس�ش ع���ام 1998 »املجل�ش 

اللبناين لرجال الأعمال«،  الغرتابي 

وه���و ي�سغ���ل الآن في���ه اأم���ني عام 

جمل�ش الأمناء بعد اأن كان قد اأ�س�ش 

ع���ام 1992 غرفة التجارة العربية - 

الأمريكي���ة، كما �ساعد ب�سكل اأ�سا�سي 

الإ�سالمي«  »املرك���ز  تاأ�سي����ش  يف 

يف اأمريكا، وه���و من اأكرب املراكز يف 

اأم���ريكا ال�سمالية، وعم���ل رئي�سًا له 

�سب���ع دورات متتالي���ة، وقد مّت بناء 

اأك���رب مركز ثق���ايف بتكلفة بلغت 15 

ملي���ون دولر اأمريك���ي، بينما يجب 

اأن تبل���غ تكلفت���ه احلقيقية نحو 30 

مليون دولر، لكن مّت اإقناع اللبنانيني 

احلَرفّيني ب���اأن ُي�سهموا يف العملية، 

فتربعوا بعَملهم واأجرة اأيديهم، فكان 

اأن مّت توف���ري 15 مليون دولر لإجناز 

هذا ال�رسح ال�سخم.

كما اأن���ه اأ�ّس�ش ع���دة موؤ�س�سات 

اأخرى، منها موؤ�س�سة لَوْهب الأع�ساء، 

بعد اأن اأخذ الراأي ال�رسعي فيها، وقد 

اأ�سخا�س���ًا كثريين على  �ساعد بذلك 

ا�ستكمال حياتهم.

كما اأ�س����ش »موؤ�س�س���ة مي�سغن 

الريا�سي���ة« للفوتب���ول، وفيها الآن 

ثالث فرق من اأهم الفرق يف مي�سغن، 

ففرق���ة الناث ربح���ت البطولة على 

15 ولي���ة، وهن���اك فريق���ان واحد 
لبن���اين بالكام���ل يف دي���ر ب���ورن، 

وفريق  �ست���ارز«،  »ديربورن  وا�سمه 

اأكرثيت���ه من الأمريكي���ني ا�سمه  يف 

»مي�سغن �ستارز«.

على اأب���واب موؤمت���ر �سُيعقد يف 

لبن���ان، ملجل�ش الغ���رتاب اللبناين 

لالأعمال، كان اللقاء مع الدكتور فواز، 

ال���ذي ا�ستهل بال�س���وؤال عن برنامج 

نوعي كان قد طرحه خالل موؤمتر عام 

2004 يف لبن���ان، حي���ث اأ�سار يومها 
اإىل اأن الغ���رتاب ميكنه اأن يوّفر اآلف 

فر�ش العم���ل للخريجني اللبنانيني 

فقال: تفيد الإح�ساءات اليوم اأن عدد 

اللبنانيني املغرتبني واملقيمني يبلغ 

نحو ع�رسين مليون ن�سمة، 5 ماليني 

منهم مقيمون، و15 مليون مغرتب اأو 

اأ�سول لبنانية منت�رسون  متحّدر من 

يف جميع اأنحاء العامل، ففي الربازيل 

وحدها يبلغ ع���دد املغرتبني نحو 8 

مالي���ني. نحن كمغرتب���ني، وحتديداً 

اأن���ا مع �س���اب ا�سمه ربي���ع مغربل، 

اأ�ّس�سن���ا موقع���ًا اإلكرتوني���ًا ا�سم���ه 

»هاي���رب ليبانيز داتك���وم«، وطلبنا 

م���ن خريج���ي اجلامع���ة اللبنانية 

واجلامع���ات اللبنانية الخرى، ومن 

كل �ساب لبن���اين يري���د وظيفة، اأن 

ير�سل ال�سرية الذاتية اخلا�سة به اإىل 

ه���ذا املوقع جمانًا، واأن���ا مّولت هذا 

امل�رسوع، كما ات�سلنا ب�رسكات كربى 

اأّكدنا لهم اأن لدينا مهند�سني واأطباء 

وَحَمَلة �سهادات جامعية ومهنية يف 

جميع احلقول وامليادين.

تف�سل  فال�رسكات  وباملنا�سب���ة، 

ُتعترب  رواتبهم  اأن  اللبنانيني، رغ���م 

الأعل���ى، لأنهم يتمي���زون بالن�ساط 

اأف�سحنا  لذل���ك  الكبرَيين،  والعط���اء 

يف املجال م���ن خالل ه���ذا املوقع 

الذي ب���ات م�سهوراً جداً، و�سار لدينا 

نح���و 40 األ���ف طالب عم���ل لبناين، 

ولدين���ا 7 اآلف �رسكة عاملية توّظف 
لبنانيني، وتقديراتنا تفيد اأننا وّظفنا 

حت���ى الآن نحو ع�رسين األف لبناين.. 

وهنا ن�ساأل: ملاذا مغرتبان لبنانيان 

ا�ستطاعا تاأم���ني عمل لنحو ع�رسين 

األف لبن���اين، بتكلفة معقولة، وملاذا 

الدولة اللبناني���ة لي�ش لديها موقع 

ول خرباء يف هذا املج���ال، ليوّفروا 

فر�ش عمل للنا�ش، من خالل الت�سال 

الأجنبية  واحلكوم���ات  بال����رسكات 

امل�ستعدين لتوظيف كفاءات لبنانية، 

فعلى �سبي���ل املثال ل احل�رس، نحن 

يف لبن���ان لدين���ا �سنوي���ًا بني 20 

و25 األف خرّي���ج، يفّت�سون كلّهم عن 

عم���ل، وح�سب خربتي وكل ال�رسكات 

واملوؤ�س�سات تعرف اأن من يتخرّج يف 

اأو  اخت�سا�ش معنيَّ ويبق���ى �سنتني 

ثالثًا بال عم���ل، ل تعود لديه فر�سة 

للعم���ل، لأن ع���دم املمار�سة جتعل 

اخلرّيج ين�سى �سيئًا من اخت�سا�سه، 

العلمية  التط���ورات  اأن  اإىل  اإ�ساف���ة 

والتكنولوجية يف هذا املجال اأو ذاك 

جتعله متخلِّفًا عن الركب.

لذل���ك، وج���ب عل���ى الدولة اأن 

يكون لديها مكتب توظيف، اأو وزارة 

للتوظي���ف، تدور عل���ى دول العامل، 

لرتى حاج���ة هذه الدولة اأو تلك اإىل 

الخت�سا�س���ات املختلفة، فيتم عقد 

العمل لآلف  توّف���ر  التي  التفاقات 

اخلريجني اجلامعيني واملهنيني.

واأ�سار الدكتور ف���واز اإىل اأن هذا 

الأم���ر لي�ش جدي���داً عل���ى العامل، 

فالفلبني مثاًل تعم���ل ات�سالت مع 

دول العامل وت�ساأله���ا عن حاجتها 

اإىل موظفني عندهم، فيوؤّمنون بذلك 

مواطنيه���م، لأن دول���ة تتكل���م مع 

دولة، ونحن كدولة ميكننا اأن نعمل 

على هذا النح���و ونوفر فر�ش عمل 

خلريجينا.

واأ�سار ف���واز اإىل اأن لبنان اليوم، 

كما املا�سي، يّت���كل على مغرتبيه، 

وح�س���ب اإح�سائيات البنك املركزي، 

هن���اك 8 ملي���ارات دولر تاأتي اإىل 

لبنان من املغرتب���ني �سنويًا، وهذا 

اأكرب م���ن خدمة الدَّي���ن العام الذي 

يقوم املغرتبون بدفعه، وهناك اأكرث 

من 25 مليار دولر ودائع للمغرتبني 

اللبنانيني يف امل�سارف اللبنانية.

اإذاً، للمغرتب���ني، ب���راأي الدكتور 

فواز، �س���وت، ول بد من ان يكون له 

قرار وراأي، ويع���رف اأّن امواله اآمنة 

يف البل���د، واأن الل���رية و�سعها اآمن 

وم�ستقر، وو�سع امل�سارف اآمن.

و�سدد على اأن���ه يجب اأن يكون 

للمغرتبني راأي يف ت�سكيل احلكومات، 

ويف املجل�ش النيابي، ويف انتخاب 

الإدارات وال�ستثمار..  الن���واب، ويف 

ي�ستغل���ون  ل  مل���اذا  وت�س���اءل: 

املغرتب���ني يف اإ�سالح الكهرباء؟ اأنا 

اأعرف اأن هناك مغرتبني قادرون على 

حل اأزمة الكهرب���اء باأقل التكاليف، 

حت���ى ل ي�ستمرّ الن���زف واخل�سارة 

يف ه���ذا القط���اع احلي���وي والهام، 

واأكد اأن هناك مغرتبني قادرون على 

حل اأزمة النفاي���ات دون اأن يكلّفوا 

الدولة �سيئ���ًا، ف�»النفاي���ات اأي�سًا 

ميك���ن حتويلها اإىل طاق���ة منتجة، 

بدل التكلف���ة العالية على جمعها، 

حي���ث تبلغ الكلفة 150 دولراً للطن 

الواحد، بينما اأكرب كلفة يف اخلليج 

مثاًل تبلغ 50 دولراً للطن، بالإ�سافة 

اإىل اخل���راب الذي يت�سبب للبيئة يف 

البل���د، فلبنان مع الأ�سف ال�سديد مل 

يعد اأخ�رس، و�سار ُكَتاًل من الإ�سمنت.. 

فلياأخذ ال�سيا�سيون العمل ال�سيا�سي 

وال�سيا�س���ة، وليعط���وا املغرتب���ني 

الأمور التقنية والتكنولوجية ليحلّوا 

كل الأمور باأب�سط التكاليف«.

اأن نبقى  ُيعق���ل  وت�ساءل: ه���ل 

متخلف���ني ع���ن الع���امل يف اأم���ور 

الت�س���الت والإنرتن���ت التي ت�سهد 

ث���ورة وتط���ورات مده�س���ة؟ اأعرف 

لبنانيني مغرتبني م�ستعدين ليلعبوا 

دورهم يف تطوير وحتديث الإنرتنت 

يف كل لبنان، فلم���اذا ل ي�ستفيدون 

من الإمكانيات والطاقات الغرتابية؟

اأ�سف���ه لأنهم  واأعرب ف���واز عن 

ل ي���رون يف املغ���رتب اإل »بق���رة 

حلوب«، اأي ماذا تعطينا فقط، ولفت 

اإىل اأن ال�سي���اح الع���رب، خ�سو�سًا 

اخلليجي���ني، ل ياأت���ون اإىل لبنان، 

بينما املغرتب ه���و ال�سائح الدائم، 

فياأتي هو وعائلت���ه واأحفاده، ويتّم 

التعام���ل مع���ه با�ستغ���الل، وهذا 

معي���ب، حيث يدفع زي���ادة يف كل 

�سيء؛ من اأجرة الفندق، اإىل ا�ستئجار 

ال�سي���ارة، اإىل »التاك�س���ي«، وهلم 

بب�ساط���ة ت�سجيع  املطل���وب  جرا.. 

املغرتبني عل���ى زيارة وطنهم، وهو 

اأمر مع الأ�سف ال�سديد لي�ش متوافراً.

وطلب من الدول���ة اللبنانية اأن 

ُت�رسك املغرتبني باأمور الدولة، وقد 

»طالبُت باأن يك���ون لدينا ع�رسون 

نائبًا و�سب���ع وزارات، فاأعطونا �ست 

ن���واب فق���ط يف الربمل���ان املقبل، 

ولي�ش يف املجل����ش الذي �سُينتخب 

اأ�سهر، وم���ن املحتمل  بعد ع����رسة 

اأن يلغ���وا ذلك يف ال���دورة املقبلة 

بعد انتخابات الع���ام املقبل.. فاأنا 

براأي���ي يجب اأن يك���ون للمغرتبني 

20 اأو 25 نائب���ًا لي�سكلوا اأداة �سغط 
من اأج���ل اإ�سالح الكهرب���اء واملاء 

التحتية  والهاتف والإنرتنت والبنى 

عل���ى الأق���ل، ب�سبب م���ا لديهم من 

اإمكانيات وطاقات وخربات ومعارف، 

اأم���ا ال�ستة ن���واب الذين تق���رر اأن 

يخ�س�سوهم للمغرتبني، فغداً ياأتون 

بهم م�سي�سني كما ي�ساوؤون ويريدون، 

فال ميكنهم فْعل �سيء«.

واأ�س���ار الدكت���ور ف���واز اإىل اأن 

اإمنا  طائفي���ني،  لي�سوا  اللبناني���ني 

ال�سيا�سي���ون ه���م الطائفيون الذين 

ي�ستغل���ون الطائفة للمحافظة على 

مراكزهم و�سلطتهم..

وع���ن دور املجل����ش الغرتابي 

الثقافي���ة  واجلامع���ة  اللبن���اين، 

اللبنانية، لفت اإىل اأن املجل�ش ي�سم 

رج���ال الأعمال فقط، وح�سب نظامه 

اأو  الداخلي حت���دَّد الع�سوية برجل 

اأعمال ومعه �سهادة جامعية،  امراة 

اأو يحتل مكان���ًا اإداريًا واخت�سا�سيًا 

مرموقًا.

اأما ب�ساأن اجلامعة وانق�ساماتها، 

فاأ�سار اإىل اأنها م���ع ال�سف ال�سديد 

منق�سم���ة اإىل اأربعة ف���روع، وهناك 

فك���رة الآن لتجميعه���ا وتوحيدها، 

واملغرتب���ني  اخلارجي���ة  ووزارة 

ب�سخ�ش الوزير جربان با�سيل ومدير 

عام املغرتبني هيثم جمعة يعمالن 

الآن عل���ى توحيدها، وقد كان هناك 

اجتم���اع منذ فرتة قريب���ة جداً يف 

مك�سيكو، ومّت التف���اق على توحيد 

اجلامعة ب���اأن يتم اأوًل توحيد الآراء 

والنظام، ثم يدع���ون اإىل انتخابات 

يف نهاية الع���ام اأو بعده���ا، لتتّم 

عملي���ة التوحيد، و»ناأم���ل اأن يتم 

ذلك، واحلقيقة اأن اجلامعة كانت قد 

انق�سمت بطريق���ة طائفية، وهذا من 

اأكرب الخط���اء، لنهم بذلك يق�سمون 

املغرتب���ني طائفيًا، واملغرتبون غري 

منق�سم���ني عل���ى هذا النح���و، ففي 

الوليات املتحدة اغرتابنا يقوم على 

ولء للبن���ان الواحد فق���ط، ونعمل 

ونتعاون جميع���ًا معًا يداً بيد.. واإذا 

حاول���وا اأن ي�سّدروا لن���ا الطائفية 

م�سيبة  ذلك  فيك���ون  وانق�ساماتها، 

علينا وعلى الغرتاب ولبنان، وهذا 

اإن �ساء اهلل ل���ن يح�سل، ولن يكون 

له وجود.

اأجرى املقابلة: اأحمد زين الدين

مؤسس »المجلس االغترابي اللبناني لألعمال« نسيب فواز:

المغتربون جاهزون لحل أزمة الكهرباء والبنى التحتية بسرعة.. وبأقل التكاليف

فواز: على البعض أن ُيقلع 
عن اعتقاد أّن »المغترب 

بقرة حلوب«
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نشاطات 10

رف�صًا لالنتهاكات ال�صهيونية بحق 

املقد�ص���ات، نّظمت حرك���ة الأمة لقاًء 

ت�صامنيًا مع امل�صجد الأق�صى املبارك، 

بح�صور ممثلني ع���ن الأحزاب والقوى 

وال�صيا�صي���ة  الوطني���ة  والفعالي���ات 

والف�صائل الفل�صطينية.

ا�صُتهّل اللقاء بكلمة لأمني الهيئة 

النا�رصي���ني  القيادي���ة يف حرك���ة 

امل�صتقل���ني – املرابط���ون العمي���د 

م�صطفى حم���دان، الذي وّجه التحية 

لآل جباري���ن ولأه���ل »اأم الفحم«؛ 

منذ  املحتلة  الفل�صطيني���ة  البل���دة 

1948، لكنه���م مل ين�ص���وا فل�صط���ني 
واأق�صاها، واأكد اأن اليهود التلموديني 

يف خبثه���م وعدوانيته���م اإىل زوال، 

�صعب  فل�صط���ني  �صع���ب  و�صيبق���ى 

اجلبارين. كما وّج���ه العميد حمدان 

التحية اإىل الرئي����س العماد مي�صال 

ع���ون عل���ى مواقف���ه امل�رصفة من 

القد����س، داعيًا الروؤ�ص���اء عون وبري 

واحلري���ري لتخاذ ق���رار بتخ�صي�س 

ي���وم اإعالمي يف كل حمطات التلفزة 

والإذاعات للقد����س، واأن يكون يومًا 

يت�صام���ن فيه كل لبنان مع فل�صطني 

والقد�س ال�رصيف.

واألق���ى القي���ادي يف حركة اجلهاد 

الإ�صالم���ي ال�صي���خ علي اأب���و �صاهني 

كلمة دعا فيه���ا اإىل تفعيل النتفا�صة، 

وا�صتم���رار الفع���ل املق���اوم، وتعميق 

وتكري�س الوحدة الوطنية الفل�صطينية، 

واإنه���اء النق�صام، م�ص���دداً على اأن كل 

�صع���وب الأم���ة وقواها احلي���ة، اإعادة 

ت�صوي���ب البو�صلة باجت���اه فل�صطني، 

والنهو�س لن�رصة الأق�صى، وقال: اإن من 

حق �صعبنا، وهو يخو�س معركة وجود 

الأمة وحفظ كرامتها، اأن تلتّف حوله كل 

وتدعمه  والإ�صالمية،  العربية  ال�صعوب 

يف مقاومته، واأن تكون له عونًا و�صنداً 

وظه���راً، ليتمّكن م���ن متابعة مهمته 

التاريخية يف الدفاع عن مقد�صات هذه 

الأمة، اإىل اأن يقدَّر لهذه الأمة النهو�س 

من كبوتها.

بعدها األق���ى ال�صيخ عب���د الفتاح 

الأيوبي كلمة حركة التوحيد الإ�صالمي، 

فاأك���د على �رصورة نهو����س الأمة من 

كبوته���ا وتوحي���د �صفوفها م���ن اأجل 

الأر�س التي باركن���ا حولها، ومن اأجل 

اأوىل القبلتني وثالث احلرمني.

ثم حت���دث امل�صت�ص���ار الثقايف يف 

الإيرانية يف لبنان؛  �صفارة اجلمهورية 

د. حممد �رصيعتمدار، فاأكد على الدعم 

للجمهوري���ة  واملتوا�ص���ل  امل�صتم���ر 

الإ�صالمي���ة لفل�صط���ني ومقاومتها من 

اأج���ل حترير الأر����س واملقد�صات �صرباً 

�صرباً م���ن البحر اإىل النهر، لفتًا اإىل اأن 

فل�صطني �صهدت يف جمرى ال�رصاع مع 

العدو مفاو�صات وعقد اتفاقيات، لكنها 

مل توؤّمن ل�صعبه���ا احلرية وال�صتقالل، 

م�صدداً عل���ى اأن املقاومة وحدها هي 

التي حتق���ق الن�رص يف النهاية، ولفتًا  

اإىل اأن حم���ور املقاوم���ة يف املنطقة 

يحقق النت�صارات الهامة على الإرهاب 

التكفري.

وكانت كلم���ة اخلت���ام لأمني عام 

حركة الأم���ة ال�صيخ عب���د اهلل جربي، 

ال���ذي ب���ارك العملي���َة البطوليَة يف 

الأق�ص���ى، موؤكداً اأنه���ا رد طبيعي على 

جرائ���م الحتالل يف فل�صطني املحتلة، 

ف�«الحتالل الإ�رصائيلي ل يفهم اإل لغَة 

القوة ولغ���َة املقاومة، وعليه اأن يفهم 

اأن �صلوك���ه العن�رصي جت���اه امل�صجد 

الأق�صى املبارك، وال�صعب الفل�صطيني، 

لن يقابل اإل برد جه���ادي م�صلح، كما 

فعل الأبطال الثالثة«.

واأك���د ف�صيلته اأن فل�صطني هي ق�صية 

الأم���ة، وحمور ال����رصاع، وه���ي عنوان 

العربية  اأمتن���ا  والتالح���م بني  التالقي 

والإ�صالمي���ة، داعي���ًا اإىل وح���دة ال�صعب 

الفَل�صطيني يف كل اأماكن وجوده، وم�صدداً 

عل���ى اأن م�صر القد�س يح���دده م�صتوى 

حترُّك الأمة وتفاعلها جتاه فل�صطني.

وحّذر ف�صيلته م���ن اأن الحتالل 

انتقل من التق�صيم الزماين واملكاين 

يف الأق�ص���ى، اإىل تق�صيم البوابات.. 

لكن »نوؤكد اأنه �صياأتي يوم لن تفتح 

فيه اأبواب الأق�صى وح�صب، بل اأبواب 

فل�صطني كلها اأمام ماليني العائدين، 

ومعهم جحافل املجاهدين املحررين 

اإن �صاء اهلل تعاىل«.

مت لقاًء تضامنيًا مع األقصى:
ّ
حركة األمة نظ

ك األمة تجاه فلسطين مصير القدس يحدده مستوى تحرُّ
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ق���ال ال�صيخ ماهر حم���ود يف كلم���ة األقاها يف 

حديق���ة بلدة م���ارون الرا�س القريبة م���ن فل�صطني، 

ن�رصة للم�صجد الأق�ص���ى، اإن ال�صهاينة يعي�صون يف 

داخله���م الهزمية، وينتظرون نهاي���ة هذا الكيان اأكرث 

مما ننتظ���ره نحن، معترباً اأنهم يحاولون اإخفاء هذه 

احلقيق���ة يف داخلهم، لكنها تظه���ر ب�صكل وا�صح يف 

كثر من اأقوالهم وافعالهم.

واأ�صار اأمني عام الحتاد العاملي لعلماء املقاومة 

اإىل اأن موؤ�ص����س الكي���ان ال�صهي���وين يوؤم���ن بزوال 

»اإ�رصائي���ل«، و»لقد �صمعنا ذلك م���ن �صباطهم هنا 

على اأر�س لبنان عام 1982 وهم يف ذروة النت�صار«.

وخت���م ف�صيلته بالقول: اأيها ال�صهيوين كّد كيدك، 

وا�صَع �صعي���ك، فاإنك لن متحو فك���رة فل�صطني، ولن 

تزيل هذا ال�صعب، ولن تغر م�صرة التاريخ مهما عال 

�صالحك، ومهما ارتفعت طائراتك، ومهما قوي نا�رصك 

الأمركي والغربي، وقبلهما الربيطاين. 

ا�صتقبل العالمة ال�صيخ عفيف النابل�صي وفداً 

من حركة الأمة برئا�صة اأمينها العام ال�صيخ عبد 

اهلل جربي.

العالمة النابل�صي قال: اإن »اإ�رصائيل«مت�صي 

اإىل نفي كل ما ه���و فل�صطيني، من خالل اأعمال 

ال�صتيطان واإحالل ال�صهاينة مكان الفل�صطينيني، 

وهدم البيوت وال�صيطرة على املقد�صات، يف ظل 

حتّيز غربي وا�صح.

اأ�صاف �صماحته: اإّن تدني�س امل�صجد الأق�صى 

م���رة بعد مرة ي�ص���كل و�صمة ع���ار على جبني 

امل�صلم���ني العاجزي���ن عن التح���رك لوقف هذا 

امل�صل�صل الإجرامي الذي يقوم به ال�صهاينة، فمن 

املعيب عل���ى اأمة تبلغ اأكرث من مليار اإن�صان اأن 

تبدو هزيلة ومكبل���ة اليد اأمام هذه النتهاكات، 

واأم���ام ه���ذا التط���ور اخلطر نوؤك���د على خيار 

املقاومة، فلي�س من طريق ن�صلكه وقوة نلوذ بها 

�صوى املقاومة لوقف العتدءات واإزالة الحتالل.

من جهته حّذر ال�صيخ جربي من اأن الحتالل 

انتقل من التق�صيم الزماين واملكاين يف الأق�صى 

اإىل تق�صيم البوابات، ما ينذر بخطر حقيقي على 

اأوىل القبلتني وثالث احلرمني، ل�صيما يف حالة 

النق�صام وال�رصذمة التي تعي�صها اأمتنا.

الشيخ جبري زار العالمة النابلسي: التقسيم صالة وحدوية في مارون الراس.. تضامنًا مع فلسطين
»اإلسرائيلي« لبوابات األقصى ُينذر بخطر كبير



w w w . a t h a b a t . n e t11

زار الأم���ني العام حلركة الأمة؛ ال�صي���خ عبداهلل جربي، مع 

وفد من »احلركة«، �صفر اجلزائر يف لبنان؛ اأحمد بو زيان، يف 

مقر ال�صفارة، حيث هناأ ال�صف���ر ومن خالله القيادة وال�صعب 

اجلزائ���ري بالذكرى 55 ل�صتقالل اجلزائ���ر، الذي انتزع حريته 

بف�ص���ل ت�صحيات ودم���اء ال�صعب الذي قدم اأك���رث من مليون 

ون�صف مليون �صهيد.

وتخلل اللقاء عر�س ملجم���ل التطورات الإقليمية والدولية 

الت���ي تدفع الأمة اأم���ام تطوراتها يف اأكرث م���ن منطقة عربية 

الأثم���ان الباهظ���ة، وكان تاأكي���د على �رصورة نب���ذ الإرهاب 

التكف���ري ومواجته، خ�صو�صًا اأن اجلزائر كانت من اأوىل الدول 

التي واجهته.

 وح�رصت فل�صطني وتط���ورات امل�صجد الأق�صى املبارك يف 

اللقاء، حيث كان ت�صديد على اأن الق�صية الفل�صطينية ل ميكن 

تهمي�صه���ا، واأن على امل�صلمني والعرب اأن يهبوا لنجدة واإنقاذ 

امل�صجد الأق�صى؛ اأوىل القبلتني وثالث احلرمني.

الشيخ جبري زائرًا السفير الجزائري:  ما يشهده األقصى 
هو نتيجة تهميش العرب لفلسطين.. على حساب اقتتالهم وسفك دمائهم

زارت جمموع���ة من »براعم حركة الأمة« 

اأ�رصحة �صهداء الدف���اع عن الأمة يف رو�صة 

احلوراء زينب )عليه���ا ال�صالم( يف الغبري، 

حي���ث قروؤوا الفاحتة وو�صع���وا الورود على 

اأ�رصح ال�صهداء.

وق���د األق���ت اآلء معط���ي كلم���ة با�ص���م 

»الرباعم« جاء فيها:

ها هي الأر�س تفت���ح ذراعيها من جديد، 

بعط���ر من النعي���م.. ال�صهيد بث���وب اجلنان 

حم�صون، والقرب بزينة الورد جمبول..

دم���اء ال�صهداء اأعط���ت لطفولتنا احلياة، 

فبف�ص���ل دمائكم اأيها الأبط���ال، اأ�صبح لدينا 

توازن رع���ب يف مواجهة الع���دّو ال�صهيوين 

والإره���اب التكف���ري، وح�ص���ل النت�ص���ار، 

وا�صتطاع جماهدو املقاومة اإبعاد خطره عن 

حدودنا.. اأنتم اأنق���ذمت جمتمعنا ووطننا من 

اخلطر التكفري..

وتابع���ت: اجلميع مدعّو الي���وم للوقوف 

وقفة وف���اء واع���راف باجلميل مل���ن اأهدر 

دمه دفاعًا عن الأر����س، والعر�س، والكرامة 

واملقد�صات..

ليبَق كلٌّ على توّجهاته، لكن ل ميكن لأحد 

اأن يغ�ّس نظره عن الوقائع على الأر�س، ويف 

املي���دان، ول ميكن لأح���د اأن يغم�س عينيه 

عن حقيقة �صاطعة كال�صم�س يف قتال العدّو 

»الإ�رصائيلي« اأو يف مواجهة العدّو التكفري.

التحي���ة كل التحي���ة من اأطف���ال بروت 

عا�صم���ة املقاومة والتحري���ر وبراعم حركة 

الأمة ل�صي���د املقاوم���ة الأب والقائد ال�صيد 

ح�صن ن�رص اهلل.

اأيها ال�صه���داء، �صالم لك���م.. طبتم وطاب 

ثراكم.. طبتم وطاب مم�صاكم وم�صعاكم.. طبتم 

اأحياًء واأمواتًا، �صغاراً وكباراً، قادًة وجنوداً.

منوت �صوق���ًا يف حكاياكم.. فوحده القَدر 

قادر على تفريقن���ا يف الدنيا.. لكن �صنلتقي 

عند مليك مقتدر اإن �صاء اهلل.

»براعم« من حركة األمة زارت أضرحة شهداء الدفاع عن األمة:

دماؤكم أعطت لطفولتنا الحياة
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ا�صتقبل رئي�س احلزب ال�صوري القومي الجتماعي 

الوزي���ر علي قان�صو، الأمني العام ل�»حركة الأمة« 

يف لبن���ان ال�صيخ عبد اهلل جربي، وتداول التطورات 

املحلية والإقليمية.

وحذرا من »�صعي بع�س اجلهات اىل خلق فتنة 

لبناني���ة - �صوري���ة، بذريعة احلف���اظ على حقوق 

النازح���ني ال�صوري���ني، وذل���ك ل يعدو ع���ن كونه 

حماولة لتعكر �صفو الأم���ن وال�صتقرار، وحماولة 

لتاأجيج الفتنة حتت عناوي���ن و�صعارات فارغة ل 

اأ�صا�س لها من ال�صحة«.

ولفت���ا اإىل »التوقي���ت امل�صب���وه للحملة التي 

ت�صته���دف اجلي����س، والتي تزامن���ت واحلديث عن 

قرب احل�ص���م يف عر�صال وجروده���ا للق�صاء على 

جيوب التنظيمات الإرهابية، مع التاأكيد اأن اجلي�س 

واملقاوم���ة يقومان بدور وطني �ص���د املجموعات 

الإرهابية التي كانت ت�صتهدف النازحني وخميماتهم 

بالدرجة الأوىل، ولبنان واأمنه بالدرجة الثانية«.

و�ص���ددا على »�رصورة اتخاذ احلكومة اللبنانية 

ق���راراً م�صوؤول بفتح ح���وار مع الدول���ة ال�صورية، 

للبحث يف كيفية العمل جديًا حلل اأزمة النازحني، 

وتنظيم عودتهم اإىل املناطق الآمنة، وعدم الر�صوخ 

لل�صغوط من بع�س اجله���ات اخلارجية التي تريد 

ال�صتثم���ار يف ملف النازح���ني، وتوظيفه لل�صغط 

على دم�صق وحكومتها«.

واأكد املجتمع���ون على »����رصورة العمل على 

اإق���رار �صل�صل���ة الرت���ب والروات���ب يف اأ�رصع وقت 

ممكن، واإعط���اء الأ�صاتذة وموظف���ي الإدارة العامة 

واملتقاعدين حقوقهم كامل���ة، خ�صو�صًا بعدما مّت 

ترحي���ل ال�صل�صلة اأكرث من م���رة بذريعة عدم اإقرار 

املوازنة العامة«.

قانصو مستقباًل الشيخ جبري: هناك سعي لفتنة لبنانية - سورية 
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كاريكاتير

اعتقلوه  من  اأغبى 

يف  املو�صل  م��ن  ف���اراً 

»داع�صي«  هو  العراق، 

تنّكر بزّي امراأة، منتحاًل 

بكل  ن�صائية  �صخ�صية 

م��ع��ن��ى ال��ك��ل��م��ة؛ من 

�صفاه  واأح��م��ر  ف�صتان 

وح���واج���ب، وط��ري��ق��ة 

وال��ك��الم  امل�����ص��ي  يف 

ن�صي  اأنه  اإال  وتوابعه، 

والتخل�ص  �صاربه  حلق 

من ذقنه بالكامل، فكان 

�صواه  واأ�رسع من  اأ�صهل 

وقوعًا االأ�صبوع املا�صي 

بقب�صة اجلي�ص العراقي، 

لذلك خطف االأ�صواء من 

بالع�رسات  »دواع�ص« 

يحاولون  اأ�رسوهم وهم 

بزي  متنّكرين  ال��ف��رار 

ارتكب  اأنه  مع  الن�صاء، 

وجهه  فظهر  بالتجميل،  اأخ��ط��اء 

مطليًا و�صبيهًا بقناع من ال�صمع.

اجلي�ص العراقي مل يذكر ا�صمه، 

اعتقلهم  مم��ن  ���ص��واه  اأ�صماء  وال 

متنّكرين، بل ن�رس �صورهم بثيابهم 

الن�صائية التي ا�صتخدموها، واأهّمها 

�صورة من ن�صي ذقنه و�صاربه، حيث 

من  جزء  كل  يف  كبرياً  الفرق  جند 

وجهه املكتظ مب�صاحيق التجميل.

من  ب��ودرة  ا�صتخدم  اأن��ه  يبدو 

نوع »For Ever« ال�صهرية، والتي 

العيوب  وتخفي  الوجه  لون  توّحد 

تكثيفها،  يف  بالغ  لكنه  اجللدية، 

بقناع  و�صبيهًا  فظهر وجهه مطليًا 

نتف  اأن��ه  جند  فيما  ال�صمع،  من 

حاجبيه  �صعر  بع�ص 

بالكحل  الباقي  واأثقل 

بالغ  ك��م��ا  االأ����ص���ود، 

رمو�ص  عند  بالكحل 

عينيه. اأما اأحمر ال�صفاه 

اأي�صًا،  كثيفًا  فجعله 

اأحد  كاأنه  معه  وب��دا 

»البانتومامي«  فناين 

على  االإي���ح���ائ���ي���ن 

خ�صبات امل�صارح.

هذا  فعله  م��ا  ك��ل 

من  »ال���داع�������ص���ي« 

»م��ك��ي��اج« و»م��ي��ك 

قد  وجهه  على  اأب« 

ملن  م�صموحًا  يكون 

من  بالتنكر  ي��رغ��ب 

ليغادر  امراأة  اإىل  رجل 

ويلوذ  املعركة  اأر���ص 

ن�صيانه  اإال  ب��ال��ف��رار، 

ذقنه  وبقايا  ل�صاربيه 

التي كان عليها قبل  »الداع�صية« 

اجلنود  اأن  ويبدو  املو�صل،  حترير 

عناء  اأي  يواجهوا  مل  العراقين 

ذقنه  وراأوا  وجهه  يف  نظروا  حن 

و�صاربيه، مع اأنه كان ي�صع حجابًا 

على راأ�صه ملزيد من التخفي.

أغبى »داعشي« اعتقلوه في العراق


