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القاهرة ت�ستعدّ ( ...تتمة �ص)1
األزمات تحاصر اللبنانيين

إذاً ،تحاصر األزم��ات اللبنانيين من ك ّل االتجاهات من دون
بروز أي قدرة أو رغبة جدية لدى الطبقة الحاكمة في إطالق حراك
استثنائي للتخفيف عن معاناة المواطن ،فمن أزمة الكهرباء التي
تفاقمت أخيرا ً في شكل كبير إلى العجز عن التوافق على انتخاب
رئيس للجمهورية ،إلى تعطيل عمل مجلس النواب وتحويل
الحكومة إلى ما يشبه تصريف األعمال ،وانتهاء برفض إعطاء
المعلمين والموظفين والعسكريين حقوقهم عبر إقرار سلسلة
الرتب ،إلى المماطلة في إقرار ملف الجامعة اللبنانية ،إلى طرح
الشبهات حول «استفاقة» الحكومة إلقامة مخيمات للنازحين
السوريين.
ولوال سهر األجهزة األمنية ونجاحاتها في العمليات االستباقية
لمحاصرة الخاليا اإلرهابية ،لكانت البالد أصبحت في مهب
العواصف ،لكن المالحظ بحسب مصادر سياسية أن بعض فريق
« 14آذار» يصر على الهروب إلى األمام ،وهو ما ظهر في اعتبار
البعض في هذا الفريق تهديدات ما يس ّمى «لواء أحرار الس ّنة»
التابع لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي هي من دون ذي معنى ،وأن
وراء ذلك جهات أمنية خارجية .وقالت المصادر :فبدل أن يعمد
هؤالء إلى الدعوة لمزيد من الوحدة الداخلية ووضع الرهانات
الفئوية جانباً ،يواصل هؤالء «طمر الرأس في الرمال» وحتى
تبرير ما تقوم به المجموعات المتطرفة .وأضافت فليتعظ هؤالء
من الموقف الذي أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق ردا ً على
ما يسمى بيان «أح��رار الس ّنة» باستهداف الكنائس وما لدى
المشنوق من معطيات حول إعادة تحريك الخاليا اإلرهابية.

مصادر أمنية :ال تستخف بتهديدات
اإلرهابيين

وفي السياق ذاته ،قالت مصادر أمنية إنه إذا كان صحيحا ً
حتى اآلن أنّ االستقصاءات والمعلومات لم تظهر وجود «لواء
باسم أح��رار الس ّنة» ،إال أنّ إعالن هذا «اللواء» قبل أيام والئه
لتنظيم «داعش» يشير إلى أن البيان قد يكون صدر مباشرة عن
هذا التنظيم أو عن أحد مجموعاته وفروعه ،ما يعني أن اإلرهاب
لن يتوانى عن استهداف أي مركز عام أو مراكز دينية بهدف
إحداث شرخ في الساحة الداخلية ،خصوصا ً أن محاوالت هذه
المجموعات إلحداث فتنة طائفية أسقطتها العمليات االستباقية
لمخابرات الجيش وباقي القوى األمنية ،من خالل إفشال عمليات
إرهابية كانت تريد إيصال اللبنانيين إلى الفتنة ،إنْ من خالل
السعي إلى استهداف أماكن شعبية على غرار ما كانت تستهدف
السيارة المفخخة التي انفجرت في الطيونة أو التخطيط لعمليات
اغتيال سياسية.
وأوض��ح��ت ال��م��ص��ادر أن آل��ي��ات ج��دي��دة ج��رى اعتمادها
في التنسيق بين األج��ه��زة األمنية وف��ي األس��اس منها تبادل
المعلومات يوميا ً حيال ما هو متوافر لدى هذه األجهزة بما يتعلق
بتح ّرك الخاليا اإلرهابية .وأشارت إلى أن التوقيفات التي قامت
بها الجهات المعنية في األسبوعين الماضيين واالعترافات
للموقوفين و ّفرت لها الكثير من المعلومات حول نشاط العناصر
المتطرفة وما تخطط للقيام به.

األجهزة تع ّزز إجراءاتها
وتوسع عمليات المالحقة

كذلك كشفت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الجيش والقوى
األمنية المختصة تابعت معلومات إضافية حول الخاليا اإلرهابية
واالنتحاريين وك ّثفت عملها في إطار مالحقة هذه المجموعات
ال سيما في مناطق معينة بعيدا ً من اإلعالم ،كذلك واصلت هذه

خريف �أميركا ( ...تتمة �ص)1

القوى التع ّقب والتفتيش عن سيارات مفخخة (سيارتان أو
ثالثة) كان قد أفيد عنها سابقاً.
وفي هذا اإلطار ،تح ّرك فرع المعلومات في الطريق الجديدة بعد
االشتباه بسيارة ّ
مفخخة لكن تبين أنها ال تحتوي على تفجيرات،
ولوحظ أن الجيش قد عزّز وجوده على مدخل شاتيال أمس ،فيما
بقيت الجهود واالتصاالت جارية مع القيادات في مخيم عين
الحلوة من أجل ضبط الوضع في المخيم وعدم إفساح المجال
أمام قيام مجموعات إرهابية بعمليات خارجه أو داخله.

استهداف مخابئ المسلّحين
في جرود عرسال

كذلك الحق الطيران السوري المجموعات المسلّحة المتط ّرفة
ف��ي ج���رود ع��رس��ال ،فشن سلسلة غ���ارات على مخابئ هذه
المجموعات ،وأش���ارت قيادة الجيش «أن الطيران الحربي
السوري استهدف بعدد من الصواريخ المناطق الحدودية في
جرود عرسال».

بري ألغى استشاراته
لغياب إمكانات التوافق

يسجل في الساعات الماضية
أما في الشأن السياسي ،فلم
ّ
مساع لحلحلة الملفات الساخنة ،وقالت مصادر
أي اتصاالت أو
ٍ
نيابية مواكبة لحركة االتصاالت أن إقدام رئيس مجلس النواب
نبيه بري على إلغاء المشاورات التي كان يعتزم القيام بها على
أمل الوصول إلى مقاربات في شأن مل ّفي الرئاسة واالنتخابات
النيابية ،يشير بوضوح إلى أن رئيس المجلس ال يرى أن هناك
إمكانية لتوافق الكتل النيابية على حد أدنى من األفكار التي يمكن
البناء عليها في سبيل الحصول على المخارج المطلوبة لهذين
المل ّفين .وأضافت إن تفاقم الصراع في المنطقة بدءا ً من العراق
إلى سورية وباقي الساحات األخرى أ ّدى إلى إدخال المزيد من
التعقيدات على الملف الرئاسي ،وهو ما يعني أن ال أفق لحصول
توافق في المدى القريب إلخراج هذا االستحقاق من المأزق الذي
وصل إليه ،مشيرة أيضا ً إلى أن تيار المستقبل ليس بوارد التخلّي
عن ترشيح سمير جعجع لرئاسة الجمهورية وال األخير على
استعداد لسحب ترشيحه ،وكذلك األمر بالنسبة للنائب وليد
جنبالط الذي لن يسحب ترشيح عضو كتلة اللقاء الديمقراطي
النائب هنري حلو إال في حال االتفاق على مرشح ثالث غير العماد
عون وسمير جعجع.

أرجح ّية التمديد لمجلس النواب

إلى ذل��ك ،تعتقد المصادر أن موضوع االنتخابات النيابية
سيصبح هو االستحقاق األكثر سخونة في األسابيع القليلة
المقبلة ،لكنها استبعدت االتفاق على قانون جديد أو حتى إجراء
االنتخابات على أساس قانون الستين .وأوضحت أن فريق «14
آذار» يدفع للتمديد مجددا ً للمجلس الحالي لمعرفته أنه لن
يتمكّن من اإلبقاء على عدد النواب في الكتل النيابية المحسوبة
عليه .وتجزم المصادر بأنه إذا استمرت األم��ور كما هي عليه
اليوم ،فالتمديد حاصل لمجلس النواب الحالي والتبريرات لذلك
جاهزة.
إال أن المصادر أشارت في مجال آخر إلى أن اتصاالت الرئيس
بري بخصوص التفتيش عن آليات لدعم األجهزة األمنية ستستمر
القتناعه بأن هذا األم��ر هو المدخل الوحيد اليوم لمواجهة ما
يتر ّبص بلبنان من مخاطر على الصعيد األم��ن��ي .وتحدثت
المصادر عن استمرار االتصاالت لدعم األجهزة ع ّد ًة وعتاداً ،بدءا ً
من تطويع عناصر جديدة في هذه األجهزة.

باسيل يحذر من فتنة في لبنان

من ناحية أخرى ،حذر وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل من فتنة في لبنان نتيجة تزايد اع��داده��م ،آخ��ذا ً على
المجتمع الدولي عدم تحمل مسؤولياته تجاه هذه االزمة التي
تسبب بها .واعتبر انه يمكن إقامة المخيمات في المناطق العازلة
وتحديدا ً بعد نقطة المصنع وه��ذا القرار لبناني بحت رافضا ً
اقامتها وشرعنتها داخل االراضي اللبنانية.

مؤتمر صحافي لجنبالط األسبوع المقبل

في موازاة ذلك ،يعقد رئيس جبهة النضال النضال الوطني
النائب وليد جنبالط مؤتمرا ً صحافيا ً االسبوع المقبل يتناول فيه
مجمل االوضاع ال سيما االمنية منها.
وتناول نائب في جبهة النضال الوطني خالل لقاء خاص مع
وفد دبلوماسي كويتي الوضع اللبناني من مختلف اتجاهاته،
وخصوصا ً الوضع الس ّني في لبنان ،وكالم العماد ميشال عون
األخير.
واعتبر النائب الجنبالطي بحسب ما علمت «البناء» انّ رئيس
تكتل التغيير واالص�لاح العماد ميشال عون عاد من منفاه في
فرنسا عام  ،2005بعد توقيعه اتفاقا ً مع السوريين يقضي
بتحالفه مع قوى  8آذار وحزب الله ،وفي نهاية المطاف عون
مرتبط كليا ً بحزب الله الذي يعتبره مرجعيته.
وأكد النائب عن جبهة النضال ان الحريري هو الزعيم الس ّني
األوحد على الساحة الس ّنية وهو االقوى ،وليس بحاجة للتحالف
مع ميشال عون ليكون رئيس الحكومة المقبل ،الفتا ً االنتباه الى
أن لدى عون  27نائبا ً وهو غير باقي رؤساء الجمهوريات في
لبنان الذين ليست لديهم كتل نيابية في مجلس النواب ،لذا فإن
أي قرار ستتخذه الحكومة (برئاسة الحريري) بإمكان عون ان
يعطله من خالل نوابه في البرلمان ،معتبرا ً أن تحالف وتفاهم
الحريري مع النائب وليد جنبالط أضمن لتيار المستقبل.
من جهة أخ��رى ،أكد النائب االشتراكي عن قضاء عاليه أن
تشهد الساحة االقليمية تقدما ً في المحادثات حيال الملف النووي
االيراني ما بين الجمهورية االسالمية االيرانية والواليات المتحدة
االميركية واحتمال حصول اتفاق اميركي – إيراني – سعودي في
المدى القريب ،يقضي بأن توقف المملكة العربية السعودية التي
فجرت الساحة العراقية ،تدخالتها في سورية ولبنان ،في مقابل
توقف ايران عن التدخل في اليمن والبحرين .
إلى ذلك ،تتم المشاورات واالتصاالت اليجاد حل لملفي التفرغ
وعمداء الجامعة وسلسلة الرتب والرواتب .وطلب وزير التربية
الياس بو صعب مساعدة رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري
لحلحلة األمور قبل جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل»،
ولفت من عين التينة إلى أن «بري متفهم لمطالب األساتذة ولملف
الجامعة في شكل كبير جداً .وأشار بو صعب إلى أنه «سيجري
في األسبوع المقبل تواصالً مع األفرقاء اآلخرين كي ال تحصل
مفاجآت في جلسة الخميس» ،مضيفاً« :ح ّتى لو ف ّرغنا األساتذة
في الجامعة اللبنانية فإننا ال نستطيع أن ندفع معاشاتهم ،إلنه ال
يوجد تشريع ،وألن هناك سلسلة رتب ورواتب عالقة لألساتذة،
وال تصحيح لالمتحانات الرسمية».
وأعلن النائب سامي الجم ّيل «رفض حزب الكتائب التوقيع
على ّ
ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية إنْ لم ّ
يطلع على األسماء
ال��واردة في الملف» ،وطلب من وزير التربية الياس بو صعب
«استقبال وفد تربوي من حزب الكتائب للتدقيق باألسماء والتأكد
من استيفائها الشروط األكاديمية».
وأعلنت النائبة بهية الحريري انها ستضغط قدر ما تستطيع
لتأمين تصحيح مسابقات االمتحانات الرسمية وانهاء هذا اله ّم
الذي يزعج الطالب .

أزع��م أنّ ح��وادث العراق التي انطلقت من غزوة
الموصل إنما حصلت ردا ً على هزيمة األميركيين في
إفشال االستحقاق االنتخابي السوري ،وكذلك في
إشعال الساحة اللبنانية.
وأزعم أنهم بعد نحو ثالثة أشهر من غزوة الموصل،
إذا حققنا إفشال أهدافها نحن في جبهة المقاومة معاً،
وهذا ما اتوقعه ،إنْ لم يكن أبكر فإنهم سيتوجهون
مرة أخرى الى ساحة بالد الشام ،وهذه المرة تحديدا ً
ال��ى المعركة ح��ول إصبع الجليل ،أي شمال إقليم
فلسطين .
وأزع���م أي��ض �ا ً أنّ التصعيد ال��م��ت��س��ارع لحركة
جنونهم ،وإعالنهم الخالفة الصهيونية المهزلة ،إنما
يحصل بسبب ضعفهم وتخبّطهم وضياعهم وتيههم
وليس بسبب قوتهم اأو تماسك مؤامرتهم.
وإال ّ عن أي دولة وأي خالفة وأي أرض وأي شعب
وأي جيش يتحدثون؟ وه��م العارفون قبل غيرهم
بأنهم ال يملكون أيا ً من مقومات الدولة على االطالق!
ولما كانوا يأتمرون بأوامر واشنطن و»تل أبيب»
بالمعلومات وليس بالتحليل وال��زع��م والحدس
والتخمين هذه المرة ،فإنهم يريدون تحقيق نصر
المتوجع من ألم كؤوس الس ّم التي شربها في
ألوباما
ّ
السنة األخيرة في االنتخابات الفرعية في الكونغرس
األميركي في الخريف المقبل.
صدّقوني أنهم مج ّرد بنادق لإليجار ومرتزقة،
ّ
ومشغلوهم اإلقليميون إنما هم من يدفع األجر مرتين،
مرة للمرتزق الصغير ومرة خدمة للسيد الذي يحافظ
على عرشه ،أي للساكن في ما يُس ّمى البيت االبيض.
رحم الله اإلمام روح الله الموسوي الخميني في
موقفه حول الحرب العراقية  -اإليرانية ،التي س ّماها
صادقا ً بالمفروضة على الشعبين اإليراني والعراقي،
مبديا ً استغرابه يومذاك حيال هؤالء العابثين باإلقليم
قائالً« :أعرف أجراء كثرا ً يأخذون أجرا ً من سيدهم
لقاء خدمة يسدونها إليه ...لكنني استغرب من أجراء
يدفعون هم األجر لسيّدهم كي يستعبدهم!؟
عود على بدء ،مع الموصل والخليل ،ألقول إن معركة
الموصل حصلت إلنقاذ العدو الصهيوني وإخراجه
من دائرة الضعف والهوان والتيه الذي أصابه بعد
نجاحات بوابات الشام وأسوار الضاحية.
ب��ل��ى بالتكتيك واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ا ...فاقتناص
كركوك وتحرك الناقالت النفطية نحو موانئ العدو
الصهيوني من كردستان العراق عبر الوسيط التركي
الغدار إنما هو جزء من تكتيكات المؤامرة.
فيما إشغال ايران وسورية ولبنان بالعراق بعيدا ً
من القدس والخليل ورام الله وبيت لحم والجليل إنما
هو الجزء االستراتيجي من المؤامرة.
م��ن هنا ك��ان��ت عملية الخليل ،كأنها رد الفعل
الطبيعي لجزء م��ن جسم األم��ة على استراتجية
العدو.
أما اإلعداد الذي يجري على قدم وساق من جانب
أطراف جبهة المقاومة لتحرير أرض العراق من دنس
«ال��دواع��ش» وممارساتهم الصهيونية فهو الجزء
التكتيكي من معركة المنازلة الكبرى.
هكذا ويعتقد أن ساحة لبنان ستبقى مشدودة أشد
ما يكون من اآلن حتى نهاية الخريف المقبل ،حتى
يتبيّن الخيط األبيض من الخيط األسود في ما يعد
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للمنطقة من قبل الصهاينة واالميركيين على خلفية
وجوب ربحهم لمعركة الكونغرس من ناحية ،ومنعنا
من إكمال االستعدادات الالزمة لمعركة تحرير الجليل
من ناحية ثانية.
ما يه ّمه في التكتيك من اآلن حتى ذلك الحين أن
يربحوا معركة الكونغرس.
ما يه ّمنا نحن في التكتيك هو أن نربح معركة
تحرير العراق رغم أنفهم.
ما يه ّمهم في االستراتيجيا هو إخ��راج اليهودي
الصهيوني من تيهه وضياعه ليتمكن السيد األكبر،
أيّ ال��ش� ّر المطلق ايّ أم��ي��رك��ا ،م��ن اس��ت��ع��ادة زم��ام
المبادرة على المسرحين اإلقليمي والدولي يعني
تصفية القضية الفلسطينية.
ما يه ّمنا نحن في االستراتيجيا هو ط��رد الوهم
ال��ذي يريد لنا تجزئة المعارك وتصغير ما يجري
وتسطيحه وتصويره مرة كأنه خالف مذهبي أو ديني
هنا أو هناك ،ومرة كأنه حزبي او «فصائلي» هنا او
هناك.
إنها المؤامرة بعينها بلى ،المؤامرة ،أيّ المخطط،
بلى المخطط ال��ذي يحاول ان يج ّرنا ال��ى معارك
مجزأة فيما هو يوجه نيرانه الواقعية إلى الكل من
دون استثناء.
لذا يعتقد القائلون بهذا التحليل أنّ األميركيين
والصهاينة أبلغوا مجدداً ،أي بعد اكتشاف جثث
المستوطنين ال��ث�لاث��ة ،وع��ل��ى نحو ال يقبل الشك
والتردد:
ال تنازل أو تراجع عن عراق مستقل واحد ال يقبل
القسمة ،ال على اثنين وال على ثالثة ،يحكم بأهله
وهم من يحددون الرئيس ورئيس ال��وزراء ورئيس
البرلمان.
وال تنازل أو تراجع عن لبنان المقاوم وسالح
المقاومة ال��ذي يحمي المقاومة وأهلها وحلفاءها
ومرشحها ال��ذي ال يمكن أن يقبل أي طعن بظهر
المقاومة او سالحها ولو بلغ ما بلغ.
وأخيرا ً وليس آخراً« ،الجائزة الكبرى» والتعبير
لبوش االب��ن ،أي إي��ران ال��ث��ورة واإلس�ل�ام وحامية
المقاومة وان س ّميتموها بـ»بنك اإلرهاب» لن تكون
إال ّ ألهلها ولحلفائها وأشقائها وأصدقائها في سورية
ولبنان واليمن والبحرين وكل أرض عربية ،وبخاصة
في فلسطين من النهر الى البحر.
هذه اإليران لن يغريها ال جنيف وال فيينا وال الذي
خلف جنيف أو فيينا .ألنّ معركتها الحقيقية هي أن
تظ ّل رافعة رأسها دولة مستقلة وحرة وقوية مسلحة
بالعيون األربع العقيدة والعزيمة والعلوم والعقل.
وما النووي سوى القسم الناتئ او الظاهر من جسم
هذا الفيل ،أو األسد الذي ال يمكن ان تهزموه ال بالتكتيك
وقطعا ً ال باالستراتيجيا ،ألنّ صبره من صبر أيوب
وتجارب أيوب وخبراته ،وما أدراك ما أيوب.
ومن ال يعلم فإن في األفق «أيوب» لو كشف الغطاء
لعمي بصر «إسرائيل» مرة أخرى وهذه المرة
عنه
َ
ستكون أخطر من األولى.
في انتظار المزيد من مفاجآت أيوب ولعنات الحاج
عماد عليهم وبركاته علينا!...

محمد صادق الحسيني

التحالف مع ال�شيطان ( ...تتمة �ص)1
سمعنا كثيرا ً روايات عن استقالة وزراء غربيين إذا ارتكب
أحدهم مخالفة مرورية أو أق��ام عالقة عاطفية عابرة خارج
أطر الزوجية ،أو مخالفات أخرى ال ترقى إلى أن تكون جرائم
في حق الوطن وال��دول األخ��رى ،فمتى يخجل هيغ وكيري
وفابيوس الذين برروا اإلرهاب وسفكوا دماء السوريين؟ أما
عمالء هؤالء من مسؤولي الخليج فهم أصالً ال حياء فيهم!
أيعقل أن يستمر صمت برلمانات ال��دول الغربية وأجهزة
إعالمها ومجتمعاتها المدنية ببساطة ح��ول دع��م رؤساء
ووزراء خارجية دولهم للمجموعات اإلرهابية التي تقتل
السوريين وت��د ّم��ر اإلرث الحضاري لشعب عريق وعظيم
كالشعب ال �س��وري ألكثر م��ن ث�لاث س �ن��وات؟ واألده ��ى من
ذلك أن ُتقلب الحقائق ويتهم هؤالء شعب سورية وجيشها
وقيادتها ويدبجون التقارير السخيفة ،بما نربأ قوله ،هربا ً
من الحقيقة وب��دالً من مالحقة اإلرهابيين الذين جاء العديد
منهم من أميركا وأوروبا وانض ّموا إلى «داعش»؟ ال نستغرب
�ت ه��ذه ال �ق �ي��ادات الغربية عمليا ً إل��ى داعم
ذل��ك ،فقد ت�ح� ّول� ْ
مكشوف لإلرهاب.
هل يمكن لعاقل أن يصدّق أنّ مشاركة أل��وف المقاتلين
اإلره��اب �ي �ي��ن األج ��ان ��ب م��ن أك �ث��ر م��ن  80ب��ل��دا ً ف��ي الحرب
على س��وري��ة واآلن على ال�ع��راق ك��ان م��ن وراء ظهر هؤالء
المسؤولين وأجهزة استخباراتهم؟ أال يجب أن يدفعنا ذلك
إلى التساؤل حول مدى احترام هذه الحكومات التزاماتها في
مجال مكافحة اإلرهاب وطرح أهميّة مساءلة هذه الدول؟ لقد
بات واضحا ً أنّ الهاجس الحقيقي لإلدارة األميركية اآلن إطالة
التوصل إلى
أمد الحرب واستنزاف سورية من ناحية ،ومنع
ّ
حل سياسي للوضع الذي تشهده سورية من ناحية أخرى.
اعتمدت الجمعية العا ّمة لألمم المتحدة قبل بضعة أيام
ْ
قرارا ً آخر لدعم استراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب
ّدت فيه التزام ال��دول األعضاء
التي أقرتها ع��ام  ،2006ج �د ْ
ب�ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ال��دول��ي ل�م�ن��ع اإلره� ��اب بجميع أشكاله
ومظاهره ومكافحته وض��رورة محاسبة مموليه وداعميه
والذين يقدّمون إليه السالح .إالَّ أنّ المهم في هذا المجال مدى
دعمت هذا القرار وما ينص عليه،
التزام الكثير من الدول التي
ْ
خصوصا ً أولئك الذين يدّعون أ ّنهم أبطال مكافحة اإلرهاب.
فعندما وجه أحد أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية فيليب
كانت
لونييه س ��ؤاالً إل��ى وزي��ر خارجيته فابيوس عما إذا
ْ
ّ
ستتدخل لدى تركيا إلغالق قواعد اإلسالمويين على
فرنسا
أرضها كونها تستخدم قواعد خلفية للمجرمين اإلسالمويين
الرتكاب أعمال وحشية في سورية ،كان جواب فابيوس ،على
�رت إحدى الصحف ،مثل التاجر المفلس الذي لم يب َق
ما ذك� ْ
في خزانته ما ينفقه فعاد إلى دفاتره القديمة ليدافع عن فكرة
ّ
التدخل األميركي  -البريطاني  -الفرنسي لضرب سورية
وذكرت تلك الصحفية أنّ النائب لونييه عرض وقائع
عسكرياً.
ْ
حيّة وملموسة حول جرائم المجموعات اإلرهابية المرعبة
التي أرسلتها تركيا إلى كسب ،وأنّ اإلرهابيين المدعومين من
ِقبَل رجب طيب أردوغ��ان مارسوا التطهير العرقي والديني
والثقافي في سورية وأ ّن�ه��م يغتصبون النساء ويرتكبون
الجرائم باالعتماد على الدعم التركي.
الجميع في المنطقة وخارجها يعرفون اآلن أنّ ما يحدث
في سورية وال�ع��راق ولبنان ،خصوصا ً في ال�ع��راق حديثا ً
ليس حربا ً طائفية بل حرب بين اإلره��اب والذين يكافحون
اإلره ��اب ،ح��رب بين اإلرهابيين ال��ذي��ن ينفذون التعليمات
األميركية والغربية ودع ��اة استغالل الشعوب والشرفاء
الذين ينشدون األمن والسالم والتقدّم لشعوبهم ،حرب بين
اإلنسانية من ناحية والوحشية والهمجية من ناحية أخرى.
وهنا ُنعيد التأكيد أ ّنه على رغم مضي عشر سنوات على الغزو
األمركي للعراق فإنّ أميركا لم تتراجع عن أهداف غزوها بل
على العكس ،ما زالت خطة بايدن لتقسيم العراق ،على سبيل
المثال ،غاية تسعى اإلدارة األميركية إل��ى تنفيذها ،ناهيك
عن خطة بوش وبلير لتفتيت هذا البلد .وتعرف «إسرائيل»
ورجاالتها من الخليجيين والغربيين أنه ال يمكن تحقيق ذلك
من دون إثارة النعرات الطائفية والعشائرية واإلثنية ،تماما ً
مثلما تفعل «داعش» وحلفاؤها اآلن في العراق.
قامت به ال��دول��ة اإلسالمية في العراق
إنّ ال�ع��دوان ال��ذي
ْ
وب�لاد ال�ش��ام المعروفة باسم «داع���ش» ،نياب ًة ع��ن أطراف
إقليمية ودولية ضد سيادة العراق ووحدة شعبه ،هو عدوان

خطير ال يجب تقليل حجم أخطاره على المنطقة وغيرها.
وق��ع رئيس ال��والي��ات المتحدة األميركية السابق جورج
ب��وش وصاحبه ت��ون��ي بلير ف��ي «غ ��رام ال �ع��راق» إل��ى درجة
قيامها مع من تحالفا معه من دول أوروبية وخليجية في غزو
العراق عام  ،2003ترجمة لذك «ال�غ��رام»! واستخدم هؤالء
ذرائع تصفية برامج أسلحة الدمار الشامل ومكافحة اإلرهاب
للهجوم على العراق .وثبت الحقا ً أ ّن��ه لم تكن هناك أسلحة
دمار شامل وال إره��اب في هذا البلد .إالَّ أنّ الغزو األميركي
فجاءت
– البريطاني أوجد وضعا ً جاذبا ً حقيقيا ً لإلرهاب
ْ
خت وجودها في العراق بقيادة أبو مصعب
«القاعدة»
ورس ْ
ّ
انتشرت إلى باقي دول المنطقة .وفي
الزرقاوي ،ومن هناك
ْ
إطار الحقد الطائفي األعمى والحسابات الضيقة الغبية لقادة
السعودية وكثير من «الجمعيات الخيرية» وغيرها المرتبطة
بالدوائر الغربية واإلرهابيةُ ،م ّولت القاعدة وتفرعاتها في
العراق ومنها داعش لتوسيع نشاطاتها ،بما في ذلك سورية.
ولم نسمع من مسؤولي الخارجية والخزانة األميركية الذين
ي��راق�ب��ون م��دى تنفيذ دول العالم لعقوباتهم على سورية
وروس�ي��ا أ ّن�ه��م ف��رض��وا عقوبة واح��دة على ه��ذه الجمعيات
واألشخاص الذين مولوا اإلره��اب ،في حين تفرض اإلدارة
األمريكية واتحادها األوروبي عقوبات على وزراء سوريين
ال ذنب لهم إالَّ محبتهم لوطنهم وإخالصهم له!
بعد ث�لاث سنوات من صمود سورية في وج��ه العدوان
والحرب المعلنة عليها ،لم تجد الدوائر الغربية سوى العودة
إل��ى أدوات�ه��ا المختبرة في تخريب نسيج دولنا االجتماعي
وتدمير منجزاتنا وممتلكات شعبنا .واستنتج المتآمرون
ب�ق�ي��ادة ال��والي��ات المتحدة أنّ «ث��ورات �ه��م» المتأسلمة التي
وصلت إلى
عملوا على أن تسود المنطقة خالل عقود قادمة
ْ
طريق مسدود .وتطلّب ذلك منهم إعادة رسم مخططاتهم من
خالل إحداث اختراق عبر البوابة العراقية يؤ ّثر في سورية
وف��ي األوض��اع العا ّمة في المنطقة ،بما يخدم أوالً مصالح
«إسرائيل» وتركيا والسعودية وم��ن خلف ه��ؤالء المصالح
األم�ي��رك�ي��ة والفرنسية والبريطانية وع �م�لاء ه��ؤالء داخل
العراق .وشجعت أعداء العراق على هذه االلتفافة ومتابعة نهج
تدمير العراق تلك العودة إلى استثمار النتائج التي أسفر عنها
الغزو األميركي للعراق ،خصوصا ً نتائج قيام الحاكم بريمر
بحل الجيش العراقي ومنع تسليح الجيش الجديد ضمن الحد
األدنى المطلوب ،ووالء بعض القادة للغرب ومخططاته أكثر
من والئهم لوحدة أرض وشعب العراق.
الغريب في التح ّرك األميركي – الغربي الحالي هو أ ّنه ليس
موجها ً إلى وقف اإلره��اب ومكافحته ،بل هو خالفا ً لجميع
ّ
موجه
ادعاءات الغرب حول احترام االنتخابات والديمقراطية ّ
على التآمر على نتائج االنتخابات العراقية األخيرة والعمل
على إلغائها أو منع الفائز فيها من تشكيل الحكومة ومن تنفيذ
برنامجه االنتخابي لمصلحة أج�ن��دات تخدم المجموعات
اإلرهابية وتفتيت وح��دة الشعب العراقي وهويته الوطنية
بدالً من التنادي لمواجهة «داع��ش» ووقف إرهابها .ويعتقد
أصحاب هذه المؤامرة أنّ ذلك سيقود أيضا ً إلى تقوية رجب
طيب أردوغان وبرنامجه «االخونجي» الذي أفشله الصمود
السوري ،خصوصا ً أ ّنه ال يمكن تجاهل آثار مثل هذا العدوان
اإلره��اب��ي «ال��داع�ش��ي» على األوض ��اع السورية – العراقية
من جهة ،ودمج أهداف «داعش» في العراق وسورية إلقامة
المرحلة األولى من دولة الخالفة اإلسالمية التي تدفع إليها
جهات هدفها سحق العروبة ووض��ع شعوبها على هامش
حركة التاريخ واستغالل ثرواتنا حتّى نضوبها واستعبادنا
بتخلفنا ودناءة بعض قيادات العربان وانحطاطها.
في حين ينبغي التأكيد على أهمية استمرار الرد الحاسم
سوريا ً وعراقيا ً على ما ح��دث ،أؤ ّك��د أنّ التقدّم ال��ذي يحققه
الجيش العراقي بعد استعادته لزمام المبادرة ،إضاف ًة إلى
استمرار صمود الجيش العربي السوري وتحقيقه ضربات
موجعة لتنظيم «داعش» داخل سورية ،يدفع إلى االعتقاد أنّ
هذه التطورات تبرز أيضا ً ضرورة التح ّرك الفوري إقليميا ً
ودوليا ً لوقف تقدّم «داعش» وبالتالي تحقيق هزيمتها.
إنّ الخطر الحقيقي ال��ذي تواجهه المنطقة اآلن هو خطر
حاولت ال��دول الغربية والمنظمات الدولية
اإلره��اب .ومهما
ْ
التي تسير وفق أهوائها من حرف االنتباه عن حقيقة الكارثة
أصبحت
التي ستدفع ثمنها المنطقة والعالم ،فإنّ الصورة
ْ

أكثر م��ن واض�ح��ة لجهة التنظيمات التي ُت �م��ارس اإلره��اب
سوا ًء كان اسم هذه المجموعات اإلرهابية «داعش» ،أو «جبهة
النصرة» أو «الجبهة اإلسالمية» وغيرها من عشرات أو مئات
التنظيمات التي تنمو مثل الفطر نتيجة تمويلها الخليجي
– الغربي ما يوفر التربة المناسبة إلجرامها .أ ّما ما ًيس ّمى
أي قيمة
«الجيش الحر المعتدل» في سورية فلم تبق له عمليا ً ّ
في الميدان ألنّ معظم أعضائه انض ّموا إل��ى جبهة النصرة
و«داع��ش» ،والباقي عاد إلى حضن الوطن بعدما وعى حجم
المؤامرة على أهله.
لكن يبقى أن ن��ؤ ّك��د أنّ «داع ��ش» ه��و أخطر تنظيم دموي
إرهابي في العالم ،وقادته من أشرس عناصر القاعدة األفغان
والشيشان واألردنيين والمغاربة ،وهو يملك م��وارد مالية
هائلة يوفرها القائمون عليه في دول الخليج ،ولديه أسلحة
نجحت خالفة «داعش» فإ ّنها
وخاص ًة األميركية .ولو
متطورة
ْ
ّ
ستكون على حدود أوروب��ا مع ما يعنيه ذلك من خطر كبير
على األمن والسلم الدوليين.
إنّ ال��دول التي تتآمر على سورية اليوم هي نفسها التي
أصبحت
تتآمر على العراق بقيادة الواليات المتحدة .لذلك،
ْ
قضية التضامن م��ع ال�ع��راق وال��وق��وف القومي إل��ى جانبه
بمختلف االمكانات في هذه المرحلة أمرا ً مهما ً وحيوياً ،اليوم
قبل الغد ،لمساعدته في مواجهة خطري اإلرهاب والتقسيم.
إنّ تنظيم «القاعدة» والمرتبطين به وتنظيم «داعش» يستوجب
أن تقوم جميع الدول بتفعيل نظام الجزاءات المفروضة عالميا ً
على الكيانات اإلرهابية ومنها «داعش» عمالً بقرارات مجلس
األمن في سائر البلدان من دون استثناء .ولم يعد ممكنا ً قبول
أي ذريعة .فعندما
ممارسة الته ّرب من هذه المسؤولية تحت ّ
يعلن أبو بكر البغدادي نفسه «خليفة للمؤمنين» في المناطق
التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،فإنّ أي محاولة
لخلط األوراق على الساحة العراقية أو على الساحة السورية
أصبحت غير مقبولة ال سياسيا ً وال أخالقيا ً
أو في المنطقة
ْ
وال أمنياً.
حديثا ً
لجأت دوائر دعم اإلرهاب التي تتذاكى لتبرير فشلها
ْ
إل��ى الترويج لمفاهيم ال يقبل بها العقل أو المنطق .ولهذا
الغرض استخدم هؤالء تعبير «المجموعات المسلحة المعتدلة»
و«المجموعات المسلحة المتطرفة» .وقالوا ،في هذا الصدد،
إنهم يدعمون «المجموعات المسلحة المعتدلة» في سورية
ويقدمون إليها المال والسالح والتدريب والمساعدات الفتاكة
وغير الفتاكة .أما في العراق فهم يدّعون أ ّنهم يقفون ضد هذه
القوى التي وصفوها «المجموعات المسلحة المتطرفة» .وإذا
كان هؤالء يضللون أنفسهم وشعوبهم وبرلماناتهم ووسائل
إعالمهم هم ال يستطيعون تضليلنا .اإلرهاب في سورية هو
اإلره���اب ف��ي ال �ع��راق ،وستقف س��وري��ة ض��د ه��ذا اإلره��اب
«معتدالً» كان أو متطرفاً .اإلره��اب هو اإلره��اب ،ونحن ضد
اإلره��اب في العراق وليبيا ولبنان ومصر واليمن وتونس
وف��ي أوروب��ا وأميركا وأفريقيا وأميركا الالتينية والصين
وباكستان وأفغانستان ،وفي أي مكان في العالم.
تحدثت قبل عدّة أيام مع صديقي الضيف الزائر لدمشق
ُ
عن التناقضات التي تلف السياسات األميركية في المنطقة
خصوصا ً تصريحات اإلدارة األميركية األخيرة ،فقلت :كيف
يقول الرئيس األميركي أن ال معارضة قوية في سورية،
وإن ه��ذه المعارضة لم تكن في ي��وم من األي��ام ق��ادرة على
«إسقاط النظام» وأن مثل هذه األفكار حول إسقاط النظام
هي «فانتازيا» ،فيما تتب ّرع إدارته في اليوم التالي بمبلغ 500
مليون دوالر لهذه المعارضة الوهمية! قال صديقي :ولماذا
تستغرب ذلك ،فإن أكثر هذا المبلغ سيذهب أوالً للمتعاقدين
األميركيين ،وسيذهب الباقي لتسديد تكاليف الفنادق التي
تقيم فيها هذه المعارضة «المعتدلة» ونفقات تذاكر سفرها
ورش��ى ونفقات ألش�ي��اء أخ��رى تعرفونها أك�ث��ر م�ن��ا ،وبعد
ذل��ك ستباع األسلحة التي ُتشرى بما تب ّقى من ال��دوالرات
من المعارضة المسلّحة «المعتدلة» إلى المعارضة المتط ّرفة
وغيرها .ال تخافوا يا صديقي فأنتم ونحن نعرف اللعبة،
ونحن معكم.
منذ احتالل «داع��ش» شمال ال�ع��راق ،تقاطرت إل��ى بغداد
وأرب �ي��ل وف��ود كثيرة أميركية وبريطانية وغيرها لتقديم
النصح إلى العراقيين حول ما يجب فعله .والحظنا إجماعا ً
بين ه��ؤالء على أمر واح��د :ال تحاربوا الغزاة ،اتفقوا بينكم

أيها العراقيون على ح��ل مشاكلكم ،شكلوا حكومة تشمل
الجميع وأشياء أخرى ال تستحق الذكر .لم يقل أي من هؤالء
أنه سيدعم العراق ضد اإلره��اب ،ولم يقل هؤالء للعراقيين
أنهم سيقدمون إليهم مساعدات فتاكة وغير فتاكة لمقاومة
ال�م�ت�ط��رف�ي��ن ،ب��ل م�ئ��ة وث�م��ان�ي��ن ع�س�ك��ري�ا ً أم�ي��رك�ي�ا ً فحسب
لحماية السفارة والمصالح األميركية في العراق «ولمراقبة
ال�ت�ط��ورات» ،أي «للتجسس» بكلمات مباشرة .وبلع هؤالء
ألسنتهم حين تعلق األمر بوحدة أرض العراق وشعبه التي
أكدت عليها جميع ق��رارات مجلس األمن المعروفة .وإلنقاذ
م��اء ال��وج��ه ،قد تقوم اإلدارة األميركية بعمل هنا ،وتح ّرك
هناك ،إالَّ أنّ ذلك ال يمكن أن يقنعنا بجديتها في محاربة هذا
اإلرهاب.
تته ّرب ال��والي��ات المتحدة وحلفاؤها اآلن م��ن ممارسة
دوره ��م ف��ي وض��ع ح��د ل�لإره��اب «ال��داع �ش��ي» ف��ي العراق،
ويتذرعون كذبا ً بأن الجوالت التي يقوم بها وزراء خارجيتهم
بين دول المنطقة هي دليل على سعيهم إلى حل هذه الكارثة.
إال أن التصريحات األميركية الحقيقية ال�ت��ي نتابعها من
واشنطن ال تشير إلى ذلك.
إن م��ا يحصل على األرض م��ن ترسيخ لتقسيم العراق
وتثبيت لخطوط الدول المسخ التي ينوون إنشاءها ،وإعطاء
صدقية لما يشيعه البعض م��ن أن المشكلة التي يواجهها
العراق تتعلق بطريقة حكمه خالل السنوات الماضية ،هي
ذرائ��ع واهية هدفها الوحيد استغالل عامل الوقت لتثبيت
الوقائع على األرض والوصول إلى النتيجة المطلوبة وهي
تقسيم العراق وتهديد وحدة سائر دول المنطقة .وما يعزز
هذه القناعة لدينا أننا لم نشهد تحركا ً دوليا ً متكامالً يكون في
حده األدنى ضد إرهاب «داعش» ،سواء كان في مجلس األمن
او في المستعمرة األميركية المسماة «الجامعة العربية» ،التي
تهرع إلى عقد اجتماعات لدى وقوع حوادث أقل خطورة من
األوضاع التي يواجهها العراق.
أم��ا المملكة السعودية التي تقف خلف ه��ذا ال�خ��راب كله
في الوطن العربي وتدمير مؤسسات العمل القومي العربي
المشترك ،فإنّ دبلوماسيتها سارعت إلى القيام بحملة عالمية
مضللة لكي ال يفتضح دعمها ل�لإره��اب إذ أوح��ت ألدواتها
للترويج بأ ّنها ضد «داعش» وأنها ضد اإلرهاب وأنها ضحية
ل�لإره��اب وخصصت مئات الماليين من ال ��دوالرات لحملة

العالقات العامة هذه! أ ّما المهزلة األخيرة فهي تقديم العائلة
السعودية مبلغ خمسمئة مليون دوالر مساعدة للشعب
العراقي ،لكن العارفين يقولون إنّ هذا المبلغ سيذهب إلى
«داعش».
لكن ،أال يكفي أن نستمع إلى الدعاية السعودية بأن المشكلة
ليست في «داعش» ،بل في الشعب العراقي ومسؤوليه ،كي
نفهم حقيقة ما يحصل في هذا البلد العربي .بل إنّ السعوديين
ي �ب � ّررون م��ا تقوم ب��ه «داع ��ش» ويقولون أنها ال ت�ش��ارك إال
بنسبة قليلة من الرجال في المعارك ،وان األغلبية هي من
عشائر وتنظيمات العراقيين اآلخرين .ونحن نربأ برجاالت
العراق وعشائره العربية النبيلة وقواه الوطنية والدينية أن
تتو ّرط في مخططات لتقسيم بلدها وتفتيت وحدته كما يريد
آل سعود وسادتهم.
ما تقدم بقدر ما يعني فضيحة أخالقية للغرب وأتباعه
يطرح السؤال حول الوظيفة الجهنمية التي أناطها الغرب بهذا
الجيل المهجن من «القاعدة» ،الذي يضع نصب عينيه تدمير كل
ما هو جميل ومشرق ومشرف في بالد العرب والمسلمين،
ضمن ما يسميه بعض المحللين في الغرب بالتحالف مع
الشيطان نكاية بالمالئكة ،هذه الصفقة المشبوهة تقوم على
ض�م��ان ح�ك��ام ال�غ��رب أن ب�لاده��م ستحترق تحت ضربات
اإلره��اب العائد ،من ب�لادن��ا ،لكن رهانهم أن ه��ذا لن يحدث
في أي��ام حكمهم ،وه��ذا بات يكفيهم للدخول في هذه اللعبة
القذرة.
تكشفت المؤامرة وبان الخيط األبيض من الخيط األسود،
وي �ق��ول ك�ث�ي��رون إنّ س��وري��ة ت��دف��ع منذ ث�لاث س �ن��وات ثمن
رفضها لطلبات كولن ب��اول ال��ذي زاره��ا بعد اتمام الجيش
األم �ي��رك��ي اح�ت�لال��ه ل �ل �ع��راق ،وذل ��ك ص�ح�ي��ح .ل�ك��ن سورية
األص�ي�ل��ة وال �ص��ام��دة ت��ؤ ّك��د مثل األم ��س رفضها االحتالل
األميركي للعراق ومحاوالت تفتيته ،ورفضها التدخل من
أي كان في شؤونها الداخلية ورفضها االبتعاد عن المقاومة
ومحورها.
وه ��ا ه��ي س��وري��ة ال �م��ؤس �س��ة ل �ت��اري��خ ج��دي��د م��ن خالل
دت ثقة الشعب السوري المطلق
االنتخابات الرئاسية التي أ ّك ْ
بقيادته ونهجها الوطني والقومي والتحرري المقاوم ،تكرر
ثقتها بصمودها وحتمية انتصارها.

د .فيصل المقداد

ع�شرات الإ�صابات ( ...تتمة �ص)1
وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم الجمعة« :إن
االحتالل «اإلسرائيلي» حرم اليوم الجمعة عشرات آالف
المصلين من أداء صالة الجمعة األولى من شهر رمضان
في المسجد األقصى ،ولم يتمكن إال عدد قليل من الصالة في
األقصى ،ووصل عدد المصلين إلى نحو عشرة آالف مص ٍل
فقط ،حيث لم يمتلئ إال الجامع القبلي المسقوف بالمصلين
من الرجال ،ومسجد قبة الصخرة بالنساء من المصليات،
وتوزع عدد من المصلين تحت األبنية المسقوفة وتحت
األشجار ،فيما شوهدت أغلب ساحات وبوائك المسجد
األقصى فارغة من المصلين ،خالفا ً لسنوات سابقة ،كل
ذلك بسب إجراءات وتضييق االحتالل «اإلسرائيلي»».
وذكر بيان المؤسسة أن االحتالل فرض منذ ساعات
الصباح الباكرة ،طوقا ً عسكريا ً على المسجد األقصى
وعلى كامل القدس القديمة ،إذ منع من هم دون الخمسين
عاما ً من الرجال من دخول المسجد األقصى ،بل إلى داخل
البلدة القديمة بالقدس المحتلة ،وح ّول القدس ومحيطها
إلى ثكنة عسكرية ،ونشر آالفا ً من عناصره في كل أنحاء
القدس القديمة ومداخلها وأزقتها ،وكذلك بوابات المسجد
األقصى ،ونصب عشرات المتاريس والحواجز الحديد عند
مداخل القدس القديمة وبوابات المسجد األقصى.
هذا ونظمت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي مسيرتين
في شمال قطاع غزة تضامنا ً مع الضفة الغربية ونصرة
للقدس .وشارك اآلالف في المسيرتين التي انطلقتا عقب
صالة الجمعة من مساجد شمال قطاع غزة.
وق��ال محمد أبو عسكر القيادي في حركة حماس في
كلمة ألقاها في مسيرة حماس «رسالتنا إلى مقاومتنا،
وحدوا الصف ووحدوا الجبهة وركزوا الضرب واخطفوا

الجنود وحرروا األسرى وتصدوا بكل ما تملكون من قوة
وإرادة وعزيمة».
ب��دوره اعتبر خالد البطش القيادي في حركة الجهاد
اإلسالمي في كلمة له خالل المسيرة التي نظمتها حركته
ف��ي المنطقة نفسها «الجريمة البشعة التي ارتكبها
المستوطنون اإلرهابيون بقتل الطفل محمد أبو خضير هي
التي أشعلت نار الغضب في وجه االحتالل».
وعلى صعيد المواجهات ،أصيب  15فلسطينيا ً على
األقل جراء ثالث غارات ش ّنها طيران االحتالل االسرائيلي
على قطاع غزة فجر أمس.
واستهدفت الغارات مناطق سكنية وبئرا ً للمياه يغ ّذي
نحو عشرين الف نسمة .في المقابل قال جيش االحتالل
«االسرائيلي» إنّ صاروخين اطلقا الليلة من قطاع غزة
باتجاه مستوطنة سديروت.
وذكرت مصادر صحافية اسرائيلية أنّ تسع قذائف هاون
سقطت في مستوطنة أشكول شمال القطاع تس ّببت شظايا
إحداها بإصابة جندي «اسرائيلي» بجروح طفيفة.
م��ن جهتها ،ر ّدت المقاومة منذ ب��دء ال��ع��دوان خالل
اسبوعين بعشرات الصواريخ ليبلغ عددها اكثر من 150
صاروخاً.
وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة
حماس استعدادها لمواجهة العدوان «االسرائيلي» ،وقالت
في بيان لها إنّ جيش االحتالل يمتلك قرار بدء الحرب ،لكنّ
مجريات وخطط المعركة ستكون خارجة عن دائرته.
وفي مدينة غ��زة ،خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة
تضامنا ً م��ع الضفة الغربية المحتلة ض��د ال��ع��دوان
«االسرائيلي» المتواصل عليها.

