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 18قتيال في �ساعات قليلة
هذه هي ديمقراطية اردوغان!!
} حميدي العبدالله
عندما بدأت الحرب على سورية زعم رجب أردوغ��ان أنّ وقوفه
ض � ّد النظام وسعيه إل��ى إسقاطه ك��ان بسبب أنّ النظام استخدم
العنف ض ّد شعبه ،علما ً أنه في تلك المرحلة لم ُيستخدم العنف من
قبل النظام بل كانت قوات حفظ النظام مسلّحة بالهراوات وسقط لها
شهداء على أيدي المسلحين الذين كانوا يختبئون بين المتظاهرين،
وفي المرة التي استخدمت القوى األمنية السالح وسقط قتلى من
المتظاهرين جرى عزل المسؤولين وإحالتهم الى التحقيق ،وبعد
ذلك توقفت القوى األمنية عن ّ
فض المظاهرات بالقوة ولذلك سيطر
المسلحون على مناطق واسعة من سورية ،وبعض هذه المناطق لم
يتمكن الجيش السوري من استعادتها حتى اآلن.
اليوم عندما خرجت التظاهرات في مدن تركية عديدة ليس من
أي مسلح ،على
أجل إسقاط النظام ولم يسجل أنّ بين المتظاهرين ّ
غ��رار م��ا ك��ان يحدث ف��ي س��وري��ة ،تضامنا ً م��ع سكان عين العرب
ض ّد هجمات «داعش» الوحشية التي يصنّفها أردوغان نظريا ً بأنها
تنظيم إرهابي ،أصدر األوامر إلى شرطته بإطالق الرصاص الحي
على المتظاهرين ،وسقط في ساعات قليلة  18شهيداً ،فأين هي
الديمقراطية التي يتشدّق بها أردوغ��ان؟ ولماذا يسكت حلفاؤه في
الحكومات الغربية على هذه الممارسات اإلرهابية ولماذا ال ينزعون
عنه الشرعية بوصفه سفاحا ً ض ّد شعبه؟
ع �ن��دم��ا ت �ت �ص �دّى ال ��دول ��ة ال �س��وري��ة إلره��اب �يّ �ي��ن ي �ع �ت��دون على
المواطنين وعلى ممتلكاتهم ويعتدون على الجيش وق��وات حفظ
النظام ويجاهرون بالدعوة ال��ى إسقاط النظام ب��اإلره��اب وليس
بالوسائل السلمية الديمقراطية يصفون ذل��ك ب��ال�ث��ورة ،وعندما
تتصدّى لهم القوى األمنية الشرعية ينعتون ذلك باإلجرام ،ولكن
عندما ير ّد أردوغان على تظاهرات سلمية تستنكر جرائم اإلرهابيين
التي تمارس في عين العرب وغيرها على أيدي التظيمات التكفيرية
ويسقط ف��ي س��اع��ات قليلة  18قتيالً وآالف ال�ج��رح��ى ،يبتلعون
ألسنتهم ويخرس إعالمهم ويسمحون ألردوغ��ان في االستمرار
يتوسلون
بأكذوبة الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الشعوب ،بل
ّ
أردوغان ليكون في عداد الدول التي تزعم أنها ض ّد اإلرهاب وتعمل
على محاربته فيتمنّع ويضع الشرط وكأنّ قتل االت��راك من صلب
المفاهيم والممارسات الديمقراطية!
سياسة الكيل بمكيالين ال�ت��ي يعتمدها ال �غ��رب ب��ات��ت سياسة
مفضوحة ول��م تعد تخفى على أح��د ،وف��ي ظ� ّل مثل ه��ذه السياسة
ل��ن تلحق الهزيمة ب��اإلره��اب لكن الحكومات الغربية وحكومات
المنطقة التي تدور في فلكها هي التي ستدفع ثمن هذه السياسة،
ألنّ الدول المستهدفة من اإلرهاب عقدت العزم على اجتثاثه وأعدّت
محصنة في مواجهة أكاذيب وادّعاءات الحكومات
العدة لذلك وباتت
ّ
الغربية وتواطئها مع اإلرهاب وسياسة توزيع األدوار التي تعتمدها
بالتعاون مع حكومات المنطقة وعلى رأسها حكومة أردوغان.

ُقدم نتنياهو على اغتيال �أبو مازن؟
هل ي ِ
} رامز مصطفى
أف���رغ ال��رؤس��اء وال��م��ل��وك واألم����راء ،ورؤس���اء
الحكومات ووزراء الخارجية ،ما في جعبتهم
من رؤى ومواقف ،وحتى برامج .أنهت الجمعية
العامة لألمم المتحدة دورتها السنوية التاسعة
والستين .وليس بالضرورة أن تكون متوافقة مع
بعضها البعض ،والعكس صحيح ،في ما تعرضه
من مواقف ،وتقدمه من اقتراحات غير ملزمة .ولكن
الواليات المتحدة تحاول على الدوام ،ورئيسها الذي
يلقي كلمته محاوال ً التأثير على مجريات ووقائع
الجلسات ،راسما ً الخطوط العريضة للسياسات
الدولية ،وما يتوجب القيام به من خطوات وحتى
برامج وخطط ،وتعبث بمصائر الدول وشعوبها.
َ
تتعاطى من موقع أنها
فهذه الدولة الغاشمة
السيدة االول��ى للعالم ،وحامية حقوق اإلنسان،
وح��ارس��ة للقيم والحريات الديمقراطية .وهي
تسعى قبل انعقاد الدورة وخاللها ،إلى حشد الدول
المؤيدة لها ،س��واء بحكم التبعية ،أو بالتهديد
والوعيد .وذلك بهدف تأمين استمرار قيادتها للعالم
كقطب أوحد فيه.
صحيح أنّ الجمعية العامة أنهت دورتها ،ولكن
لم تنته معها االنتقادات الحادّة والالذعة التي
وجهتها اإلدارة األميركية ومعها نتنياهو ،بحق
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،الذي
كان قد ألقى كلمة فلسطين في هذه الدورة ،والتي
تض ّمنت مواقف ُوصفت بالمتقدمة عن سابقاتها
من الكلمات .خطاب استحوذ على تعاطف البعض
من المجتمعين تحت سقف األم��م المتحدة ،دفع
الحكومة السويدية إلى التصريح ،أنها عازمة على
االعتراف بالدولة الفلسطينية .هذا التصريح أزعج
نتنياهو ،ال��ذي طلب استدعاء السفير السويدي
وإبالغه رفض «إسرائيل» له .فيما اعتبرت اإلدارة
األميركية أنه «سابق ألوانه».
كالم أبو مازن في األمم المتحدة ،من الواضح أنه
لم يُطرب األميركيين و»اإلسرائيليين» ،واعتبروه
نشازا ً استدعى ر ّدا ً فوريا ً وعنيفاً .حيث خصص
رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو
ج ّل خطابه أمام الجمعية العامة للهجوم على أبو
مازن ،وتحميله مسؤولية ما لحق بالفلسطينيين
بسبب توافقه واتفاقه م��ع حركة ح��م��اس .هذا
ال��ه��ج��وم ال��س��ي��اس��ي المنسق ب��ي��ن األميركيين
و»اإلسرائيليين» ،يأتي في محاولة لقطع الطريق
على توجهات فلسطينية ومنعها من الذهاب إلى
مجلس األمن لتحديد سقف زمني للمفاوضات ومن

ثم االنسحاب من «األراض��ي المحتلة عام ،1967
من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المفترضة في
إط��ار ح ّل الدولتين» .مضافا ً إلى ذلك الحيلولة
دون استكمال االنضمام الفلسطيني إلى الهيئات
واالتفاقات الدولية ،وف��ي المقدمة منها محكمة
الجنايات الدولية .ول��م يشفع ألب��ي م��ازن ،أنه
لم يعلن أو يهدّد بالتراجع أو التخلي عن رؤيته
السياسية القائمة على «أن ال بديل عن المفاوضات
إالّ المفاوضات» ويتمسك حتى اللحظة بالتنسيق
األمني .وهذا ما أكد عليه في كلمتهُ ،مجدّدا ً تمسكه
بالسياق التفاوضي مع «اإلسرائيليين» ،وإنْ كان
شدّد على عدم موافقته على العودة إلى السياق
وال��ط��ري��ق��ة السابقة ل��ه��ذه ال��م��ف��اوض��ات ،حيث
«إسرائيل» تعمل على ف��رض شروطها ورؤيتها
ووقائعها على الفلسطينيين.
الهجوم الذي شنه نتنياهو وال يزال ،لم يقف عند
حدوده ،بل تعداه إلى مجموع المك ّونات واألحزاب
السياسية في الكيان بمس ّمياتها «اليمين واليسار»،
التي وصفت خطاب أب��و م��ازن أن��ه مفاجئ وغير
مسبوق ،وقد أعاد الثقة بين الشعبين إلى الوراء
أعوام ثالثة .وتابعت أنّ خطاب أبو مازن من شأنه
أن يق ّوض «عملية ال��س�لام» .وتتط ّور المواقف
«اإلسرائيلية» التي يعتبرها البعض أنها من باب
التهويل ،لدفع السلطة إلى التراجع عما عبّر عنه
من مواقف اتسمت بالحدّية تجاه الكيان وحكومته
وقادته.
هذه المواقف تتجه إلى تصعيد غير مسبوق،
سواء في تسريع الخطى حثيثا ً نحو فرض المزيد
من الوقائع الميدانية في االستيطان وتهويد مدينة
القدس ،التي تتع ّرض هذه األي��ام لحملة مركزة
بهدف االستيالء على المسجد األقصى وباحاته من
قبل قطعان المستوطنين .والبعض اآلخر في الكيان
يستغ ّل الخطاب ،واج��دا ً فيه ضالته المنشودة
وتحديدا ً نتنياهو للهروب إلى األم��ام ،من خالل
اإلفصاح عن مواقفه وتحديد فهمه للتسوية ،وأنّ
موافقته على ح ّل الدولتين ،ال يعني بأيّ شكل من
األشكال ،االنسحاب من الضفة الغربية ،بل البقاء
فيها ضمن ترتيبات أمنية ولسنوات طويلة.
والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة ،هل الحملة
«اإلسرائيلية» ،وتلويح قادة الكيان ،في معرض
ردّه��م على أب��ي م��ازن وم��ا ج��اء في خطابه ،أنهم
عازمون على البحث عن فلسطينيين معتدلين
يكملون المفاوضات معهم؟ هل تندرج في سياق
خطة متكاملة للتخلص من أبي مازن؟ عبر التمهيد
باغتياله سياسيا ً مقدمة الغتياله جسديا ً على

طريقة الشهيد الراحل أبو عمار؟ ولكن في المقلب
اآلخر سؤال محق ومشروع ...هل بعد الذي قدمه
والتزم به أبو مازن خالل العقدين الماضيين من
الزمن كأحد أه ّم مهندسي «اتفاق أوسلو» ،وهو الذي
رفض المقاومة ،وأدان عمليات المقاومة ض ّد الكيان
الصهيوني ،ووصفها أكثر من مرة بأنها إرهابية.
من الممكن أن تقدم «إسرائيل» على اغتياله ،في
يتأجج
ظ ّل أنّ الضفة الغربية بركان انتفاضتها
ّ
بشكل تصاعدي ،بسبب ممارسات وسياسات
قوات االحتالل الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني
وأرضه ومقدساته.
ناهينا عن أنّ مفاعيل تجدّد القتال على جبهة
قطاع غزة ال ت��زال قائمة؟ وهل اإلدارة األميركية
ستوافق على ذلك ،في ظ ّل منطقة ملتهبة ،ال تريد لفت
األنظار مجدّدا ً نحو القضية الفلسطينية؟ خصوصا ً
أنّ اللقاء األخير بين أوباما ونتنياهو ،لم يكن ودياً،
على عكس ما ر ّوجت له وسائل اإلعالم .وهل قادة
الكيان وفي ظ ّل العزلة الدولية المتزايدة التي
تعاني منها «إسرائيل» ،بسبب جرائمها ومجازرها
بحق الشعب الفلسطيني ،وليس آخرها ما تع ّرض
له قطاع غزة خالل العدوان لواحد وخمسين يوماً...
هل هؤالء قادرون على تجاهل هذه الضغوط جراء
هذه العزلة؟ رغم ذلك ليس هناك من يضمن ،أو من
لديه القدرة على كبح الجماح اإلجرامي لهذا الكيان
العنصري ،الذي يحفل تاريخه اإلرهابي بسج ّل
أسود من الجرائم والقتل واالغتيال بحق عشرات
اآلالف من أبناء أمتنا وشعبنا وقياداته ومقاوميه.
والتاريخ القريب شاهد على اغتيال الرئيس الراحل
أبو عمار على يد الكيان وأجهزته األمنية .ولم يشفع
للراحل عرفات توقيعه على «اتفاق أوسلو» ،والذي
تنازل بموجبه عن  78بالمائة من أرض فلسطين
التاريخية .اغتيل عرفات ألنه لم يمض قدما ً في
التنازل عن القدس وحق عودة الالجئين .وتح ّول
إل��ى ع��بء على العملية السياسية على المسار
الفلسطيني – «اإلسرائيلي».
ه��ل ان��ت��ه��ى بحسب ال��س��ي��اس��ة األم��ي��رك��ي��ة -
«اإلسرائيلية» ،العمر السياسي االفتراضي لرئيس
السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس؟ وال ب ّد
من االنتهاء منه ،على اعتبار أنّ المرحلة القادمة ال
تتوافق واستحقاقاتها مع بقاء واستمرار أبو مازن،
الذي من الواضح أنه قد وصل إلى مكان لم يعد
بمقدوره االستجابة لك ّل االحتياجات والمتطلبات
السياسية واألمنية «اإلسرائيلية» ،التي ال حدود
لها.

الغزو الأميركي الجديد



لماذا ال يذبح «داع�ش» الرهائن االتراك
ويذبح الأميركيين والبريطانيين واللبنانيين؟
}روزانا ر ّمال
حرق أعصاب ورعب ما بعده رعب يعيشه أهالي العسكريين اللبنانيين
المخطوفين بإدارة الحكومة التركية ،حيث لم يعد يحتمل الملف ان ال يجيب
أحد على هذه االسئلة المباشرة التي تشرح السلوك التركي في التالي:
هل يحتمل الشك ان دخول «داعش» الى كوباني او عين العرب السورية
وقرارها المهاجمة لم يكن ليتم بعد تجربة «اربيل» ،لو ان الحلف الدولي الذي
تقوده واشنطن ،وخصوصا بطرفه الذي يض ّم تركيا والبيشمركة اي االكراد
بقيادة البرزاني ليس شريكا ً بهذا القرار؟
كل هذا بالتنسيق والمعلومات ،وإن لم يكن بأوامر مباشرة من الواليات
المتحدة وتركيا ،فمسعود البرزاني «خط احمر» ،اما كل قوة كردية وطنية
مستقلة فمطلوب التخلص منها لكي ال يلجأ إليها أكراد  -اتراك معارضون
للحكومة التركية او للبرازاني ،وتصبح مالذا ً لهم.
إذا ً تركيا تقدر وبوضوح ان توعز إلى «داع��ش» الدخول إلى هنا وعدم
الدخول إلى هناك ...ال بل تسهل وتفتح ثغرات ،أما فيما يتعلق ببيت القصيد
وبالعسكريين اللبنانيين وبملفات المخطوفين عند «داع��ش» ككل فهل من
يجيب على التالي؟
في صفقات «داعش» الرهائن ...األتراك وحدهم يبقون سالمين لماذا؟
اللبنانيون يذبحون ويقتلون؟
واألميركيون يذبحون ...والبريطانيون يذبحون؟
ما جرى بالصحافي األميركي الذي ذبح أخيرا ً بعد تسليم «داعش» الرهائن
األتراك ّ
يدل على التالي :لو أرادت تركيا إخراج الرهائن األميركيين والبريطانيين
لفعلت ذلك...
واذا كان االميركي لم يطلب من تركيا ذلك ،فهذا ّ
يدل على انه ال يريد إخراج
الصحافيين ،وانه هو من سهل ذبحهم بالتعاون مع تركيا ...فهل من مجيب؟
بخروج األت��راك الرهائن عرف االميركي ان التركي يمون ...هذا في ظاهر
األم��ور ،فكيف يذبح أميركي آخر بعدها؟ كيف ال تطالب الواليات المتحدة
باإلفراج عن مواطنيها؟ هذا يعني ان االميركي له مصلحة بالذبح لكي يب ّرر
حملة التحالف الدولي على «داعش» فيدخل المنطقة التي خرج منها ،من باب
الحرب على اإلرهاب.
هل من مجيب على هذا؟ الدولة اللبنانية مطالبة بالتواصل مع الدولة التركية
رسمياً ،وعدم التلكؤ في ارسال اي مبعوث او مفاوض ،لكن هذه المرة على
مستوى التفاوض ان يرتقي ويكون بين دولتين وحكومتين باعلى المستويات،
ألنّ هذه االزمة ليست سوى أزمة رسمية بين حكومة أردوغان وحكومة سالم،
والصفقات السابقة هي أكثر من يتحدث عن ضلوع تركيا وتواصلها مع
الخاطفين منذ سنوات.
من يجيب على ك ّل هذه التساؤالت؟
رأفة بأهالي العسكريين الذين يتلقون اإلنذار تلو اآلخر بمهل مرتبكة لذبح
أبنائهم ،ص ّوبوا أيها المسؤولون اللبنانيون على حكومة تركيا...
رأفة باللبنانيين ...الح ّل في انقرة ...اذهبوا الى هناك وإال فالجميع متواطئ
او متساهل.
حكومة اردوغان و»داعش» حكومة واحدة.
اذهبوا...

«توب نيوز»

ماذا �ستفعل �إ�سرائيل؟
قالت المقاومة منذ سنتين بدأ تراكم األحداث يحسم أمورا ً كثيرة أه ّمها أنّ ما
يجمع «إسرائبل» والتكفيريين يتعدّى التالقي بالمصالح بمقاتلة عدو واحد.
ما بين إسرائيل والتكفيريين خطة واحدة وجبهة واحدة لم تعد تحتاج إلى
اإلثبات.
«إسرائيل» تضمن للتكفيريين مصادر السالح وتغطي قنوات مرور التمويل
وتقدم المعلومات وتحدّد األولويات وتسلّم خطوط الحدود مع فلسطين،
والتكفيريون يقدمون أرخص ما يملكون وهو الدم.
يقاتل التكفيريون بدال ً من «إسرائيل» ،وتوفر «إسرائيل» لهم أسباب النمو
والتقدم ليتسلّموا المناطق التي تسبّب اإلزع��اج لـ»إسرائيل» بعدما فشلت
الصفقة األميركية مع «اإلخوان» بلعب دور البديل.
قالت المقاومة إنّ على «إسرائيل» أن تدفع ثمن تقدم المشروع التكفيري دما ً
أو تقوم بردعه.
إنْ ق ّررت «إسرائيل» السير بالمواجهة فالحرب قادمة ،وستتغيّر معادالت
المنطقة ،وتقع بما هربت منه سنوات ،وتحترق ورقة التكفيريين كعمالء.
إنْ التزمت «إسرائيل» بالخط األحمر للمقاومة وامتنعت عن تسليم جغرافيا
الحدود للتكفيريين سيكون توازن الرعب مع «إسرائيل» قد جنب المقاومة
مواجهة التكفيريين بدال ً منها وبقيت «إسرائيل» تحت قبضات المقاومة.
يد المقاومة ستكون هي العليا.

التعليق السياسي

محور الممانعة والمقاومة الذي كان ممسكا ً الى ح ّد مشهود بقصب السبق
على األرض من روسيا الى اي��ران م��رورا ً بالعراق وسورية ولبنان وصوال ً
الى فلسطين ،واضعا ً أميركا وحلفاءها ومقاوليها والكيان الغاصب في حال
من اإلرب��اك والتراجع واالنكفاء ،وبالتحديد بعد نصر تموز ومنازالت غزة
وصمود سورية ،وهو يتع ّرض اليوم كما في ك ّل مرة لحرب البدائل األميركية
باستراتجيتها الجديدة القديمة عن طريق الغزو المق ّنع ،وبصفة المنقذ
والمخلّص هذه المرة من «داعش» وأخواتها ومن حوله كومبارس الحلفاء
والكورس العربي واالقليمي آخذين من سيمفونية اإلرهاب غطا ًء بغية تغيير
قواعد االشتباك وإمكانية االختراق للمشروع الصهيو ـ امبريالي بالنيل من
محور الممانعة والمقاومة.
ما يُسمى باستراتيجية أميركا المكشوفة هي حلقة من مسلسل حرب
البدائل الذي لم ولن يحقق مبتغاه المنشود بإنهاء المقاومة وإلغاء فلسطين،
فقد يبقى معركة ك ّر وف ّر في حرب طويلة األمد ومستمرة لن يكون النصر فيها
اال في صالح قوى الحق الممانع والمقاوم بمواجهة الباطل الصهيو ـ امبريالي

رغم ما نشهده من إح��راج لروسيا في أوكرانيا إلخراجها من المتوسط أو
استنزاف ايران وتهديد جديد لسورية وإعادة محاصرة المقاومة في لبنان
وفلسطين من ضمن عملية استفراد ك ّل على حدة ،بعد أن أحدثت عملية الفصل
في شمال العراق وشرق سورية باسم دولة «داعش» واإلرهاب التكفيري،
والتي أخذت بشأنها قرار الحرب الفولكلورية.
إنّ اإلسقاطات في القطر العراقي ،والتي اختلقها األميركي لتبرير تدخله
السافر الجديد ،أضحت مفضوحة األه���داف وس��وء النوايا بحيث تقوم
االستراتيجية في إطار الغزو الجديد الذي لن يم ّر ولن يحصد إال ما زرعت
يداه في موسم التدمير والقتل المباح الذي ب ّررته في غزوها األول باسم
الديمقراطية فقد يرت ّد المستقبل بتداعياته على المعتدي ما دامت المقاومة
على جهوزيتها وإرادة المواجهة مرفودة بالشعوب العربية واالسالمية
الداعمة لخيار المقاومة.

 التحليل اإلخباري للتجمع العربي واالسالمي
لدعم خيار المقاومة

�أف�سحوا المجال للجي�ش اللبناني لتحرير الع�سكريين
} وائل يحيى
تقع مأساة العسكرييّن المخطوفين على عاتق
الجماعات اإلرهابية التكفيريّة ،والعمل على
إطالق سراحهم يكون بإعطاء الجيش اللبناني
الغطاء الكامل لتحرير رفاقهم وليس باإلفراج
عن مجموعات اإلرهابيين المعتوهين ،ش�� ّذاذ
ّ
المفخخة ووضعوا
اآلفاق الذين زرعوا السيارات
المتفجرات في أرض لبنانية كلها وصلت إليها
أيديهم الملطخة بدماء األبرياء.
الكالم عن هؤالء المجرمين ال يكون باستعمال
كلمة األخ��وة أو المجاهدين كما م ّررها أف��راد من
«هيئة علماء المسلمين» ،أو وصفهم بـ»الثوار»
على طريقة وزير العدل أشرف ريفي ،المقايضة
مع اإلره��اب ممنوعة وم��ن يتكلم فيها ،هو كمن
يشارك في اإلره��اب ،سواء كان واعيا ً لذلك أو لم
يكن.
اإلره���اب ال يفهم إالّ ال��ق�� ّوة يا معالي ال��وزراء
وسعادة النواب .فمن يقبل بالمقايضة ،يكون
م��س��ؤوال ً عن دم الشهداء الذين سقطوا نتيجة
جرائم اإلرهابيّين الذين ال تمانعون في إطالقهم.
نحيي وال���د الشهيد في
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق،
ّ
الجيش اللبناني حسين حمية ،وه��و الوحيد
الذي رفض الرضوخ لإلرهاب ،كما رفض تسلّم
جثة ولده مقابل تسليم خمسة عشر إرهابيا ً من
سجن رومية ،وقال :بدال ً من تسليم هؤالء يجب

إعدامهم كرمى لعيون الشهداء .ألف تحية لهذا
الوالد المفجوع باستشهاد ابنه ،وأرجو أن يحذو
حذوه ك ّل الشرفاء ،وغير ذلك تصبح المصلحة
الشخصيّة فوق مصلحة الوطن الذي يتع ّرض مع
سورية ومع ك ّل محور المقاومة في المنطقة ألبشع
مؤامرة ،ك ّل هدفها جعلنا ننسى القضية المركزية
فلسطين لمصلحة العدو الصهيوني.
أما ما جاء في كالم المكتب السياسي لـ«الجماعة
اإلسالمية» من حيث «عدم الركون إلى الدعوات
التي تستهدف ج ّر الجيش إلى مواجهات مفتوحة
مع المسلحين خدمة ألغراض خاصة فال يمتّ إلى
المصلحة الوطنية بصلة».
بالله عليكم ...قولوا لنا ما هي وظيفة الجيش
اللبناني؟ ه��ل ه��ي ال��ج��ل��وس ف��ي الصالونات
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ت��ح��ل��ي��ل وح���ض���ور ال��ح��ف�لات
االنتخابية ...أم واجبه هو تنظيف هذا البلد من
أمثال «داع��ش» و«النصرة» وباقي التنظيمات
التكفيرية المخلّة باألمن؟ هل يجب أن نرضخ
لشذاذ اآلف��اق ،قطاع الطرق ،عمالء الصهيونيّة
وصنيعة أميركا أم تجب إزالتهم بالق ّوة التي
يفهمونها وال يفهمون غيرها؟
اإلرهاب يُحا َرب بقوة السالح من قبل الجيش
الوطني والمقاومة وبالتعاون مع الجيش العربي
السوري فقط ال غير...
أما وقد جاءتكم الحميّة على ضيوفنا السوريين
النازحين ،نو ّد تذكيركم وتذكير جماعة  14شباط

ّ
بحق السوريين في
بالجرائم البشعة التي ارتكبت
الفترة التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
فهل تعتقدون أن ذاكرتنا ضعيفة أو أنّ لدينا
«الزهايمر»؟
طبعا ً هذا ال يب ّرر ما يحصل اآلن من قِبل البعض،
ولكن ال��ظ��رف اآلن مع ّقد وال��وض��ع ف��ي عرسال
معروف ،هناك الكثير من اإلرهابيّين مختبئين
بين الالجئين السوريين ف��ي منطقة لبنانية
معروفة الرتباطها مع اإلرهابيين وبوجود تربة
خصبة لهم .وها هم أفراد القوى األمنية يقومون
بواجبهم في ك ّل المناطق ويعتقلون الكثير منهم،
ولوال القبض عليهم لشهد لبنان تفجيرات كثيرة
وذهب ضحيتها الكثير من المدنيّين ،فما لنا إلاّ أن
نشكر ك ّل القوى األمنية التي تساهم بالقبض على
أولئك التكفيريين ،ألنّ ما يقومون به في منطقة
ذات تربة خصبة لإلرهابيين التكفيريين هو عمل
بطولي ،وليس لنا الحق في أن نلومهم ،فالبلد
على «كف عفريت» وال يستطيعون أن يتعاملوا مع
الموضوع بخفة ويع ّرضوا البلد للخراب والدمار،
بل يجب أن يضعوا ك�� ّل طاقاتهم للقبض على
العصابات التكفيريّة المجرمة اآلتية من حلف
الشيطان ،الصهيو ـ أميركي ـ العثماني ـ الوهابي.
ما نريده منكم أن تخ ّففوا الضغط على الجيش
اللبناني البطل ،أم��ا نحن فلن ن��ض�� ّل الطريق
وستبقى بوصلتنا فقط نحو فلسطين...
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هل يريد الحريري �سقوط لبنان
في براثن العدوّين ال�صهيوني والإرهابي؟
} غالب قنديل
ن�ن�ط�ل��ق ف��ي ت�ل�ق��ي ال �ت �ص��ري �ح��ات األخ� �ي ��رة ل�ل��رئ�ي��س سعد
ال�ح��ري��ري م��ن تصديق مسبق إلش�ه��اره ال�ع��داء لـ«إسرائيل»
والتزامه بالمجابهة المستحقة مع اإلرهاب التكفيري الذي دعا
العالم إلى تدميره وسحقه على غرار ما فعل الملك السعودي
عبدالله بن عبد العزيز ،وتقريبا ً بالمفردات ذاتها.
أوالً  :ي ��دي ��ن ال�س�ي��د ال �ح��ري��ري ف��ي ك�لام��ه ق�ي��ام ح��زب الله
ب��ال�ت�ص��دي ل �ع��دوان ج�م��اع��ات التكفير اإلره��اب �ي��ة ف��ي جرود
ال�س�ل�س�ل��ة ال �ش��رق �ي��ة ،وه ��و ع� ��دوان ع�ل��ى ال �س �ي��ادة اللبنانية
بالمعنى القانوني والعملي ،وهو تهديد واقعي ينذر باجتياح
بلدات بقاعية عديدة متن ّوعة االنتماء الديني والمذهبي ،على
غرار النسيج اللبناني بر ّمته ،وبذات القدر والصرامة انبرى
الحريري ليدين عملية ح��زب الله في ت�لال شبعا ض� ّد العدو
الصهيوني ال��ذي نفذ ع��دوان �ا ً م��وص��وف�ا ً ض � ّد موقع للجيش
اللبناني ر ّد على ال�ن�ي��ران الصهيونية ف��ي ح��دود إمكاناته
وطلب تحقيقا ً دولياً ،وهي طريقة التعامل التي باتت روتينية
وتتك ّرر منذ صدور القرار  1701ولم تردع آالف الخروقات
الصهيونية في الب ّر والج ّو والبحر.
أط�ل��ق ال�ح��ري��ري أوص��اف �ا ً كثيرة منها «ال�م�غ��ام��رة» ومنها
«ت�خ��ري��ب اإلج �م��اع ال��وط�ن��ي» على م��ا ق��ام ب��ه ح��زب ال�ل��ه ض ّد
االع �ت��داءي��ن اإلس��رائ �ي �ل��ي وال �ت �ك �ف �ي��ري ،وه ��و ل��م ي�ب�يّ��ن وجه
المغامرة التي قامت بها قوة لبنانية أثبتت قدرة خارقة على
حساب التوازنات وإحكام المعادالت لصالح لبنان ،باعتراف
قادة العدو ،ولم يقل لنا أين هو اإلجماع الوطني الذي خ ّربه
ح��زب الله ال��ذي ك��ان قتاله ممثالً إلجماع شعبي ظاهر على
الخوف من مذابح التكفيريين وشرورهم ،وفي ظ ّل معلومات
وت�ق��اري��ر ع��دي��دة ع��ن تخطيط «إس��رائ�ي�ل��ي» لفتح ج��رح جديد
في الجنوب اللبناني يسمح بإقامة جيب تكفيري متصل بما
يسعى الصهاينة إل��ى إنشائه على جبهة ال�ج��والن السورية
بواسطة وحدات من المرتزقة والتكفيريين تض ّم مقاتلين من
«داعش» و»النصرة» و» الجيش الحر» ،الذي يدعمه الحريري
ح�ت��ى ال�ت�ب�نّ��ي رغ��م ت�ح� ّول��ه إل��ى زم��ر يتناهشها المتطرفون
والتكفيريون باعتراف ال��والي��ات المتحدة نفسها ،ولعله لم
يقابل صديقه جيفري فيلتمان مؤخراً.
ثانياً  :يقترح السيد الحريري على اللبنانيين في البقاع
والجنوب وراشيا وحاصبيا انكفاء ح��زب الله عن التصدي
للمعتدين الصهاينة ولزمر اإلره��اب ،وهو أمر سيعني عمليا ً
إراح ��ة ه��ذي��ن ال�ع��دوي��ن م��ن مجابهة ال �ق��وة اللبنانية الفعلية
ال�ت��ي أثبتت ال �ق��درة على وض��ع ال�ح� ّد المناسب لعربدتهما،
وأي عاقل يسترجع األح ��داث ويحصي ال��وق��ائ��ع ي��درك إلى
ّ
أي ح ّد أفلست وصفة مراجعة األمم المتحدة ،فخالل ثماني
ّ
سنوات من خرق القرار الدولي ونشر «اليونيفيل» المعززة،
حظيت «إسرائيل» بحماية دولية من جميع أصدقاء الحريري
في الغرب ،وتبخرت على الفور جميع وعود معاونه الرئيس
السابق فؤاد السنيورة إثر صدور القرار الدولي عام 2006
باسترجاع مزارع شبعا وتالل كفرشوبا ،واالنتقال من حالة
وق��ف العمليات إل��ى صيغة وق��ف دائ��م إلط�لاق النار بضمانة
ص��ارم��ة أع�ل��ن السنيورة بمباركة ال�ح��ري��ري أن��ه تلقاها من
«العزيزة» كونداليسا رايس ومن تيري رود الرسن الذي يكاد
يطويه النسيان لوال اجترار تقاريره الدورية المك ّرسة للتستر
على العدو والستهداف حزب الله.
ف ��ي ه���ذا ال �ت��وق �ي��ت م� ��اذا س�ي�ع�ن��ي ان �ك �ف��اء ح���زب ال �ل��ه عن
المه ّمتين الملحتين وطنيا ً لحماية لبنان؟ حمايته من اجتياح
عصابات التكفير اإلره��اب��ي لمناطق لبنانية ع��دي��دة انطالقا ً
م��ن ال �ج��رود البقاعية على ال �ح��دود م��ع س��وري��ة وم��ن الخطة
الصهيونية لتسهيل قيام جيب تكفيري ف��ي الجنوب يمت ّد
إلى منطقتي راشيا وحاصبيا ،ويهدّد منطقة  مرجعيون...
إنه يعني بالحرف سقوط لبنان في براثن المخطط التكفيري
الصهيوني ال��ذي يستهدفه وت��رك الجيش اللبناني يحمل
وحيدا ً تبعات المجابهة التي تفوق قدراته البشرية والتقنية
الحاضرة ،مما سيفتح أبواب جميع المخاطر على البلد وأهله
وبينهم ج�م�ه��ور ال �ح��ري��ري ون��اخ �ب��وه ف�ه��ل ي�ه�ت� ّم ل��ذل��ك على
األق ّل؟
ثالثاً :من أوص��ل الجيش اللبناني إل��ى حالة ع��دم امتالك
ال�ق��وة الكافية لتولي المسؤولية وح�ي��دا ً ه��و نهج الحريرية
التي منعت عنه اإلمكانات المناسبة لردع العدوان الصهيوني
والمتالك األسلحة والتقنيات والقوى المقاتلة المؤهلة لص ّد
جحافل  التكفيريين عن البلد ،والحريرية هي التي حكمت على
الجيش بمنع تنويع مصادر السالح لتبقيه رهينة االنصياع
ال�غ��رب��ي ل �ش��روط «إس��رائ �ي��ل» ،وي �ع��رف السيد ال�ح��ري��ري ان
ص��دي �ق��ه ه��والن��د ف �ع��ل ذل ��ك ف��ي ق��ائ �م��ة ال �م �ع��دات واألسلحة
المشمولة بالهبة السعودية المتعثرة ،وال�ت��ي أعلن ع��ن فك
أس��ره��ا أم��س (األول) م��ن اإلل �ي��زي��ه ،فعسى تصدق الوعود
الجديدة.
إنّ ما يقوم به حزب الله هو تسديد ضربات موجعة لمخطط
تدمير لبنان ال��ذي تنفذه «إسرائيل» وجماعات التكفير ولن
نفتح سجل احتضان ودعم اإلرهابيين والمرتزقة في لبنان
لالنخراط في الخطة األميركية لتدمير سورية بينما الوصفة
يجسدها مسعى نواب
الحريرية في مكافحة اإلره��اب اليوم
ّ
كتلة الشيخ سعد في طرابلس لتهريب المجموعة التكفيرية
التي تحت ّل التبانة ،بعدما قدمت لها الحماية بالشراكة مع
السيدين نجيب ميقاتي ومحمد ال�ص�ف��دي ب�ك� ّل أس��ف ض ّد
القضاء والجيش ومديرية األمن العام معاً ،تماما ً كما جسدتها
هبة الماليين الخسمة عشر التي تسلّمها ف��ي بيت الوسط
رئ �ي��س ب�ل��دي��ة ع��رس��ال ال�م�ط�ل��وب للقضاء ف��ي ج��رم تسهيل
االع� �ت ��داء ع�ل��ى ال�ج�ي��ش وق �ت��ل عسكريين وه ��و ال �ن��اش��ط في
«استضافة» اإلرهابيين نيابة عن تيار المستقبل في البلدة،
وقد سبق أن زارته جحافل  14آذار لتر ّد على الوزير السابق
فايز غصن عندما فضح وجود مسلحي «القاعدة» في جرود
عرسال.
رابعاً :ال يستطيع السيد الحريري إنكار انّ من قال لجمهوره
إنهم ثوار سوريون ومعارضة سورية هم اإلرهابيون الذين
يطاردهم العالم ال�ي��وم ،وه��م الذين يستهدفون بسكاكينهم
وإج��رام��ه��م ج�م�ي��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ي��ن ،وق ��د خ��رج��وا ع��ن سيطرة
جميع المشغلين بمن فيهم المملكة التي هي سند الحريرية
وغطاؤها.
مشكلة الحريري األدهى واألصعب انّ لعبته في استثمار
الفزاعة التكفيرية البتزاز الواقع السياسي اللبناني بصفته
رافعا ً ليافطة االعتدال قد استهلكت وباتت الحقيقة مكشوفة
وحاضرة بقوة ما يبذله الجيش وما تقدمه المقاومة دفاعا ً عن
لبنان في مجابهة «إسرائيل» واإلرهاب التكفيري المندمج في
خططها العدوانية.
األجدى للشيخ سعد ان يسارع إلى تنقية صفوف محازبيه
م�م��ن ذه �ب��وا ف��ي ط��ري��ق ال�ل�اع��ودة واس �ت �غ��رق��وا ف��ي التو ّرط
اإلره��اب��ي ،وأس �ه��ل ط��رق ال �ت��راج��ع وأي �س��ره��ا ت�ب�نّ��ي معادلة
الشعب وال�ج�ي��ش وال�م�ق��اوم��ة ال�ت��ي أدرج �ه��ا بيانه ال ��وزاري
ذات مرة طريقا ً لمجابهة عدوانية «إسرائيل» ،ويتبيّن اليوم
بالوقائع أنها الطريق لص ّد خطر التكفير اإلرهابي بعيدا ً عن
المراوغة واالبتزاز فكيف وقد أدمج الصهاينة الخطرين في
خطة واحدة؟!

التحليل اإلخباري لمركز الشرق الجديد

