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تتمات
 5000مقاتل من الع�شائر ( ...تتمة �ص)1

ومما قاله ديمبسي« :تقدير ق��وات الحشد الشعبي
وانتفاضتها على تنظيم داعش» ،مؤكدا ً أن بالده «من أكبر
الداعمين للعراق في حربه ضد تنظيم داعش اإلرهابي»،
م��ب��ي��ن��ا ً أن «أم��ي��رك��ا ط��ال��ب��ت ج��م��ي��ع دول ج����وار العراق
مساعدته ف��ي اس��ت��ع��ادة أراض��ي��ه المحتلة م��ن داع��ش».
بحسب ما نقلت عنه شبكة اإلعالم العراقية .مشددا ً على
أن «أول��وي��ات التحالف الدولي ال��ذي تقوده أميركا ،هو
حماية العاصمة بغداد ،وسد الموصل ،ومدينة حديثة،
وجميع األبرياء في المدن المحتلة من داعش» ،مؤكدا ً أن
«الحملة العراقية هي بدعم أميركي وليس العكس».
عاد ديمبسي والصراخ السعودي يسبقه إلى واشنطن
عن خطورة ما يجري في العراق ،وبدا أن الصدى لقي في
بيروت ت��ردادا ً بطريق أخ��رى ،بينما كان العماد ميشال
عون يعلن اعتبار الفكر العثماني سبب اإلرهاب ماضيا ً
وح��اض��راً ،ويكشف بعد لقائه رئيس المجلس النيابي
نبيه بري عن تقدم في االستحقاق الرئاسي ولو ببطء.

هل قررت السعودية إعادة النظر في سلوكيات تيار المستقبل
في لبنان؟ ال سيما في ظل ما تم تسريبه عن نية تيار المستقبل
أن يطرح في جلسة الحوار المقبلة في  18من الجاري بيروت
منزوعة السالح على أحد سقفين :إما بيروت اإلدارية منزوعة
السالح أو بيروت الكبرى ،مع علم أصحاب هذا الطرح أن تنفيذه
في هذه الفترة بالذات أمر مستحيل ،ويذكر في شكل أو آخر
بقرارات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام  2008التي أدت
إلى ما أدت إليه.
وتساءلت أوساط متابعة لـ«البناء»« :هل صدر أمر عمليات
سعودي إلى تيار المستقبل بإحداث خلل ما يسبق ما يحكى
عن معركة في جرود عرسال؟» .وعطفت هذه المصادر هذه
التسريبات من ال��دوائ��ر المحيطة بالرئيس السنيورة على
الموقف المستهجن من وزير الداخلية نهاد المشنوق من دون
أن يكون هناك أي إيعاز من الرئيس سعد الحريري بترويجه
موضوع عودة االغتياالت» .وأب��دت مصادر أمنية وعسكرية
لـ«البناء» استغرابها لهذا الموقف ،الذي أضاف إليه المشنوق
نعيه لالتفاق النووي اإليراني».
ورب��ط��ت ال��م��ص��ادر بين م��ا ص��در ع��ن ال��دوائ��ر المحيطة
بالسنيورة حول نزع السالح والترويج لالغتياالت من قبل
الوزير المشنوق ،لتقول إن هناك شيئا ً يطبخ للبنان من الفريق
الخاسر ميدانيا ً في سورية والعراق».

الجلسة التشريعية
بين بري وعون

وبانتظار ما ستسفر عنه هذه المعطيات ،يك ّثف رئيس

مجلس النواب نبيه بري من مشاوراته واتصاالته مع بدء
العقد العادي للمجلس في أول ثلثاء بعد الخامس عشر من
شهر آذار الجاري ،بهدف عقد جلسة تشريعية «ميثاقية» ،ال
سيما أن الكتل المسيحية أعلنت أنه في ظل العقد االستثنائي
لن تشارك في أي جلسة في ظل الفراغ الرئاسي على اعتبار
أن المجلس هيئة ناخبة إلى حين انتخاب رئيس .وأوضحت
مصادر عين التينة لـ «البناء «أن اللقاء الذي عقد بين الرئيس
بري ورئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون أمس
هو لقاء دوري للتداول في عدد من المواضيع ذات االهتمام
المشترك».
وأش��ارت المصادر إلى «أن البحث ركز في شكل أساسي
على جلسات المجلس النيابي وتحضير األجواء لعقد جلسة
مع بدء العقد العادي للمجلس في منتصف آذار وتفعيل العمل
الحكومي» .ولفتت إلى «أن اللقاء تطرق إلى الملف الرئاسي
وض��رورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت في ظل
األج��واء االيجابية التي تواكب الحوارات الجارية بين حزب
الله  -تيار المستقبل والتيار الوطني الحر -القوات اللبنانية،
والوضع اإلقليمي في ظل المفاوضات اإليرانية مع ال��دول
الخمس زائدا ً واحداً».
وعلم أن الرئيس بري سيوجه دع��وة إلى الهيئة العامة
لالنعقاد قبل نهاية الجاري للبحث في ج��دول أعمال أبرز
ب��ن��وده اق��ت��راح سالمة ال��غ��ذاء ،وسلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب
وتثبيت المتعاقدين في اإلدارات العامة ،واقتراح يتعلق
بقطاع النفط.
وكان عون قال بعد لقائه بري« :مواضيع أساسية جئنا
من أجلها وهي ملف الحكومة ومجلس النواب واالنتخابات
الرئاسية التي مرت بعض المراحل ونأمل أن ُتستكمل على
ً
خير» ،مؤكدا ً «أنّ هناك تقدما ً
بسيطا على صعيد االستحقاق
الرئاسي».

ذكرى اإلبادة األرمنية

وكان عون أكد في كلمة ألقاها في الذكرى المئوية لإلبادة
األرمنية التي أحيتها بطريركية األرمن الكاثوليك في لبنان أن
«ما أشبه اليوم باألمس ،فالتاريخ يك ّرر اليوم نفسه ،ويُذبح
ويهجرون من أرضهم وبيوتهم،
المسيحيون وغير المسيحيين،
ّ
تنفيذا ً لفك ٍر إلغائي يرى في اآلخر عدوا ً توجب إزالته والقضاء
عليه ،تماما ً كما حدث منذ حوالى مئة عام عندما كان الفكر
العثماني يرى في من يخالفه المعتقد الديني عدوا ً تجب إبادته.
ورأى عون انه «صحيح أن اليوم يشبه األمس ،ولكنه يختلف
عنه في ناحية ملفتة ،فقافلة الشهداء قد ازدادت وتن ّوعت
ولم تعد مقتصرة على المسيحيين ،بل شملت سائر طوائف
المشرق ،أما المجرم فيحمل نفس الذهنية اإللغائية لجميع من
خالفه المعتقد والرأي ،ومن يعلم كيف ستنتهي هذه المآسي
المتنقلة من بلد آلخر».

خيبة ديمب�سي ( ...تتمة �ص)1

وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي في المناسبة نفسها:
«ما أشبه اليوم باألمس ،في ما يجري في سورية والعراق من
النوع نفسه ،وكأنه مخطط استراتيجي متواصل» .وأكد «أننا
في لبنان متمسكون بميثاق العيش معاً ،مسيحيين ومسلمين،
في دولة تفصل بين الدين والدولة.
وأكد بطريرك األرمن الكاثوليك فرنسيس بدروس التاسع
عشر «أن اإلب��ادة األرمنية جاءت دفاعا ً عن حرية ضمائرهم
ومعتقداتهم اإليمانية وسيادة كرامتهم اإلنسانية واستقالل
أوطانهم».

«القوات» :ال فيتو على أحد

وفي الموازاة ،أكدت الدائرة اإلعالمية في «القوات اللبنانية»
«أن حزب القوات «يعلّق أهمية كبرى على الحوار الجاري مع
التيار الوطني الحر في الملفات كافة بما فيها رئاسة الجمهورية
وأنه ال يضع أي فيتو على أي أحد ويعمل جاهدا ً النتخاب رئيس
للجمهورية اللبنانية يُش ّكل وصوله تجسيدا ً لقناعاته (الحزب)
ومبادئه السياسية».
في المقابل ،أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب
الله الشيخ نبيل قاووق «أن من ضروريات المواجهة اإلقالع
عن المناورات والكيديات الداخلية واإلسراع في انتخاب رئيس
للجمهورية».
وأش��ار إلى «أن مرشحنا الرئاسي واض��ح وثابت ونهائي
وهو غير مرتبط بمناورات سياسية وال مفاوضات نووية وإنما
يرتبط هذا الترشيح بمصلحة وطنية خالصة صافية مئة في
المئة».
وف��ي س��ي��اق متصل ،أك���دت أم��ان��ة س��ر مطرانية بيروت
المارونية «أن لقاء راعي أبرشية بيروت المطران بولس مطر
ووزير الخارجية األميركي جون كيري في باريس تم بمجرد
المصادفة ،وفي مكان عام ولدقائق معدودة فتم سالم ومصافحة
بين الوزير كيري والمطران مطر( )...ولم يجر بينهما أي تطرق
ألي موضوع في العمق».
إلى ذلك ،رحب حزب الكتائب باستئناف جلسات مجلس
ال��وزراء «بعد إجازة يأمل بأن تكون قد وضعت الجميع أمام
مسؤولياتهم لجهة األول��وي��ة القصوى في انتخاب رئيس
للجمهورية» .وأمل «بمقاربة الحكومة الملفات الملحة بتوافق
ايجابي ،وتحديدا ً القضايا الحياتية».

السلسلة في عيد المعلم

في غضون ذل��ك ،طغى موضوع سلسلة الرتب والرواتب
على احتفاالت عيد المعلم أمس .وأكد وزير التربية الياس بو
صعب ،خالل رعايته احتفاال ً لنقابة المعلمين في األونيسكو ،أن
السلسلة «هي الهدية الوحيدة التي تنصف المعلمين» ،معلنا ً
عن لقاء مع الرئيس بري غدا ً األربعاء لبحث هذا الموضوع الذي
لفت إلى وجود ايجابيات في شأنه.

الجي�ش ي�ستعيد ( ...تتمة �ص)1
لمكافحة اإلرهاب ،وأشار إلى أن «اإلنتصارات
األخيرة التي حققها العراق هي نتيجة اإلتكاء
على القدرات الداخلية».
ميدانياً ،فرض الجيش السوري سيطرته
في شكل كامل على قريتي جحار وج��زل في

تدمر بعد يومين على سيطرته على حقل جزل
النفطي.
وسيطر الجيش خالل الفترة الماضية على
مساحات شاسعة تجاوزت الـ  30ألف هكتار
ف��ي ري��ف حمص الشرقي بعد القضاء على

أعداد كبيرة من عناصر تنظيم «داعش» ،حيث
تضمنت المناطق التي أحكم الجيش السيطرة
عليها عشرات المرتفعات الحاكمة وع��دد من
القرى.
يأتي ذل��ك في وق��ت تتواصل االشتباكات

الجزائر ت�ست�ضيف محادثات ليبية لإنهاء الأزمة
أعلنت ال��ج��زائ��ر ،أن اجتماعا ً
سيعقد على أراضيها اليوم بين
أطراف ليبية في إطار المحادثات
الهادفة إلنهاء األزمة في البالد.
وص������رح وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة
الجزائري رمطان لعمامرة بأن هذا
االجتماع التحاوري سيضم «نحو
 15شخصا ً من القادة السياسيين
ال��رئ��ي��س��ي��ي��ن وزع���م���اء أح����زاب
وناشطين معروفين على الساحة
الليبية».
وأض�����اف ل��ع��م��ام��رة« :ن��ح��ن
متفائلون ونعمل لكي يؤدي الحوار
بين األخ��وة الليبيين إلى تسوية
لألزمة التي تعيشها ليبيا» ،معربا ً
عن أمله في أن يؤدي الحوار إلى
«توافق وطني على تشكيل حكومة
وح���دة وط��ن��ي��ة وع��ل��ى ترتيبات
أمنية ،إلفساح المجال أمام انتقال
البالد إلى العمل على وضع دستور

وإجراء انتخابات بأجواء هادئة».
وكانت بعثة األمم المتحدة في
ليبيا أعلنت األربعاء الماضي عقد
هذا االجتماع في الجزائر من دون
أن تحدد موعدا ً له.

وأشرفت البعثة على محادثات
ليبية في المغرب ،حيث انتهت
السبت جلسة حوار استمرت ثالثة
أيام ،وتحدثت األمم المتحدة للمرة
األولى عن تحقيق «تقدم كبير».

العنيفة بين وح��دات الجيش والمسلحين في
حقل الشاعر ،حيث تركزت عند البئرين 105
و ،101كما صد الجيش أمس هجوما ً «لداعش»
على خط غاز إيبال شمال غربي قرية أم التبابير
بريف حمص الشرقي.

ليبيا ..ق�صف جديد
على مطار معيتيقة
شنت طائرات حربية ليبية أمس غارات على قاعدة معيتيقة الجوية في
العاصمة طرابلس.
وق��ال شهود عيان إنهم سمعوا ص��وت المضادات األرضية ف��ور قصف
ال��ط��ائ��رات التي حلقت ف��ي سماء المنطقة ،مشيرين إل��ى ت��واص��ل إط�لاق
المضادات قذائفها لنحو نصف ساعة دون أن يتم اإلعالن عن وقوع خسائر
بشرية أو مادية.
وصرح مسؤولون ،بأن طائرات حربية تابعة للحكومة الليبية المعترف بها
دوليا برئاسة عبد الله الثني ،هي من قامت بالهجوم على مطار معيتيقة ،آخر
مطار يعمل في العاصمة طرابلس والتي تخضع لسيطرة حكومة موازية.
وأكد متحدث باسم مطار معيتيقة أنه لم تسجل أية أضرار بشرية أو مادية
جراء القصف ،وأن الرحالت الجوية توقفت لمدة ساعة فقط وأن المطار عاد
للعمل بشكل طبيعي.
وقال محمد الحجازي المتحدث باسم القوات الموالية لحكومة رئيس
الوزراء عبد الله الثني إن الطائرات هاجمت المطار ألنه خارج شرعية الدولية
وإن أسلحة ومقاتلين أجانب يعبرون من المطار في طريقهم إلى غرب ليبيا.
يذكر أن المطار المذكور تعرض لغارات جوية عديدة من قبل السالح
الجوي التابع لحكومة عبد الله الثني ،في ظل تنافس الفصائل الليبية
المسلحة للسيطرة على القواعد العسكرية والمطارات في البالد.

اليمن :انق�سام �إزاء الحوار
انقسمت القوى السياسية إزاء طلب الرئيس
عبد ربه منصور ه��ادي من السعودية استضافة
الحوار بين اليمنيين .ورفضت حركة انصار الله
نقل الحوار الى الرياض واعتبرته تدخالً في شؤون
اليمن الداخلية فيما أبدت قوى عدة تأييدها للموقف
السعودي.
وقال عضو اللجنة الثورية توفيق الحميري بهذا
الشأن «هذه الدعوة ال تعنينا ...والحوار يجب أن
يستكمل في صنعاء».
وسعى هادي من خالل رسالته للسعودية كما
يبدو إلى وضع خصومه بمن فيهم الرئيس السابق
أمام اختبار صعب ،لكن حزب صالح سبق أن بارك

أحزاب أخرى ترحيب دول الخليج
الدعوة .واعتبرت
ٌ
فرصة لتجاوز الوضع الراهن.
يواصل الرئيس هادي تدعيم شرعيته عبر لقاءات
جمعته أخيرا ً بوزير الدفاع محمود الصبيحي بعد
يوم من مغادرته صنعاء وفي هذا اإلطار ،دعا هادي
رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح لالجتماع
في عدن في خطوة تعزز االنقسام القائم وإن رأى
البعض فيها عكس ذلك.
وك��ان��ت اللجنة األم��ن��ي��ة ف��ي صنعاء ق��د دعت
األط��راف السياسية إلى تجنيب البالد المماحكات
الحزبية الضيقة مهددة باتخاذ إج��راءات قانونية
ضد من يهدد أمن واستقرار اليمن على حد قولها.

حلف المقاومة عن مثل هذا الهجوم ،كمثل الرهان
الخاطئ على أن خوف المقاومة من الفتنة يوم
ق���رار الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس فؤاد
ال��س��ن��ي��ورة بتفكيك شبكة ات��ص��االت المقاومة،
سيضمن عدم الرد ،ومثلما جاء السابع من أيار
يومها ،جاء السابع من آذار اليوم ،لتبدو مواقع
«داع��ش» و«النصرة» تتهاوى من دون أن تتمكن
واش��ن��ط��ن م��ن اس��ت��خ��دام ورق���ة ال��غ��ط��اء الدولي
واإلقليمي لالبتزاز ،بعدما بدا أن حلف المقاومة
قادر على تفادي خطر الفتنة بقدراته الذاتية.
 شق السعوديون واألت��راك واإلسرائيليونقمصانهم ،ونتفوا شعورهم ،ولكن ما باليد حيلة
فالعويل والنحيب وال��ص��راخ ل��ن تفيد بشيء،
فكل مكونات ال��ع��راق تشترك في ال��ح��رب ،هكذا
ج���اء ال��ج��ن��رال دي��م��ب��س��ي ع��ل��ى ع��ج��ل ،ليفاوض

عشائر العراق ويعد باإلفراج عن السالح للجيش
العراقي ،ويطلب تقييد الدور اإليراني وخصوصا ً
دور حزب الله ،ليسمع تمسك العشائر والحكومة
العراقية بالدورين ،ولم يبق أمامه سوى دخول
الماراتون ال��ذي أطلقه حلف المقاومة والقبول
بالعمل على توقيته.
 ل���ن ت��ن��ت��ظ��ر ال���ح���رب ع��ل��ى «داع�������ش» ،رضاال��س��ع��ودي��ة وت��رك��ي��ا ل��ل��م��س��اوم��ة ع��ل��ى دور ،وال
االنتخابات األميركية ،لتكون دماء الناس رصيدا ً
في صناديق االقتراع ،وال خطوط حمرا ً يرسمها
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» وال���ت���رك���ي ف���ي ش��م��ال وجنوب
س���وري���ة ،وال م��ك��ان ل���ـ»ال���ن���ص���رة» ف���ي العملية
السياسية مهما تفاعلت محاوالت التبييض ،هذا
إن بقيت «النصرة».
ناصر قنديل

من «بوكو حرام» ( ...تتمة �ص)1
لقد كان الشغل الشاغل لقوى رأس المال العالمي في
كيفية سيطرتها على هذه المنطقة ،حيث اتبعت سيناريوات
عدة ،فحاربت ثورات الشعوب ،ووقفت في وجه األنظمة
الوطنية ،وأعدت انقالبات عدة ضد هذه األنظمة من أجل
استبدالها ،ودفعت قوى عميلة لها للسيطرة على دولة هنا
ودولة هناك ،واستحدثت أشكاال ً جديدة من أنظمة الحكم
التي تحاكي مشاريع هيمنتها عليها ،واستعادت أشكاال ً
ألنظمة لها عالقة بقرون ساحقة ،ودعمتها وس ّوقتها على
أ ّنها تمثل واقعا ً موضوعياً ،ك ّل ذلك من أجل السيطرة على
هذه الجغرافيا ،السيطرة التي تؤدي أخيرا ً إلى نهبها.
لم يكن مفهوم «الفوضى الخالقة» مفهوما ً نظر ّيا ً ترف ّيا ً
ركزت عليه عقول مفكرين وسياسيين يمثلون سلطات
تريد السيطرة على المنطقة ،ثم إدارتها بالطريقة التي
تناسب هذه السيطرة وتؤدي أخيرا ً إلى نهبها ،كون أنّ
مشروع تقسيم هذه الجغرافيا أدى أخيرا ً إلى قيام أنظمة
سياسية ساهمت في استقرارها ،ووضعها إلى ح ّد بعيد
ومنجزة ،وكلما كانت
على طريق إمكانية أن تكون حاضرة
ِ
كذلك ،أو ذهبت إلى هذا المعنى ،كلما دفعت بإمكانية
االستغالل عنها ،أو إمكانية إلحاقها بتلك القوى.
هنا يتضح أكثر فأكثر المعنى الحقيقي «للربيع
العربي» ،وعلينا أن نالحظ هنا عنوان «الربيع العربي»،
إذ لم يكن ربيعا ً أفريق ّيا ً أو ربيعا ً آسيو ّياً ،وإنما التركيز
على كونه «عربيّا» ،وال��ذي يعني أخيرا ً إيجاد معادلة
«الفوضى» التي احتاجتها اإلدارة األميركية تاريخيّا ،فهي
لم تعد بحاجة إلى عامل االستقرار الذي أنتجته مشاريع
تقسيم شركائها للمنطقة ،كونها لم تساعد بالشكل الكافي
على السيطرة المطلقة على المنطقة ،باعتبار أنّ هذه
السيطرة بقيت مكلفة ،وهي كلفة مادية ومعنوية يمكن لها
أن تزداد مستقبالً ،وهو ما ال تريده هذه القوى المستكبرة.
كان مرسوما ً «للربيع العربي» أنّ يأخذ دوال ً عربية
بعينها إلى «الفوضى» ،وهي التي سوف تساهم في إسقاط
الدولة الوطنية وإضعافها وإشغالها داخلياً ،األمر الذي
سيو ّفر إمكانية السيطرة عليها ،والعبث بها ،والحيلولة
دون قدرتها على الدفاع عن ذاتها ،وإخفاقها أخيرا ً في
تأدية ما تريده شعوب المنطقة ،من أجل السيطرة عليها
بعيدا ً عن الزيادة المضطردة في الكلفة المادية والمعنوية

لهذه السيطرة.
غير أنّ «الربيع العربي» واجهته قوى منعته من أن
يصل إلى ما أراده أصحابه منه ،بمعنى أ ّنه لم يستطع
ه��ؤالء من أن يفرضوا معادلة «الفوضى» ،فكان ال ب ّد
«للفوضى» من أن تكون من خالل سيناريو متجدّد من قلب
المعركة والعدوان ذاته ،حيث كان مطلوبا ً أن يتم البحث
عن صيغ ناشئة تدفع باتجاه ما كان مطلوبا ً من هذا
«الربيع» ،فكان التركيز على «داعش» باعتبارها صيغة
متقدمة جدا ً لتكريس هذا المعنى ونعني به «الفوضى»!.
«الفوضى» بهذا المعنى ستساهم في المفهوم الرئيسي
المشغول عليه منذ سنوات ،ونعني به «الفوضى الخالقة»
الذي سيؤسس لحالة سياسية واقتصادية واجتماعية
جديدة ،قادرة على أن تعيد إنتاج الواقع الذي سيُدفع له
العالم العربي.
لم تكن «الفوضى» بهذا المعنى بعيدة ع ّما كان يحصل
في الجزء األفريقي غير العربي ،فقد كانت «بوكو حرام»
جاهزة إلخراج باقي جغرافيا المنطقة من حالة استقرارها،
كي تحاكي فعل «فوضى» آخر يحصل في منطقة أخرى،
األمر الذي دفعها كي تبايع «الخليفة الداعشي» ،وكي
تكون أدوات «الفوضى» على ّ
خط واحد ،فتفتح إمكانيات
سيناريوات مرشحة جدا ً أليام مقبلة.
إنّ التحالف بين «داعش» و«بوكو حرام» يمكن أن يكون
مفتوحا ً على سيناريوات عدة ،ويمكن أن يكون مفتوحا ً
على حسابات مختلفة ،أهمها أنّ حكومات المنطقة ذاهبة
إلى حاالت من اإلضعاف واإلشغال ،وبالتالي إلى تبديل
أولوياتها وف��ي بحثها عن عناصر القوة التي تمنحها
إمكانية الصمود في ظل ه��ذه «ال��ف��وض��ى» ،وه��و الذي
سيمنح اإلدارة األميركية وبعض الحكومات األوروبية
إمكانية وجود أكبر وأكثر فاعلية ،وكي يساهم أخيرا ً في
تدخلها المباشر في خرائط المنطقة وبالتالي في إمكانية
نهبها بالطريقة األفضل!.
هل اكتملت معادلة «الفوضى الخالقة» من خالل هذا
التقارب بين «داعش» و«بوكو حرام» ،نعتقد أنّ المنطقة
ُتدفع دفعا ً شديدا ً باتجاه أن تكون كذلك من أجل إمكانية
السيطرة عليها من خالل تكلفة بسيطة جداً!.

خالد الع ّبود

ديمب�سي يعتبر ( ...تتمة �ص)1
وق��ال« :ان اي��ران تساعدنا في شكل كبير ،ونرحب
ب��أي مساعدات لنا ،وينبغي التعامل مع الجميع من
اجل مصلحه الشعب العراقي» وأضاف« :لقد توصلنا
خالل اجتماعنا مع ديمبسي إلى أمور مهمة تخدم القوات
األمنية والحشد الشعبي في العراق» ،مشيدا ً بالدور
االيجابي لمتطوعي الحشد الشعبي وتحريرهم العديد
من المناطق العراقية.
وق��ال« :ان ق��وات الحشد الشعبي هي جهة مساندة
للجيش العراقي ،ولها دور مهم جداً ،وإيجابي في تحرير
محافظة ص�لاح الدين من تنظيم داع��ش االره��اب��ي»،
مشيرا ً الى «ان  78في المئة من أراضي صالح الدين تم
استعادتها من قبل قوات الحشد الشعبي».
ولفت العبيدي الى ان «الحشد الشعبي ،يمثل انتفاضة
شعبية ،تسعى الى تحرير االراض��ي المحتلة من قبل
تنظيم «داعش» االرهابي» ،مشيرا ً الى ان «قوات الحشد

الشعبي تضم جميع ابناء الشعب العراقي ،وليس حكرا ً
لطائفة من دون اخرى» ،الفتا ً الى «تطوع اكثر من 1200
عنصر من اهالي سامراء في صفوف الحـشد».
وأقر الجنرال ديمبسي بأن الحملة العسكرية الحالية
ضد تنظيم «داعش» هي حملة عراقية بقوله« :من المهم
ان هذه الحملة هي عراقية وتدعم من خاللنا ،وعندما يقرر
شركاؤنا التدخل سآخذ هذا في االعتبار» .وأضاف القائد
العسكري االميركي «ان تنظيم داعش سيهزم عندما ال
يستطيع ان يجد مالذا ً له وبالقضاء على ايديولوجيته
وفكره االعالمي».
ويذكر ان واشنطن لم تستطع ان تخفي عدم ارتياحها
وقلقلها من عمليات تحرير محافظة صالح الدين من قبل
قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي وابناء العشائر
وقوات البيشمركة الكردية ،ومن دون اية مشاركة لقوات
التحالف الدولي.

حادثتان عن جالفة ( ...تتمة �ص)1
وأك��دت اللجنة أن األجهزة األمنية والعسكريّة
اليمنية ستتخذ االجراءات القانونية كافة المخولة
بها ض��د ك��ل م��ن يهدد ام��ن ال��وط��ن واس��ت��ق��راره او
تسول له نفسه المساس باألمن والممتلكات العامة
والخاصة أو المؤسسات والمرافق الحكومية المدنية
والعسكرية أو أي��ا ً كان من المنشآت االقتصادية
السيادية.
ويوما ً بعد آخ��ر يتعمق انقسام مواقف القوى
اليمنية ويبدو أن ترحيب دول مجلس التعاون
إضافة إلى تحركات الرئيس ه��ادي في عدن وما
يقابلها من تحركات هنا في صنعاء قد تزيد حدة
االنقسام الحاصل.

علي (عليه السالم) ورد عليه حينها بالقول:
ُرفع في وجه ّ
«كلمة حق يراد بها باطل» .حادثتان وقعتا في األسبوع
الماضي تعكسان الوجه العنيف والبشع لهذه الجماعات.
األولى عندما رد شيخ فظ حاد اللسان على مذيعة أرادت
استعجاله بالشرح بدل اإلسهاب فرد عليها بكالم افترض
وتهب منه ريح الكراهية والحقد والتعالي،
أنه وقح ومن ّفر
ّ
متجاهالً أنّ مثله كان عليه أن يتأدب بأدب رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) الذي خاطبه الله تعالى( :وإ ّنك لعلى خلق
عظيم) (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا ً غليظ
القلب النفضوا من حولك) ل ّكن الظالم الذي ّ
يلف قلبه وعقله،
والخشونة التي تظهر على لسانه ،وتجهمه في وجه المذيعة
هي من مستلزمات دين على قياس تجاعيده وعبوسيته
وجهله .وال شك في أنّ مثل هذا الدين ال يمكن إلى أن يأخذ
المسلمين إلى قاع التخلف والجاهلية .والحادثة الثانية
عندما جرف التكفيريون الدواعش بلدة (الحضر) األثرية
جنوب الموصل .وإذا كنا نتفهم جهل هؤالء عندما يحطمون
التماثيل باعتبار كونها أصناما ً يمكن أن تعبد من دون الله،
فكيف يمكن تفسير جرف قرية قديمة ال تنبه أحدا ً إال التأمل
في تاريخ سحيق ْ
يشدَه الرائي بأعمال الغابرين من األقوام
التي مرت على هذه المنطقة .لو كانت حجة هؤالء منطقية في
هدم كل ما يحتمل أن يعبد من دون الله لكان علينا أن نهدم
القمر ونقتلع الشمس ونطفيء الكواكب التي كانت تعبد من
دون الله .األصنام التي حطمها رسول الله في الكعبة كانت
في سياق معركته مع الشرك ومظاهره .وعندما كانت هذه
التماثيل تمثل رم��وزا ً لدين الشرك والتي انتفت بانتصار
اإلسالم وما عادت لها الرمزية والقداسة والداللة التي كانت
لها في عصر الشرك ،بل باتت تعبر عن حالة حضارية ثقافية
ُتدرس في الجامعات وتزار من قبل السياح ال بدوافع عبادية
وإنما بدوافع ثقافية ،حيث يكتشف السائح القيمة العمرانية
والفنية ألق���وام ب���ادوا وبقيت آث��اره��م ت��دل على علومهم
وعاداتهم وحياتهم االجتماعية .في زمن رسول الله وزمن
الصحابة والتابعين بل في زمن كل الخالفات اإلسالمية
المتعاقبة لم تتحطم وتتكسر هذه المواقع األثرية بل كانت
محل اعتبار وتأمل في تواريخ القدماء وسيرتهم .والقرآن
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َف َبدَأ َ
يطالب البشر فيقولُ « :ق ْل سِ ي ُروا فِي الأْ َ ْر ِ
َ
َ
ِّ
َّ
ا ْل َخلْ َقُ ،ث َّم اللَّ ُه ُي ْنشِ ئُ ال َّن ْشأ َ َة آْالخِ َر َة ،إِنَّ الل َه عَ لى ُكل ش ْي ٍء
َقدِي ٌر» .األخطر أن تمتد أيادي السوء هذه من تدمير اإلرث
الحضاري إلى تدمير اإلرث الديني ،فيكون ما يحصل اليوم
مقدمة لتدمير الكعبة المشرفة وقبر الرسول المشرف .وال
أشك في أنّ هذه الجماعات ترتبط بجهات معادية للعرب

والمسلمين هدفها تدمير كل المعالم األثرية والدينية فنصبح
جميعا ً مقطوعين من التاريخ وغير جديرين بالمستقبل .من
هنا نقول يجب أن تأخذ التطورات طريقها إلى نهاية القصة.
قصة هؤالء الفاسدين الذين عبثوا بكل جميل في هذه األمة
ونالوا من تاريخها وأفكارها ودينها وثقافتها وتنوعها.
ولذلك ال خيار سوى المواجهة وال تتسع الظروف للعبث
واالستنكاف والنوم والغياب.
المسؤول هو من يتحمل ضغط اللحظة التاريخية ويواجه
الفتن بثبات واقتدار ،والمسؤول هنا هو (سيد المقاومة) الذي
أدرك كالم أمير الكالم حين قال في موقعة صفينَ :
(فال َم ْوتُ
في حَ يَا ِت ُك ْم َم ْقهُو ِري َن ،وَا ْلحَ يَا ُة في َم ْو ِت ُك ْم َقاهِ ِري َن).
للتذكير ما كدنا في وطننا الصغير ه��ذا ننعم بطعم
االستقالل لوال المقاومة .لقد خسرنا معركة بناء الدولة
بسبب عجز وفشل الطبقة الحاكمة ،ويريد البعض منها
الذي ال يخرج من السلطة إال ليعود إليها ،أن يح ّمل المقاومة
مسؤولية ت ّردي النظام.
لسنا هنا لتقويم تجارب اآلخرين الذين تداولوا السلطة
واستقروا على كراسيه عهدا ً بعد عهد ،وإنما لنقول إن لم تكن
هذه المخاطر التي تحيط بنا حافزا ً لبدء مسا ٍر تغيري يحمي
الوطن فمتى يحصل ذلك؟
نتنياهو يريد أن يُشعل المنطقة أكثر مما هي مشتعلة،
ويتوسل أميركا وجيوش الغرب للتدخل لضرب إيران .تركيا
تلعب دور الجنرال وتريد للعثمانية أن تعود بالدم والقضم
والهدم والسرقة.
األردن ،الموظف األمني عند االستخبارات االميركية،
يساعد العدو «اإلسرائيلي» على إنشاء منطقة عازلة وشريط
حدودي في منطقة القنيطرة ويقدم العون لـ«جبهة النصرة»
الملتصقة بـ«القاعدة» والمصنفة على لوائح اإلره��اب
الدولي.
السعودية تريد حلفا ً يُبعد عنها شبح الحوثيين واإلخوان
وال ترى حرجا ً أن تتحالف مع «القاعدة» في اليمن ،وال تخجل
أن تتعاون مع العدو «اإلسرائيلي» لضرب إيران ،وقد نشرت
بعض الصحف العبرية مقاالت تشير إلى عالقة قوية تربط
هذه األيام الكيان الصهيوني بالسعودية.
فهذا مسرح المنطقة يعج باألحداث الجسام التي يمكن أن
تجرف وطننا وتهدد مصيرنا بالكامل .فهل تخطئ المقاومة
عندما تدافع عن لبنان واألمة من خالل قتال شذاذ اآلفاق من
الصهاينة والتكفيريين؟ أم يجب على كل فرد فيها أن يدعمها
ألنها تحمي حياته والناس جميعاً!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لشراء إكسسوار لكابالت
مجدولة (كونكتورات وبنسات) ،وذلك
وفق المواصفات الفنية والشروط اإلدارية
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مئتا ألف
ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال��ش��راء ف��ي المصلحة اإلداري���ة ف��ي مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  24آذار  2015الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 469
إعالن قضائي
ب��ت��اري��خ  2015/2/3ق��رر القاضي
المنفرد المدني في بعلبك نشر خالصة
االستدعاء المقدم من أحمد علي صالح
وال��ذي أعلن فيه أنه في عام  1912توفي
ال��م��رح��وم حسين علي اب��راه��ي��م صالح
وانحصر إرث��ه بأرملته شاهينة صالح
(متوفية ع��ام  1932ـ قبل اإلح��ص��اء)
وول��ده��ا ع��ل��ي ص��ال��ح (م��ت��وف��ي بتاريخ
 )1984/11/16وزوجته ديبة اسماعيل
(متوفية بتاريخ  )1986/9/26ومن ثم
انحصر إرث هؤالء بأوالد علي حسين علي
ابراهيم صالح وهم :أحمد ـ فضة ـ فاطمة ـ
خديجة (متوفية بتاريخ )2004/12/11
وان��ح��ص��ر إرث��ه��ا ب��أوالده��ا أح��م��د وقاسم
ومريفة وحسن وزينب دون الغير ـ عباس
(متوفي بتاريخ  )1974/8/15وانحضر
إرثه بزوجته فاطمة وأوالده علي وزينب
وليلى وحسين وربيعة ومحمد دون الغير.
وطلب إع�لان ثبوت الوفاة وحصر اإلرث
وعلى من لديه اع��ت��راض التقدم من قلم
المحكمة بمهلة خمسة عشر يوما ً من تاريخ
النشر.
رئيس قلم المحكمة
محمد سيف الدين

