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تتمات � /إعالنات
التمهيد الناري ( ...تتمة �ص)1

في لبنان حيث يتوقع أن تكون إلطالالت األمين
ال��ع��ام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمناسبة
ليالي ع��اش��وراء ،م��واق��ف سياسية م��ن التط ّورات
م��ع ب���دء أع��م��ال ال��م��راف��ع��ات ف��ي ال��م��ح��ك��م��ة الدولية
��وج��ه الرئيس المكلف بتشكيل
الخاصة بلبنان ،ت ّ
ال��ح��ك��وم��ة س��ع��د ال���ح���ري���ري إل����ى اله����اي لحضور
افتتاح أع��م��ال دورة المرافعات األخ��ي��رة للمحكمة
ال��ت��ي ج��رى إع��داده��ا أم��ي��رك��ي��ا ً لتجريم ح��زب الله،
وال���ت���ي ل���م ي���خ ِ
���ف ن����واب ت���ي���ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل ربطها
بعملية تشكيل الحكومة ،ليكتمل مشهد التالعب
السياسي بالمحاكم الدولية والمعايير المزدوجة
للتعامل معها ،بالكالم ال��ذي قاله مستشار األمن
القومي األم��ي��رك��ي ع��ن المحكمة الجنائية الدولية
ف��ي اله���اي ال��ت��ي ت��ن��ظ��ر ف��ي ال��ج��رائ��م اإلسرائيلية
بحق الفلسطينيين ،أن حكومته ل��ن تتسامح مع
أي محاكمة بحق «إسرائيل» ،وستقاضي قضاتها
وتعاقبهم وتج ّمد أصول المحكمة ،وتمنع القضاة
م��ن دخ���ول األراض���ي األم��ي��رك��ي��ة ،بينما يطلب من
اللبنانيين التعامل بقدسية مع المحكمة الخاصة،
واعتبار أحكامها منزلة ،لمجرد أن واشنطن ترضى
ع��ن أعمالها ،وت��س��يّ��ره��ا ،وواش��ن��ط��ن ال تخفي أنها
تؤيد المحاكم المطيعة ،والتي تنفذ طلباتها ،وتهدّد
وتتو ّعد المحاكم التي قد تطال جانبا ً من االلتزامات
األميركية تجاه «إسرائيل».
الحريري قبل افتتاح المحكمة في اله��اي ،م ّرر
عبر نوابه ردودا ً على رئيس الجمهورية ،بالقول
إن المعيار لصحة التشكيلة الحكومية التي يقدّمها
الرئيس المكلف هي الثقة النيابية ،ما يعني اعتبار
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة م��ل��زم��ا ً ب��ت��وق��ي��ع أي تشكيلة
ي��ق�� ّدم��ه��ا ال��رئ��ي��س ال��م��ك��ل��ف ،وه���و م��ا دف���ع مصادر
سياسية مطلعة ،للقول ولماذا يجب أن يوقع رئيس
الجمهورية على التشكيلة وفقا ً للدستور وأن يشكل
الحكومة بالتشارك مع رئيس الحكومة ،أليس من
األفضل في هذه الحالة أن يشكل الرئيس المكلّف
حكومته ويذهب بها إلى المجلس النيابي ،وعندما
تنال الثقة تحكم؟
ال��م��ص��ادر رأت بالتصعيد ال���ذي ب���ادر إل��ي��ه تيار
المستقبل في أكثر من اتجاه بعيدا ً عن المضمون
ال��س��ي��اس��ي اف��ت��ع��االً ل��س��ج��االت تنسجم م��ع السعي
لتوظيف المحكمة في العملية الحكومية ،وتوظيفهما
معا ً في االنتظار المرتبط بعملية إدل��ب .ووضعت
المصادر الهجوم على نائب رئيس مجلس النواب
إيلي الفرزلي في هذا اإلطار.
وبينما تواجه وكالة غوث وتشغيل الالجئين «األونروا»
عجزا ً يُقدّر بـ  200مليون دوالر وتستع ّد للمشاركة في
لقاء الجامعة العربية اليوم في وقت حاسم ألزمة غير
مسبوقة مادياً ،يحمل رئيس الجمهورية العماد ميشال

عون ،جاريا ً على عادته هموم الفلسطينيين والنازحين
السوريين واالنتهاكات اإلسرائيلية الى البرلمان األوروبي.
فالرئيس عون يدرك من منطلق استشرافه مآل التطورات
في المنطقة أن الواليات المتحدة االميركية تسعى الى
توطين الفلسطينيين حيث هم (لبنان واألردن على وجه
الخصوص) .فهي قبل أن تلجأ الى قطع مساعداتها عن
االون��روا ،اعترفت بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل» ونقلت
سفارتها الى القدس من تل أبيب.
وعلى ه��ذا األس��اس أش��ارت م��ص��ادر متابعة لزيارة
ستراسبورغ لـ«البناء» إلى أن رئيس الجمهورية الذي
يلقي كلمة لبنان امام البرلمان األوروبي ،سيؤكد تصدّي
لبنان لتوطين الفلسطينيين ال��ذي يرفضه الدستور،
وسيشدّد على أهمية دعم األوروبيين لوكالة األون��روا،
لما لذلك من تأثير إيجابي على اوض��اع الفلسطينيين
االجتماعية والتعليمية والصحية .كما سيتناول الرئيس
عون ملف النازحين السوريين لجهة تحقيق عودتهم
الى بالدهم ودعم المبادرة الروسية التي ال تنتظر الحل
السياسي ،ال سيما أن أكثرية ال��م��دن ال��س��وري��ة جرى
تحريرها من اإلره��اب .كما سيتناول الرئيس ع��ون في
كلمته وف��ي لقاءاته مع المسؤولين األوروبيين اهمية
تطوير العالقات االقتصادية اللبنانية – األوروبية ال سيما
ان هناك اتفاقية شراكة بين لبنان والبرلمان األوروبي
دخلت حيز التنفيذ في العام .2006
وكان الرئيس عون أكد أمس ،في دردشة مع الصحافيين
على متن الطائرة التي اقلته الى ستراسبورغ أنه «عندما
تصبح الصيغة الحكومية متوازنة يتم تشكيل الحكومة
وفق المعايير والمبادئ التي أطلقتها في خطابي يوم
األول م��ن آب ال��م��اض��ي وال��ت��ي تلقى ت��ج��اوب �ا ً م��ن كل
األط��راف» .وأض��اف« :ال يجوز ألي فئة او طائفة احتكار
التمثيل او تهميش فئة لمصلحة أخرى او إقصاء أحد».
وردا على س��ؤال ،اعتبر أنه «يتم حاليا ً التلهي بمسألة
الصالحيات لصرف األنظار عن المسألة االساسية ،وهي
تشكيل الحكومة ،في حين أن الدستور ينص على الشراكة
فليفسروا لنا
بين الرئاستين االولى والثالثة في التأليف.
ّ
معنى هذا ،إذ ال مجال لالجتهاد بوجود النص الدستوري».
وعن نيته توجيه رسالة الى المجلس النيابي هذا الشهر
ّ
لحض الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ،اكتفى عون
بالقول« :يمكن ذلك ،وهذا حق دستوري».

اختيار الفرزلي ليس عبثا ً

وعلى صعيد الصراع المستحكم بين التيار الوطني
الحر وتيار المستقبل ،فإن معدّي مقدمة أخبار تلفزيون
المستقبل ل��م ي��خ��ت��اروا شخص ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
النواب إيلي الفرزلي للتصويب عليه عن عبث .فا ّتهام
تلفزيون المستقبل الفرزلي بأنه «يفتح اليوم خزائنه
القديمة ليكرر مع الرئيس سعد الحريري ما صنعه مع
وال��ده الشهيد ،وم��ا صنعه مع الرئيس العماد ميشال
عون ،وهو الذي كان لسنوات طويلة رأس حربة النظام
السوري في الهجوم على الرئيس عون يومذاك» ،مشيــرة
الى أن «الفرزلي تولى في العام  1988إع��داد الفذلكة
الدستورية والسياسية لتجيير أصوات عدد من النواب
خالل االستشارات النيابية بهدف إخراج الرئيس الشهيد
م��ن الحكم بأمر عمليات س���وري» ،كما ورد ف��ي مقدمة
«المستقبل».
وفي السياق تؤكد مصادر المستقبل لـ«البناء» أن ما

تقدم يأتي في سياق التصدي ألي اتهام من قبل فريق
ّ
المعطل لمسار التأليف،
الفرزلي للرئيس الحريري بأنه
مشددة على أن أزمة الفراغ الحكومي اذا استمرت طويالً
ستصيب شظاياه العهد الذي كان يع ّول على هذه الحكومة
العتيدة بصفتها أولى حكومات عهده بعد االنتخابات
النيابية من اج��ل تحقيق ما يريد من إن��ج��ازات .وعلى
هذا األساس تشير المصادر الى أن ال مصلحة ألحد برفع
السقوف والتحدي ،وفرض شروط تتجاوز الصالحيات
المناطة بالرئاسة األولى ،معتبرة أن الفرزلي لم يتحدث
بهذه اللهجة من تلقاء نفسه.
وعلى هذا األساس وضعت مصادر متابعة للعالقة بين
بعبدا وبيت الوسط لـ«البناء» شنّ الهجوم على الفرزلي
في خانة توجيه الرسائل لرئيس الجمهورية العماد
ميشال عون ،بعيدا ً عن رئيس التيار الوطني الحر جبران
باسيل ،ال سيما أن الفرزلي يمثل أهم رمزيات العملية
االنتخابية ،ال سيما أن انتخابه جاء رسملة لما يس ّمى
البرلمان الجديد ،وبالتالي فإن الهجوم عليه جاء تجاوزا ً
وتخطيا ً لما حصل عليه نائب رئيس مجلس النواب من
رأسمال سياسي  -انتخابي.
ورغم ذلك ،فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
سيبقى ،بحسب مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء»
مصرا ً على اعتماد معيار نتائج االنتخابات لتشكيل
الحكومة ،ال سيما أن ما طرحه الرئيس عون من مالحظات
على صيغة الرئيس المكلف سعد الحريري يهدف إلى
تصويب مسار التأليف بطريقة تحفظ عدالة التمثيل،
باعتماد المعيار الواحد ،وهو على موقفه أنه لن يوقع
على مرسوم تأليف الحكومة الذي لم تكن منسجمة مع
تطلعاته لحكومة فاعلة ومنتجة.

استمرار المراوحة

وتشدد مصادر مطلعة سياسية لـ«البناء» على أن
األم��ور ال ت��زال ت��راوح مكانها ،فش ّد الحبال ال ي��زال سيد
الموقف عند المكونات السياسية التي ال ت��زال ترفض
التراجع ع��ن مطالبها مستخدمة ورق��ت��ي الصالحيات
وال��دس��ت��ور ،ولفتت ال��م��ص��ادر إل��ى ض���رورة استبعاد
السجاالت الطائف والصالحيات ال سيما أن الحكومة
لن تتألف من دون توافق وتفاهم المك ّونات السياسية،
م��ش�دّدة على أن الرئيس المكلف معني ب��ض��رورة بذل
الجهود لتأليف حكومة بأسرع وقت ،على قاعدة اعتماد
النسبية التي من شأنها أن تحدّد األحجام الحقيقية لكل
فريق من دون إقصاء أي مك ّون ،ال سيما أن اعتماد النسبية
في االنتخابات النيابية أعطى كل فريق حجمه الطبيعي
من دون أي تضخيم.
سأل عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ
نبيل ق��اووق عن «خلفية تأخير تشكيل الحكومة ،وهل
التأخير ه��و متعمد أم عمل ب���ريء؟» ،م��ش��ددا ً على أن
«التأخير في التشكيل له خلفية وأهداف سياسية تتلخص
بمشروع ر ِّكب في الخارج ،وفرض على اللبنانيين إقامة
تحالف واص��ط��ف��اف ج��دي��د لمواجهة سياسية جديدة
أله��داف خارجية ،والمستهدف بالدرحة األول��ى والية
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».
وش��دد ق��اووق على أن حزب الله في موقع متقدم في
متابعة المساعي لحل العقد وتسريع تشكيل الحكومة،
شرط أن تكون حكومة وحدة وطنية ،تعتمد معيارا ً واحداً،
وليست استنسابية في المعايير.

�إدلب :النهاية ( ...تتمة �ص)1
إلسقاط الحكم الحليف لروسيا السوفياتية آنذاك تمهيدا ً إلسقاط االتحاد
السوفياتي ،وها هي تكرر المحاولة هذه المرة مع روسيا وإيران انطالقا ً
م��ن س��وري��ة ،لكنها تفشل .ف��ال��ذي حصل حتى ت��اري��خ��ه ليس االكتشاف
المتأخر لوصول األسلحة ليد متطرفين وإرهابيين ،بل العجز عن تحقيق
الهدف ،وانتقال زمام المبادرة إلى يد الحلف المواجه أي سورية وإيران
وروسيا ،ليصير الواقع وفقا ً لوصف بعض الخبراء األميركيين ،انتقاما ً
روسيا ً من تجربة أفغانستان.
 من األكاذيب أيضا ً الحديث عن إنهاء البرنامج ،وقد كانت ركيزته غرفةالـ»موك» ولم تقفل بإعالن تصفية البرنامج رسمياً ،ما يعني تغيير المهام
ال إنهاءها .والمتوقع أن التغيير يهدف الستبدال المهمة من إسقاط سورية
ورئيسها وجيشها إلى منع انتصار سورية ورئيسها وجيشها ،وعرقلة
ه��ذا االنتصار لفرض واشنطن شريكا ً إلزاميا ً في أي تسوية مستقبلية

في سورية .والتهديدات كما التصريحات الرئاسية والوزارية األميركية،
كما التفاهمات والخالفات ،بوجود برنامج تعتمده المخابرات ،تخضع
لمقتضيات هذا البرنامج« ،تامبر سيكامور» في معركته السرية األخيرة
في إدلب ،حيث الضباط األميركيون الذين تولوا مهام القيادة خالل سنوات
مضت ،وحيث الهزيمة وحدَها ستنهي البرنامج وتضيع معه مئات مليارات
الدوالرات التي تحدّث عنها ذات يوم نائب الرئيس األميركي جو بايدن أمام
جامعة هارفرد.
 «خشب الجمير» الذي استوحى منه بتريوس اسم البرنامج هو الخشبالذي استخدمه الفراعنة في صناعة توابيت الرجال العظام ،والواضح أن
القصد كان اإلشارة إلى هدف البرنامج بصناعة تابوت لسورية ودولتها
ومكانتها ،وربما إلي��ران وروسيا معها .لكن التاريخ ي��دور دورت��ه ،وفي
إدلب اليوم يستع ّد صانع التابوت لتجربته.

خطة �أميركا ( ...تتمة �ص)1
في العراق وجدت أميركا المدخل المالئم من باب تشكيل الحكومة
بعد االنتخابات النيابية ،حيث رأت أن نتائج هذه االنتخابات تمكنها
من التدخل وتحقيق السيطرة عبر الحكومة ،طالما أن تشكيل الكتلة التي
تأتي برئيس الوزراء خاضع لألخذ والرد ،إذ أن جمع  165نائبا ً لتكوين
الكتلة األكبر يقتضي اتفاق  5كتل كبرى على األقل من الكتل التي حازت
على الحجم األكبر في االنتخابات ،والذي ال يتعدى ألفضلها الـ  54نائبا ً
ويتدنى عند بعضها الى  14نائباً .وهنا كان المجال المفتوح أمام أميركا
التي عيّنت مبعوثا ً للعراق مهمته األولى تشكيل الكتلة األكبر المناهضة
لمحور المقاومة والموالية لكل من السعودية وأميركا لتنفذ السياسة
التي رسمتها األخيرة للعراق وتؤمن استعمارا ً مقنعا ً يتجلّى بمراجعة
اتفاقية اإلطار االستراتيجي الموقعة بين العراق وأميركا والتي رفض
يمس بسيادة العراق
فيها نور المالكي يومها منح أميركا أيّ مكسب
ّ
واستقالله وحقه الحصري بالسيطرة على سمائه وثرواته ،خاصة
النفطية.
هنا وجدت أميركا في حيدر العبادي رئيس الحكومة الحالي ضالتها
المنشودة بعد أن جاهر بمناهضة إيران وأبدى استعداده لتلبية مطالب
أميركا والسعودية ،فعملت على تحشيد القوى الالزمة له ليعود الى
الحكم في والية جديدة رئيسا ً لوزراء العراق الذي يُعتبر هو الحاكم
الفعلي ذو الصالحية الواسعة في السياسة واإلدارة والجيش حتى
والقضاء .وتوصلت في األسابيع األخيرة الى تركيب كتلة تؤيّد العبادي
كادت أن تالمس الـ  150نائباً ،لكن بقيت الكتلة بحاجة الى أصوات
ترتقي بها الى  ،165لكن بقيت الحاجة قائمة لمنع من يؤمنون بحسن
العالقة والجوار مع إيران وسورية ومحور المقاومة عامة من المنافسة.
وألجل تحقيق الغرض عمل المبعوث األميركي الى العراق ماكغورك
على ثالثة خطوط األول باتجاه رؤساء الكتل ،مهما كان حجمها لطلب
دعمها ،والثاني باتجاه النواب لتحذيرهم من تأييد كتلة فيها الحشد
الشعبي («الواجب الحل» ،حسب تعبيره) ،والخط الثالث في الميدان
والشارع إلظهار «حجم الرفض الشعبي» لما اسماه «النفوذ اإليراني في
العراق « .وكانت أحداث البصرة التي انطلقت ألسباب خدمية تتصل
بالماء والكهرباء ثم تح ّولت موجة عنف ضد إيران وضد القوى التي
تتمسك بحسن العالقات معها .كانت هذه األح��داث بمثابة الفضيحة
ّ
لكل الخطة األميركية التي انتهت الى نتائج معاكسة لما أراده مبعوثها
ماكغورك .وفي هذا اإلطار نن ّوه بما قامت به المرجعية الدينية لجهة
تأمين محطات المياه لمدينة البصرة وسحب فتيل الفوضى؛ أمنتها على
نفقتها الخاصة وهي المحطات التي امتنع العبادي عبر حكومته من
توفيرها طيلة مدة حكمه ،وكانت سببا ً مباشرا ً في اندالع االحتجاجات
واستشراء الفوضى في المدينة التي أدّت الى إحراق مراكز ذات رمزية
وداللة على عالقة إيران والعراق ومنها القنصلية اإليرانية في البصرة.
لقد شاءت أميركا من إحراق القنصلية اإليرانية في البصرة ،ومعها
مراكز الحشد الشعبي والقوى المؤيدة إليران ،إظهار الرفض الشعبي
للوجود وال���دور اإلي��ران��ي في ال��ع��راق واإلج��ه��از على أي أم��ل إليجاد
شخصية منافسة للعبادي او مؤيدة لمحور المقاومة ،لكن النتيجة
جاءت وبعد ان افتضح االمر المكيدة ،لتطيح تقريبا ً بحظوظ العبادي
للعودة الى الحكم ،وتكاد تقطع الطريق على أي شخصية بديلة تكون
موالية ألميركا والسعودية .وبالتالي تكون الخطة األميركية فشلت حتى

اآلن في إعادة تمكين قبضتها على السلطة في العراق وهيأت الظروف
لتشكيل حكومة يؤمل أن تكون قادرة على حماية مكتسبات العراق في
السيادة واالستقالل والثروة والدور اإلقليمي االستراتيجي الذي يتناغم
مع محور المقاومة.
اما في سورية فقد حاولت أميركا وال زالت تحاول منع سورية من
إط�لاق عملية تحرير إدل��ب لتطهيرها من اإلره��اب ،واالنتقال بعدها
لمعالجة الملف الميداني األخير المتمثل بشرق الفرات ،وما فيه من قواعد
عسكرية أميركية تعدت الـ  13قاعدة وتجاوز العسكريون األميركيون
فيها الـ  9آالف بعد عمليات التعزيز األخيرة التي تمت في التنف.
لقد بنت أميركا خطتها لمنع إطالق عملية تحرير إدلب على خطوط
ثالثة أيضاً :أولها التهويل والتهديد بالتدخل العسكري إذا دخلت
سورية بجيشها وحلفائها الى إدلب .تهديد مرفق بطلب االمتناع عن
العملية العسكرية وتفعيل مناطق خفض التصعيد بمهل مفتوحة .وقد
استثمرت هنا الدور التركي السلبي في قمة طهران الذي سعى الى هذه
هدنة ورفض العمل العسكري ،والثاني القيام باستعراضات وتعزيزات
عسكرية وتحشيد القوى والتهويل بجهوزية  220صاروخ توماهوك
لقصف أهداف واسعة في سورية ردا ً على «استعمال محتمل لألسلحة
الكيماوية» ،كما تدّعي زورا ً وتلفيقا ً الدوائر األميركية والغربية ،وأخيرا ً
المناورات العسكرية التي أجريت في التنف وسواها لإليحاء بجهوزية
عسكرية أميركية عالية للتدخل العسكري المباشر مرفقة بتسريب من
البيت األبيض بأن ترامب يدرس جديا ً توجيه ضربة للقوات الروسية
في سورية.
ولكن ومرة أخرى نرى فشالً في المسعى األميركي ،حيث رفضت
الهدنة واستبعد تأجيل معركة إدلب ،التي بات إطالقها قاب قوسين أو
أدنى ال بل إن بعض أعمالها التمهيدية بدأ فعالً من خالل القصف االنتقائي
التدميري الواسع الذي تنفذه القوات الجوية الروسية والسورية منذ
يومين ضد مراكز اإلرهابيين مع تحييد تام للمدنيين .أما الرد على الخط
الثاني فقد كان من قبل روسيا بشكل أساس من خالل عمليات التحشيد
البحري الواسعة التي أجرتها في المتوسط لقواتها التي حشدت فيها
قطعا ً بحرية خاصة ومحترفة باالستطالع والتعقب لتعطيل فعالية
التوماهوك ،ثم القيام بمناورات هي األضخم خالل السنوات الـ 40
الماضية .وعلى الخط الثالث فإن أميركا تعلم أن أح��دا ً ال يأخذ على
محمل الجد قرارا ً أميركيا ً بمواجهة برية بين األميركيين وخصومهم على
األرض السورية ،حيث إن هذه المواجهة لن تكون لمصلحة أميركا على
كل الصعد.
وفي خالصة القول نرى أن أميركا التي م ّنت النفس بالقبض على
العراق من خالل القبض على حكومته ،هي على عتبة الفشل في تحقيق
أمنيتها ،وان أميركا لن تقدر على منع سورية من استكمال تحرير ارتهان
اإلرهاب مهما هدّدت وهولت ،وإن ما قالت به مؤخرا ً من أنها لن تسمح
لسورية وحلفائها إي��ران وحزب الله دخول إدل��ب ،فأميركا تعلم قبل
سواها أنه غير قابل للتطبيق .فسورية هي صاحبة السيادة على أرضها
وأميركا هي التي عليها أن تخرج منها وإن لم تفعل اختيارا ً فستجبر على
الخروج قسراً ،كما ستخرج من العراق ليرسم العراق وسورية مشهدا ً
سياسيا ً وميدانيا ً ال يكون فيه لألميركي نصيب.

*أستاذ جامعي وباحث استراتيجي

«الفكر العاملي» ك ّرم عبد الر�ؤوف ف�ضل اهلل:
كان له دور في �إطالق المقاومة

ك ّرم «لقاء الفكر العاملي» السيد عبد الرؤوف فضل الله ،بحفل خطابي في حسينية عيناثا،
بحضور ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس «المركز الكاثوليكي
لالعالم» االب عبدو ابو كسم ،ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن الشيخ وسام
سليقة ،العالمة السيد علي محمد حسين فضل الله ،النائبين السابقين نزيه منصور وحسن
علوية ،رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله ،وفد علمائي من البقاع ض ّم
الشيخ أديب حيدر ورئيس مركز مجمع االمام الخميني في البقاع علي قاسم ،ممثلي مرجعيات في
لبنان والعراق وسورية وفاعليات المنطقة التربوية والثقافية واالجتماعية واالمنية.
وشدّد رئيس «لقاء الفكر العاملي» على أهمية «دور السيد عبد الرؤوف فضل الله في إطالق
التأسيسات األولى للمقاومة في حين سقط كثيرون في الفخ الصهيوني وفي محاباة أهل السلطة
آنذاك».
وأشار الى أنّ «منهج السيد عبد الرؤوف فضل الله كان منهجا ً للحوار والعيش المشترك كثابت
دائم مهما تغيّرت الظروف السياسية واألمنية».
بدوره ،تحدث مدير المركز الكاثوليكي لإلعالم عن مزايا السيد عبد الرؤوف فضل الله ،فقال
«كان يسعى على الصعيد الوطني إلى جمع الكلمة وتعزيز لغة الحوار بين أبناء المنطقة الواحدة
وعلى مستوى الوطن».
من جهته ،لفت العالمة السيد علي فضل الله إلى «الوعي المبكر للسيد عبد ال��رؤوف فضل
وتحسس آالم ومعاناة الشعب الفلسطيني عندما كان يرى أمواج
الله لخطر الكيان الصهيوني
ّ
الالجئين الفلسطينيين تتوافد الى بنت جبيل».
وأكد مدير عام مجمع الشيخ أحمد كفتارو في سورية الشيخ شريف الصواف أنّ «السيد عبد
الرؤوف فضل الله ك ّرس الوحدة اإلسالمية  -اإلسالمية والسنية  -الشيعية على أرض الواقع ولم
يبقها شعارا ً يعلق على حائط».
وتط ّرق رئيس «الهيئة العلمائية ألتباع أهل البيت في سورية» السيد عبدالله نظام الشيخ
إلى «خطورة الغزو الثقافي لبالد العرب والمسلمين وما يتطلبه من أنماط عيش وتفكير جديدة،
خصوصا ً أنّ مجتمعاتنا غير معتادة عليها او قادرة على التكيف معها».
أما رئيس االتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود فأشاد بـ «المدرسة الحوارية التي
أرساها السيد عبد الرؤوف ومن بعده نجله السيد محمد حسين فضل الله والتي ترجمت في العمل
االجتماعي واإلنساني ،وفي تعزيز روح االنفتاح والوعي والتصالح مع الذات ومع المحيط».
وأخيراً ،أكد المرجع الشيخ جواد الخالصي أنّ «المشروع األميركي في العراق والمنطقة هو
صدى للمشروع الصهيوني وللتخريب والتدمير وليس لنصرة ال شيعة العراق وال سنة لبنان».

َمن ي�سجن ( ...تتمة �ص)1
أحزابكم وانتسابها إلى الشهيد السيد محمد باقر الصدر
الذي وجه خطابه لتالمذته ومريديه وكل كوادر العراق »:نحن نقول بأننا أفضل من هارون
الرشيد  ،أورع من هارون الرشيد  ،أتقى من هارون الرشيد  ،عجباه نحن عرضت علينا دنيا هارون
الرشيد فرفضناها حتى نكون أورع من هارون الرشيد .يا أوالدي  ،يا أخواني  ،يا أعزائي  ،يا أبناء
علي  ..هل عُ رضت علينا دنيا هارون الرشيد  ،ال  ..عرضت علينا دنيا هزيلة  ،محدودة  ،ضئيلة ،
دنيا ما أسرع ما تتفتت  ،ما اسرع ما تزول  ،دنيا ال يستطيع النسان أن يتمدد فيها كما كان يتمدد
هارون الرشيد  ،هارون الرشيد يلتفت الى السحابة يقول لها أينما تمطرين يأتيني خراجك  ،في
سبيل هذه الدنيا سجن موسى بن جعفر (ع)  ،هل جربنا أن هذه الدنيا تأتي بيدنا ثم ال نسجن
موسى بن جعفر؟ جربنا أنفسنا  ،سألنا أنفسنا  ،طرحنا هذا السؤال على انفسنا  ،كل واحد منا
يطرح هذا السؤال على نفسه  ،بينه وبين الله .ان هذه الدنيا  ،دنيا هارون الرشيد كلفته أن يسجن
موسى بن جعفر  ،هل وضعت هذه الدنيا أمامنا لكي نفكر بأننا أتقى من هارون الرشيد».
ولكن ما هو واضح أن كل االدع��اءات بالورع والتقوى والزهد لم تكن صحيحة وكل المزاعم
بخدمة الناس وتحسين معيشهم وتأمين مستقبلهم وتعزيز كراماتهم كانت مزيفة وغير واقعية.
نعم ،قيادات تتسكع عند األمريكي  ،تتذلل لألمريكي  ،تحابي األمريكي  ،من أجل دنيا هزيلة
 ،تافهة  ،زالة  ،ولهذا يُسجن الشعب العراقي ويُذل الشعب العراقي وتنتهك حقوقه وكراماته
ويصبح متسوال ً جائعاً.
إنّ أبناء الشهيد الصدر األول لم يكونوا على قدر آماله ووصولهم إلى سدة المسؤولية لم يشكل
إضافة حقيقية في مستقبل العراق  ،فمنذ سقوط نظام صدام حسين وحتى اآلن كان واضحا ً
حجم االنحراف عن مبائ وقيم الشهيد الصدر والتخلي عن كل المسؤوليات التي تحتم على هذه
القيادات أن تقدم نموذجا ً رائدا ً في مقاومة االستكبار ومكافحة الحرمان وإعادة العراق إلى خط
الحسين الذي رفع شعار « هيهات منا الذلة».
فهل يأخذ هذا الشعار حقيقته الواقعية على أعتاب محرم الحرام وذكرى عاشوراء ،أم سيبقى
التنافس الدنيء على الدنيا والمناصب هو المسيطر على القيادات والقوى السياسية ألعوام قادمة
أيضا ً !.

أهم من الواليات المتحدة
�أبو ردينة :القد�س � ّ
أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة
الفلسطينية ،نبيل أبو ردينة ،أن التمسك
بالقدس وال��ح��ف��اظ عليها وعلى ثوابت
الشعب الفلسطيني أه��م من العالقة مع
الواليات المتحدة األميركية.
وأض���اف أب��و ردي��ن��ة أن الحفاظ على
ثوابت الشعب الفلسطيني ،وعلى رأسها
قضية الالجئين باإلضافة للقدس ،أهم من
العالقة مع واشنطن.
وأش��ار إلى أن ق��رار الواليات المتحدة
األخ��ي��ر ،المتمثل ب��إغ�لاق مكتب منظمة
التحرير الفلسطينية ،في واشنطن ،لن
يغير من موقف بالده ،تجاه الحفاظ على
المقدسات اإلسالمية والمسيحية ،وااللتزام
بقرارات الشرعية الدولية ،وقرارات القمم
العربية واإلسالمية المتعلقة بالقضية
الفلسطينية ،والسعي الدائم لتطبيق هذه
القرارات.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أدان وزي��ر الخارجية
والمغتربين الفلسطيني ،رياض المالكي،
بأشد العبارات ،ق��رار اإلدارة األميركية،
بإغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية
في العاصمة واشنطن.
واعتبر المالكي أن القرار جاء تأكيدا ً
جديدا ً على دور الواليات المتحدة ،كوكيل
حصري لمصالح الحكومة الصهيونية ،في
أي مكان من العالم ،وحول أي موضوع.
وقال المالكي ،في بيان صحافي أمس،
إن أميركا تثبت يومياً ،م��دى إخالصها
ل��خ��دم��ة وح��م��اي��ة م��ص��ال��ح ال��ح��ك��وم��ة
الصهيونية ،حتى لو كان ذلك على حساب
استقاللية القرار األميركي أو سيادته.
مؤكدا ً أنها تنبري بمناسبة وبال مناسبة
لتثبت مدى التزامها وتفانيها في خدمة
المصالح الصهيونية.
وأضاف «ولتؤكد ذلك ،تبحث عما تبقى
لها م��ن إج����راءات ،يمكن ات��خ��اذه��ا بحق
الشعب الفلسطيني ،حتى لو أدى ذلك إلى
موت العديد من المرضى الفلسطينيين،
الذين لن يجدوا عالجا ً لهم ،بسبب توقف
تلك اإلدارة عن تقديم مساهمتها المالية
لمستشفيات القدس ،وعندما تستوفي هذا

االستحقاق ،تبحث عن موضوع آخر ،لتجد
في إغالق بعثتنا في واشنطن مبتغاها».
وعزا الوزير ذلك لكون حكومته طلبت
من المحكمة الجنائية الدولية ،فتح تحقيق
في ما ارتكبه الكيان الصهيوني ،من جرائم
بحق الشعب الفلسطيني األعزل.
وك��ان��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة األميركية
أعلنت رسميا ً إغالق مكتب منظمة التحرير
الفلسطينية في واشنطن.
وج����اء ف���ي ب��ي��ان ل��ل��م��ت��ح��دث��ة ب��اس��م
الخارجية األميركية ،هيذر ن���اورت ،أن
«اإلدارة ،وبعد دراس��ة دقيقة ،ق��ررت أن
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في
واشنطن يجب إغالقه».
وأش��ارت الخارجية األميركية إل��ى أن
واشنطن سمحت لمكتب منظمة التحرير
ب���أن ي��ق��وم ب��أع��م��ال��ه «ب���ه���دف تحقيق
تسوية شاملة ودائ��م��ة بين الصهاينة
والفلسطينيين» بعد انتهاء التصريح
األخ��ي��ر ف��ي نوفمبر  ،2017لكن منظمة
التحرير «لم تتخذ خطوات باتجاه إطالق
مفاوضات مباشرة مع «إسرائيل» ،بحسب
رأي اإلدارة األميركية.
وأضافت الخارجية األميركية أن قيادة
منظمة التحرير «دان��ت الخطة األميركية

للسالم التي لم ترها بعد ورفضت العمل
م��ع ال��ح��ك��وم��ة األم��ي��رك��ي��ة» ع��ل��ى جهود
السالم.

�إعالنات ر�سمية
بلدية زحلة – معلقة وتعنايل
تعقد لجنة المناقصات اجتماعها في
تمام الساعة الثانية عشرة صباحا ً بتاريخ
 2018/9/25بطريقة المناقصة العمومية:
إعادة تلزيم تجهيز المبنى البلدي بأنظمة
المعلوماتية والمراقبة والحماية.
يُمكن لمن يرغب االشتراك في هذه المناقصة
أن ّ
يطلع على دفتر الشروط الخاص الموجود
لدى الدائرة اإلداري��ة في البلدية أثناء الدوام
الرسمي ،وعليه تقديم عرضه باليد أو بالبريد
المضمون شرط أن يصل الدائرة اإلدارية قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ المحدّد لهذه المناقصة.
رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل
المهندس أسعد زغيب

