
أن يَنصُب جيش االحتِالل اإلســرائيلي 
الفتــًة ضخمــًة علــى الحُــدود اللبنانيّــة تقــول 
“يّلــي بيتــه مــن زُجــاج ال يَرمــي النّــاس 
بالحجــارة” فهــذه قمّــة “الصبيانيّــة” بــُكل مــا 
تعنيــه هــذه الكلمــة مــن معنــى، فمِثــل هــذا 
ــن أن  ــام، لك ــة ع ــل مئ ــزٌ قب ــر” جائِ “التّحذي
ــي  ــرين، وف ــد والعش ــرن الواح ــي الق ــي ف يأت
ذروة ثــورة االتّصــال التكنولوجيّــة، واألقمــار 
فــإّن  ميديــا”  و”السوشــيال  الصناعيّــة، 
ــى َفحــٍص  ــاج إل ــرة” يحت صاحــب هــذه “الفك
ــب نفســي، وبأســرِع  ــرب طبي ــد أق ــه عن لعقل

ــن. ــتٍ مُمك وق
تســتهدف  “الاّلفتــة”  هــذه  كانــت  فــإذا 
اللبنانييــن و”حــزب اهلل” علــى وجــه الخُصــوص، 
فإنّهــا اختــارت الهــدف الخطــأ، وتعكــس نظريّــة 
اإلســقاط في علم النفس، أيّ أّن اإلســرائيليين 
ويُعانــون  زُجــاج،  مــن  بيتهــم  الذيــن  هــم 
“مُتضخّمــة”،  وارتبــاك  رعــب  حالــة  مــن 
ــم بالحِجــارة  ــودوا يقذفونه ــم يع ــون ل فالّلبنانيّ

وإنّمــا بصواريــٍخ دقيقــة جــدا قــادرة علــى تدميــر 
بُناهــم التحتيّــة، المدنيّــة والعســكريّة، فــي 
ســاعاتٍ معــدودةٍ، إذا تجــرّأوا علــى شــنّ حــرٍب 
ــذا  ــول ه ــن نق ــس نحــن الذي ــان، ولي ــى لبن عل

الــكالم وإنّمــا الِجنــرال 
المُتقاعــد  اإلســرائيلي 
الــذي  بريــك  إســحاق 
قــال إن ثالثــة صواريــخ 
لحــزب اهلل قــادرة علــى 
فــي  إســرائيل  إغــراق 
أشــهر،  لعــدّة  الّظــالم 
اســتهدفت  إذا  خاصّــًة 
الكهربــاء،  محّطــات 
المِيــاه  عــن  ناهِيــك 
التّحليــة  ومحّطــات 

والمطــارات.
التّهديــدات  عــدوى  فيــروس  أّن  يبــدو 
ــا،  ــه تقريبً ــا من ــذي تعافين ــي ال ــة” العرب “الفارغ
فقــط  اإلســرائيليين،  الِجنــراالت  إلــى  انتقــل 

حزيــران  هزيمــة  وحتــى  العــرب،  القــادة  كان 
ويُكبّــرون  العلــن،  فــي  يُهــدّدون   1967 عــام 
حجارتهــم فتأتــي النّتائــج كارثيّــًة فــي مياديــن 
ــون  ــرائيليّون يقع ــات اإلس ــا اآلن فب ــال، أمّ القت

فــي مِصيَــدة المُبالغــة نفســها، ويُكثِــرون مــن 
التّهديــدات هــذه األيّــام، وداخلهــم يعلــم جيّــدًا 
أّن الّطــرف اآلخَــر، األقــل جعجعــًة، وتهديــدًا، لــم 
يَعُــد صيــدًا سَــهاًل، ويملــك مــن أســباِب القــوّة 
الكثيــر جــدًّا، وِبمــا يُمّكنــه مــن الــرّد المُزَلــِزل.
الدفــاع  وزيــر  غانتــس  بينــي  الجنــرال 
اإلســرائيلي، وبعــد بضعــة أيّــام مــن التّهديــدات 
الجيــش  أركان  هيئــة  لرئيــس  العنتريّــة 
علينــا  خــرج  كوخافــي  إفيــف  اإلســرائيلي 
يقــوم  كيانــه  أّن  فيهــا  يُؤّكــد  بتصريحــاتٍ 
مُخّططاتــه  بتحديــث  مُتواصــل  بشَــكٍل 
لضــرب المواقــع النوويّــة اإليرانيّــة، وأّن جيشــه 
بشَــكٍل  بالهُجــوم  للقِيــام  مُســتَعِدًّا  بــات 
، أيّ بمَعــزٍل عــن الواليــات المتحــدة،  مُســتَقلٍّ
ولكــنّ  األهــداف،  مــن  عــدد  تحديــد  وجــرى 
الخطــط لــم تكتمــل بعــد حتّــى يتــم تنفيذهــا.

حجّــة  الخطــط  اكتِمــال  بعــدم  التّــذرّع 
العاجــز، أو الخائــف، و”الــذي يُريــد أن يَضــِرب 
ال يُكبّــر حجــره”، فليتَفضّــل الخواجــة غانتــس 
بضــرب بنــك األهــداف التــي حدّدهــا جيشــه 
ســواًء فــي جنــوب لبنــان، أو فــي العُمــق اإليراني، 

ــاذا ينتظــر؟ ــزّة، وم ــي قِطــاع غ ــى ف أو حتّ
الجيــش  قائــد  كوخافــي  الِجنــرال 
اهلل”  “حــزب  امتِــالك  إّن  قــال  اإلســرائيلي 
أكثــر مــن 500 صــاروخ دقيــق خــطٌّ أحمــر لــن 
تســمح بــه إســرائيل، وســتُعلِن الحــرب إذا 
تــم تجــاوزه، ونحــن نســأله: كيــف ســتعرف أّن 
“الحــزب” تجــاوز هــذا الخــط، أو لمــاذا لــم تمنع 
وتضــرب  الصّواريــخ،  هــذه  وامتِــالك  إنتــاج 
مصانــع تصنيعهــا وتجهزيهــا مُنــذ فتــرة؟ وربّمــا 
يُفيــد تذكيــره بــأّن ســلفه رئيــس هيئــة أركان 
الجيــش اإلســرائيلي السّــابق اعتبــر مُجــرّد 
أحمــر  خــطٌّ  هــو  الصّواريــخ  هــذه  امتِــالك 

ــن  ــا م ــيًئا خوًف ــل ش ــم يفع ــه ول ــدّ ذات ــي ح ف
الكارثيّــة. التِّبعــات 

مجلــة “ديفنس نيــوز” البريطانيّة الشّــهيرة 
بأنواعــه  السّــالح  ميــدان  فــي  المُتخصّصــة 
كاّفــة، قالــت فــي عددهــا األخيــر إّن التفــوّق 
فــي ميــدان الّطيــران الحربــي )إســرائيل( لــم 
يَعُــد يُدمّــر الجُيــوش ويَحِســم الحُــروب 
فــي زَمــٍن قياســيّ بســبب تقــدّم الدفاعــات 
الجويّــة أوّاًل، والصّواريــخ األرضيّــة الباليســتيّة 
الدقيقــة فــي إصابــة أهدافهــا ثانيًــا، وضربــت 
مثــاًل بحــرب أكتوبــر عــام 1973 عندمــا خَِســرَت 
إســرائيل 102 طائــرة علــى الجبهتيــن المِصريّــة 
والسّــوريّة نظــرًا إلطــالق أكثــر مــن 1000 صــاروخ 

ــا. ــراز “ســام 6” فــي حينه مُتطــوّر مــن طِ
ــد قناعــة  ــة لتأكي ــى هــذه المجّل ــاج إل ال نحت
راســخة لدينــا بــأّن الحــرب القادمــة ســتكون 
مُختلفــة ألّن إســرائيل ســتُواِجه مَئــات اآلالف 
مــن هــذه الصّواريــخ الباليســتيّة، ومــن أكثــر 
ــأ  ــا نلج ــه، ولكنّن ــت نفس ــي الوق ــةٍ ف ــن جبه م
إليهــا ألّن بعــض العــرب ال يُصدّقــون مــا نقولــه 
ــل عــن مصــادر أو مجــاّلت  ــاه بالنّق إال إذا عزّزن
غربيّــة، علــى أســاس نظريّــة “ُكّل إفرنجــي 
برنجــي”، أمّــا بالنّســبة للدّفاعــات الجويّــة 
“البانتســير”  صواريــخ  إســقاط  فــإّن  الدّقيقــة 
التــي  الصّواريــخ  جميــع  الســوريّة  الروســيّة 
اســتهدفت جنــوب دِمشــق هــو تَحذيــرٌ مُهــم.

الِجنــراالت  صُــراخ  إّن  نقــول  خِتامًــا 
اإلســرائيليين المُتصاعِــد هــذه األيّــام يعــود 
يعلمــون جيّــدًا  ألنّهــم  ألمهــم،  إلــى شــدّة 
تخــوض  لــن  الجديــدة  األمريكيّــة  اإلدارة  أّن 
مخاوفهــم  لتبديــد  إيــران  ضــدّ  حــرب  أيّ 
وتَُفضِّــل  إلمالءاتهــم،  ورُضوخًــا  المُتفاقمــة، 
مثلمــا  المُواجهــة  وليــس  االحتِــواء  سياســة 
فعلــت إدارة أوبامــا، التــي كان جــو بايــدن نائــب 
رئيســها والعــودة إلــى االتّفــاق النــووي بالتّالــي، 
أيّ  المُتصاعِــد،  عوائهــم  يَُفسِّــر  مــا  وهــذا 

األيّــام. هــذه  اإلســرائيليين 
ــام  ــن الع ــب األمي ــم، نائ ــم قاس ــيخ نعي الش
لـ”حــزب هلل” الــذي التقيتــه، واســتمعت إليــه، 
مُحــاِورًا لســاعاتٍ فــي آخِــر زياراتــي لبيــروت، 
ــة،  ــى المُبالغ ــا إل ــل مُطَلًق رجــل صــادق وال يمي
وال يحتــاج إلــى وضــع الفتــات ضخمــة علــى 
ردّه  إليصــال  الجنوبيــة،  اللبنانيّــة  الحُــدود 
األخيــر والصّــارم علــى تهديداتهــم الــذي قــال 
لبنــان  علــى  إســرائيلي  عُــدوان  “أيّ  فيــه 
عــزّ  فــي  النّجــوم  إســرائيل  نُــِري  فســوف 
ــذاِر مــن كالم الشــيخ قاســم فهــو  الّظهيــرة”، حَ

يَعــِرف الكثيــر الكثيــر.. واأليّــام بيننــا.

الحريري المأزوم يزيد أزمته
– ال ينتبــه الكثيــرون إلــى أن الرئيــس المكّلــف بتشــكيل الحكومــة الــذي تســّلم التكليــف وهــو 
ممســك نظريــًا بخــط التالقــي الســعوديّ األميركــيّ الفرنســيّ، يقــف فــي قلــب أزمــة التأليــف علــى 
تمــزق الموقــف الفرنســي بيــن قطبــي التجاذب األميركي الســعودي، وهــو المتلعثم في هــذا التجاذب، 
يحتــاج واشــنطن كــراٍع لعمليــة اإلقــالع بحكومــة تحظــى بالقبــول األميركــي بعدما فشــلت كل محاولة 

لتجــاوز  فرنســيّة 
هــذا القبــول، ويحتاج 
زعامتــه  العتبــارات 
ومصالحــه  المحليــة 
يــة  د قتصا ال ا
والسياســية ترتيــب 
أوراقــه المرتبكــة مــع 
الســعودية بشــخص 
ولــي العهــد محمــد 
مــن  ســلمان،  بــن 
أنــه  ينتبــه  أن  دون 

التطلعيــن. بيــن هذيــن  ألغــام  قلــب حقــل  فــي  ســيجد نفســه 
– تفاجــئ األزمــة المندلعــة بيــن واشــنطن وابــن ســلمان والمرشــحة للتصاعــد الرئيــس الحريــري 
وتربــك روزنامتــه، خصوصــًا بعدمــا ورد اســمه شــخصيًا فــي التقاريــر التــي تتنــاول اتهــام ولــي العهــد 
ــة احتجــاز الحريــري مــن  الســعودي بقتــل الصحافــي جمــال الخاشــقجي فــي ســياق اســتعادة حادث
ولــي العهــد كمثــال علــى االعتمــاد علــى العنــف حتــى مــع الحلفــاء واألصدقــاء مــن غيــر الســعوديين، 
ويذهــب بعــض أعضــاء الكونغــرس لطلــب شــهادة الحريــري خــالل مناقشــة تقريــر قتــل الخاشــقجي، 
بصــورة تزيــد مــن أزمــة الحريــري الــذي ال يســتطيع الخصومــة مــع األميركييــن وال يســتطيع المزيــد 

مــن إغضــاب ولــي العهــد الســعودي.
– تطــورات اليوميــن الماضييــن فــي الملــف الحكومــي أظهــرت حالــة االرتبــاك التــي يعيشــها 
الحريــري، فهــو فتــح ســجااًل عالــي الســقف باتهامــات موجهــة لحــزب اهلل، مــن دون مبــرر، خصوصــًا 
أن كالم نائــب األميــن العــام لحــزب اهلل الشــيخ نعيــم قاســم كان يتحــدث عــن الموقــف الســعودي 
ولــم يقــم باإلســاءة للحريــري، وقبلــه كان كالم للســيد حســن نصــراهلل أعطــاه مــا لــم يكــن ليتوقعــه 
ــع رئيــس  ــى مســتوى واحــد م ــه عل ــة ووضع ــة الحكوميّ ــه مــن المســؤولية عــن األزم مــن تبرئت
الجمهوريــة، الحليــف االســتراتيجي لحــزب اهلل، وجــاء فــي كالم الحريــري اتهــام لحــزب اهلل 
بالوقــوف وراء األزمــة الحكوميّــة تحــت شــعار خدمــة موقــع إيــران التفاوضــي فــي الملــف النــووي، 
وهــو موقــف جعــل الكثيريــن ينظــرون إلطالقــه متأخــرًا مــن الحريــري، بعدمــا رفــض مجــاراة 
الحملــة التــي قامــت علــى هــذا العنــوان، مــا منــح المصداقيــة لالســتنتاجات بــأن الحريــري افتعــل 
األزمــة ليقــدم رســالة اعتمــاد لولــي العهــد الســعودي، فبــدا كأنــه يريــد ذريعــة إلقفــال البــاب الــذي 
فتحــه لــه الســيد نصــراهلل، تحــت عنــوان مبــادرة توســيع الحكومــة وتكريــس ال للثلــث المعطــل، 

وتفهــم مطالبــة الحريــري بــوزارة الداخليــة.
–  فــي الوقــت نفســه كان الحريــري يقفــل البــاب بطريقــة مفتعلــة أمــام مبــادرة المديــر العــام للــواء 
عبــاس إبراهيــم، التــي قامــت علــى حــل معضلــة الثلــث المعطــل، التــي شــكلت أم العقــد الحكوميّــة، 
بينمــا كان حليفــه النائــب الســابق وليــد جنبــالط يقــدّم لــه مــا يعتقــد أنهــا مســاعدة تســهيل بالتخلــي 
عــن التمســك بحكومــة الـــ 18 وزيــراً، ليكتشــف أن الحريــري شــعر باإلحــراج مــن مبــادرة جنبــالط، ألنه 

يريــده ذريعــة للتهــرّب مــن تشــكيل الحكومــة.
ــزل شــباب  ــب بالشــارع، وين ــي اللع ــري ف ــوم، يســتثمر الحري ــًا كل ي ــزداد تأزم ــي وضــع ي – ف
تيــار المســتقبل لقطــع الطرقــات فــي مناطــق حضورهــم، بصــورة تزيــد التــأزم تأزمــاً، وهــو بذلــك 
يخســر التفهــم الــذي كان يحظــى بــه مــن رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري وحليفهما المشــترك 
ــد المســؤولية عــن  ــم وتحدي ــاط فــي تقيي ــه الرئيــس ميشــال عــون بالنق ــدّم علي جنبــالط، ليتق
ــة بهــذا  ــة وداخليّ التعثــر فــي المســار الحكومــي، فهــل يتحمــل الحريــري تســديد فواتيــر خارجيّ
ــح  ــان يرجّ ــي فرنســي حــول لبن ــاء أميرك ــد الســعودي، عشــية لق ــي العه الحجــم الســترضاء ول
ــي المشــهد  ــًا للســعودية ف ــرّر كان تقليدي ــع مق ــت موق ــض تثبي ــون رف ــه األميركي أن يحســم في
اللبنانــي، بعدمــا بالــغ الفرنســيون فــي تقديــم وعــود للســعودية أزعجــت األميركييــن لجهــة شــراكة 

الريــاض فــي مفاوضــات الملــف النــووي اإليرانــي.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

للحــرب«..  اســتعدَّ  فـــ  الســالم  أردتَ  »إذا 
ــة  ــراديب السياس ــي س ــتخدامها ف ــر اس ــة كث مقول
وأســواق األســلحة فبــات حــال الــدول كحــال التجّــار 
المندفعيــن وراء تحصيــل األمــوال والكســب ســواء 
ــة  ــر المشــروع طالمــا فــي المحصل المشــروع أو غي
ســتكون الغايــة هــي توفيــر أكبــر قــدر ممكــن مــن 
»األمــوال« أو »المؤيديــن« للقــرارات أو »الحلفــاء« أو 
»التابعيــن« وبالتالــي انعكــس شــرط الســالم علــى 
االســتعداد للحــرب.. رغــم فداحــة الفهــم الخاطــئ 
لهــذه العبــارة واألفــدح التنفيــذ الخاطــئ لحرفيّتهــا 
إال أنهــا باتــت متداولــة فــي عالــم السياســة وباتــت 
عنوانــًا للدبلوماســية بذراعهــا »القــوة الدبلوماســية« 
أو مــا اصطلــح تســميته »القــوة الناعمــة« أو »القــوة 

ــن  ــا بي ــرق م ــة« ال ف الذكي
جميــع التســميات طالمــا 
تحقيــق  هــو  الهــدف  أن 
دفــة  وتوجيــه  الغايــات 
المزيــد  نحــو  القيــادة 
علــى  الســيطرة  مــن 
مــوارد الشــعوب ومكامــن 
ــا.. ــروات وطــرق إمداده الث
مــع  بــدأت  عبــارة 
البريطانيّــة  البحريّــة 
القــرن  حوالــي  منــذ 

ــي ال  ــة الت ــت اإلمبراطوري ــن كان الســابع عشــر حي
ــك  ــت تل ــوم بات ــا الي ــا الشــمس إال أنه ــب عنه تغي
العبــارة كالشــمس الســاطعة فــي أســواق األســلحة 
ــت  ــة« بات ــة والشــعوب »الجنوبي ــات الدولي والعالق
هــي الضحيــة لالســتعداد للحــرب دفعــت أثمانــًا 

مزيّــف  اســتعماريّ  »ســالم«  لتحقيــق  ســعيًا 
يحــوي فــي طياتــه احتــالل واســتثمار لبــؤر الصــراع 
ــح تلــك  وأحــالم وأمنيــات الشــعوب لتحقيــق مصال
الــدول التــي تريــد الســالم المرهــون بالحــرب!..
بــات حريّفــًا بمهنتــه  أنــه  المحتــّل  ووقاحــة 
ويصيــغ االســتراتيجيات ســعيًا لتحقيــق هيمنــة، 
الــذي  المــال  المعهــود مرصــود بكميــة  والســالم 
مثــاًل،  اليمــن  فــي  إحاللــه  مــن  سيســتحصله 
واألمثلــة كثيــرة، يســعى العــدوان إلحــالل الســالم 
ــن  ــت كاهــل اليمنيي ــي أثقل مســتعينًا بالحــرب الت
والفقــر  بالمجاعــة  اليمنــي  الشــعب  وأصابــت 
وســببت الكثيــر مــن الدمــار مقابــل أمــوال يدفعهــا 
األميركيــة  لراعيتــه  »الســعودي«  العــدوان  ذاك 

ويشــتري أســلحة لضــرب معاقــل اليمنييــن مــن 
باإلنســانية.. حــسٍّ  ذرة  أي  دون 

وفــي ســورية، أثقلــت كاهــل الســوريين 
التــي  الحــرب  مــن  ونيّــف  أعــوام  عشــرة 
شــنّتها ضدهــا مجموعــة مؤتمــرة مــن دول 

تتحــدث بلســان الديمقراطيــة ونشــر المبــادئ 
شــرعة  فــال  الدوليــة  والحقــوق  اإلنســانية 
المنافيــة  لمبادئهــا  مشــروعيّة  وال  للســانها 
لــكل األخــالق واألعــراف الدوليــة عبــر انتهاكهــا 
ــوم  ــي ومفه ــون الدول ــا القان للســيادة وتجاوزه
ــة. والحجــة اســتعداد للحــرب  ــة الدولي الحماي
المتوســط  علــى  بالبــوارج  الســالم  لنشــر 
فــي  عضــو  دولــة  جيــش  ضــدّ  والغــارات 
األمــم المتحــدة وســيطرة علــى خــزان الغــذاء 
النفطــي والقمحــي للســكان وفــرض حصــار 
إرســاء  »مقيــت« علــى شــعب حــر بحجــة 
الحريــة والشــعارات الديمقراطيــة والمعنونــة 
بأهــداف ليبراليــة متوحشــة تســعى للنيــل 

مــن األرض والشــعب والدولــة..
ــات »نموذجــًا«  ــي ب ــا العرب ــي أّن عالمن ــا يعن م
التــي حــاول عرّابوهــا أن يصلــوا مــن  للفوضــى 
خاللهــا إلــى حــد التدخــل فــي شــؤونه، وســيادة 
الجماعــات  حيــث  قــراره،  واســتقاللية  أرضــه، 
الدوليــة،  القــوى  تلــك  المدعومــة مــن  اإلرهابيــة 
والعــراق  واليمــن  ســورية  فــي  الحــال  هــو  كمــا 
وليبيــا، ومهمــا يكــن مــن حلــول لكــفّ شــرور تلــك 
الجماعــات ووأد اإلرهــاب، إاّل أن الواقــع يكشــف عــن 
ــاب  ــة لإلره ــا دول راعي ــوم به ــرة تق تجــاوزات خطي
تمــدّ اإلرهابييــن بالمــال والســالح لمواجهــة أي 
حتــى  أو  مكمنــه،  مــن  واجتثاثــه  لــوأده  محاولــة 
ــى الجــوار  ــداء المباشــر عل اســتغالل األرض لالعت

اآلمــن المســتقر.
ــاحة الدوليّــة  ــر، علــى الس والالعبــون كث
األهــداف  لتحقيــق  منهــم  كل  يســعى 

الشــرق  البــالد  فــي  ســواء  االســتراتيجيّة 
الصينيّــة  المعاقــل  فــي  حتــى  أو  أوســطية 
ــي  ــوة ف ــاط ق ــم لتســجيل نق يســعى كل منه
زال  مــا  والشــعار  الدوليــة  »اللعبــة«  مكمــن 
عينــه »إذا أردت الســلم فاســتعدّ للحــرب« 
قــوة ضاغطــة علــى الــدول تســتخدمها الــدول 

الســلم.. إحــالل  والحجــة  األقــوى 
منهــم مَــن يعتبرهــا أحــد أذرع الدبلوماســية 
التلويــح باســتخدام القــوة ومنهــم مَــن يأخذهــا 
قانونــًا وشــعارًا ينتهــك مــن خاللــه ســيادات دول 
ليكتنــز بعــض القــوة ويــزداد بالعنجهيــة وباتــت 
الحــروب  عنــوان  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
وحتــى  والصحيــة  االقتصاديــة  أنواعهــا  بجميــع 
العســكرية تســتخدم تلــك الشــعارات »الناعمــة« 
بالشــعارات  الســم  وتــدسّ  بنعومتهــا  كاألفعــى 
ــى  ــاث أحــالم ويبق ــه أضغ ــادي ب ــا تن ــح كل م فيصب

الشــعب غيــر واٍع أســيرًا لــذاك الســجان..
نعم، فهي أرادت الســالم مع الصين فاســتعدت 
للحــرب االقتصاديــة ضدّهــا وأرادت الســالم لليمــن 
العزيــز فرعــت عدوانــًا يُشــنّ بأمرهــا، وأرادت حرية 
للســوريين فصــدّرت اإلرهــاب إلــى أرضهــم وأرادت 
ــاًل  ــًا محت ــًا غاصب الســالم لفلســطين فزرعــت كيان
ــًا  ــا فأرســلت عدوان ــا وأرادت الرخــاء لليبي فــي أرضه

ثالثيــًا عــاث فســادًا وباتــت األرض بعــده رمــاداً..
ومــاذا بعــد! إن لــم نكــن صنــاع الســالم 
ــم  ــال ســالم وال حــرب، إن ل ــاع الحــرب ف وصن
ــك  ــة ونستمس ــة ودفاعي ــة هجوميّ ــن حرك نك
ــئنا  ــا ش ــون كم ــن نك ــاوم ل ــل المق ــروة العم بع

وشــاء كل حــٍر فينــا..

البابا فرنسيس من كنيسة سيدة النجاة في بغداد..

التحريض على العنف ال يتفق مع التعاليم الدينّية
طالــب البابــا فرنســيس مــن داخــل كنيســة النجــاة التــي وصــل إليهــا بضــرورة االعتنــاء بالشــباب وتوفيــر 
متطلباتهــم ال ســيما أن صبرهــم تعــرّض المتحــان قــاٍس. وأكــد خــالل كلمــة لــه أنــه يبــارك كل واحــد مــن 

المصليــن، وطالبهــم بالصــالة مــن أجلــه.
واعتبــر البابــا أن التحريــض علــى العنــف وإراقــة الدمــاء ال يتفــق مــع التعاليــم الدينيــة، وتوجّــه للكهنــة 
ــا  ــال “خدمتن ــي كل مــكان. وق ــن ف ــة للمؤمني ــم الخدم ــرة بضــرورة تقدي ــات برســالة معب ــان والراهب والرهب
تتضمــن جانبــًا اداريــًا لكــن ذلــك ال يعنــي ان نقضــي كل وقتنــا خلــف المكتــب”. وأضــاف “اتمنــى ان تســيروا 

فــي نــور كلمــة اهلل والتبشــير بهــا”.
ورأى البابــا فــي كلمتــه أن “تقويــة بعضنــا البعــض وقــت المحــن والصعوبــات ضروريــة”، معتبــرًا “شــهادة 

الوحــدة االخويــة مهمــة فــي عالــم يعانــي االنقســامات”.
وكان البابــا قــد قــال فــي كلمتــه التــي ألقاهــا داخــل قصــر الســالم أمــام الرئيــس صالــح وســط بغــداد: 
»فلتصمــت األســلحة ولنســمع صــوت البســطاء والفقــراء، أتيــت حاجــًا ألحمــل الســالم باســم المســيح أميــر 

الســالم، صلينــا لســنوات مــن أجــل ســالمة العــراق«.
وتابــع البابــا: »أنــا هنــا بصفتــي تائبــًا أرجــو المغفــرة لــكل هــذا الدمــار وحاجــًا يحمــل الســالم، ولنضــع حــدًا 
النتشــار األســلحة فــي كل مــكان ولنوقــف المصالــح الخاصــة ولنعــط مجــااًل للتســامح، ويجــب أن نتصــدى 

للتوتــرات اإلقليميــة التــي تعــرّض البلــدان للخطــر«.
وبعــد انتهــاء كلمتــه، وصــل الحبــر األعظــم بابــا الفاتيــكان فرنســيس، إلــى كنيســة ســيدة النجــاة 

للســريان الكاثوليــك، فــي منطقــة الكــرادة وســط بغــداد.
واســتقبل البابــا الــذي وصــل إلــى الكنيســة وأقــام قداســه فيهــا، اســتقبااًل حافــاًل مــن المواطنيــن 
ــدو ـ آشــورية علــى وقــع أناشــيد الســالم والمحبــة بيــن األديــان، فــي حــدث  العراقييــن ذوي التبعيــة  الكل

ــراق. ــهده الع ــي يش تاريخ
وتعــد كنيســة النجــاة مــن أهــم المحطــات التــي يزورهــا بابــا الفاتيــكان ضمــن محطــات زيارتــه إلــى 
العــراق، فقــد وقعــت فيهــا مجــزرة إثــر جريمــة شــنيعة علــى يــد اإلرهابييــن، فــي تاريــخ 31 أكتوبر/تشــرين 

ــام 2010. األول ع

إذا أردت السالَم فـ »استعدَّ للحرب«..
سماهر الخطيب

هل يُنَّفذ غانتس تهديداته بتدمير المُنشآت اإليرانيّة دُوَن مُساعدة أمريكا؟
 وماذا تقول أحدث النظريّات العسكريّة الغربيّة في هذا الصّدد؟ وكيف لخّص الشيخ نعيم قاسم بقوّة الرّد المُتوّقع على هذه التّهديدات؟

عبد الباري عطوان

االستخبارات اليمنية توجه ضربة قاصمة لدول العدوان
القــى التقريــر االســتخباراتي الــذي كشــف فيــه جهــاز األمــن والمخابــرات اليمنــي عــن معلومــات ألول 
مــرة عــن تنظيــم القاعــدة ونشــاط قياداتــه وعناصــره بمحافظــة مــأرب، وعــن الهيــكل التنظيمــي لمــا يســمى 

واليــة مــأرب تفاعــال كبيــرا مــن قبــل النشــطاء علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
ــوم  ــة الوس ــى قائم ــل ال ــذي وص ــاط_القاعدة_في_مارب« ال ــتاغ( »#نش ــم )هاش ــطاء وس ــن النش ودش
ــرات فــي  ــاز األمــن والمخاب ــه ان كشــف جه ــروا مــن خالل ــذي اعتب ــي اليمــن، وال ــد( ف ــداوال )ترن ــى ت االعل
عــن  التفصيلــي  تقريــره 
نشــاط القاعــدة فــي مــأرب 
وخارطــة انتشــارها، إنجــازا 
وفــي  لصنعــاء،  مهمــا 
المقابــل فضيحــة مدويــة 
لإلصــالح و دول العــدوان 
الســعودي االمريكــي علــى 

اليمــن.
المغــردون  واكــد 
علــى ان تنظيــم القاعــدة 
صنيعــة  هــو  االرهابــي 
امريكيــة صهيونيــة تهــدف لتنفيــذ اجندتهــم فــي المنطقــة، وان الدعــم الكبيــر الــذي يتلقــاه هــؤالء مــن دول 
العــدوان يرجــع لقلقهــم مــن التقــدم الــذي يحققــه الجيــش اليمنــي واللجانــم الشــعبية. واشــاروا الــى ان 
التقريــر االســتخباراتي اليمنــي يكشــف للــرأي العــام حجــم التآمــر علــى الشــعب والتســهيالت الــذي تتلقــاه 

العــدوان. مــن  العناصــر 
ــا  ــادة م ــأرب بقي ــي م ــة ف ــدة اإلرهابي ــة القاع ــي لجماع ــكل التنظيم ــل الهي ــر مفص ــف تقري وكش
يســمى »أميــر واليــة مــارب« المدعــو ســمير ريــان والمكنــى بـــ معتــز الحضرمــي، والمســؤول 
العســكري أكــرم حســين حســن القليســي، المكنــى بأويــس الصنعاني.كمــا كشــف عــن معلومــات 
ــام  ــي القاعــدة وعــرض المه ــأرب« ف ــة م ــادي وعنصــر ممــا يســمى »والي ــة قي ــر مــن مئ وأســماء أكث
الموكلــة إليهــم، ومعلومــات عــن عشــرين قياديــا وعنصــرا مــن »القاعــدة« فــي مــأرب مــن الذيــن فــروا 

ــة. ــرة الماضي ــى مــأرب خــالل الفت مــن البيضــاء إل
ــة  ــي محافظ ــدوا ف ــن تواج ــدة والذي ــي للقاع ــريان الرئيس ــل الش ــأرب تمث ــة م ــى أن محافظ ــار إل وأش
البيضــاء وخصوصــا منطقــة قيفــة قبــل تطهيرهــا مــن الجيــش واللجــان، كاشــفا عــن أســماء بعــض العامليــن 
فــي مصلحــة الجــوازات فــي مــأرب الذيــن يقومــون بتســهيل المعامــالت الرهابيــي القاعــدة بقطــع جــوازات 

وهويــات مــزورة لهــم.
ــرات  ــن والمخاب ــاز األم ــر : »كشــف جه ــى تويت ــر حســابه عل ــر« عب ــي ظاف ــرد »عل ــذا وغ ه
ــا  ــازا مهم ــل إنج ــة انتشــارها، يمث ــن #نشــاط_القاعدة_في_مارب وخارط ــي ع ــره التفصيل تقري
لصنعــاء، وفــي المقابــل فضيحــة مدويــة لإلصــالح والســعودية وأمريــكا وبريطانيــا ويكشــف أن 
ــب  ــه يكس ــا أن ــكراتهم، كم ــي معس ــرط ف ــم المنخ ــذا التنظي ــة ه ــل حماي ــن أج ــو م ــم ه قلقه

ــر”. ــارب مشــروعية أكث ــي م ــاء ف ــة صنع العالممعرك

االثنين 24رجب 1442 هـ ق 18 اسفند 1399 هـ ش، 8 آذار 2021م العدد )10625( السنة الواحدة واالربعون
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