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سياسة

رسائل
إلى المحرر
توضيح من
فالح عبد الجبار
يـسـعــدنــي ان أك ــون مــن متابعي
«االخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ملـ ــا ت ـت ـم ـيــز بـ ــه مــن
حــرفـيــة عــال ـيــة ،وم ــا تستضيفه
م ــن أق ـ ــام نـ ـ ّـيـ ــرة ،ال ـش ــاب ــة مـنـهــا
خـصــوصــا .لكن يحصل أحيانا
ّ
ما يعكر صفو هذه الصورة.
يــوم  ١نيسان ال ـجــاري ظهر في
ص ـف ـح ــة الـ ـ ـ ــرأي مـ ـق ــال لـشـخــص
ي ــدع ــى عـ ـ ــاء ال ـ ــام ـ ــي ،ي ـت ـحــدث
ع ــن ج ـ ــدل ع ــراق ــي ح ـ ــول الـكـتـلــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ل ـغ ــرام ـش ــي .ظننته
ن ـشــر ل ـل ـتــو .وي ـب ــدو ان ــه مـنـشــور
فــي ال ـعــام  ٢٠١٦ول ــم اطـلــع عليه
إال اآلن.
وقـ ــد رد ف ــي املـ ـق ــال ذكـ ــر اس ـمــي
واس ـ ـ ــم عـ ـص ــام ال ـخ ـف ــاج ــي عـلــى
اننا عملنا في إدارة جاي غارنر
(الـجـنــرال) وب ــول بريمر الحاكم
االميركي للعراق.
هــذا كــذب سافر لألسف .فأنا لم
اعمل في العراق ال مع قريب وال
غريب .ولو كنت عملت مع بريمر
لكنت أعلنت ذلك جهارًا .لقد دأب
ك ــات ــب هـ ــذا املـ ـق ــال ع ـل ــى شـتـمــي
مــرارًا ،ولم اكترث له ولن اكترث.
فــال ـس ـبــاب دل ـي ــل خـ ــواء ال ـع ـقــول.
أمــا لصق تهمة العمل مــع إدارة
بريمر ،فافتراء بمنزلة التشهير
الــذي يحال عــادة ســوح القضاء.
القانون ال يعاقب على الرأي بل
على الكذب ـ ـ التشهير.
ه ــذا لـجـهــة االف ـ ـتـ ــراء .ام ــا لجهة
مضمون املقال ،فان صفحة الرأي
الرصينة جانبت الصواب بنشر
م ــادة تـتـنــاول مـفـكـرًا كـبـيـرًا مثل
غــرامـشــي اع ـت ـمــادًا عـلــى مـقــاالت
منشورة ،ال على املتون االصلية.
هــذا مــا يسميه الصديق عباس
بيضون «الكتب التي لم نقرأها»
ّ
والكتاب الذين يكتبون عن كتب
لم يقرأوها.
فالح عبد الجبار

قضية اليوم

المسلحون خارج جرود عرسال...

أي تطور عسكري في الجرود يحتاج إلى مواكبة سياسية من الحكومة (هيثم الموسوي)

بعد إنجاز اتفاق
الزبداني ومضايا وكفريا
والفوعا ،كشفت
معلومات عن سعي
إلى اتفاق مماثل لسحب
المسلحين من منطقة
جرود القلمون السورية .وإال
فإن قرار إخالء المسلحين
سينفذ عسكريًا من قبل
الجيش السوري وحزب الله،
مع ما لذلك من تبعات على
الجانب اللبناني من الحدود

هيام القصيفي
كشفت معلومات سياسية وعسكرية
ل ــ«األخ ـب ــار» جـمـلــة مـعـطـيــات تتعلق
بالوضع الحدودي الشرقي الشمالي
ووضع النازحني السوريني في لبنان،
في ضوء تطورات األيام األخيرة.
ففي غمرة االنشغال الداخلي بقانون
االنتخاب واشتعال الفتائل الطائفية
واملذهبية حوله ،كان ينفذ اتفاق على
مستوى إقليمي عند الحدود السورية
املتاخمة للبنان ،وهو املتعلق ببلدات
مضايا والــزبــدانــي وكفريا والفوعة.
انقسامًا حصل في النظرة
صحيح أن ُ
الى االتفاق ،وأطلقت عليه توصيفات
عــدة كـ«الترانسفير املذهبي» وبداية
الـتـقـسـيــم اإلق ـل ـي ـمــي .إال أن م ــا يعني
لـبـنــان هــو الـنـتـيـجــة الـعـمــانـيــة التي

ان ـت ـهــى إل ـي ـهــا االتـ ـف ــاق .إذ إن انـتـقــال
املـسـلـحــن امل ـع ــارض ــن وال ـس ـك ــان من
بـلــدتــي الــزبــدانــي ومـضــايــا ،يعني أن
سيطرة الجيش السوري ،ومعه حزب
الله ،على الحدود املشتركة مع لبنان
من الشمال الشرقي الى املصنع باتت
كاملة.
لـكــن خــرقــا ح ــدودي ــا أســاس ـيــا ال يــزال
يمثل خـطـرًا ســوريــا ولبنانيًا دائـمــا،
يتمثل ببقعة جغرافية واسعة ال تزال
خارجة عن سيطرة الجيشني السوري
والـلـبـنــانــي ،وه ــي املنطقة الـحــدوديــة
ُ
الجردية التي تعرف لبنانيًا بمنطقة
جرود عرسال ـ ـ رأس بعلبك ،وسوريًا
بجرود القلمون .وال ضرورة للتذكير
ّ
بما تشكله هــذه املنطقة مــن خطورة
عـلــى الــوضــع الـلـبـنــانــي مــع اسـتـمــرار
عـمـلـيــات ان ـط ــاق مـسـلـحــن م ــن هــذه

ّ
البقعة لتنفيذ عمليات إرهابية ،وشن
هجمات على املراكز العسكرية.
وتكشف املعلومات لـ«األخبار» أن في
موازاة االتفاق حول البلدات السورية
األرب ـ ـ ـ ـ ــع ،ف ـ ـ ــإن م ـ ـفـ ــاوضـ ــات إق ـل ـي ـم ـيــة
ربــاع ـيــة بـ ــدأت م ــع «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»
وت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ل ـن ـقــل املـسـلـحــن
امل ـن ـت ـشــريــن ف ــي هـ ــذه الـ ـج ــرود أيـضــا
الى منطقة إدلب التي يرعى وضعها
اتـ ـف ــاق غ ـيــر مـع ـلــن أم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ روس ــي
لتجنيبها الهجمات الكبرى املباشرة.
واملـ ـف ــاوض ــات ال ـج ــدي ــدة ،ال ـس ــوري ــة ـ ـ
ال ــروسـ ـي ــة م ــع ت ــرك ـي ــا وقـ ـط ــر ،ت ـهــدف
الـ ــى ال ـض ـغ ــط ل ـس ـحــب ك ــل ال ـع ـنــاصــر
املسلحة بما يجعل من املنطقة خالية
تـمــامــا مــن املـسـلـحــن ،ويــريــح النظام
السوري .وقد ُوضعت أوساط لبنانية
رس ـم ـيــة ف ــي أج ـ ــواء ه ــذه امل ـفــاوضــات

تقرير

هالي :علينا البدء بحزب الله وإيران

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.
هالي :أميركا لن تقف صامتة (أ ف ب)

وجـ ـه ــت سـ ـفـ ـي ــرة الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األمـيــركـيــة ل ــدى األم ــم امل ـت ـحــدة ،نيكي
ـادات شــديــدة ألداء مجلس
هــالــي ،إنـتـقـ ٍ
األمـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة،
واعـ ـتـ ـب ــرت أنـ ـ ــه ت ـج ــاه ــل ال ـت ـه ــدي ــدات
املتنامية التي يمثلها كل من حزب الله
وإيـ ــران فــي املـنـطـقــة لـحـســاب التركيز
على النزاع اإلسرائيلي ـ ـ الفلسطيني.
وقالت هالي خالل اإلجتماع الشهري
مل ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـ ــذي ي ـنــاقــش قـضــايــا
ال ـش ــرق األوس ـ ــط والـ ـص ــراع ال ـعــربــي ـ ـ
اإلس ــرائ ـي ـل ــي إن «امل ـج ـل ــس ع ـمــل ضــد
إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى مـ ــدى سـ ـن ــوات ،وه ــذه
وصـفــة لتأبيد ال ـنــزاع فــي املنطقة ،إال
ّ
أنها ال تحله .نحن قادرون على إنجاز
ش ــيء ،وإذا أردن ــا أن نتكلم بصراحة،
علينا أن نبدأ من إيران وحزب الله».
ورأت ه ــال ــي أن «إيـ ـ ـ ــران وحـ ـ ــزب ال ـلــه
يتعاونان من أجل تقويض اإلستقرار
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط وأن ـش ـط ـت ـه ـم ــا
تتوسع» .وأضافت «لقد نفذا عمليات
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ف ـ ــي أرجـ ـ ـ ـ ــاء امل ـن ـط ـق ــة ع ـلــى
م ـ ــدى ع ـ ـقـ ــود ،وهـ ـم ــا ال ـ ـيـ ــوم ي ــدع ـم ــان

شنت هالي
هجومًا عنيفا على ً
حزب الله مستخدمة
أدبيات إسرائيلية

وح ـش ـي ــة (ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـس ـ ــوري) ب ـشــار
األس ـ ــد ،وي ـق ــات ــان إلـ ــى ج ــان ــب قــواتــه
وي ـســاه ـمــان ف ــي ق ـتــل آالف املــواط ـنــن
السوريني ومعاناة ماليني النازحني.
إن ـه ـمــا ي ــدرب ــان مـيـلـشـيــات قــات ـلــة في
ـراق وق ــوات الحوثيني فــي اليمن».
الـعـ ّ
وح ـ ـ ـ ــذرت ه ـي ـلــي م ــن أن «أمـ ـي ــرك ــا لــن
تقف صــامـتــة ،بينما يتعامل مجلس
األمن تجاه التهديد املتزايد بقليل من
االهتمام .سنتحدث بصوت عال حول

