10

السنة السادسة  /اجلمعة 25 /

تتمات

Sixth year / Friday / 25 July 2014 / Issue No. 1544

غزة :نتنياهو ( ...تتمة �ص)1

القبة ال��ح��دي��دي��ة .ول��ك��ن م��ع اس��ت��م��رار ال��ح��رب فإن
قيادة الجبهة الداخلية ستصارح سكانها بأن عليهم
ان يختبئوا حينما يسمعون صفارات اإلن��ذار واال
يعتمدوا بالمطلق على القبة الحديدية .مذيعة احد
البرامج السياسية في القناة العاشرة «االسرائيلية»
وجهت ه��ذه النصيحة مباشرة خ�لال ب��ث مباشر
لسكان «تل أبيب» .والالفت ان الرقابة العسكرية لم
توجه لها اية مالحظة .وهذا اثبات على ان المذيعة لم
توجه هذه النصيحة من تلقاء ذاتها ،بل تم اإليحاء بها
اليها من مصادر عسكرية بهدف تكييف الرأي العام
«االسرائيلي» في المدن الرئيسة مع اقتراب اعالن
رسمي من الجيش «االسرائيلي» يفيد «اختبئوا وال
تعتمدوا الى حد كبير على القبة الحديدية».
اما على مستوى منطقة غالف غزة االستيطانية،
فإنها تعيش م��ع ص��واري��خ المقاومة الفلسطينية
وواق�����ع األن���ف���اق ال��ت��ي ح��ف��رت��ه��ا ب��ات��ج��اه��ه��ا ،حالة
تهديد امني وج���ودي .فالحياة هناك بالنسبة الى
المستوطنيين لم تعد قابلة لالستمرار مع صواريخ
المقاومة وإنفاقها.
ثالثا ً  -اداء كل من حماس والجهاد االسالمي
العسكري ك��ان صادما ً حتى بالنسبة ال��ى الخبراء
العسكريين األميركيين الذين اشرفوا على مناورة
كوبرا المشتركة (حصلت قبل اعوام) بين الجيشين
األميركي و»اإلسرائيلي» منذ أعوام والتي اعتبرت
ب��م��ث��اب��ة درة ال��ت��ن��س��ي��ق ال��ع��س��ك��ري ب��ي��ن الطرفين
بمواجهات تحديات قتالية كالتي تتبعها ك��ل من
حماس وحزب الله.
وي��ت��وق��ف ه����ؤالء ال��خ��ب��راء ع��ن��د ت��ك��ت��ي��ك��ات قيام
فدائيي المقاومة الفلسطينية بالخروج من أنفاق
حسنة التمويه والسير داخل الدوريات العسكرية
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» م��ن دون ان تلحظ االخ��ي��رة ذلك.
واالبداع في مثل هذه العمليات يتمثل بغير عنصر،
اوالً الجراة القتالية ،ثانيا ً ان عناصر المقاومة لديها
معلومات تفصيلية عن الكيفية التي تتصرف بها
مجموعات الجنود االسرائيليين عندما يكونون في
اط��ار مهمات قتالية ولذلك ينجحون في االنخراط
في صفوفهم من دون لفت النظر اليهم.
ثالثاً -كان الفتا ً ان عناصر حماس الذين انخرطوا
بين صفوف دوري���ات «اسرائيلية» كانوا يلبسون
ثيابا ً مشابهة تماما ً لثياب الجنود «االسرائيليين»،
حتى اربطة احذيتهم كانت متشابهة.
رابعاً -معادلة الهدوء مقابل الهدوء التي خرج
رئ��ي��س ال�������وزراء «االس���رائ���ي���ل���ي» ال����ى ح����رب غزة
لفرضها ،ل��م يعد لها م��ك��ان ضمن م��وازي��ن قوى
الحرب الراهنة في غزة .لماذا؟ ببساطة ألن حماس
ت��ق��ات��ل ب��زخ��م ف��ي��م��ا «اس���رائ���ي���ل» ت��ق��ات��ل ف��ي وضع
تراجعي معنوي ،وايضا ً في مقابل ان «اسرائيل»
كانت تهدد بأنها ستقاتل في غزة من دون قفازات،
فان المفاجأة التي صدمت التهديد «االسرائيليط،
هي ان حماس من اول ساعة في حرب غزة اعلنت
عمليا ً انها تقاتل من دون قفازات ،بدليل استهداف
اول دفعات صواريخها مدينة «تل أبيب» ومناطق
حساسة امنيا ً في «اسرائيل».
خامساً -تحليق طائرة حماس من دون طيار فوق
مؤسسات سيادية امنية «إسرائيلية» ،تذكر بطائرة
اي���وب ال��ت��ي ارس��ل��ه��ا ح��زب ال��ل��ه ال��ى ف��ض��اء ديمونا
النووي «االسرائيلي» .ومثل هذه الرسائل تصبح
حقائق عسكرية ألخذها في االعتبار عندما يفكر
المخطط العسكري «االسرائيلي» بأي قرار حربي
تصعيدي.
وبنظر التقارير اآلنفة انه داخل حرب غزة هناك
رسائل عسكرية كتبت بالحبر السري وهي محل
تمحيص اآلن ل��دى محافل «ال��ن��ات��و» وك��ل محافل
القوى العسكرية الرئيسة المعنية بالمنطقة .ومن

«القومي» ينعى الأمين م�صطفى يزبك:
م�سيرته تميّزت بالت�ضحية وااللتزام
ينعى الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل���ى األم����ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين
ف��ي ال��وط��ن وعبر ال��ح��دود األمين
المناضل مصطفى حسن يزبك،
الذي توفي أول أمس عن  79عاماً.
والراحل من مواليد حوش الرافقة
ـ بعلبك  ،1936انتمى الى الحزب
عام  ،1957وش��ارك في المحاولة
االنقالبية  ،1962 – 1961واعتقل
على اث��ر تلك المحاولة وقضى 5
سنوات في السجن.
بعد خروجه من السجن نشط
ف��ي العمل ال��ح��زب��ي ،وش���ارك في
م��ع��ارك ال��ح��زب النضالية ،وفي
منتصف السبعينات عيّن مسؤوال ً
عن محور عيون السيمان ،ثم تح ّمل
مسؤوليات عدة في نطاق منفذية
بعلبك ،ال��ى أن عيّن ف��ي أواس��ط
الثمانينات منفذا ً ع��ام�ا ً لمنفذية
بعلبك.
منح رتبة األمانة عام ،1997
وحاز العديد من األوسمة الحزبية
وال��ت��ن��وي��ه��ات ،وم���ؤخ���را ً منحه
رئيس الحزب األمين أسعد حردان
«وس��ام الثبات» وهو وسام يُمنح
للمناضلين القوميين الذين ثبتوا
على عقيدتهم ومبادئهم نصف قرن
وأكثر.

هذه الرسائل ما يتردد حول قيام «اسرائيل» بغارة
جوية على موقع داخ��ل السودان خالل القتال في
غ���زة ،ت��دع��ي ان��ه يحتوي على ص��واري��خ لمصلحة
حماس .لكن «اسرائيل» عبر هذه الغارة تحذر من
ان الحرب في غزة في حال وصلت الى نقطة خطرة
على امنها فإنها ستذهب بعيدا ً في الرد.
وتختتم هذه التقارير الديبلوماسية باإلشارة الى
ان التفاوض بين المقاومة الفلسطينية و»إسرائيل»
انتقل منذ نحو  48ساعة الى تفاوض بالواسطة بين
نتنياهو ووزي��ر الخارجية االميركي جون كيري.
ف��ال��س��ؤال األم��ي��رك��ي لنتنياهو م��ا ه��و الثمن الذي
ستدفعه لمبادرة كيري حتى نساعدك على النزول
ع��ن ال��ش��ج��رة؟ ام��ا ال��س��ؤال ال���ذي يوجهه نتنياهو
لكيري فهو ما هو الحد األقصى الذي يمكن اميركا
ان تذهب اليه لتغطية «اسرائيلط في مسعاها لرد
التحدي االمني الذي يواجهها.
حتى اللحظة ل��م تنضج االج��اب��ة «االسرائيلية»
وال االميركية ،على السؤالين المتقابلين اآلنفين.
واالحتمال ان يستمر التصعيد ألي��ام مقبلة ضمن
س��ت��ات��ي��ك��و ف���ي األداء «االس���رائ���ي���ل���ي» واحتماالت
م��ف��اج��آت ج��دي��دة ف��ي اداء ال��م��ق��اوم��ة الفلسطينية.
وكل األمل «االسرائيلي» حاليا ً معقود على تنازالت
تنتزعها من ضغوط عربية على حماس.

الضفة الغربية تنتفض

وعشية يوم القدس العالمي ،اشتعلت ليل الخميس
الجمعة انتفاضة عارمة في أحياء وبلدات وأزقة مدينة
القدس المحتلة ،حيث خرج عشرات آالف الفلسطينيين

رئيس الحكومة تمام سالم ووزير التربية الياس بو
صعب ووزي��ر الكتائب آالن حكيم ،وآخ��ر بو صعب
ووزي��ر العمل سجعان قزي بحث في اقتراح وزير
التربية ،أثمر حالً لملف العمداء.

إنجاز للكتائب

وأك��دت مصادر كتائبية لـ«البناء» أن ما حصل
إنجاز لحزب الكتائب في ملف الجامعة اللبنانية
عبر مفوضين حكوميين وعميد كلية ودع��م الثنين
من خيرة عمداء الجامعة اللبنانية ،الفتة إلى أن كالم
الوزير قزي في الجلسة السابقة كان يعبر عن موقف
حزب الكتائب ،ال عن موقفه الشخصي وكذلك الحال
في جلسة األمس.
وأكد الوزير بو صعب لـ«البناء» أن مشاوراته مع
وزير االقتصاد أالن حكيم انطلقت من العمل بعقلية
الشركاء التي انتجت حالً لملف الجامعة ،وتمنى أن
ينسحب ما جرى في مجلس ال��وزراء على سلسلة
الرتب والرواتب
واعتبرت مصادر مطلعة أن الوزير بوصعب كان
أمام أحد خيارين ،إما إرضاء الكتائب بإعطائه حصة
في العمداء ،وإم��ا إبقاء «ج��رح» الجامعة مفتوحا ً
مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على العام
ال��دراس��ي ألكثر من  70أل��ف طالب وعلى الجامعة
نفسها .
وف��ي السياق ،رأت مصـــادر مطلعة على ملف
عمداء الجامعة لـ«البناء» أن يــارد ال��ذي تمسك
به النائب وليد جنبالط عميدا ً لكليـــة الطــب ،كان
التيار الوطني الحر من رشحه لمنصبه منذ أربـــع
سنوات.
وبالتزامن مع إقرار ملف الجامعة بشقيه التفرغ
وتعيين العمداء ،احتفل األساتذة المتعاقدون في
الجامعة اللبنانية في ساحة رياض الصلح واعتبروا
ذلك انتصارا ً للبنان .

تحطم طائرة ( ...تتمة �ص)1
وكانت الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت فقدان
االتصال مع إحدى طائراتها بعد  50دقيقة على إقالعها من
واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو ،حسبما أعلنت الشركة.
وتؤمن شركة الطيران بحسب موقعها االلكتروني أربع
رحالت أسبوعية مع واغادوغو ،إحداها الخميس وتنطلق
من عاصمة بوركينا فاسو.
وق��ال وزي��ر النقل ف��ي بوركينا فاسو إن الطائرة
الجزائرية ،كانت طلبت تغيير اتجاهها إث��ر حدوث
عاصفة على خط مسارها ،بين العاصمتين البوركينية

عُ ��رف األم��ي��ن ال��راح��ل مصطفى
يزبك بمناقبيته القومية ،وإقدامه
وش��ج��اع��ت��ه ،وت��م � ّي��زت مسيرته
ال��ح��زب��ي��ة ب��ف��ض��ائ��ل االل���ت���زام
والتضحية .كما تميّز بحضور
اجتماعي في عموم منطقة بعلبك.
برحيل األم��ي��ن مصطفى يزبك
ال��ذي شيّع أم��س في مأتم حزبي
وشعبي في بلدته حوش الرافقة،
يفقد الحزب مناضالً ،آمن بقضية
سني
تساوي وجوده ،فأعطاها ك ّل
ّ
دأب المناضلين
ح��ي��ات��ه ...وه��ذا ُ
الذين يكافحون من أجل بلوغ العز
واالنتصار.
والبقاء لألمة

الجي�ش عالمات ( ...تتمة �ص)1
في اكبر مسيرة تضامنية تشهدها الضفة الغربية مع
قطاع غزة امتدت على طول خمسة كيلومترات باتجاه
حاجز قلنديا ،حيث جرت على أثرها مواجهات عنيفة
مع قوات االحتالل الصهيوني.
وق��د أجمع المراقبون من الطرفين الفلسطيني
واإلس��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى وص���ف االن��ف��ج��ار ال���ذي تك ّرر
شعبيا ً ف��ي أك��ث��ر م��ن م��ك��ان ب��أن��ه ب��داي��ة االنتفاضة
الثالثة ،التي لم تكن خ��ارج التوقعات ،على خلفية
انسداد أفق المفاوضات من جهة ،وحجم الغضب
الناجم عن الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني
من جهة أخرى.
ال��ى ذل��ك ،وفيما تحدث اع�لام ال��ع��دو ع��ن اصابة
شرطيين في المواجهات مع الفلسطينين في مدينة
ال��ق��دس المحتلة ،تحدثت م��ص��ادر فلسطينية عن
إصابات في صفوف الفلسطينيين خالل المواجهات
ال��م��س��ت��م��رة ع��ل��ى ح��اج��ز ق��ل��ن��دي��ا (أك���ب���ر الحواجز
العسكرية الصهيونية التي اقامها جيش االحتالل
«االس��رائ��ي��ل��ي» عقب االنتفاضة الفلسطينية التي
اندلعت نهاية ايلول  ،2000وهو يقع جنوب مدينة
رام الله على الطريق التي تصلها بمدينة القدس
المحتلة) ،عجزت سيارات االسعاف التي هرعت الى
المكان عن نقل المصابين الى المستشفيات ،فضالً
عن وقوع اصابات اخرى في المواجهات مع جنود
وشرطة العدو في سلوان وشعفاط وباب العامود
ووادي الجوزو الثوري والصوانة.

حماس تقصف حيفا

وكانت حركة «حماس» دعت ليالً في بيان لها أهالي

الضفة الغربية الى نصرة فعلية لغزة بإشعال انتفاضة
عارمة واالشتباك مع العدو على المحاور كافة.
وف���ي غ����زة ،وردا ً ع��ل��ى ال��م��ج��ازر الصهيونية
المتواصلة ،أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة
حماس عن قصف مدينة حيفا ب��ص��اروخ ،R160
فيما أعلنت س��راي��ا ال��ق��دس التابعة لحركة الجهاد
االس�لام��ي ع��ن دك ع��س��ق�لان بـ 4ص��واري��خ غراد
ومعبر إيرز بـ 3قذائف هاون.
وم��س��اء اعلنت كتائب «ال��ق��س��ام» ف��ي ب��ي��ان لها
عن إطالق  65صاروخا ً منها  1باتجاه حيفا و2
باتجاه «تل أبيب» و 2باتجاه مطار بن غوريون،
كما أعلنت عن تفجير  7آليات واستهداف قوات
خ���اص���ة ع����دة بـ 7ع���ب���وات ،و 6ق���ذائ���ف وقنص
جنديين.

مقتل  4جنود صهاينة

واع��ل��ن��ت س��راي��ا ال��ق��دس ان ق��وة خ��اص��ة للعدو
وق���ع���ت ف����ي ك��م��ي��ن م��ح��ك��م ل��م��ج��اه��دي��ه��ا ش���رق
ال��ش��ج��اع��ي��ة ،ودارت اش��ت��ب��اك��ات ض���اري���ة بين
المقاومين والقوة المعادية .واكدت سرايا القدس
مقتل  4جنود صهاينة وإصابة آخرين.
وقصفت كتائب أبو علي مصطفى وكتائب عبد
القادر الحسيني بئر السبع بصاروخي غراد.
الى ذلك ،استشهد  16فلسطينيا ً وجرح 200
آخرين بعضهم بحاالت متوسطة وخطيرة جراء
القصف الصهيوني الذي استهدف نازحين داخل
مدرسة تابعة لوكالة األون���روا الدولية في بيت
حانون (التفاصيل في الصفحتين  12و.)13

محا�ص�صة علنية ( ...تتمة �ص)1
وأقر مجلس ال��وزراء ملف التف ّرغ لـ 1200أستاذ
وتعيين العمداء لكليات الجامعة اللبنانية ،حيث
ت��م تعيين ط�ل�ال عتريسي (ح���زب ال��ل��ه) عميدا ً
للمعهد ال��ع��ال��ي ل��ل��دك��ت��وراه ف��ي اآلداب والعلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،طوني عطالله (الكتلة
الشعبية) للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق
والعلوم السياسية واإلداري��ة واالقتصادية ،سمير
مدور (التيار الوطني الحر) لكلية الزراعة ،محمد
دي��ب ال��ح��ج��ار (ت��ي��ار المستقبل) للمعهد العالي
للتكنولوجيا ،فواز العمر (نجيب ميقاتي) للمعهد
العالي وال��دك��ت��وراه ف��ي العلوم والتكنولوجيــا،
نينا سعدالله عميدة لكلية الصحة العامة ،بيــار
ي��ارد لكلية العلوم الطبية وطب األسنان (الحزب
التقدمي االشتراكي) ،وفاء البواب ( تيار المستقبل)
للصيدلة ،أمل أبو فياض (حزب الكتائب) للسياحة
وإدارة الفنادق ،جورج صدقة عميدا ً لكلية اإلعالم،
محمد حسني الحج (تيار المستقبل) لمعهد الفنون
الجميلة ،غسان الشلوق (م��دع��وم م��ن البطريرك
الماروني بشارة الراعي) للعلوم االقتصادية وإدارة
األعمال ،رفيق يونس (حزب الله) للهندسة ،كميل
حبيب (تيار الوطني الحر) عميدا ً لكلية الحقوق،
نبيل الخطيب لكلية اآلداب ،حسن زين الدين (حركة
أمل) لكلية العلوم ،تريز خطار الهاشم (تيار الوطني
الحر) للتربية ،يوسف كفروني (الحزب السوري
القومي االجتماعي) لمعهد العلوم االجتماعية،
باإلضافة إلى عضوي مجلس الجامعــة :د .جان
جرجس داوود ،د.جاسم عجاقة ،اللذان ينتميان إلى
حزب الكتائب.
وفيما اعتبرت م��ص��ادر وزاري���ة أن م��ا ج��رى في
مجلس الوزراء أشبه بتقاسم قطعة الجبنة ،لما قامت
عليه التعيينات والتسميات من محاصصة سياسية
وطائفية ،أشارت مصادر وزارية إلى أن جو النقاش
في مجلس الوزراء كان إيجابياً ،سبقه اجتماع بين
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واغادوغو والجزائرية.
وقال رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سالل في
تصريحات إذاعية «إن آخر اتصال بالطائرة التي كانت
في رحلة  AH5017من برج المراقبة كان فوق أجواء
أجرتها
عاصمة النيجر نيامي» .وأضاف أن الطائرة التي ّ
الجوية الجزائرية من شركة النقل الجوي اإلسبانية
«سويفت إير» ،ويحمل أفراد طاقمها الجنسية اإلسبانية،
كانت تقل أكثر من  119راكبا ً بينهم جزائريون و  7أفراد
من الطاقم.

حلحلة لملف السلسلة
بعد عيد الفطر

ولما كان التفاهم بين تيار المستقبل وحركة أمل
قد أفضى إلى إقرار ملف رواتب موظفي القطاع العام،
تتجه األنظار إلى سلسلة الرتب والرواتب التي ال
تزال عالقة في أدراج المجلس النيابي وتنتظر أن
يفرج عنها تيار المستقبل.
ونقل زوار الرئيس نبيه ب��ري عنه لـ«البناء»
ارتياحه لما تم إنجازه في مجلس ال��وزراء أمس،
لكنه وصف ما جرى بأنه عمل موقت ويدوم لحوالى
ثالثة أشهر ،معربا ً عن أمله أن يكون خالل هذه المدة
قد تم انتخاب رئيس الجمهورية ،وت ّمت معالجة
االستحقاقات األخرى ،كما أكد بري أنه ما زال على
موقفه من موضوع اإلنفاق ألنه ال يتم إال بقانون.

ال بديل عن TVA

وأك��د عضو كتلة المستقبل النائب غ��ازي يوسف
لـ«البناء» أن المشاورات التي ب��دأت مع وزي��ر المال
ستستكمل بعد عطلة عيد الفطر لتقريب وجهات النظر
من سلسلة الرتب والرواتب .وشدد يوسف على أن تيار
المستقبل لن يتراجع عن فرض ضريبة  1في المئة
على كامل السلع االستهالكية ،كما أنه لن يتراجع عن
زيادة التعرفة على الكهرباء ،ال سيما أن  80في المئة من
الخسائر في قطاع الكهرباء هي من التعرفة المنخفضة.
وأش��ار يوسف إلى أن االرق��ام ال تزال موضع خالف،
فنحن لن نقبل الدخول بإيرادات غير واقعية.
وإذ تحدث يوسف عن قناعة تولدت عند وزير
المال أن ال مجال إلق��رار السلسلة من دون إي��رادات
آنية ومتكررة وأن ال بديل عن  ،TVAوهذا موقف
إيجابي ،أشار إلى أن إقرار السلسلة بات في ملعب
كتلة الوفاء للمقاومة والتيار الوطني لجهة السير
بالـ .TVA
وأمل نقيب المعلمين في المدارس الخاص نعمة
محفوض لـ«البناء» أن ينعكس التفاهم بين القوى
السياسية ال��ذي حصل في ملف الجامعة وصرف
الرواتب إيجابا ً على إقرار السلسلة .وأشار محفوض
إلى أن رؤساء الكتل السياسية الذين التقتهم هيئة
التنسيق أكدوا استكمال المشاورات إلقرار السلسلة
بأسرع وقت ،ال سيما أن هيئة التنسيق لن تذهب إلى
التصحيح قبل إقرار السلسلة.
وفي سياق آخر ،تحدثت مصادر سياسية في قوى
توجه لديها وقوى سياسية أخرى
 14آذار عن وجود
ّ
تص ّنف في خانة «الوسطيين» إلى القيام بتحرك
سياسي واسع بعد عطلة عيد الفطر ،سعيا ً إلحياء
مبادرة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري والتي
أُطلق عليها «خريطة طريق» .وقالت المصادر :إن

هذا التحرك يستهدف دفع كل األط��راف للسعي من
أج��ل إخ��راج ملف الرئاسة م��ن «عنق الزجاجة».
وأش����ارت إل��ى ت��ح��رك ف��ي األي���ام ال��م��اض��ي��ة حصل
باتجاه بكركي من أط��راف في هــذا الفريق وبعض
الشخصيات ال��وس��ط��ي��ة دع��ت��ه لمالقــاة م��ب��ادرة
الحريري والسعي إلى ممارسة الضغوط على العماد
ميشال عون للقبول بالحوار حول مرشح رئاسي من
خارج األسماء المتداولة ،بما في ذلك العماد عون
ّ
وحضت هذه الشخصيات البطريرك على دفع
نفسه
األط��راف للسير بأحد األسماء المرشحة من الصف
الثاني.

إطاللة للسيد نصر الله اليوم

في غضون ذل��ك ،يطل األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله في المهرجان ال��ذي يقيمه
عصر اليوم بمناسبة يوم القدس حيث سيلقي أمام
جمهور المقاومة كلمة ستتناول القضية الفلسطينية
واالعتداء اإلسرائيلي على غزة ،وسيؤكد السيد نصر
الله في خطابه على خيار المقاومة في المنطقة
بوجه اسرائيل والمجموعات اإلرهابية.
وأم��س ،ناقش مفتي الجمهورية الشيخ محمد
رشيد قباني مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد موضوع التضامن مع غزة .وأكد رعد أن
العودة إلى تبني خيار المقاومة سيفتح الطريق أمام
الكثير من التعقيدات واألزمات المفتعلة طوال األزمة
اللبنانية منذ عام  2005حتى اليوم.

الرافعي يطالب باإلفراج
عن موقوفي القلمون والصباغ

وف��ي طرابلس ،ال ت��زال قضية توقيــف الشيخ
حسام الصباغ عند حاجز للجيش اللبناني في
أب���ي س��م��را تتفاعل ح��ي��ث ط��ال��ب ال��ش��ي��خ سالــم
الرافعي بعد اجتماع هيئة العلماء المسلمين في
طرابلــس ،باإلفراج عن خلية القلمون وعن جميع
الموقوفيــن وعلى رأسهم حسام صباغ ،كما طالب
الرافعي بإطالق صيحة تحذير من استمرار االضطهاد
الديني والسياسي الذي تتعرض له الطائفة السنية
في لبنان.

«أحرار السنة» ـ بعلبك
يحذر مسيح ّيي العراق

من ناحية أخرى ،وبعدما دعا البطريرك الماروني
مار بشارة بطرس الراعي إلى حوار مع داعش ،توجه
الس ّنة – بعلبك عبر «تويتر للصليبيين
لواء أحرار ُ
الفارين من العراق بالقول إنه غير مرحب بكم في
والية لبنان ال سيما إمارة البقاع اإلسالمية».

 ح��رب غ��زة المستمرة على رغ��م كمية الدماء الغاليةواألرواح ال��م��ظ��ل��وم��ة ال��ت��ي ت��س��ق��ط ي��وم��ي��اً ،ه���ي عالمة
تاريخية فائقة الداللة على أن إسرائيل تحتضر ،فاإلبداع
الشعبي للفقراء في مجال الصواريخ يهزم آخر منتجات
التكنولوجيا ال��م��دارة من األقمار االصطناعية وم��ن مقر
وك��ال��ة ال��ن��اس��ا ف��ي ص��ح��راء ن��ي��ف��ادا ب��ال��والي��ات المتحدة
األميركية ،المسمى بالقبة الحديدية ،وبالمقابل العزيمة
والمثابرة والثبات والعزم واإلرادة والتخطيط التكتيكي،
وحسن استخدام الزمن بداللة ما تقول عملية بناء األنفاق
ومداها وتشعبها ودقتها وصمودها وفعاليتها وحسن
استخدامها ،كلها عوامل تقول إن دولة العرب االفتراضية
بجيشها المضمر الذي تشكله المقاومة تصعد ،والكيان
اإلسرائيلي يحتضر بجيشه ونخبه التقنية والعقائدية
وعقوله ومخططيه ومبدعيه ورجاله األش��داء من وحدة
إيغوز إلى لواء غوالني.
 التاريخ وعلم التاريخ يقوالن إن إسرائيل في زمناألفول.

الكفر والتكفير ( ...تتمة �ص)1
على رغم أن من لم ينتخب عمرا ً لم يكن كافراً ،فسعد بن عبادة رضي الله عنه
الصحابي األنصاري الخزرجي الجليل ،لم يبايع أبا بكر وال عمرا ً ومع ذلك لم
ينسب له التكفير.
الكفر ال يرتبط ببيعة إمام ويخطئ الذين يقولون إن من مات وليس في رقبته
بيعة فقد مات ميتة جاهلية فيكفرونه ألنه لم يبايع خليفتهم ،فالبيعة في
األصل بيعة الله ورسوله ،فيمكن أن ال أبايع أبا بكر وعمرا ً وعثمان وعليا ً رضي
الله عنهم واألمويين والعباسيين وأبقى مؤمنا ً بالله عز وجل ،فال يحق ألحد أن
يكفر مسلما ً بأي صورة من االختالفات المذهبية والطائفية والسياسية ،مادام
يقول «ال إله إال الله محمد رسول الله» ،لذلك قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم منبها ً الذين يكفرون الناس ويجعلون أنفسهم آلهة تكفر الناس ،حين
قال ألبي ذر رضي الله عنه« :يا أبا ذر من قال ال إله إال الله فقد دخل الجنة»،
فقال« :يا رسول الله وإن زنى وإن سرق» رددها ثالث مرات قال« :نعم وإن زنى
وسرق رغم أنف أبي ذر» ،وحين يقول الله في سورة النساء «إن الله ال يغفر أن
يشرك به ويغفر ما دون ذلك» .وهنا أسأل من يكفر الناس كيف تقتلون إنسانا ً
يقول أمامكم «ال إله إال الله»؟

حسون
الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين ّ

المالكي :العراق ( ...تتمة �ص)1
وكان الرئيس الجديد الذي توافقت عليه الكتل الكردية قد حصل خالل
الجولة األول��ى على  175صوتا ً مقابل  75للنائبة حنان الفتالوي التي
سحبت ترشيحها ،كما فعل فائق الشيخ علي.
وفي الجولة الثانية ،فاز معصوم على المرشح حسين موسوي ،ورفع
المجلس جلسته الى  5آب المقبل.
وكان تم ترشيح معصوم وهو القيادي في االتحاد الوطني الكردستاني
خالل اجتماع للتحالف الكردستاني بغالبية  30صوتا ً في مقابل  23لمنافسه
على المنصب والقيادي اآلخر في االتحاد برهم صالح.
من جهة أخرى ،طمأن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ،االمين
العام لالمم المتحدة بان كي مون ان القوات العراقية استعادت زمام المبادرة
في حربها ضد االرهاب ،فيما اكد ان هذه المعركة ليست طائفية.
وقال المالكي خالل مؤتمر صحافي مشترك مع االمين العام لالمم المتحدة
بان كي مون ،إن «العراق حظي كأول دولة بالدعم الكبير من المجتمع الدولي
واألمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية ،لعدالة موقفه في المعركة التي
يخوضها ضد اإلرهاب» ،موضحاً« :طمأنا األمين العام لألمم المتحدة رغم
كل ما حصل في العراق ،اال اننا استعدنا زم��ام المبادرة في الحرب ضد
االرهاب».
وأضاف المالكي أن «الشعب العراقي بكل أطيافه عبّر عن توحده بوقوفه
بوجه اإلرهاب صفا ً واحداً» ،مشيرا ً الى ان «المعركة التي تخوضها البالد
ضد الزمر التكفيرية ليست طائفية وانما هي معركة العراقيين جميعا ً ضد
اإلرهاب».
وتابع المالكي ان «بان كي مون أكد التزام األمم المتحدة بدعم العراق في
مواجهة اإلرهاب بكل أشكاله».
وفي جانب آخر من حديثه قال المالكي إن «الحكومة العراقية أولت اهتماما ً
كبيرا ً بأوضاع النازحين» ،مبينا ً انه «سيتم خالل الفترة القليلة المقبلة توزيع
مبلغ مليون ونصف مليون دينار لكل عائلة نازحة كدفعة أولى ،إضافة إلى
باقي المساعدات من أجل تخفيف معاناتهم» .وأضاف أن «اللجنة التي شكلت
من قبل مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح
المطلك إلغاثة النازحين ،تعمل بجهود عالية» ،الفتا ً إلى أنه «من الطبيعي
حصول عمليات نزوح تزامنا ً مع األوضاع األمنية الجارية في العراق».
وتابع رئيس ال��وزراء العراقي أن « بان كي مون أكد دعم األمم المتحدة
العراق في عملية استيعاب النازحين» ،مشيرا ً الى أن «عملية االستيعاب لن
تطول» .كما اكد في هذه المقابلة «االلتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل
الحكومة الجديدة».
من جانبه ،أكد بان كي مون ،دعمه جهود الحكومة العراقية في توفير
االستقرار بالبالد .كما دعا بغداد واربيل إلى العمل من اجل اعادة الشراكة
بينهما وتجاوز الخالفات العالقة.
وكان وصل بان كي مون أمس ،إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة
رسمية ضمن اطار جولته في الشرق االوسط.

