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�أرمن �سورية يحيون الذكرى المئوية لمجزرة الإبادة:
يحا�سب القاتل التركي؟
متى َ

الملتقى العلمائي الإ�سالمي الحادي ع�شر:
دم�شق ع�صية على الإرهاب التكفيري

نيرمين فرح
ت��م��ي��ز خ��ط��اب م���ط���ران دم��ش��ق
وت��واب��ع��ه��ا ل�لأرم��ن األرث���وذك���س
أرم�����اش ن��ل��ب��ن��دي��ان ب��ش��يء من
الحماسة وهو يعلن إطالق الذكرى
المئوية ل��م��ج��زرة إب���ادة األرم���ن،
متمسكا ً بمصطلحات عميقة مثل
«القضية األرم��ن��ي��ة ل��م تجف ولم
تشخ مهما ح��اول المجرم التركي
نكرانها ...لم يعط مرور الزمن صك
البراءة للقتلة».
عيد الميالد األرمني هذه السنة
اتسم بنوع من االرتباط المباشر
بتلك اإلبادة التاريخية التي قامت
بها الدولة العثمانية منذ مئة سنة
وق��ت��ل��ت خ�لال��ه��ا مليوني شخص
تقريبا ً منهم  1.5مليون أرمني
ونصف مليون سرياني وع��دد من
الشهداء اليونان والكلدان.
وتحمل ال��ذك��رى شعار»أتذكر
وأطالب» لكي ال ينسى العالم تلك
اإلب����ادة أوال ً وليطالب المجتمع
ال��دول��ي بمحاسبة القاتل وإع��ادة
األراض��ي المسروقة إلى أصحابها
والحق إلى الشعب األرمني ثانياً.
وفيما رأى المطران نلبنديان أن
من الصعب إع��ادة ماليين األرواح
إلى الحياة ،أوضح أن طلب االعتذار
والمحاسبة كان أحد المطالب التي
طرحتها الكنيسة األرمنية ،ومع
اع��ت��راف ع��دد من ال��دول بالقضية

المطران األرمني نلبنديان وبجانبه بطريرك للسريان األرثوذكس أفرام الثاني
إال أن ال��م��ط��ران نلبنديان اليوم
ط��ال��ب س��وري��ة ب��االع��ت��راف ألنها
األرض المقدسة التي جبلت بدماء
ش��ه��دائ��ه��م ،وألن��ه��ا أي��ض �ا ً م��غ��ارة
ال��م��ي�لاد ال��ت��ي ت���ذوق فيها األرم��ن
الحياة بعد هروبهم من المجزرة،
مؤكدا ً أن األرم��ن ج��زء من الشعب
السوري مهما حاول اإلرهاب نزعهم
منها لن يفلح ،مضيفا ً أن على القاتل

أن يُحاسب لكي ال يكرر جرائمه.
ُم��ث��ل��ت ال��ح��م��ل��ة أي��ض��ا ً ب��زه��رة
بنفسجية بخمس بتالت تعبيرا ً
عن القارات التي انتشر بها األرمن
وب��دائ��رة س���وداء مثلث المجزرة
وب��دائ��رة صفراء باثني عشر قسم
لتمثيل األرض ال��ت��ي ه��ج��ر منها
األرمن.
من جهة أخ��رى ،أكد قداسة مار

إغناطيوس أف��رام الثاني بطريرك
أنطاكية وسائر المشرق للسريان
األرثوذكس أن الكنيسة السريانية
اليوم تشارك أختها األرمنية بالفرح
وال��ت��ذك��ر ،م��ؤك��دا ً ف��ك��رة محاسبة
القتلة لكي ال يتكرر إجرامهم كما
يحدث اليوم من مجازر بحق كل
من المسلمين والمسيحيين على
ح��د س����واء ،ون���وه أف����رام إل���ى أن

الكنيسة السريانية أيضا ً ستطلق
حملة سنوية للمجزرة التي تسمى
سريانيا «س��ي��ف��و» ب��ع��ن��وان «كي
ال ننسى على المجتمع ال��دول��ي
أن ي��ح��اس��ب ال��ق��ت��ل��ة وي��ن��ص��ف
المظلومين».
الجدير ذكره أن عيد الميالد عند
الطائفة األرمنية يصادف  6كانون
الثاني في حين تحتفل الطوائف
األخ���رى بالميالد ف��ي  25كانون
األول ،وق��د فسر السبب تاريخيا ً
لفصل الكنيسة ف��ي زم��ن ال��دول��ة
الرومانية الميالد عن العيد الموحد
الذي كان يسمى عيد الظهور اإللهي
ودم��ج��ه م��ع عيد إل��ه الشمس لما
له من أهمية في تلك الفترة ،بينما
الطائفة األرمنية كانت خارج نطاق
ال��دول��ة الرومانية لذلك حافظت
على التقويم القديم الذي يشمل كل
األعياد وتحتفل كل سنة في يوم 6
كانون الثاني بعيد الميالد والدنح
(الغطاس) معاً.
اليوم تعود ذكرى مجازر اإلبادة
ب��ع��د م��ئ��ة ع���ام ب��م��ج��ازر تشهدها
المنطقة بحق البشرية جمعاء،
ال��ق��ات��ل ذات���ه م��ا زال يرتكبها من
دون محاسبة ،وبات اليوم انتزاع
االع��ت��راف واالع���ت���ذار وال��ح��ق من
المجتمع الدولي مطلبا ً من مكون
أكبر من أصحاب الثأر األول ،فهل
يحاسب القاتل التركي على مجازره
القديمة والحديثة؟

رانيا مشوِّح
استضافت دمشق الملتقى العلمائي الحادي عشر
تحت عنوان «دور العلماء في تجفيف ج��ذور ظاهرة
التط ّرف والتكفير» بمشاركة شخصيات من سورية
والعراق ولبنان .وأكد المشاركون وقوفهم في وجه من
يريدون تخريب الصورة الحقيقية لإلسالم وتشويهها،
وثمنوا دور دمشق كمثال للتآخي والمحبة على مر
التاريخ ،وإفشالها كل المؤامرات المحاكة بأيدي الخارج
المعادي لهذا التنوع والتعدد .كذلك أوص��ل العلماء
كلمتهم ورسالتهم م��ن دمشق إل��ى العالم اإلسالمي
والعالم كله.
ورأى وزي��ر األوق���اف ال��س��وري الدكتور محمد عبد
الستار أنه «ال يوجد إسالم متطرف ووسطي ومعتدل كما
يروج أصحاب الفكر الداعشي الذي استولدته الواليات
المتحدة األميركية وأع��داء اإلس�لام والعروبة ،بل هو
إسالم واحد صحيح يواجه اليوم حربا ً تكفيرية إجرامية
صهيونية على سورية واإلسالم والمقاومة» ،وأضاف:
«نحن ال ن��داف��ع ع��ن اإلس�ل�ام ب��ل اإلس�ل�ام ي��داف��ع عنا،
ونحن نؤمن بجميع المذاهب ونعتز بديننا وبعروبتنا
ومقاومتنا التي نسبت بشعارها إلى الله».
وقال آية لله السيد مجتبى الحسين ممثل مكتب اإلمام
الخامنئي في سورية« :إن مسألة التكفير واإلرهاب هي
أساس القضية ،فالدول التي تبحث عن مصالحها في
بلداننا رغبة بنهب خيرات اآلخرين كأميركا الشيطان
األكبر وحلفائها ،التكفير شجرة الهيمنة واالستعمار
التي لطالما ظلمت الناس واستفادت من أموال البترول
في غرس شجرة التفتيت والبغض بين المسلمين» .
من جهة أخ��رى ،أوض��ح الشيخ ف��ادي برهان نقيب
أشراف ريف دمشق لصحيفة «البناء»« :اغتنمنا ذكرى
ميالد الرسول من دمشق التي عانت من اإلرهاب ،لنؤكد
أن اإلس�لام سماحة وفضيلة ومحبة وس�لام ولنصدر

العراق عام  ...2014نكبة «داع�ش» و�آمال بالحكومة الجديدة
ي��دخ��ل ال��ع��راق ال��ع��ام  2015وال ت��زال
مساحات شاسعة من أراضيه تقبع تحت
سيطرة تنظيم «ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة» ،فيما
تواجه الحكومة الجديدة تحديات عدة منها
مسألة النازحين والفساد اإلداري.
ويعد سقوط الموصل ،ثاني كبرى مدن
العراق ،في العاشر من حزيران بيد «داعش»
ال��ح��دث األخ��ط��ر ف��ي ال��ع��ام ،بعد انسحاب
الجيش العراقي وتركه المواقع العسكرية مع
األسلحة واآلليات التي استولى عليها التنظيم
فيما بعد واحتالله لبقية المناطق المحيطة
بالموصل الواحدة بعد األخرى.
ويعتبر عام  2014األس��وأ على مستوى
الوضع اإلنساني في العراق بسبب موجة
ال��ن��زوح التي ضربت ع��ددا ً من المدن بعد
سيطرة مسلحي تنظيم «داعش» عليها.

سرطان «داعش» يتفشى

منذ أكثر من سنة ،سقطت مدينة الفلوجة
بأيدي منظمة إرهابية أطلقت على نفسها
تسمية «الدولة اإلسالمية في العراق والشام»
لتتساقط المناطق العراقية ال��واح��دة تلو
األخرى تحت يد التنظيم المتطرف.
ومع مرور الوقت ،توضحت استراتيجية
التنظيم الذي أطلق على نفسه الحقا ً «الدولة
اإلسالمية» ،وهي زرع بذور الشقاق العرقي
وال��دي��ن��ي ف��ي ال��ع��راق وتقويض السلطات
الشرعية ونشر الخوف بين مكونات الشعب.
وت��ب��دو أه���داف التنظيم واض��ح��ة أيضاً،
وه��ي تدمير ال��دول��ة العراقية واستبدالها
بدولة اإلرهاب المبنية على اإلبادة الجماعية
وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ،ومن
أجل تحقيق هذه الغاية ،هو يواصل محاوالته
بالسيطرة على أج��زاء من العراق وجارته
سورية من أجل التقدم نحو باقي المنطقة.
وتسبب انتشار «سلطة الخالفة» بقيادة
المدعو «أب��و بكر البغدادي» في محافظات
(ن��ي��ن��وى وص�ل�اح ال��دي��ن واألن��ب��ار وبعض
مناطق كركوك وديالى) بنزوح مئات آالف
العراقيين باتجاه إقليم كردستان ووسط
العراق وجنوبه.
وم��ع تطور األزم��ة ،ك��اد العراق أن ينهار
وب��ات إقليم كردستان يتحدث بشكل علني
عن االنفصال ،في حين تواجه المحافظات
الجنوبية الفقر وفي الوقت ذاته تنتج النفط،
واستمرت بغداد بالتعرض للتهديد بموجات
يومية من االنتحاريين والعبوات الناسفة ،ال
سيما تعرض األقليات العراقية إلى فظائع ال
توصف.

أبرز محاور القتال ضد «داعش»

وال تزال القوات العراقية األمنية ،بما فيها
البيشمركة الكردية ،تهدف من خالل عمليتها
العسكرية إلى استعادة المناطق التي سيطر
عليها التنظيم المتطرف في آب ،من خالل
محاور عدة أهمها :بلدة سنجار قرب الحدود
السورية ،وبلدة بيجي التي تشمل مصفاة
نفط الكبرى ،ومدينة الرمادي ومحيطها غرب
العراق.
وتعد منطقة سنجار موطن األقلية اإليزيدية
التي تعرضت إلى «إبادة» على يد «داعش»،

بحسب األمم المتحدة ،فقد شهدت قتل المئات
من أبنائها وخطف آخرين ،وسبي النساء
والفتيات .ويمكن إلعادة السيطرة على منطقة
سنجار ،التضييق على مدينة الموصل ،كبرى
مدن شمال العراق وأولى المناطق التي سيطر
عليها التنظيم.
وك��ان الهجوم على مناطق اإل يزيديين
والمعاناة التي تعرضوا لها ،من األسباب
المعلنة لتشكيل واشنطن تحالفا ً دوليا يقوم
بشن ض��رب��ات جوية ض��د مناطق سيطرة
التنظيم منذ الصيف الماضي.
أما بيجي ،فقد شهدت العديد من معارك الكر
والفر بين القوات العراقية ومسلحي «داعش»
تسببت بمقتل العشرات من الطرفين ،كان
آخرها أواس��ط كانون األول ،حيث حاولت
الشرطة المحلية ومقاتلي العشائر المساندين
لهم صد التنظيم على م��دى أي��ام ،لكن عدم
وجود دعم ونقص الذخيرة أجبرهم على ترك
مواقعهم في وسط المدينة.
وكان الجيش العراقي أعلن الشهر الماضي
استعادة السيطرة على بيجي وفك الحصار
عن مصفاتها من مقاتلي التنظيم.
ومنذ بداية العام الحالي ،يخوض الجيش
العراقي معارك ضارية ضد تنظيم «داعش»
في أغلب مناطق محافظة األنبار ،وازدادت
وتيرة تلك المعارك بعد سيطرة التنظيم
على البلدات الغربية من المحافظة مثل هيت
وحديثة ،إضافة إلى سيطرته على المناطق
الشرقية منها (قضاء الفلوجة والكرمة) ،كما
يسيطر عناصر التنظيم على أجزاء من مدينة
الرمادي.

العبادي يقود حكومة أزمة

وربما كان الحدث اإليجابي الوحيد الذي
ع��اش��ه ال��ع��راق��ي��ون ع��ام  2014ه��و إج��راء
االن��ت��خ��اب��ات التشريعية وال��ت��ي تمخض
عنها اختيار رئيس جديد للبرلمان (سليم
الجبوري  -سني) ورئيس جديد للجمهورية
(فؤاد معصوم -كردي) ورئيس جديد للوزراء
من قبل مجلس النواب (حيدر العبادي –
شيعي).
وعلى رغم الخالفات بسبب رفض رئيس
الحكومة السابق ن���وري المالكي تنحيه
من منصبه مطالبا ً بوالية ثالثة ،استكملت
ه��ذه العملية ضمن المدة الدستورية بعد
تدخل أطراف عدة داخلية وخارجية ،حيث
كلف العبادي في  11آب بتشكيل الحكومة
الجديدة ،مدعوما ً من المرجع الشيعي األعلى
في العراق علي السيستاني.
وم���ن ث��م ج���رى تشكيل ح��ك��وم��ة وح��دة
وطنية شملت جميع الطوائف باالستناد
إلى اتفاق سياسي وبرنامج وزاري جديد،
أعطى األولوية إلص�لاح شامل لقضايا مثل
التفتت السياسي بين الفئات والفساد وإعادة
بناء الجيش وكذلك تقديم إصالح مؤسسي
وقانوني ينهي اإلقصاء وخ��روق��ات حقوق
اإلنسان.
تحققت ف��ي النصف الثاني م��ن عمر
الحكومة الجديدة ،إنجازات ملموسة على
األرض تمثلت بعمليات عسكرية وتحرير
لمناطق يحتلها تنظيم «داع��ش» في آمرلي
وجرف الصخر ومناطق جبل سنجار الذي

تقطنه المئات من العوائل اإليزيدية المحاصرة
من قبل التنظيم ،وأخيرا ً الضلوعية ومحيط
قضاء بلد في صالح الدين.
وق��ب��ي��ل ان��ت��ه��اء ع���ام  ،2014ت��ج��اوزت
الحكومة الجديدة تحديا ً مهما ً من تحديات
الفترة الحالية عبر إقرارها يوم  23من كانون
األول الموازنة العامة للعام المقبل والتي
بلغت  123ترليون دينار ( 107مليارات
دوالر) بعجز قدره  23ترليون دينار (نحو
 20مليار دوالر) على أس��اس سعر برميل
النفط  60دوالراً.

الفساد اإلداري

يعد الفساد اإلداري الخطر الثاني بعد
اإلره��اب ،وفقا ً لألضرار التي يخلفها ،والتي
تتسبب ب��إدخ��ال ال��ب�لاد إل��ى جانب عوامل
أخرى أزمة مالية خطيرة تعاني منها.
شهد  2014هدر مليارات الدوالرات على
مشاريع وهمية في عهد الحكومة السابقة ،كما
أنفقت مرتبات بمليارات أخرى على موظفين
وهميين تجاوز عددهم خمسين ألفاً ،بحسب
ما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأك����د ال��ع��ب��ادي أن م��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد
والمفسدين تحد ال يقل خطورة عن اإلرهاب
وإنما يكمل بعضه بعضاً ،وقال« :اإلرهابي
والفاسد يعمالن معا ً لتحقيق هدف واحد هو
تخريب العراق وتمزيق وحدة شعبه ومنعه
من أن يتقدم نحو البناء واإلعمار واالستقرار
واالزدهار».
وتعالت أص��وات رجال الدين ،خصوصا ً
المرجعية الدينية ف��ي النجف ،بضرورة
محاربة الفساد اإلداري والمالي للحد من
األزمة االقتصادية الراهنة في البالد ،إضافة
إلى ضرورة تشجيع ودعم المنتوج المحلي
ودعم القطاع الزراعي وتطويره.
ضربات التحالف نحو «داعش» ومخاوف
من عودة القوات األجنبية إلى العراق
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي وألكثر من
مرة منذ تسلمه سدة الحكم ،رفضه دعوة أية
قوات أجنبية للتحرك داخل العراق ،مشددا ً
على أن الجيش العراقي هو ال��ذي سيطرد
اإلرهابيين من أرض العراق.
لكن الجدال ال ي��زال محتدما ً في العراق
حول استقدام قوات أجنبية لمحاربة تنظيم
«داعش» ،فهناك من يرى أن «داعش» لن يهزم
إال بقوات أجنبية فيما يرى آخرون أن في ذلك
خيانة كبيرة.
وفي خضم تلك المخاوف من عودة القوات
البرية األميركية ،أكد السفير األميركي الجديد
ل��دى ال��ع��راق ستيوارت جونز أن الواليات
المتحدة توصلت إل��ى اتفاق مع الحكومة
ال��ع��راق��ي��ة ب��ش��أن منح ال��ق��وات األميركية
الحصانة من المالحقة القضائية.
وقد تسببت تصريحات جونز بانتقادات
الذعة نقلتها وسائل اإلعالم ،األمر الذي دفع
بالعبادي إل��ى نفي منح الحصانة للقوات
األميركية داخل العراق ،مؤكدا ً أن ما نسب
للسفير األميركي في العراق ستيوارت جونز
ال أساس له من الصحة.
من ناحية أخ��رى ،ف��إن بعض المراقبين
يرون أن الضربات الجوية للتحالف الدولي
حققت في العراق ،منذ بدئها في آب ،نجاحا ً

ب��اه��را ً من خ�لال إنقاذ العاصمة بغداد من
ال��وق��وع في أي��دي مسلحي تنظيم «الدولة
اإلس�لام��ي��ة» ،وك��ذل��ك إن��ق��اذ عاصمة إقليم
كردستان العراق من المصير ذاته.
ولكن أكد محللون سياسيون أن الضربات
الجوية لطائرات التحالف الدولي لم تجد نفعا ً
لحد اآلن ،بل بالعكس فمنذ بداية الضربات
الجوية للتحالف ازداد تمدد نفوذ التنظيم في
األراضي العراقية.

تقارب وجهات النظر
بين بغداد وأربيل

بعد ظهور األزمة األمنية وسيطرة مسلحي
تنظيم الدولة اإلسالمية على مناطق كبيرة
ومنها نفطية ،ف��إن بغداد وأربيل تسعيان
إلى إيجاد طريق للنجاة ،لذلك قل اهتمامهما
بالمسائل السياسية وت��ري��ان أن الحل
االقتصادي هو األهم.
في بداية كانون األول ،توصلت الحكومة
العراقية المركزية إل��ى اتفاق مع حكومة
إقليم كردستان العراق على حل الخالف بين
الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات
الموازنة .ويأتي ذلك بعد  8سنوات لم تشهد
أي��ة ت��ن��ازالت من الطرفين من أج��ل حلحلة
بعض الملفات العالقة.
ولم يتطرق طرفا االتفاق بتاتا ً إلى المادة
 140من الدستور العراقي وتفعيل النظام
الفدرالي والذي كان رغبة دائمة لألكراد بعد
سقوط نظام صدام حسين.

العودة إلى الساحتين
اإلقليمية والدولية

منذ تسلم الحكومة الجديدة مهماتها،
حرصت على إرجاع عالقات العراق مع الدول
اإلقليمية ،وفي المقام األول السعودية ودول
الخليج إضافة إلى تركيا ،بعد التوتر إبان
حكومة نوري المالكي.
وعبر وزي��ر الخارجية العراقي إبراهيم
الجعفري في بداية كانون األول عن تطلع
ال��ع��راق إل��ى فتح صفحة جديدة للعالقات
مع دول ال��ج��وار العربية وبخاصة ال��دول
الخليجية ،حيث أكد أن «العالقات بين العراق
والسعودية تشهد حراكا ً وتحسنا ً ملحوظا ً في
اآلونة األخيرة».
وأوض��ح الوزير العراقي أن هناك تفاهما ً
كبيرا ً بين العراق والسعودية ،مشيرا ً في
الوقت نفسه إلى قرب افتتاح مقر السفارة
السعودية في العاصمة العراقية بغداد.
وك��ان رئيس ال���وزراء العبادي أك��د بعيد
إعالنه تشكيل حكومته الجديدة في أيلول
الماضي النية للتوجه لبناء عالقات دولية
بناءة وتطوير التعاون بين العراق ودول
الجوار وتنسيق الجهود لمواجهة اإلرهاب.
وجاءت زيارة ال��وزراء التركي أحمد داود
أوغلو لتكون دليالً على مسعى تركيا إلى فتح
صفحة جديدة من العالقات وتفعيل التعاون
المشترك وطي صفحة الخالفات التي شابت
العالقات بين البلدين في المرحلة السابقة.

 2014أشد األعوام دموية

أعلنت مصادر رسمية مقتل أكثر من 15

ألف شخص من المدنيين وقوات األمن بسبب
أعمال العنف في العراق خ�لال  ،2014ما
يجعله أشد األع��وام دموية منذ  2007حين
كانت البالد تعاني من حرب طائفية.
وبحسب األرقام التي أعدتها وزارات الدفاع
والصحة والداخلية في العراق ،فقد قتل 15
ألفا ً و 538شخصا ً خالل عام  ،2014بينهم
 12ألفا ً و 588مدنياً ،علما ً أن حصيلة 2014
هي ضعف المسجلة عام 6.522( ،2013
شخصاً) .كذلك وص��ل ع��دد الجرحى عام
 2014إلى  22ألفا ً و 620شخصاً.
في السياق ذاته ،أعلنت األمم المتحدة أن
عدد القتلى المدنيين في العراق في 2014
بلغ  12ألفا ً و 282شخصاً ،وه��ي حصيلة
مقاربة لما ذكرته المصادر الرسمية.
وقال ممثل األمين العام لألمم المتحدة في
العراق نيكوالي مالدينوف في بيان« :مرة
أخرى ،يعاني المواطن العراقي العادي من
العنف واإلره����اب .ع��ام  2014شهد أعلى
حصيلة من الضحايا منذ دوام��ة العنف في
 2006و .2007هذا وضع محزن للغاية».
يذكر أن عدد القتلى في عام  ،2007في
ذروة العنف الطائفي ،بلغ  17ألفا ً و956
شخصاً ،بحسب المصادر الحكومية.
ودع��ا مالدينوف في كلمة ألقاها حكومة
العراق إلى تعزيز المساءلة وسيادة القانون
وح��م��اي��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن
الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة يبقى
تحدياً.

النسخة المحمدية األصيلة مقابل النسخ المشوهة التي
تصدرها التنظيمات اإلرهابية ودول الخليج ،ولنؤكد أن
اإلسالم ليس إرهاباً ،اإلسالم ضد اإلرهاب .ونحن نقف
اليوم من كل المذاهب واألدي��ان والشرائح في مواجهة
اإلرهاب ونؤكد وحدة صفنا وكلمتنا».
وفي هذا السياق ،تحدث فضيلة الشيخ المثنى نزار
الخطيب إمام الجامع األموي إلى صحيفة «البناء» قائالً:
اإلره��اب يسعى دائما ً سواء بالصهيونية العالمية أو
غيرها لتدمير هذا البلد المبارك (الشام) ،لعلمهم أنه
عمود اإلسالم ،فإذا فسد أهل الشام وانتزع الدين منها
فسد العالم كله .لهذا نجدهم يحاربونها حصرا ً دون
غيرها ،فلو أنهم يريدون إعمار اإلسالم حقا ً فعليهم أوال ً
تحرير فلسطين والمسجد األقصى ،فبالد الشام بالد
عامرة بالدين ومصدرة له للعالم كله ،واجتماعنا هنا
لنؤكد للعالم أن كل من قال «ال إله إال الله ...محمد رسول
الله» هو مسلم ،وال فرق بين المذاهب والجماعات .كلنا
تحت راي��ة اإلس�لام ونحترم رأي كل شخص ومذهبه
واعتقاده ونحن نفكر بالعقل وليس بالهمجية والتطرف
وال نكفر إنسانا ً فنحن جميعا ً سوريون وكتلة واحدة».
أما آية الله السيد محمد علي الجزائري ممثل الخامنئي
في األح��واز فقد تساءل عن السبب ال��ذي جعل الناس
يختلفون على رأي النبي ببناء أمة قوية متينة يشد
بعضها بعضاً ،وما الذي دفع الناس ألخذ طريق الفتن
وإنشاء قنوات لزرع التفرقة والعداء بين المسلمين ليل
نهار وتأسيس كتل لمحاربة المسلمين؟ فلننظر إلى ما
صنعوا في سورية وما صنعوا في العراق ،حتى الكفار
يشمئزون من جرائم هؤالء الكفار تجاه اإلنسان.
وأك���د الشيخ أي��م��ن األح��م��د رئ��ي��س هيئة ال��ش��ؤون
االجتماعية في السيدة زينب ،أن اإلسالم يتعرض لخطة
تشويه بالطرق ال�لا تقليدية كالحروب الصليبية إذ
لجئوا لمحاربة اإلسالم من الداخل فدسوا بعض األمور
التي ليست من اإلسالم.

ال�سي�سي يدين حادث
�صحيفة «�شارلي �إيبدو»
دان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «الحادث اإلرهابي»
الذي استهدف صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية األسبوعية
الساخرة والذي أوقع  12قتيالً أول من أمس (األربعاء) ،معلنا ً
دعم مصر عملية مواجهة اإلرهاب.
وقدم السيسي في برقية أرسلها إلى نظيره الفرنسي فرنسوا
هوالند تعازيه ومواساته ألسر الضحايا والمصابين ،بحسب ما
جاء في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية في وقت متأخر
من مساء أمس.
وأعرب السيسي لهوالند عن «إدان��ة مصر ،حكومة وشعباً،
للحادث اإلرهابي اآلثم الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس
اليوم ،مؤكدا ً تضامن مصر الكامل مع فرنسا» .وقال في برقيته
إن «اإلرهاب ظاهرة عالمية تتعين مواجهتها والقضاء عليها من
خالل تكاتف الجهود الدولية».
وكان مسلحون شنوا هجوما ً غير مسبوق على مقر صحيفة
«شارلي ابدو» الساخرة في باريس أوقع  12قتيالً بينهم أربعة
من أشهر رسامي الكاريكاتور الفرنسيين شارب وكابو وولينسكي
وتينيوس وشرطيان على األقل في هجوم غير مسبوق ،واعتبره
الرئيس الفرنسي على الفور «إرهابيا».
ويعد هذا االعتداء األكثر دموية في فرنسا منذ  40سنة على
األقل.
وتالحق قوات األمن الفرنسية شقيقين هما شريف وسعيد
كواشي ( 32و 34سنة) أولهما جهادي معروف لدى أجهزة
مكافحة اإلرهاب لالشتباه بتنفيذهما الهجوم ،وذلك بعدما سلم
مشتبه به ثالث نفسه ليالً.

مليونا نازح في الداخل

يواجه ال��ع��راق أكبر تح ّد إنساني وهو
نزوح ما يقارب مليوني شخص منذ بداية
العام الماضي  ،2014وهو النزوح األكبر
ال���ذي ش��ه��ده ال��ع��ال��م م��ن��ذ س��ن��وات ،وف��ق
تقارير األم��م المتحدة .ويمكن ال��ق��ول إن
العراقيين على اختالف دياناتهم ومذاهبهم
وقومياتهم باتت تجمعهم هوية واحدة وهي
هوية النازحين وال ُمهجرين داخ��ل وطنهم
والمهاجرين والالجئين في دي��ار الغربة
واللجوء.
ومنذ أن سيطر مسلحو «داع���ش» على
محافظة نينوى وم��ا تبعه من أح��داث في
محافظات أخرى ،نزح اآلالف من سكان هذه
المحافظات إلى وسط العراق وجنوبه ،أما
العدد األكبر فقد نزح إلى إقليم كردستان.
ويعيش النازحون حياة قاسية وظروفا ً
إنسانية صعبة على رغ��م األم���وال التي
خصصت لمساعدتهم ،ويطالب النازحون
الحكومة العراقية بضرورة االلتفات إليهم
ومساعدتهم.
وينتظر العراقيون أن يكون العام الجديد
عاما ً ينهي أزمات خانقة ومشاكل إنسانية
غير مسبوقة بتاريخ العراق ،عاما ً يكون
بوابة لمستقبل جديد وليحرر العراقيون
أرضهم ومدنهم المحتلة من قبل اإلرهابيين.
ويتمنى العراقيون أن يقوم البرلمان بعمله
في العام الجديد على أكمل وجه من خالل
إقرار قوانين تؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي
يشارك الجميع في إدارت���ه ،واالبتعاد من
الخالفات والتصريحات المتشنجة ،واتخاذ
مواقف حاسمة لمصلحة العراق وشعبه.

رئي�س ا�ستخبارات ال�سعودية
يبحث في وا�شنطن ق�ضايا �أمنية
بحث رئيس االستخبارات العامة السعودي األمير خالد
بن بندر مع مساعدة الرئيس األميركي لشؤون األمن الداخلي
ومكافحة اإلره��اب ليزا موناكو التعاون األمني بين البلدين
والقضايا األمنية اإلقليمية ذات االهتمام المشترك ،في وقت
تواصلت المواقف المنددة بالهجوم اإلره��اب��ي على النقطة
األمنية السعودية في منطقة عرعر على الحدود السعودية ـ
العراقية.
وفي شأن الزيارة ،قالت الناطقة باسم مجلس األمن القومي
برناديت ميهان إن موناكو أعربت عن الشكر لألمير خالد على
المساهمات السعودية للتحالف العالمي لمكافحة تنظيم
«داع��ش» ،مؤكدة دور المملكة الحيوي في دعم السالم واألمن
اإلقليميين.
وأوضحت ميهان أن االجتماع استعرض ع��ددا ً من قضايا
المنطقة منها تطورات األوضاع األخيرة في اليمن.
وذك��ر البيت األبيض في بيان أن موناكو قدّمت نيابة عن
الرئيس باراك أوباما التعازي في «مقتل رجال األمن السعوديين
أخيرا ً في هجوم إرهابي على الحدود مع العراق».

اليمن يقيل اثنين من م�س�ؤولي الأمن
على خلفية تفجير �صنعاء
أعلن مسؤول أمني أن وزي��ر الداخلية اليمني اللواء جالل
ال��روي��ش��ان أق��ال أم��س رئيسي كلية الشرطة ون���ادي ضباط
الشرطة في العاصمة صنعاء بعد يوم من انفجار سيارة مفخخة
بمحيط الكلية القريبة من النادي ،ما أسفر عن سقوط عشرات
القتلى والجرحى.
وذكر المسؤول األمني أن الرويشان أقال العميد عبد الله هران
رئيس كلية الشرطة وقام بتعيين مدير أمن محافظة تعز األسبق
العميد عبد الله قيران بديالً منه .وأش��ار إلى أن الوزير أيضا ً
أصدر قرارا ً بتعيين العميد حسن القحطاني مديرا ً لنادي ضباط
كلية الشرطة بدال ً من العميد عبد الخالق الصلوي.
ً
وعلى الصعيد نفسه ،وجه وزير الداخلية اليمني أيضا بعالج
جرحى تفجير أول من أمس على نفقة الوزارة خارج البالد ممن
تعذر عالجهم في الداخل ،بحسب بيان نشره الموقع االلكتروني
للوزارة.
وأعلنت الشرطة اليمنية أم��س أن حصيلة ضحايا حادث
تفجير سيارة مفخخة أمام كلية الشرطة بالعاصمة صنعاء،
ارتفعت إلى  37قتيالً ،إضافة إلى  66جريحا ً حالة بعضهم
وصفت بالخطيرة ،وال تزال األجهزة األمنية تجري تحقيقاتها
لمعرفة منفذ تلك العملية.

