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تكريم �أمهات و�أرامل �شهداء الجي�ش

ممثل قهوجي :القيادة تتطلع �إليكن
بعين الإكبار والتقدير
نظمت «الجمعية اللبنانية
ال��خ��ي��ري��ة ل�لإص�لاح وال��ت��أه��ي��ل»
احتفاال ً لمناسبة عيد األم وتحية
ألمهات شهداء الجيش ،برعاية قائد
الجيش العماد جان قهوجي ممثالً
بالعميد المهندس يوسف جابر
في مقر غرفة التجارة والصناعة
والزراعة بطرابلس.
بداية النشيد الوطني عزفته فرقة
موسيقى الجيش ثم دقيقة صمت
ح��دادا ً عن أرواح شهداء الجيش،
ت�لاه��ا ع���رض فيلم وث��ائ��ق��ي عن
زيارات لقائد الجيش يتقفد خاللها
مواقع تمركز عناصر الجيش في
مختلف المناطق.
وألقى جابر كلمة قهوجي وقال
فيها« :أيتها األم��ه��ات وال��زوج��ات
إذا كانت األم تتبوأ ه��ذه المكانة
السامية في الوجدان العام ،فإن
مكانتها ف��ي وج���دان مؤسستنا

العسكرية تبقى األعظم واألسمى،
كيف ال وهي التي تدفع بأبنائها عن
رضا وقناعة لالنضواء تحت راية
ه��ذه المؤسسة على رغ��م إدراكها
المسبق أن طريق الجندية محفوف
ب���األش���واك وال��م��خ��اط��ر ،ومعبد
التضحية وص��وال ً إلى اإلستشهاد
في سبيل لبنان».
وقال« :من هنا فإن قيادة الجيش
تتطلع دائما ً بعين اإلكبار والتقدير
ال��ى أم��ه��ات ال��ش��ه��داء وزوجاتهم
وجميع أف���راد عائالتهم ،كونهم
يمثلون بالنسبة ال��ي��ه��ا ال��ج��زء
األغلى من إرث الجيش وحاضره
ومستقبله والوفاء لهم هو بمنزلة
الوفاء للشهداء األبرار الذين بذلوا
أرواحهم الطاهرة من أجل أن نبقى
ونستمر».
ث��م ال��ق��ت المحامية غ�لادي��س
زخ����ور ك��ل��م��ة أم���ه���ات وزوج����ات

تسليم الدروع

الشهداء فقالت« :مرة اخرى نؤكد
أنه ليس لإلستسالم مكان عندنا
تماما ً كما هو مرفوض في مؤسسة
الشرف والتضحية وال��وف��اء ،وقد
اختار أبطالنا طريقهم باختيارهم
واختيارنا وحينما دعا الواجب لبوا
ما كان أن نذروا أنفسهم له».
وألقى عضو المجلس الشرعي
اإلسالمي األعلى محمد المراد كلمة
اعتبر فيها أن «جيشنا اليوم يواجه
أكبر التحديات والمخاطر كما القوى
األمنية ،لكننا مؤمنون ب��أن هذا
الجيش القوي المؤمن المتعاضد
وأمام المؤسسة العسكرية العظيمة
بتضحياتها وأيضا ً باتحاد وتالحم
هذا الشعب مع الجيش ،قوة جيشنا
تكبر وتتعاظم بهذا اإللتفاف حول
ه��ذه المؤسسة ،وه��و ال��ذي يمثل
جزءا ً أساسيا ً من بنية مجتمعنا».
ث���م ت��ح��دث��ت رئ��ي��س��ة جمعية
اإلصالح والتأهيل فاطمة بدرا التي
توجهت إلى المحتفى بهن بالقول:
«أيتها األم��ه��ات أنتن ع��ز لبنان،
وفخر ه��ذا ال��زم��ان ،أنتن اللواتي
أرضعتن حب الوطن ألبنائكن مع
الحليب ،وزرعتن االيمان والمحبة
وال��وط��ن��ي��ة وال��ج��رأة والشجاعة
في قلوبهم وعقولهم ،فأزهر ذلك
مالحم بطولية سطرها أبطالكم في
ساحات الفداء ،دفاعا ً عن األرض
والعرض ضد العدو الذي يتربص
بنا شراً ،وضد اإلرهاب الذي يريد
زعزعة أمننا واستقرارنا ،وإدخالنا
في آت��ون ح��روب عبثية ال تنتهي
وجر الويالت تلو الويالت».
وفي الختام تسلمت بدرا شهادة
تقدير م��ن ق��ائ��د الجيش ،كما تم
تقديم درع تكريمي لقهوجي تسلمه
جابر ،وتم تكريم الداعمين وتوزيع
مئة درع تكريمية ألمهات وزوجات
شهداء الجيش.

«�أمل» في ذكرى الق�سم� :سنبقى ندافع
عن الوطن ّ
�ضد «�إ�سرائيل» والإرهاب
لمناسبة الذكرى الواحدة واألربعين لخطاب القسم خلف اإلم��ام السيد
موسى الصدر ،جددت حركة «امل» في بيان لمكتبها السياسي «العهد والقسم
وتأكيد مواقفه بأن ثروة لبنان في كفاءة إنسانه ،وأن دوافع الصدر نبعت من
اإليمان بالله والسعي لصيانة الوطن واإلهتمام بكرامة اإلنسان».
وأكدت الحركة أنها «ستبقى تمثل القاعدة الحضارية للوطن ،ولربط حاضره
بماضيه ومستقبله ،وانها تحفظ لبنان وفي قلبه الجنوب (األمانة التي يجب
أن تحفظ بأمر من الله والوطن) ،وستبقى تعمل من أجل الدفاع عن حدود
الوطن بمواجهة العدوانية «اإلسرائيلية» واإلرهاب التكفيري ،وستبقى تعمل
من أجل بناء الدولة والعبور الى الوطن ،عبر تعزيز مشاركة جميع اللبنانيين
في كل ما يط ّور الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية».
وأعلنت أنها «سوف تواصل معركتها ضد العنف والظلم والحرمان والتمييز
الطائفي والتمزق الوطني وصوال ً الى إلغاء الطائفية السياسية ،وستبقى
تعمل من أجل تعزيز الجيش عدة وعديداً» ،موجهة «التحية ألبطاله على
التضحيات في مواجهة الخطر الصهيوني وصنيعته اإلرهاب االسود الذي
يجتاح المنطقة».
واذ اعتبرت «أن ملء الشغور الرئاسي يمثل حاجة وضرورة وطنية» ،رأت
«ان استمرار «داعش الفراغ» يؤدي إلى تعطيل مؤسسات الدولة» ،مؤكدة
«تمسكها بضرورة أن تكون آلية اتخاذ القرارات في الحكومة منسجمة مع
الدستور».
وإذ أشارت إلى «أننا نعيش واقع عالم عربي ممزق ومتوتر ومهدد بتقسيم
المقسم على وقع اختطاف بعض الجغرافية السورية والعراقية ،بواسطة
اإلره���اب» ،دعت «القوى الحريصة على وح��دة أقطارها إلى حل المسائل
سياسياً ،والتوحد حول كبح اإلرهاب التكفيري وبناء ديموقراطيات ملموسة».
ورأت «أن المطلوب بناء الثقة في العالقات العربية العربية واستعادة العمل
العربي المشترك وبناء وصنع اإلستقرار واإلزدهار في عالمنا العربي والتفاهم
مع الجوار اإلقليمي المسلم خصوصا ً إي��ران لما فيه مصلحة األمن القومي
العربي».
وشددت على»أن قضية فلسطين ستبقى تمثل قضيتنا المركزية» ،معتبرة
أن «السالم سيبقى مفقودا ً إذا لم يتحقق السالم العادل والشامل في الشرق
األوسط ويحقق الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية».
وأك��دت «في هذا اليوم المجيد من تاريخ الحركة ،استمرارنا بااللتزام
بالثوابت الوطنية التي أرسى قواعدها االمام القائد السيد موسى الصدر ،التي
حفظت الوطن موحدا ً بحدوده وكيانه».

زار والرفاعي ال�سيد ح�سين

فار�س :الجامعة تتعر�ض لإ�شكاالت طائفية

وقع أمس عدد من الجرحى ج��راء إط�لاق نار لدوافع
شخصية.
فقد أطلق شخص في مخيم البداوي النار باتجاه أحد
الموقوفين في مقر اللجنة األمنية المشتركة ،وهو من
النازحين الفلسطينيين من مخيمات سورية ،فأصابه
برجليه ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة
للعالج.
واتضح أن مطلق النار الذي أوقفته القوة األمنية في
المخيم ،قد أق��دم على فعلته ألن المعتدى عليه كان قد
اعتدى جنسيا ً على ابن مطلق النار قبل أشهر ،وأن األخير
تم تسليمه إلى السلطات األمنية اللبنانية التي أوقفته،
بعد أخذ تعهد عليه أن ال يعود إلى المخيم بعد انقضاء
فترة سجنه ،ولكنه بعد خروجه من السجن ع��اد إلى
المخيم وجرى توقيفه ثانية من قبل اللجنة األمنية بعد
إشكال حصل معه ،وعندما علم والد الطفل بوجوده في
مقر اللجنة توجه إلى المكان وأطلق النار عليه.
وفي البقاع أدخل (عباس ع ).ليل أول من أمس إلى
مستشفى رياق العام على إثر تعرضه للضرب بآلة حادة
على ظهره ورأسه من قبل كل من (علي ح ).وشقيقه محمد،
نتيجة إشكال فردي في علي النهري – زحلة».
كذلك أقدم مجهولون يستقلون سيارة من نوع crvعلى

امرأة فقدت في المتن

لجنة الأ�سير �سكاف جالت في الجنوب
زار وفد من لجنة أصدقاء األسير
يحيى سكاف يرافقهم وفد شمالي
ضم مخاتير من المنية وطرابلس
وحشدا ً من أصدقاء األسير سكاف،

الوفد عند بوابة فاطمة

ال��ش��ري��ط ال��ح��دودي م��ع فلسطين
المحتلة وتوقفوا عند بوابة فاطمة
التي تربط لبنان بفلسطين .وانتقل
ال��وف��د إل��ى معلم مليتا السياحي

الجهادي في إقليم التفاح ،وكان في
استقباله مدير المعلم أبو مصطفى
حجازي ال��ذي رحب بالوفد مشيدا ً
بلجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف
لدورها الوطني الداعم للمقاومة.
وأك��د جمال سكاف باسم الوفد
الثوابت التي س��ار عليها الشهداء
وال��ج��رح��ى واﻷس���رى ف��ي مواجهة
اإلحتالل الصهيوني البغيض.
واعتبر «أن هذه اﻷرض تحررت
بفضل تضحيات المقاومين ودمائهم
الذكية التي روت أرض الوطن فأنبتت
ن��ص��را ً كبيرا ً نعتز ب��ه وستتذكره
اﻷجيال القادمة بكل فخر وإعتزاز».
وألقى إم��ام مسجد النبي يوشع
ف��ي المنية الشيخ أح��م��د الحالق
كلمة أصدقاء اﻷسير يحيى سكاف
حيا فيها أهل الجنوب الذين طردوا
االح��ت�لال ،وأك���د أن ال��م��ق��اوم��ة هي
ال��ط��ري��ق ال��وح��ي��د لتحرير اﻷرض
واﻷسرى وعلى رأسهم اﻷسير يحيى
سكاف.

خري�س� :إن�شاء تحالف ر�سمي لدول المنطقة
هو اال�ستراتيجة الأف�ضل للأردن لمواجهة «داع�ش»
حوار :بتول عبدالله
يحاول األردن بشتى الوسائل
النأي بنفسه عن اإلرهاب التكفيري
المتفشي في المنطقة ،ويقول
محللون إنه يحاول بذلك تفادي
ارتداد تنظيم «داعش» عليه ،فيما
الشعب األردني بات يعي جيدا ً
ضرورة القضاء على «داعش»
وأخواته .وفي هذا اإلطار ،يرى
األمين العام المساعد التحاد
المحامين العرب سميح خريس
أن إنشاء تحالف رسمي أردني
– سوري – لبناني – عراقي هو
االستراتيجية األمثل التي يجب
أن يتبعها األردن لمواجهة المد
«الداعشي».
يتزامن ذلك مع بزوغ حالة
فريدة في الحياة السياسية األردنية
بعد االنشقاقات والخالفات
التي عصفت بجماعة «اإلخوان
المسلمين» أخيراً ،اعتبر خريس
في حديث لـ«البناء» ،أنه منذ بروز

خريس متحدّثا ً إلى الزميلة عبدالله
ما يسمى «الربيع العربي» انقسم
«اإلخوان» إلى تيارين «الصقور»
و«الحمائم» ،تيار «الحمائم» تغطرس
على الحكم األردني منذ استالمه
الحكم في مصر وإدارة المعارك في

{ هل ما زال األردن بمنأى عن اإلرهاب المنتشر في
المنطقة؟

 اإلرهاب ليس بعيدا ً من أي جز ٍء من األردن والمنطقةالمحيطة ألنه مرتبط بالغرب الذي صنعه خدمة للعدو
الصهيوني.

{ هل صحيح أن الشارع األردني يشهد انقساما ً في
شأن مشاركة المملكة في الحرب على «داعش»؟

 غالبية الشارع األردن��ي مصطف مع المقاومة ومعمبدأ القضاء على «داعش» إال أنهم ضد دخول أي جندي
أردني األراضي السورية.

{ ما هي االستراتيجية األنسب ل�لأردن لمكافحة
اإلرهاب؟

يحصن الساحة الداخلية
 األسلوب األفضل ال��ذيّ
األردن��ي��ة هو إنشاء تحالف رسمي أردن��ي – س��وري –
لبناني – عراقي لمواجهة المد «الداعشي».

جرحى ب�إطالق نار لدوافع �شخ�صية
وتوقيف الع�شرات بجرائم متنوعة
إطالق النار على سيارة من نوع  GMCسوداء يقودها
المختار محمد أحمد عواضه في رأس العين في بعلبك،
ما أدى إلى إصابته في رجله ونقل إلى إحدى مستشفيات
المدينة.
وعلم أن عملية إطالق النار جاءت على خلفية ثأرية.
على صعيد آخر ،عممت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي  -شعبة العالقات العامة ،بناء على إش��ارة
القضاء المختص ،أوصاف وصورة المفقودة مرام أحمد
رمضان ،مواليد عام  ،1991سورية الجنسية ،التي فقدت
في  2015/2/17بطريقة غامضة من منزلها الزوجي
الكائن في زرعون قضاء المتن ،ولم تعد حتى تاريخه ،وهي
معتدلة البنية ،طول قامتها  165سنتمترا ً تقريباً ،بيضاء
البشرة ،شعرها كستنائي اللون ،وعيناها عسليتان.
وطلبت المديرية ممن شاهدها أو لديه أي معلومة عنها
أو عن مكان تواجدها ،الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة
القضائية الكائن في مجمع الجديدة ،بالقرب من قصر عدل
الجديدة ،أو اإلتصال على أحد الرقمين  01/900391أو
 ،01/901203لإلدالء بما لديه من معلومات.
كما صدر عن المديرية العامة لقوى االمن الداخلي ـ
شعبة العالقات العامة بالغ جاء فيه «توافرت معلومات
لدى شعبة المعلومات حول قيام أحد األشخاص بترويج
المخدرات وتجارة األسلحة في مناطق مختلفة من محافظة
جبل لبنان ،وبخاص ٍة ضمن قضاء كسروان.
وبنتيجة المتابعة والرصد تمكنت إح��دى دوري��ات
الشعبة المذكورة بتاريخ  2015/03/15من توقيفه في
محلة عرمون ضمن نطاق فصيلة درك غزير ،ويدعى :أ.
ق( .مواليد عام  ،1982لبناني) .وضبط بحوزته بندقية
حربية من نوع « »MP5ومسدس حربي من نوع «غلوك»
مع متمماتهما ،كما تبين أن��ه مطلوب للقضاء بموجب
 4م��ذك��رات وخ�لاص��ات أح��ك��ام بجرائم ت��ج��ارة أسلحة
ومخدرات وجلب منفعة ،من بينها خالصة حكم تقضي
بحبسه مع األشغال الشاقة المؤبدة .وسلم الموقوف إلى
القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه ،بناء على إشارة
القضاء المختص».
كذلك ،و«نتيجة للتحريات واالستقصاءات المكثفة،
تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك اإلقليمي
من توقيف المدعو م .م ،.مواليد عام  ،1978لبناني،
وضبطت بحوزته تسعة غرامات من مادة الهيرويين .كما
عثر داخل منزله الكائن في محلة المريجة على  43حقيبة
يد نسائية مختلفة األحجام وسكين خنجر.
وأعلنت المديرية العامة لألمن العام في تقريرها
األسبوعي عن توقيف عدد من األشخاص بتهم ارتكاب
أفعال جرمية.

تحدث لـ«البناء» عن التناق�ض في �سيا�سة الأردن تجاه الإرهاب

{ بمعزلٍ عن التنسيق الدولي ،ما الذي يمنع األردن
من التنسيق مع دول الجوار(لبنان  -سورية  -العراق)
التي تواجه اإلرهاب عينه؟
 السلطات األردنية تطرح نفسها كبلد متحالف معأميركا قبل ال��ع��رب ،وب��رأي��ي العمود الفقري لمكافحة
اإلرهاب هو بناء تحالف بين األردن ودول الجوار كأساس
يُرتكز عليه ،وبعدها أهالً وسهالً بالجميع باستثناء العدو
الصهيوني.

السيد حسين مجتمعا ً إلى فارس والرفاعي
زار النائبان مروان فارس وكامل الرفاعي ،رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور
عدنان السيد حسين في مكتبه في رئاسة الجامعة.
وأفاد بيان وزعته دائرة العالقات العامة في رئاسة الجامعة ،أن النائبين
فارس والرفاعي «أبديا وقوفهما إلى جانب الجامعة اللبنانية ودعمها في
المجلس النيابي لتبقى الصرح العلمي والثقافي الجامع ،كما أكدا استقالليتها
وإبعادها عن التدخالت الفئوية التي من شأنها إعاقة دورها ،ال سيما أنها الصرح
الذي رفد لبنان بطاقات وقدرات ورجاالت أغنوا الوطن في علومهم وثقافتهم».
وقال فارس «إن زيارة رئيس الجامعة ،جاءت لتأكيد أهمية الجامعة في
الحياة السياسية واإلجتماعية في لبنان» ،الفتا ً إلى أن «الجامعة تتعرض
إلشكاالت ذات طابع طائفي .فالتعيينات التي تتم في إدارة الجامعة ال تتم على
معيار طائفي ،لكن الذين يريدون أن تخضع الجامعة لهذا المعيار وإن كانوا
سياسيين ،إنما يسيؤون للجامعة بهذا الموقف ،ألن الجامعة هي مؤسسة
مشابهة لمؤسسة الجيش فكما لم يعرف الجيش اللبناني اتجاهات طائفية في
داخله ،فإن الجامعة ال تعرف هذه االتجاهات».
وقال« :نحن في اللجان النيابية ندعم هذا االتجاه ونريد الجامعة كما هي
عليه وليس كما يريدها بعض السياسيين من خالل التعيينات التي يعملون
عليها».

مراد يكرّم معلمي «الغد الأف�ضل»
ويدعو المغتربين �إلى تعليم �أبنائهم العربية
أقام أبناء الجالية اللبنانية في مدينة فالنسيا الفنزولية إحتفاال ً مركزيا ً
لمناسبة زيارة رئيس اللقاء الوطني الوزير السابق عبدالرحيم مراد فنزويال
وجولته على عدد من دول أميركا الجنوبية ،وذلك بحضور رئيس برلمان دول
منظومة الميركسول ورئيس والية فالنسيا إضافة إلى عدد من أبناء الجالية.
وألقى مراد كلمة دعا فيها المغتربين إلى»اإلجتهاد في العمل لشرح حقيقة ما
يجري في البالد العربية وماهية اإلسالم الحقيقية ،وتبيان أن اإلسالم بريء من
األفعال اإلجرامية التي تمارس باسمه».
وشكر مراد المغتربين «الذين يرسلون المساعدات ألهاليهم في الوطن
ويودعون األم��وال في المصارف اللبنانية» .ودعا المغتربين إلى «التمسك
بالقيم العربية وتعليم أبنائهم اللغة األم».
كما كرر شكر فنزويال والبرازيل واألرجنتين «لمواقفهم المناصرة للقضية
الفلسطينية والقضايا العربية المختلفة».
من جهة أخرى ،أقام مراد ممثالً بالمدير العام لمؤسسات «الغد األفضل»
حسن عبدالرحيم مراد حفل غداء تكريما ً للمعلمين ،وذلك في الجامعة اللبنانية
الدولية  -الخيارة ،في حضور قائمقامي البقاع الغربي وسام نسبيه وراشيا
نبيل المصري ،محمد القرعاوي وفاعليات.
بعد النشيد الوطني قدمت المعلمة هال الحسين االحتفال وتحدث يوسف
البسط باسم معلمي الغد االفضل ،معتبرا ً «ان رسالة التعليم هي محاربة
االنهيار والتخلف ودحر التقوقع».
وكانت كلمة لمراد توجه فيها إلى المعلمين بالقول« :إنكم تزرعون الغرس
الطيب في وطننا الذي نسعى لكي يكون غده أفضل».
وأوضح ان «عبدالرحيم مراد يسعى من خالل هذه المؤسسات إلى ترسيخ
كرامة اإلنسان» ،معتبرا ً أن «التأخير في إنجاز المشاريع السبعة التي وعدنا
بها مرده إلى عراقيل سياسية».
وأكد «دعم الجيش في وجه اإلرهاب الذي يتربص بنا شرا ً عند حدود السلسلة
الشرقية» ،منتقدا ً «تناقض مواقف البعض من أجل كرسي أو منصب».

مراد متحدثا ً في حفل تكريمه بفنزويال

{ ك��ي��ف ت��ف��س��ر ال��ت��ن��اق��ض ف��ي ال��س��ي��اس��ة األردن��ي��ة
تجاه اإلره���اب ،حيث يحارب «داع��ش» في العراق عبر
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي التحالف ال��دول��ي ،بينما ي��دع��م «جبهة
النصرة» في سورية علما ً أن «داعش و«النصرة» وجهان
لعملة واحدة من منظار المجتمع الدولي؟

 يقف األردن في المنطقة الرمادية منذ البداية ،حيثيريد إرض��اء الجميع والدليل على ذلك يتلخص في ما
يلي :من جهة ،سمح بتدريب المعارضة المسلحة داخل
أراض��ي��ه وسهّل عملية تدفق المسلحين إل��ى سورية،
ومن جهة ثانية ،شاهدت بأم عيني كيف تقوم السلطات
األردن��ي��ة بإلقاء القبض على المسلحين العائدين من
األراضي السورية والحكم عليهم بالسجن خمس سنوات
وحبس الذين يغادرون األردن للقتال في سورية لمدة
سنتين ونصف السنة.

{ الكثير م��ن الصحف العربية واألجنبية تتحدث
عن تدريب األردن لما يسمى «المعارضة المعتدلة» في
سورية ،على الصعيد القانوني يعد ذلك جريمة عدوان
ألنها تستهدف دولة عضوا ً في األمم المتحدة .السؤال
ه��و م��ا ه��ي اإلج����راءات ال��ت��ي يمكن الحكومة السورية
اتخاذها ضمن هذا السياق؟

 لسورية مرجعيتها القانونية ،هذا السؤال يجعلنانخوض في القانون الدولي وذلك يتوجب علينا الحديث
عن أدلة وإثباتات ال نملكها حالياً .لذا لن أستطيع اإلجابة
عن هذا السؤال.

{ ه��ل ي��ح��ق للجيش ال���س���وري اس��ت��ه��داف غرفة

سورية العتقاده أنه سيسيطرعلى
الحكم فيها ،معتبرا ً أن شعبية
«اإلخوان» تتراجع بعد استشهاد
الطيار معاذ الكساسبة.
وفيما يلي نص الحوار:

العمليات ف��ي األردن ال��ت��ي ت��ق��وم بتوجيه الجماعات
المسلحة في سورية في حال تثبتت السلطات السورية
من ذلك؟
 أجاد النظام في سورية فن إدارة الصراع ،حيث لميجر نفسه لمغادرة بيته وفتح جبهة خارجية مع أي دولة
مجاورة ،ولو أرادت سورية استهداف كل من يستهدفها
لدخلت في مواجهة مع تركيا التي تدفق منها عشرات
اآلالف من اإلرهابيين وهناك العديد من التسجيالت وأفالم
الفيديو التي تؤكد ذلك.

{ ما هي برأيك أسباب انقسام «اإلخوان المسلمين»
في األردن وما هي األهداف والنتائج؟

 «اإلخ��وان المسلمون» هم التنظيم العربي الوحيدانشقاق منذ والدته عام 1928
الذي لم يحصل فيه أي
ٍ
ومرد ذلك إلى األسباب التالية:
هذا التنظيم هو صنيعة بريطانيا.
ال يمكن ألي من أعضاء «اإلخوان المسلمين» الحصول
على المال إال من مكتب التنظيم الدولي للجماعة وبالتالي
إذا ما انشق جزء منهم في بل ٍد ما لن ينعكس ذلك على
الجماعة في بل ٍد آخر.
يعتمدون ثقافة السمع والطاعة.
منذ نشوئهم في األردن ،كانوا الطفل المدلل للحكم هناك
وقد ولدوا لمقاومة القوميين والشيوعيين.
وال بد لنا من التذكير أنه منذ بروز ما يسمى «الربيع
العربي» انقسم «اإلخ����وان» إل��ى تيارين «الصقور»
و«ال��ح��م��ائ��م» .تيار «الحمائم» تغطرس على الحكم
األردني منذ استالمه الحكم في مصر وإدارة المعارك في
سورية ،معتقدا ً أنه سيسيطر على الحكم فيها ،بعد ذلك
رفضت الجماعة مجالسة السلطات األردنية للتفاوض
على قانون انتخاب ،ما أدى إلى تجميد الدولة ألموال
الجماعة المسجلة كجمعية خيرية في البالد ،أما ذراعها
السياسية فهو «تيار العمل االسالمي» األمر الذي خلق
تناقضا ً بين «اإلخوان المسلمين» انفسهم ،حيث ارتبط
بعضهم بالحكومة االردنية فيما ارتبط البعض اآلخر
بحركة حماس .ثم نشأت حركة «زم��زم» التي هي من
انتاج وإخراج معهد كارنيغي في واشنطن.
بعد ك��ل ه��ذه ال��ت��ط��ورات سلّمت الحكومة األردن��ي��ة
األموال المجمدة للمراقب العام األسبق لحركة «اإلخوان
المسلمين» عبد المجيد ذنيبات وواف��ق��ت على طلبه
بالترخيص للجماعة واعتبارها حزبا ً سياسياً ،ما يعني
أن حزب «ذنيبات» بات شرعياً.

{ من خالل التطورات السياسية التي حصلت في
المنطقة ،هل ترجح ارتفاع شعبية «اإلخوان المسلمين»
أم هبوطها؟

 بدأت شعبية «اإلخوان المسلمين» بالتضعضع بعدسقوطهم في مصر وغطرستهم داخل األردن ،خصوصا ً
بعد استشهاد الطيار معاذ الكساسبة ،حيث اكتفوا بإصدار
بيان نصه« :إدانة مقتل الطيار معاذ الكساسبة» ،ما أثار
غضب الشارع األردني ألن الجماعة لم تصف الكساسبة
بالشهيد ولم تدن تنظيم «داعش» بشك ٍل محدد.

النابل�سي انتقد الأزهر
ونفي الإمارات عائالت لبنانية
اعتبر الشيخ عفيف النابلسي خالل محاضرة في
«حوزة اإلمام الصادق» في صيدا أن «األزهر الشريف
لم يكن موفقا ً في اتهامه للحشد الشعبي بأنه ارتكب
مجازر بحق السنة» .وق��ال« :ال ن��دري ما ال��ذي دفع
األزهر الشريف المؤسسة اإلسالمية العريقة إلصدار
بيان ال يمت للحقيقة بصلة ،ويبدو أنه تأثر باألكاذيب
واإلشاعات التي يتم تداولها في بعض وسائل اإلعالم
المعروفة األهداف والغايات» ،مستغربا ً «أن األزهر بدل
أن يتبين ما يجري على األرض بإرساله محققين سارع
إلى تبني موقف يكرس واقع االنقسام المذهبي ،ويعتبر
بحق مخيبا ً لآلمال ألنه يسيء إلى الشعب العراقي
الذي احتشد بكل فئاته من السنة والشيعة واألك��راد
والتركمان والمسيحيين لقتال اإلرهابيين التكفيريين
من الدواعش».
وأضاف« :أن االنتهاكات التي يتحدث عنها األزهر هي

محض خيال ،بل إننا نسأل األزهر الشريف عن تغاضيه
عن جرائم الدواعش واكتفائه ببعض البيانات الخجولة
التي ال ترقى إلى مسؤوليته التاريخية والشرعية».
ونبه الشيخ النابلسي األزه��ر بأنه ال يستطيع أن
«ينظر نظرة إزدواجية إلى اإلرهابين وبمعايير مغايرة،
فاإلرهابيون في مصر الذين يعيثون في األرض فسادا ً
يجب مقاتلتهم ودعم الدولة المصرية التي تحاربهم،
فيما ال يحق للعراقيين أن يقاتلوا اإلرهابيين الذين
دمروا تراث العراق ونهبوا نفطه وقتلوا من السنة أكثر
من الشيعة ،يبدو أن األزهر أضاع البوصلة».
وانتقد «نفي اإلمارات العربية أكثر من سبعين عائلة
لبنانية بال حجة سوى أنهم ينتمون لطائفة لطالما
التصق الشرف بها ،طائفة حمت لبنان وطردت العدو
«اإلسرائيلي» ورفعت اسم العرب الذين لم يعرفوا
سوى الخذالن والنكبات والنكسات أمام األعداء».

حل القيادة ال ُقطرية لـ«البعث» في لبنان
أعلنت القيادة القومية في ح��زب البعث العربي
اإلشتراكي في بيان أمس أنها قررت «حل القيادة القطرية
اللبنانية واعتبار كل ما اتخذته من إجراءات تنظيمية،
وما نتج عنها من ممارسات تتناقض والنظام الداخلي
للحزب الغياً».
وأعلنت «تشيكل قيادة قطرية موقتة في لبنان لفترة
إنتقالية مدتها عام والتواصل مع المنقطعين عن العمل
الحزبي وإنهاء حالة التسبب التنظيمي وإعادة تشكيل
القيادات الحزبية المتسلسلة وتفعيلها ،كذلك إبعاد
الحزب عن الممارسات والسلوكيات التي ال تصب
في مصلحته والتواصل مع القوى السياسية على
الساحة اللبنانية والتفاعل معها من خالل عمل مشترك

يستند إلى وحدة لبنان وعروبته وعالقاته المميزة مع
سورية ودعم المقاومة الوطنية اللبنانية ضد العدو
الصهيوني».
وتشكلت القيادة القطرية الجديدة والموقتة من :عبد
المعين غازي أمينا ً قطريا ً ورئيس المكتب المالي ،أديب
الحجيري رئيسا ً لمكتب التنظيم ،واصف رحيل رئيسا ً
لمكتب المنظمات الشعبية والنقابات ،عبد الحميد سقر
رئيسا ً لمكتب الشباب والطالب ،صبيح يونس رئيسا ً
لمكتب اإلع��داد والثقافة واإلع�لام ،أحمد عثمان رئيسا ً
لمكتب المهن ال��ح��رة ،بولس بطرس رئيسا ً لمكتب
العالقات العامة ،ونزيه عبدالخالق ،قاسم هاشم،
واصف شرارة وغسان صليبا أعضاء».

