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«�إ�سرائيل» تتح ّرك بوجه ترامب وتح�سم خيارها :ترويج دولي و�إعالمي لكلينتون

الإرهاب ظاهرة �إجرامية
�أم �صناعة ا�ستعمارية؟

 روزانا ر ّمال

*

أسامة العرب

لقد كان من آثار االستعمار ،أنّ أُسس التعليم ت َّمت في كثير من
البلدان العربية واإلسالمية ،وفقا ً لمناهج النظام الغربي ،ووسائله،
وغاياته .ولم تسلم من ذلك العلوم الدينية التي اعتراها الكثير من
المسح والتشويه ،خصوصا ً أنّ تاريخ المسلمين بر ّمته يد َّرس من
وجهة نظر الغرب الذي بثّ سمومه فيه ،وبحسب ما يلبّي مصالحه
السيادية في المنطقة .ومن هنا ،يمكن القول بأنّ رعاية االستعمار
لإلرهاب ارتكزت على موروث تاريخي مغلوط كتحريف لتفسير
آية أو حديث أو رواي��ة تاريخية مفبركة ،يجري االستناد إليها من
يمت إلى الدين الحنيف بصلة.
أجل تشريع عمل إجرامي بغيض ال ّ
أما المق ّررات الدينية الصحيحة فحذف الكثير منها ،أو خ ّففت
لتكون مجرد ومضة روحية خافتة الضياء ،ضعيفة التأثير ،وما
ي��د ّرس منها ال يفي بالقدر الواجب تعلّمه على ك ّل مسلم في أمور
عقيدته ،وعباداته ،ومعامالته ،إال أنّ أش ّ��د من ذلك وأعظمه خطرا ً
توجه الصهيو  -أميركي إلى دعم األفكار التكفيرية
التّكفير ،حيث ّ
خالفا ً لألصول الدينية الثابتة ،مما ر ّتب على ذلك استباحة الدماء
واألم � ��وال ،واالع��ت��داء ع�ل��ى ح�ي��اة ال �ن��اس اآلم�ن�ي��ن المطمئنين في
أي عاقل منا ،أن يجري
مساكنهم ومعايشهم .فيما لو استطاع ّ
تحقيقا ً علميا ً بسيطا ً باألمر ،لكشف زيف هذا التحريف المادي أو
المعنوي ال��ذي اعترى تفسير اآلي��ات أو األح��ادي��ث ،والستطاع أن
يعرف بحق ص��ورة اإلس�لام المنفتح وأن يقطع خيوط االحتيال
والدجل.
وهنا نتذكر الجملة الشهيرة التي قالها الرئيس األميركي السابق
رونالد ريغان عندما استقبل وفدا ً يمثل قادة «طالبان» بعد اإلعالن
عن دعم الواليات المتحدة لهم بالمال والسالح« :اإلسالم في خطر
وأنتم اليوم حماته بمواجهة الم ّد الشيوعي» ،ذلك أنّ الواليات المتحدة
أرادت حينها محاربة االتحاد السوفياتي في أفغانستان .هذا عدا عن
أنّ تجربة أميركا في أفغانستان لم تنكرها اإلدارات األميركية ،حتى
أنّ هيالري كلينتون تحدّثت عن هذا األمر في مراجعة قدّمتها أمام
إحدى لجان الكونغرس األميركي منذ فترة قريبة ،حين أشارت إلى
أنّ تو ّرط األميركيين في معركة باردة مديدة مع االتحاد السوفياتي،
دفع إدارة الرئيس األسبق رونالد ريغان إلى ضخ األموال والسالح
إلى اإلرهابيّين ،مشير ًة إلى أنّ ذلك أدّى إلى تنامي قدرة أصدقاء
األمس ،بحسب قولها.
ومن ثم مؤخرا ً أعلن رئيس وكالة المخابرات األميركية السابق
«جيمس وولسي» في جلسة سرية عقدت عام  2006حول «مرحلة
ما بعد غ��زو ال�ع��راق» ،ما يلي« :سنصنع لهم إسالما ً يناسبنا ،ثم
نجعلهم يقومون بالثورات ،ثم يت ّم انقسامهم على بعض بالنعرات
التعصبية ،ومن بعدها قادمون للزحف وسوف ننتصر» ،وأضاف
«إذا استطعنا إقناع الشعوب في العالم العربي بأننا في صفهم،
فإننا سننجح كما نجحنا في الحربين العالميتين األول��ى والثانية
والحرب ال �ب��اردة ...وإذا نجحنا في العراق فسننتقل إل��ى سورية
وليبيا واألخريات ...نحن نريدكم أن تعرفوا أنه آن األوان وللمرة
أي أميركا -
الرابعة خالل الـ 100عام الماضية أن تبدأ هذه الدولة ّ -
وحلفاؤها بالزحف لتحصد االنتصار» ،وقد انتشر خطابه هذا بفعل
شريط فيديو بثته قناة «الحياة» المصرية ضمن برنامج «الحياة
اليوم» .وبهذه الطريقة ،عملت الويالت المتحدة المتغطرسة على
تعزيز نفوذها وسطوتها وهيمنتها على الدول الضعيفة من خالل
زرع الخاليا اإلرهابية الضاربة في أمن وسالمة تلك ال��دول بغية
إجبارها على أن تستغيث بقوة بالدول الراعية لإلرهاب نفسها.
وف��ي مقالة سابقة كتبها «جيمس وولسي» في نيسان /أبريل
العام  ،2003تحدّث فيها عن «الحرب العالمية الرابعة» التي أعقبت
أي ال�ح��رب ال �ب��اردة ،ق��ائ�لاً «إنّ ه��ذه ال�ح��رب ،ش��أن حروب
الثالثة ّ
الماضي العالمية ،ليست حربنا ض ّد شعوب منطقة الشرق األوسط،
وليست حربا ً بين بلدان ،بل هي حرب الحرية! ولهذا ،على أميركا
أن تقنع شعوب الشرق األوس��ط بأننا نقف إلى جانبها ،بالضبط
كما أقنعنا ليخ فاليسا وفاكالف هافل وأندريه ساخاروف بأننا كنا
إلى جانبهم ،وال شك في أنّ هذا سيتطلب وقتاً ،وسيكون صعباً».
أي حرية تتحدّثون؟ اإلجابة نجدها بالطبع لدى المن ّظرة
ولكن عن ّ
ك��ون��دول�ي��زا راي��س ف��ي حديثها الصحافي م��ع ج��ري��دة «واشنطن
بوست» في العام  ،2005والداعية إل��ى نشر «الفوضى الخالقة»
في الشرق األوس��ط ،أو لدى الجهبذ هيالري كلينتون ،التي أق ّرت
في كتابها الجديد «خيارات صعبة» ،بأنّ الجماعات التكفيرية كانت
صناعة أميركية اضطرارية ،أتت الستكمال مخطط دولتها بتقسيم
منطقتنا ولزرع الفتنة فيها ،بغية تحويلها إلى جزيئات مك ّونة من
سني وشيعي وكردي ويزيدي ومن عربي مسيحي بروتستانتي
وأرثوذكسي وكاثوليكي ودرزي.
أم��ا ال�ك��ات��ب الفرنسي ت�ي��ري م�ي�س��ان ،ف�ي��رى أنّ أم�ي��رك��ا عادت
ه��ذه ال�م��رة لتسيطر م��ن جديد على األوض ��اع ،ولكي تطيح بجيل
من الحكام بغية تنصيب اإلرهابيين مكانهم ،ولتفرض رؤيتهم
الظالمية على البالد التي يحكمونها ،من أجل مساندة الصهيونية
بحماية مصالح «إسرائيل» في المنطقة .وعلى ما يبدو ،فإنّ الويالت
األميركية و«إسرائيل» قد وجدتا أخيرا ً ضالتهما في السيطرة على
منطقة ال�ش��رق األوس ��ط ،م��ن أج��ل تنفيذ مخططاتهما فيه بعدما
فشلتا في احتالله عسكريا ً بصورة مباشرة ،ولهذا ،فإنّ أجهزتهما
المختلفة من المتوقع أن تستمر في صناعة المزيد من المنظمات
التكفيرية مستقبالً ،وذلك لمحاربة العرب والمسلمين بواسطتها
بالنيابة عنهما ،وإلبقاء هؤالء في دوامة طويلة ،ولكي يتسنّى لهما
الحقا ً أن تتف ّردا بالشرق األوسط الكبير وتستبيحا حرماته وأرضه
وسيادته كيفما تشاءان.
ولكن م��ع األس��ف الشديد ،ف��إنّ أميركا و«إس��رائ�ي��ل» ال تريدان
ل�لإس�لام أن يظهر بمظهره الحقيقي ،ول��ذل��ك فقد دفعتا الجهلة
الرتكاب الجرائم اإلرهابية باسم الدين ،وهذا أمر ال تق ّره الشريعة
اإلسالمية ،خصوصا ً أنّ كافة النصوص ال تجيز التعدّي ،وإنما
المقاومة والدّفاع عن األوط��ان ور ّد العدوان ،أو دفع كيد األعداء،
أي أنها قائمة على التصدّي للش ّر من أجل حماية المستضعفين ،ال
ّ
من أجل االعتداء عليهم ،وهذا األمر موضع إجماع عليه من المذاهب
اإلسالمية كافة وفرقها المختلفة.
ولذلك ،فإنّ المواجهة تتطلّب منا إصالح مناهج التعليم الديني
بما يتوافق مع األحكام الشرعية واألخالقية الثابتة منذ  1400سنة،
كما تتطلب أيضا ً مراقبة المق ّررات الشرعية عقيدة وعبادة وأخالقاً،
حتى يكون التعليم الديني مصدرا ً للهداية والتوجيه والتهذيب ال
مصدرا ً لزرع اإلجرام .ولكن ذلك لن يكون متاحا ً لنا إال إذا حاربنا
التعصب الطائفي والمذهبي من جذوره ،ذلك أنّ التعصب بح ّد ذاته
ّ
هو خ��روج عن أحكام ال��دي��ن ،ألن��ه من أعظم األم��ور ش��را ً وفسادا ً
ويج ّر على شعوبنا المصائب والويالت لكونه يمنع من سماع الحق
فضالً عن قبوله ،ويحمل على االنقياد لألهواء ،واالنغماس باألعمال
الالإنسانية باالستناد إلى حجج وبراهين واهية.
وأخيراً ،فإنّ اإلسالم كدين يتنافى بطبيعته مع الفكر التكفيري
يتوسل تحريف النصوص
«ال�م�ش� ّوه ألح�ك��ام��ه» ،خصوصا ً ألن��ه
ّ
الدينية ماديا ً أو معنويا ً بغية استعمالها بأعمال إجرامية .كما أنه
يتوسل بعض الفتاوى المز ّيفة التي يطلقها البعض رغبة في جاه
ّ
أو طمعا ً في مال أو تحقيقا ً أله��داف سياسية وسلطوية مشبوهة.
ولذلك ،فإنّ مسؤولية الجميع من الدول والعلماء والنخب والمثقفين
أن يقوموا بمواجهة ه��ذا الفكر الضاللي ال��ذي يطال كافة طبقات
المجتمع .كما يجب أن يكون هنالك مواقف شرعية وفقهية توعوية
من المراجع اإلسالمية كافة لمواجهة الجهل الديني ،ذلك أنّ الجهل
سبّب ك ّل بالء ورأس ك ّل خطيئة ،فالجاهل عدو نفسه قبل أن يكون
خطرا ً على الدين والمجتمع واإلنسانية جمعاء.
* محام ،نائب رئيس
الصندوق الوطني للمهجرين سابقا ً

تعيش الواليات المتحدة مرحلة حاسمة من تاريخها تمت ّد
حتى نهاية والية باراك أوباما في شقين أساسيين يحسمان
مصير هوية المرحلة المقبلة ،األول يتعلق بمسألة اإلرهاب
وإمكانية اعتباره ج��زءا ً من مخطط «س��اري المفعول» عند
أيّ اجندة س��واء كانت هوية الرئيس (أك��ان جمهوريا ً أو
ديمقراطياً) ،والثاني التقدّم نحو استحقاق رئاسي بمرشحين
مثيرين للجدل األول بشخصية مريبة وغريبة على رجال
الساسة األميركيين كرجل األعمال دونالد ترامب والثاني
بلفتة مغايرة تتمثل بإمكانية وصول أول امرأة لسدة الرئاسة
كالمرشحة هيالري كلينتون.
وبالحالتين تبدو فكرة الحسم عند الرأي العام األميركي الذي
اثبت انه تواق للتغيير وبعناوين عريضة ومبهرة ظاهريا ً غير
واضحة حتى الساعة .فالمرشحان هذه المرة لديهما ما يكفي
لجعل المعركة متقاربة ،فمرحلة اختيار اول رئيس اسود في
الواليات المتحدة تحكي هذه النزعة األميركية بالتمايز الذي
قد يجد فيه بعض الطامحين للتغيير وجها ً من وجوه االنتقال
الى مرحلة جديدة ما يبرز طريقة تفكير المقترع األميركي الذي
يبدو أنه يأخذ بعين االعتبار هذه الشكليات أكثر من اعتبار
انّ ه ّمه االساسي هو اختيار المرشح األكثر قدرة على حماية
وجه أميركا دوليا ً وإع��ادة العالقات الجيدة مع ال��دول التي
تض ّررت بفعل سياساتها التوسعية ،وخصوصا ً في الشرق
األوسط ،اضافة الى اختيار األكثر قدرة على تخليص العدد
الكبير والهائل من المواطنين األميركيين العاطلين عن العمل
من البطالة التي تجتاح البالد بشكل يشرح بعد معظمه عن
«السياسة» .وفي هذا اإلطار يطرح المرشح الجمهوري دونالد
ترامب رجل االعمال الشهير آف��اق عدة إلص�لاح ما افسدته
السياسات االقتصادية المتعاقبة اوال ً والسياسية التي أثبتت
فشلها ثانيا ً مع دول أصبحت تعتبر خصما ً لدودا ً لواشنطن

ّ
بغض النظر عن
توسع لم تعد قادرة عليها .وهنا
لحسابات ّ
شخصيته غير المحبّبة لدى الطبقة التي تعتبر تصريحاته
مته ّورة وال تتناسب مع صورة أميركا ،وبالتالي فإنّ فرص
ترامب في إرضاء هذه الفئة معدومة مقابل ما تقدّمه وزيرة
خارجية أميركا السابقة هيالري كلينتون كوجه من وجوه
الديبلوماسية واللياقة السياسية صاحبة العالقات الواسعة
دوليا ً والخبرة بملفات عدة ،خصوصا ً في ما يتعلق بالشرق
األوسط والملف الفلسطيني ـ «اإلسرائيلي» ما بات بالنسبة
لواشنطن اله ّم األكبر القادر على دهورة أمنها إذا أساءت مجددا ً
قيادة المنطقة هناك.
سيدة أميركا األول��ى سابقاً ،تنافس ترامب بما يمكن أن
يجعل منه مرشحا ً ضعيفاً ،لكن هذا ال يعني عدم وقوعها
امام مخاطر األخذ بعين االعتبار سياسة الحزب الديمقراطي
الذي تمثله وفشله في مسألة مكافحة اإلرهاب التي بدت أولى
اهتمامات أوباما منذ تسلّمه الوالية الثانية التي وعد فيها
بإخراج جنوده من أفغانستان بحلول أواخ��ر عام .2016
وهنا تحضر سورية وم��ا يعنيه من تطورات كارثية فيها
أنشأت فصائل إرهابية مضاعفة جعلت من مسألة العراق
وافغانستان جزءا ً بسيطا ً من مخاطر ما تمثله سورية بموقعها
القادر على تصدير اإلرهاب ألوروبا وبعدها الى أميركا .وهذا
ما أثبتته احداث اورالندو وغيرها من متفرقات واحداث اعادت
األميركيين إلى مشهد  11ايلول واستحضرت معها مخاوف
بهذا اإلطار استطاع ترامب استغاللها للهجوم على سياسة
أوباما من جهة ،وللحديث عن نيات تقديم يد التعاون مع
روسيا لمكافحة اإلرهاب.
ال تبدو حظوظ ترامب قادرة على االستقرار بالنسبة األعلى
التي وصل اليها اليوم ،ففي حديث سجل له حول «إسرائيل»
أثار ذعراً ،تحدث ترامب عن نيته مراقبة مسألة تقديم السالح
للدول الصديقة ،مقترحا ً فكرة بيعها ،وهنا بدت «إسرائيل»
قلقة أكثر من أيّ وقت مضى ،فحاول ترامب تصحيح موقفه
بسرعة ليدرك أنّ تل أبيب ركيزة أساسية للفوز.

يواجه ترامب اليوم حملة دولية منظمة تدعم هيالري
كلينتون بشكل كبير وواسع بدأها الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند وكشف معها النيات «اإلسرائيلية» التي ظهرت على
لسان عاصمة أوروبية بارزة كباريس ،وهي التي من المفترض
أن تقف على الحياد في مسألة من هذا النوع ،وأال تدعم جزافا ً
تحسبا ً لفوزه وإفساد العالقة
مرشحا ً أميركيا ً بوجه اآلخر
ّ
بين البلدين أوالً ،وضرورة عدم التدخل بشؤون خارجية من
هذا النوع ثانياً ،وفرنسا التي لها سابقة الدعم «اإلسرائيلي»
بوجه إيران حتى آخر لحظة من توقيع االتفاق النووي تقدّم
رسميا ً هذه الرغبة مجدّدا ً نيابة عن أوروبا.
يعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أنّ انتخاب المرشح
الجمهوري للرئاسة األميركية دونالد ترامب رئيسا ً للواليات
المتحدة «يمثل احتماال ً خطيرا ً سيجعل العالقات مع واشنطن
شائكة ويضع األميركيين امام مسؤولية هذا الخيار» ،وفي
حديث لمجلة اقتصادية «ليزيكو» ،يقول هوالند «إنّ انتخاب
ترامب خطير وس��ي��ؤدّي إل��ى تعقيد العالقات بين أوروب��ا
والواليات المتحدة».
يصب في خانة الترويج والترويج
من جهتها وبشكل الفت
ّ
المضا ّد تشير شركة «ايبسوس» للدراسات واألبحاث الدولية
بعد قيامها بدراسة في  25بلدا ً حول العالم إلى انّ هيالري
كلينتون تقدّمت بشكل كبير على منافسها دونالد ترامب بنسبة
 % 57من مجموع العينات في  25بلدا ً مقابل  13في المئة
فقط لترامب ،فيما قال  30في المئة م ّمن شملهم االستطالع
إنهم لم يتخذوا قرارا ً بدعم أي من المرشحين» ،الفت ًة إلى أنه
«لم يُعرب سوى  9في المئة من المواطنين في الدول الخمس
والعشرين التي شملتها الدراسة عن اعتقادهم بأنّ انتخاب
المثير للجدل ترامب سوف يحمل نتائج إيجابية على السالم
واألمن في العالم.
«إسرائيل» تتحرك بوجه ترامب وتحسم خيارها ...كلينتون
للرئاسة ،فماذا يقدّم أوباما في آخر واليته دعما ً لها؟

الحظ نائب من فريق
 8آذار أنّ فريق 14
بأي بيان
آذار لم يدل ّ
أو موقف بمناسبة يوم
القدس العالمي الذي
يهدف إلى التذكير دائما ً
بأولوية قضية فلسطين
عربيا ً وإسالميا ً على ما
عداها من قضايا ،ومع
أنّ النائب لم يستغرب
موقف  14آذار السلبي
من هذا الموضوع ،فإنه
تساءل عن جدية ما
يقوله باستمرار أركان
الفريق المذكور ،وال
سيما تيّار المستقبل
عن التزامه القضايا
العربية والتي تأتي في
طليعتها قضية فلسطين
وخصوصا ً القدس
والمسجد األقصى.

�سنحمي �أهل القاع برمو�ش عيوننا ولن ن�سمح بح�صول تهجير

ن�صراهلل في يوم القد�س :نحتاج �إلى ا�ستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب
أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
«أنّ المقاومة هي الطريق الوحيد المتاح أم��ام الشعب
الفلسطيني وشعوب المنطقة التي تعتدي عليها إسرائيل»
وتحتل جزءا ً من أراضيها وتطمع بخيراتها».
وأشار السيد نصر الله في كلمة متلفزة بمناسية «يوم
القدس العالمي» إلى «أنّ المفاوضات مع العدو اإلسرائيلي
أدت إلى إعطاء أغلب األرض للمحتل وإلى تطبيع العالقات
مع إسرائيل لتطويق المقاومين» ،مشدّدا ً على «أنّ طريق
المقاومة والصمود هو طريق واضح وال يحتاج إلى كثير من
االستدالل المنطقي والتاريخ والتجارب تؤكد هذا المعنى».
وقال السيد نصر الله« :منذ عقود تشكل محور المقاومة
في لبنان وفلسطين وعماده إيران وسورية وبدأ هذا المحور
يحقق ويصنع إنجازات حقيقية في لبنان وفلسطين وعلى
مستوى المنطقة واألمة ،وفي أوج هذا التأييد في األمة لهذا
المحور نجد أنّ هناك من دخل ليحبط هذا المحور وهذا
لمشروع».
وأضاف« :إنّ محاولة عرقلة محور المقاومة تمت عبر
طريقين :الطريق األول :أخذ المنطقة كلها إلى حروب وفتن
تحت عناوين كاذبة عبر الحديث عن الحرية والحقوق
ودفع بقدرات عسكرية وأمنية هائلة لهذه الحرب لضرب
حركات المقاومة وثقافة المقاومة وفكرها ،والهدف أن
تنسى األم��ة القضية الفلسطينية ،وال��ي��وم ما زال هذا
المشروع يسير بالزخم نفسه ،من سورية إلى العراق
واليمن والبحرين وليبيا ومصر وص��وال ً إلى باكستان
وأفغانستان وغيرها من الدول» .والطريق الثاني هو فتح
األبواب أمام إسرائيل وتقديمها كصديق وكجزء من معسكر
ما يسمى محاربة اإلرهاب (أي المقاومة ومحورها)».
وتابع السيد نصر الله« :الالفت هو أنّ األنظمة نفسها،
بل العائالت نفسها التي عملت على فتح الطرق لبريطانيا
والواليات المتحدة األميركية إلقامة الكيان اإلسرائيلي
هم أنفسهم يقاتلون اليوم لفتح الطريق أم��ام إسرائيل
ومحاربة حركات المقاومة لكي تبقى لهم عروشهم...
التاريخ يعيد نفسه فهم أنفسهم قبل عقود لم يقاتلوا ولم
يسمحوا بمقاتلة إسرائيل بل تآمروا على من حاربها».
وبمناسبة ي��وم القدس ،ق��ال السيد نصر الله« :منذ
انتصار الثورة اإلسالمية في إيران وسقوط الشاه حليف
إسرائيل وشرطي الخليج سقطت السفارة اإلسرائيلية
وح ّولها اإلم��ام الخميني إل��ى سفارة لفلسطين وقطع

م�شاركة ممثل المعار�ضة
ال�سورية في م�ؤتمر
هرت�سيليا تك�شف ما
تريده تلك المعار�ضة
العالقات مع الكيان الغاصب واعترف بوجود سفارة
لفلسطين ومن ثم أعلن آخر يوم جمعة في شهر رمضان
يوما ً عالميا ً للقدس بما يحمل هذا اليوم من بركة وروحانية
عالية لدى المسلمين».
وأشار السيد نصر الله إلى «أنّ اإلمام الخميني أعلن
عن هذا اليوم كي تبقى قضية فلسطين في الذاكرة وكي
يسلط الضوء في العالم واألم��ة على قضية فلسطين
وشعبها وعلى األسرى العرب والفلسطينيين في السجون
اإلسرائيلية وعلى ما يعانيه شعب فلسطين في الضفة

فل�سطين �أر�ض مغت�صبة وم�سروقة وتقادم الزمان
يحول الم�سروق �إلى ملك �شرعي لل�سارق
ال
ّ
ولو اعترف به العالم كله
وغ��زة الـ 48وفي دول الشتات» .وق��ال« :ه��ذا اليوم هو
يوم لإلضاءة على هذه المأساة ولرسم الطريق وتحديد
المسؤوليات بوضوح من دون مجامالت ديبلوماسية أو
سياسية».
وشدّد السيد نصر الله على «أنّ الحق الواضح بقوة
في هذا اليوم هو أنّ فلسطين من البحر إلى النهر أرض
مغتصبة ومسروقة من أهلها الشرعيين وأنّ تقادم الزمان
ال يحول المسروق إلى ملك شرعي للناهب والسارق ولو
اعترف به ك ّل العالم» ،مؤكدا ً «أنّ كيان إسرائيل الغاصب
ّ
يحق له ملكية أي ش��يء في
هو كيان ناهب س��ارق وال
فلسطين وال يجوز االعتراف به أو االعتراف بشرعيته».
وأض��اف« :في أسوأ الظروف وفي بعض الحاالت قد
يشعر شعب ما أو دولة ما أو حكومات ما بالضعف وهذا
الضعف قد يسوغ عدم الذهاب إلى الحرب ،لكنه ال يسوغ
القبول بالعدو اإلسرائيلي والتسليم له وإقامة عالقات
التطبيع أو التواطؤ معه ض ّد المقاومين والمجاهدين
أو الرافضين لالستسالم والخضوع وهذا ما يحصل مع
بعض األنظمة العربية ،حتى وصل األم��ر بالبعض أن
يصوِّت إلسرائيل في إحدى لجان األمم المتحدة» .وسأل
نصرالله« :لماذا تدافع عن إسرائيل بأي دين أو أخالق»؟
وجدّد السيد نصر الله الدعوة «لبعض األنظمة لعدم
االعتراف بإسرائيل وإعطائها الشرعية» ،وتوجه إلى
تلك األنظمة قائالً« :إذا كنتم غير أهل للمعركة المصيرية
ض ّد العدو اتركوا هذا األمر ألجيال وألناس سيرسلها الله
لكي تقوم بهذا الواجب الكبير ألنّ الله لن يترك عباده
المظلومين والمستضعفين في هذه المنطقة أو أي منطقة
ولن يترك مقدساته للتدنيس واالعتداءات بل سيرسل من
هو جاهز ومستعد للتضحية».
وأسف السيد نصر الله «ألنّ الشعوب التي تدافع عن
فلسطين المحتلة في يوم القدس نجد على ظهورها آثار
سياط العائالت الحاكمة في السعودية والبحرين»،

مشيرا ً إلى «أنّ هناك من يص ُّر على مواصلة الحروب في
المنطقة ودعم الجماعات التكفيرية» .وقال« :لو أنفقت
بعض األنظمة جهدها البشري والمادي الذي بذلته في
سورية واليمن لتح َّررت فلسطين عشر مرات».
ولفت السيد نصرالله إلى «أنّ إسرائيل اعترفت في
مؤتمر هرتسيليا بأنّ حزب الله قوة ال يستهان بها وتهدّد
أم��ن الكيان ،فالتصريحات اإلسرائيلية في هرتسيليا
عكست الرعب اإلسرائيلي من هزيمة داعش في سورية».
وأضاف« :إنّ مشاركة ممثل المعارضة السورية في مؤتمر
هرتسيليا تظهر الشكل الذي تريده المعارضة السورية».
وأش��ار السيد نصر الله إل��ى «أن ال جديد في الكالم
اإلسرائيلي حول معرفته الكثير عن المقاومة ألننا في
السابق كنا نسمع الكالم نفسه .ما الجديد في الكالم
اإلسرائيلي؟ هل أنكم سوف تدمرون؟ أنتم تدمِّرون منذ
عقود وال شيء جديدا ً في ما قاله المسؤولون اإلسرائيليون
سوى أنهم يكثرون من الكالم في هذه األي��ام .المهم ما
تعرفه المقاومة من المعلومات عن الك ّم الهائل من نقاط
ضعف وقوة العدو وكيفية إلحاق الهزيمة به».
وح��ول العالقة بين فصائل المقاومة الفلسطينية
واللبنانية ،قال السيد نصرالله« :اختلفنا في الرأي في
موضوع سورية مع بعض الفصائل الفلسطينية لكن في
موضوع فلسطين ال خالف ،وليس صحيحا ً ما تردّد عن
وقف الدعم اإليراني لبعض حركات المقاومة الفلسطينية
بسبب موقفها في سورية».
وحول االعتداءات اإلرهابية في بلدة القاع ،اعتبر السيد
نصرالله «أنّ هذه الهجمات اإلرهابية شكلت تطورا ً خطيرا ً
وسيكتشف البعض من هو المدير والمشغل الذي أرسلهم
إلى القاع عن سابق إصرار وتصميم» .ولفت إلى «أنّ ك ّل
المعطيات والمعلومات تؤكد أنهم لم يأتوا من سورية وال
من مخيمات مشاريع القاع ،إنما جاؤوا من جرود عرسال».
وسأل« :القاع بلدة مسيحية ولم تقاتل في سورية وليست

كاغ من ال�سراي :الجي�ش والقوى الأمنية اللبنانية
يقومان بعمل ا�ستثنائي وفي حاجة �إلى مزيد من الدعم
اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
س�لام ،في السراي الحكومية الممثلة
الشخصية لألمين العام لألمم المتحدة
سيغريد ك��اغ التي قالت بعد اللقاء:
«التقيت الرئيس س�لام قبل زيارتي
لواشنطن ون��ي��وي��ورك ،حيث سيتم
البحث في الوضع األمني واالستقرار
مع السلطات األميركية ومجلس االمن
الدولي ،وأعتقد أنها مرحلة صعبة جدا
للبنان».
وأضافت« :إنه وقت يجب أن نكون
فيه ح��ذري��ن ،ول��ك��ن أي��ض��ا متحدين،
ال��وح��دة الوطنية وال��ح��ذر في حماية
لبنان وتمتين استقراره في هذه المرحلة
التي تشهد تقلبات وتحديات .وهناك
م��ج��االت أخ��رى قوية ف��ي حاجة إلى
مزيد من الدعم للجيش اللبناني وللقوى
األمنية التي تقوم بعمل استثنائي ،إذ

إنّ القليل من الدول يستطيع تأمين هذا
المستوى من األم��ن في مواجهة تلك
التهديدات ،لذا ليس أمامنا سوى أن
نقدر المنظومة األمنية التي تحتاج إلى
دعم أكثر».
وتابعت« :علينا التطلع إلى سبل
لحماية لبنان من خالل آلية مشتركة
وتفادي المزيد من تفريغ لمؤسسات
الدولة من خالل التمويل االقتصادي
وقدرة الدعم ،ولكن بالطبع إنّ المسار
السياسي هو بالتأكيد الذي باستطاعته
تأمين وثبة جديدة وقوة دفع ومستوى
م��ن األم���ن واالس��ت��ق��رار للمواطنين
لتمكين لبنان من تأمين انتخاب رئيس
للجمهورية ،وه���ذا م��ا ن��أم��ل أن يتم
عبر تسوية مناسبة بين ك ّل األفرقاء
حتى يمكننا التطلع إلى لبنان بطريقة
مختلفة .هذه هي بعض الرسائل التي

سالم مستقبالً كاغ
سأحملها إل��ى مجلس األم��ن الدولي،
وأعتقد أنها مرحلة صعبة ،ولكن هذا هو
الوقت المناسب الذي يجب علينا فيه أن

بيئة حاضنة لإلرهاب ،ومنتمية إلى خط سياسي معارض
للحزب ويؤيد الثوار في سورية فلماذا هاجموها؟ هذا
السؤال برسم ك ّل من يب ّرر لإلرهاب بالتفجير والقتل في
بيئة ومجتمع المقاومة».
وسأل السيد نصر الله «الفريق اللبناني اآلخر لماذا
استهدف داعش مطار اسطنبول؟ في السياسة ال يفترض
أن ينفذ داعش عمليات في تركيا ألنها تساعده ،لكنّ عقيدة
التكفير هي السبب وبحسب داعش أردوغان كافر والشعب
التركي كافر ألنه يشارك في االنتخابات ،وشهر الرحمة
عند التكفيريين هو شهر القتل» ،موضحا ً «أنّ داعش ِّ
يكفر
ك ّل من ال يعتنق فكره وهذا هو نفس المنهج المتبع في
السعودية ،وانطالقا ً من هذا شهدنا الجرائم وذبح األبناء
لآلباء فقط ألنهم كفروهم فهناك من يفتي بالسعودية
بتكفير من يعتقد بدوران األرض حول الشمس».
وت��اب��ع ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه« :ل���و استكملت ال��ح��رب
االستبقاية ض ّد اإلرهاب في باقي الجرود وتم تطهير ك ّل
المنطقة ،وصوال ً إلى الحدود وبقاء الجيش هناك ووعي
الناس ويقظتهم ،لما جرى ك ّل ما جرى في القاع أو حتى
بقاء التهديد ،ولكن كلنا يعرف كيف تتم مقاربة األمور في
البلد وبأي عقلية ،ولو لم تذهب المقاومة لقتال اإلرهاب
لكنا سنجد في ك ّل يوم السيارات المفخخة واالنتحاريين
ينفذون اعتداءاتهم في مختلف المناطق».
وش���دّد على «ض����رورة وض��ع استراتيجية وطنية
لمكافحة اإلرهاب في لبنان وبعد ذلك يمكن الحديث في ك ّل
األمور والتفاصيل األخرى» .وقال« :من موقع المسؤولية
أؤكد أنّ الوضع األمني ممسوك وتحت السيطرة ،وال تدعوا
أحدا ً يخيفكم بأنّ الوضع األمني في لبنان سينهار».
وتوجه السيد نصر الله إلى أهل القاع ،حيث أكد أنّ
القاع بالنسبة لحزب الله وحركة أمل هي كما الهرمل
وأهل القاع كما أهل الهرمل وك ّل القرى المحيطة بها ،ونحن
يمس أحد أهل القاع بسوء
جيران وأهل ولن نسمح بأن
ّ
ولن نسمح بحصول تهجير».
وأوض��ح «أنّ الجيش اللبناني واألج��ه��زة األمنية هم
أصحاب المسؤولية في هذا المجال ونحن خلفهم ولكن
نحن سنحمي ه��ذه ال��ب��ل��دات وأهلها ب��رم��وش عيوننا
وبقلوبنا فهذه مبادئ ديننا وتعاليم اإلمام المغيب السيد
موسى الصدر ووصية سيد شهداء المقاومة السيد عباس
الموسوي ،والمطلوب اليوم أن نبقى وأن نثبت ونحن

ت�آمر بع�ض العرب
على المقاومة
وعلى من حارب «�إ�سرائيل»
كي تبقى لهم عرو�شهم
قادرون على إلحاق الهزائم بالتكفيريين لكنّ المهم التعاون
والتضامن والوحدة الوطنية وأن تتحمل الدولة المسؤولية
ونحن معها وحتى لو لم تتحمل المسؤولية فنحن جاهزون
لتحمل المسؤولية من دون أي تردُّد أو تمييز».
وختم السيد نصر الله« :نأمل في يوم القدس العالمي
بالصبر والثبات والتضحيات على مستوى المنطقة وأن
تلحق الهزيمة بالموجة اإلرهابية التكفيرية ويستعيد
محور المقاومة عافيته لتعيد إسرائيل البحث في خطر
وجودها».

مقبل من الرابية:
داعي للهلع
ال
َ

(داالتي ونهرا)
نركز بقلبنا وعقلنا في كيفية ما يمكننا
القيام به وما يجب القيام به لحماية
لبنان».

التقى رئيس تكتل «التغيير واإلصالح» النائب العماد ميشال عون في
دارته في الرابية ،وزير الدفاع سمير مقبل الذي لفت إلى أنّ «الزيارة هي
في إطار إطالع السياسيين على الوضع االمني في لبنان وحقيقته ،ويجب
الوقوف على رأي الجنرال عون واالخد برأيه في األمور األمنية».
وردا ً عل سؤال عن التدابير بعد ك ّل ما يُحكى عن التفجيرات ،أجاب« :ليس
هناك من تدابير جديدة ،المؤسسة العسكرية والجيش أخذا ً اإلجراءات منذ
زمن ويحرصان عليها ،والجيش موجود وسهران صباحا ً ومساء ،ويدافع
عن الوطن في جميع أنحاء لبنان».
وأضاف« :من الطبيعي وجود مخاوف ،ولكن ال داعي للهلع الذي خلقته
بعض وسائل اإلع�لام ،فالجيش واألجهزة األمنية ساهرة ومجهزة ،ومن
الممكن أن تحصل مشاكل ال تضبط ،ولكن ال داعي للهلع».
وح��ول التدابير الجديدة بالنسبة إل��ى النازحين السوريين ،ق��ال:
«ال أستطيع الجواب ،يجب أن تسألوا وزي��ر الداخلية أو وزي��ر الشؤون
االجتماعية».
وعما إذا كانت الحكومة إتخذت تدابير جديدة بالنسبة للنازحين ،قال:
«كال لم نتخذ أي إجراء جديد ضمن الحكومة ،نحن نبحث في هذا الموضوع
منذ  4أشهر والعملية معقدة».
ومن ناحية أخرى ،استقبل عون مجالس بلدية قيتولي برئاسة منصور
مبارك ،رشميا برئاسة طوني الحاج ،وتناول البحث أمورا ً إنمائية.

