الثالثاء  1آب  2017العدد 3239

رأي

ِّ
على حله!

ض ــد «داع ـ ــش» حـتــى نـهــايـتـهــا ،وح ـتــى حسم
وإن ـه ــاء م ـعــارك تلعفر والـحــويـجــة وال ـحــدود
وم ـ ـ ــدن أعـ ــالـ ــي الـ ـ ـف ـ ــرات ب ـم ـش ــارك ــة «ال ـح ـش ــد
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» وال ـ ـع ـ ـشـ ــائـ ــري ،ورفـ ـ ــض خ ـض ــوع
القيادة السياسية لنظام املحاصصة برئاسة
الـ ـعـ ـب ــادي ل ــابـ ـت ــزاز والـ ـتـ ـه ــدي ــدات واألوام ـ ـ ــر
األم ـيــرك ـيــة ال ـهــادفــة ملـنــع «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي»
وال ـع ـش ــائ ــري م ــن املـ ـش ــارك ــة ف ــي ك ــل امل ـع ــارك
املقبلة .أما بعد تحقيق النصر التام والنهائي
فسيكون لكل حادث حديث ،وسيكون من حق
العراقيني مناقشة جميع القضايا بما فيها
قضية طبيعة النظام القائم ودستوره وجميع

أي مطالبة بحل أو تحجيم
«الحشد الشعبي» تعتبر
أمرًا مرفوضًا ومريبًا

من الضروري القيام
بتحقيق من خارج
ّ
ّ
المؤسسة ضمانًا لحيادية
التحقيق

ألهــداف أبعد ما تكون عن أهدافها املشروعة
َ
(حماية الناس ،مواطنني ومقيمني) .إن أفلت
وحش القمع والتعذيب من العقاب في بلد ،لن
ّ
يقف على عتبة بــاب أحــد ،حتى هــؤالء الذين
يدافعون عنه.
ال ـت ـع ــذي ــب أو ال ـق ـت ــل أو ّ
أي خـ ـ ــروج آخـ ــر عــن
ال ـ ـقـ ــانـ ــون (ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـرش ال ـج ـن ـس ـ ّـي واالعـ ـ ـت ـ ــداء
ً
ّ
ّ
مسؤولية أشخاص
الجنسي ،مثال) ،هو دائمًا
ّ
ّ
محددين داخل املؤسسة التي ينتمون إليها،
ّ
ّ
ّ
ولـيـ ّـس مـســؤولــيــة املــؤس ـســة إل بـقــدر مــا هي
ت ـغــض ال ـطــرف عــن خــروج ـهــم ه ــذا ،وال تـقــوم
ّ
ضرورية إلصالح ّ
املؤسسة من أجل
بتغييرات

11

شذرات

مؤسساته بما فيها الحشد العشبي .األولوية
اآلن لهزيمة الـعـصــابــات التكفيرية املسلحة
وتحقيق النصر التام عليها.
ولـكــي تكتمل ال ـصــورة لــديـنــا ح ــول مــوضــوع
مؤسسة «الحشد الشعبي» ،وعلى أي أسس
ش ــرع ـي ــة دي ـن ـي ــة م ــزع ــوم ــة أق ـي ـم ــت ،وم ـ ــا هــي
اآلف ـ ــاق ال ـتــي يــريــد ال ـب ـعــض إي ـصــال ـنــا إلـيـهــا،
س ـن ـتــوقــف اآلن ع ـنــد م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـطــالــب
ال ـت ــي وج ـه ـهــا ن ــائ ــب رئ ـي ــس ه ـي ـئــة «ال ـح ـشــد
الشعبي» أبــو مـهــدي املهندس إلــى الحكومة
والبرملان العراقيني علنًا وعبر وسائل اإلعالم
فــي خـطــابــه فــي االحـتـفــال املــركــزي لـ«الحشد
ال ـش ـع ـب ــي» ب ــاالن ـت ـص ــار ف ــي امل ــوص ــل وال ـت ــي
يمكن وصفها بخطة طريق عملية لـ«ترسيخ
ال ـح ـشــد» كـمــؤسـســة عـسـكــريــة وأم ـن ـيــة رديـفــة
للجيش العراقي ،ولها الحق في (التدخل في
ســاحــات مـحــاربــة الـفـســاد الـسـيــاســي واملــالــي
واإلعــامــي) .وقبل عرض تلك املطالب نسجل
عـ ــدم ح ـض ــور م ـم ـث ـلــن رس ـم ـي ــن ع ــن ال ــدول ــة
العراقية بسلطاتها الثالث وال عن املؤسسة
العسكرية واألمنية العراقية ...وخالصة تلك
املطالب التي طرحها املهندس وبكلماته هي:
ـ ـ ه ـن ــاك ض ـ ــرورة ل ـب ـق ــاء «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي»
كـمــؤسـســة ردي ـفــة ،لــذلــك نــرجــو منكم مــا يلي
(ك ــان املـتـحــدث قــد طــرح هــذه الـفـكــرة أكـثــر من
مــرة بكلمات أوض ــح حــن ق ــال :نحتاج اليوم
إل ــى تــرس ـيــخ «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» كـمــؤسـســة
عسكرية أمنية رديفة لقواتنا املسلحة):
*تفعيل قانون هيئة «الحشد الشعبي» وهذا
يـحـتــاج ال ــى إقـ ــرار قــانــون ال ـخــدمــة والـتـقــاعــد
لـ«الحشد الشعبي».
*طـ ــالـ ــب ال ـح ـك ــوم ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة وح ـك ــوم ــات
املحافظات بتوفير بعض املعسكرات واألبنية
الحكومية حـتــى نستطيع أن نجمع مكاتب
تشكيالتنا في مكان واحد.
*طــالــب بـحــل مــوضــوع الـحـشــود الـعـشــائــريــة
واملـ ـحـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـب ـل ــغ ع ـ ـشـ ــرات اآلالف مــن
املسلحني إما بضمهم إلى «الحشد الشعبي»
م ــع ت ـخ ـص ـي ـصــات م ــال ـي ــة ك ــاف ـي ــة أو ضـمـهــم
كمنتسبني لـلـجـيــش وال ـشــرطــة أو إعـطــائـهــم
اسمًا آخر غير اسم «الحشد»...
*إذا اسـتـمــر هــذا الــوضــع فــربـمــا سـنــدخــل في
ســاحــات مـحــاربــة الـفـســاد الـسـيــاســي واملــالــي
واإلعالمي.
األسئلة كثيرة ولكنني سأكتفي ببعضها:
ـ أيهما أهم وأخطر وأكثر إلحاحًا ،أن يطالب
املـهـنــدس بـحــل وتـصـفـيــة الـحـشــد الـعـشــائــري
املرتبط بالجيش ،أم أن يعمل على حسم عالقة
الفصائل املستقلة والتابعة ألحــزب سياسية
تــرت ـبــط ب ــدول ــة مـ ـج ــاورة تـنـظـيـمـيــا وتـمــويــا
ً
ووالء دينيًا وسياسيًا بـ«الحشد الشعبي»؟
ـ ه ــل ه ـنــاك عــاقــة ب ــن م ــا قــالــه الـسـيـسـتــانــي
بفتواه للجهاد الكفائي ،وبدليل إصراره حتى

ب ـعــد تـطـهـيــر ال ـن ـصــر ع ـلــى تـسـمـيــة «فـصــائــل
ً
املتطوعني» بــدال من «الحشد الشعبي» وبني
«مؤسسة الحشد الشعبي»؟ ثم ،أليس اعتبار
الفتوى أســاســا شرعيًا دينيًا لقيام «الحشد
الشعبي» من قبل بعض القيادات السياسية
ن ــوع ــا م ــن ال ـس ـم ـســرة وال ـب ـل ـط ـجــة الـسـيــاسـيــة
والضحك على الشعب العراقي؟
ـ مل ـ ـ ـ ــاذا ي ـس ـك ــت الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ع ـلــى
ت ـصــري ـحــات سـلـيـمــانــي االس ـت ـف ــزازي ــة وال ـتــي
قــال فيها (ق ــوات «الـحـشــد الشعبي» تحولت
إلــى «جيش حــزب الله» بعد التحاق «الحشد
الشعبي» بالجيش العراقي )!..والتي يصادر
بها تضحيات املتطوعني العراقيني ويحاول
ت ـج ـي ـي ــره ــا مل ـص ـل ـح ــة نـ ـظ ــام ــه ،ن ـ ـظـ ــام واليـ ــة
الفقيه ،مع احترامي لعداء هذا النظام للعدو
اإلسرائيلي ولكن ليس على حساب استقالل
وس ـي ــادة وك ــرام ــة ب ــادن ــا وشـعـبـنــا الـتـعــددي
املتنوع؟
ـ أي معنى يبقى لبرامج املصالحة واإلعمار
والبناء والــوحــدة الوطنية التي يتشدق بها
املهرجون السياسيون في نظام املحاصصة
ال ـطــائ ـف ـيــة ب ــن ال ـح ــن واآلخـ ـ ــر؟ م ــن ال ــواض ــح
أن ال ــوض ــع ال ـع ــام ف ــي الـ ـع ــراق يــدخــل مــرحـلــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة وعـ ـمـ ـيـ ـق ــة مـ ـ ــن الـ ـتـ ـحـ ـل ــل وال ـت ـع ـف ــن
ال ـس ـيــاســي ال ـطــائ ـفــي بـفـعــل ه ــذه امل ـت ـغ ـيــرات،
وبسبب أصـلــي عميق هــو وج ــود نـظــام حكم
امل ـح ــاص ـص ــة ودسـ ـ ـت ـ ــوره االح ـ ـتـ ــالـ ــي ،ول ـكــن
صـحـيــح أي ـضــا أن ال ـن ــاس ب ــدأت ت ــرى األم ــور
بوضوح أكثر وأصحاب األجندات واملشاريع
الــدي ـن ـيــة ال ـطــائ ـف ـيــة أص ـب ـحــوا أك ـث ــر انـكـشــافــا
ولــم يعد بينهم وبــن إعــان دولتهم النسخة
مــن دولــة واليــة الفقيه «إال بعض األش ـبــار»...
االنتصار النهائي على «داع ــش» وشيك ولم
َ
يتبق الكثير ،وعلى جميع الوطنيني الواعني
والديموقراطيني الحقيقيني االستعداد ملعارك
أخ ــرى ضــد اح ـتــال آخ ــر أكـثــر تــدم ـي ـرًا ...إنما
يـبـقــى اإلج ـه ــاز عـلــى ع ـصــابــات «داع ـ ــش» هو
املـهـمــة املــركــزيــة األول ــى اآلن ،وك ــل املتعجلني
على حل «الحشد الشعبي» من جهة أو سرقة
«الحشد الشعبي» ووضـعــه فــي جيب الوالي
الفقيه اإليراني من الجهة املقابلة يؤخرون هذا
النصر ويعرقلونه ويـقــدمــون الخدمة واملــدد
وال ـغ ـطــاء لـ ــ«داع ــش» ف ــي نـسـخـتـهــا الـجــديــدة
املـقـبـلــة ...وأخ ـي ـرًا ،فــإن للمتفرجني واملـبــرريــن
وال ـســاك ـتــن ع ـلــى م ــا ي ـحــدث ال ـي ــوم لـفـصــائــل
امل ـت ـط ــوع ــن ال ـع ــراق ـي ــن وس ــرق ــة ان ـت ـصــارهــم
وتضحياتهم حصتهم الكبيرة مــن السلبية
فالوطنية والديموقراطية واليسارية ليست
مجرد صفات يلصقها البعض على جباههم،
بل دفاع ومقاربة شجاعة للحقائق والتاريخ
يسجل الصغائر مثلما يسجل الكبائر!
(الهوامش منشورة على املوقع اإللكتروني)
* كاتب عراقي

الحاضر واملستقبل .الـخــارجــون عــن القانون
التهرب من املحاكمة ّ
ّ
بزج
عادة ما يسعون إلى
ّ
ّ
جرائمهم
عن
الدفاع
معركة
املؤسسة كلها في
ّ
ّ
هـ ــم ،وت ـص ــوي ــر أي م ـحــاك ـمــة ل ـهــم ه ــم بــأن ـهــا
ّ
ّ
كمؤسسة؛ هــذه سياسة
للمؤسسة
محاكمة
تعمية للحقيقة وال ــواق ــع ،تـضــرب بالقانون
عرض الحائط ،وتضرب أيضًا بأسباب وجود
ّ
ّ
املؤسسة :حماية الناس كل الناس ،مواطنني
ومقيمني.
عندما تقع شبهة جريمة (أو ارتكاب ما) ،كما
يـحـصــل حــالـ ّـيــا ف ــي ل ـب ـنــان ،تـقـتـضــي الحكمة
إجـ ـ ـ ــراء ت ـح ـق ـيــق ج ـ ـ ّـدي حـ ـ ـي ـ ـ ّ
ـادي ،وم ـحــاك ـمــة
ألشـ ـخ ــاص مـ ـح ـ ّـددي ــن (مـ ــن ُي ـث ـب ــت الـتـحـقـيــق
م ـس ــؤول ـ ّـي ـت ـه ــم) ،وذل ـ ــك ح ـم ــاي ــة ل ـل ـمــواط ـنـ ّـن
ول ـل ـم ـق ـي ـمــن ،ول ـل ـمـ ّ
ـؤس ـســة ن ـف ـس ـهــا .م ــن حــق
ّ
املجموعات ـ في ّحالتنا الالجئون ّ السوريون
ـ ـ ـ ال ـت ــي ت ـش ـعــر ب ــأن ــه ارت ـك ـب ــت ب ـحــق ـهــا أف ـعــال
ّ
ّ
واإلنسانية ،أن تقوم بكل
خارجة عن القانون
ّ
سلمي للمطالبة والــوصــول إلــى إحقاق
عمل
ّ ّ
العدالة .إن كل مجموعة (وشخص) قد تكون
تطالب بالعدالة
يومًا في موقع تريد فيه أن
ّ
ُ
لذاتها أو غيرها ،فهل تجد من الحق أن تمنع
ّ
اللبنانيون
عــن املطالبة بــه؟ كــم م ـ ّـرة تظاهر
ّ
فــي لـبـنــان وب ــاد أوروبـ ــا واألم ـيـ ّـركــي ـتــن ،هل
ك ــان منعهم مــن ذل ــك لـيـكــون مـحــقــا لــو حــدث؟
ّ
ـوري ــن ال ـت ـظــاهــر فــي
ن ـعــم م ـم ـنــوع ع ـلــى الـ ـس ـ ّ
بــادهــم ولـكــن ولــو حــدث أن ــم أرادوا التظاهر

ّ
السلمي في لبنانُ ،
ّ
ومنعوا من ذلك فإن الفارق
ّ
الضئيل ـ ولكن الوازن ـ في الحرية بني النظام
القائم فــي لبنان والـنـظــام القائم فــي سوريا،
س ـيــأخــذ بــاالض ـم ـحــال أك ـث ــر فــأك ـثــر .إن كــان
لـلـبـنــانـيــات والـلـبـنــانـيــن أن ي ـقــومــوا بـعـمــل،
فأحد األعمال التي لها معنى وجديرة بالقيام
بـهــا ،مــن أجلهم ومــن أجــل الـسـ ّ
ـوريــن ،هــي أن
بتحقيق
يتعاضدوا مع السوريني للمطالبة
ّ ٍ
ّ
ـوريــات
شــفــاف وع ــادل .هــذا وحــده يحمي الـسـ
والـ ـس ـ ّ
ـوري ــن وال ـل ـب ـنــانـ ّـيــات والـلـبـنــانـيــن من
ارتكابات يمكن أن يكون قد قام بها ،أو قد يقوم
ّ
بهاّ ،
املؤسسات
أي شخص ،أو مجموعة ،في
ّ
ّ
اللبنانية (أو خارجها :شبكة اإلتجار
األمنية
ّ
ّ
بــال ـســوريــات وإج ـب ــاره ــن عـلــى ال ــدع ــارة ،أيــن
أصـبـحــت؟) ،ويحمي تلك املـ ّ
ـؤسـســات نفسها،
ويـحـمــي املــواط ـنــات واملــواط ـنــن أجـمـعــن في
ت ـلــك امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات وخ ــارج ـه ــاِ ،م ــن ت ـح ـ ّـول تلك
ّ
ّ
امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ع ــن أهــداف ـهــا اإلن ـس ــان ــي ــة .إمـ ــا أن
ي ـك ــون اإلنـ ـس ــان ه ــو م ــرك ــز اه ـت ـم ــام األوط ـ ــان
وامل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات ،أو ه ــذه ال ت ـك ــون س ــوى ف ــراغ.
ّ
الوطن يكون وطنًا عندما يحترم اإلنسان كل
ّ
إنسان .كل هزيمة لحقوق إنسان آخر ـ مواطنًا
كـ ــان أم غ ـي ــر م ــواط ــن ـ ـ ـ ه ــي ه ــزي ـم ــة لـحـقــوق
الجميع .إن لم نفهم هذا ،سيصل إلينا جميعًا،
ضمن وخ ــارج املـ ّ
ـؤسـســات األمـنـ ّـيــة ،يــومــا ما،
وحش القمع.
* أستاذ جامعي

ّ
فلسطين تلخص
كل قضايانا
زياد منى
قد يبدو ضروريًا العودة مجددًا لتأكيد حقيقة أن القضية الفلسطينية
ما زالــت القضية الرئيس في املنطقة ،برغم أنــف محاوالت منبطحي
رام الله واألعراب التكفيريني تصفيتها لصالح سلطة قصبية مرتبطة
بالعدو وأجـهــزتــه ،ولصالح تحالف صهيوـ أعــرابــي مـعـ ٍـاد ليس فقط
االستقالل والتحرر.
إليران ،الجار ّ املسلم ،وإنما أيضًا حتى لفكرة ً
وشبيبها ،رج ــاال ون ـسـ ًـاء ،دفــاعــا عن
لقد أثبتت هــبــة شـبــان الـقــدس
ً
أوال ،هذه ّ
الهبة شكلت آخر تجليات
األقصى ،أمور نود تأكيد أهمها.
وحـ ــدة شـعـبـنــا الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي كــافــة أراض ـ ــي فـلـسـطــن (االنـ ـت ــداب
البريطاني) وتمسكه بحقوقه ،إلحاقًا للعملية البطولية التي نفذها
أبطال من شعبنا في األراضــي الفلسطينية املحتلة عام  ،1948برغم
م ـحــاوالت ميليشيات رام الـلــه املستسلمة لـشــروط الـعــدو وإمــاءاتــه
التفريق بينهما.
إن ص ـم ــود أب ـن ــاء ال ـق ــدس وب ـنــات ـهــا ،ع ـلــى م ــداخ ــل ال ـح ــرم ال ـقــدســي،
وإصرارهم على إجبار العدو على التراجع عن ترتيباته األمنية التي
حاول فرضها ،ونجاحهم في ذلك ،يثبت ثانيًا إمكانية نجاح سياسة
املواجهة التي كرسها أبطال حزب الله ،ليس فقط في جنوبي لبنان،
وفشل سياسات الخضوع واالنحناء أمام العدو التي يتبعها محمود
عباس وأجهزته األمنية.
بل وجب اإلضافة هنا القول لو أن املواجهة تمت في مناطق خاضعة
لسيطرة األخيرين ألخفقت ...ألم يمنع رئيس بلدية رام الله ومليشياته
أي تضامن لشعبنا في مناطق سيطرته مع املقدسيني!
يــا لـلـعــار .شعبنا يـنـجــح فــي نـضــالــه ألن ــه ي ـقــوم بـهــا تـحــت االح ـتــال
الصهيوني وال يتمكن حتى من التعبير عن رأيه في مناطق يقال إنها
خاضعة لسلطة وطنية ...فأي وطنيةً هذه!
ّ
هبة شباب القدس وشبيبها ،رجــاال ونـسـ ًـاء ،لم تفضح ،للمرة األلف
الـعــاشــرة ،فقط عقم سياسة االنـبـطــاح واالسـتـســام وإخـفــاقـهــا ،وأن
طريق املواجهة ،املــدروس واملنظم ،هو درب الخالص ،بل بينت أيضًا،
ثــالـثــا ،مـعــدن الــزعــامــات األعــرابـيــة واإلســامـيــة الـتــي اصطفت خانعة
ذليلة ،وراء دونالد ترامب ليؤم فيهم الصالة على سنة النفط املقدسة
ومحاربة إيران املسلمة!
ذل ــك االس ـت ـســام امل ـهــن صـعــب حـتــى عـلــى أت ـبــاع فــريــق االسـتـســام
األعرابي ـ الصهيو ـ أميركي تقبله ،فشعروا بالخجل وحتى باإلحباط
مــن اصـطـفــاف زعــامــاتـهــم فــي ذل ــك املــؤتـمــر ال ـتــآمــري وراء واشنطن
الصهيونية ،ومــا ع ــادوا يرغبون بالدفاع عنهم حتى فــي مجالسهم
املغلقة فصاروا يتهمونهم ،سرًا وعالنية ،بالجنب والخيانة.
رابـعــا ،القضية الفلسطينية ال تــزال تشكل ضمير األمــة ووجدانها.
وخامسًا تؤكد أن مواجهة الـعــدو ،ســواء على أب ــواب األقـصــى أو في
داخله أو في أي بقعة من الوطن الفلسطيني هي التي توحد أبناء األمة
بكافة قطاعاتها ومكوناتها املجتمعية والدينية واملذهبية والطبقية،
ول ـيــس س ـيــاســات األع ـ ــراب الـتـكـفـيــريــن الـســاعـيــة إل ــى تـقـسـيــم أمتنا
وشعوبنا وتحريض بعضهم على بعض.
كما أكدت مواجهات األقصى وتوحد كافة أبناء شعبنا فيها ،جوهر
قضية القدس ،وأن املسألة ليست بدينية بل وطنية قومية في املقام
األول.
أما مسارعة بعض الزعامات املهزومة املستسلمة من أنظمة سايكس
ـ بيكو املستعمرة ،التي لم ّ
تكن يومًا أي حب لفلسطني أو حتى اهتمام
بها ،وفي مقدمتهم عيال إيفانكا ترامب الخليجيون ،إلى االدعاء بأن
تدخلهم هو من أرغم العدو على التراجع فكذب كشفه املقدسيون الذين
وصور ذلك متوافرة
كانوا يهتفون بسقوط ابن سعود وابن حسني؛ ِّ
في مواقع على شبكة اإلنترنت ،التي تكذب من يكذب هــذه الحقيقة
وغيرها.
وللتذكير ،ثمة حقيقة هي أن الفكر الوهابي التكفيري اإللغائي ورعاته
من أحفاد مسيلمة الكذاب ال يعترفون بأي قدسية للمسجد األقصى
ِّ
أو لقبة الصخرة ،بل ويكفرون من يقول ذلك ،ويمكن ملن يشك في ذلك
االطالع على فتاويهم املريضة تلك في مواقعهم على اإلنترنت.
وللعلم ،فإن إيــران أحبطت محاوالت أي تفريط بفلسطني ومحاوالت
شــرعـنــة اغـتـصــابـهــا بــإعــانـهــا أرض ــا مـقــدســة بـمــا يـعـنــي ال شرعية
لالعتراف بالعدو الصهيوني.
بل من الصحيح القول إن تقارب تكفيريي الرياض مع العدو وعيال
إيفانكا ترامب ،سرًا وعلنًا ،منذ نشوئه على أنقاض فلسطني ،هو من
شجعه على محاولة مصادرة الحرم القدسي.
أما أن جاللة مليك البالد املعظم الهاشمي [كذا!] توعد نتنياهو وحذره
مــن عــواقــب األم ــور إن لــم يـتــراجــع عــن إجً ـ ــراءات مـحــاصــرة األقـصــى
ببوابات كاشفات املعادن ،فنكتة مملة فعال ...للعلم جاللة مليك البالد،
عبد الله بن الحسني بن زين ،سليل الخيانة كما وصفه الرئيس الراحل
جمال عبد الناصر ،كان مقيمًا في لوس أنجلس ،بالقرب من عاصمة
القمار ،على ما تناقلته وكاالت األنباء ،ويبدو أنه كان ملهيًا بممارسته
هوايته املفضلة التي أثارها معه الصحفي األميركي قبل فترة.
ون ـح ــن ،جـمـيـعــا ،نـعـلــم أن إم ـ ــارة ش ــرق األردن أقــام ـهــا االسـتـعـمــار
البريطاني ونصب عليها عمالءه من الحسني بن علي وأعوانه ،لحماية
العدو ،وألن نظام عمان املتصهني يقيم عالقات حميمية وأخوية مع
العدو الصهيوني ،منذ تأسيسه في أعقاب الحرب العاملية األولــى في
القرن املاضي.
ِّ
هتافات أبـنــاء الـقــدس ضــد ابــن حسني تـكــذب كــل املضللني ووسائل
تضليلهم وكذبهم املفضوح ،وليس ثمة أبلغ من ذلك.
أخيرًا نقول ،العدو ركب أجهزة كشف املعادن عند مداخل األقصى،
فأزالها املقدسيون وكشفوا معادن الرجال ،النبيل منها والصدئ.

