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الأجهزة الأمنية توا�صل خطتها اال�ستباقية لمواجهة الإرهاب
و«المعلومات» توقف �شخ�صين في فندق «رامادا» في الرو�شة

صورة المشتبه به المنذر خلدون الحسن

المطلوب �أعلى درجات التكامل لمواجهته والق�ضاء عليه

«القومي» :الم�شروع الإرهابي واحد
في ّ
كل دول المنطقة

حديث بين خير وضباط الجيش أمام فندق دو روي

ما زال الوضع في لبنان محفوفا ً بالمخاطر األمنية ،حتى
ص��ارت أخبار مداهمات الفنادق البيروتية ،أم��را ً مألوفا ً
بالنسبة إلى اللبنانيين الذين ضاقت يومياتهم وصدورهم
بروايات وتحليالت الوضع األمني ،وسط تخ ّوف مما قد
يكون أسوأ مما يعيشونه اآلن من قلق وخوف وترقب ،وهل
هناك أسوأ؟
لبنان مجدّدا ً فوق صفيح التفجيرات الساخن ،وسط فلول
السياح االنتحاريين الذين مألوا الفنادق وشغلوا الناس
بأخبارهم وصورهم وأسمائهم ،وزن��ات أمتعتهم المعدّة
للتفجير في أي وقت بوجه كل من يحاول كشف جرائمهم
الحاقدة.
يوم أمني آخر ،عاشه لبنان واللبنانيون أمس ،مداهمات
واعتقاالت وتحقيقات .وفي إطار الخطة األمنية االستباقية
لمواجهة اإلرهاب ،ن ّفذ فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي
بعد ظهر أمس ،مداهمة لفندق «رمادا» المجاور لفندق «دو
روي» في الروشة .وأشارت المعلومات إلى توقيف شخصين
من جنسية عربية غير خليجية ،فيما ت ّم التدقيق في هويات
جميع نزالء الفندق.
ول��ف��ت��ت م��ص��ادر أم��ن��ي��ة إل���ى أنّ عملية ده���م ال��ف��ن��ادق
المتواصلة ،تتمة للعملية االستباقية التي بدأتها األجهزة
األمنية منذ مساء أول أمس ،وهي إجراء روتيني احترازي
للتأكد من هوية النزالء .وأشارت المصادر إلى تنسيق عالي
المستوى بين األجهزة األمنية كافة ،مشيرة إلى أنها تتحرك
وفق معطيات تحصل عليها من استخباراتها ومن أجهزة
استخباراتية أجنبية.
وأنهت الشرطة القضائية والعسكرية بعد ظهر أمس،
«عملية المسح وجمع األدلة من فندق «دو روي» ،وسلّمته
الى فرع المعلومات» ،وفتحت الطرق المؤدية إلى المنطقة.
وعُ لم أنّ االسمين الحقيقيين النتحاري ّْي «دو روي» هما
السعوديان أحمد عبد الرحمن الثواني ال��ذي قتل وعبد
الرحمن الشنيفي المصاب ،وأنهما دخال إلى بيروت آتي ْين من
اسطنبول في  11حزيران وحجزا في  3فنادق هي «دو روي،
«إيليت» ،و«مجمع عيتاني للشقق» ،في أسلوب تمويهي
جديد ،كما حدّدا تاريخ المغادرة في  15حزيران ،لكنهما
لم يغادرا .وأش��ارت التحقيقات األولية إلى شخص ثالث
من الجنسية السورية ينتمي إلى ما يُس ّمى «لواء التوحيد
يرجح أن يكون تولى مساعدة االنتحاريين منذ وصولهما
ّ
إلى لبنان ،والبحث جار ٍعنه.
وت��واص��ل��ت التحقيقات ف��ي ال��ح��ادث��ة ب��إش��راف مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ،فيما
استجوب مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية
القاضي داني الزعني االنتحاري الموقوف لدى اﻷمن العام
في أحد المستشفيات .وإذ كانت التحقيقات مع االنتحاري
الثاني تجري بصعوبة وببطء نظرا ً إلى حالته الصحية،
إال أنّ المحققين تمكنوا عبره من معرفة وجهة االنتحاريين،

االستباقية التي قام بها األمن العام ،من خالل وضع اليد
على اإلرهابيين قبل تنفيذ مهامهم».

اللواء ابراهيم يتف ّقد الجرحى

ومجدّداً ،تفقد المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
الجرحى أمس ،في مستشفى الجامعة األميركية في بيروت.
وفي حين منع الصحافيون من االقتراب ،علم أنّ  4جرحى من
أصل  7وصلوا أمس إلى المستشفى ،ما زالوا يتلقون العالج،
ثالثة منهم من األمن العام وموجودون في العناية الفائقة ،فيما
الرابع مدني وتحاط هويته بالكتمان.

تعميم صورة مشتبه به

وقد ع ّممت المديرية العامة لألمن العام ،وبناء إلشارة القضاء
المختص ،صورة المشتبه بقيامه بتأمين األحزمة الناسفة
والمتفجرات للشبكة التي ت ّمت مداهمتها في فندق «دو روي»
ويدعى المنذر خلدون الحسن والدته حلبيه مواليد 1990
بزبينا  -عكار ،يحمل الجنسية السويدية باسم منذر الحسن،
ويتج ّول بسيارتين أولى من نوع نيسان لون بيج قديمة الطراز
والثانية مرسيدس لون رمادي موديل  ،2005ويحتمل أن تكون
هاتان السيارتان مفخختين.

السفارة السعودية

وفي الغرفة التي وقع فيها التفجير االنتحاري
حيث كانا يريدان تنفيذ عمليات في الضاحية الجنوبية،
وأح��د هذه العمليات هو مطعم الساحة في منطقة طريق
المطار.
كما تفقد رئيس الهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد خير
موقع التفجير لالطالع على حجم األضرار التي لحقت بفندق
«دو روي» واطمأن إل��ى سالمة العاملين ،كما اطلع على
المباني المجاورة للفندق.
وك ّرر خير مناشدته المواطنين واإلعالميين «االبتعاد عند
حصول أي تفجير أو خلل امني وإفساح المجال أمام القوى
األمنية وسيارات اإلسعاف والدفاع المدني ،حفاظا على
سالمتهم وتسهيال إلجالء المصابين» .كما اطمأن على وضع
الجرحى.
وأش��ار خير إلى أنّ «التنسيق بين األجهزة العسكرية
واألمنية أعطى نتائج ناجحة ،خصوصا نجاح الضربة

ال�سفير الإيراني في دار الفتوى

قباني وفتح علي

اللواء خير

(داالتي ونهرا)

في إطار جولته على المرجعيات السياسية والحزبية والروحية اللبنانية،
زار السفير اإليراني في لبنان محمد فتح علي مفتي الجمهورية الشيخ محمد
رشيد قباني ،في دار الفتوى ،وبحث معه في المستجدات والتطورات السياسية
المحلية واإلقليمية.
وقال فتح علي بعد اللقاء« :كان هناك اتفاق في وجهات النظر على ضرورة أن
يلتفت العالم اإلسالمي في هذه المرحلة بدقة وحكمة ودراية إلى كل التطورات
الخطيرة التي تحدث من حوله ،وأكدنا أيضا ً أنّ هذه التطورات الخطيرة ال
يستفيد منها إال طرف واحد هو الكيان الصهيوني الغاصب ،كما أكدنا ضرورة
تفويت هذه الفرصة على األعداء من خالل قطع دابر الفتنة المذهبية والطائفية
البغيضة ،وال شك في أنّ الصهاينة يستهدفون في شكل أساسي في مؤامراتهم
وفي مخططاتهم الدنيئة ،العالم اإلسالمي برمته ،وهم ال يفرقون في هذا المجال
بين س ّني وشيعي».

بالمبلي جال في طرابل�س
والتقى كرامي وال�شعار
ج��ال الممثل ال��خ��اص لألمين
ال���ع���ام ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة دي��ري��ك
بالمبلي في مدينة طرابلس وعقد
مرحبا ً
لقاءات مع بعض فاعلياتهاّ ،
باالستقرار الذي تنعم به المدينة
بفضل نجاح الخطة األمنية.
ب���داي��� ًة ،زار ب�لام��ب��ل��ي ال��وزي��ر
السابق فيصل كرامي في دارت��ه،
وبحثا ف��ي األوض���اع العامة في
طرابلس وال��ش��م��ال ،والتطورات
اللبنانية والعربية ،وكانت جولة
أف��ق سياسية ت��ن��اول��ت الملفات
المطروحة.
وأشار كرامي إلى «أنّ الوضع في
تحسن في شكل ملحوظ،
طرابلس
ّ
لكن ال��ن��اس م��ا زال���ت تعيش في
حالة قلق نتيجة كل ما يحدث من
تفجيرات أمنية وتداعيات المنطقة
على لبنان ،وال نستطيع أن نفصل
ما يحصل عندنا من حوادث أمنية
عما يحصل في المنطقة العربية،
وطبعا ً لها تداعيات سلبية علينا».

بيان من نقابة ال�صحافة
صدر عن نقابة الصحافة البيان التالي:
تلفت نقابة الصحافة اللبنانية الزمالء الكرام أصحاب
المطبوعات إلى وجوب تسديد اشتراكات مطبوعاتهم قبل
نهاية السنة الحالية  2014وذلك ألن النقابة قررت تطبيقا ً
للقانون تنقية جدول المطبوعات في نهاية هذه السنة عن
طريق إلغاء تراخيص المطبوعات التي لم تلتزم بتنفيذ
مواد القانون ال سيما المواد المتعلقة بعدم الصدور وعدم
تعيين مدير مسؤول وعدم تسديد االشتراكات السنوية.
نقيب الصحافة اللبنانية
محمد البعلبكي

واستنكرت السفارة السعودية ،في بيان ،العمل اإلرهابي
الذي وقع في منطقة الروشة مساء األربعاء معتبرة أنه «عمل ال
يمت إلى القيم اإلنسانية أو اإلسالمية بأي صلة ،ويمثل اعتداء
على األبرياء والحرمات».
وأضاف البيان« :إنّ سفارة المملكة العربية السعودية في
بيروت إذ تؤكد شجبها لهذا العمل اإلرهابي ،ته ّنئ الحكومة
اللبنانية على ما تحققه من نجاحات في مالحقة الخاليا
اإلرهابية وتتمنى للجرحى من العسكريين والمدنيين الشفاء
العاجل وللبنان العزيز كل األمن والرفاه واالستقرار».
واستنكر السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري
في حديث تلفزيوني ،العمل اإلرهابي مهنئا ً «السلطات اللبنانية
على اإلنجاز العظيم الذي حققته» .وقال« :اننا نثق في قدرة
السلطات اللبنانية لكننا مستعدون لالتيان بفريق عمل
يساعدها في التحقيق ،إذا رغبت الدولة اللبنانية بذلك ،ولدينا
مندوب يتحقق حاليا ً من هوية االنتحاريين» ،مشيرا ً إلى أنّ
«المملكة اكتوت بنار اإلرهاب» .وأضاف« :يمكن االستفادة من
أقوال االنتحاري الذي بقي على قيد الحياة الكتشاف مزيد من
المخططات التي قد تستهدف لبنان أو المملكة ،إذ لدينا شكوك
تفيد بأنّ المستهدف باألمس (أول من أمس) من قبل االنتحاريين
هي السفارة السعودية» .وردا ً على سؤال عن فرض تأشيرات
دخول على الخليجيين ،أجاب« :نحترم أي قرار لبناني وليس
لدينا أي تعليق ،فإذا ق ّررت الدولة اللبنانية فرض تأشيرات
على السعوديين فنحن سنحترم قرارها».

كرامي مستقبالً بالمبلي في طرابلس

وأض�������اف« :ل��ل�أس����ف ،ه��ن��اك
انقسام سياسي كبير في مجتمعنا
اللبناني ،واإليجابية الوحيدة التي
خرجنا بها هي وحدة عمل األجهزة
األمنية وما تقوم به من إنجازات،
لذلك شددنا ونشدد على الوقوف
صفا ً واحدا ً خلف األجهزة وما تقوم
ب��ه ،وان نحمي ه��ذه االن��ج��ازات
وه���ذا ال��ع��م��ل ال���ذي ح��م��ى لبنان
واللبنانيين».
ث��م زار ب�لام��ب��ل��ي دارة مفتي
طرابلس والشمال الشيخ مالك
ال��ش��ع��ار وع��رض��ا ل�لأوض��اع في
لبنان ال سيما في مدينة طرابلس
واحتياجات المدينة على مختلف
الصعد اإلنمائية.
وأش������اد ب�لام��ب��ل��ي ب��ال��ج��ي��ش
وب��ال��ق��وى األمنية «ل��م��ا ت��ق��وم به
م��ن جهود م��ن أج��ل حماية األم��ن
واإلس��ت��ق��رار ف��ي ط��راب��ل��س أخ��ي��را ً
وف��ي ك��ل أن��ح��اء ال��ب�لاد» .وق��ال:
«ه��ذه فرصة أي��ض�ا ً ألذك��ر نجاح
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القوى األمنية مرة أخرى في العمل
الصعب في وض��ع ح � ّد لإلرهاب،
كما رأينا أمس في بيروت».
وق��ال الشعار« :كعادته ممثل
يخص
األمين العام لألمم المتحدة
ّ
طرابلس دائ��م �ا ً ب��زي��ارات هادفة
وي��ح��م��ل م��ع��ه ب��ع��ض المشاريع
اإلنمائية وربما لم يظهر اثرها في
ط��راب��ل��س حتى اآلن» .وأض���اف:
«يهمني كثيرا ً أن يحمل معه المناخ
الفكري والسياسي والثقافي العام
ب���أنّ ط��راب��ل��س ليس فيها مجال
ل�لإره��اب وال حكر للقاعدة ،وكل
ما يُشار به إلى المدينة والشمال،
طرابلس براء منه وال عالقة لكل ما
يُقال عن طرابلس في اإلره��اب أو
القاعدة أو داعش».
وزار المنسق ال��خ��اص لألمم
ال��م��ت��ح��دة أي��ض��ا ،م��ق � ّر المجلس
اإلس�لام��ي العلوي ف��ي طرابلس،
والتقى رئيس المجلس الشيخ أسد
عاصي وأعضاء المجلس.

اعتبر ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي أنّ التفجير اإلرهابي الذي
حصل ف��ي أح��د ف��ن��ادق ال��روش��ة في
أثناء مداهمة األم��ن العام اللبناني
لإلرهابيين المتواجدين في الفندق،
طرفي نقيض،
يؤشر إلى أمرين على
ْ
األول إيجابي وه��و ح��ال��ة التي ّقظ
األمني التي ظهرت من خالل المداهمة،
واألمر الثاني سلبي ويتمثل باستمرار
بعض القوى السياسية المعروفة في
اعتماد خطاب تحريضي يب ّرر أعمال
اإلرهاب والتطرف.
ويعتبر الحزب أنّ ما تحققه األجهزة
العسكرية واألم��ن��ي��ة م��ن إن��ج��ازات
لمكافحة اإلرهاب والتطرف ،هو دليل
على أنّ القوى العسكرية واألمنية
ق��ادرة على تحصين األم��ن وحماية
االستقرار ،لكن هذه القدرة يمكن أن
تضعف نتيجة إصرار بعض القوى
في لبنان على االستمرار في استخدام
خطابات الشحن والتحريض وإيجاد
المب ّررات لألعمال اإلرهابية.
ويلفت ال��ح��زب إل��ى أنّ التفجير
اإلره���اب���ي ف��ي أح���د ف��ن��ادق منطقة
الروشة ،يجب أن يشكل حافزا ً قويا ً
للدولة اللبنانية بك ّل مؤسساتها

وأج��ه��زت��ه��ا ،ول��ل��ط��ي��ف السياسي
واإلع�ل�ام���ي ،للمساهمة الفاعلة
والبناءة في حماية استقرار لبنان
وأمن المواطنين .وك ّل من ينأى عن
أولوية تحصين لبنان ،العتباراته

ّ
كل من ين�أى عن
�أولوية تح�صين
لبنان هو متهم
بالتغطية على
جرائم الإرهاب
والتطرف
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة ه��و متهم
بالتغطية ع��ل��ى ج��رائ��م اإلره���اب
والتطرف.
ويرى الحزب القومي أنّ اإلرهاب
ال��ذي ن��راه في سورية وفي العراق
وم��ص��ر وغ��ي��ره��ا ،ب���دأ ي��ت��م �دّد إل��ى
لبنان ،وهو يكلف اللبنانيين غاليا ً

على المستويات ك��اف��ة ،لذلك ف��إنّ
الدولة اللبنانية مطالبة بأن تبادر
إلى التنسيق مع الدول التي تواجه
الخطر ذات��ه ،وتحديدا ً مع سورية
بما يؤدي إلى المزيد من النجاحات،
ألنّ المشروع اإلرهابي واحد في ك ّل
المنطقة ،ويستهدف كياناتها ،جيوشا ً
ومواطنين ،كما أنّ الجهات التي تقف
خلف اإلرهاب وتدعمه واحدة.
وإذ ش���دّد ال��ح��زب ال��ق��وم��ي على
ضرورة االستفادة من حالة اإلرباك
والضياع في صفوف اإلرهابيين،
وال���ت���ي ظ��ه��رت خ�ل�ال ال��ع��م��ل��ي��ات
اإلرهابية األخيرة ،دعا إلى االلتفاف
حول القوى العسكرية واألمنية ودعم
جهودها وتضحياتها في مواجهة
المجموعات االرهابية المتطرفة .كما
دعا إلى ضرورة «فلترة» المعلومات
التي يت ّم تزويد وسائل االعالم بها،
من أج��ل ضمان النجاحات األمنية
وعدم إحداث بلبلة لدى الرأي العام،
وك��ذل��ك ف��إنّ المؤسسات الخاصة
واألفراد مطالبون جميعا ً بالمساهمة
في تحصين أمن البلد واستقراره،
فعندما يكون أمن البلد في خطر ال ب ّد
من أن يكون ك ّل فرد خفيراً...

مواقف دعت �إلى االلتفاف حول الأجهزة الأمنية
وم��ا زال��ت ردود الفعل المستنكرة الستهداف لبنان
وتحويله إل��ى ساحة ل�لإره��اب االن��ت��ح��اري ،والمنوهة
باإلنجاز الكبير لألجهزة األمنية ال سيما المديرية العامة
لألمن العام ،في مواجهة اإلره��اب وإحباط مخططاته،
تتوالى ،داعية إلى االلتفاف حول هذه األجهزة ودعمها بكل
السبل الممكنة.
وفي هذا السياق ،أكد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب
وليد جنبالط في تصريح  ،أنّ «التجربة برهنت مرة جديدة
أنّ الدولة اللبنانية ،وعلى رغم كل االنقسامات والظروف
السياسية المعقدة ،دولة قوية وق��ادرة على إحباط كل
مخططات التفجير الرامية إلى ضرب االستقرار وزعزعة
األمن».
ورأى أنّ «هذه القدرة العالية للدولة وألجهزتها األمنية
التي ظهرت في شكل جلي مؤخرا ً يجعلها بمصاف الدول
المتقدمة التي واجهت ح��االت مماثلة ،كبريطانيا التي
مرت بمراحل إرهابية سابقا ً إال أنها استطاعت تجاوز هذه
الحالة بفعل التقدم العلمي والمستوى األمني الرفيع».
ولفت النائب محمد الصفدي إلى «أنّ الشعب اللبناني
يثبت كل يوم أنه أقوى من الفتن ،وأنّ االختالف في الرأي
السياسي يقابله تضامن وطني في التصدي لمخططات
تخريب األمن».
ودعا الصفدي القيادات السياسية إلى «مواكبة اإلجماع
الوطني على محاربة اإلره��اب ،بفتح قنوات التواصل
�وح��د آم��ال
السياسي لتأمين انتخاب رئيس مقتدر ي� ّ
اللبنانيين في بناء دولة تحمي الوطن من الفتن ،في وقت

تتالعب فيه األحداث بمصير األوطان وتبدل في ديموغرافيا
وجغرافيا الكيانات القائمة من حولنا».
وقال عضو كتلة التحرير والتنمية في تصريح« :إنّ
التنسيق الذي لمسناه بين الجيش والقوى األمنية ميدانيا ً
على األرض يؤكد حاجتنا الماسة إلى دور هذه األجهزة
األمنية وتنسيقها لدرء كل األخطار المحدقة بالوطن» ،الفتا ً
إلى أنّ «الدور االستباقي للقوى األمنية في كشف اإلرهابين
قبل تحقيق أهدافهم هو دليل على قدرة هذه القوى في
حماية الوطن وتفكيك الشبكات اإلرهابية والتصدي لكل
العابثين بأمن واستقرار لبنان».
وإذ أه��اب��ت ل��ج��ن��ة ال��م��ت��اب��ع��ة ل�ل�أح���زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية ،خالل اجتماعها ال��دوري أمس،
بـ«األجهزة األمنية التي تسهر على أمن الوطن والمواطن»،
خصت بـ«التحية والتقدير الدور الذي يؤديه األمن العام
بقيادة مديره العام اللواء عباس ابراهيم ،في التصدي
لهذه المجموعات واكتشافها في جحورها ومنعها من
الحاق األذى بالوطن وأمنه وتحصين لبنان من عمليات
االختراق واالستهداف».
وأش��اد ال��ل��واء جميل السيد في بيان« ،باإلنجازات
األمنية النوعية التي حققتها المديرية العامة لألمن العام
وبتضحيات ضباطها وعناصرها تحت قيادة اللواء عباس
ابراهيم» ،معتبرا ً أنّ «الوضع األمني االستثنائي الذي يمر
به لبنان والمنطقة بات يوجب على حكومة الرئيس تمام
سالم المبادرة فورا ً إلى تعليق العمل موقتا ً بنظام دخول
العرب واألجانب إلى لبنان أي شروط منح الفيزا».

الحريري التقى كيري:
لإنهاء الفراغ وتعزيز القوى الأمنية
التقى الرئيس سعد الحريري قبل
ظهر أمس ،وزير الخارجية األميركي
ج��ون كيري ف��ي مق ّر إق��ام��ة السفير
األم��ي��رك��ي ف��ي ب��اري��س ،ف��ي حضور
مستشارة الرئيس الحريري للشؤون
األم��ي��رك��ي��ة ال��دك��ت��ورة أم���ال مدللي
ومدير مكتبه ن��ادر الحريري ،وعن
الجانب األميركي نائب مساعد وزير
الخارجية ل��ش��ؤون ال��ش��رق األدن��ى
لورانس سيلفرمان ومديرة منطقة
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا في

مجلس األمن القومي األميركي إليسا
كاتاالنو ومساعد رئيس هيئة األركان
المشتركة في الجيش األميركي النائب
أميرال كورت تيد.
واستم ّر اللقاء ساعة كاملة ،وت ّم
خالله استعراض األوضاع والتطورات
في لبنان والمنطقة ،وجرى التركيز
في شكل خاص على الشأن اللبناني،
ال سيما ض���رورة إنهاء ح��ال الفراغ
الرئاسي والعمل بك ّل الجهود الممكنة
النتخاب رئيس للجمهورية في أسرع

وق��ت .كما تناول البحث الخطوات
اآليلة إلى ضمان االستقرار في لبنان
وتعزيز القوى األمنية والعسكرية».
وحسب بيان ص��ادر عن المكتب
اإلعالمي للرئيس الحريري ،فقد بحث
الجانبان ايضا ً في مشكلة النازحين
السوريين والضغوط التي يواجهها
لبنان ج ّراء ذلك ،والجهود المطلوبة
من المجتمع الدولي لمواجهة هذه
المشكلة وأعبائها المتنامية على
مختلف الصعد.

حا�ضر عن «العراق بين التفتيت والوحدة»

من�صور :نعي�ش مرحلة هي الأخطر منذ النكبة
اعتبر الوزير السابق عدنان منصور
أنّ «م��ا ي��ج��ري ال��ي��وم ف��ي المنطقة
العربية ال يمكننا بأي حال من األحوال
أن نفصله عن مرحلة تاريخية تعود
إلى مئة سنة تقريباً ،وهي في بدايات
القرن العشرين مع مرحلة سايكس
بيكو عام .»1916
وخالل محاضرة ألقاها ضمن طاولة
ح��وار بعنوان «العراق بين التفتيت
والوحدة» ،نظمتها «الهيئة الوطنية
لدعم الوحدة ومقاومة االحتالل» ،لفت
منصور إلى أنّ االحتالل الذي استعمر
هذه المنطقة هو أول من وضع إسفينا ً
في خاصرة هذه األمة ،الثورة العربية
الكبرى بقيادة الشريف حسين الذي
ت��ع��اون م��ع اإلنكليز م��ن أج��ل دحر
األت����راك ،وم��ن ث��م إع��ط��ائ��ه المنطقة
المستقلة أو الدولة العربية المستقلة،
سايكس وبيكو وزيرا خارجية فرنسا
وبريطانيا كانا يحيكان المؤامرة ضد
المنطقة العربية الممتدة من جنوب
الجزيرة العربية إلى األناضول ،وهي
كانت أول م��ؤام��رة ب��دأت عمليا ً ضد
أي قيام أي وحدة عربية ،فالجزيرة
العربية حتى األن��اض��ول مساحتها
تقريبا ً حوالى ثالثة ماليين ونصف
مليون كيلومتر مربع ولم يكن يسكنها
سوى  12مليون نسمة».
وقال« :في العراق كان التوجه من
األساس تقسيمياً ،ومسعود البرزاني
له  3كتب  1990 – 1960وقد تكلم
ف��ي شكل واض���ح وص��ري��ح ج���دا ً عن
التعاون اإلسرائيلي الكردي وكيف
كان المسؤولون اإلسرائيليون يزورون
شمال العراق وينسقون مع الحركة

الكردية ويتجسسون على إيران وكيف
أنّ األكراد جمدوا قطاعات من الجيش
العراقي كانت ستشارك في حرب عام
.»1973
وأشار منصور إلى أنّ «التركيز على
سورية ،سببه أنّ المنطقة ستتفكك كلها
ألنّ سورية هي القلب في هذا المشرق،
وكلنا نعلم المقولة الشهيرة أن ال سالم
م��ن دون س��وري��ة وال ح��رب م��ن دون
مصر ،ونحن نقول ال ح��رب من دون
سورية وال سالم من دون سورية ،هي
في قلب المعادلتين ،فهي في المشاريع
االقتصادية التي يتم الحديث عنها
للمنطقة ،عندما تم الحديث عن خط
النفط ما بين إيران – العراق – سورية
– لبنان ،فهو سيمر ف��ي س��وري��ة،
وعندما تم الحديث عن خط الغار من
قطر  -السعودية  -األردن  -سورية -
تركيا ،فهو سيمر في سورية ،وعندما

تم الحديث عم خط أنابيب المياه من
تركيا إلى الجزيرة العربية وإلسرائيل،
فهو سيمر فيها أيضاً ،إذا سورية هي
المفصل الذي يحدد العمل االقتصادي
والسياسي والعسكري ،وهم يريدون
ترويضها حتى تمر كل هذه المشاريع،
فهم بضرب سورية يوقفون الخط
من إيران ويقوون إسرائيل ويمررون
الخطوط األخرى التي يجب أن تمر في
سورية».
ورأى أننا «في أخطر مرحلة تمر فيها
األمة منذ عام  1948وحتى اليوم .هناك
كان التعبير عن نكبة أما اليوم فهناك
كارثة كبيرة ،ألنه في بالدنا العربية
هناك من يحرك ومن يعمل على توتير
الجو المذهبي ،إن كان في لبنان أو في
سورية أو في العراق أو في مصر أو في
دول عربية أخرى ،المسؤولية هنا هي
مسؤولية كل شخص منا».

