السنة السادسة  /االثنني  28 /متوز  / 2014العــدد 1546
Sixth year / Monday / 28 July 2014 / Issue No. 1546

حمليات �سيا�سية

ت�ضامني مع غ ّزة:
قماطي في لقاء
ّ
وحدها المقاومة تح ّقق النتيجة المرج ّوة
أحيت رابطة أبناء بيروت والجمعيات والروابط األهلية،
يوم القدس العالمي تضامنا ً مع غ�� ّزة ،وذلك خالل إفطار
أقامته للمناسبة في فندق «السفير» بحضور ممثلين
عن األح��زاب والقوى والشخصيات الوطنية ،وعلماء دين
وفاعليات اجتماعية وثقافية وإعالمية.
البداية كانت مع كلمة نائب رئيس المجلس السياسي
في حزب الله محمود قماطي الذي أسف لتناسي دول كثيرة
من العالم العربي قضية فلسطين المركزية« ،فلم يعد يقال
فلسطين المحتلة ،بل أصبحت إسرائيل طبيعية بالنسبة
إلى هذه الدول ،وما يعاني منه الشعب الفلسطيني طبيعي
أيضاً ،فمشاريع التفتيت والفتن التي أشغلت األمم هدفها
تحييد البوصلة عن فلسطين القضية والحقوق الثابتة لألمة
العربية وللشعب الفلسطيني» .مؤكدا ً أن غ ّزة اليوم بدماء
أبنائها وسواعد أبطالها وصراخ أمهاتها تعيد األمور إلى
نصابها من جديد ،وهي حتما ً ستنتصر وستهزم «إسرائيل».
مشدّدا ً على أن صمود غ ّزة اليوم أعاد البوصلة نحو فلسطين
على رغم كل األموال الطائلة التي دفعت لتحييد األمة عن
العدو الحقيقي ،إال أن دماء غ ّزة أفشلت هذه المحاوالت.
وأش���ار قماطي إل��ى أنّ م��وج��ات التكفير التي س��ادت
في اآلون��ة األخيرة ،إذ فضحت غ�� ّزة التكفيري ال��ذي يك ّفر
العربي والمسلم واالنسان اآلخر ،وهي تسألهم أين أنتم؟
إسالميون؟ تفضلوا ِباسم االسالم والعروبة قاتلوا ألجل
فلسطين .مشدّدا ً على أن أبطال غ ّزة أظهروا هشاشة الجيش
«اإلسرائيلي» الذي كان يقال عنه انه ال يهزم ،فحرب بعد
حرب تثبت أنّ هذا الجيش «اإلسرائيلي» يتقهقهر ويضعف،
ومشروع المقاومة ينتصر ،فكما هزم أمام المقاومة في لبنان
يهزم أمام المقاومة في فلسطين.
ودع��ا إل��ى ع��دم المراهنة ال على األنظمة العربية وال
الدولية ألنها تبحث عن مصالحها من أجل البقاء في السلطة
وتناقض تطلعات شعوبها .آمالً من ثورات العالم العربي
وما أنتجته من أنظمة جديدة أن تدحض كل السياسات التي
تخالف تطلعات الشعوب ،ذلك أنّ الشعب العربي يتمسك
بفلسطين.
وختم قماطي مشدّدا ً على أنّ المطلوب من غ ّزة توطيد
الوحدة الفلسطينية على أساس دعم المقاومة في مواجهة
ال��ع��دو الصهيوني .فوحدها المقاومة تحقق النتيجة
المرج ّوة ،وغ ّزة رمز الع ّزة التي تنتصر اليوم تسجل للتاريخ
خطوات هامة باتجاه تحرير فلسطين كل فلسطين.
كما ألقى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان كلمة
توجه في بدايتها بالسالم والرحمة على أرواح شهداء أهلنا
المقاومين على أرض فلسطين كل فلسطين من نهرها إلى
بحرها ،وعلى شهداء العالم العربي ،وعلى الشهداء الذين
سقطوا دفاعا ً ع ّنا في هذا الصقيع العربي على أرض سورية
العربية.
واسترجع حمدان ذكريات اجتياح العدو الصهيوني
لسيدة العواصم بيروت عام  ،1982وقال« :ك ّنا صائمين،
وكان لنا الشرف أن نعيش كما يعيش اليوم أهل غ ّزة اليوم
يمتشقون السالح ويصومون على أمل أن تتح ّرر فلسطين
كل فلسطين» ،مثنيا ً على الجهد الذي تبذله الرابطة لتبقى
جسر حوار بين مختلف األطراف على أرض طريق الجديدة
فهي تتكلم بلغة واحدة مع الجميع وهذا ما أوجب على كافة
األطراف احترامها.
وأض���اف ح��م��دان« :ف��ي ي��وم ال��ق��دس العالمي وذك��رى
صمود مقاومة أهل بيروت ،نعيش اليوم انتصار المقاومة

الفلسطينية على أرض فلسطين» ،متسائالً« :كيف ال نكون
مع السيد حسن نصر الله الذي يمتلك  50ألف صاروخ ويريد
تحرير فلسطين ،فهذه الصواريخ هي صواريخ فلسطين
وليست ملكا ال للشيعة وال إليران وهناك آالف الشهداء من
رجال الله الذين قاتلوا اليهود والتلموديين وانتصروا عليهم
في تحرير عام  2000ونصر عام .»2006
وأ ّكد« :نحن مع هذه المقاومة ومع السيد حسن نصر الله
ومع محور المقاومة الذي يمتد من طهران إلى غ ّزة ،وفي
المقابل ان أعطتني السعودية صاروخا ً سأس ّبح بحمدها
صبحا ً ومسا ًء شرط أن استخدم الصاروخ ضد «إسرائيل»،
وسأعلن سعد الحريري قائدا ً إذا ق ّرر إنشاء مقاومة من أجل
فلسطين».
ورأى حمدان أن األنظمة العربية ال تجرؤ على استخدام
أموالها الطائلة من أجل فلسطين ومن أجل انشاء مقاومة
لتحريرها ألنها تابعة وتأتمر بأوامر من غرف االستخبارات
األميركية .الفتا ً إلى أنه إلى جانب شهداء غ ّزة من األطفال
والنساء فإن فيها شعبا ً يقاوم ويصنع تاريخ العالم العربي.
ومشدّدا ً على تأييد مقاومة شعب الجبارين على أرض غ ّزة
وقد بدأت التباشير اليوم في رام الله وغدا ً في أراضي 1948
حتى تستمر هذه االنتفاضة المباركة تأييدا ألهل غ ّزة.
وت��س��اءل« :لِ���م التحريض المذهبي ف��ي االف��ط��ارات
الرمضانية من قبل مسؤولين كبار في تيار المستقبل الذين
يعتمدون في هذه األيام النغمة ذاتها وجوب خروج حزب
السالح من سورية ،فقد بات واضحا ً أهمية دفاع المقاومين
على أرض سورية العربية من أج��ل لبنان ،وإال لكانت
الجماعات التكفيرية قد أصبحت في بيروت وطرابلس وفي
كل لبنان».
ودعا المسؤولين في تيار المستقبل إلى الكف عن ترنيمة
السالح وليحاولوا دعم السالح المقاوم والسعي إلى حمله
من أجل فلسطين.
وتابع حمدان« :نحن مع كل من يقاتل ويقاوم على أرض
فلسطين ،فالمرابطون هم أبناء فلسطين وأبناء الثورة
الفلسطينية وكل الفصائل الفلسطينية الذين تعاملنا معهم
جميعا ً ألنهم فلسطينيون وأبناء فلسطين ،وكل مقاوم على
أرض فلسطين يشرفنا ،لذلك نقول للفلسطينيين نحن معكم
كفلسطينيين ولكن لسنا معكم بتاتا ً إذا تشرذمتم وتش ّتتم
وتف ّتتم وجعلتم من النصر هزيمة بهذا االنقسام الذي لديه
الكثير من المساوئ والسلبيات االستراتيجية على قضيتنا
الفلسطينية».
وفي الختام ،ألقى خالد عبيدي كلمة السفير الفلسطيني
في لبنان أشرف دبور والتي حيّا خاللها أرواح الشهداء
األب��رار ،متمنيا ً للجرحى الشفاء العاجل ،ومح ّمالً بيروت
سيدة العواصم أطيب التحيات لكل عربي وحر شريف لم
ينس واجبه اتجاه فلسطين وشعبها ال بل تضامن معنا ضد
الهمجية الصهيونية.
وأكد أن فلسطين ليست وحدها على رغم كثرة المتخاذلين
في الشارع العربي الذين أبهرتهم أخبار الربيع فجاء صيف
غ ّزة ولم ينتبهوا ،ففلسطين التي هي على موعد دائم مع
الشهادة لن تؤثر بها أخبار العرب وربيعهم ،فمن يقف مع
فلسطين يقف مع نفسه ومع مستقبل أبنائه.
ولفت عبيدي إلى أن أبناء فلسطين اليوم يقفون وقفة
رجل واح��د في أبهى ص��وره للوحدة الوطنية وما أبهاها
عندما تكون بالميدان.

م�سيرة نحو «الإ�سكوا»

بركة لـ«البناء» و«توب نيوز» :ال تزال المقاومة الفل�سطينية ثابتة
في الميدان وتحافظ على ال�صمود �سيا�سي ًا و�شعبي ًا
حاوره محمد حمية
«ال مبادرات اآلن إلاّ المصرية واألميركية،
والقطري والتركي لن يتقدّما بأيّ مبادرة».
هذا ما قاله مم ّثل حركة حماس في لبنان
علي بركة ،في ح��وار أجرته معه «البناء»
وتب ّثه كامالً اليوم قناة «توب نيوز» ،واعتبر
بركة أن المقاومة تف ّوقت على صعيد الحرب
الصاروخية ،وأ ّكد رفض المقاومة أيّ تهدئة
مجانية ال تتض ّمن رف��ع الحصار البحري
والب ّري عن قطاع غ ّزة ،معلنا ً االستعداد أليّ
تفاوض غير مباشر في القاهرة أو غيرها،
لكن ف��ي ظ�� ّل المعركة .وكاشفا ً أنّ حركة
حماس تبذل جهودا ً إلعادة توحيد المحور
المقاوم وتحصينه ،م��ؤك��دا ً أنّ حماس لم
تخرج من محور المقاومة لتعود إليه.
وعن المعادالت العسكرية التي فرضتها
المقاومة الفلسطينية في حرب غ ّزة قال بركة:
«إن المقاومة تفوقت على صعيد الحرب
الصاروخية المقاومة ،وطائرات «أبابيل»
حلقت فوق المغتصبات الصهيونية وفاجأت
نتنياهو ألن دوال ً عربية ال تملك طائرات من
دون طيار ،وهذه الطائرات تصنع اآلن في
غ ّزة التي تخضع لحصار منذ تموز ،2012
إذ أغلقت حينذاك ك ّل االنفاق بين غ ّزة ومصر،
ولم يدخل أيّ سالح أو معدّات إلى غ ّزة منذ
سنة ،لذلك ر ّكزت المقاومة على الصناعات
المحلية ،وبالتأكيد استفادت المقاومة

«�إ�سرائيل» تبحث
�سيا�سي
عن �إنجاز
ّ
بين المبادرات بعد
عجزها عن تحقيق
ع�سكري
�إنجاز
ّ
من خبرات الحلفاء .لكن المقاومة نقلت
التكنولوجيا إلى الداخل الفلسطيني ألنها
تدرك أنّ الحصار سيشت ّد عليها مستقبالً».

العجز الصهيوني

ويضيف ب��رك��ة ف��ي ق��راءت��ه ال��م��ع��ادالت
العسكرية التي فرضتها المقاومة في الميدان
قائالً« :إنّ المعادلة التي ترتسم اآلن هي
الحرب الب ّرية ،فالمقاتل الفلسطيني أقوى من
الجندي «اإلسرائيلي» ،واآلن المقاومة تقتل
جنودا ً «إسرائيليين» ،و«اإلسرائيلي» يقتل
المدنيين من الفلسطينيين ،واآلن المقاومة
تتصدّى لجيش العدو «اإلسرائيلي» الغازي
الذي يحاول دخول غ ّزة ولم يستطع حتى
اآلن .وف��ي المقابل ،نتنياهو ال يملك بنك
أهداف عسكرية ،بل يقصف المستشفيات،
كمستشفى شهداء األقصى والوفاء األوروبي
وال��ج��زائ��ري وب��ي��ت ح��ان��ون ف��ي الشمال،
وي��ض��رب م��راك��ز إنسانية ،وأي��ض��ا ً قصف
مدرسة لـ«األونروا» لالجئين ،وقتل موظفين
من األم��م المتحدة ،وه��ذا ما يضع حكومة
العدو أمام المحاكمة الدولية».
وأض���اف« :إنّ المعادلة تغيرت اآلن،
فسابقاً ،كان الفلسطيني يُتهم بأنه يقتل
المدنييين «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» ،أم���ا اآلن،
فالمقاومة تقتل جنود االح��ت�لال .وإرادة
المقاوم الفلسطيني أقوى من إرادة المقاتل
«اإلسرائيلي» الذي يخاف المواجهة كي ال
يقع في األسر ،فيطلق النار على نفسه».

على تخوم غ ّزة ،ويُسمح له بتدمير األنفاق
الحدودية .ويجري توافق أثناء ذلك لوقف
إط�لاق ن��ار وهدنة دائمة وه��ذا مرفوض».
مشيرا ً إلى أنّ الكيان «اإلسرائيلي» ال يلتزم
إال بالق ّوة ،وبعد  20سنة من المفاوضات،
ل��م يحقق المفاوض الفلسطيني أي حق
للشعب الفلسطيني ،التفاوض مع االحتالل
عقيم وال نريد أن نك ّرر ما حصل بين السلطة
الفلسطينية واالحتالل .نحن ال نفاوض إال
تحت النار ومستعدون ألي تفاوض غير
مباشر في القاهرة أو غير القاهرة ،لكن
ف��ي ظ�� ّل المعركة ،ألننا ف��ي ظ�� ّل المعركة
نستطيع أن نضغط على العد ّو ونؤلمه ألنه
ال يستطيع أن يبقي خمسة ماليين صهيونيا ً
في المالجئ لمدّة أط��ول ،وه��ذه نقطة ق ّوة
للمقاومة ،وسنستمر بالعمليات ضد قوات
االحتالل.
وق��ال« :ل��ن نقبل بتهدئة مجانية ،ولن
نقبل بتهدئة ال تتض ّمن رفع الحصار البحري
وال��ب�� ّري على قطاع غ��� ّزة ،ون��ري��د أن تقف
ال��ح��رب لكننا ل��ن ن��ق��دّم ش��روط استسالم
للعدو ،وخطة ج��ون كيري تطرح تسليم
سالح المقاومة مقابل رفع الحصار وهذا لن
نقبل به ،ولن تبقى مقاومة من دون سالح،
فتتحول إلى حزب ع��ادي .مسألة السالح
لدينا خط أحمر ،والمبادرة المصرية بُحثت
م��ع كيان ال��ع��دو وأُع��ل��ن��ت ف��ي اإلع�ل�ام ولم
ُتعرض على المقاومة ،وهذا مرفوض ،ونحن
نربأ بمصر التي قدّمت آالف الشهداء ألجل
القضية الفلسطينية أن تطرح مبادرة إلنقاذ
نتنياهو ،ولكننا نف ّرق بين الدور المصري

التهدئة

ّ
نظمتاألحزابوالمنظماتاللبنانيةوالفلسطينية،مسيرة
تضامنية مع غ ّزة وأهلها ،تحت شعار «كل عام وفلسطين
مقاومة» ،شارك فيها ممثلون عن االحزاب والفصائل ،وهم
علي فيصل عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،أبو
عماد رامز عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة
العامة ،ماري الدبس عن الحزب الشيوعي اللبناني ،وحسان
زيتوني عن اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني.
انطلقت المسيرة من أمام مخيم مار الياس في بيروت
نحو «اإلسكوا» في وسط بيروت بمواكبة عناصر من قوى
األمن الداخلي ،وردّد المشاركون فيها االناشيد واألغاني
الفلسطينيةوالوطنية.
ولدى وصول المسيرة إلى مقر «اإلسكوا» ،ألقى الناشط

أيمن مروة كلمة ِباسم حملة «فلسطين مقاومة» جاء فيها:
«إن لفلسطين رمضانها الخاص ،بدأ منذ لحظة تآمر قوى
االستعمار عليها ولحظة بدء الحركة الصهيونية العالمية
احتالل أرضها ولحظة إعالن العالمين الدولي والعربي ّ
غض
النظر عن حال شعبها ومأساته».
وأضاف« :إن لرمضان فلسطين رؤية خاصة ،إذ يرى
العلماء في علم المقاومة أنهم رأوا سواعد المقاومين
وصواريخهم أخذت مكان النجوم لتسطع في وجه أعداء
االنسانية» .الفتا ً إلى أنّ العيد يبدأ عندما تجد فلسطين
أننا نم ّد جسور المساهمة بما توفر من إمكانيات مادية
ّ
نسطر االنتصار
ومعنوية مالية وعينية وبشرية ،وعندئ ٍذ
بتحريرها.

«�أ�صدقاء الأ�سير �سكاف»
ته ّنئ ال�سيد ن�صر اهلل بانت�صار تموز
ه ّنأت لجنة أصدقاء األسير يحيى
سكاف ،أمين عام حزب الله السيد
حسن نصر الله بمناسبة حلول عيد
الفطر ،وذكرى انتصار المقاومة على
العدو الصهيوني في ع��دوان تموز
« ،2006الذي ّ
سطر فيه المقاومون
األب��ط��ال بقيادتكم الحكيمة أروع
م�لاح��م البطولة وال��ف��داء ،فهزموا
الجيش الصهيوني الذي كان ال يقهر،
فقهر تحت أق��دام المقاومين األبطال
الذين رفعوا رأس األمة عالياً».
وأ ّك����دت اللجنة «أن��ن��ا وك��� ّل ح ّر
شريف ،نبقى مع المقاومة في لبنان
وفلسطين ال��ت��ي ت��ت��ع�� ّرض ال��ي��وم
ألبشع أنواع االعتداءات الصهيونية
البربرية على شعب أعزل ق ّرر تحرير
أرضه ومقدّساته وأس��راه» .مؤكدة،
ف��ي ظ��ل ه��ذه الهجمة الصهيونية
البربرية على غ�� ّزة العصية على
االنكسار بفضل مقاوميها وشعبها
المجاهد ال��ذي ق��دّم آالف الشهداء
وال��ج��رح��ى واألس����رى ع��ل��ى طريق

التحرير من االحتالل البغيض ،أن
خيار المقاومة والصمود هو الخيار
الصحيح لمجابهة المحتل وتحرير
كامل فلسطين والمقدّسات واألسرى
األبطال.
ودعت اللجنة أبناء األمة وأحرارها

وشرفاءها إلى الوقوف مع فلسطين
ودعم المقاومة الفلسطينية الباسلة
التي تتصدّى للعدوان وتدافع عن
شرف األمة وكرامتها .محيية الشعب
الفلسطيني ال��ص��ام��د وش��ه��داءه
ومقاوميه.
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نحن م�ستعدون
ل ّأي تفاو�ض غير
مبا�شر في القاهرة
�أو غيرها لكن
في ّ
ظل المعركة

والمبادرة المصرية ،وال ب ّد لمصر أن تستمع
إل��ى مطالب المقاومة وأال تكون منحازة
لـ«إسرائيل»».

مصر وحماس

وعن تأثير الموقف المصري من حماس
واالخوان المسلمين على مسار التفاوض قال
بركة« :نتمنى أن يبقى الخالف بين النظام
في مصر واالخوان المسلمين في مصر خالفا ً
داخلياً ،وأال يُدخلوا العامل الفلسطيني».
ورف��ض االتهامات لحماس بأنها قاتلت
ضد الجيش المصري مؤكدا ً أن حماس هي
الجناح العسكري لالخوان المسلمين في
فلسطين ال في مصر وهي حركة إسالمية.
وطالب بركة النظام المصري بالر ّد على
ما كشفته صحيفة «هاآرتس» الصهيونية
بأنّ هناك تحالف بين السيسي ونتيناهو،
مضيفاً« :إنّ النظام المصري ساهم في
حصار حماس في غ ّزة عبر إغالق معبر رفح
أو عبر ما مارسه االعالم االمصري الخاص أو
الرسمي من تحريض على حماس والشعب
الفلسطيني وشيطنة حماس» .واعتبر أن
الكيان الصهيوني استفاد من التحريض
المصري على حماس ،واستغ ّل ذلك لضرب
حماس والقضاء عليها ،لك ّنه فوجئ بحماس
قوية وقادرة على المواجهة وإنزال الهزيمة
به.
وعن الدورين القطري والتركي قال بركة:
«االميركي اتصل في بداية الحرب بالجانب
المصري وطلب منه ال��دخ��ول في وساطة
لوقف إط�لاق ال��ن��ار والتهدئة ،والمصري

ال عالقة لـ«داع�ش»
بالإ�سالم وهي نتاج
�أجهزة ا�ستخباراتية
مخترقة

ُي ّ
بث هذا الحوار كامالً على شاشة «توب نيوز»
في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم على التردد 12036

وع��ن م��واف��ق��ة ال��م��ق��اوم��ة ع��ل��ى التهدئة
االنسانية ،وإذا كانت مخرجا ً للتوصل إلى
اتفاق وقف النار ،أشار بركة إلى أن المقاومة
في غ�� ّزة حكيمة ورش��ي��دة« ،ونحن نشعر
بوضع الشعب الفلسطيني ،وحصلت مجازر
عدّة ،وهناك شهداء ما زالوا تحت األنقاض،
وهناك جرحى محاصرون ،ونحن استجبنا
لطلب االمم المتحدة بأن تكون هناك هدنة
إنسانية ،لكننا فوجئنا بعدّة مجازر اليوم».
م��ؤك��دا ً أن ف��ي ال��ه��دن��ة مصلحة للشعب
الفلسطيني ،وال تعني انتهاء ال��ح��رب أو
وقف إطالق النار ،إ ّنها مج ّرد هدنة إنسانية
لينتشل ال��ش��ع��ب الفلسطيني ش��ه��داءه
ويدفنهم ويعالج الجرحى ويُدخل المواد
الغذائية والطبية.
الهدنة اإلنسانية ش��يء وم��ب��ادرة وقف
إطالق النار التي تسعى إليها أميركا ومصر
شيء آخر».
وأض����اف« :ن��ح��ن رف��ض��ن��ا ه��دن��ة األي���ام
السبعة التي دعا إليها الوزير جون كيري
ألننا نعتبرها خدعة يُسمح فيها لجيش
االحتالل بالبقاء في المناطق التي دخلها

نرب�أ بم�صر التي
قدّ مت �آالف ال�شهداء
لأجل فل�سطين
�أن تطرح مبادرة
لإنقاذ نتنياهو
إلينا وأسمعناه وجهة نظر حماس .لكن
حتى اآلن ،قطر وتركيا لم تقدّما أي مبادرة،
وج��ون كيري اتصل من أفغانستان بوزير
خارجية قطر وطلب منه التحدث مع حماس
عن شروط للتهدئة ،واتصل بخالد مشعل
وج��رى لقاء في الدوحة ،وسلّمنا مواقفنا،
واألميركي وعد القطري بأن يزور الدوحة،
وهنا أدرك المصري أنّ هناك جهودا ً للتهدئة
من قطر وتركيا قد تسفر عن تهدئة ،وفاجأنا
بعد أسبوع من الحرب في طرح مبادرته
في اجتماع وزراء الخارجية العرب ،والتي
رفضناها».

حماس وسورية

وعن تموضع حركة حماس الجديد بعد
فشل مشروع االخ��وان المسلمين في مصر
وسورية أوض��ح بركة« :نسمع الكثير من
اإلعالميين ومن بعض األح��زاب أنّ حماس
خرجت من محور المقاومة ،والبعض يقول
إنّ حماس خرجت من المقاومة بخروجها
من سورية ،هذا أمر خاطئ ،فحماس حركة
مقا ِومة ،ول��ن تتخلى عن المقاومة ح ّتى
بعد خروج قيادتها من سورية في .2012
حماس خاضت حربا ً كبيرة في نهاية عام
 2012عندما اغتالت «إس��رائ��ي��ل» القائد
القسامي الجعبري ،وقصفت تل أبيب.
ّ
ال��خ�لاف م��ع س��وري��ة ل��ن ي��ك��ون خ�لاف��ا ً
سياسياً ،فلم نختلف في السياسة مع القيادة
السورية حول فلسطين والعالقة السياسية.
نحن خرجنا من سورية ألننا ال نريد أن نكون
طرفا ً في ال��ن��زاع ال��س��وري الداخلي .بذلنا
جهودا ً لم نوفق بها ،ونحن حتى اليوم ما
زلنا مع الحل السياسي في سورية».

«داعش»

وع��ن م��وق��ف ح��م��اس م��ن «داع���ش» قال
ب��رك��ة« :ه��ذه ال��دول��ة وال��ت��ي س ّميت دول��ة
الخالفة ال عالقة لها ب��االس�لام ،وه��ي عمل
أجهزة استخباراتية مخترقة ،ونخن ضدّها،
ال بل تك ّفرنا وتتهمنا بأننا نهادن العدو
«اإلسرائيلي» ،وتعتبر فلسطين ج��زءا ً من
دولتها ،وتقول إنه حينما تنتهي من سورية
والعراق ستأتي إلى فلسطين لتح ّررها».
وأض��اف« :ال نريد أن ندخل في محاور
عربية ،إننا اليوم في معركة مع «إسرائيل»
وال نريد فتح جبهات لمصلحة هذا الفريق أو
ذاك ،وال نريد أن ندخل في محاور عربية ضد
محاور عربية أخرى .نحن اآلن في معركة
مع العدو الصهيوني ،فلتتحد ك ّل الجهود
العربية لمصلحة هذه المعركة .وندعو إلى
وق��ف ك�� ّل المعارك المذهبية ،والتحريض
المذهبي ،والمعارك العرقية ألنّ التجزئة
مشروع أميركي صهيوني بامتياز».

مخزومي :ال فرق بين ال�صهاينة والتكفيريين
استغرب رئيس منتدى الحوار الوطني المهندس
فؤاد مخزومي الصمت الدولي المريب حيال أحداث
الموصل وفلسطين المحتلة في قطاع غ ّزة والقدس
والمسجد األقصى ،داعيا ً العرب إلى رفع الصوت
استنكارا ً لما يتع ّرض له أهلنا في فلسطين من
مجازر صهيونية متواصلة ،وم��ا تع ّرض له أهل
الموصل ،ال سيما المسيحيين منهم ،من مصادرة
أمالكهم وتهجيرهم وتدمير كنائسهم ،وسواها أيضا ً
من المواقع والمقامات الدينية.
وأبدى تقديره الكبير لدعوة رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري إل��ى جلسة عامة تضامنا ً مع أه��ل غ ّزة
ومسيحيي الموصل ،الفتا ً إلى أن الساحة اإلسالمية
والعربية عموما ً واللبنانية خصوصاً ،ليست بمنأى
من النار التي تشتعل في منطقتنا.
وح�� ّذر من مخاطر تداعيات االع��ت��داءات في غ ّزة
والموصل ،ليس على ساحاتنا العربية فحسب بل
على العالم أجمع ،وكذلك من مغبة االنحياز الدولي
إلى جانب «إسرائيل» على رغم إرهاب الدولة الذي
تمارسه على الفلسطينيين ،داعيا ً جامعة الدول
العربية ومنظمة المؤتمر اإلس�لام��ي ،ومختلف

اعتذر لالميركي وق��ال إن��ه ال يريد التدخل
على أم��ل انتهاء الحرب في غضون أي��ام،
عندئ ٍذ لجأ األميركي إلى القطري والتركي
للتدخل ل��دى ح��م��اس ،وت��ح��دّث القطري

مؤسسات المجتمع الدولي ،إلى بذل كل جهود من
أجل لجم العدوان ،ورفع الحصار عن غ ّزة ،وتقديم
المسؤولين الصهاينة إلى المحاكم الدولية ،والدفاع
عن المقدّسات اإلسالمية والمسيحية.
كما دعا مخزومي إلى إعالء الصوت رفضا ً لالرهاب
الممارس في الموصل تحت شعار زائف ال يمتّ إلى
اإلسالم ِبصلة ،وليس من اإلسالم بشيء ،خصوصا ً
على صعيد االع��ت��داء على األخ���وة المسيحيين
وم��ص��ادرة أمالكهم وتهجيرهم وتدمير كنائسهم.
وحض القادة الس ّنة من علماء ومشايخ ،إلى التبرؤ
من هذه األفعال واألعمال اإلجرامية ،والوقوف صفا ً
واحدا ً في مواجهة التط ّرف والغل ّو ،مؤكدا ً أن صالبة
موقف مجتمعاتنا ووح��دة مك ّوناتها في مواجهة
اإلره��اب ال ب ّد أن تنتصر لمفهوم العيش المشترك.
واعتبر أال فرق بين إره��اب المجموعات المتط ّرفة
التي تضرب في العراق وسورية ،وإره��اب الدولة
الذي تمارسه «إسرائيل» من قتل ومجازر وتشريد
وتهجير ،ألنهما يهدفان إلى إلغاء الهوية العربية،
وإنشاء كيانات عنصرية تعيدنا إلى عصور الظالم.

