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ما يجري في المنطقة دمار عربي ولي�س ربيع ًا

العري�ضي :قنوات التوا�صل مع عون
مفتوحة للو�صول �إلى ت�سوية حول الرئا�سة
أعلن النائب غازي العريضي أنّ رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط «يركز في لقاءاته على ضرورة الخروج
من المأزق وال��ف��راغ في رئاسة الجمهورية للعودة إلى
الممارسة الطبيعية في المؤسسات».
وردا ً على المآخذ حول تحرك جنبالط ،أشار العريضي
في حديث إذاعي إلى «أنّ جنبالط قال سأحاول مع فالن
وفالن وفالن وغيرهم من القوى السياسية» ،مؤكدا ً أنّ «قناة
االتصال مفتوحة مع رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون بشكل دائم للوصول إلى تسوية حول موقع
الرئاسة وآفاق المرحلة المقبلة».
وأش��ار العريضي إلى أنه «ستكون هناك لقاءات مع
الرئيس سعد الحريري وقوى سياسية أخرى» ،معتبرا ً أنّ
«دائرة االتصال السياسي التي يقوم بها جنبالط هي الدائرة
األوسع التي ال تستثني أحدا ً في البلد للتشاور معه».

جعجع ترد على جنبالط

من جهتها ،علقت عضو كتلة القوات اللبنانية النائب
ستريدا جعجع على مواقف جنبالط وتحركه ورأت أنّ
«جنبالط ص��دق حين ق��ال إنّ رئيس الجمهورية ليس
للمسيحيين فقط ،ولكنه لم ينتبه إلى أنّ رئيسي الحكومة
والمجلس ليسا للسنة والشيعة أيضاً ،وعلى رغم ذلك فهما

يمثالن ثقالً مه ّما ً في طائفتيهما كما تبيّن ذلك في محطات
عدة».
وردّت جعجع على جنبالط ،قائلة« :أعرف أنّ وليد بك،
الذي تربطني به مودّة واحترام متبادل ،ال يخطئ عاد ًة في
احترام الميثاقية أو في التص ّرف من وحيها ،خصوصا ً في
المحطات السياسية والوطنية المفصلية ،لكني استغرب أن
ال يظهر ذلك في ما يرتبط باالستحقاق الرئاسي».
وأضافت« :إذا كانت الصفة التمثيلية لرئيسي المجلس
والحكومة مهمة بمكان لدى الوزير جنبالط ،فكيف بالحري
إذا ً الصفة التمثيلية لرئيس الدولة؟ أو ما الذي يعترض أن
يكون رئيس كل اللبنانيين يمتلك في الوقت نفسه صفة
تمثيلية وحضورا ً شعبياً؟ وهل ينتقص ذلك من كونه لكل
اللبنانيين؟».
وسألت جعجع« :هل يقبل الصديق وليد جنبالط ،أن
يتفاوض سمير جعجع مع رئيس مجلس النواب نبيه
بري على مقاعد الدروز في المجلس مثالً ،أو أن يتفاوض
هو وجعجع على رئاسة الحكومة من دون الرئيس سعد
الحريري؟».
ودعت جنبالط إلى «االبتعاد عن كل ما يثير الحساسيات
والمشاعر السلبية في غير أوانها ومكانها ،خصوصا ً أنّ
المرحلة الحالية حافلة بالمصطادين بالماء العكر».

«الم�ستقبل» :التمديد �أف�ضل من الفراغ
دعت كتلة «المستقبل» إلى تقوية
المؤسسات الدستورية وال��ع��ودة
إلى األس��س الوطنية ،مشدّدة على
أنّ التمديد أفضل من الفراغ ،وأن ال
أف��ق حتى الساعة النتخاب رئيس
للجمهورية.

فتفت

وف��ي السياق ،أك��د النائب أحمد
فتفت «أنّ قوى  14آذار تسعى جاهدة
بكل ق��واه��ا إل��ى إج���راء انتخابات
رئاسة الجمهورية» ،مرحباً« :بأي
جهد إيجابي لهذه الناحية وال سيما
إذا كان من منطلق مصلحة محض
لبنانية».
وانتقد فتفت في تصريح أمس،
اق��ت��راح تكتل التغيير واإلص�ل�اح
بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة
من الشعب .وق��ال« :ال أع��رف بماذا
يقبل العماد ميشال ع��ون ،فإما أن
يكون هو رئيس الجمهورية أو ال يقبل
بشيء ،ومشكلته أنه يقول« :أنا أو ال
أحد» ،ويختبئ خلف حزب الله لمنع
انتخاب رئيس جديد ،لذا ال أتوقع منه
ومن حزب الله أي إمكانية باقتناعهما
بأي مبادرة من قبل الرئيس نبيه بري

والنائب وليد جنبالط».
وعن كالم النائب جنبالط بأنه ال
يجوز تشبيه حزب الله بالداعشية،
قال« :ربما يجب أن ننتظر تصريحا ً
آخر للنائب جنبالط ،فهو لم يتطرق
إلى ما أعلنه وزير الخارجية جبران
باسيل ب���أنّ ه��ن��اك داع��ش��ي��ة تمتد
من الموصل إلى بعبدا ،فالداعشي
واإللغائي هو وزير الخارجية ،ونأسف
أنّ جنبالط لم ير أنّ هناك مساًّ في هذا
الكالم بالحكومة اللبنانية ،وال سيما
أنّ جنبالط مشارك فيها».
وح����ول االن��ت��خ��اب��ات النيابية
المقبلة ،أب��دى فتفت «خشيته من
ع��دم انتخاب رئيس للجمهورية،
األمر الذي يستدعي منطقيا ً احتمال
التمديد للمجلس النيابي ،وذل��ك
سيجعل المجلس النيابي من دون
رئيس وبالتالي عدم وج��ود رئيس
حكومة لفترة ما بعد االنتخابات،
وهذا ما يريده ويرغب به البعض في
لبنان ،وانطالقا ً من هنا يبقى التمديد
أفضل من الفراغ».

حوري

وش��دّد النائب عمار ح��وري على

عقدت لجنة اإلدارة والعدل جلسة ،أمس في المجلس
النيابي ،برئاسة النائب روبير غانم وحضور مق ّرر اللجنة
النائب نوار الساحلي والنواب :سمير الجسر ،نعمة الله أبي
نصر ،غسان مخيبر ،الوليد سكرية ،عماد الحوت ،وهاني
قبيسي ،ممثلي وزارة العدل القاضي طارق طربيه ونقابة
المحامين المحامي كريم هنري طربيه.
ودرست اللجنة جدول األعمال الذي تض ّمن:
ـ اقتراح قانون تعديل بعض احكام المرسوم االشتراعي
رقم  150تاريخ ( 1983/8/16قانون القضاء العدلي)
الرامي الى تعديل المادتين  77و.78
وبعد المناقشة والتداول ،ارتأت اللجنة االستماع الى رأي
مجلس القضاء االعلى.
ـ اقتراح قانون تعديل المادة  89من قانون القضاء العدلي
الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم  150تاريخ  16ايلول

حاوره سعد الله الخليل
رأى ال���ب���اح���ث ف����ي ال���ش���ؤون
الفلسطينية الدكتور حسن الباش «أنّ
آل سعود سيكونون األكثر ارتياحا ً
إذا نفذ المخطط الصهيوني بتدمير
المسجد األقصى» .وفي حوار مشترك
بين صحيفة «البناء» و«توب نيوز»
أكد الباش أنّ هناك «تيارات تسمي
نفسها إسالمية أو تيارات وقعت في
فخ اإلسالم السياسي تخدم المشروع
الصهيوني في ممارساتها» .ولفت
إلى «أنّ اليهودي اشتغل على العقل
الجمعي الساذج العربي واألوروبي،
ولكنّ الحقيقة أنّ التاريخ يثبت ملكية
فلسطين للعرب مهما حاولوا تشويه
تلك الحقيقة» .وأوضح« :أنّ المخطط
األميركي  -الصهيوني يسعى لخلق
تيارات متشددة ألداء مهمة التخريب
ويدمرها بانتهاء المهمة ،كما جرى
ويجري في سورية والعراق».

الذاكرة والتاريخ والمكان

«أنّ تحصين الساحة الداخلية يكون
عبر تقوية المؤسسات الدستورية
وان��ت��خ��اب الرئيس ودع���م الجيش
والقوى األمنية بشكل كامل وواضح
وإلغاء الثغرات والذرائع» ،مؤكداً:
«ض�����رورة االب��ت��ع��اد ع��ن التشنج
والتكاتف وتخفيض لغة التخوين
وال��ع��ودة إل��ى ال��دس��ت��ور واألس��س
الوطنية» .وأعلن« :أنّ التواصل قائم
ومستمر مع المكونات األخ��رى بما
فيها قوى الثامن من آذار» ،موضحاً:
«أنّ ال��خ��ط��ر ال��داه��م ي��وج��ب على
الجميع تحمل المسؤولية والتعالي
عن التفاصيل الضيقة».
وردا ً على سؤال عن التسوية التي
يعمل على إنضاجها كل من الرئيس
نبيه ب��ري وال��ن��ائ��ب وليد جنبالط
نفى حوري «علم تيار المستقبل بأي
تفاصيل حول هذا األمر».
وع��م��ا إذا ك��ان��ت ع���ودة الرئيس
الحريري ستكون قبل موعد الجلسة
االنتخابية مطلع أيلول قال حوري:
«وج��ود الرئيس سعد الحريري في
الخارج استثناء ووجوده في لبنان
هو القاعدة» ،مستبعدا ً «تحديد موعد
لعودته».

الإدارة ناق�شت تعديل قانون الق�ضاء العدلي
و�إن�شاء محافظة ك�سروان الفتوح جبيل

لجنة اإلدارة مجتمعة في المجلس

البا�ش لـ«لبناء» و«توب نيوز» :المخطط الأميركي ال�صهيوني
ّ
مت�شددة لأداء مهمة التخريب
خلق تيارات

(ت ّموز)
 1983القاضي بتعديل العقوبات الواقعة على القضاة
عند ارتكاب جريمة الرشوة .وبعد المناقشة ،ارتأت اللجنة
االستماع الى رأي مجلس القضاء االعلى.
وتطرقت اللجنة الى اقتراح قانون إنشاء محافظة جديدة
في جبل لبنان باسم محافظة كسروان  -الفتوح  -جبيل
مركزها جونيه وتتألف من قضاءي ك��س��روان وجبيل،
وجرى تعديل اللجنة الفرعية بحيث تتألف من النواب :نوار
الساحلي رئيساً ،سمير الجسر ،نعمة الله ابي نصر وسيرج
طورسركيسيان.
وناقشت اللجنة ايضا ً اقتراح قانون تثبيت رؤساء األقالم
المكلّفين رؤساء أقالم اصيلين.
وبعد المناقشة والتداول ،ق ّررت تأجيل بته ريثما توفر
وزارة العدل إحصاءات بأوضاع المعنيّين باالقتراح وإبداء
رأيها في األمر.

تيار الفجر :لإنقاذ
لبنان من الفراغ
عقد المكتب السياسي لتيار
الفجر لقاءه ال��دوري برئاسة عبد
ال��ل��ه ال��ت��ري��اق��ي ،ون��اق��ش خالله
األوض���اع العامة ،وأص���در بيانا ً
رأى فيه «أنّ نيران الفتن والتكفير
والتط ّرف تكوي المنطقة بنارها
وت���ه���دّد ب��إش��ع��ال م��ا ت��ب � ّق��ى من
ال��ب�لاد ،وال��م��ؤام��رات تتوالى على
ساحتنا اللبنانية م��ه �دّدة بنية
النسيج االجتماعي وال��وط��ن��ي،
م��س��ت��ف��ي��دة م���ن ت���راك���م األخ��ط��اء
الداخلية وحالة االنكفاء السياسي
والتلهّي بالسخافات بعيدا ً عن
مواجهة االستحقاقات الوطنية
واالجتماعية».
ودعا التيار «القوى السياسية
إلى وعي المخاطر والمبادرة إلنقاذ
لبنان من حالة الشغور والفراغ
الرئاسي والمؤسساتي ،وانتخاب
رئيس للجمهورية وتفعيل عمل
ال��م��ؤس��س��ات ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن من
م��واج��ه��ة م��ا يُ��ح��اك ل��ل��ب��ن��ان من
مؤامرات وفتن».

وعن مدى ارتباط الذاكرة والتاريخ
بالمكان ،اعتبر الباش «أنّ معالم
ال��م��ك��ان ليست ت��راب �ا ً وح��ج��ارة بل
معجون بتاريخ وعظام وبالحرب
والحضارة والبناء والمعارك ،فهذه
األرض مقدسة والمسجد األقصى
ليس مجرد بناء ،بل تاريخ وحاضر
ومستقبل ورم��ز م��ن رم��وز الوجود
اإلنساني في العالم كله ،وكما ينظر
المسلمون إل��ى مكة المكرمة ننظر
إلى األقصى كرمز من رم��وز اإلسالم
واإلن��س��ان��ي��ة ،مثل كنيسة القيامة
بالنسبة إلى إلمسيحيين ،فهذه رموز
تاريخية تعبر عن الماضي واإلنسان
والتاريخ الذي عمره آالف السنين،
ف��ال��م��ك��ان ي��رت��ب��ط ب��اإلن��س��ان ف��ك��را ً
ووجداناً».
وعن إمكانية تغير التاريخ بسهولة
لو تغيرت معالم المكان لفت إلى «أنّ
العدو الصهيوني يحاول تغيير معالم
األرض بأكملها ،ويغير القرى ويزيل
المساجد ،فهناك أك��ث��ر م��ن 3000
مسجد في أراضي  48ألغيت بالهدم
أو التحويل إلى معابد يهودية أو إلى
مال ٍه وحانات في عكا وحيفا ،ولكنّ
تغير المكان ال يغير التاريخ والشعب،
فحين يدّعون أنّ المسجد األقصى بني
فوق الهيكل نسأل :أين هو الهيكل في
علم اآلثار والتاريخ الذي يثبت أن ال
والنص التوراتي فيه
وجود للهيكل،
ّ
الكثير من التناقضات حول الهيكل
المزعوم ،لقد اشتغل اليهودي على
العقل الجمعي ال��س��اذج العربي
واألوروبي ،ولكنّ الحقيقة أنّ التاريخ
يثبت ملكية فلسطين للعرب مهما
حاولوا تشويه تلك الحقيقة».
وع��ن م��دى خ��ط��ورة االس��ت��ه��داف
الممنهج ال��ذي يتعرض له المسجد
األقصى منذ عام  1948لفت الباش
إل��ى «أن��ه منذ هبّة البراق – 1927
 1931حين سمح اإلنكليز لليهود
بإقامة شعائرهم عند حائط البراق،
كان ذلك مجرد إشارة إلى ّ
حق اليهود
ف��ي المسجد وق��ت��ل حينها حوالى
 240من اليهود وحوالى  147من
العرب ،مسيحيين ومسلمين ،وحتى
ع���ام  1967ك��ان��ت ال��ق��دس تحت
اإلدارة األردنية ،ومنذ عدوان 1967
ب��دأ التغيير واالس��ت��ه��داف للمسجد
األقصى من حفر األنفاق والتنقيب
عن اآلثار والتضييق على المسلمين
والمسيحيين ولم يتوقف الحفر من
أط��راف الحرم وال��ذي يض ّم المسجد
األقصى وال��ح��رم القدسي الشريف
وم��س��ج��د ق��ب��ة ال��ص��خ��رة ،وي��ح��اول
اليهود الدخول من تحت األرض عبر

العرب ال يريدون فل�سطين ...فمنذ تطبيق اتفاق
�سايك�س بيكو والقيادات التي تو ّلت الحكم في العالم العربي
تم اخت�صارها ب�آل �سعود
والجزيرة العربية ّ
الحفر بحجة البحث ع��ن الهيكل
واآلث����ار ف��ي مسعى ل��ه��دم المسجد
األقصى ،وحينها مهما ثار العرب لن
يجدي نفعا ً وهناك تصريح خطير
لغولدا مائير عشية ح��رق المسجد
األقصى في  21أب  1969حين حرق
اإلرهابي اليهودي األسترالي مايكل
روهان المسجد ،قالت« :لم أنم ليلتها
وأن��ا أتخيل كيف أنّ جيوش العرب
سيدخلون «إسرائيل» أفواجا ً أفواجا ً
من ك ّل حدب وصوب ،لكني عند طلوع
الصباح ولم يحدث شيء أدركت أنّ
بمقدورنا أن نفعل ما نشاء فهذه أمة
نائمة».
وش���دّد على «أنّ االس��ت��ه��داف ال
يتوقف عند المسجد األقصى بل أيضا ً
الحرم اإلبراهيمي في الخليل ،ونذكر
عندما دخل باروث غولدشتاين الحرم
وأطلق نيرانه على المصلين وقتل
أكثر من عشرين شخصاً ،فاالعتداءات
ممنهجة وال صحة الدعاءات الصهاينة
بجنون فاعليها فمايكل روهان شارك
في حرب تموز  2006وأصيب بثالث
رصاصات فهو ليس بمجنون».

العرب ال يريدون فلسطين

وع���ن ت��ن��اس��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي
واإلس�لام��ي جريمة إح��راق المسجد
األقصى ،قال الباش« :العرب بصراحة
ال ي��ري��دون فلسطين ،فمنذ تطبيق
اتفاق سايكس بيكو  1920والقيادات
التي تولت الحكم في العالم العربي
والجزيرة العربية ت ّم اختصارها بآل
سعود ،والمملكة األردنية الهاشمية ال
وجود لها في التاريخ وأنشئت كجزء
من السعودية وجزء من فلسطين في
مقابل التوقيع على بناء وطن قومي
لليهود في فلسطين ،وعام  1934و ّقع
عبدالعزيز آل سعود أم��ام الرئيس
األميركي على مدمرة أميركية كما
وقع في العراق الحاكم الملك فيصل
المطرود من سورية ورئيس وزرائه
نوري السعيد المرتبط بالماسونية،
وف���ي م��ص��ر ع��ائ��ل��ة ال��م��ل��ك ف���اروق،
وعندما حصلت النكبة ع��ام 1948
كانت ال��دول العربية ال حول لها وال
ق��وة ،فسبعة جيوش عربية دخلت
فلسطين بمتطوعين عددهم  26ألفا ً
فيما السالح بيد  600ألف يهودي،

مركز الخيام� :س ُيعاد طرح
ق�ضية جورج عبداهلل في جنيف
أعلن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب «أنّ قضية المناضل جورج
إبراهيم عبدالله سيعاد طرحها أم��ام مجموعة العمل حول االعتقال
التعسفي في األمم المتحدة في جنيف يومي  26و 27آب  ،2014وسيمثل
المركز في االجتماع بسام القنطار منسق الحملة الدولية لالفراج عن
عبدالله ومحاميه الفرنسي جون لوي شاالنسيه وعدد من المحامين
العرب الموجودين في جنيف».
وأمل المركز في بيان «أن تواكب وزارة الخارجية اللبنانية عبر البعثة
اللبنانية في جنيف هذا االجتماع إلعادة إثارة قضية عبدالله وتأمين
الحشد الدولي لممارسة الضغوط على الحكومة الفرنسية لإلفراج
عنه».

واليوم العرب يريدون رف��ع قضية
فلسطين عن كاهلهم ويسكتون عن
هجرة الشباب الفلسطيني إلى الدول
االسكندنافية» .وتابع« :الغريب أنّ
العدو يدافع بكل ما أوت��ي من قوة
إلثبات ما يعلم أنه غير موجود فيما
العالم العربي واإلسالمي يتساهل
بالتفريط بما يملك في العمق الفكري،
وهذه الحالة لن تدوم ونحن نعيش
مخاضاً ،والصراع الوجودي الفكري
ال��ت��اري��خ��ي ب��ي��ن إيديولوجيتين
مختلفتين لهما جذورهما الصراعية
وحقيقة التاريخ ال تزيف طالما هناك
طفل يقول أرض��ي فلسطين سيبقى
الصراع».
وعن أب��رز جوانب التجريد الذي
يتعرض له الشعب الفلسطيني من
ماضيه منذ عقود اعتبر الباش «أنّ
أحد جوانب هذه القضية هو المساجد،
ففي غزة وحدها ضرب أكثر من 65
مسجدا ً وهدم  48في فلسطين ،وت ّم
تدمير قرى بأكملها بما فيها المساجد،
وأكثر من  3200مسجد لم تعد مساجد
واالستهداف اآلخر الخطير هو الهجرة
إلى خارج المخيمات وهو ما يستهدف
فلسطينيي  ،48فالكيان الصهيوني
يعرف أنّ من يعارض وج��وده هم
فلسطينيو المخيمات فيما جزء كبير
م��ن فلسطينيي ال��داخ��ل يعتبرون
وجود العدو قدراً ،وبالتالي إلغاء ّ
حق
العودة من بوابة تهجير الشباب إلى
الغرب ،فكان عدد الفلسطينيين في
مخيم اليرموك  250ألف فلسطيني
بقي منهم  20ألفاً ،وهاجر إلى السويد
 26ألف فلسطيني من مخيم اليرموك
وخ��ان الشيح وتتكرر الهجرة إلى
ألمانيا والدنمارك وماليزيا وتايالند
ب��ش��رط ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى أنّ ال وط��ن
للمهاجر في مقابل نيله الجنسية».
وردا ً ع��ل��ى س����ؤال ع���ن ع�لاق��ة
الفقر واالنشغال باألمور الحياتية
للفلسطيني على األف��ك��ار الوطنية،
أجاب الباش« :هذه المعادلة ليست
صحيحة ،العدو يحاول أن يجعل
الفلسطيني مرتبط بالشقاء ولكن
يبقى ال��وط��ن الفلسطيني الشاغل
الرئيسي ،والدليل على عدم صحة
الفكرة أنّ البعض ي��رى كيف أغرق
الفلسطيني باألموال ولكن من غير

الممكن أن يلغي فكرة الوطن القضية
انتماء وهوية ،والفلسطيني ينتمي
الى وطنه فلسطين سواء فقيرا ً كان
أم غنياً».
وع��ن ظهور ت��ي��ارات إسالمية في
السنواتاألخيرةتتماشىمعالتحالف
التاريخي بين المسيحية المتصهينة
واليهودية ض ّد الفلسطينيين ،وإذا
ك��ان ذل��ك يعيد الصراع إل��ى الحالة
السياسية وينفى عنه الصفة الدينية،
ش �دّد الباش على «أنّ هذه القضية
مهمة وخطيرة فمنذ ظهور مارتن لوثر
وانشقاقه عن الكنيسة الكاثوليكية
وضع بندا ً أول بإعادة االعتبار إلى
التوراة والشعب اليهودي حتى وصل
األمر الى سيطرة البروتستانت على
أميركا الذي يتحكم بسياساتها كقوة
اقتصادية ومالية بشرية ،وال يمكن
أن يأتي رئيس غير بروتستانتي
وم��رت��ب��ط بالماسونية باستثناء
جون كندي واغتيل ،والتحالف بين
البروتستانت واليهود حتى العمق،
ولذلك الموقف األميركي العقائدي
دعم الصهيونية ،واليوم نرى تيارات
تسمي نفسها إسالمية أو تيارات
وقعت في فخ اإلسالم السياسي تخدم
المشروع الصهيوني في ممارساتها،
فمن يخرج بفتوى هدم الكعبة ألنها
بناء وثني وتصرفات التيارات التي
تدعي اإلس�لام هي تخدم المخطط
الصهيوني ،وه��ن��اك دول إسالمية
منخرطة في التحالف الصهيوني
البروتستانتي».

تورط آل سعود
من الحجاز إلى فلسطين

وعن مدى تورط آل سعود اليوم
ب��اس��ت��ه��داف اإلرث اإلس�ل�ام���ي في
فلسطين بعد اتهامهم بتدمير اآلثار
اإلسالمية في الحجاز لبناء صروح
من حجر ،لفت الباش إلى «أنّ هناك
 3000أثر من أثار النبوة والصحابة
دمرها آل سعود من بينها الخندق
وبيت رس��ول الله حتى قبر حمزة
نقل من مكانه ،فالمخطط هو هدم
اآلثار اإلسالمية الحقيقية بحجة أنها
وثنية حتى حجر إسماعيل ومن يعلم
أنّ إسماعيل وهاجر مدفونان تحت
الحجر وهو ما ال يعرفه إال المتنورون

متماش
من أهل الحجاز ،وهذا الفكر
ٍ
مع المنهج الوهابي وانعكاساته على
الفلسطينيين خطير ،إذا نفذ المخطط
الصهيوني بتدمير األقصى سيكون آل
سعود أكثر الناس ارتياحاً ،وبالتالي
سواء تهدم المسجد أم أصبح هيكالً ال
مشكلة عندهم يكفي ما يحصلون عليه
من أموال من عائدات الحج والعمرة».
وح������ول أخ���ط���ر م����ا ي��س��ت��ه��دف
الفلسطينيين ف��ي ج��وه��ر الفكرة
الصهيونية ق���ال« :ب��ال��ع��ودة إلى
التلمود وهو أول كتاب عنصري في
التاريخ يعتبر كل ما هو غير يهودي
أقل من البشر ،فالمسلم والمسيحي
والعربي أقل من البشر».
وع����ن م���ا ن��ش��ه��ده ال���ي���وم على
الساحة العربية مما يسمى الربيع
يمس الهوية
العربي وإل��ى أي مدى
ّ
الفلسطينية ،أشار الباش إلى «أنّ هذا
ليس ربيعا ً عربيا ً إنما دمار عربي»،
متسائالً« :ل��م��اذا ج��رى في سورية
ومصر وليبيا واليمن أي الدول التي
تتبنى المنهج العروبي ولم يحصل
في دول الخليج؟ وه��ذا مخطط منذ
أيام عبد الناصر الذي أحيا القومية
العربية وحاربته السعودية وأميركا
وافتعلت معارك أيلول حتى قتلوه،
وكم قدمت ليبيا وسورية والعراق
للقضية الفلسطينية التي حملت
شعار العروبة تدمر؟».

العدوان على عزة

وعن العالقة بين العدوان الحالي
على غزة وما يجري في المنطقة من
م ّد داعش واستهداف الفكر اإلنساني،
أوضح الباش «أنّ المخطط األميركي
 الصهيوني خلق تيارات متشدّدةألداء مهمة التخريب ويدمرها بانتهاء
المهمة ،وهذا ما يجري بعد تخريب
ما خربوه في سورية وال��ع��راق من
الحجر والبشر والعقول ،واآلن نرى
أنّ األميركي مستعد للقضاء على
داعش!».
وأض������اف« :ع��ل��ى ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات
الفلسطينية ومنظمة التحرير أن
تدرك تراجع القضية الفلسطينية إن
استمروا على هذا النهج ،وعليهم أن
ينسوا األنا ويتمسكوا ببنود ميثاق
المنظمة قبل أن يحذف بعد أن حذف
أوسلو  11بنداً».
وعن تفاؤله باتفاق فلسطيني -
فلسطيني قال« :المصالحة بين فتح
وح��م��اس فشلت وكلمة المصالحة
من أساسها خاطئة لوجود منهجين
مختلفين داخ��ل المنظمة وحماس،
فالمنهجان مغيبان تسيطر عليهما
األن��ا التي هي مشكلة العرب والتي
أوص���ل���ت ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي
للفناء وتدمير الصهيوني للقطاع
والقضية».
وع��ن سبب فشل أكثر من اتفاق
لوقف إطالق للنار في مخيم اليرموك
ت��اب��ع« :ه��ن��اك أس��ب��اب ع��دة لفشل
المصالحة كونه يقع بين مناطق
متوترة كالتضامن ويلدا والحجيرة
والبويضة والسبينة وبساتين القدم
والعسالي والحجر األسود التي تض ّم
مسلحين من كافة الجهات ،وبالتالي
ي���رون أنّ أي مصالحة تضر بهم
ويجب تخريبها كونهم محاصرين،
وب��ع��د مصالحة ال��ق��دم والعسالي
هرب قسم من المسلحين إلى أطراف
المخيم ومعهم مسلحو المخيم من
ال��دخ��ول ،إضافة ال��ى مصالح تجار
الحروب التي تتاجر بالمخيم بالسلع
األساسية م��ن سكر ورز ،ولكن لن
تدوم هذه الحالة وستتم المصالحة
قريباً».

وفد فل�سطيني زار بلدية حارة �صيدا:
للن�أي بالمخيمات عن التداعيات اللبنانية

مفتي �صور التقى قائد «يونيفيل»:
ملتزمون بالقرار 1701
أكد مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله «أنّ إطالق الصواريخ من
جنوب لبنان وبالطريقة التي تحصل تحمل رسائل غير مجدية ألنها ال تعكس
وجهة نظر اللبنانيين».
وثمن خالل استقباله قائد قوات الـ«يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان
الجنرال لوتشيانو برتوالنو في دار اإلفتاء الجعفري في صور« ،دور اليونيفل
في حفظ األمن في جنوب لبنان وتنفيذ المهمات عبر القرار الدولي  1701الذي
يلتزم به لبنان ويحافظ عليه».
ورأى عبدالله «أنّ إطالق الصواريخ من جنوب لبنان وبالطريقة التي تحصل
تحمل رسائل غير مجدية ألنها ال تعكس وجهة نظر اللبنانيين والشرائح
السياسية اللبنانية ،ألننا ملتزمون بنود القرار الدولي .»1701
ودعا إلى «دعم الجيش اللبناني ومده بالسالح والعتاد ليكون قادرا ً على
حماية الوطن من االعتداءات «اإلسرائيلية» ،ألنّ الجيش كان وسيبقى عنوان
أمان للوطن في الجنوب وكل لبنان».
وثمن الكولونيل برتوالنو دور المفتي عبدالله وآراءه ،وقال« :نحترم ونثمن
دور القيادات الروحية وخصوصا ً في لبنان ،ألنه أساسي في إنجاح مهمات
اليونيفل في لبنان».

الزين مستقبالً الوفد األمني الفلسطيني
زار قائد األم��ن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء
صبحي أبو عرب على رأس وفد من حركة فتح رئيس
بلدية حارة صيدا سميح الزين في مكتبه في القصر البلدي
في البلدة.
وتباحث المجتمعون حسب بيان للمكتب اإلعالمي
لألمن الوطني الفلسطيني في «أجواء األوضاع السياسية
واألمنية في مخيم عين الحلوة ،ودور القوة األمنية التي
انتشرت مؤخرا ً لضبط األمن في ظل توافق جميع القوى
والفصائل الوطنية واإلسالمية».
وأكدوا« :ضرورة تجنيب المخيمات أي خضات أمنية
والنأي بها عن تداعيات األزمة اللبنانية ،وتوحيد الموقف
والصف والبندقية في خدمة القضية الفلسطينية والشعب
الفلسطيني في الشتات».
كما دان المجتمعون «ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» الذي

يستهدف أهلنا في غزة والمجازر التي يرتكبها العدو
«اإلسرائيلي» بحقهم وسياسة القتل والتنكيل واإلبعاد
والتهويد التي يقوم بها في الضفة الغربية والقدس
وفلسطين المحتلة عام .»1948
وأوضح الوفد «أنّ نجاح القوة األمنية المشتركة في
مهماتها في مخيم عين الحلوة سينتج منه البدء بالعمل
بتعميم هذه القوة في مخيمات أخرى».

أبو عرب

وأك��د اللواء أب��و ع��رب «اطمئنانه إل��ى متانة الوضع
األمني في المخيمات الفلسطينية وج��واره��ا» ،معتبراً:
«أنّ المخيمات تمكنت من تجاوز العديد من المحطات
المفصلية ،وشكلت عامالً إيجابيا ً في االستقرار الداخلي
اللبناني».

