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يازجي :كني�سة �أنطاكية
�أول من �أعطى لقب م�سيح ّيين
احتفل بطريرك أنطاكية وسائر
المشرق للروم األرثوذكس يوحنا
العاشر يازجي ،بالقداس اإللهي في
كنيسة سيدة البشارة في المزينة
ف��ي وادي ال��ن��ض��ارة ف��ي س��وري��ة،
وع��اون��ه ك�� ّل من متروبوليت عكار
وت��واب��ع��ه��ا ال��م��ط��ران باسيليوس
م��ن��ص��ور واألس��اق��ف��ة إي��ل��ي��ا طعمة
وموسى الخوري وديمتري شربك.
وأك����د ي���ازج���ي ف���ي ع��ظ��ت��ه أنّ
«مسيحيّي ه��ذه ال��دي��ار ه��م جزء
ال يتجزأ من هويتها ،وأنّ كنيسة
أنطاكية ه��ي أول م��ن أع��ط��ى لقب
مسيحيّين كما جاء في سفر أعمال
الرسل» .وعبّر عن سعادته لوجوده
ف��ي ال��ق��ري��ة ال��ت��ي ع��رف��ه��ا وع��رف
أصالة إيمان أبنائها مذ كان أسقفا ً
للحصن.
وك���ان لكاهن ال��رع��ي��ة ال��خ��وري

أتم الجاهزية للردّ على � ّأي عدوان
�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ المقاومة على � ّ

الطاهر :ندعو فتح وحما�س �إلى ا�ستثمار االنت�صار
وبناء الوحدة الفل�سطينية لمواجهة التحديات المقبلة
حاوره سعد الله الخليل

يازجي مترئسا ً القداس في المزينة
ب��ط��رس ح����زوري كلمة ترحيبية
بالبطريرك وال��وف��د المرافق ،وقد

أض��اء على النشاط الكنسي الذي
تعيشه البلدة.

«الأحزاب»« :الم�ستقبل» ينفذ ال�سيا�سة ال�سعودية
في توظيف الإرهاب ل�ضرب المقاومة
رأت هيئة التنسيق للقاء األح��زاب والقوى الوطنية
اللبنانية «أنّ استهداف الجيش اللبناني ومحاولة تطييفه
ومذهبته من قبل البعض إنما يصب في خدمة أهداف قوى
اإلرهاب التكفيري التي تسعى إلى ّ
شق صفوف الجيش
وتقويض وحدته الوطنية».
ورأت الهيئة في بيان بعد اجتماعها ال��دوري أمس:
«أنّ من يستهدفون الجيش هم أنفسهم من يواصلون
التصويب على المقاومة ويحرضون ض ّد مشاركتها في
محاربة الجماعات اإلرهابية المسلحة في سورية».
وأوضحت« :أنه ال يمكن أن يكون الموقف من محاربة
اإلرهاب انتقائيا ً على الطريقة األميركية ،فتيار المستقبل
باعتماد مثل هذه السياسة يسعى إلى التغطية على دوره
الخطير في دعم الجماعات اإلرهابية والمسلحة في سورية
وتوفير الحضانة لها في لبنان وهو ينفذ بذلك السياسة
السعودية في توظيف قوى اإلرهاب في خدمة مخططاتهم

في محاولة ضرب قوى المقاومة والدول الداعمة لها التي
تقف عقبة أمام مشروع الهيمنة األميركي في المنطقة».
وأكدت« :أنّ مواقف الرئيس فؤاد السنيورة ووزير العدل
أشرف ريفي ال سيما الدفاع األخير عن علم «داعش» إلى
مقام المقدسات ومهما كانت الذريعة والتحريض المستمر
ض ّد المقاومة وسورية ،تؤكد حقيقة استمرار تيار المستقبل
في هذه السياسة الخطيرة التي تلحق أفدح األذى بلبنان
واللبنانيين ،وتعيق محاوالت توحيد الجهود والطاقات
الوطنية اللبنانية لدعم الجيش وتحصين الساحة في
مواجهة قوى اإلرهاب التكفيري».
ونبهت الهيئة اللبنانيين إلى «خطورة هذه السياسات
التي يوغل فيها تيار المستقبل» ،داعية إلى «التصدي
لها ،ورفضها وتعريتها لحماية لبنان ووحدة أبنائه في
مواجهة خطر اإلرهاب ووضع ح ّد للمتاجرة به لمصالح
ذاتية ضيقة وخدمة لقوى إقليمية».

حمدان زار ال�سفير الفل�سطيني:
الوحدة الوطنية تحقق المزيد من الإنجازات
استقبل سفير دول���ة فلسطين
في لبنان أشرف دبور أمين الهيئة
القيادية في «حركة الناصريين
المستقلين  -المرابطون» العميد
مصطفى ح��م��دان على رأس وف��د،
وجرى التداول في آخر المستجدات
على الساحتين المحلية واإلقليمية.
وف��ي ب��ي��ان مشترك ص��در بعد
ال��ل��ق��اء ،أك���د ال��ج��ان��ب��ان« :أهمية
المصالحة الوطنية ف��ي ترسيخ
الوحدة الوطنية لجميع المقاومين

الفلسطينيين ف��ي ح��م��اي��ة األم��ن
ال��وط��ن��ي الفلسطيني وتحقيق
المزيد م��ن اإلن��ج��ازات ،لمصلحة
ت���راك���م ع��ن��اص��ر ال���ق���وة م���ن أج��ل
إحقاق الحقوق المشروعة ألهلنا
الفلسطينيين».
كما ث ّمن الطرفان «الدور األساسي
للوفد الفلسطيني المشترك في
مفاوضات القاهرة والذي أثمر فرض
مطالب الفلسطينين في غزة على
«اإلس��رائ��ي��ل��ي»» ،شاكرين «مصر

العربية على دوره��ا المحوري في
ما تحقق على الصعيد الفلسطيني
في حرب غزة».
م��ن جهته ،أث��ن��ى ح��م��دان على
دور أرك��ان السفارة الفلسطينية
ف��ي لبنان وف��ي مقدمهم السفير
دب��ور« ،ف��ي ل�� ّم شمل كل الفصائل
الفلسطينية وت��أم��ي��ن االس��ت��ق��رار
ف��ي مخيمات ال��ش��ت��ات ،والعالقة
الممتازة مع كل أطياف المجتمع
السياسي اللبناني والرسمي».

دبور مستقبالً حمدان ووفد «المرابطون»

قوى التحالف الفل�سطيني عند �سعد وحزب اهلل
استقبل األم��ي��ن ال��ع��ام للتنظيم
الشعبي الناصري الدكتور أسامه
سعد ف��ي مكتبه ف��ي ص��ي��دا ،وف��دا ً
من ق��وى التحالف الفلسطيني في
مخيم عين الحلوة ،في حضور عضو
اللجنة المركزية في التنظيم محمد
ظاهر.
وشكر الوفد سعد على «وقوفه
الى جانب الشعب الفلسطيني خالل
ال��ع��دوان الصهيوني األخ��ي��ر على

غزة» ،مؤكدا ً أنّ «االنتصار على العدو
ما كان ليت ّم لوال بندقية المقاومة
وبسالة مجاهديها وصمود الشعب
الفلسطيني والدعم الذي قدّمته دول
الصمود والممانعة ،بدءا ً من إيران
الى سورية ولبنان ودعم األحزاب
الوطنية واإلسالمية اللبنانية» .كما
أكد «الحرص على الوحدة الوطنية
تجسدت ف��ي غ��زة» ،متطرقا ً
التي
ّ
ال���ى «م���وض���وع اإلج������راءات التي

تتخذها القوى األمنية عند مداخل
المخيمات» ،مطالبا ً اياها بـ«تخفيف
هذه اإلجراءات بما يسهّل على أبناء
المخيم التنقل في حياتهم اليومية».
كذلك زار الوفد حزب الله حيث
التقى عضو قيادة منطقة الجنوب
مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد
ضاهر ،شاكرا ً الحزب على «وقوفه
الدائم الى جانب المقاومة والشعب
الفلسطيني».

«ال�شعبية» تزور «ال�شيوعي» في طرابل�س:
الفل�سطينيون لن يكونوا خنجر ًا في خا�صرة لبنان
التقى وفد قيادي من «الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين» قيادة «الحزب الشيوعي اللبناني» في
ط��راب��ل��س ،وض��� ّم وف��د الجبهة م��س��ؤول العالقات
السياسية للجبهة في لبنان أب��و جابر ،ومسؤول
الجبهة في الشمال عماد ع��ودة ،ومسؤول اإلع�لام
فتحي أبو علي .وكان في استقبال الوفد قيادة الحزب
الشيوعي :إقبال سابا ،وجميل صافية ،والدكتور
نزيه الزغبي.
وتحدث أبو جابر مقدما ً شرحا ً وافيا ً ومفصالً عن
العدوان الصهيوني على غزة ،وما آلت إليه األمور.
وتطرق إلى الحوارات التي جرت في مصر بين الوفد
الفلسطيني و«اإلس��رائ��ي��ل��ي» برعاية مصرية ،وما
توصل إليه الوفد الفلسطيني من وقف للعدوان وفتح
المعابر وعقد مؤتمر دولي إلعادة إعمار غزة.
وأك���د أب��و ج��اب��ر على م��وق��ف الجبهة الشعبية

«الرافض للتنسيق األمني والعودة إلى المفاوضات
وإطالق سراح كافة األس��رى ،وإنهاء حالة االنقسام
الفلسطيني  -الفلسطيني ،وإع��ادة االعتبار لمنظمة
التحرير الفلسطينية ومؤسساتها».
وفي الشأن اللبناني ،أكد أبو جابر «أنّ الفلسطينيين
في لبنان لن يكونوا خنجرا ً في خاصرة لبنان ،ولن
يكونوا مع طرف ض ّد أي طرف آخر».
م��ن جهته ،تحدث سابا ع��ن ال��وض��ع ف��ي لبنان
وعن كيفية العمل والتنسيق الدائم والمستمر بين
الحزب والجبهة وكافة األطراف والقوى الوطنيـة في
لبنان ،والبقاء «على مسافة واحدة في مواجهـة ما
تتعرض له القضية الفلسطينيـة من تصفية وعـدوان
مستمر من العدو الصهيونـي ،واتفق الطرفان على
«االستمرار في اللقاءات وتمتيـن وتعزيـز العـالقـة
بيـن الجهتيـن».

رأى عضو الوفد الفلسطيني المفاوض وعضو
المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين الدكتور ماهر الطاهر «أنّ ما لم يستطع
العدو «اإلسرائيلي» تحقيقه في عدوانه على
الشعب الفلسطيني حاول الحصول عليه خالل
مفاوضات القاهرة» ،كاشفا ً أنّ العدو «طرح
خ�لال المفاوضات تسهيالت اقتصادية في
مقابل نزع سالح المقاومة» .وأشار الطاهر إلى
«أنّ مصر هي ضمانة االتفاق الذي ت ّم التوصل
إليه» ،معلناً« :أنّ المقاومة الفلسطينية على أت ّم
الجاهزية وستر ّد على أيّ عدوان» .وأعلن «أنّ
الوفد الفلسطيني سيطرح إلغاء المنطقة العازلة
واإلجراءات التي اتخذها العدو في الضفة» ،ودعا
حركتي فتح وحماس «إل��ى استثمار الفرصة
لبناء الوحدة الفلسطينية ومواجهة التحديات
الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية» ،الفتا ً
إلى «أنّ نتنياهو سيواجه وضعا ً صعبا ً ألنه لم
ينتصر والشعب الفلسطيني لم ينكسر».
وأعلن الطاهر« :أنّ ارتباط سورية بالقضية
الفلسطينية هو ارتباط تاريخي وثيق وعميق،
وإنّ سورية ال تزال حتى اآلن تدعم ك ّل الفصائل
الفلسطينية».

صالبة الموقف الفلسطيني

ورأى الطاهر في حوار مع صحيفة «البناء»
الموسع
وقناة «توب نيوز»« :أنّ تشكيل الوفد
ّ
تحت راية منظمة التحرير وخوض المفاوضات
وصالبة الموقف الفلسطيني وح��رص الوفد
على أن يكون الموقف موحدا ً منذ البداية وحتى
النهاية ،ساهم مساهمة جدية وكبيرة في تدعيم
موقفنا ،وقد راهنت «إسرائيل» عبر تمديد فترة
المفاوضات ألي��ام طويلة على انقسام الوفد،
ولكن ك��ان هناك وع��ي ل��دى الجميع بضرورة
إح��ب��اط مخططات «إس��رائ��ي��ل» ال��ه��ادف��ة إلى
تقسيم الوفد» .وأض��اف« :بداية حاول العدو
عبر إطار المفاوضات أن يستغل سياسيا ً ما
حققه الشعب الفلسطيني والكتائب المسلحة

ارتباط �سورية بالق�ضية
الفل�سطينية تاريخي
وعميق وال تزال تقدّ م
لنا كلّ الدعم في دفاعنا
عن �أر�ضنا و�شعبنا
للفصائل في الميدان ،لكنّ الوفد الفلسطيني
كان يعي تماما ً ماذا تريد «إسرائيل» ،إذ خضنا
المعركة السياسية مستندين إلى صمود شعبنا
الفلسطيني العظيم والمقاومة المسلحة الباسلة
التي تصدّت للعدوان ،وبالتالي خضنا معركتنا
في شكل موحد من بدايتها إلى نهايتها وتمسكنا
بالمطالب الفلسطينية المحقة والعادلة».

التهدئة مقابل التهدئة

وأك��د الطاهر «أنّ الكيان الصهيوني حاول
منذ بدء المفاوضات أن يماطل وكان يريد تهدئة
وراء تهدئة من دون الوصول إلى نتائج وهو ما
رفضه الوفد الفلسطيني الذي أجبر العدو على
التفاوض غير المباشر في ظ ّل عدم التهدئة»،
مضيفاً« :بعد ذلك وافق الوفد على التهدئة لمدة
 10أيام ووافقنا على تهدئة لمدة  24ساعة ثم
على تهدئة لمدة  5أيام ،وفي النهاية قلنا إننا
لم نعد نوافق على أي تهدئة وانتهت األمور
وتوقفت المحادثات وقررنا عدم الموافقة على
تمديد التهدئة إلى أن ت ّم التوصل إلى االتفاق
النهائي الذي أعلن عنه» .ولفت إلى «أنّ مصر
هي ضمانة االتفاق ال��ذي ت ّم التوصل إليه»،
وقال« :سنراقب ونرى النتائج لكن في النهاية
ت�� ّم التوصل إل��ى وق��ف إلط�لاق النار وتحقيق
بعض المطالب الفلسطينية وت ّم تأجيل مطالب
أخرى إلى مفاوضات الحقة بعد شهر وسنراقب
تصرفات العدو ،ولكن في المقابل ،المقاومة
الفلسطينية ه��ي دائ��م��ا ً على أت�� ّم الجاهزية
وإذا تعرضنا ألي عدوان سنر ّد عليه وما زلنا
كمقاومة فلسطينية نحتفظ بطاقاتنا وقدرتنا
على المقاومة ،وقبل نصف ساعة من وقف
إطالق النار كانت الصواريخ تنهمر على الكيان
الصهيوني».

الشعب الفلسطيني
لن ينكسر والعدو لم ينتصر

وردا ً على س��ؤال عن المكاسب التي حققها
الشعب الفلسطيني ،أج��اب الطاهر« :ال شك
ف��ي أنّ المعركة كانت شرسة وكبيرة ،لكنّ
الشعب الفلسطيني حقق االنتصار بالصمود
في المواجهة ،على رغ��م أنّ اإلمكانات كانت
م��ت��واض��ع��ة ،وع��ل��ى رغ��م أنّ ق��وان��ا ال تقارن
بقوة العدو الذي يمتلك كل أسلحة التدمير».
وأضاف« :لقد صمد أبناء شعبنا وواجهوا العدو

الطاهر متحدثا ً إلى الزميل الخليل
بصدورهم العارية ،ووجهوا بذلك رسالة إلى
العالم مفادها أنّ الشعب الفلسطيني ال يمكن
أن يهزم ،وبالتالي كانت حصيلة المعركة أنّ
الشعب الفلسطيني لم ينكسر والعدو لم ينتصر
ول��م يحقق أه��داف��ه .كما أثبت الفلسطينيون
أنّ ه��ذا العدو ال يمكن السير معه في حلول
تفاوضية في ظ ّل ما يمارسه من تهويد للقدس
واضطهاد واستيطان».
واعتبر الطاهر «أنّ حرب تموز عام 2006
والتي خاضتها المقاومة اللبنانية بقيادة
ح��زب الله شكلت ب��داي��ة مرحلة ج��دي��دة في
تاريخ الصراع العربي  -الصهيوني والحرب»،
مشيرا ً إل��ى أنّ ال��ح��رب «ال��ت��ي خيضت على
األرض الفلسطينية هي بداية مرحلة جديدة في
الصراع ،فعهد الهزائم قد ولى وعهد حسم األمور
العسكرية من قبل العدو خالل ساعات قد ولى،
وقد أوقعت المقاومة خسائر في صفوف العدو
الذي اعترف بـ  65قتيالً وأكثر من  500جريح
وبخسائر اقتصادية تجاوزت  4مليارات دوالر،
كما أنّ الرعب ال��ذي دبّته صواريخ المقاومة
في قلوب ماليين الصهاينة الذين نزلوا إلى
المالجئ ،ه ّز هيبة الكيان الصهيوني».
وعن مجريات االتفاق ،لفت إلى أنّ «سقف
المطالب «اإلسرائيلية» كان مرتفعا ً جدا ً ال سيما
حين طالب بالقضاء على السالح وتدمير األنفاق
وضمان عدم دخول السالح وحتى مواد البناء
والمواد التي يسمونها مزدوجة االستخدام وهو
ما رفضه الوفد الفلسطيني ،وقد أكدنا على إلغاء
المنطقة العازلة التي أخذتها «إسرائيل» والتي
تضم منازل وأراضي زراعية».
وحول إمكانية تحقيق مكاسب االتفاق عبر
الورقة المصرية من دون إطالة أمد العدوان،
قال الطاهر« :إنّ الشعب الفلسطيني يتعرض
لعدوان مبيّت واألهداف األساسية لهذا العدوان
هي ض��رب ق��درة المقاومة ،وال��ع��دوان ب��دأ من
الضفة الغربية ونقله العدو إل��ى قطاع غزة
ألنّ العدو يريد تدمير سالح المقاومة وتدمير
األنفاق» .وأضاف« :بما أنّ العدو أدرك القدرة
الصاروخية للفصائل والتي كان يجهلها ،كان
المطلوب تجريدها من سالحها وتوهّ م العدو
أنّ بإمكانه القضاء على تلك البنية خالل أيام أو
أسبوع كح ّد أقصى ،لكنه فوجئ بصمود الشعب
الفلسطيني ،وعلى رغم أنّ الثمن كان باهظا ً
ج��دا ً وق��د سقط أكثر من ألفي شهيد وعشرة
آالف جريح ،إضاف ًة إلى الدمار الكبير في البنية

«ال أعلم إذا كانت المفاوضات ستستمر ،لكنّ
الوفد الفلسطيني متمسك بالمطالب من الميناء
إلى المطار وسنطرح إلغاء المنطقة العازلة
واإلج���راءات التي اتخذها العدو في الضفة،
وأعتقد أنّ األمر سيطول و«إسرائيل» ستناور
وتماطل ،لكننا نفاوض وأيدينا على الزناد
للتصدي ألي ع���دوان ق��ادم ألننا متمسكون
بحقوق شعبنا».
فرصة تاريخية إلنهاء االنقسام
وع��ل��ى الصعيد ال��داخ��ل��ي ،أس��ف الطاهر
لما تشهده الساحة الفلسطينية من تراشق
فلسطيني -فلسطيني «في ظل عودة التراشق
اإلعالمي بين الفصائل الفلسطينية» ،معتبرا ً
أنّ «المعركة التي خاضها الشعب الفلسطيني
والتي كانت معركة تاريخية وتشكيل وفد
فلسطيني موحد والصمود الميداني والسياسي
يجب أن يشكلوا بداية مرحلة جديدة تنهي
االن��ق��س��ام ال��س��ي��اس��ي وت��ب��دأ ب��ب��ن��اء وح��دة
فلسطينية حقيقية» .وقال« :ندعو حماس وفتح
إلى استثمار الفرصة لبناء الوحدة الفلسطينية
ومواجهة التحديات الكبيرة التي نواجهها
التي تواجه القضية الفلسطينية ،وأن تكون
فلسطين بوصلتنا الحقيقية في مواجهة العدو
«اإلسرائيلي»».
وطالب الطاهر بدعوة اإلط��ار الفلسطيني
الموقت ودعوة اللجنة المركزية لمنظمة التحرير
الفلسطينية والتي تضم األمناء العامين للفصائل
أع��ض��اء اللجنة التنفيذية وأم��ي��ن المجلس
الوطني واألح���زاب والشخصيات المستقلة،
والذي أجمعت عليه الفصائل في اتفاق القاهرة
للمصالحة ،من أجل البحث في مجمل الوضع
الفلسطيني ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة
موحدة تستند إلى
من خ�لال روي��ة سياسية
ّ
برنامج المقاومة وإع��ادة بناء برنامج منظمة
التحرير الفلسطيني ك��ي تستنهض طاقات
الشعب الفلسطيني داخل األراضي الفلسطينة
وخارجها».

مصر بوابة فلسطين

وح���ول تنسيق ح��م��اس م��ع قطر وتركيا،
قال الطاهر« :قناعاتنا في الجبهة الشعبية
كانت وم��ا زال��ت أننا إذا أردن���ا أن نصل إلى
وق��ف ال��ع��دوان ،فالبوصلة ه��ي مصر كونها
الدولة العربية الكبرى ولم ولن نكون مع أي
تجاذبات إقليمية وك ّل ما نريده هو الوصول إلى

�أبناء �شعبنا واجهوا العدو
ب�صدورهم العارية وكانت ر�سالتهم
�إلى العالم �أنّ ال�شعب الفل�سطيني ال يهزم
التحتية ،إال أنّ الشعب صمد وبفضل إرادت��ه
وصموده حققنا بعض المطالب كوقف العدوان
وفتح المعابر وإدخ��ال المواد اإلغاثية ومواد
إعادة اإلعمار والصيد البحري حتى  6أميال بدال ً
من  3وهو ما ترك ارتياحا ً شعبياً ،ونحن نسعى
إلى أن تكون المسافة  12ميالً ضمن المفاوضات
التي ستحصل الحقاً ،وبالتالي حققت المقاومة
مكاسب وأجلت القسم اآلخر إلى المفاوضات
الالحقة ،وكان العدو متصلبا ً ال يريد تحقيق أي
مكاسب ألنه يدرك حجم المشاكل التي يعاني
منها نتنياهو في الداخل الصهيوني».

نفاوض واليد على الزناد

وع��ن إمكانية استمرار المفاوضات ،قال:

«الوطني الحر» ي�س ّلم الرافعي
ن�سخة عن ر�سالة عون �إلى ال�سينود�س
زار وفد من هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر الرئيس األسبق
لهيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي في طرابلس« ،لالطمئنان إلى
صحته ولفتح أفق جديد من االلتقاء بين اللبنانيين» ،بحسب بيان للهيئة.
وحضر اللقاء عضو هيئة العلماء المسلمين في لبنان الشيخ نبيل رحيم،
وضم وفد التيار :منسق قضاء طرابلس في التيار طوني ماروني ،منسق مدينة
طرابلس المهندس عفيف نسيم ،مسؤول االتصال السياسي إحسان اليافي،
مسؤول لجنة التواصل داني سابا.
وسلم الوفد الرافعي نسخة عن رسالة النائب العماد ميشال عون إلى
السينودس من أجل المشرق ،والتي تضمنت الدعوة إلى عدم «أبلسة الدين
اإلسالمي» والتحذير من «اإلسالموفوبيا».
وأثنى الرافعي على هذه الخطوة ،مؤكداً« :الثوابت التي نتفق عليها جميعاً،
وهي إدانة الظلم من أي طرف أتى ،ونصرة المظلوم أيا ً كان بغض النظر عن
دينه أو طائفته».
وأكد الجميع «ضرورة التواصل الدائم لما فيه خير لبنان ومصلحة كل أطياف
الشعب اللبناني».
كذلك ،ح ّمل الرافعي الوفد تحياته إلى العماد عون.

اقتصادية مقابل نزع سالح المقاومة ،األمر
ال���ذي ي��رف��ض��ه ال��ش��ع��ب الفلسطيني ال��ذي
يعتبر أنّ المشكلة الجوهرية تكمن في وجود
االحتالل» .وق��ال« :نريد الحرية واالستقالل
ورؤية علم فلسطين في دولة عاصمتها األبدية
القدس ،واالحتالل يتعامل بمنطق إمكانية
توفير مكاسب ،ورفاه اقتصادي وكأنّ القضية
تح ّل ببعض األم��وال ،لكنّ جوهر األمر هو أنّ
معركتنا هي معركة حرية وسيادة وبالتالي
فإنّ محاوالت أوروبا والعدو إدخال مساعدات
المس بسالح
وإعادة إعمار القطاع في مقابل
ّ
المقاومة الفلسطينية ،مقايضة مرفوضة،

ما لم ي�ستطع العدو
تحقيقه في العدوان
حاول الح�صول عليه
من خالل مفاو�ضات
القاهرة
والشعب الفلسطيني لم يملك عبر التاريخ أي
سالح لكنه اآلن يملك إمكانات جيدة وخضنا
بها معركتنا وانتصرنا ،وسنحافظ على
سالحنا كما نحافظ على حدقات عيوننا ألننا
نعلم أنّ هذا العدو لن ينسحب من أرضنا ما
لم يقتنع بأنّ استمرار احتالله سيكون باهظ
الثمن والتكلفة وعلينا أن ننجح في إع��ادة
المس بالسالح ،ونحن قادرون
اإلعمار من دون
ّ
على ذلك ،والمطلوب من كل الفصائل تشكيل
هيئة وطنية للمساهمة في إعادة اإلعمار».

«إسرائيل» ما قبل وبعد

واعتبر الطاهر أنّ «»إس��رائ��ي��ل» م��ا قبل
العدوان على غزة ليست نفسها «إسرائيل» ما
بعد العدوان وانتصار المقاومة ،ألنّ صورتها
اهتزت والشعب الفلسطيني واألمة العربية
على قناعة ب��أنّ هزيمة ه��ذا الكيان إمكانية
واقعية وأنّ هذا الشعب الفلسطيني المقاوم
قادر على تحقيق النصر» .ورأى أنّ انتصار
المقاومة أدى إلى «تعميق التناقضات داخل
الكيان لجهة الصراعات السياسية ،ذلك أنّ
نتنياهو سيواجه وضعا ً صعبا ً ألنه لم يتنصر
والشعب الفلسطيني لم ينكسر وهذا بح ّد ذاته
انتصار فلسطيني كبير».

الموقف العربي ال يسر

حقوقنا وحقوق شعبنا» .وأك��د« :أنّ المعركة
بين الشعب الفلسطيني والعدو وليست بين
حماس وإسرائيل ،على رغم أنّ العدو أوحى
في بداية عدوانه أنّ معركته هي مع حماس،
لكنه في الحقيقة يسعى إلى ضرب المشروع
الوطني الفلسطيني ،والبنية التحتية والفصائل
المسلحة ،وقد انطلق العدو من خالل تصوير
معركته على أنها م��ع ح��م��اس ،م��ن مبدأ أنه
بذلك يمكنه اللعب على التناقضات والخالفات
الداخلية ومشاكل حماس واإلخوان المسلمين
والعالقة مع مصر».

اإلعمار مقابل السالح مرفوض

وكشف الطاهر أنّ العدو «طرح تسهيالت

وأع��رب الطاهر عن أسفه حيال «الموقف
العربي المنقسم إزاء المقاومة ،فهناك محور
مقاوم متمثل بسورية وإي���ران وح��زب الله
يدعم المقاومة ومتمسك بأنّ خيار المقاومة هو
الذي ينتزع الحقوق ،ومحور عربي آخر يراهن
على المفاوضات والتسويات والتنازالت
منذ مبادرة السالم العربية عام  2002التي
رمتها «إسرائيل» في سلة المهمالت ،وبعد
أكثر من  20عاما ً من المفاوضات من الجانب
الفلسطيني في اتفاقات أوسلو كانت النتيجة
المزيد من االستيطان وتهويد األراضي».
وأك��د على أنّ ارت��ب��اط س��وري��ة بالقضية
الفلسطينية هو ارتباط تاريخي وثيق وعميق
وق��ال« :لقد مدتنا سورية بالدعم واإلسناد
تاريخياً ،وال تزال تدعم ك ّل فصائل المقاومة،
ونحن كشعب فلسطيني يقدّر وقوف سورية
دائما ً وأب��دا ً إلى جانب كفاحنا العادل ،وقد
قدمت لنا ك ّل الدعم لمواصلة دفاعنا عن أرضنا
وشعبنا وحقوقنا».

تجمع العلماء :من �أحرقوا علم «داع�ش»
لم يق�صدوا �إهانة اهلل ور�سوله
لفتت الهيئة اإلدارية لـ «تجمع العلماء المسلمين» إلى «أنّ
المنطقة في شكل عام ولبنان في شكل خاص ،يمران بظروف
استثنائية ناتجة من اشتداد ع��ود الجماعات التكفيرية
بخاصة «داعش» التي استولت على مساحات واسعة من
العراق وسورية ،وقامت بأعمال جرمية تعتبر جريمة العصر
في ّ
حق اإلنسانية قبل أن تكون في حق الدين والوطن ،ومن
المؤسف أنّ هذه الغدة السرطانية امتدت لتشمل بالدا ً أخرى
في العالم اإلسالمي ومنها لبنان ،ما يستدعي وقفة وطنية
صارمة بمواجهة انتشار الخطر التكفيري على لبنان».
وت��وج��ه التجمع ف��ي بيان أم��س إل��ى «ك�� ّل م��ن طاولهم
وسيطاولهم خطر داعش» مؤكداً« :أنّ هذه الجماعة ال عالقة
لها باإلسالم مطلقا ً وهي تسيء إليه وإلى المسلمين أكثر مما
تسيء إلى بقية األديان وهي صنيعة مخابراتية صهيونية
تهدف إلى ضرب محور المقاومة وإلهائه وصرفه عن توجهه».
وأضاف البيان« :إننا نتوجه إلخوتنا المسيحيين في لبنان

بأنكم جزء أساسي من هذا الوطن ،ساهمتم في بنائه وطورتم
في ثقافته ،ولن نسمح ألحد أن ينال منكم وسنكون معا ً في
مواجهة الخطر التكفيري».
وأشار التجمع إلى أنّ «قيام البعض بحرق علم «داعش»
مع استنكارنا للتعرض ألي راية أو الفتة عليها ذكر الله ،إال
أنّ ذلك ال يعني أنّ هؤالء قصدوا إهانة إسم الله أو الرسول،
فإلهنا واحد وال يعقل أنهم يقصدون ذلك ،وبالتالي ال داعي
لمالحقتهم وإزكاء الفتنة الطائفية ،ولكنّ السؤال المتبادر :أين
كان من ادعى عليهم عندما حرق علم مذكور عليه اسم الجاللة
واضحا ً وآية من القرآن الكريم؟».
ودعا التجمع «الفلسطينيين إلى عدم االنجرار إلى فتنة
داخلية تؤدي إلى تضييع إنجاز النصر ،والعمل على توحيد
أطر المقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني الدائم وعدم
االعتماد على دول كانت وما زالت على عالقة مميزة مع الكيان
الصهيوني والتنكر لمن دعم المقاومة وساهم في انتصارها».

