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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن الرئي�س الأ�سد نموذج للقائد العربي المقاوم

اع َت ِقلوا «�أبو طاقية»!
حسين ح ّمود
ما يثير االستغراب هو استعصاء «أب��و طاقية»
على ال��دول��ة اللبنانية بأجهزتها وق��واه��ا األمنية
وسياسييها ،على رغم مذكرات التوقيف الصادرة
في حقه ،إضافة إلى الدور المشبوه الذي يمارسه
في قضية العسكريين المخطوفين.
ف�لا ي�ك��اد ي�م��ر ي��وم م��ن دون أن ي �م��ارس «أبو
طاقية» اإلره ��اب النفسي على أه��ل العسكريين
المحتجزين لدى التنظيمين االرهابيين ،ليسرع
األهالي إلى الضغط على أعصاب الحكومة بمعظم
مكوناتها ال سيما جماعة  14آذار ومن يميل رغم
وسطيته إليهم لحسابات سياسية صرفة ال عالقة
لها بالنواحي االنسانية ال من قريب أو بعيد .وفي
ه��ذا السياق ينطبق على ه��ؤالء المثل االنكليزي
القائل« :ليس مهما ً ما يقال األهم هو من يقول».
أم��ا «أب ��و ط��اق�ي��ة» فقد اعتمد أس�ل��وب�ا ً مزدوجا ً
ف��ي غ�س��ل األدم �غ��ة ع�ل��ى ط��ري�ق��ة االستخبارات.
فهو ت��ارة يقدم نفسه وسيطا ً يسعى إل��ى تأجيل
أح �ك��ام اإلع� ��دام ال �ت��ي ي �ص��دره��ا ال��ذ ّب��اح��ون على
أح��د العسكريين أو أك�ث��ر ،وذل��ك «ل��وج��ه ال�ل��ه» ال
غير ،وأط��وارا ً يعلن انسحابه من الوساطة حردا ً

وانزعاجا ً من ال شيء.
هل كلفت الدولة «أبو طاقية» تأدية هذا الدور لدى
الخاطفين؟ أم ه��و مستخدم ل��دى االرهابيين من
أجل هذه الغاية أي اللعب بأعصاب الدولة وأهالي
المخطوفين؟ ولماذ تغفل الدولة ان المذكور مطلوب
بمذكرات توقيف بتهمة اإلرهاب وانتمائه إلى جبهة
النصرة؟ ول�م��اذا ال تسعى إل��ى اعتقاله كما تفعل
بالنسبة إلى شادي المولوي وهما ال يقالن خطورة
عن بعضهما بعضاً؟
وإذا كان المولوي ذاب كالملح في عين الحلوة،
فإن «ابو طاقية» يتنقل بين عرسال وجرودها يتنزه
بين االرهاب والتهويل والتخويف واللعب بأعصاب
األمهات واألخوات واآلباء واإلخوة ،وهؤالء ال حيلة
لهم في خضم مأساتهم سوى اإلصغاء لهذا الشيخ
العجوز على طريقة الغريق يتمسك بقشة ،ولو كان
ظهر ري��اؤه منذ زم��ن بعيد حين ك��ان العسكريون
محتجزين في منزله ،وقال آنذاك انهم ضيوف ولن
يتعرضوا لمكروه ثم ظهر العكس.
اعتَقِلوا «أب��و طاقية» يتراجع التوتر في قضية
ال �م �خ �ط��وف �ي��ن وت�س�ت�ك�م��ل ال �م �ف��اوض��ات إلط�ل�اق
العسكريين ب�ه��دوء ،لكن بقوة وم��ن دون تهويل
وتهبيط حيطان.

جنبالط ي�ستغرب الت�شكيك بمواقفه

الحجيري يعلن �سحب و�ساطته في ق�ضية الب ّزال
في�شعل �أهالي الع�سكريين الإطارات قرب ال�سراي!

ما إن أبلغ المطلوب للعدالة مصطفى الحجيري زوجة
العسكري المخطوف لدى «جبهة النصرة» علي البزال أنه
رفع يده عن التوسط لزوجها المهدد بالقتل ،حتى سارع
أهالي العسكريين المخطوفين إلى إشعال اإلطارات أمام
السراي الحكومية ،في لعبة باتت مكشوفة من جانب
االرهابيين إلبقاء أجواء الشارع متوترة وللضغط على
الحكومة من أجل التسليم بمطالب الخاطفين.
وقبل هذه الخطوة ،أكد الناطق باسم األهالي حسين
يوسف لـ«المركزية»« ،أن الموضوع ال ي��زال ي��راوح
مكانه ،لكن الحكومة تحاول أن تأخذ وتعطي من خالل
االتصاالت المباشرة مع الخاطفين ،لوقف تهديداتهم
بقتل العسكريين .إال أننا كأه ٍل غير مطمئنين حتى
الساعة ،فالتهديد لم يتوقف والقتل وارد في أي لحظة،
والقلق والخوف يتآكالننا ما قد ي��ؤدي ال��ى ردة فعل
سلبية من قبلنا».
وعما قيل عن ان التفاوض بات عبر خطين ،األول من
خالل المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم،
والثاني من خ�لال وزي��ر الصحة وائ��ل أب��و فاعور عبر
الحجيري ،أجاب «نعم ،لمسنا ان هناك تعاطيا ً عبر هذين
االتجاهين» ،نافيا ً األخبار التي تحدثت عن اعتكاف اللواء
ابراهيم «فهو ال يزال ناشطا ً في الملف وبقوة ،كما ُكلف
من قبل رئيس الحكومة تمام سالم وأعلن ذلك .وهناك
اتصاالت مباشرة مع الخاطفين ،ونشكر أبو فاعور الذي
يتواصل مع الشيخ الحجيري وانا أيضا ً تواصلت مع أبو
طاقية الذي يأمل الوصول الى ايجابيات ،لكن يبدو أن
هناك بطئا ً وسجاالت ،ونأمل بأن تح ّل عاجالً».
وعن كالم سالم عن بطء الوسيط القطري ،قال« :ال
حاجة الى أن يتحدث رئيس الحكومة عن ذلك ،فنحن
نلمس بطء الوسيط القطري منذ زمن» ،مضيفاً« :اال انني
ال اتصور ان تتوقف الوساطة القطرية .والمطلوب مزيد
من السرعة ،لكننا ال ننفي دور قطر االيجابي في قضية
أبنائنا».

جنبالط يستغرب االتهامات

وفي اإلطار نفسه ،استغرب رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب ول��ي��د جنبالط «االت��ه��ام��ات ال��ت��ي ت��ص��در من
هنا وه��ن��اك ح��ي��ال مواقفنا م��ن قضيّة العسكريين
المخطوفين».
وفي موقفه األسبوعي لصحيفة «االنباء» اإللكترونية،
استغرب «كيف يحاول البعض تظهير رأينا على أنه
ينطلق من اعتبارات مذهبيّة ،مع العلم أن المخطوفين
ينتمون إلى مختلف الطوائف والمذاهب».
ووص���ف المطالبة ب��إع��ادة تفعيل التنسيق بين
الجيشين اللبناني والسوري بـ»البدعة» سائالً «ما الذي

يحققه لبنان من التنسيق العمالني بين الجيشين؟».
ورأى أن «من الغريب أيضا ً كيف تظهر بعض األوساط
ال��وزاريّ��ة ضيقها بالمجهود ال��ذي يقوم ب��ه الحزب
التقدمي االشتراكي في ملف العسكريين المخطوفين
وكأن المطلوب عدم تقديم المساعدة إلنهاء هذه القضيّة
التي ترقى إلى مستوى المأساة الوطنيّة .فإما أن تتوحد
الكلمة داخل خليّة األزمة الوزاريّة لوضع ح ٍد لهذا األمر
أو تتوقف نيات التشكيك الدائمة بما نقوم به ال سيّما
أن وقتا ً طويالً قد م ّر على هذه المسألة من دون إيجاد
الحلول الجذريّة لها».
وأكد أنه «ليس المطلوب تعطيل أوراق التفاوض بل
توحيدها وتجميعها بغية الوصول إلى الهدف المنشود
وه��و تحرير العسكريين المخطوفين وعودتهم إلى
ٍ
مزايدات
وطنهم وعائالتهم سالمين» ،داعيا ً إلى «وقف
ٍ
حسابات فئو ّي ٍة على ملف
في هذا األمر ،وعدم إدخال
وطني ال يحتمل التسويف والمماطلة».

توقيف مشتبه بهم

على صعيد آخ��ر ،وف��ي إط��ار مالحقة المطلوبين
والمشبوهين ،دهمت قوة من الجيش أحد األماكن في
محلّة طريق الجديدة  -بيروت ،حيث أوقفت أربعة
أشخاص من التابعية السورية ،لالشتباه في عالقتهم
بالتنظيمات اإلره��اب��ي��ة ول��وج��وده��م داخ��ل األراض��ي
اللبنانية من دون أوراق قانونية .كما أوقفت في منطقة
الكورة ستة لبنانيين وشخصا ً من الجنسية األسترالية،
لالشتباه بهم .وسلّم الموقوفون إلى المرجع المختص
إلجراء الالزم.
وأوقفت مديرية أمن الدولة في قضاء حاصبيا في
شبعا ،السوريين محمد وخالد السمان .وتم التحقيق
معهما في مكتب أمن الدولة في مرجعيون.
كذلك ،أوقف مكتب أمن الدولة في راشيا  4سوريين
كانوا يحاولون التسلل عبر األراضي اللبنانية بالقرب
من بلدة عين عطا ،في اتجاه بيت جن في األراض��ي
ال��س��وري��ة .وعثر ف��ي هواتفهم الخليوية على صور
ألشخاص من «جبهة النصرة» و تنظيم «داع��ش»،
وسلموا إلى القضاء المختص.
وعثر على قنبلتين في سوق القمح وعند مستديرة أبو
علي .وفرض الجيش طوقا ً امنيا ً حول المكان قبل نقلهما
من قبل الخبير العسكري.
من جهة أخرى ،أطلق بعد ظهر امس سراح المدعوة
ه��ـ.م .التي كانت أوقفت في قصر العدل في طرابلس
صباحاً ،خالل التقاطها الصور ورسمها خريطة للقصر.
وبعد تحويلها الى فرع المعلومات ،تبين ان الرسوم التي
في حوزتها ال تعود الى قصر العدل ،فأطلق سراحها.

�شبطيني :لحل م�شكلة ال�شغور
أعربت وزيرة المهجرين أليس شبطيني عن تطلعها
بكل ثقة الى ما قد تخرج به مبادرة الحوار المنشودة
والمرتقبة من نتائج عملية تضع البالد أم��ام فرصة
تاريخية من أجل مواجهة األزمات المتالحقة وملء الفراغ
والشغور الحاصل في سدة الرئاسة األولى والتي نثمن
للرئيس سعد الحريري عاليا ً أن يضع هذا األمر عنوانا ً
ومدخالً للحوار الناجح والمجدي .وسجلت عتبا ً على
القيادات المسيحية وعلى التباعد الموجود حيث يجب

أن تبادر فورا ً لالجتماع والحوار في ما بينها واالتفاق
على حل مشكلة الفراغ والشغور رئاسة الجمهورية ألنها
المعنية قبل غيرها في هذا المجال».
وأك��دت «أن��ه من حق اللبنانيين أن ينعموا بالفرح
واالزده��ار بدال ً من الركود ،وبانتظام عمل المؤسسات
عوضا ً عن الفراغ والتمديد ،ألنه ال يمكن االستمرار بواقع
الحال واالكتفاء بمراقبة التدهور الحاصل على غير
صعيد».

دروي�ش �إلى رو�سيا

الأمين العام للجبهة الفل�سطينية للعودة نبيل �أبو خاروف:
«�إ�سرائيل» تريد �إلغاء الوجود الفل�سطيني و�إفراغ المخيمات
حاوره سعد الله الخليل
على رغ��م ك��ل م��ا تتعرض ل��ه س��وري��ة من
اس��ت��ه��داف ال ت��زال قبلة ك��ل داع��م��ي القضية
الفلسطينية وال سيما فلسطينيي الشتات ،فهي
بقيت المدافعة عن حق العودة في زمن الخنوع
والتسويات ،حيث أثبتت األيام صحة موقفها
من جوهر ال��ص��راع العربي « -اإلسرائيلي»
ووقوفها في مواجهة محاوالت العدو إلغاء
حق العودة وتهجير الفلسطينيين بعيدا ً من
أرضهم.
عن معاناة الشعب الفلسطيني في الداخل
والخارج تحدث األمين العام للجبهة القومية
الفلسطينية للعودة الدكتور نبيل أبو خاروف
في لقاء مع «البناء» وشبكة «توب نيوز».

الميثاق الفلسطيني
مركز االجماع الوطني

أكد أبو خروف في بداية حديثه أن قضية
فلسطينيي الشتات هي القضية األشد حرجا ً
في الصراع العربي – «االسرائيلي» كإحدى
نتائج نكبة فلسطين التي أدت إلى تشتيت ما
يقارب المليون فلسطيني من فلسطين ،وهو
جوهر ورد تأكيده في منطلقات منظمة التحرير
الفلسطينية والميثاق الوطني الفلسطيني الذي
تزامن مع إعالن المنظمة.
ويرى أبو خروف أن جوهر الصراع لم يحل
على رغم االتفاقات التي عقدت على الصعيد
العربي او الفلسطيني من كامب ديفيد ووادي
عربة ث��م أوس��ل��و برعاية ال��والي��ات المتحدة
األميركية عام .1993
واك���د أن الميثاق الفلسطيني ه��و محل
االجماع الوطني والقومي ،معتبرا ً أنه شكل
نقطة جاذبة ومركز التفاف الشعب الفلسطيني
في كل أماكن وج��وده في بلده التاريخي في
أراضي  ،1948في األراضي التي احتلت فيما
بعد عام  1967وفي الشتات الذي بلغ عدده
حتى اآلن  6ماليين الجئ .ولفت إلى محاولة
التخلي عن الميثاق عام  1974حين اعتنقت
منظمة التحرير البرنامج المرحلي وال��ذي
بموجبه تم قبول المنظمة كعضو مراقب في
الجمعية العامة لالمم المتحدة ،والذي شكل
إعالنا ً توافقيا ً ما بين جزء من فصائل العمل
الفلسطيني على القبول بدولة فلسطينية في
الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين ومتابعة
النضال إلقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية
الواحدة كما جاء في ميثاق منظمة التحرير أي
إقامة دويلة في أراض��ي  ،1967وهذا ما كان
بمثابة االعتراف بمشروع الدولة الصهيونية
ف��ي فلسطين وبالتالي التعامل م��ع نتائج
حرب الـ 1967من خالل القرار  242كقاعدة
وأساس لقبول الحل المرحلي .ومن هنا جاءت
القطيعة التاريخية والسياسية م��ع فكرة
الدولة الديمقراطية في ما بعد وما لحق ذلك
من قيام جبهة الرفض ،حيث رفض جزء كبير
من فصائل العمل الفلسطيني قيام الدولة في
الضفة والقطاع وأص��رت على العمل بميثاق
العمل الوطني ال��ذي يجسد االجماع الوطني
واإلرادة السياسية والمجتمعية والتاريخية
للشعب الفلسطيني ووصلت إلى حد الصراع
بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني سواء
في فلسطين ولبنان لتصحيح البوصلة باتجاه
اس��ت��ع��ادة الميثاق إال أن السلطة الرسمية
الفلسطينية في ذلك الوقت وبغطاء من النظام
العربي الرسمي ،أصرت على نهجها وهذا ما
شجع في ما بعد النظام المصري على توقيع
اتفاقات كامب ديفيد.

مؤتمر مدريد نقطة مفصلية

واعتبر أبو خ��اروف أن الذهاب إلى مؤتمر
مدريد ع��ام  1991لصياغة التسوية ،شكل
مفصالً مهما ً في تاريخ الصراع وقال« :الموقف
السوري ك��ان رائعا ً وق��د ق��دم الوفد السوري
درسا ً حضاريا ً وتاريخيا ً وسياسيا ً عن طبيعة

�سيغريد كاغ
تخلف بالمبلي
أعلن متحدث باسم األمم المتحدة
«انّ سيغريد ك��اغ رئيسة البعثة
األممية لنزع األسلحة الكيميائية
المنسق
السورية ستتولى منصب
ّ
الخاص للمنظمة الدولية في لبنان».
وس��ت��خ��ل��ف ك���اغ ال��دب��ل��وم��اس��ي
البريطاني ديريك بالمبلي الذي يشغل
هذا المنصب منذ العام .2012
وسترأس الدبلوماسية الهولندية
البالغة من العمر  53ع��ام�اً ،والتي
تتقن اللغة العربية ،عمليات األمم
المتحدة في لبنان الذي يستقبل أكثر
من مليون نازح سوري.
وعملت كاغ كمساعدة لألمين العام
في برنامج األم��م المتحدة اإلنمائي
ومديرة لـ«يونيسيف» في األردن.

خان يجول
على م�س�ؤولين

غادر راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش أمس ،الى روسيا
في زي��ارة رسمية تستغرق ثالثة أي��ام يلتقي خاللها
المسؤولين الروس ويعرض معهم أوضاع المسيحيين
في المنطقة ،بحسب البيان الصادر عن المكتب االعالمي
في االبرشية.

وكان في استقباله على أرض المطار المعتمد البطريركي
للروم األرثوذكس في روسيا المطران نيفن صيقلي ،الذي
أق��ام مأدبة غ��داء على شرفه ،حضرها النائب األسبق
لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ،السفيران اللبناني
والسوري في روسيا شوقي ابو نصار ويوسف يوسف،
المحامي ناجي غانم إضافة الى عدد من رجال األعمال.

ج��ال رئيس المفوضية الدولية
لحقوق االن��س��ان محمد شاهد أمين
خان على ك ّل من رئيس الحكومة تمام
سالم ورؤس��اء الحكومات السابقين
الدكتور سليم الحص ونجيب ميقاتي
ووزير البيئة محمد المشنوق.
وكان برفقة خان ك ّل من السفراء
بشارة أيوب ،ادريس الصالح ،نقوال
محفوض وحسين حطيط ،م��ؤك��دا ً
«ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية
ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية في
مسيرتها الطبيعية».
كذلك ت � ّم البحث «ف��ي األوض��اع
المتعلقة باإلرهاب في لبنان والشرق
االوس�����ط ،وض�����رورة اإلس�����راع في
معالجة ه��ذه القضية ،ليع ّم األم��ن
والسالم في لبنان والمنطقة العربية
والعالم ،لما فيه من خير للبشرية
أجمع».

الصراع مع المشروع الصهيوني إال ان عقد
صفقة أوسلو بين المنظمة والكيان الصهيوني
وسحب ملف القضية الفلسطينية من األمم
المتحدة كانت القشة التي قسمت ظهر البعير في
ما يتعلق بتوصيف الحالة السياسية للمنظمة
من حيث اإلعتراف بالمشروع الصهيوني».
وتابع «أوسلو كان اعترافا ًصريحا ًبالمشروع
الصهيوني ألنه كان عمليا ً تخلى عن مشروع
الدولة الديمقراطية الواحدة كما شكل خروجا ً
على ما تبقى من االجماع العربي .وألن أوسلو
شكل اعترافا ً صريحا ً بالدولة الصهيونية على
 78في المئة على ارض فلسطين التاريخية» .
ورأى أبو خ��اروف «أن أخطر ما في أوسلو
هو تأجيل حق ال��ع��ودة وه��و جوهر القضية
رحل قضية
الفلسطينية وكارثية أوسلو ،أنه ّ
الالجئين مع أرب��ع قضايا أخ��رى هي القدس
واالستيطان و ال��ح��دود وال��ث��روات الباطنية
واعتبرها قضايا عالقة ،وه��ذه استراتيجية
طرحها وزير الخارجية األميركي السابق هنري
كيسنجر بتفتيت نظرية الصراع واالنفراد بكل
دولة عربية وعقد اتفاق منفرد معها وهذا تجلى
في كامب ديفيد ثم في االنهيار الذي أتى بعدها
في المشهد العربي بأكمله».

منظمة التحرير
أسقطت حق العودة

ورأى أبو خاروف أن منظمة التحرير أسقطت
حق العودة وأسقطت وأحد أهم مفاصل مسيرة
العمل الفلسطيني وأهمها في الصراع العربي -
الصهيوني .وأضاف« :اليوم السلطة تتباكى
على القدس .لكن كيف تقبل السلطة تسليم
القدس للصهاينه وملف الالجئين إلى العدم
وتعتبر االستيطان قضية عالقة؟ فجوهر
المشروع الصهيوني قام على مبدأ التهجير
واالستيطان ألن الشعار الذي طرحته الحركة
الصهيونية وبعدما حصلت على وعد بلفور
(ارض بال شعب ...وشعب بال أرض) وبالتالي
القضية المركزية تم تخطيها من قبل السلطة
المنبثقة عن «أوسلو» منذ أواسط التسعينات
في محاولة لبلورة مؤسسات مجتمع مدني،

المطلوب �إعادة
بناء مبادرة ن�ضالية
لتثبيت البعد القانوني
وال�سيا�سي لحق العودة
لرفع الصوت ب��أن ما يجري ال يمثلها ،وهذا
يشكل خروجا ً عن جوهر صراعنا مع العدو
الذي يعمل على فكرة إلغاء الوجود الفلسطيني،
وتحويل مخيمات الشتات إلى فراغ.
وأك��د أب��و خ��اروف أن الثمن المطلوب من
فلسطينيي الشتات إلغاء حق العودة ،ودفعهم
إلى المهاجر البعيدة كما فعل األردن بالمجاميع
الفلسطينية لديه ،بمنحهم الجنسية األردنية
في إط��ار استيعاب «ديموغرافي واجتماعي
وس���ي���اس���ي» وه����ذا ي��ت��ن��اق��ض م���ع اع��ت��ب��ار
الفلسطينيين ضيوفا ً في الدول المستضيفة،
وهذا يتعارض مع تطلعات الشعب الفلسطيني
بحق العودة .
وأش���ار إل��ى أن ال��ش��ت��ات الفلسطيني لن
يتخلى عن حقه في العودة إلى أرضه ،معربا ً
عن اعتقاده ب��أن ما تعرضت له المخيمات
الفلسطينية في غ��زة وس��وري��ة «م��ن هجوم
صهيوني في إطار الحركات «اإلسالموية» هو
استمرار في نهج ما بدأته العصابات اإلرهابية
الصهيونية ضد تواجد الشعب الفلسطيني على
أرضه عام .1948
الفتا ً إلى أن ما يؤكد أن المشروع الصهيوني

أبو خاروف متحدّثا ً للزميل الخليل
ه��و م��ش��روع ت��دم��ي��ري ،قيامه بتدمير 530
قرية وتجمعا ً ومدينة صغيرة في فلسطين
التاريخية وطرد ما يقارب المليون فلسطيني
وهي أكبر عمليات التطهير العرقي في القرن
العشرين.

مشروع الثورة الفلسطينية

وطالب أبو خاروف بالعودة إلى الينابيع
األول��ى التي شكلت عمليا ً اإلجماع الوطني
الفلسطيني واالن��خ��راط في مشروع الثورة
الفلسطينية المعاصرة ،مضيفا ً ان هناك
ضرورة مجتمعيه منبثقة من أوساطه تمثله
وترفع صوته إلى المحافل الدولية واإلقليمية
تطرح ال��م��ش��روع الوطني الفلسطيني في
إطاره اإلستراتيجي باعتبار حق العودة هو
الحق الرئيس والتحالف مع القوى السياسية
القومية العربية التي أريد لها النأي بالنفس
وال���ذي شكل «أوس��ل��و» ال��ب��واب��ة الرئيسية
النهيار الموقف العربي.
وأك��د أن سحب المشروع الفلسطيني من
حاضنته العربية والقانونية المتمثلة باألمم
المتحدة وتسليم مقاليد األم���ور للواليات
المتحدة األميركية كراعية واالنسياق وراء
الوعود الصهيونية ،يهدف إلى تهويد المكان
واإلنسان على طريقة إعالن يهودية الدولة .
ولفت إل��ى ض��رورة أن تقف فصائل العمل
الوطني الفلسطيني أمام مسؤوليتها التاريخية
وأم���ام شعبها ،وأن تكف ع��ن «التعامل» مع
السلطة المتماهية مع المشروع الصهيوني
والتي تمنع قيام انتفاضة ثالثة بوجود 17
جهازا ً أمنيا ً فلسطينيا ً ينسق في شكل يومي مع
األجهزة األمنية الصهيونية ،حيث باتت السلطة
تمثل اليد األمنية الصهيونية في الضفة الغربية.
وأكد أن المخيمات والتجمعات الفلسطينية
كانت دائما ً هدفا ً للكيان الصهيوني وال تزال،
فهذه التجمعات ال نستطيع القول عنها إال أنها
تجمعات مقاومة س��واء أكانت على األراض��ي
الفلسطينية أم في الشتات ،مشددا ً على ضرورة
إع���ادة بناء م��ب��ادرة نضالية لتثبيت البعد
القانوني والسياسي لحق العودة

قمة الهرم االمبريالي

واعتبر أبو خاروف أن ما يجري من هجوم
على سورية يمثل قمة الهرم اإلمبريالي سواء
لجهة تمويل اإلره��اب من ال��دول التي تدعي
أنها تمثل الديمقراطية ،أو لجهة تجاوزها لكل
مواثيق العمل الدولي ،والتحريض عبر دولة
مجاورة اسمها تركيا ،على العبث في االقتصاد
والجغرافية في الواقع المجتمعي لسورية،
معربا ً عن اعتقاده أن «التجنيس» هو ضرب
لحق العودة الفلسطيني ،وهو اغتيال سياسي
واجتماعي وتاريخي لإلنسان والمكان .وقال:

«كل من يج ّنس هو باتفاق واحد مع مشروع
الصهيوني ،ويجلس في غرفة واحدة مع أركان
الجيش الصهيوني» ،مشيرا ً إل��ى ان عملية
التدمير التي تمارس اآلن على المخيمات هي
لتدمير اإلنسان والمكان.

مشروع وطني

ولفت أب��و خ��اروف إل��ى المشروع الوطني
السوري كمشروع قومي ،وقال« :سورية هي
دول��ة ح��دودي��ة م��ع فلسطين المحتلة وهي
تعتبر قلب مشروع المقاومة وعمقا ً استراتيجيا ً
لفلسطين ولهذا يتم استهدافها» .وتابع «يجب
توحيد موقفنا السياسي والنضالي على أسس
تم اإلجماع عليها منذ انطالقة العمل الوطني مع
األخذ في االعتبار المتغيرات اإلقليمية والدولية
إلعادة صياغة المشروع المقاوم».
وأشار إلى «أن مخيمات الشتات جاءت إلى
سورية ألنها تعتبر األرضية الصلبة للمقاومة
العربية والفلسطينية وه��ي الظهير األول
واألخير والخندق األول واألخير في المواجهة،
لذلك ج��اؤوا إل��ى سورية ليقولوا أنهم معها
كمنطلق العمل القومي الفلسطيني».
وأكد أن ما تحمله القائد الراحل حافظ األسد
من ضغوط كثيرة لرفضه خ��روج فلسطيني
واح���د م��ن موقعه ومكانه ووق��وف��ه بجانب
الشعب الفلسطيني ،واليوم يقدم الرئيس بشار
األسد أنموذجا ً رائعا ً في الصمود كقائد عربي
مقاوم.
وأشار ابو خاروف إلى أن يوميات القضية
الفلسطينية تولد مما تتعرض له سورية اآلن
وما تعرضت له غزة وما تعرضت له المقاومة
في لبنان ،مؤكدا ً أن سورية تدفع اإلرهاب عن
نفسها منذ الثمانينات إلى اآلن بمواجهة القوى
«األسالموية» التي تحالف واشنطن .وتابع
«الحرب اإلرهابية اليوم على سورية تمارسها
الدول األعضاء في حلف الناتو وبعضها عضو
في مجلس األمن ،وتسخر جهود المجموعات
التكفيرية لتحويل الكيان الصهيوني إلى كيان
محوري من خالل استهداف سورية».
واختتم بالقول« :ال عيب في تحالف سورية
مع الجمهورية اإلسالمية في إيران وحزب الله
فهم العمق االستراتيجي والثقافي والفكري
لمفهوم المقاومة».

{ ي �ب��ث ه���ذا ال� �ح ��وار اليوم
الساعة الخامسة م�س��ا ًء ويعاد
بثه الساعة الحادية عشرة ليالً
ع �ل��ى ق��ن��اة «ت � ��وب ن� �ي ��وز» على
التردد 12036

اللجنة الفل�سطينية العليا التقت �سو�سان:
ال نريد المولوي وال الأ�سير في عين الحلوة
واصلت «اللجنة األمنية العليا
الفلسطينية» ،المشرفة على أمن
مخيم عين الحلوة برئاسة قائد
االمن الوطني الفلسطيني صبحي
أبو عرب ،جوالتها على المسؤولين
والفعاليات الصيداوية الدينية
والرسمية والحزبية ،حيث التقت،
مفتي ص��ي��دا وأقضيتها الشيخ
سليم س��وس��ان ف��ي دار االوق��اف
االسالمية.
وأش���ار س��وس��ان إل��ى «ح��رص
مخيم ع��ي��ن ال��ح��ل��وة ع��ل��ى أمنه
وأم��ن ال��ج��وار ،والمخيم سيبقى
ع��ام�لاً أس��اس��ي��ا ً ف��ي االس��ت��ق��رار
األم��ن��ي وال��س��ي��اس��ي ،ول��ن يكون
بيئة ح��اض��ن��ة ألي ج��ه��ة او أي
ش��خ��ص خ�����ارج ع���ن ال���دول���ة،
ول���ن ي��ك��ون م���أوى لالرهابيين
والهاربين من القانون» ،مشددا ً
على «نبذ ك��ل الفتن والمذهبية
والطائفية وعلى عدم الدخول في
السجاالت والتناقضات السياسية
اللبنانية».
وأك���د ال��ن��اط��ق ب��اس��م اللجنة
األم��ن��ي��ة ال��م��س��ؤول االع�لام��ي في
عصبة االنصار الشيخ أبو شريف
عقل« :أننا لن نسمح ألي كائن كان،
أن يعتدي على الجيش اللبناني أو
على أي لبناني ،وفي الوقت نفسه
هذا المخيم سيدافع عن نفسه من
كل شر يدخل اليه».
وق������ال« :ال ن���ري���د ال ش���ادي
المولوي وال أحمد األسير وال كل
ه��ذه العناوين التي تحمل الهم
والمشاكل للمخيم ،بل نريد أفضل
عالقة مع الشعب اللبناني» ،الفتا ً
ال��ى «اص���رار م��ن بعض الجهات

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وي��ب��دو ان��ه��ا تمتلك
معلومات غير متوافرة لدينا ان
شادي المولوي قد دخل الى مخيم
عين الحلوة ،وسنتعامل مع هذا
الموضوع على اس��اس ان شادي
قد دخ��ل ال��ى المخيم وسنتعامل
م��ع��ه ب��ك��ل ص��دق��ي��ة وب��ك��ل أم��ان��ة
وح���رص ،لنقول ل��ش��ادي وغيره
ان المخيم له قضيته ووجهته،
والبوصلة األساسية هي فلسطين
وأي انحراف للميثاقية عن هذه
البوصلة هو مضيعة للدماء في

غير مكانها وليعد من حيث اتى
والمخيم بيئة حاضنة لكل من
يحمل هم فلسطين».
وللغاية ذات��ه��ا زارت اللجنة
المسؤول السياسي عن «الجماعة
االسالمية» في الجنوب بسام حمود
في مركز «الجماعة» في صيدا.
وأك�����د ح���م���ود «ان ال��ش��ع��ب
الفلسطيني ف��ي لبنان ف��ي شكل
ع���ام وف���ي م��خ��ي��م ع��ي��ن ال��ح��ل��وة
ف��ي شكل خ��اص أث��ب��ت م��ن خالل
ممارساته اليومية وليس فقط

م��ن خ�لال البيانات وال��ك�لام انه
ض��ن��ي��ن ب���االم���ن داخ����ل المخيم
وح��ري��ص على أف��ض��ل العالقات
ب��ي��ن المخيم وص��ي��دا والمخيم
والجوار ،وحتى على عالقة دائمة
وم��م��ت��ازة وواض���ح���ة وص��ري��ح��ة
مع قيادة الجيش اللبناني الذي
نحرص جميعا ً كقوى سياسية
وك��ق��وى رسمية وامنية لبنانية
وفلسطينية على االس��ت��ق��رار في
المنطقة وعلى المحافظة على هذا
الهدوء النسبي».

