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�أهالي المخطوفين التقوا ال�سفير خليل

تحدث �إلى «البناء»و»توب نيوز» عن عالقة حما�س ب�إيران وحزب اهلل وقراءتها لأحداث المنطقة

الجي�ش ي�ضبط �أ�سلحة وحزام ًا نا�سف ًا
في منزل �أحد المطلوبين في التبانة

بركة :كالم ن�صر اهلل يفتح الباب لإعادة ترميم العالقة
مع محور المقاومة والتوا�صل مع القيادة ال�سورية
حاوره محمد حمية

إجراءات أمنية مشدّدة في محيط السفارة الفرنسية في بيروت
ده��م��ت دوري���ة م��ن الجيش منزل
المطلوب عثمان محمد العبدالله في
محلة التبانة – طرابلس م��ن دون
العثور عليه ،وضبطت داخل المنزل،
كمية من القنابل اليدوية واألسلحة
والذخائر الخفيفة ،وح��زام �ا ً ناسفا ً
وعددا ًمن الصواعق الكهربائية وأجهزة
اإلشعال والتفخيخ الالسلكي ،إضافة
الى عدد من األجهزة الالسلكية وأعتدة
عسكرية متنوعة ،وأعالم تابعة ألحد
التنظيمات اإلرهابية.
كما أوقفت قوى الجيش في منطقة
ع��رس��ال أول م��ن أم����س ،ع��م��ر علي
الحجيري ،لمحاولته تهريب م��واد
غذائية وأعتدة الى الجرود بواسطة
جرار زراعي وبطريقة مموهة.
كذلك أوقفت دورية تابعة للجيش
ف��ج��ر أم���س ف��ي محلة ح���ارة حريك
– الضاحية الجنوبية ،المطلوب
محمد علي علو ،إلق��دام��ه في تاريخ
 2014/6/6باالشتراك مع آخرين،
على إط�لاق النار في اتجاه عناصر
الجيش في محلة المرج – الهرمل.
وأوق��ف��ت دوري���ة م��ن الجيش في
المحلة نفسها ،المدعو ج��وان فوزي
أحمد من التابعية السورية ،المطلوب
بموجب وثيقة إلق��دام��ه ف��ي تاريخ
 2014/10/8باالعتداء على دورية
تابعة للجيش في بلدة الناعمة.
وأف���ادت معلومات أن جهاز أمن
الدولة أوق��ف شخصا ً يدعى م.ك في
أح��د مقاهي الطريق ال��ج��دي��دة على
خلفية مذكرات توقيف بحقه.
وفي بلدة دده قضاء الكورة عثرت
استخبارات الجيش على ذخائر داخل
بئر قديمة.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أع��ل��ن��ت ق��ي��ادة
الجيش – مديرية التوجيه ،أنه أثناء
ت��دخ��ل ق��وة م��ن الجيش ف��ي منطقة
البداوي  -طرابلس مساء أول من أمس،
لفض إش��ك��ال حصل بين مواطنين
نتيجة خالفات عائلية ،وتطور إلى
ظهور مسلحين وإلقاء قنابل يدوية،
تع ّرضت القوة المذكورة إلطالق نار من
قبل المطلوب خالد زكريا الخالد ،فرد
عناصر القوة على النار بالمثل ما أدى
إلى إصابته بجروح ،حيث ت ّم نقله الى
أحد المستشفيات للمعالجة ،وضبط
ال��س�لاح المستخدم وال��ذخ��ائ��ر التي

(أكرم عبد الخالق)

خليل متوسطا ً وفد أهالي العسكريين
كانت بحوزته ،كما أوقفت قوى الجيش
خالل اإلشكال المذكور المطلوب خالد
أكرم الحاج ديب.
من جهة أخرى ،اصيبت الفتاة ألين
صبح (16سنة) بطعنات ع��دة في
بطنها من ملثم قرع باب بيت ذويها،
في
منطقة جبل محسن في طرابلس.
وعندما فتحت انهال عليها بالطعنات.
ونقلت الى المستشفى.
وم��س��اء قطعت ط��ري��ق المتحف
باتجاه السوديكو بسبب تظاهرة أمام
السفارة الفرنسية تنديدا بالرسوم
المسيئة للرسول.

أهالي المخطوفين

في مجال آخر ،زار أهالي العسكريين
المخطوفيين أم��س سفير المنظمة
العالمية لحقوق اﻻنسان في لبنان
وال��ش��رق األوس���ط علي عقيل خليل
بحضور عضو المنظمة السفير خليل
ش���داد ،وج���رى البحث ف��ي موضوع
العسكريين والمستجدات على هذا
الصعيد خصوصا ً بعد عملية سجن
روم��ي��ة ون��ش��ر ص���ور للعسكريين
والتهديدات التي أطلقت بحقهم .وقد
تحدث باسم الوفد وال��د المخطوف
محمد يوسف حسين يوسف الذي أكد
للسفير خليل أن زيارة الوفد له «هي
زي��ارة شكر ووف��اء للجهود التي قام
وما زال يقوم بها بالنسبة الى أوﻻدنا

ولنعلن تضامننا معه أم��ام الهجمة
التي تعرض لها واتهامه باستغالل
األهالي وهذا الكالم غير صحيح».
وشكر السفير خليل األهالي على
زيارتهم وأبلغهم أن «قضية أبنائهم
هي قضيته فكما ساهم في مساعدة
أهالي مخطوفي أعزاز سيعمل مع أهالي
العسكريين» ،معتبرا ً «أن ما تم عرضه
في وسائل اإلعالم عن العسكريين هي
عملية ضغط فقط نتيجة ما حصل في
سجن رومية أما اﻻجواء فهي ايجابية».
وأطلعهم على نتائج اتصاالته ولقاءاته
في مصر .وق��ال« :إن الوسيط الذي
نعمل معه له صدقية وقد لمستم هذا
انتم شخصيا ًوعلى سبيل المثال عندما
كنت في مصر صرحت بأن الرهينتين
اﻻيطاليتين ستطلقان خالل األسابيع
المقبلة .وباألمس تم اطالق سراحهما.
وحتى الوسيط اﻻساسي اﻻستاذ أحمد
فليطي ك��ان تكلم مع الوسيط خالل
وجودنا في مصر لحلحة بعد العقد».
وق��د أج��رى السفير خليل اتصاال ً
بالوسيط ال��س��وري ال���ذي تكلم مع
ح��س��ي��ن ي��وس��ف ووال����د العسكري
المخطوف ﻻمع مزيحم اللذين طمأنهما
بأن األمور تسير في إيجابية وأفضل
م��م��ا ك��ان��ت وال��م��ف��اوض��ات بتحسن
وبطريقها الصحيح وإذا بقيت األمور
بهذه اإليجابية قد تشهد األسابيع
المقبلةانفراجا ًفيموضوعالعسكريين
المخطوفين.

البلديات المحيطة بمطمر الناعمة
ت�ؤجل الت�صعيد لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة
أعلن اتحاد بلديات الغرب األعلى
والشحار والبلديات المحيطة بمطمر
الناعمة تأجيل تحركهم التصعيدي
لمتابعة الخطوات التي قررها مجلس
الوزراء على صعيد المطمر.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده
االتحاد في مركز بلدية عبيه أمس وذلك
قبل يوم من التاريخ الذي كان مقررا ً فيه
اقفال المطمر .وحضر المؤتمر رئيس
االتحاد وليد العريضي ،رؤساء بلديات
عبيه غسان حمزة ،الناعمة أمين فخر
ال��دي��ن والشويفات ملحم السوقي،
ورؤس����اء ب��ل��دي��ات االت��ح��اد وال��ق��رى
المحيطة بالمطمر ،ووك��ي��ل داخلية
الغرب في الحزب التقدمي االشتراكي
زاه����ي ال��غ��ص��ي��ن��ي وم��م��ث��ل ال��ح��زب
الديمقراطي اللبناني سامر العريضي
وممثل عن هيئات المجتمع المدني.
وقال حمزة« :كان هدفنا األساسي
منذ البداية إقفال مطمر الناعمة عين
درافيل بتاريخ  ،2015/1/17لكن بعد
قرار مجلس الوزراء بطرح مشروع حل
شامل لمشكلة النفايات في لبنان وافقنا
على تأجيل الخطوات التصعيدية وذلك
لمتابعة الخطوات المقررة في قرار
مجلس ال��وزراء .ولهذا قامت البلديات
والجمعيات والمجتمع المدني بإصدار
بيان يؤكد ذلك».
وت�لا رئيس اتحاد بلديات الغرب
بيانا ً ج��اء فيه« :نتيجة لالجتماع
ال��ذي عقد ي��وم االرب��ع��اء ال��واق��ع فيه
 2015/1/14في دارة رئيس اللقاء
الديمقراطي ال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط
وبحضور رئيس الحزب الديموقراطي
اللبناني النائب طالل ارسالن ووزراء
المال علي حسن خليل ،البيئة محمد
المشنوق ،الصحة وائ��ل اب��و فاعور،
الزراعة أكرم شهيب ،واتحاد بلديات
ال��غ��رب األع��ل��ى وال��ش��ح��ار ،وبلديات
عبيه ،عين درافيل ،بعورتة ،عرمون،

المؤتمر الصحافي للبلديات
الناعمة ،وممثلين عن المجتمع المدني،
حيث صرحت البلديات والمجتمع
المدني عن الخطوات التي اتفق عليها
لمعالجة ج��ذري��ة لمشكلة النفايات
وتبديد الهواجس المتراكمة :
 تأكيد ال��وزراء المعنيين التزامهمبالحل الذي تقدمت به الحكومة لجهة
البدء الفوري بتنفيذ قاعدة الالمركزية
ف���ي م��ل��ف ج��م��ع وم��ع��ال��ج��ة وط��م��ر
النفايات.
 ات��ف��ق المجتمعون على العملبهذه الخطة واقفال المطمر نهائيا ً عمالً
بقرار مجلس ال��وزراء الرقم  1تاريخ
.2015/1/12
 تم االتفاق مع المجتمعين علىان تتم المتابعة أسبوعيا ً م��ن قبل
اتحاد بلديات الغرب األهلي والشحار
والبلديات المحيطة بالمطمر مع الوزراء
المعنيين من أجل اإلسراع بتنفيذ هذه
الخطة.
 تم تأكيد تكملة مشروع توليدالطاقة الكهربائية التي ب��دأت في
بلدتي عبيه وبعورته لتشمل بقية

قرى المنطقة.
 تأكيد معالجة البيئة الصحيةللمطمر مباشرة بعد اإلقفال.
 أخ��ي��راً ،الشكر والتقدير ألهاليالمنطقة على صبرهم وتحملهم على
مدى سنوات لمشاكل المطمر مثمنين
جهودهم المضنية مع هيئات المجتمع
وال��ت��ي م��ن غير ه��ذه الجهود لما كنا
وصلنا ال��ى ما وصلنا اليه اليوم من
حل من شأنه ان يؤسس لحل مشكلة
معالجة النفايات على مستوى الوطن
ك��ك��ل .كما ون��ج��دد الشكر للقيادات
السياسية وال���وزراء وال��ن��واب الذين
وقفوا معنا في تحركنا الهادف ومطلبنا
المحق».
وفي السياق ،عقدت الحركة البيئية
اللبنانية مؤتمرا ً صحافيا ً شرحت فيه
اعتراضاتها ومالحظاتها على خطة
الحكومة لمعالجة مسألة النفايات،
معتبرة أن هذه الخطة لم تراع المعايير
البيئية والصحية إضافة الى تداعياتها
على أموال البلديات وعلى البيئة في
لبنان.

بعد سنوات من الجمود في العالقة بين حركة حماس
من جهة وبين الجمهورية اإلسالمية في إيران وحزب الله
من جهة أخرى ،على خلفية األحداث األمنية في سورية،
تكونت قناعة لدى الطرفين بوجوب إعادة ترميم العالقة
وتعزيزها بعد الحرب األخيرة على غزة كما أعلن ممثل
حركة حماس في لبنان علي بركة.
بركة العائد أخيرا ً من طهران التي زارها ضمن وفد
حماس ،يكشف أن «الحوار االستراتيجي بين حماس
وإيران وبين حماس وحزب الله تكثف في العام
الماضي» ،معلنا ً أن اتفاقا ً حصل بين الطرفين على أال
يؤثر الخالف حول الملف السوري على التفاهم على
الملف الفلسطيني« ،ألن المعركة األساس مع العدو
الصهيوني وألن إيران دولة محورية في المنطقة وداعمة
للمقاومة الفلسطينية».
الملف السوري الذي كان النقطة المركزية للتباعد
سابقاً ،يؤكد بركة اليوم حرص حماس على نجاح الحل
السياسي في سورية ،داعيا ً كل الدول العربية إلى دعم
هذا الحل ،وبقراءة موضوعية متأنية تعبر عن إعادة
النظر في المواقف السابقة ،يؤكد بركة أن «ما يحصل
في سورية خسارة للجميع واستنزاف للشعب وللدولة
وللجيش وبالتالي خسارة لفسطين».
وجدد بركة التأكيد أن «حماس ليست طرفا ً في النزاع
في سورية وال في أي دول عربية وال حتى في مصر»،
ذلك ألن الحركة «حريصة على األمن العربي ،واالستقرار
في سورية ومصر هو قوة للقضية الفلسطينية».
وأيد بركة كالم األمين العام لحزب الله السيد نصر
كالم بركة جاء خالل حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة
«ت��وب نيوز» ،أكد في مستهله أن «العالقة بين حركة حماس
والجمهورية االسالمية في إيران لم تنقطع على مدار الـ  4سنوات
الماضية ،بل ربما تكون قد تراجعت قليالً في عام  2003لكن
الزيارات واللقاءات كانت قائمة ،وبعد الحرب األخيرة على غزة
تكونت قناعة لدى الطرفين بوجوب إعادة ترميم العالقة وتعزيزها،
فحماس هي حركة تحرر وطني ومقاومة وأثبتت أنها تقود المقاومة
في فلسطين ،وفي المقابل إيران تعتبر أن القضية الفلسطينية هي
قضيتها المركزية وأن وجود المقاومة على أرض فلسطين يعتبر
خط الدفاع األول عن األمة وبالتالي عن إي��ران ،ويجب أن يكون
هناك تحشيد لطاقات األمة لمواجهة عدوها ،خصوصا ً أن العدو
الصهيوني يستفيد من الخالفات الداخلية سواء في محور المقاومة
أو ما يحصل في الدول العربية من أحداث داخلية أمنية إن في
سورية أو في العراق واليمن وليبيا ،لذلك كان ال بد من إجراء حوار
استراتيجي مع اإلخوة في إيران ومع حزب الله ،وهذا بدأ عام 2014
وكانت تحصل جلسات للحوار بين الطرفين منها معلن ومنها غير
معلن وفي طهران وأماكن أخرى».
وكشف بركة أن هذا الحوار اإلستراتيجي بين حماس وايران
وبين حماس وحزب الله تكثف في العام الماضي ،قائالً« :اتفقنا
على أنه إذا كنا مختلفين في الملف السوري فيجب أالّ نفترق في
الملف الفلسطيني ،ألن المعركة األساس مع العدو الصهيوني،
وإيران دولة محورية في المنطقة وداعمة للمقاومة الفلسطينية،

الكيان ذاهب �إلى اليمين
المتطرف ما يعني �أن هناك
حرب ًا بعد االنتخابات
«الإ�سرائيلية»
وألن األولوية للصراع مع الكيان الصهيوني اتفقنا على ترميم
العالقة بمعزل عن اإلختالف في ملفات أخرى».
وعما إذا تم االتفاق بين الطرفين على فصل الملف الفلسطيني
عن الملف السوري ،أوضح بركة أن «حماس لم تأخذ موقفا ً سلبيا ً
من القيادة السورية بل نأت بنفسها عن الصراع وخرجت قياداتها
من دمشق لكنها لم تقم بعمل سلبي في سورية ،وصحيح أنه
حصل تطور سلبي في العالقة لكننا حريصون على نجاح الحل
السياسي» ،داعيا ً كل الدول العربية إلى دعم هذا الحل «ألن ما
يحصل في سورية خسارة للجميع واستنزاف للشعب وللدولة
وللجيش وبالتالي خسارة لفلسطين».
وأضاف« :عدم وجود قراءة واحدة للملف السوري ال يجوز أن
يؤثر على العالقات األخرى ،خصوصا ً بوجود مشتركات كثيرة
على صعيد الصراع مع العدو الصهيوني ،وحماس لم تتخ َل عن
المقاومة بل هي التي قادت المقاومة في الفترات السابقة».
وأكد بركة أن «حماس ليست طرفا ً في النزاع بسورية وال أي دول
عربية وال حتى في مصر وال تتدخل بل حريصة على األمن العربي،
واالستقرار في كل من سورية ومصر هو قوة للقضية الفلسطينية».
وشدد على أن «حماس رأس حربة األمة في مشروع المقاومة في
فلسطين ،وإيران أهم دولة إسالمية داعمة لفسطين ومن الطبيعي
أن نلتقي معها في جبهة واحدة ضد العدو الصهيوني».
ونفى بركة أن تكون حماس قد دفعت ثمنا ً ما أو فرض عليها أي
شروط مقابل ترميم العالقة مع إيران أو مع حزب الله ،موضحا ً أن
«ما حصل هو حوار مع ّمق واستراتيجي بين هذه األطراف لطي
صفحة التباينات الماضية لدعم قضية فلسطين واالتفاق على
توسيع جبهة الداعمين للمقاومة وتحشيد طاقات األمة».
وأكد أن ترميم هذه العالقات ال يسبب إحراجا ً مع أي دولة أخرى،
وقال« :يهمنا موقف الدول من القضية الفلسطينة .من يكون مع
فلسطين نحن معه ومن هو ضدها لسنا معه .فإيران وحزب الله
يدعمان القضية الفلسطينية ،ونحن دخلنا معهما لنشكل جبهة ضد
العدو «اإلسرائيلي» والباب مفتوح أمام أي دولة اخرى» ،موضحا ً
أن «عالقة حماس مع إيران ليست على حساب عالقتها مع أي دولة
عربية ،ولسنا مع محور ضد محور آخر».
وأيد بركة كالم األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

بركة متحدّثا ً إلى الزميل حميّة

الله عن وجود قرار مركزي لدى حماس بترميم العالقة
مع حزب الله وإيران ،مؤكدا ً أن «هناك معركة قادمة هي
معركة التحرير وتحتاج الى تضافر كل الجهود».
ورأى في كالم السيد نصر الله انصافا ً لحماس ما يفتح
بابا ً إلعادة ترميم العالقة بين حماس ومحور المقاومة
والممانعة وللتواصل مع القيادة السورية.
األخيرعن وجود قرار مركزي لدى حماس بترميم العالقة مع حزب
الله وإيران ،مشيرا ً إلى أن «خيار حماس واضح وهو المقاومة وهو
خيار استراتيحي لتحرير كل فلسطين».
وعما قاله السيد نصر الله عن البعد االستراتيجي في العالقة مع
المقاومة الفلسطينية في قتال العدو الصهيوني سويا ً على أرض
فلسطين قال بركة« :ال شك في أننا متجهون إلى ذلك ،وما دام هناك
احتالل هناك معركة آتية وهي معركة التحرير وهذا يحتاج إلى
تضافر كل الجهود من المقاومة اللبنانية إلى مصر وسورية وإيران
وتركيا ،ألن فلسطين تعني الجميع ونحن أمام معركة واسعة
للتحرير».
وما اذا كان كالم السيد نصر الله عن عدم وجود دليل على تورط
حماس في قتال الدولة السورية يشكل مخرجا ً للحركة إلعادة
العالقة مع سورية ،أجاب «حماس تعرضت لهجوم سياسي من
اإلعالم السوري وحلفائه في السابق ،وكالم السيد نصر الله أنصف
حماس وهذا يفتح بابا ً إلعادة ترميم العالقة بين حماس وكل محور
المقاومة والممانعة ،إيران وسورية وحزب الله ،لذلك نعتبر أن
إنصاف السيد نصر الله حماس يساعد ويفتح بابا ً للتواصل مع
سورية».
ورد بركة على من يقول إن انفتاح حماس على إيران جاء بعد
سقوط مشروع اإلخوان المسلمين في معظم الدول العربية وانكفاء
تركيا وعودة قطر إلى حضن مجلس التعاون الخليجي ،معتبرا ً أن
«تحسن عالقة حماس مع إيران ليس موجها ً إلى دولة أخرى بل
علينا أن نصلح بين هذه الدول جميعا ً ونرحب بتحسن العالقة
بين إيران والسعودية ألن ذلك يؤدي إلى وحدة األمة وقوة للقضية
الفلسطينية».
وفي ما يخص تغيير النظام في مصر وعالقة حماس فيه وكيف
سيؤثر على القضية الفلسطينية ،قال« :النظام المصري الحالي
أخذ موقفا ً سلبيا ً من حماس واعتبرها امتدادا ً لإلخوان المسلمين
في مصر ،لكن سبق وتعاملنا مع نظام الرئيس حسني مبارك وكان
يعلم أن حماس جزء من اإلخوان وكانت العالقة جيدة ومعبر رفح
كان مفتوحاً ،لكن لألسف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
أغلقت كل االنفاق واآلن يشدد الحصار ويبني منطقة عازلة على
حدود غزة وهذا ال يخدم العالقة الفلسطينية  -المصرية» ،نافيا ً
أي عالقة لحماس بأحداث سيناء ،ومبديا ً استعداد الحركة للمثول
أمام لجنة تحقيق تشكل من الجامعة العربية وتأتي إلى غزة
وسيناء وتحقق في هذا األمر».
وإذ أعرب عن اعتراض حماس على أداء النظام المصري الحالي،
أبدى بركة في المقابل استعداد الحركة لـ«االنفتاح على هذا النظام
بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ألن غزة هي خط الدفاع
األول عن مصر وال تستطيع أن تعيش بال مصر ومحيطها العربي،
ونحن حريصون على أمن واستقرار مصر العمق القومي لفلسطين
ولغزة والرئة والمعبر الوحيد في العالم لغزة» ،داعيا ً مصر إلى
إعادة النظر في موقفها من حماس وقطاع غزة وترفع الحصار ألن
صمود غزة يحمي مصر من العدو الصهيوني.
وعن حجم الضرر الذي خلفته األحداث في عدد من الدول العربية
على القضية الفلسطينة ،لفت بركة إلى أن «الربيع العربي لم تكن
نتائجه واحدة في كل الدول ،بل هناك فرق بين دولة وأخرى ،وما
حصل هو ث��ورات مضادة وفي بعض ال��دول نعم أ ّثر سلبا ً على
القضية الفلسطينية ،وما حصل في سورية استنزفنا جميعا ً وكان
خسارة للمقاومة ولسورية وللشعب السوري والمستفيد كان
العدو الصهيوني ،فهناك دول كان التغيير فيها لمصلحة فلسطين
وفي دول أخرى عمت الفوضى التي أضرت بالقضية الفلسطينية
ألن االستقرار هو الذي يخدم هذه القضية».
وعن موقف حماس من التنظيمات االرهابية في المنطقة ،وال
سيما في سورية والعراق وإعالنها ما يسمى «الخالفة االسالمية»،
شجب بركة بشدة األعمال االرهابية التي تقوم بها هذه التنظيمات
مجددا ً موقف الحركة منها بأنها «امتداد لفرقة الخوارج التي نشأت
في صدر االس�لام ،وهم ال يقبلون أح��دا ً وبات واضحا ً أن جهات
استخبارية متعددة تقف وراء نشأتهم ،وما يقومون به من أعمال
تشويه لإلسالم ويك ّفرون الجميع بمن فيهم حماس ويعلنون انهم
سيتوجهون الى غزة لقتال حماس وليس «إسرائيل» ،وهذا مشروع
فتنة يضعف األمة ،والكثير من الشباب المسلم انبهر بهذا المشروع
وذهب الى ما يسمى دولة االسالم ظنا ً انها هي الخالفة التي تحدث
عنها الرسول ،وهنا تقع المسؤولية على العلماء بتوعية جيل
الشباب بأن هذا ليس النموذج اإلسالمي الذي أراده الرسول الذي
أرسل رحم ًة للعالمين».

النابل�سي :ما يح�صل في بلداننا من فتن
�سببه �إرهاب الأنظمة الغربية
رأى الشيخ عفيف النابلسي في تصريح أن»سياسة مكافحة اإلرهاب لم تحقق أبدا ً
هدفها المعلن ،ألن الفجوة بين النيات واإلجراءات واسعة ،فسياسة الواليات المتحدة
وحلفائها كانت مصممة على استنزاف المنطقة إلى أقصى حد ،بل وجعلها منطقة منكوبة
مهشمة خاوية على عروشها» ،الفتا ً الى ان «اإلرهاب لم يقم حاجزا ً اجتماعيا ً وثقافيا ً
وإقليميا ً بين الشرق والغرب فحسب ،بل أدام الدعاية السلبية ضد العرب والمسلمين
والتي بها تتم التدابير التقسيمية والممارسات العنصرية والعنف المقونن».
وتساءل «لماذا عندما يضرب اإلرهاب بلدان أوروبا وأميركا يهتز العالم بأسره ،وعندما
يضرب اإلرهاب بلدان الفقراء والمستضعفين وكأن ما يحصل هو في عوالم أخرى غير
عالمنا؟ وقال« :بمقتضى اإلنسانية يجب أن يتساوى الجميع ،وبمقتضى العدالة يجب أن
تشعر كل شعوب األرض بها ،وبمقتضى حقوق اإلنسان يجب أن يكون كل فرد محفوظا ً
بالكرامة .صحيح أننا ضد كل ممارسة إرهابية ،ضد قتل األبرياء ،ضد ممارسة التمييز
العنصري ،لكن ال نقبل بأن يساء إلى نبينا األكرم ،بأن تكون الحرية على حساب األخالق
والدين ،ال نقبل بأن يكون إسالمنا في معرض التزييف ونبينا في معرض الهتك».

وأوضح أن جهات استخبارية متعددة تقف وراء نشأة
وأعمال تنظيم «داعش» ،معتبرا ً أن هذا التنظيم مشروع
فتنة يضعف األمة.
وشدد بركة على أن «الفصائل الفلسطينية لن تسمح
بأن تتحول المخيمات منطلقا ً لضرب أمن لبنان أو بؤرة
إرهابية ألن ذلك ال يخدم القضية الفلسطينية».
وعلى صعيد آخر ،عزا بركة اعتراف بعض الدول األوروبية
بدولة فسلطين إلى تراجع القبضة «االسرائيلية» -األميركية
عن االتحاد األوروبي ،واصفا ً ذلك باألمر الجيد ،داعيا ً إياها إلى
مواصلة الطريق.
ونفى وجود أموال إيرانية مجمدة لحماس ،معتبرا ً أن «إيران
تدعم حماس وغير حماس في فلسطين ،وفي مرحلة من المراحل
تراجعت هذه األم��وال ،ولكن بعد الحوار ال��ذي جرى والحرب
األخيرة على غزة هناك وعود من إيران بمواصلة الدعم لفسطين
وزيادته».
ونفى بركة أي اتصاالت أميركية رسمية مع حماس ،كاشفا ً
عن اتصاالت أميركية في شك ٍل غير مباشر ال سيما من الرئيس
السابق جيمي كارتر ومسؤولين سابقين في الكونغرس وبعض
الصحافيين.
ورح��ب بركة بإلغاء محكمة أوروب��ي��ة حركة حماس من
الئحة المنظمات اإلرهابية ،نافيا ً أن يكون لهذا األمر أي عالقة
بالمفاوضات مع االحتالل ،شارحا ً ذلك بأنه «تصحيح لقرار
سابق ظالم من المحكمة األوروبية استجابة للضغط الصهيوني
من دون أدلة حقيقية ،بل بناء على بعض تقارير إعالمية ،ونحن
منذ  4سنوات كلفنا فريق محاماة في فرنسا لرفع دعوى ونجح
في الحصول على هذا القرار ،وهو قرار قضائي قد يستأنف ،وإذا
لم تستأنف أي دولة يصبح خالل  3أشهر نافذا ً لكن علمنا ان هناك
دوال ً قدمت استئنافاً».

اتفقنا مع ايران وحزب اهلل
على �أال ي�ؤثر الخالف في الملف
ال�سوري على تفاهمنا على
المعركة �ضد العدو ال�صهيوني
وت��ط��رق إل��ى م��وض��وع المصالحة ال��داخ��ل��ي��ة معتبرا ً أن
«المصالحة في حاجة الى طرفين ونحن من جهتنا وقعنا اتفاق
المصالحة األخير في نيسان  2014والرئيس محمود عباس طبق
جزءا ً من االتفاق وجمد الباقي فهو من يتحمل المسؤولية عن تعثر
المصالحة وتجميد ملفها».
وفي حديثه عن المخيمات الفلسطينة في لبنان ،نفى بركة أن
تكون المخيمات بيئة حاضنة لالرهاب ،قائالً« :إذا كانت لوزير
الداخلية نهاد المشنوق معطيات حول تورط احد األشخاص
في التفجيرات فلتسلم الى القيادة السياسية الفلسطينة وهناك
لجنة أمنية موحدة وهي تنسق مع استخبارات الجيش وقوى
األمن الداخلي ،ونحن ال نقبل ان يقوم ارهابيون بضرب استقرار
لبنان» ،مشددا ً على أننا «جاهزون للتعاون لمنع أي عمل إرهابي
يخرج من المخيمات أو أي إرهابي يدخل إليها ،ولن نسمح بأن
تتحول المخيمات منطلقا ً لضرب أمن لبنان أو ساحة لتصفية
حسابات أو بؤرة إرهابية ألن ذلك ال يخدم قضيتنا ،والمخيمات
هي محطات نضالية على طريق العودة الى فلسطين».
ولم يسقط بركة إمكان شن حرب «إسرائيلية» على قطاع غزة،
لكنه استبعدها في الوقت الراهن بسبب ذهاب الكيان الصهيوني
إلى انتخابات تشريعية في آذار المقبل والى تشكيل حكومة
جديدة« ،خصوصا ً أن كل المؤشرات تدل على أن الكيان ذاهب
إلى اليمين المتطرف ما يعني أن هناك حربا ً بعد االنتخابات،
والمقاومة إن في لبنان أو في فلسطين علينا االستعداد لها ما دام
هناك كيان صهيوني قائم والحرب لن تنتهي اال بزوال الكيان».
وأض���اف« :منذ الحرب األخ��ي��رة في آب الماضي استأنفنا
االستعداد للحرب المقبلة كما يستعد العدو للحرب ،وحزب الله
يستعد أيضا ً ألنه يعتبر نفسه مقاومة وكالم السيد نصر الله عن
الصواريخ التي ستصل إلى أي بقعة في فلسطين وعن دخول
مقاتلي الحزب إلى الجليل يرفع من معنويات الشعب والمقاومة
في فلسطين».

يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة
مسا ًء ويعاد بثه الحادية عشرة ليالً على قناة
«توب نيوز» على التردد .12034

لحام ا�ستنكر تفجير جبل مح�سن
ّ
و�إعادة ن�شر الر�سوم الم�سيئة للإ�سالم
استنكر بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام،
«التفجير اإلره��اب��ي ال��ذي وق��ع في جبل محسن»،
داعيا ً أهالي جبل محسن وطرابلس الى «الوحدة
والتكاتف من أجل تجاوز المحنة التي يعيشونها»،
ومعتبرا ً ان «الوضع اآلن يتطلب مزيدا ً من التالحم
بين كل الفرقاء» .ونوه «بالحوار الذي يجري بين
الفرقاء اللبنانيين ،ألن التالقي والتفاهم هما المدخل
الصحيح للحلول الصحيحة».
ودعا لحام «أهالي طرابلس وجبل محسن إلى
ض��رورة تجاوز هذه المحنة القاسية والعمل معا ً
م��ن أج��ل بناء ال��س�لام وتعزيز ال��وح��دة الشعبية

والوطنية» ،كما دع��ا االبرشيات والكنائس الى
إطالق مبادرة جمع تبرعات مالية وعينية وتقديمها
للنازحين السوريين لمساعدتهم على تجاوز
الظروف القاسية التي يمرون فيها».
وش��دد على «دع��م الجيش وال��ق��وى األمنية في
دورهم الوطني واألمني» ،طالبا ً «تقديم كل الدعم
السياسي والمعنوي ال��ذي يساعد الجيش في
عمله».
واستنكر لحام بشدة «ت��ج��دد ظهور الرسوم
الكاريكاتورية المهينة لالسالم والمسلمين» في
صحيفة «شارلي ايبدو» الفرسية واصفا ً هذا العمل
بـ«اإلجرام األخالقي القذر».

