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الغدر التركي �أبعد من �إ�سقاط طائرة...
عداوة لأمة منذورة لل�سلب واللجوء

 روزانا ر ّمال

*

هاني الحلبي

إسقاط «سو  »24الروسية كان خطأ تركيا ً فادحاً ،حتى بمنطق المصالح
القومية التركية ،ويكشف ضحالة استراتيجية قيادة وتد ّني مستوى نمو
عقل سياسي عام ل ّما يقارب الرشد ،بحيث يبقى قول أنطون سعاده معبّرا ً
ودقيقا ً كعادته بعد ثمانية عقود ،إثر خطيئة سلب تركيا لواء االسكندرون
السوري ومحيطه والسقوط األخالقي والسياسي الذي رافقه« ،إنّ األتراك
هم األمة األق ّل عطاء للحضارة».
أما بمنطق مصالحنا القومية ،فكان إسقاط الطائرة الروسية سببا ً
مباشرا ً لتكريس االستراتيجية الجبهوية ،والتي ّ
تأخرت كثيراً ،بين أمتنا
بدولها كافة ،وبين األمة الروسية ،بما تمثل من قيم حضارة وتاريخ ونبل
مشهود ،بحيث لم تكن في معظم تاريخها أمة غزو بل أمة دف��اع وحق
ونصيرة مظلومين .ويكتمل ثالوث هذه الجبهة مع الثورة اإلسالمية التي
أكدت ثوابتها القيمية والثورية بحيث لم تعد بحاجة لبرهان ،مهما غالى
المكابرون.
ومشهورة أسباب التدخل التركي ،عبر اإلرهاب اإلسالموي وجزء من
التركمان وبعض أقطاب الكرد كمسعود البرزاني الموظف في نهج االحتالل
األميركي اليهودي منذ أكثر من أربعة عقود الستنزاف العراق تمهيدا ً لتفتيته
قائمقاميات طائفية عرقية ،بالتساوق مع االستراتيجية األميركية ،إذا
تمكنت من االستفراد به ،بالتعاون مع طغمة طوائفية نافذة.
وعبر التاريخ الحديث لم تقدّم تركيا لنا سوى الغدر والعقوق .رغم
أنّ شعبنا كان يرغب بتعميق الرابطة الوثقى مع الترك ،بعمقه التاريخي
وتحسسه استهداف الغرب
وبحكم الرابط الديني والجيرة الجيوسياسية،
ّ
له ،ولجيرانه ،عبر التاريخ ،ب��دءا ً من غزو االسكندر ،وعبورا ً بالتتابع
إلى الغزو الروماني فالبيزنطي ،إلى ما ُس ّمي بحرب الفرنجة أو الحروب
الصليبية ،وصوال ً إلى غزوة نابليون وإفالسها العسكري حول أسوار عكا.
تجدّد ذلك االستهداف مع بدء التغلغل الغربي األوروبي بشكل جديد عبر
اإلرساليات الدينية والبعثات العلمية واألكاديمية بخاصة في مجال اآلثار،
حتى تبلور بشكل سياسي لهذا التغلغل مع تدحرج الرجل المريض التركي،
بديونه المتراكمة ،ما سمح بظهور المسألة الشرقية ونمط الحمايات
الطائفية وترسيخ النظام الملي في المشرق العربي كان نموذجه األول
المدمِّر في جبل لبنان.
أربعة قرون كانت انحدارات متالحقة بقي فيها معلم األجيال «معل َم
ِ
ص ْبيَة» بمنظور السلطنة؛ لم ُتب َن فيها جامعة وال مدرسة كبيرة وال مطبعة
وال مكتبة كبرى برعاية سلطانية ،بل كانت أية خطوة على هذا الصعيد
غربي لها؛ حتى رأت غالبية الناس على
نتيجة جهد أهلي ،وقد يتوفر دع ٌم
ٌ
اختالف اعتقاداتهم الدينية أن ال حرية بعيدا ً من الغرب .فاندفع فخرالدين
المعني الثاني لتوسكانا يأتي بالمدافع وخبراء الزراعة واندفعت مؤسسات
دينية بعيدا ً من مشرقيتها التاريخية إلى حالة فاتيكانية تمهّد الكتمال
كماشة االنقسام الديني السياسي العابر للقرون في شعبنا بين متغ ّربين
وبين متمشرقين .رغم أنه «ال يأتي من الغرب شي بس ّر القلب» .حتى كان
الغرب أبرع غدراً!
تمظ َه َر الغدر التركي بتسعير المجازر المذهبية بين الطوائف وإجالئها
من مناطقها عبر التاريخ إلى مناطق أخرى:
بنقل أقوام كالشركس بعد انتهاء الحرب بين دولتهم سركيسيا وروسيا
بهزيمة ،وسعي السلطان العثماني حليفهم حينذاك لتوزيعها في أرجاء
المشرق العربي كافة ومحاولة زجهم ض ّد أبناء البالد؛
وبسحق أية حركة تحرر وطني؛ وبتطبيق نظام السخرة بالقوة فكان
األهل يبكون أبنهم المسحوب من قلوبهم قبل سحبه للخدمة في مجاهل
البلدان ،ألنه ذبيحة بانتظار ميعاد سلطاني؛ وبفرض ساسة التتريك
بالقوة؛ وبقمع تعليم اللغة العربية؛ رغم أنها لغة القرآن الكريم ،فلم تكن لها
توسم فيهم أمل خالفة
حرمة عند سالطين بني عثمان .وهذا برهان على مَن ّ
إسالمية وما زال ينشدها بنكهة إخوانية؛ وبسحق األقوام المختلفة عنهم
ولو كانت أصيلة في تركيا والمشرق :ماليين الشهداء األرمن والسريان
واآلشوريين فضالً عن شهداء باقي الطوائف المسيحية والمحمدية من
العرب المشارقة ...وما زالت دماء هؤالء لمن يصغي لمظلوميتهم تنبئ
بفظائع مسكوت عنها.
لم تكن دماء شهداء ساحة المرجة في دمشق وال دماء شهداء ساحة
البرج في بيروت آخر ما سفكته سيوف السلطان التركي وال حبال مشانقه
عنوة وبال حق ،فقد ُسفكت فقط لمنع أي حق بالتعبير عن حركة تح ّرر
ومنع قيام حتى حركة كونفدرالية بين واليات السلطنة بين الترك والعرب.
وهذا عقم في العقل السياسي التركي الذي لم يخرج من حال السلطنة إلى
حال «كومنولث» إسالمي عثماني أو اتحاد شرقي عثماني أسوة بما فعلته
بريطانيا وفرنسا الحقا ً بمناطق المستعمرات الطالبة حريتها.
وتستمر فظائع الطغيان التركي في العهد الجمهوري بمقاصة مع فرنسا
مقابل مصالحها في الجزائر وبالد المغرب فتنسحب فرنسا من كيليكيا
وأضنة السوريتين وامتدادا ً إلى مدن الشمال السوري العراقي وغناه المائي
واالقتصادي والبترولي وقيمته التاريخية الدينية وتن ّوعه الديمغرافي،
فأفقدنا الغدر الفرنسي التركي ثلث فيزيائنا السكانية وأكثر من نصف
مواردنا المائية ومعظم أوابد تاريخنا المسيحي بخاصة ،وأهمها مدينة الله
العظمى أنطاكيا .و ُمسِ ّنو تلك المناطق الشمالية المحتلة ما زالوا في بيوتهم
يلهجون بالعربية لكنّ تعليمها في مدرسة أو ورشة تعليم عقوبته اإلعدام.
ّ
يتخطى الجيرة الدولية ويؤسس لعداوة تاريخية ال
الغدر التركي عيب
يغسل حقدها االعتذار وال تحرير السليب من األرض وال معاهدات األخوة
المستحيلة .نحن واألت��راك نوعان من األحياء مختلفان .واألن��واع الحية
القريبة في الدرجة قد تتعايش ،لكنهم متخلّفون عنا نوعا ً ودرجة ،ما يجعل
التعايش مستحيالً.
ال يغدر قويّ  ،قوي األخالق والقيم والروح .القويّ بتحديد حقوقه الثابتة
الذي ال ينازعه عليها سوى الجهالء أو الغاصبين ،وهؤالء إما يعُ ون وإما
يُهزمون .وهذا يبقى قوة لصاحب الحق ولو خسر فيه ،ألن الخسارة ال تنفي
أصل الحق.
النبل الروسي ووعي مصالح األمة الروسية ونقل التحالف مع سورية
ومن ثم العراق واستطرادا ً لبنان واألردن ،بداية عالم حقوقي وسياسي
جديد...
* ناشر موقع حرمون
www.haramoon.org@gmail.com

ن�شاطات

فرنجيه مستقبالً جونز في بنشعي
 استقبل رئيس تيار «المرده» النائب سليمان فرنجيه في دارته
في بنشعي ،القائم بأعمال السفارة األميركية ريتشارد جونز ،حيث عقد
اجتماع حضره وزير الثقافة ريمون عريجي ،طوني فرنجيه والدكتور
جان بطرس ،وتخلله بحث في مختلف األوضاع الراهنة.
 يغادر وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن غدا ً األحد
إلى فيينا مترئسا ً وفد لبنان إلى المؤتمر الوزاري العام لمنظمة األمم
المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» الذي يفتتح أعماله يوم االثنين
ويستمر حتى الخميس المقبل.
ويضم الوفد المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون ومستشار
الوزير المهندس محمد الخنسا ،كما ينضم إلى الوفد القائم باألعمال في
السفارة اللبنانية في فيينا سليم بدورة.
 بحث وزير السياحة ميشال فرعون مع سفيرة قبرص في لبنان
كريستينا رافتي العالقات الثنائية بين لبنان وقبرص ،وخصوصا ً على
الصعيد السياحي.
 زار المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم رئيس
الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية وقائد الجيش العماد جان
قهوجي في مكتبه في اليرزة ،وتناول البحث التطورات األمنية في
البالد ،والتنسيق المشترك بين المؤسستين.

يتمسك الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ���ان كقائد
ّ
لحملة إسقاط النظام السوري في المنطقة منذ العام 2011
بمحاوالت تقديم ملف منقوص للرأي العام يحكي كيفية
خروج إرهابيّين من سجون النظام السوري عقب األزمة
وتجنيدهم في صفوف جماعات تقاتل في سورية من دون
أن يلتفت حتى الساعة إلى ضعف الرواية بالنظر إلى
الك ّم الهائل من عناصر تنظيم «داعش» وغيره المنتشرين
في المنطقة والعالم منذ  5سنوات ،والتي تطلب تجنيدا ً
وتمويالً غير مسبوقين وحرية حركة ال يمنحها النظام
السوري ،هذا من دون التفصيل في استحالة أن يقاتل
األسد نفسه ويد ّمر مؤسسات البالد ومقدّراتها.
الرواية الضعيفة تعود اليوم لتطفو على السطح في
محاولة تركية لنفي اتهامات روسيا حول تو ّرط أردوغان
بحماية قوافل النفط وتأمين أس��واق بيعها مع ت��و ّرط
ابنه أيضا ً في هذه الصفقات .هكذا تتحدث التقارير التي
استفزت أردوغ��ان فق ّرر مواجهتها تارة باعتبار روسيا
تساهم في تأجيج الصراع ودعم اإلرهاب ،وأخرى في نفي
أيّ حماية لصهاريج النفط التي تعتاش منها «داعش»،
واألكثر خطورة ك��ان تم ُّكن روسيا من تحقيق إصابات
مباشرة في تلك القوافل وأنابيب النفط االستراتيجية
بالنسبة للتنظيم في خطوط تحرك أحرجت تركيا التي
ظهرت متغاضية أمنيا ً عن ك ّل ما يجري على حدودها،
وهي التي افتعلت اليوم أزمة من اجل تعليم روسيا درسا ً
في السيادة وحماية الحدود.
بعد خمس سنوات يمكن للمتابع جمع مؤشرات العالقة
بين تركيا ومشروعها بشكل وثيق والتحدّث بدقة عن
معطيات كافية تؤكد المشهد الذي تخطى إسقاط األسد
ليصل إلى تبني مشروع «إخواني» ممت ّد حشد المناصرين

من ك ّل العالم لاللتحاق به ،وسورية «بوابته» التي تفشله
أو التي تضعه على السكة الصحيحة.
يجد أردوغ��ان نفسه اليوم فارغ اليدين من أيّ امتداد
أراده ل��دول��ة مفت َرضة وض��ع ك�� ّل رص��ي��ده السياسي
عند األميركيين ألجلها ،وقادهم نحو زعامة «اإلخ��وان
المسلمين» في المنطقة ،ففشلت فروع امتداد حزبه في
مصر وتونس بسرعة خيالية بعد أن تسلّمت السلطة وفق
حسابات صحيحة من أردوغ��ان حينها ورغبة الشعوب
أيضا ً في تلك البلدان ،إال أنها خسرتها بسبب استئثارها
بالسلطة وب��روز الجشع والطمع ،حتى تح ّولت مرشدا ً
روحيا ً لإلرهاب.
أح��د أب��رز المؤشرات التي تؤكد أنّ مشروع االمتداد
اإلخواني في المنطقة هو حلم قديم ،وقد وجد أردوغ��ان
الفرصة في تحقيقه عند أول شرارة لـ»الربيع العربي»،
هو رفع التأشيرات عن عدد كبير من دول العالم ابتداء
من عامي  2010 - 2009حتى أتت األزمات إلى المنطقة
فو ّفر رفعها خدمة مجانية لإلرهابيين لكي يتنقلوا بشكل
مريح جدا ً من تركيا واليها ،وقد تم ّتعوا بحرية حركة غير
مسبوقة من دون أن يظهر من تركيا حتى َمواطِ ن القلق،
وكأنها ق��ادرة على ضبط هذه التح ّركات على أراضيها
غير آبهة بالتهديدات األمنية ،في وقت يتجه العالم نحو
التضييق على األجانب وترفع المطارات حالة التأهب منذ
أحداث  11أيلول .2001
لبنان هو إح��دى تلك ال��دول التي استفادت من رفع
التأشيرات من تركيا وإليها اقتصاديا ً وسياحياً ،لكنه
أيضا ً وفر لإلرهابيين على أراضيه فرصة اختيار تركيا
كدولة قادرة على استقبال ك ّل من يحلو له زيارتها ،من
دون التفكير به ّم «الفيزا» طالما أنها قد رفعتها عن 70
دولة وهي تتحكم بإعادتها ،حسب الحاجة ،هكذا حصل
مع ليبيا عند سقوط الحلم اإلخواني فألغت تركيا مذكرة
تنص على رفع تأشيرة الدخول
االتفاق الموقعة معها ،التي
ّ

أكدت مصادر بارزة في
فريق  8آذار أنّ الفريق
اآلخر لن يستطيع اللعب
أي وتر خالفي
على ّ
داخل فريقنا ،وأنّ
النائب سليمان فرنجية
هو في األساس ،وقبل
لقائه الرئيس سعد
الحريري في باريس،
من المرشحين الج ّديين
والكبار لرئاسة
الجمهورية ،وله من
الصدقية والثبات في
المواقف ما يجعل
كالمه بمثابة الـ»طابو»،
فهو قبل اللقاء كان
يؤكد وقوفه خلف
العماد ميشال عون،
وبعد اللقاء أعاد تأكيد
الموقف نفسه أمام
المشاركين في جلسة
الحوار الوطني وأمام
اإلعالم في عين التينة.

المتبادل بين الطرفين ،اعتبارا ً من  24أيلول .2015
في لبنان أوقفت استخبارات الجيش ،إرهابيا ً ملقبا ً
بـ»أبو عائشة» وينتمي إلى «جبهة النصرة» في مطار
بيروت الدولي ،وهو مَن أعدم الجندي اللبناني الشهيد
محمد حمية ،وذلك أثناء محاولته السفر إلى تركيا .هكذا
يجد اإلرهابيون ضالتهم دائما ً هناك ،وهكذا سهّلت تركيا
اعتبارها م�لاذا ً آمنا ً لك ّل من يريد التوجه إليها ويقدّم
اعتماداته لمشروع العدالة والتنمية الذي يبدو أكثر من أيّ
وقت مضى بالعناد التركي مشروع حياة وموت.
إنّ تسهيل إجراءات السفر ومنح التأشيرات أدّيا دورا ً
حيويا ً في الدفع بمعدالت حركة الدخول والخروج إلى
األراضي المستهدَفة والعودة منها لطلب الحماية في تركيا
وهذه اإلجراءات جعلت من تركيا مالذا ً آمنا ً م ّكن اإلرهاب من
التمدّد ودخول مطارات العالم بجوازات سفر مز ّورة أحيانا ً
 تماما ً كما أُلقي القبض على الفار قاتل الشهيد حمية -مع تسهيالت قدّمتها حكومة العدالة والتنمية ،لربط الدول
المعنية ببعضها البعض ،تحت مظلة مشروعها اإلخواني
ما يؤكد تعاطي تركيا منذ البداية مع هذا المخطط على
أنه بناء لدولة واح��دة تمت ّد وسع الشرق األوس��ط تحت
امرة أردوغ��ان «الرمز اإلسالمي» السني في وجه إيران
وامتدادها السياسي الشيعي بحسابات األتراك.
ال يمكن اعتبار عدم إلغاء أو التدقيق على رفع التأشيرات
عن بلد متوتر كلبنان كواحد من األمثلة في ظروف كهذه
سهوا ً تركيا ً على اإلطالق ،خصوصا ً بعد نجاح اإلرهاب في
استهداف باريس والتقدّم نحو عمليات إرهابية نوعية.
لقد أ ّمنت تركيا مطارا ً احتاجته هذه الدولة المتطرفة،
وهي تدرك اليوم أنّ روسيا وضعتها أمام الحقيقة الكاملة،
فاالطمئنان التركي والتسهيالت التي تمنحها أنقرة
للزوار بهذا الوقت يشكل وحده تأكيدا ً على عمق الجريمة
التركية.

«�إ�سكوا» تحيي يوم الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني

لبنان� :ضمان �أمن و�سالم المنطقة برحيل العدو وعودة الالجئين
أح��ي��ت ل��ج��ن��ة األم����م ال��م��ت��ح��دة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
–(إسكوا) «اليوم الدولي للتضامن
مع الشعب الفلسطيني» باحتفال
قبل ظهر أمس في بيت األمم المتحدة،
حضرته ممثلة األمين العام لألمم
المتحدة ب��ان ك��ي م��ون ف��ي لبنان
سيغريد كاغ ،وزير خارجية فلسطين
ري���اض المالكي والسفير أش��رف
دبور ،رئيس لجنة الحوار اللبناني
 الفلسطيني حسن منيمنة ،وسفراءدول عربية وأجنبية وديبلوماسيون
ع����رب وم��م��ث��ل��و م��ن��ظ��م��ات أه��ل��ي��ة
فلسطينية ولبنانية.
وتخلل الحفل اف��ت��ت��اح معرض
لألشغال اليدوية الفلسطينية ورسوم
لطفل فلسطيني عمره  13عاما ً تجسد
انتماءه لفلسطين.

خلف

وأل���ق���ت وك��ي��ل��ة األم���ي���ن ال��ع��ام
لألمم المتحدة األمينة التنفيذية
ل��ـ«إس��ك��وا» ال��دك��ت��ورة ري��م��ا خلف
كلمة قالت فيها« :بين اجتماعنا هنا
السنة الماضية واجتماعنا اليوم،
استمرت إس��رائ��ي��ل ف��ي انتهاكاتها
للقانون ال��دول��ي ،استمرت في قتل
المدنيين الفلسطينيين وحبس
األط��ف��ال وتعذيبهم ،وص��عّ ��دت في
تدمير البيوت والحقول والممتلكات،
وأم��ع��ن��ت ف���ي اس��ت��غ�لال ال���م���وارد
الطبيعية للفلسطينيين من معادن
ومياه ،وفي تلويث بيئتهم الحيوية.
ك��ل ذل��ك ف��ي خ��رق سافر للمواثيق
الدولية».
وأض��اف��ت« :ت��زداد المستوطنات
ون��ظ��ام االح��ت�لال ال��ذي قتل الناس
وس��ل��ب أرض��ه��م يعتقد ص��ل��ف�اً ،أن
القانون الدولي ينطبق على ك ّل سواه.
وها هو يص ّر على أنّ استعمار األرض
المحتلة وبناء المستوطنات ألصحاب
ديانة معينة فيها ،هو ّ
حق إلهي يعلو
على حقوق اإلنسان لآلخرين كافة.
ق��د ي��ك��ون م��ن المنطقي أن يطالب
أحدهم بالتفاوض على آلية تناسبه
لتطبيق القانون الدولي .لكن أن يأخذ
من القانون ما يناسبه فقط ،ويضرب
بالباقي عرض الحائط ،فهذه عجيبة

المتحدثون في اسكوا
ليس أغرب منها إال التغاضي عنها.
وال يكتفي النظام اإلسرائيلي بخرق
القانون ،بل يطالب الضحية ،شرطا ً
للتعاون معها ،أن تصبح شريكته في
الجريمة ،وأن تش ّرع له ما يمارسه
بحقها م��ن قتل وس��ل��ب ،ث��م يهدِّد
ويتوعّ د بارتكاب المزيد من الجرائم
إن لم ينل مبتغاه».
وتابعت« :يبدو للناظر أنّ قضية
فلسطين هي قضية مع ّقدة في أحسن
األح��وال وخاسرة في أسوأها .لكنّ
جلي ،فرض
القضية واضحة والح ّل
ّ
تطبيق القانون الدولي وعدم استثناء
النظام اإلسرائيلي من المحاسبة في
إطاره .وال عجب أنّ ك ّل الوثائق التي
توافقت عليها دول العالم أجمع،
وآخرها أهداف التنمية المستدامة،
تضع التزام الجميع بالقانون الدولي
ش��رط �ا ً وه��دف �ا ً للوصول إل��ى عالم
أفضل».

كاغ

وتلت ك��اغ رس��ال��ة األم��ي��ن العام
لألمم المتحدة بان كي مون والتي
س��اوت بين الضحية الفلسطينية
والجالد «اإلسرائيلي» في المواجهات
العنفية.
وق��ال كي م��ون« :م��ع أنني أدرك

التحديات األمنية التي تواجهها
إسرائيل ،ال يسعني إال أنني أذ ّك��ر
السلطات اإلسرائيلية بأنّ استعمال
القوة ،إن لم يكن مضبوطا ً في شكل
م��ن��اس��ب ،ي��ؤج��ج مشاعر الغضب
ّ
وأح��ث األج��ه��زة األمنية
والسخط.
اإلسرائيلية على ممارسة أقصى
درج��ات ضبط النفس ،وال سيما في
استعمال القوة الفتاكة».
وتابع« :إنّ الفلسطينيين يشعرون
بسخط عميق إزاء احتالل دام قرابة
 50عاماً .أما اإلسرائيليون ،فيخافون
خوفا ً شديدا ً على أمنهم .وقد يؤدي
ان��س��داد األف���ق ال��س��ي��اس��ي الكفيل
بتحقيق ح � ّل الدولتين إل��ى فقدان
السيطرة على الوضع».
ودعا «المجتمع الدولي ،بل ويجب
عليه ،أن يؤدي دورا ً أكبر لكسر حال
الجمود .وتواصل المجموعة الرباعية
المعنية بالشرق األوس��ط جهودها
ل�لاب��ق��اء ع��ل��ى إم��ك��ان إق��ام��ة دول��ة
فلسطينية وتهيئة الظروف المواتية
ل��ل��ع��ودة إل��ى ط��اول��ة المفاوضات
بجدية».

منيمنة

ب��دوره ،ألقى منيمنة كلمة لبنان
التى رأى فيها «أنّ هذا اليوم يأتي

ليعبّر عن معان عديدة ،وليذكرنا
بأهمية ه��ذه القضية ال��ت��ي تشهد
مع األس��ف إنحسارا ً عربيا ً ودوليا ً
ع��ن إي�لائ��ه��ا م��ا تستحق ،بالنظر
إل��ى ال��ح��روب وم��آس��ي االع��ت��داءات
اإلرهابية التي شهدناها ونشهدها،
وآخرها ما عانيناه في لبنان ،وما
تعرضت ل��ه العاصمة الفرنسية
وقبلهما الطائرة الروسية فوق سماء
سيناء المصرية .ولع ّل المعنى األبرز
ما بات بمثابة قناعة راسخة لدينا،
مفادها أن ما تعانيه منطقتنا العربية
من أوضاع تدميرية مصدره الرئيس
هو وقوع الشعب الفلسطيني تحت
نير االحتالل االستيطاني الصهيوني،
األمر الذي قاد ويقود إلى تفجيرات
متالحقة تقذف من جوفها منوعات
العنف السياسي واالجتماعي».
ول��ف��ت إل���ى «أنّ االح��ت��ف��ال بهذا
اليوم يعني لنا في لبنان الكثير ،فهو
وإن كان يعبّر عن قناعتنا بنصرة
الشعب الفلسطيني ودع��م نضاله
العادل من أجل إنهاء االحتالل وحق
العودة وبناء دولته المستقلة على
ترابه الوطني وعاصمتها القدس،
فإنه يدعم المشتركات التي تجمعنا
إلى هذا الشعب ،في نصرة قضايا
اإلنسان وتمتعه بحقوقه الطبيعية

والسياسية وك��رام��ت��ه اإلنسانية،
وهي الحقوق التي أقرتها المواثيق
الدولية جميعاً .وهو يكرس توجهنا
م��ع �ا ً ف��ي رف��ض توطين الالجئين
الفلسطينيين ودعم ّ
حق عودتهم إلى
الديار التي هجروا منها في موجات
متعاقبة بدأت في العام  1948ولما
تنته بعد .وهو موقف نتشارك فيه
كشعب ومسؤولين لبنانيين ،مع
األخ���وة الفلسطينيين ف��ي السلطة
وعموم الفصائل والناس الصابرين
في مخيماتهم وتجمعاتهم».
ورأى «أنّ التضامن مع الشعب
الفلسطيني مصدره األس��اس أيضا ً
أنّ لبنان وشعبه ق��د ذاق��ا األمرين
م��ن س��ي��اس��ة غ��ط��رس��ة ال��ق��وة التي
طالما مارستها إسرائيل على امتداد
تاريخها ،وكان آخر فصولها الدموية
علينا عدوان العام  ،2006وما تخلله
من عنف تدميري أهوج ،طال لبنان
من أقصاه إلى أقصاه ،فقتل البشر
ودمر المؤسسات والجسور والحجر.
نحن نفهم التضامن م��ع الشعب
الفلسطيني أنه كبح لجماح العدوان
المستمر والمتصاعد على هذا الشعب
في ال��داخ��ل وقطاع غ��زة والشتات،
وكذلك على مجمل الشعوب العربية
التي تعرضت وما تزال لهذا العدوان
الذي يضرب عرض الحائط بالقرارت
والمواثيق الدولية ،ويعرض أمن
المنطقة وع��ال��م ال��ي��وم المتشابك
للخطر ،مستفيدا ً من الغطاء السياسي
الذي يتمتع به».
وق��ال« :إننا عندما نتضامن مع
فلسطين وشعبها فإننا نتضامن
مع أنفسنا ،ونقول إننا وأخوتنا من
فلسطين تقاسمنا طويالً وما نزال،
كل أشكال شظف العيش ومراراته،
ول��ن نتراجع ع��ن توجهنا ه��ذا في
مواجهة مخاطر التفلّت اإلسرائيلي
من القوانين والمواثيق الدولية .كما
أنّ محاوالت الجماعات التكفيرية
النفخ في نار الفتنة بين اللبنانيين
والفلسطينيين لن يكتب لها النجاح،
فقد اتخذ الشعبان قرارهما المشترك
منذ عقود أالّ عودة مطلقا ً إلى أي شكل
من أشكال االقتتال والتناحر ،وقد
باتا يدركان معا ً أنّ ذلك ارت� ّد وباال ً

وخسرانا ً عليهما» .ورأى أنّ «تسعير
الصراعات المذهبية والطائفية على
امتداد ساحة المنطقة من أي طرف
أتى ،هو الخدمة الكبرى التي تقدم
لالحتالل وسياساته العدوانية».
وأك����د أنّ «ض��م��ان أم���ن وس�لام
المنطقة ال��ت��ي ل��م ت��ع��رف ال��ح��روب
الدينية )...( ،يكون بإرغام العدوان
الصهيوني على اإلنكفاء ،وجيوش
اإلح��ت�لال اإلسرائيلي على الرحيل
ع��ن أرض فلسطين ،واع��ت��م��اد حل
الدولتين وتنفيذ القرارات العربية
والدولية ،وفي المقدمة منها القرار
ينص صراحة ومن
رقم  194ال��ذي
ّ
دون تسويف على ح��ق الالجئين
بالعودة إل��ى دي��اره��م التي هجروا
منها وال يزالون».

كلمة فلسطين

وأك���د ال��م��ال��ك��ي م��ن ج��ه��ت��ه« ،أنّ
شعبنا اختار بشجاعة ،طريق السالم
وأدوات��ه ،وبإيمان راس��خ بمواصلة
المسار السياسي والديبلوماسي
والقانوني للوصول إلى سالم عادل
وشامل يحقق التطلعات الوطنية
المشروعة لشعبنا في العيش بحرية
وكرامة في دولته المستقلة».
أض���اف« :ل��ذل��ك ،ف���إنّ ه��ذا يعزز
ال��ح��اج��ة إل��ى تشكيل جبهة سالم
عالمية متعددة األط��راف من الدول
أص���دق���اء ف��ل��س��ط��ي��ن ،وح��م��اة ح � ّل
الدولتين ،تقوم بالعمل على وضع
معايير واضحة متسقة مع قرارات
الشرعية الدولية ومرجعيات عملية
ال��س�لام ،م��ن أج��ل تحقيق السالم،
وتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل
اإلسرائيلي».

كولبورن

وح � ّث��ت م��دي��رة حملة التضامن
مع فلسطين في المملكة المتحدة
س��اره ك��ول��ب��ورن ،م��ن جهتها ،على
ع��دم استمرار «إسرائيل» باإلفالت
م��ن ال��ع��ق��اب .وعلينا العمل سويا
مع المجتمع المدني إلنهاء الظلم
واالحتالل والعنصرية واالستيطان،
ولنعمل س��وي �ا ً م��ن أج��ل فلسطين
حرة».

المالكي يبحث التطورات مع �سالم وبا�سيل:
توحدنا جميع ًا
محاربة الإرهاب ِّ
أكد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي
«أنّ اإلره��اب يوحدنا جميعا ً وال يحمل صفة
الدولة أو االنتماء إلى أي جهة أو جنسية»،
ودع��ا إل��ى «محاربته بشدة ودون ه��وادة»،
مؤكدا ً دعم لبنان في أي خطوات يتم اتخاذها
في هذا الخصوص.
وكان المالكي الذي يزور بيروت للمشاركة
في احتفاالت اليوم العالمي للتضامن مع
الشعب الفلسطيني ال���ذي تقيمه منظمة
«إسكوا» ،زار رئيس الحكومة تمام سالم في
السراي الحكومية ،وقال بعد اللقاء« :كان لزاما ً
علينا لقاء دولة الرئيس تمام سالم ،إلطالعه
على آخ��ر ت��ط��ورات الساحة الفلسطينية،
وخ��ص��وص �ا ً ب��ع��د ال���زي���ارة األخ��ي��رة ل��وزي��ر
الخارجية األميركي جون كيري إلى رام الله
حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الذي طلب مني شخصيا ً أن أزور دولة الرئيس
لوضعه في أجواء ما حدث من تطورات ليكون
لبنان الشقيق دائما ً في الصورة».
وأضاف« :تناولنا خالل اللقاء الهم المشترك
أال وه��و ال��وج��ود الفلسطيني في المخيمات
ومتابعة ك ّل هذه القضايا ،وقد استمع الرئيس
سالم باهتمام للتفاصيل التي أطلعناه عليها.
وشاركنا ف��ي آرائ���ه وتوجيهاته ف��ي كيفية
التحرك على المستوى الفلسطيني ضمن اإلطار
العربي ،ونحن دائما ً حرصاء على المتابعة مع

لبنان في ما يتعلق بالتحركات الفلسطينية
على المسار الدولي .وكما تعلمون مع انغالق
األف��ق السياسي لعدم إمكانية ال��ع��ودة إلى
ال��م��ف��اوض��ات ف��ي م��ا تبقى م��ن عمر اإلدارة
األميركية الحالية ،لم يبق أمامنا إال التحرك
في اإلطارين الديبلوماسي والقانوني وللبنان
باع طويل وخبرة كبيرة في مثل هذه المجاالت،
وبالتالي نحن حرصاء على التنسيق مع لبنان
الشقيق من جهة ،واالستفادة من الكفاءات
والخبرة لديه من جهة ثانية ،مع علمنا أنّ
الموقف اللبناني هو دائما ً مساعد ومساند
ومؤيد وداعم للحقوق الفلسطينية من دون أي
تحفظ».
وفي مق ّر وزارة الخارجية في قصر بسترس،
اجتمع المالكي إل��ى نظيره وزي��ر الخارجية
والمغتربين جبران باسيل وبحث الجانبان
«تفاصيل الوضع الفلسطيني وما آلت اليه
األح����داث ف��ي ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة واإلج����راءات
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��م��ت��ص��اع��دة م��ن أج���ل ض��رب
إمكانيات الصمود للشعب الفلسطيني في
فلسطين ،وما تحاول إسرائيل القيام به من أجل
تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى وفي
بقية األماكن المقدسة المسيحية واإلسالمية».
وق��ال المالكي« :تحدثنا عن انغالق األفق
السياسي الحالي ،واإلمكانيات المتاحة أمامنا
للتحرك على المستويين الفلسطيني والعربي.

واسترجعنا معا ً ما ت ّم اتخاذه من قرارات في
االجتماع األخير لمجلس وزراء العرب في
الرياض على هامش القمة العربية ـ األميركية
الجنوبية ،وضرورة تفعيل مثل هذه الخطوات
على المستويات اإلقليمية والدولية .وبحثنا
بعمق في ما يحدث على المستوى العربي أو
الدولي ،وتفاهمنا في الكثير من القضايا والتقينا
في الكثير من األمور المشتركة».
وأض���اف« :قمنا بعرض كيفية التنسيق
المشترك اللبناني الفلسطيني في مجاالت عدة،
وتحدثنا عن الوضع الفلسطيني هنا في لبنان،
حيث أكدنا على التزام الحضور الفلسطيني
بالقوانين اللبنانية وه��ذه قضية مهمة جدا ً
لنا ،ونحن نأمل أن تتوفر الفرصة لنا دائما ً
الستكمال مثل هذه المشاورات المشتركة التي
تمثل المصلحة لبلدينا».
وأك��د «أنّ فلسطين أدان��ت بشدة التفجير
الذي استهدف برج البراجنة مؤخرا ً وتقف مع
لبنان في مثل هذه الظروف وتدعمه في ك ّل ما
يتخذه من خطوات ،من أجل الحفاظ على أمن
لبنان وسالمة أراضيه ومواطنيه ،وهذا مهم
جدا ً بالنسبة إلينا ونعتبر أنّ اإلرهاب يوحدنا
جميعا ً وال يحمل صفة الدولة أو االنتماء إلى أي
جهة أو جنسية ،بالتالي يجب محاربته بشدة
ودون هوادة وندعم أي خطوات يتم اتخاذها
من قبل لبنان في هذا الخصوص ،وفلسطين

باسيل مجتمعا ً إلى نظيره الفلسطيني في قصر بسترس
تؤازر لبنان في هذا التوجه وبكل قوة».
أضاف« :ال نسمح بأن يتعرض لبنان ألعمال
من هذا النوع بغض النظر عمن يقف وراءها
ومن أعطى هذه التعليمات .ومن الصعب جدا
بالنسبة لنا أن نرى سقوط أبرياء أكان ذلك
في برج البراجنة أو في مصر أو باريس أو أي
مكان آخر .في نهاية المطاف ،يجب إدانة هذا
األمر بقوة والوقوف بحزم واتخاذ ك ّل ما يلزم
من إجراءات».
وأشار باسيل ،من جهته ،إلى أنّ «األهم اليوم
هو عدم تضييع القضية الفلسطينية في زواريب
تضيع معها الهوية العربية الثقافية اإلنسانية
الجامعة لبلداننا وشعوبنا والتي توحدنا على
مفاهيم وقيم مشتركة» ،معتبرا ً أنه «بدل أن
نتوحد اليوم في مواجهة ما دخل إلينا إرهاب

من دولة إسرائيل وإرهاب من داعش ،نرى أنّ
هذا اإلرهاب يضيع القضية األم األساس».
وقال« :ما استنتجناه سويا ً اليوم هو أنّ كل
هذه المحاوالت إلحداث الفرقة بين اللبنانيين
والفلسطينيين وبين الفلسطينيين والسوريين،
وبين فلسطين واألمة العربية كقضية جامعة
وقضية منشأ ،يجب التصدي لها عبر إبقاء هذه
القضية حاضرة وفاعلة».
وخ��ت��م« :ال ن��زال نؤمن بحسب التجربة
اللبنانية وبحسب ما تمر به المنطقة وانسداد
األفق السياسي مع إسرائيل ،أنّ المقاومة ال تزال
الحق المشروع والسبيل الممكن إلنشاء الدولة
الفلسطينية وتأمين ّ
حق العودة للفلسطينيين
وباألخص
والحفاظ على القدس ومقدساتها
ّ
المسجد األقصى».

