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لبنان: االنسحاب من »الغجر« هروب إسرائيلي إلى األمام أم لغم يضاف إلى الخالفات؟
بيروت ـ عمر حبنجر

ف���ي غم���رة اله���دوء الذي 
اللبناني بفعل  الداخل  يشهده 
األعياد وانتظار نتائج املساعي 
السورية � السعودية للحل، أطل 
استحقاق جديد على احلكومة 
اللبنانية، فرضه القرار املبدئي 
الوزاري  الذي اتخذه املجلس 
اإلسرائيلي املصغر باالنسحاب 
من الش���طر الشمالي اللبناني 
من قرية الغجر احلدودية مع 

سورية وفلسطني احملتلة.
ومع ان اجلانب اإلسرائيلي 
لم يحدد موعدا لالنس���حاب، 
أبلغت إس���رائيل قرارها  فقد 
الى القوات الدولية العاملة في 
جنوب لبنان، بشخص قائدها 
اجلن���رال اإلس���باني البيرتو 
اسارتا، الذي تلقى اتصاال من 
العام لوزارة اخلارجية  املدير 
اإلس���رائيلية يبلغه فيه قرار 

املجلس الوزاري اإلسرائيلي.
وقال الناطق بلسان القوات 
الدولية ان املسؤول اإلسرائيلي، 
أورد الق���رار بصيغة املوافقة 
على اقتراح اليونيفيل بتسهيل 
انسحاب اجليش االسرائيلي من 

شمالي الغجر.
من جهته، قال وزير اإلعالم 
طارق متري لقناة العربية ان 
اجلزء الش���مالي م���ن الغجر 
ارض لبناني���ة وال نقاش في 
س���يادة لبنان عليه، الفتا الى 
انه بعد االنسحاب االسرائيلي 
يجرى التنسيق بني اليونيفيل 
واجليش اللبناني حول الوجود 

األمني فيها.
وشدد متري على ان إسرائيل 
مسؤولة عن معاجلة املسائل 
اإلنسانية للسكان الناجتة عن 

تقسيم البلدة.
بدوره، النائب احمد فتفت، 
عضو كتلة املستقبل اللبنانية، 
القرار االس���رائيلي  ان  اعتبر 

يعكس املصالح االسرائيلية، 
باعتبار انها حتتاج الى رسالة 
سياس���ية لتوهم العالم بأنها 

تسعى للوصول الى السالم.

لغم إنساني

مصادر لبنانية مس���ؤولة 
املبادرة اإلسرائيلية،  وصفت 
بأنها خطوة في طريق الهروب 
الى األمام من موضوع االستيطان 
املفاوض���ات مع  واس���تئناف 
الفلس���طينيني طبق���ا ملا يراه 

األميركيون.
الذي  وان هذا االنس���حاب 
ال يستطيع ان يرفضه، هدف 
ايضا الى زرع لغم إنساني بوجه 
الدولة اللبنانية، من خالل كيفية 
تعاطيها مع مواطنني ال يعتدون 

ملواجهة العدوان اإلس���رائيلي 
وحتى حترير آخر ش���بر في 
ش���بعا ودالل كفر شوبا. وفي 
مقدمة هؤالء، رئيس املجلس 
النيابي نبي���ه بري الذي علق 
على قرار االنسحاب من اجلزء 
الشمالي من قرية الغجر، معلنا 
أن اللبنانيني سيبقون يرددون 
من بوابة الغج���ر أن املقاومة 
التزال تش���كل حاجة وطنية 
وقومية في مواجهة العدوانية 
اإلسرائيلية وذلك بانتظار ان 
يبلور لبنان موقفا موحدا حيال 
التعاط���ي مع اخلطوة  كيفية 

اإلسرائيلية.
بري، وفي تصريح له، أشار 
إلى انه »سواء اندرجت اخلطوة 
اإلسرائيلية جتاه الغجر ضمن 

التمرد اإلسرائيلي على قرارات 
الشرعية الدولية، هذه الشرعية 
التي مازالت ترى بعني واحدة 

وتكيل مبكيالني«.
هذا املستجد اإلسرائيلي لم 
اللبنانيني عن واقعهم  يشغل 
امللفات  السياس���ي وتداعيات 
اخلالفية، املرشحة لدخول جنة 
التوافق، عبر اجلسر السعودي � 
السوري اخلاص بلبنان، وأهمها 
ملف الق���رار االتهامي املنتظر 
واحملكمة الدولية التي ستنظر 

فيه.

عون حذر من اللعب بالنار

العماد ميشال عون،  وكان 
املوجود في باريس، قد حذر أمام 
جمعية الصحافة الديبلوماسية 

بها، وهم في الوقت ذاته يحملون 
جوازات س���فر دول���ة معادية 
هي إسرائيل، وهل ميكنها ان 
جترد هؤالء من هذه اجلنسية 

املفروضة؟
املصادر سألت هل سيكون 
اللبنانية  بوس���ع احلكوم���ة 
الداخلي  إرس���ال قوات األمن 

الى البلدة؟
وبينما ل���م يتبلور املوقف 
اللبناني الرسمي من االنسحاب، 
الق���رار  يتوق���ع أن يش���كل 
اإلسرائيلي مدار جدل واسعا 
وانقس���اما آخر بني معتبر أنه 
دليل إضافي على انتفاء احلاجة 
الى السالح في اجلنوب وداع 
الى نزعه، وبني من يعتبرون 
ان الس���الح ضرورة مستمرة 

باب املناورة السياسية املكشوفة 
أو الصحوة املتأخرة على بند 
من بن���ود الق���رار 1701 الذي 
يلزمها االنسحاب من األراضي 
اللبنانية دون قيد أو ش���رط، 
، فإنها عليها إعادة كل ش���بر 
من األراضي اللبنانية احملتلة 
 ع���ودة للحق إل���ى أصحابه«.
اخلط���وة  أن  إل���ى  ولف���ت 
اإلس���رائيلية، إذا ما حصلت، 
تأت���ي لتنهي »اربع س���نوات 
ونيف على استمرار إسرائيل 
في احتاللها للشطر اللبناني من 
قرية الغجر بالترافق مع آالف 
اخلروق اإلسرائيلية لسيادة 
لبن���ان وكل ذلك خالفا للقرار 
1701«، مشيرا إلى انها »سنوات 
تض���اف الى نص���ف قرن من 

من »اللعب بالنار« في موضوع 
احملكمة الدولية، مع من يعتبر 
نفسه بريئا من جرمية اغتيال 
الرئيس رفي���ق احلريري ألن 
ذلك قد يش���عل أزمة ويحدث 
انفجارا ونحن س���نعمل لئال 

يحدث هذا.
واضاف ان حزب اهلل حزب 
مقاومة وقد صارع العدو على 
ارضه من اج���ل حتريرها من 
االحتالل االس���رائيلي بعدما 
عجزت االمم املتحدة عن تنفيذ 

القرار 425.
وقال عون ان سالح حزب 
اهلل اس���تمد ش���رعيته م���ن 
االحت���الل، ألن ش���رعية االمم 
املتحدة يعطي لكل شعب احتلت 
ارض���ه بتحرير ارضه بجميع 

الوسائل املتاحة.
واضاف عون: ان حزب اهلل 
لم يكن يوما ارهابيا والتحدي 
الكبير ان تسألوا اي مسؤول 
في العالم، اين القضية االرهابية 

التي تورط بها حزب اهلل؟

شهود الزور

الدولية قال  عن احملكم���ة 
ع���ون »خالل لقائه اعضاء في 
اللبنانية في باريس:  اجلالية 
ال احملكم���ة الدولية تنظر في 
قضية شهود الزور وال احملكمة 
اللبنانية قادرة على ذلك، ولن 
ننتظر االخرة كي نحتكم إلى 
العزة اإللهي���ة لتحكم باألمر.. 
ولذلك نقول ال ميكن االستمرار 
في الدعوى ان لم تنجل قضية 

شهود الزور«.

زيارة سليمان للمعايدة فقط

في هذه االثناء قالت اذاعة 
»النور« الناطقة بلسان حزب 
اهلل، انها تلقت معلومات مؤكدة 
مفادها ان زيارة الرئيس ميشال 
س���ليمان الى دمش���ق ولقاءه 
الرئي���س بش���ار االس���د كان 
للمعايدة فقط، على الرغم من 
ان جولة افق جرت خالل اللقاء 

للوضع في لبنان واملنطقة.
واضاف���ت مص���ادر قصر 
التي نس���بت االذاعة  بعب���دا 
إليها هذه املعلومات قولها ان 
الرئيس ميشال سليمان يواصل 
اتصاالت���ه وال ي���زال متفائال 
ويعول على حس املسؤولية 
وعدم تخطي السقف املرسوم 
وعن جلس���ة مجلس الوزراء 
لفتت املصادر الى انه س���يتم 
البحث في جلسة ملجلس الوزراء 
بعد عيد االستقالل املوافق 22 
اجلاري، مش���يرا الى صعوبة 
انعقاد طاولة احلوار كما كان 

محددا من قبل.

عون يحذّر من اللعب بالنار في المحكمة الدولية.. وبري: يؤكد أن المقاومة التزال حاجة وطنية وقومية في مواجهة العدوانية

عمر بكري الخبير في الشؤون اإلسالمية.. الخاسر في الحسابات السياسية
بيروت: أوقف��ت دورية من فرع املعلومات في قوى
األمن الداخلي الشيخ عمر بكري الذي أدانته احملكمة 
العسكرية بتهمة االنتماء الى تنظيم إرهابي، إذ دهمت منزله 
في منطقة أبي سمرا في طرابلس بعدما أطلقت النار على 
سيارته. وسلم بكري الى احملكمة العسكرية للبدء بإجراءات 
احلكم بالسجن املؤبد الذي صدر غيابيا في حقه من ضمن 
مجموعة متشددة مؤلفة من 54 شخصا )مجموعة نبيل 
رحيل( أدينت بقتل ومحاولة قتل عس��كريني. ويقضي 
النص القانوني بأن تعاد محاكمة أمام احملكمة العسكرية مجددا بعدما 

أوقف، ويعتبر احلكم الصادر غيابيا في حقه كأنه لم يكن.
وكان بك��ري أكد فور صدور احلكم الغيابي أنه بريء ولن يس��لم 
نفسه ألي محكمة »ألنني ال أؤمن بالقانون ال في بريطانيا وال في لبنان 
وإن قبضوا علي فهم أحرار لكنني لن أذهب بقدمي الى احملكمة، وأنا 
ض��د القانون الوضعي وإذا أرادوا أن يحاكموني فليفعلوا في محكمة 
شرعية إس��امية«. ويحمل بكري اجلنسية اللبنانية منذ الستينيات، 
وهو من أصل سوري. وكان بكري قد  أبعد الى بيروت من لندن )حيث 
عاش ملدة 35 س��نة مبوجب حق اللجوء السياسي، وله أتباع يتواصل 
معه��م عبر االنترن��ت، وهم الذين بادروا الى حت��رك اعتراضي على 
توقيفه، وتظاهروا أمام الس��فارة اللبنانية في لندن احتجاجا في حني 
لم يس��جل أي حترك في لبنان(. وتعرض بكري منذ إبعاده من لندن 
ملاحقات وأخضع أكثر من مرة الس��تجواب من قبل األجهزة األمنية، 
إضافة الى أن��ه وضع حتت املراقبة منذ إقامته في منطقة املزرعة في 

بيروت فور وصوله الى لبنان ثم انتقاله الى إحدى البلدات اجلبلية في 
قض��اء عاليه. وتقول مصادر انه كان يعتقد انه في مأمن عن املاحقة 
باعتبار ان احمليط الذي يقيم فيه يؤمن له احلماية األمنية والسياسية، 
السيما من قبل بعض املجموعات اإلسامية، إال انه اكتشف الحقا ان 

ليس هناك من يؤويه أو يوفر له احلماية.
وتشير املصادر الى انه كان حاول في اليومني األخيرين قبل توقيفه 
توجيه رس��ائل اس��تغاثة الى أطراف رئيسة في املعارضة يطلب منها 

التدخل ملنع تنفيذ مذكرة التوقيف.
وكانت مواقف بكري الى وقت قريب مناهضة للمقاومة ولم يعترف 
به��ا، لكن انقابا فكريا حصل مع بكري بعد مراجعة ليعلن انه يلتقي 
مع السيد حسن نصراهلل ومع الرئيس السوري بشار االسد في كثير 
من املواقف خاصة في العداء للعدو االس��رائيلي وذهب بعيدا ليقول: 
»انا من ش��يعة علي واحلس��ني كما انني من شيعة ابي بكر وعمر بن 
اخلطاب«. كما اصدر فتوى بتحرمي اخلضوع للمحكمة الدولية واعتبرها 

محكمة أميركية � إسرائيلية.
ومعروف عن بكري تأييده العتداءات 11 سبتمبر 2001 في الواليات 
املتحدة األميركية وقوله في إحدى املناسبات أنه يرفض تسليم مسلمني 
يعدون لتنفيذ اعتداءاتومعروف أيضا أن بكري الذي قدم نفسه فور 
وصوله الى بيروت كخبير في شؤون احلركات اإلسامية حاول التنظير 
لفرضية »أحمد ابوعدس« في اغتيال رئيس احلكومة الس��ابق رفيق 
احلريري والتأكيد أن الشريط الذي بثته له محطة »اجلزيرة« لم يكن 

حيلة استخبارية وإمنا شاهد على من نفذ العملية.
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)رويترز(جندي اسرائيلي يحتمي ب�»سواتر اسمنتية« بقرية الغجر احملتلة امس االول

هاشم لـ »األنباء«: نرفض خضوع الغجر لسلطة اليونيفيل
لو صدق العدو في انسحابه

الغجر.. هوية القرية ضائعة بين التقسيم واالستقالل

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عض����و كتل����ة »التنمية 
والتحرير« النائب قاسم هاشم ان 
قرار احلكومة األمنية اإلسرائيلية 
املصغرة والقاضي باالنسحاب من 
اجلزء الشمالي لبلدة الغجر يندرج 
املناورات اإلس����رائيلية  في إطار 
التي كان����ت ومازالت تطلقها منذ 
حرب يولي����و 2006 حتى اليوم، 
والتي اعتادت اطالقها مع اقتراب 
كل موع����د لص����دور تقرير أمني 
ع����ام األمم املتحدة ب����ان كي مون 
حول تطبيق الق����رار 1701، وذلك 
ف����ي محاولة كاذبة م����ن حكومة 
العدو لتحسني صورتها املشوهة 
أصال جراء سياس����تها التهديدية 
والتوسعية واالس����تيطانية في 
فلسطني احملتلة، معتبرا ان النوايا 
الصادقة باالنسحاب ال حتتاج الى 
كل ذلك التهليل كون القرار 1701 
يلزم العدو اإلسرائيلي كما غيره 
من القرارات السابقة باالنسحاب 
من كامل األراضي اللبنانية دون أي 
قيد أو شرط، مشيرا الى ان قرار 
االنسحاب يبقى مناورة وخدعة 
حت����ى يثبت العدو اإلس����رائيلي 
العكس من خالل خطوات عملية 

على األرض.
وأكد النائب هاشم في تصريح ل� 
»األنباء« انه وفي حال صدق العدو 
بيروت ـ محمد حرفوشاإلسرائيلي ونفذ خطة االنسحاب 

م���ن دون ان يح���دد موعدا 
دقيقا لالنسحاب، صادق املجلس 
الوزاري االسرائيلي املصغر على 
اقتراح االمم املتحدة باالنسحاب 
من اجلزء الشمالي لقرية الغجر، 
بادعاء انه يكم���ل تنفيذ القرار 

الدولي رقم 1701.
النظر  الغجر وبغض  سكان 
عن تفاصيل هذه املصادقة خرجوا 
بتظاهرة اكدوا خاللها من جديد 
رفضهم تقس���يم قريتهم وفكرة 
حتولهم الى الجئني في لبنان وفق 
قولهم، االمر الذي من ش���أنه ان 
يفتح جدال واسعا على الساحة 

الداخلية.
وم���ن خالل حمل���ة تاريخية 
سريعة يتبني ان الغجر قرية عدد 
سكانها نحو 2700 نسمة، تقع في 
اقصى شمال هضبة اجلوالن على 
بعد كيلو مترات غرب مزارع شبعا 
في وادي العسل على ضفاف نهر 
احلاصباني، وسكانها العلويون 
يعيشون في محيط شيعي ميثل 
االكثرية في جنوب لبنان وسني 
في شبعا ودرزي في مجدل شمال 
في اجلوالن، والقرية ش���طران: 
الش���مال لبناني يحتله اجليش 
االس���رائيلي، واجلنوب سوري 
وهو جزء م���ن هضبة اجلوالن 
التي احتلتها اسرائيل بعد حرب 

1967، والشطران متداخالن فيما 
اخل���ط االزرق مير على الطرف 
البلدة، ويقيم  اجلنوبي لساحة 
60% من الس���كان في الش���طر 
اللبنان���ي، فيما يقيم 40% منهم 
في الش���طر الس���وري، وهناك 
وضع فريد فاخلط االزرق الذي 
رس���مه املبعوث اخلاص لالمني 
العام ل���المم املتحدة تيري رود 
� الرسن قسم البلدة الى جزأين 
شمالها لبناني وجنوبها سوري 
جوالني، واملشكلة التي يواجهها 
الذي يطالب بانس���حاب  لبنان 
اس���رائيل من القري���ة ان هناك 
عامال انس���انيا يتعلق بحقوق 
السكان فسكانها يعتبرون انفسهم 
سوريني ويرفضون ضمهم للبنان 
البقاء حتت االحتالل  ويريدون 
االسرائيلي حتى حترير اجلوالن 
ويريدون االستفادة من اخلدمات 
املدنية التي تقدمها اليهم اسرائيل، 
اضافة الى الهوية االس���رائيلية 
الت���ي هي في حوزته���م حاليا، 
واس���رائيل ملزمة باالنسحاب 
اللبنانية وفقا  من كل االراضي 

للقرار 1701.
في القرن التاسع عشر كانت 
العثمانية تعتبر  االمبراطورية 
الشرق االوس���ط بأجمعه تابعا 
ادارية بني  لها وكانت احل���دود 
منطقة واخرى، وبني عامي 1920 

و1923 خالل االنتدابني الفرنسي 
والبريطان���ي، وضع���ت الغجر 
وكفر شوبا وشبعا ضمن احلدود 
السورية املعترف بها بني الدولتني 
املنتدبتني، وبدأت هذه املنطقة في 
االزدهار نحو الشمال في االراضي 
حتى عام 1967 عندما احلقتها به، 
ولم يشكل منو القرية نحو الشمال 
في االراضي اللبنانية وانقسامها 
قسمني حتى عام 1981 اي مشكلة، 
فبعد ان احتلت اسرائيل لبنان 
عام 1982 احتلت املنطقة الشمالية 
من الغجر وتوحدت القرية، اما 
بع���د العام 2000 واالنس���حاب 
االسرائيلي من لبنان فقد اضطرت 
االمم املتح���دة الى رس���م اخلط 
االزرق الذي يفصل بني اسرائيل 
ولبنان، وهكذا قسمت قرية الغجر 
مجددا الى قسمني وشكلت الطريق 
الرئيسية في وسط القرية احلدود 
بني القسمني اللبناني والسوري 
حتى العام 2006، ويحمل سكان 
الش���مالي اجلنسيتني  القس���م 
اللبنانية واالسرائيلية، فيما يحمل 
سكان القسم اجلنوبي )السوري( 

اجلنسية االسرائيلية فقط.
في يوليو 2006 احتلت اسرائيل 
شمال قرية الغجر، وبعد 33 يوما 
انسحب جيش االحتالل من جنوب 
لبنان، غير انه لم ينس���حب من 
قرية الغجر الواقعة رسميا شمال 

اخلط االزرق ف���ي لبنان، وكان 
القرار 1701 قد طالب اس���رائيل 
باالنسحاب من جميع االراضي 

اللبناني احملتلة.
واجلدير بالذكر ان احلكومة 
االس���رائيلية االمنية وافقت في 
م���ارس م���ن الع���ام 2007 على 
انس���حاب اجليش االس���رائيلي 
من اجلزء الش���مالي ف���ي قرية 
الغجر على ان حتل محله قوات 
اليونيفيل املنتشرة في جنوب 
ف���ي مرحل���ة اولى دون  لبنان 
اجليش االسرائيلي، غير ان سكان 
القرية رغم انها تقع في االراضي 
اللبناني���ة، يعتبرون انفس���هم 
سوريني ويقولون ان القرية امتدت 
الى الشمال في االراضي اللبنانية 
بحكم النم���و الطبيعي والنه لم 

يكن امام سكانها حل آخر.
وانه خ���الل القرن املاضي لم 
يعتب���ر اهالي الغجر انفس���هم 
لبنانيني، ويذكرون أنه بعد حرب 
1967 طالبوا السلطات االسرائيلية 
بضم القرية الى اجلوالن احملتل، 
مبعنى آخر وضعهم حتت االحتالل 
االسرائيلي حتى اعادة اجلوالن 
الى سورية، وهكذا مت االعتراف 

بأن القرية سورية.
واليوم مازال االهالي يرفضون 
االنسحاب االسرائيلي من قريتهم 

وتسليمها الى القوات الدولية.

الغجر  اللبناني لقرية  من اجلزء 
فإن لبنان الرس����مي والش����عبي 
واملقاومة سيرفض خضوع املنطقة 
لسيطرة قوات »اليونيفيل« وذلك 
القاضي  القرار 1701  عمال بتنفيذ 
بعودة األراضي اللبنانية احملتلة 
للسيادة اللبنانية وحدها وكذلك 
لن يكون هناك أي امكانية للقبول 
بفت����رة انتقالية تخديرية أو بأي 
طرح احتيالي آخر بتواطؤ دولي 
كام����ل، وبالتالي ف����إن أي إجراء 
يأتي مخالفا لعودة الس����يادة الى 
اللبنانيني وحدهم سيدفع لبنان 
والشعب واملقاومة الى اعتبار كأن 
االنسحاب لم يكن وان العدو مازال 
يحتل اجلزء الش����مالي من قرية 

الغجر.

وأش����ار النائب هاشم الى ان 
مس����ارعة البعض الى اإلعالن أن 
االنسحاب اإلسرائيلي من الغجر 
اللبنانية قد ينهي أسباب وجود 
س����الح املقاومة ليس سوى كالم 
للمكابرة ومحاولة لتجس����يد ما 
يتمنون في خياله����م ويحلمون 
به، مؤكدا ان سالح املقاومة خارج 
إطار حس����اباتهم املتآم����رة مادام 
هناك شبر أرض محتل في شبعا 
وتالل كفر شوبا وأجزاء من بلدة 
العديسة والعباسية، متسائال ما 
إذا كان هؤالء يدركون أن الطيران 
اإلس����رائيلي كان يخرق األجواء 
اللبنانية حلظة إعالن حكومة العدو 

لقرار االنسحاب من الغجر.
هذا وأش����ار النائب هاشم الى 
وجود تقاطع في املصالح بني فرقاء 
لبناني����ني والسياس����ة األميركية 
يحول دون تقدم العربة السورية � 
السعودية إلحالل التهدئة وترسيخ 
االستقرار على الساحة اللبنانية، 
وذلك من خالل املواقف املتشنجة 
التي يبديها البعض بشكل يومي 
ضد س����ورية ودورها في املنطقة 
وضد املقاومة ودورها في حترير 
األرض وحماية الدولة اللبنانية من 
االنتهاكات اإلسرائيلية، مؤكدا ان 
املصلحة الوطنية العليا ستسود 
في نهاية املطاف كونها أقوى من 
الفقاقيع والطفيليات التي لن جتد 

لها مكانا على الس����احة العربية 
احلقيقية غير املستسلمة إلرادة 
التقسيمية  األميركي ومشاريعه 

في املنطقة.
وختم النائب هاشم، معربا عن 
اعتق����اده أن ما آلت اليه األوضاع 
الداخلية يس����توجب لقاء معجال 
بني الرئيس احلريري وأمني عام 
حزب اهلل السيد حسن نصراهلل، 
معتبرا ان أي لقاء مماثل سيساهم 
في حلحلة األزمة الراهنة ويأتي 
تتويجا لتفاهم ما بني الرجلني مبني 
على املوضوعي����ة والواقعية في 
مقاربة ملف شهود الزور موضوع 
النزاع ب����ني اللبنانيني وليس في 
مقاربة ملف العدالة والكشف عن 
حقيقة م����ن اغتال الرئيس رفيق 
احلريري، وذلك العتباره ان املنطلق 
الوحيد حلل كل العقد والعراقيل 
هو ملف شهود الزور الذي حتاول 
اإلدارة األميركية التهرب من فتحه 
منعا لظهور حقيقة ضلوع العدو 
اإلس����رائيلي في جرمية االغتيال 
وبالتال����ي للوص����ول ال����ى قرار 
املقاومة ومعها  اتهامي يستهدف 
دول املمانع����ة في املنطقة، مؤكدا 
ضرورة عقد لقاء سريع بني الرئيس 
احلريري والس����يد نصراهلل في 
موازاة االتص����االت اجلارية على 
املستوى السعودي � السوري منعا 

النزالق البالد الى الهاوية.

األمم المتحدة وواشنطن تشيدانعضو كتلة التنمية والتحرير يدعو إلى لقاء عاجل بين الحريري ونصراهلل
بقرار االنسحاب من شمال الغجر

عواصم � وكاالت: رغم انها ملزمة مبوجب قرار مجلس األمن 1701 باالنسحاب 
من كامل األراضي اللبنانية ورغم أنها لم حتدد موعدا لالنسحاب، أشاد السكرتير 
العام لألمم املتحدة »بان كي مون« مبوافقة اسرائيل مبدئيا على االنسحاب من 
القسم الش����مالي من قرية الغجر اللبنانية والعودة الى جنوب اخلط األزرق 
للحدود بني اجلانبني. وقال املكتب الصحافي للسكرتير العام في بيان الليلة 
قبل املاضية: ان انس����حاب اس����رائيل من قرية الغجر يعتبر »خطوة مهمة« 

للتطبيق الكامل لقرار مجلس األمن رقم 1701 الصادر عام 2006.
وأكد البيان ان األمم املتحدة تعتزم االستمرار في العمل بصورة قريبة مع 

جميع األطراف خالل الفترة املقبلة في سبيل عودة قرية الغجر.
كما قال متحدث باس����م األمم املتحدة: ان »األمني العام يشيد بقرار حكومة 
اسرائيل املوافقة مبدئيا، على اقتراح االمم املتحدة بسحب اجليش االسرائيلي 

من القسم الشمالي من الغجر واعادة انتشاره جنوب اخلط االزرق«.
كذلك رحبت الواليات املتحدة بقرار احلكومة االس����رائيلية وحثت كل من 

اسرائيل واألمم املتحدة على العمل إلنهاء تفاصيل تنفيذ هذا القرار.
وقال مساعد وزيرة اخلارجية لشؤون الديبلوماسية العامة فيليب كراولي 
في بيان »ترحب الواليات املتحدة بإعالن احلكومة األمنية في اس����رائيل انها 
وافق����ت مبدئيا على االقتراح الذي قدمه قائد قوة اليونيفيل الذي ينص على 
االنس����حاب الكامل للقوات العسكرية االس����رائيلية من االرض اللبنانية في 

وحول قرية الغجر«.
ولفت كراولي الى ان »الواليات املتحدة تشجع اسرائيل واألمم املتحدة على 
انهاء التفاصيل التقنية الضرورية لتنفيذ هذا االقتراح بسرعة وبالتالي حماية 
حقوق املدنيني املتضررين وتنفيذ قرار مجلس االمن الدولي 1701 الذي يهدف 

الى وقف اطالق نار دائم بني اسرائيل ولبنان«. 
وجاء القرار االسرائيلي عشية مناقشة مجلس االمن لتقرير »بان كي مون« 
حول القرار 1701 أمس. وكان اخلط االزرق الذي رسم بعد االنسحاب االسرائيلي 
من جنوب لبنان في 25 مايو 2000 أدى الى ش����طر قرية الغجر الى قس����مني، 
احدهما يقع في االراضي اللبنانية واآلخر يتبع اجلوالن الس����وري احملتل من 
قبل اسرائيل. وينص القرار 1701 على انسحاب اسرائيل من اجلزء الشمالي من 

قرية الغجر اللبنانية احملتلة ومن باقي األراضي اللبنانية التي حتتلها.

»بي بي سي« تعدل عن بث برنامج وثائقي 
حول اغتيال الحريري يتهم حزب اهلل

لندن ـ عاصم علي
س��حبت هيئة االذاعة البريطانية )بي بي سي( برنامجا 
وثائقي��ا عن اغتيال رئيس ال��وزراء اللبناني الراحل رفيق 
احلريري يتهم »حزب اهلل« بالوقوف وراء اجلرمية، مبررة 
قرارها بسياسات حتريرية وبحاجته الى مزيد من التدقيق. 
وجاء قرار »بي بي س��ي« بعد 24 ساعة على نشر صحيفة 
»األخب��ار« اللبنانية مقاال االثنني املاضي ينتقد ويش��رح 
بالتفصيل الفيلم الذي كان سيعرض اجلزء األول منه )من 
أصل 3 أجزاء( غدا الس��بت على »بي بي سي وورلد«، قبل 
س��حبه الثاثاء املاضي. وأعلنت الهيئة أن الفيلم الوثائقي 
لم يتطابق مع معاييرها التحريرية، الفتة الى أنها لم حتدد 

بعد موعدا جديدا لبثه.
وأشار صحافيون داخل القناة إلى وجود شعور بالقلق 
حيال تبعات بث مثل هذا البرنامج، وخصوصا أنه يستبق 
عمل احملكم��ة في حتديد اجلاني واملتورطني في اجلرمية، 
يذكر أن شركة »أو أر تي في« السعودية – البريطانية أعدت 
الفيل��م الوثائقي لقناة »العربي��ة« الفضائية، وأنهت العمل 
فيه الصيف املاضي لكن القناة أقلعت عن بثه بعد حتس��ن 

العاقات بني الرياض ودمشق.

إسرائيل

قرية الغجر املجزأة إسرائيليًا

الغجر
رسمت األمم املتحدة اخلط األزرق 

الذي فصل األراضي اللبنانية في 
اجلزء الشمالي من بلدة الغجر تاركة 

جنوبها حتت االحتالل اإلسرائيلي

سورية

األردن

خربت

عرب اللويزة

لبنان

خط الهدنة
السوري ـ اإلسرائيلي

اخلط األزرق الذي رسمته 
األمم املتحدة عام 2000


