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لقاء بين «القومي» والتيار العربي في العراق:
لتح�صين وحدة المجتمع في مواجهة االرهاب

تحدث عن الحرب على الإرهاب وم�ؤتمر جدّ ة

حمادة لـ«البناء» و«توب نيوز»� :أميركا �أطلقت
�إرهاب ًا جديد ًا حدوده العالم وطبيعته التدمير
حاوره محمد حمية

الالمي متوسطا ً حمية ووهبي
زار نائب رئيس التيار العربي في العراق ورئيس
مجلس إدارة صحيفة «الحياة» العراقية المستشار
عبدالله الالمي مركز الحزب السوري القومي االجتماعي،
وكان في استقباله مدير الدائرة اإلعالمية العميد معن
حمية وعضو المكتب السياسي وهيب وهبي.
جرى خالل اللقاء ت��داول عدد من المواضيع وسبل
التعاون اإلعالمي .وت ّم التشديد على أهمية دور اإلعالم
الملتزم في حمل القضايا الوطنية والقومية وتعزيز
ثقافة مقاومة االحتالل واإلرهاب وترسيخ الوحدة في
مواجهة مخاطر الفتنة وتحديات التقسيم والتفتيت.
وأك��د المجتمعون أنّ المسؤولية األس��اس الملقاة
على ع��ات��ق ال��ق��وى المدنية والقومية ه��ي تحصين
وح��دة المجتمع في مواجهة آف��ة اإلره��اب والتطرف،
وض ّد ك ّل اتجاه تفتيتي طائفي ومذهبي ،ألنّ ك ّل هذه
تصب في خانة مشاريع التفتيت االستعمارية
الحاالت
ّ
العدوانية.

ولفت المجتمعون إلى أنّ مكافحة اإلره��اب تتطلب
خطوات جادة وفاعلة ،وأنّ الدول التي وظفت اإلرهاب
لتحقيق غاياتها ومصالحها ال تستطيع القضاء على
اإلرهاب بمعزل عن دول تح ّذر منه وتحاربه ،ولذلك فإنّ
التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة هو غير ذي
قيمة ،إذا لم تكن مشاركة فيه دول مثل روسيا والصين
وايران وسورية.
وش��دّد المجتمعون على ض��رورة أن تلتزم ال��دول
بالمواثيق الدولية لجهة احترام سيادة ال��دول ،وأن
تكون مكافحة اإلره��اب عملية خاضعة لقرار وسلطة
الدول التي يعيث فيها اإلرهاب قتالً وتدميرا ً وإجراماً.
وإذ اتفق المجتمعون على استمرار التواصل المشترك،
أعرب الالمي عن تقديره الكبير للحزب السوري القومي
االجتماعي ورئيسه النائب أسعد حردان ،والدور الذي
يؤديه في الدفاع عن البالد ومن أجل تحصين المجتمع
وترسيخ الوحدة.

حايك :لنعمل على منع الفتنة
ومحا�سبة ّ
كل من يريد العبث ب�أمننا
أك��د رئيس المكتب السياسي في حركة أم��ل جميل
حايك «أنّ من أوهم نفسه بأنه استفاد تكتيكيا ً من حالة
«داع��ش» في المنطقة فإنه سيدفع الثمن استراتيجيا ً
ألنها باتت خطرا ً وجوديا ً على المنطقة».
وفي لقاء سياسي أقامته المنطقة الثالثة في اقليم
بيروت في حسينية االم��ام الحسن ،حضره المسؤول
التنظيمي القليم بيروت في حركة امل علي بردى والسيد
أحمد مرتضى وقيادات من إقليم بيروت ،اعتبر حايك «ان
ما يجري في المنطقة هدفه إضعافها لحساب «اسرائيل»
التي أصيبت بالعجز ،فلم تعد تلبّي ما يريده المخطط
االميركي الستنزاف المنطقة ،لذلك وج��دت «داع��ش»
بالطريقة التي وجد فيها الكيان «االسرائيلي» الذي أنشئ
على القتل والدمار» .وأضاف« :لذلك ال يظنن اح ٌد ان القتل
أو االج��رام ال��ذي تمارسه «داع��ش» تمارسه عن جهل،
بل انّ هذه الجماعة ومن يقف خلفها اعتمدوا التضليل
اسلوبا ً كي تتكامل عملية سلب المنطقة بأكملها».
وطالب حايك اللبنانيين «باغتنام الفرصة للتماسك في
ما بينهم ألنه في زمن الفرقة ال بد من الجمع حتى نصون
لبنان ونحميه» ،وقال« :كفانا مواقف مفخخة تتسلل منها
السيارات المفخخة فتؤدي بلبنان الى الهاوية» ،مشددا ً
على ضرورة «االلتفاف حول الجيش اللبناني لنحميه

كي يستطيع حمايتنا وحماية الوطن» .وأشار الى «ان
دول��ة المؤسسات وال��دول��ة الراعية الحاضنة لحقوق
المواطنين والدولة التي تؤدي واجبها هي التي تصون
الوطن ووحدته وتمنع التفرقة ،ولذلك يجب على الجميع
ان يعمل للحفاظ على تقوية المؤسسات وأولها مؤسسة
الجيش والقوى االمنية كي تصون الحدود والمجتمع في
آن» .وقال« :نقف خلف الجيش ونقول للجميع أن يتح ّمل
مسؤولية النهوض بالدولة والوطن وعدم إفساح المجال
امام التجاذبات من هنا وهناك ألنها تضيع األوطان عند
التسويات».
واعتبر حايك «ان العنوان األساس اآلن هو منع الفتنة،
واكد عدم السماح بها» .كما أكد «انه يجب الوقوف في
وجه اي عابث باألمن يريد ان يشوه صورة مناطقنا سواء
بقطع طريق او باعتراض اناس او خطفهم ،فالمسألة
خطيرة وخطيرة ج��داً ،لذلك يجب اال نترك مجاال ً ألحد
بتقويض أمننا ،وان نف ّوت الفرصة على ك ّل عابث باألمن
وان نمنع اي رد فعل وان نساعد ك ّل من يأتي من سورية
من اخواننا السوريين وان نحفظهم ونحميهم» .وطالب
«الجيش والقوى االمنية والقضاء القيام بأدوارهم في
منع اي إخ�لال باألمن ومحاسبة ك� ّل من يريد العبث
بأمننا واستقرارنا».

التقى وفد جبهة التحرير و�أبرق �إلى خامنئي

النابل�سي :التحالف ل�ضرب «داع�ش»
هدفه عودة �أميركا �إلى المنطقة

رأى الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن حمادة «أنّ
الواليات المتحدة األميركية أطلقت في مؤتمر جدة اإلره��اب
الجديد ،وه��و إره���اب ح���دوده العالم كله وطبيعته تدمير
المجتمعات اإلسالمية» ،موضحاً« :أن��ه ال توجد حرب على
اإلرهاب بل إطالق اإلرهاب الجديد».
وش �دّد حمادة على «أنّ الهدف من هذه الحرب هو إسقاط
الدولة السورية واتخاذ «داعش» ذريعة لتنفيذ ضربات جوية
على أراضيها» .واعتبر« :أنّ «داعش» وك ّل التنظيمات اإلرهابية
ال تشكل خطرا ً على الواليات المتحدة األميركية والغرب ألن
ه ّم من خلقوها ،وك��ان مطلوبا ً من «داع��ش» في حينه إنهاء
الوجود المسيحي في سهل نينوى ،خدمة لليهود ،خصوصا ً
أنّ اإلرهابيين قاموا بعملية تدمير كامل للوثائق الغالية الثمن
وال��ن��ادرة الموجودة في األدي���رة» ،متحدثا ً عن ح��رق 1500
وثيقة ن��ادرة في دير بهنام والتي ت��ؤرخ للوجود المسيحي
في سومر وأكاد» .وشدّد على «أن ال خطر على «إسرائيل» من
هذه التنظيمات ألنهم أوالد منظومة اإلخوان المسلمين» ،مذكرا ً
باللقاء «الذي عقد في باريس في  26تموز  2001الذي جمع
قيادة حزب اإلخوان وشخصيات صهيونية ،والذي كان تكريسا ً
التفاقية كاملة ما بين اإلخوان المسلمين وإسرائيل».
وح��ذر حمادة من «أنّ لبنان هو في الحوض الجغرافي
االستراتيجي السوري ،ما يعني أنه معني بالضربات األميركية
وقد أصبح عمليا ً من الناحية العسكرية ومساحة اإلره��اب
الجديد تحت سلطة الجنرال األميركي آالن الذي عين لتنفيذ خطة
أوباما ،ومهمته اآلن إدارة التنسيق ما بين وحدات الكوموندس
أي اإلرهابيين وما بين الضربات التي تأتي من الجو».
وتوقع حمادة« :أن تقوم أميركا بعمليات جوية على أهداف
لحزب الله على األراض���ي اللبنانية وعلى أه��داف للجيش
ال��س��وري على األراض��ي السورية وتنفيذ اغتياالت كبرى».
وتوقع« :أنه في بداية تطبيق هذا القرار سيكون هناك ردود من
الحلف المقابل عبر طائرات من دون طيار ذات المدى القصير
الموجودة عند المقاومة في لبنان والتي تنتجها إيران بأعداد
كبيرة والتي ستوجع إسرائيل».

الحرب األميركية الجديدة

وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز»
اعتبر حمادة« :أننا أم��ام  11أيلول جديد اآلن ،كما كان 11
أيلول  2001خدعة أميركية رهيبة لالنقضاض على العالم

هدف الحرب على الإرهاب
�إ�سقاط �سورية باتخاذ
«داع�ش» ذريعة لتنفيذ
�ضربات على �أرا�ضيها
وتدمير دول واحتالل العراق وتكريس األحادية المتوحشة،
ألنه كان فعل المخابرات األميركية والموساد «اإلسرئيلي»
وليس «القاعدة» ،وهناك مرجعيات عديدة أك��دت ذلك منها
الرئيس اإليطالي األسبق فرنشيسكو كوسيغا الذي كتب في 7
تشرين الثاني  2007مقاال ً في صحيفة إيطالية يؤكد أنّ الجميع
يعرف أنّ  11أيلول صنيعة االستخبارات األميركية والموساد
وأنّ الفيديوات التي بثت عن أسامة بن الدن هي مفبركة في
استديوات تلفزيونية لشركة « »MEDEA SATفي إيطاليا
التي يملكها سيلفيو برلوسكوني».
وأض��اف« :كما حصلت خدعة  11أيلول  2011اآلن هناك
خدعة  11أيلول  ،2014والدليل على أنها أكذوبة هو استبعاد
سورية وروسيا وإي��ران من الحلف ،ونحن نالحظ أنّ هناك
تصعيدا ً للهجوم األميركي اإلرهابي عبر األذرع اإلرهابية تحت
عنوان مكافحة اإلرهاب الداعشي ،لكنهم لن يكافحوا النصرة أو
الجبهة اإلسالمية ،وما يحدث هو أنّ الواليات المتحدة األميركية
أطلقت في مؤتمر جدة اإلره��اب الجديد ،وهو إره��اب حدوده
العالم كله وطبيعته تدمير المجتمعات اإلسالمية ،إذا ً هي حرب
من دون إعالن حرب ومن دون وضع جنود على األرض وحتى
أمام القانون األميركي هم لم يعلنوا الحرب وال يحتاجون إلى
ترخيص من الكونغرس ويقتلون من دون محاسبة ،والسالح
الفاعل هو طائرات من دون طيار «الدرون» التي قامت بالفظائع
في أفغانستان ،وبذلك ال يسقط قتلى في صفوف الجنود
األميركيين».

الهدف إسقاط سورية

وأشار حمادة إلى «يوم الثلثاء الدموي الذي يقدم فيه رئيس
االستخبارات كل أسبوع إلى الرئيس األميركي الئحة بأعمال
االغتيال والقتل والتدمير ويوقع عليه الرئيس وهم سيطبقون
هذا الشيء في سورية بحجة مطاردة «داع��ش» ،وذلك بهدف
إسقاط الدولة السورية ،حيث سيتخذون «داع��ش» ذريعة
لتنفيذ ضربات جوية على األراضي السورية».
واعتبر« :أنّ داع��ش وك��ل التنظيمات اإلرهابية ال تشكل
خطرا ً على الواليات المتحدة االميركية والغرب ألن هم من
خلقوها ويتحكمون بها في شكل كامل ،وقد رأينا عندما وصل
تنظيم «داعش» إلى حدود أربيل كيف أوقفته أميركا ،ذلك أنّ
المطلوب من «داعش» في حينه كان إنهاء الوجود المسيحي
في سهل نينوى ،خدمة لليهود ،إذ قام اإلرهابيون بتدمير كامل
للوثائق الغالية الثمن والنادرة الموجودة في األديرة ،وفي دير
بهنام حرقت  1500وثيقة نادرة الوجود التي تؤرخ للوجود
المسيحي في سومر وأكاد ،وهذا يعتبر تدميرا ً لحضارتنا من
دون اعتراض أميركي».

تج�س�سي «�إ�سرائيلي»
منطاد ّ
فوق مي�س الجبل

متوسطا ً أعضاء الوفد
النابلسي
ّ
رأى ال��ع�لام��ة ال��ش��ي��خ عفيف
النابلسي «أنّ األماني «اإلسرائيلية»
ستتحطم على صخرة المقاومة»،
الف��ت �ا ً إل���ى «أنّ ال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي
اإلقليمي لضرب «داع���ش» يكتنفه
الغموض ويهدف أوال ً لعودة أميركا
إل��ى المنطقة بعنوان الحامي هذه
المرة ال الغازي».
وخ�لال استقباله وف��دا ً من جبهة
التحرير الفلسطينية برئاسة صالح
اليوسف اعتبر النابلسي «أنّ العدو
«اإلسرائيلي» سيبقى يحاول فرض
تسوية م��ذل��ة على الفلسطينين،
مستفيدا ً م��ن االن��ه��ي��ار ال��ع��ام في
ال��وض��ع��ي��ن ال��ع��رب��ي واإلس�ل�ام���ي
وال����ظ����روف ال���دول���ي���ة ال��م��ح��ت��دم��ة
وال��ض��غ��وط ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي تشتد
لحسم األم���ر م��ع الفلسطينين»،
الفتا ً إلى أنّ «انتصار غزة برهن أنّ
األم��ان��ي «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ستتحطم
على صخرة المقاومة وأنّ المشاريع
اإلره��اب��ي��ة س � ُت��رغ��م ع��ل��ى التوقف

بفعل إرادة الوحدة والصمود لدى
الشعب الفلسطيني» .وشدّد على أنّ
«القضية الفلسطينية يجب أن تبقى
فوق كل الحسابات الصغيرة ويجب
أن يستعد الجميع لمعركة قادمة
م��ن خ�لال ت��ج��اوز ك��ل الحساسيات
واالنخراط في جبهة موحدة تحمل
استراتيجية شاملة لتحقيق األهداف
والتطلعات الفلسطينية الوطنية»
.ورأى« :أنّ التحالفات الدولية التي
تسعى أميركا إلنشائها ق��د تغيّر
وجهتها من محاربة اإلرهاب الداعشي
إل��ى تصفية القضية الفلسطينية،
ل��ذل��ك ي��ج��ب ال��ح��ذر وال��ت��ن��ب��ه إل��ى
مسار التحوالت في المنطقة وقراءة
المعطيات بعين البصيرة والبطولة .
من جهة أخرى ،شكك النابلسي في
تصريح بأن تقوم الواليات المتحدة
«بمهمة أخالقية وإنسانية إلنقاذ
العالم والمنطقة من مخاطر اإلرهاب،
خصوصا ً أنها هي من صنعت هذا
اإلرهاب ومولته وأمدته بكل أسباب

القوة واالستمرارية» .واعتبر« :أنّ
التحالف ال��دول��ي اإلقليمي لضرب
«داع��ش» يكتنفه الغموض ويهدف
بالدرجة األولى إلى عودة أميركا إلى
المنطقة بعنوان الحامي هذه المرة
ال الغازي ،وستصور لنا أميركا أنها
الوحيدة القادرة على مكافحة اإلرهاب
وعلى الدفاع عنا» ،مشيرا ً إلى «أنّ
ه��ذا التحالف سيؤدي إل��ى تعميق
التناقضات اإلقليمية في المنطقة ما
سيدفع «إسرائيل» للعب دور أكبر
على الساحة العربية» .ولفت إلى
«أن لبنان الذي مارس سياسة النأي
بالنفس ،سيكون متورطا ً بالتزامات
مفتوحة وم��ن ضمنها فتح أجوائه
ومطاراته للطائرات األميركية ونحو
ذلك ،األمر الذي سيسبب له المزيد من
المشاكل الداخلية إضافة إلى مشكلة
أمنية معقدة مع سورية».
وكان النابلسي قد أبرق إلى مرشد
الثورة اإلسالمية اإليرانية السيد علي
خامنئي مهنئا ً بشفائه.

في انتهاك جديد وفاضح للسيادة اللبنانية،
رفع جيش العدو «اإلسرائيلي» صباح أمس،
منطادا ً تجسسيا ً م��زودا ً بكاميرات فيديو عدة،
قبالة بلدة ميس الجبل ،في ظ ّل تحليق لطائرة
استطالع من دون طيار في أج��واء الوزاني -
الغجر ،وصوال ً إلى مرتفعات شبعا وكفرشوبا
المحتلتين.
وكانت سمعت فجر أمس ،سلسلة انفجارات
مصدرها الطرف الغربي لمزارع شبعا المحتلة.
وفي سياق متصل ،نفذ طيران العدو خروقات
جوية في مناطق الجنوب وبيروت ،وجاء في
بيان ص��ادر عن قيادة الجيش« :عند الساعة
 14.50من يوم أمس ،خرقت طائرة استطالع
تابعة للعدو «اإلسرائيلي» األج��واء اللبنانية
من فوق بلدة الناقورة ،ونفذت طيرانا ً دائريا ً
فوق مناطق الجنوب ،إقليم الخروب ،وبيروت
وضواحيها ،ثم غ��ادرت األج��واء عند الساعة
 22.10من فوق بلدة كفركال.
وعند الساعة  ،16.55خرقت طائرة مماثلة
األجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش ،ونفذت
طيرانا ً دائريا ً فوق مختلف المناطق الجنوبية،
ثم غادرت األجواء عند الساعة  22.10من فوق
بلدة علما الشعب».

ال حرب على اإلرهاب

وتطرق حمادة إلى هبة الثالثة مليارات من السعودية إلى
الجيش اللبناني وقال« :عندما استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند ولي العهد السعودي منذ أيام قال« :إننا نضع اللمسات
األخيرة على اتفاقية هبة الـ  3مليارات دوالر المقدمة للبنان ،في
حين أنّ الرئيس ميشال سليمان قال أنها أنجزت ،ورأينا كيف
ترك الجيش من دون سالح يقاتل «داعش» في عرسال ،لكن في
المقابل رأينا كيف أقامت فرنسا جسرا ً جويا ً للسالح وأرسلت
الصواريخ ،عندما هاجم «داعش» إقليم كردستان».

«إسرائيل» واإلرهاب

وردا ً على سؤال عن الخطر الذي يمكن أن تشكله المجموعات
اإلرهابية على «إسرائيل» ،أجاب حمادة« :ال خطر على إسرائيل
من هذه التنظيمات ألنهم أوالد منظومة اإلخوان المسلمين ومنذ
اللقاء الذي عقد في باريس في  26تموز  2001الذي جمع قيادة
اإلخوان وشخصيات صهيونية وصهيونية فرنسية ،والذي كان
تكريسا ً التفاقية كاملة ما بين اإلخوان المسلمين و«إسرائيل»،
ب��دأت «إسرائيل» تقدّم الدعم اللوجستي لهذه المجموعات
اإلرهابية ال سيما في سورية» ،مشيرا ً إلى أنّ كل قيادات اإلخوان
«ممسوكة من قبل االستخبارات البريطانية».

األسباب التي دفعت روسيا إلى تمريره» ،مضيفاً« :عند بداية
تطبيق هذا القرار ستكون هناك ردود على الضربات األميركية
عبر طائرات من دون طيار ذات المدى القصير الموجودة عند
المقاومة والتي تنتجها إي��ران بأعداد كبيرة ،ولن توفر هذه
الردود «إسرائيل» ،وربما على ضوء اآلالم التي ستتعرض لها
«إسرائيل» وبعض الضغوط اإليرانية والروسية ،يتراجع
األميركي إلى الخلف لكنه اآلن يتقدم بقوة بغطاء من الدول
الناطقة باللغة العربية».

أميركا والمجتمع الدولي

وعن أمد هذه الحرب خصوصاً ،بعد قول الرئيس أوباما إنه
سيكون بعيداً ،قال حمادة« :عند تطبيق األميركيين قرار مجلس
األمن سير ّد عليهم الروس :أنتم تخرقون هذا القرار ،فاألميركيون

«داع�ش» �أحرق  1500وثيقة
نادرة في دير بهنام والتي
ت�ؤرخ للوجود الم�سيحي
في �سومر و�أكاد

فزاعة اإلرهاب

وعن التناقض في موقف أوباما من المعارضة السورية
التي يعتبرها الشريك السوري في مكافحة اإلره��اب بعد أن
وصفها سابقا ً بـ«الفانتازيا» ،لفت حمادة إل��ى «أنّ خطاب
أوباما يتناقض مع كالمه السابق عن المعارضة السورية»،
معتبراً« :أنّ المقصود بذلك ذر الرماد في العيون ألن منذ أن
احتل «داعش» الموصل كانت هناك حملة في اإلعالم الغربي
للتخويف من داعش ،على رغم أنّ أي منظمة إرهابية في العالم
لم تشكل خطرا ً على الغرب ،لكنّ ه��ؤالء اإلرهابيين يدمرون
المجتمعات وهم صنيعة اإلعالم الغربي الذي يشيطن الخصم
للتعبئة ضده».
واعتبر ح��م��ادة أنّ موقع لبنان ف��ي ال��ح��وض الجغرافي
االستراتيجي السوري« ،يعني أنه معني بالضربات األميركية

لبنان �أ�صبح الآن تحت �سلطة
الجنرال الأميركي �آالن الذي
ع ّين لتنفيذ خطة �أوباما
وأصبح عمليا ً من الناحية العسكرية ومساحة اإلرهاب الجديد
تحت سلطة الجنرال األميركي آالن الذي عيّن لتنفيذ خطة أوباما
ألنه نجح كثيرا ً في حرب االغتياالت والتفجيرات وعمليات
الكوموندس في العراق وأفغانستان ومهمته اآلن إدارة التنسيق
ما بين وحدات الكوموندس أي اإلرهابيين وما بين الضربات
التي تأتي من الجو».
وتوقع حمادة «أن تقوم أميركا بعمليات جوية على أهداف
لحزب الله على األراض���ي اللبنانية وعلى أه��داف للجيش
السوري على األراض��ي السورية وتنفيذ االغتياالت الكبرى».
وقال« :هذا هو دورها وليس قتال داعش».
ورف��ض حمادة عبارة «ش��رق أوس��ط» ،معتبراً« :أننا أمة
سورية وه��ي إح��دى أم��م العالم العربي ،والغرب ال يريد أن
يعترف بكياننا القومي وال بثقافتنا وال بحضارتنا ويريد
تدميرها في شكل كامل ومنهجي».

وحلفاؤهم ال يعتبرون أنّ هناك مجتمعا ً دوليا ً إذا لم يكن في خدمة
مشاريعهم ،وهم يعتبرون أنّ المجتمع الدولي يختلف عن األمم
المتحدة» .وأضاف« :لقد أعطى سفير الواليات المتحدة السابق
في األمم المتحدة الصهيوني جون بولتون هذا التحديد بأنّ األمم
المتحدة لم تعد موجودة ،بل يوجد المجتمع الدولي الذي يع ّرفه
بأنه تكتل دول حول الواليات المتحدة لمواجهة أزمة معينة ،وقال
بولتون :حيث نكون نحن يكون القرار الصحيح ويكون المجتمع
الدولي».

الخديعة تتكرر

وتحدث حمادة عن أوجه الشبه واالختالف بين  11أيلول
 2001و 11أيلول  ،2014قائالً« :في  11أيلول  2001فاجأ
وفجر البرجين وها هو اآلن يطلق اإلره��اب
األميركي العالم
ّ
الجديد إرهاب المجتمعات ،ومن خصائصه أنه غير محدّد بزمن
وقد خلق ليستمر».

العقوبات والعقوبات المضادة

وعن األزمة األوكرانية وحرب العقوبات بين روسيا وأوروبا،
أشار حمادة إلى «أنّ روسيا فرضت وستفرض عقوبات أكثر
قساوة على األوروب��ي��ن ،وقد ب��دأوا بتخفيض إم��دادات الغاز،
وابتداء من شهر تشرين األول ستبدأ أشهر الشتاء القارس في
أوروب��ا وقد أوقفت روسيا إمداد هنغاريا وسلوفاكيا وبولندا
بالغاز ويمكن أن تقطعه عن دول أخرى».

إيران والمناورة السياسية

وحول التقارب اإليراني  -األميركي من دون مشاركة روسيا،
أوضح حمادة «أنّ إيران لن تعمل ض ّد روسيا وهي تعرف أنّ
أميركا تريد رأس إي��ران التي قدمت طلبا ً للدخول في منظمة
شنغهاي وستلتحق بدول البريكس وهذا هو معسكرها ،فإيران
تقوم بمناورات سياسية كما تفعل أميركا ونحن واثقون بأنّ
اإليراني ليس غبيا كاألعراب».

روسيا وخدعة القرار 2170

وعما إذا كانت روسيا قد خدعت بتمريرها قرار مجلس األمن
الدولي  2170من دون تحديد طبيعته وآلياته ونطاق عمله ،قال
حمادة« :ليس هناك أي مبرر لصدور هذا القرار وال أعرف ما هي

يبث هذا الحوار كامالً
اليوم الساعة الخامسة مسا ًء
على شاشة «توب نيوز» تردد 12036

لإنقاذ البلد بالحوار بعيداً من الم�صالح الطائفية

خطباء الجمعة� :صانعو الإرهاب ي�أتون اليوم الحتالل المنطقة
دعا خطباء الجمعة إلى وعي مستوى المخاطر
المهدّدة للبلد على مختلف المستويات ،مشدّدين
على أنّ إنقاذ البلد وحمايته يكونان بالعودة
للحوار بعيدا ًمن المصالح الطائفية .وأكد الخطباء
أنّ أع��داء المنطقة هم صانعو اإلره��اب ويأتون
اليوم بحجة القضاء عليه الحتالل المنطقة.

قبالن

وفي هذا السياق ،طالب نائب رئيس المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن
بـ«دعم الجيش اللبناني وزي��ادة عدده وعدته
وتسليحه ودعمه والمحافظة عليه ليكون حصنا ً
منيعا ً لهذا البلد من كل فتنة ومؤامرة» ،داعيا ً
اللبنانيين إل��ى حفظ وطنهم «بحفظ جيشه
ومؤسساته األمنية وكل المؤسسات العامة».
ورأى خالل خطبة الجمعة في مق ّر المجلس
«أنّ اعتماد النسبية في االنتخابات النيابية
على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة يحقق
االس��ت��ق��رار وي��وف��ر التمثيل الصحيح للناخب
اللبناني في اختيار ممثله في الندوة البرلمانية»،
داعيا ً إلى العمل سويا ً «إلنجاز قانون انتخابي

مميز على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة».

يزبك

وطالب رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله
الشيخ محمد يزبك ،من جهته ،بـ «الخروج من
مراوحة الشغور والتعطيل وبعث الحياة في
المؤسسات ومعالجة كل الملفات ودعم المؤسسة
العسكرية م��ادي �ا ً ومعنويا ً وسياسيا ً لتقوم
بمهماتها الوطنية وفي مقدمها إعادة المخطوفين
من جيش وقوى أمن سالمين وفي أقرب فرصة
إلى أهلهم ومؤسساتهم ووطنهم وعودة عرسال
إلى حضن الدولة وحمايتها».
وخالل خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة
في بعلبك ،حيا يزبك «مواقف البطريرك لحام في
مؤتمر البطاركة المنعقد في أميركا ،في مواجهة
القوى الظالمية الصهيونية االستعالئية التي ال
تميز بين النور والظالم».

فضل الله

ون��اش��د ال��ع�لام��ة ال��س��ي��د ع��ل��ي ف��ض��ل الله
«اللبنانيين الكف عن أسلوب قطع الطرقات،

وإح���راق اإلط����ارات» ،داع��ي�ا ً «المسؤولين إلى
االرتفاع إلى مستوى المخاطر التي تتهدّد البلد
على مختلف المستويات ،وإي�لاء هذه القضايا
اهتماما ً كبيراً ،وال سيما مشكلة الشغور في
رئاسة الجمهورية ،وتعطيل العمل في المجلس
النيابي».
وخالل خطبة الجمعة قال« :في ظل الحديث
عن استراتيجية غربية وغير غربية لمواجهة
اإلرهاب ،فإننا في الوقت الذي نؤكد وقوفنا مع
كل دع��وة لمواجهة اإلره���اب ،نشكك بصدقية
هذه الدعوة ومدى جديتها» .وأضاف« :نقدر أي
جهد يبذل في هذا المجال ،ال سيما الفتاوى التي
صدرت في هذا السياق عن شيخ األزهر أو مفتي
السعودية أو غيرهما لمواجهة ه��ذه الظاهرة
التي باتت تشكل خطرا ً على ص��ورة اإلس�لام
وحضوره».
مذلة ،يعني إهانة لجميع اللبنانيين» ،داعيا ً
إلى «تكثيف الجهود ،وممارسة أقصى الضغوط،
واستعمال كافة أوراق القوة ،كي يتم اإلفراج عنهم
بأسرع وقت وبصورة مشرفة ،وبما يحفظ هيبة
الدولة ومؤسساتها العسكرية واألمنية».

