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«داع�ش» في ال�سعودية ...و�أ�ستراليا!

نعم يا �سيد المقاومة
ال�صراع �سيا�سي بامتياز

 د.نسيب حطيط

 راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
في ظهور نادر وعلني لسماحة السيد حسن نصرالله ،موجها ً
كلمة إلى أنصاره وإلى كل الشرفاء في هذه األمة على اختالف
منابتهم الفكرية ومشاربهم السياسية في ليلة العاشر من محرم
«ليلة عاشوراء» ،قال إنّ الصراع الدائر حاليا ً في المنطقة والمغذى
من قبل أميركا والدول االستعمارية الغربية ،هو صراع سياسي
بامتياز ،وليس صراعا ً مذهبياً ،ولكن هناك قوى دولية وإقليمية
وعربية ،هي من تلبس هذا الصراع لبوس المذهبية والطائفية
خدمة ألهدافها ومشاريعها في المنطقة ،والهدف المركزي لذلك
إعادة صياغة مركبات سايكس -بيكو القديم ،إلنتاج سايكس-
بيكو جديد ،يقوم على أساس التقسيم المذهبي والطائفي للعالم
العربي ،وبما يضمن لـ»إسرائيل» البقاء كدولة قوية ومسيطرة
على المنطقة لعشرات السنين اآلتية.
كذلك أكد السيد نصرالله أن المعركة المركزية والمحورية
لألمة ،هي مع أميركا والقوى االستعمارية والصهيونية العالمية
والتكفيريين ،وليس مع طائفة بعينها ،فالتكفيريون يستهدفون
سحق الجميع ،وما يجري في العالم العربي خير شاهد على
ذلك ،حيث صراع المحاور المندلع في أكثر من قطر عربي ،فليبيا
التي ت ّمت «صوملتها» ،والتي تح ّولت بفعل ما أسماه «الناتو»
ث��ورة ،إل��ى ساحة ص��راع وح��رب بين ميليشيات وعصابات
متعدّدة ال��والءات والقرارات على السلطة والمصالح والنفوذ،
يحتدم الصراع فيها اآلن بين المحور القطري -التركي والمحور
السعودي ـ اإلماراتي.
وما جرى ويجري في العراق ،حيث استهدف المسيحيون
بالقتل والتهجير في أوسع عملية تطهير عرقي ،تصل ح ّد اإلبادة
الجماعية ،وكذلك صراعات القوى والجماعات التكفيرية في
سورية« ،داع��ش» و»النصرة» والسلفية وغيرها ،المتصارعة
والمتقاتلة على المصالح والنفوذ ،والمدارة والمشغلة من قبل
أكثر من محور عربي وإقليمي ودولي.
وفي الشأن الداخلي اللبناني ،قال السيد نصرالله إنّ الجيش
اللبناني ،هو الضمانة الوحيدة لالستقرار واألمن والدفاع عن
البلد ،على رغم أنّ هناك قوى من جماعة  14آذار تتآمر على
الجيش ،وتدعم قوى اإلره��اب والتطرف والفوضى والفلتان،
وأشاد بدور الجيش ومرجعيات طرابلس السياسية وعلمائها
وفاعلياتها ،التي كانت لها مواقف مش ّرفة بالوقوف ض ّد القوى
التكفيرية والظالمية ،وفي الشأن الرئاسي اللبناني ،دعا إلى
استعادة موقع الرئاسة المختطف من قبل قوى عربية وإقليمية
ودولية ،وإلى عدم االستمرار في حالة الفراغ السياسي المد ّمرة
للبلد ،وأن حزب الله لم يطرح نفسه بالمطلق بديالً عن الجيش
في حفظ األمن والنظام والسلم األهلي.
وفي إطار تحليلنا للظهور العلني للسيد نصرالله ،فهذا يعبّر
عن مدى ثقته بقدرات المقاومة ،وبمدى جاهزيتها للتصدي أليّ
عدوان «إسرائيلي» ،ألنّ «إسرائيل» تدرك تماما ً أنّ أيّ تح ّرش أو
عدوان ،قد يدفع المقاومة إلى الر ّد بإطالق آالف الصواريخ على
الدولة العبرية ،أو قد تقوم قوات النخبة في حزب الله باقتحام
مناطق في الشمال الفلسطيني المحت ّل ،خصوصا ً أنّ «إسرائيل»
اختبرت ردود فعل المقاومة على اعتداءاتها ،وآخر الردود كان
تفجير العبوة الناسفة بدورية «إسرائيلية» حاولت التوغل إلى
األراضي اللبنانية ،وكانت رسالة واضحة لـ»إسرائيل» ،بأنه على
رغم انشغال المقاومة في سورية ،فهي يقظة وجاهزة وقادرة على
المجابهة والمواجهة على أكثر من جبهة ،ولن تسمح لـ»إسرائيل»
بتغيير قواعد االشتباك ،أو إقامة شريط عازل لحلفائها من مرتزقة
وعمالء جبهة «النصرة» وغيرها ،يمت ّد من الجوالن وحتى شبعا،
وبما يط ّوق حزب الله ويشكل خطرا ً على قواته وقدرته على
الحركة.
نعم ...الصراع في المنطقة سياسي بامتياز ،ولكن هناك
من أراد أن يحرف هذا الصراع عن أصوله وقواعده ،من صراع
عربي – «إسرائيلي» إلى صراع عربي -إيراني ،واعتبار أنّ الخطر
على األمة ومصالحها يأتي من إيران وليس من «إسرائيل» ،وقد
تج ّندت لذلك مع «إسرائيل» وأميركا ودول الغرب االستعماري،
مشيخات النفط والغاز في الخليج العربي ،والجماعات السياسية
«المتأسلمة» ،وسعوا إلى نقل الصراع من اإلطار الرسمي إلى
اإلطار الشعبي ،لكي تحدث الفتنة السنية – الشيعية .وحتى
يتمكنوا من تطبيق مشاريعهم ومخططاتهم ،ش ّنوا حملة إعالمية
وسياسية على إيران وك ّل محور المقاومة ،وال سيما حزب الله
وسورية ،وخلقوا حالة عالية من االحتقان والتحريض ،أدّت إلى
قتل عدد من المواطنين الشيعة في مصر على الخلفية المذهبية
في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي ،وكذلك أغرقوا الضاحية
الجنوبية بالتفجيرات م��ن خ�لال االنتحاريين والسيارات
المفخخة ،من أجل خلق الفتنة ،وضرب االستقرار والسلم األهلي
ونشر الفوضى في لبنان.
لكن السيد حسن نصرالله لم يضيّع البوصلة ،ولم يقبل بحرف
الصراع عن قواعده وأصوله ،فهو يدرك جيدا ً بأنّ مصدر الشرور
والبالء ،يكمن في «إسرائيل» وأميركا وفي الجماعات التكفيرية
التي جرى تخصيبها وتغذيتها وتسمينها ،لكي تمارس القتل
والتخريب والتدمير والتفكيك ،ولو أن حزب الله قبل بالشروط
األميركية ،والتزم بعدم التع ّرض لـ»إسرائيل» ،لكان اليوم
متحكما ً بلبنان كله ،ول��م تكن هناك حاجة لوجود «داع��ش»
وغيرها من الحركات التكفيرية األخرى ،ولكن السيد نصرالله
صاحب رسالة ومبدأ وموقف ،وهو لن يساوم ،ولن يقبل بسيادة
أو بحكم «إسرائيل» للمنطقة ،ولذلك سيبقى في دائرة االستهداف،
وستبقى المقاومة كذلك أحد أه ّم عناوين القوة والفعل والتأثير
في المنطقة العربية ،وأيضا ً على المستويين اإلقليمي والدولي.
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عندما صنعت أميركا وحلفاؤها «ال �ق��اع��دة» وأوالده ��ا
التكفيريين م��ن «داع � ��ش» و»ال �ن��ص��رة» و»ب��وك��و ح ��رام»
و»أن �ص��ار ب�ي��ت ال �م �ق��دس» اع�ت�ق��دت خ�ط��أ أن ه��ذا الوحش
التكفيري يتحرك وف��ق األوام ��ر ووف��ق الحديث المفبرك
عن رس��ول الله «أط��ع حاكمك ولو ألهب ظهرك بالسياط»،
فاستخدم هؤالء الشباب البسطاء المقهورين من حكامهم
وأنظمتهم والمضللين من مشايخهم والذين لم يظلمهم
الشيعة أو بقية المذاهب كما يدعون ،فهم يعيشون في دول
حكامها من أهل السنة وليسوا من الشيعة ،والجماعتان
الشيعة والسنة مقهورتان من الحكام وال تحصالن على
جزء من حقوقهما.
أط�ل�ق��ت أم�ي��رك��ا وح�ل�ف��اؤه��ا ال�ع�ن��اص��ر التكفيرية لغزو
سورية والعراق ولبنان ،إلسقاط محور المقاومة على أن
تتخلص منها بعد انتهاء ال��دور والوظيفة المرسومة لها،
وقد ت ّم تدريب هذه القيادات التكفيرية المدربة في السجون
األميركية في العراق وأفغانستان وفي المعاهد الشرعية
وال�س�ج��ون السعودية وال�ت��زم��ت ب�ع��دم العمل العسكري
ض� ّد «إسرائيل» أو المصالح األميركية أو القوى الحليفة
معها ،ولكن فشلها ف��ي إس�ق��اط النظام ف��ي س��وري��ة جعل
يوسعون دائرة عملياتها باتجاه العراق ،فكانت
األميركيين ّ
غزوة الموصل للتعويض عن الفشل في سورية والضغط
على إيران ،لكن ر ّد محور المقاومة جاء سريعا ً في اليمن
واستطاعت «حركة أنصار الله» مع حلفائها اإلمساك بورقة

سالم مستقبالً لجنة متابعة تنفيذ القوانين

إضافة نائبين مسيحيَين ونائبين
مسلمَين ،إل���ى المجلس ع��ل��ى أن
يكونا لطائفتي السريان األرثوذكس
وال��س��ري��ان الكاثوليك ،والنائبين
المسلمَين أح��ده��م س��ن��ي واآلخ���ر
شيعي ،وبهذا الشكل يكون لألقليات
عدد من النواب يتماشى مع  60ألف
مقترع ،بحسب لوائح الشطب حيث
يصبح لدينا ثالثة نواب» .وأضاف:
«تناول البحث أيضا ً موضوع تفويض
الرئيس سالم العمل بشتى الوسائل

(داالتي ونهرا)

اليمن وإح��راج السعوديين عبر خسارتهم للملف اليمني
والخسارة األميركية بخسارة باب المندب االستراتيجي،
ترافق ذلك مع استعادة العراقيين لزمام المبادرة مع فتوى
المرجع السيد السيستاني للدفاع الشيعي عن العراق.
ح��اول��ت أميركا وحلفاؤها ستر ال�ع��ورة عبر م��ا ُيس ّمى
بالتحالف ال��دول��ي ال��ذي ل��م يستطع أن ينقذ عين العرب
من «داع��ش» ،وف��ي ذل��ك خ��داع ونفاق كبير ،حيث علينا أن
نصدّق رغما ً عنا ب��أنّ قوة «داع��ش» أق��وى من حلف الناتو
وواح��د وعشرين دول��ة إضافية ،لكن األس��وأ بالنسبة إلى
المحور األميركي – الخليجي إرهاصات تمدّد «داعش» على
مستوى العالم والخليج وتركيا ،خصوصا ً بالنسبة إلى
السعودية ،فإنّ حادثة إطالق النار على إحدى الحسينيات
واستشهاد  7وجرح آخرين ،وما أعقبها من مطاردة األمن
السعودي للمطلوبين أح��رج السعودية بشكل كبير ،فإن
كانت أجهزة األمن متواطئة فذلك إشكال كبير على مستوى
الداخل السعودي وإشعال للفتنة ،وإذا كانت عاجزة فتلك
مشكلة أكبر ،مما يعني أنّ الجماعات التكفيرية منتشرة في
السعودية بشكل أكبر مما يعتقده كثيرون ويملكون حرية
الحركة والتج ّول بالسيارات مع أسلحتهم الرشاشة ،فإذا
أضفنا إل��ى ح��ادث��ة مدينة (ش ��رورة) السعودية ف��ي تموز
الماضي ،وال�ت��ي ل��م تشهد السعودية مثيالً لها منذ أكثر
من ثالثين عاما ً منذ هجوم جهيمان العتيبي على المسجد
الحرام عام  ،1979باإلضافة إلى االعتقاالت التي أعلنتها
الداخلية السعودية في الرياض وغيرها من المدن ،لوجدنا
أنّ خاليا «داعش» موجودة في ك ّل أنحاء المملكة مع توافر
ال�س�لاح وال�غ�ط��اء ال��دي�ن��ي والبيئة الحاضنة ب��ال�ت�لازم مع
ال �ح��دود المترامية والمفتوحة م��ع ال �ع��راق وال�ي�م��ن ،فكما

تسلل التكفيريون تحت نظر السعودية إلى العراق واليمن
واألردن يمكنهم ال�ع��ودة س��را ً إل��ى السعودية في اللحظة
التي يق ّرر فيها األميركيون تغيير المعادلة الداخلية في
السعودية ،وتصريح الوليد بن طالل أول بشائر الصراع
العلني والربيع السعودي المقبل.
توسعت دائ��رة التكفيريين بالقتل حتى وصلت إلى
لقد ّ
نيجيريا ض ّد المسيحيين والشيعة ،ووصلت إلى أستراليا
عبر إط�لاق ال�ن��ار على مجلس ع��زاء حسيني ف��ي سيدني،
للداللة على أنّ التكفيريين األوروبيين من أصل عربي أو
مسلم والذين قاتلوا في سورية والعراق بدأوا يعودون إلى
بالدهم لبدء مرحلة الفوضى والثأر من أميركا وحلفائها
الذين تخلوا عن «داعش» و»النصرة» و»القاعدة» في الظاهر
على األقل ،فسيعمد «داع��ش» وأخواته إلى ضرب منظومة
األم��ن في أوروب��ا وأميركا ،وأنّ النار التي أشعلها الغرب
في بالدنا ستتمدّد إلى بالده على أيدي التكفيريين عاجالً
أم آجالً.
المنتج األميركي في صناعة التكفير سينتشر في األسواق
األوروبية والخليجية مع هشاشة البيئة االجتماعية لهذه
المجتمعات التي لم تعرف الحرب أو االضطرابات األمنية
أي تفجير أو عمل أمني
منذ الحرب العالمية الثانية ،لذا فإنّ ّ
سيُعتبر بمثابة تفجير نووي فيها ،خالف ما تعيشه شعوبنا
المظلومة التي لم تعرف الراحة واالستقرار منذ قرن كامل.
«داع ��ش» العالمي سينفجر ف��ي ك � ّل اللغات والساحات
وعلى من صنعه انتظار آالم��ه وق�ت�لاه ...وكما ق��ال السيد
المسيح لتلميذه بطرس« :من قتل بالسيف ...بالسيف ُيقتل»
ومن قتلنا بالتكفيريين ...بالتكفيريين سيُقتل!

طالب عضو كتلة
«المستقبل» النائب
عاطف مجدالني
نواب التيار الوطني
الح ّر باالستقالة من
المجلس ،انسجاما ً
مع موقفهم الرافض
للتمديد ،على أن
تجرى انتخابات
فرعية لملء المقاعد
التي ستصبح شاغرة
بفعل االستقالة ،فر ّد
عليه أحد زمالئه
سائالً« :إذا كان ممكنا ً
إجراء انتخابات فرعية
ألكثر من عشرين
نائباً ،فلماذا نتذ ّرع
بأنّ األوضاع األمنية
ال تسمح بإجراء
االنتخابات العامة؟»

ن�صراهلل :ال م�ستقبل للتكفيريين وال حياة لم�شروعهم
ال مكان على امتداد فل�سطين المحتلة ال ت�صل �إليه �صواريخ المقاومة
أك��د األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب الله
السيد حسن نصر الله أن ال مستقبل
للتكفيريين وال حياة لمشروعهم،
م��ش �دّدا ً على «أنّ المقاومة أش� ّد
عزما ً وأق��وى وأكثر يقينا ً وأعلى
تجرب ًة وخ��ب��ر ًة ف��ي مواجهة كل
األخ���ط���ار وك���ل ال���ح���روب» ،وأنّ
«اإلسرائيليين» لن يجدوا مكانا ً
على ام��ت��داد فلسطين المحتلة ال
تصل إليه صواريخ المقاومة».
وتطرق السيد نصر الله في كلمة
ألقاها في اليوم العاشر من محرم
أمام الحشود المشاركة في إحياء
مراسم عاشوراء في ملعب الراية
في الضاحية الجنوبية لبيروت،
إل��ى م��ا تتعرض ل��ه ال��ق��دس من
تهويد واستيطان وتهجير ألهلها
األصليين من مسلمين ومسيحيين،
وما يتعرض له المسجد األقصى،
الفتا ً إلى «أنّ الصهاينة يستغلون
ضياع العالم اإلسالمي وانشغاله
بمصائبه ليحققوا حلمهم» .وقال:
«هناك خطر حقيقي وجدّي على هذا
المسجد وعلى هذا المكان المقدس
وهذه مسؤولية المسلمين جميعاً،
ل��ي��س��ت م��س��ؤول��ي��ة أه���ل ال��ق��دس
وحدهم أو شعب فلسطين وحده أو
العرب وحدهم ،هي مسؤولية كل
المسلمين في العالم» .وأض��اف:
«ع��ل��م��اء ال��م��س��ل��م��ي��ن ،م��راج��ع
المسلمين ،ال����دول اإلس�لام��ي��ة،
المؤتمر اإلسالمي ،جامعة الدول
العربية ،الكل مدعوون إلى موقف
تاريخي كبير وحاسم .ال يجوز أن
تكون الخالفات وال��ص��راع��ات أن
ُتشغل األمة عن خطر بهذا الحجم
الذي يتهدّد المسجد األقصى».
وف���ي م��ا يتعلق بالتهديدات
«اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة» وال���ح���دي���ث
«اإلس����رائ����ي����ل����ي» ال��م��ت��واص��ل
وخ��ص��وص �ا ً بعد وق��ف ال��ع��دوان
على غزة عن حرب لبنانية ثالثة،
ق��ال السيد نصر ال��ل��ه« :أري���د أن
أؤك��د لكم أنّ فهمنا لكل ما يقوله
«اإلسرائيليون» هو أنه ال ينبع من
ق��وة ،وإنما يعبر عن ضعف .هم
يتحدثون عن قلقهم وعن خوفهم

�سالم تر�أ�س اجتماع ًا لخلية الأزمة
وا�ستقبل وفد م�ؤتمر الأقليات
ترأس رئيس الحكومة تمام سالم
عصر أمس في السراي الحكومية،
اج��ت��م��اع�ا ً لخلية األزم���ة ال��وزاري��ة
المكلفة متابعة ملف العسكريين
المحتجزين .وت���داول المجتمعون
آخر تطورات هذا الملف.
ث��م اس��ت��ق��ب��ل س�ل�ام وف���د مؤتمر
األقليات برئاسة إدمون بطرس الذي
ق��ال بعد اللقاء« :بحثنا م��ع دول��ة
الرئيس في موضوع تمثيل األقليات
في المجلس النيابي والعمل على

خفايا
خفايا

لتحرير العسكريين المخطوفين،
خصوصا ً لناحية ع��دم ت��داول هذا
الموضوع في اإلع�لام والتمني على
أهالي المخطوفين تهدئة األمور».
وك��ان رئيس الحكومة تسلم من
وفد اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ
القوانين برئاسة النائب ياسين جابر
وعضوية النواب جان أوغاسابيان،
باسم الشاب ومحمد قباني ،كتيبا ً
م��ن  85صفحة يضم ك��ل القوانين
الصادرة عن المجلس النيابي ولم
ُتنفذها الحكومة.
وقال النائب جابر بعد اللقاء« :إنّ
بعض هذه القوانين لم تعُ د تحتمل
التأجيل كموضوع الهيئة العامة
للطيران ،خصوصا ً أنّ مطار بيروت
م��ه�دّد بالمقاطعة م��ن قبل االتحاد
األوروبي ومنظمات الطيران الدولية
وال يستطيع االستمرار في وضعه
الراهن والحل في تنفيذ هذا القانون
الصادر منذ  12عاما ً في أسرع وقت.
وما لم يعُ د يتحمل أيضا ً هو الوضع
الراهن للكهرباء وقد طالبنا بتنفيذ
القوانين ،منها تشكيل الهيئة الناظمة
وإص�����دار ق��ان��ون إلش����راك القطاع
الخاص بتوليد الكهرباء في لبنان».
كما استقبل سالم النائبين مروان
حمادة وعلي فياض.

وعن خيبتهم وعن سقوط آمالهم.
«اإلسرائيليون» تصوروا أنّ تطور
األح��داث في المنطقة وخصوصا ً
ف��ي س��وري��ة سيضعف المقاومة
ويضعف محور المقاومة ويشغل
ال��م��ق��اوم��ة ع��ن ج��اه��زي��ت��ه��ا وع��ن
استعدادها ويستنزفها.
وتابع السيد نصر الله« :نعم
على «اإلسرائيلي» أن يقلق .عندما
يقول ضابط رفيع إنّ الحرب المقبلة
إن حصلت مع لبنان ،مع المقاومة
في لبنان ،فمن اليوم األول عليهم
أن يغلقوا مطار بنغوريون وعليهم
أن يغلقوا ميناء حيفا وعليهم
وعليهم وعليهم ...ه��ذا صحيح.
وأنا أو ّد اليوم أن أؤكد لهم :عليكم
أن تغلقوا مطاراتكم وعليكم أن
تغلقوا موانئكم ،ولن تجدوا مكانا ً
على ام��ت��داد فلسطين المحتلة ال
تصل إليها ص��واري��خ المقاومة
اإلسالمية في لبنان .كل ما يخطر
في بالكم أيها الصهاينة ،كل ما
يخطر في بالكم يجب أن تحسبوا
له حساباً .وبالتالي ما يتحدثون
به عن قلق أو خوف أو حسابات
أو معركة جادة ،نعم هذه حقيقة.
ولكن نحن نضع كل ما سمعناه
ح��ت��ى اآلن ف��ي دائ����رة التهويل
أوالً ،في دائ��رة التعبير عن القلق
«اإلسرائيلي» ،وثانيا ً في دائ��رة
التهويل على لبنان وعلى الشعب
اللبناني وعلى المقاومة في لبنان.
ونحن ال يخيفنا التهويل .نحن ال
تخيفنا الحرب أصالً فكيف يخيفنا
التهويل بالحرب؟ هذا ال يمكن أن
يقدم أو يؤخر شيئا ً على اإلطالق».
واع���ت���ب���ر أنّ ال������ذي ي��م��ن��ع
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» «م��ن ال��ع��دوان
على لبنان ومن استغالل فرصة
األح����داث ف��ي س��وري��ة وانشغال
جزء عزيز منا ،من مجاهدينا في
سورية ،هو معرفتهم أنّ المقاومة
في لبنان عينها لم تغفل لحظة
واح����دة ع��ن ال��ح��دود م��ع شمال
فلسطين المحتلة» ،م��ؤك��دا ً «أنّ
المقاومة في الجنوب وعلى امتداد
الجنوب حاضرة وقوية وجاهزة

وساهرة وفاعلة وفي أعلى درجات
الجاهزية ،لذلك فإنّ «اإلسرائيلي»
غير م��غ��ش��وش ،وه��و ي��ع��رف أنّ
الذهاب إل��ى ح��رب سيكون مكلفا ً
جداً».
وإذ ل��ف��ت إل����ى «أنّ ال��ع��ي��ن
على «إس��رائ��ي��ل» يجب أن تبقى
مفتوحة» ،أكد أنّ المقاومة اليوم
«هي أش ّد عزما ً وأقوى وأكثر يقينا ً
وأعلى تجرب ًة وخبر ًة في مواجهة
كل األخطار وك��ل ال��ح��روب ،وهنا
يجب أن نكون على درج��ة عالية
م��ن االطمئنان والثقة بما أع �دّه
وجهّزه إخواننا على كل صعيد».
وفي الشأن السوري ،رأى السيد
ن��ص��ر ال��ل��ه «أنّ ال��ق��وى ال��دول��ي��ة
اتحدت للسيطرة
واإلقليمية التي ّ
على س��وري��ة ،ل��م يكن هدفها أن
تأخذ هذه المدينة أو تلك القرية
أو بعض األري��اف ،بل كان هدفها
السيطرة على كل سورية وعينها
في الدرجة األول��ى للسيطرة على
دمشق ،ولكننا اليوم نقف ونتطلع
من حولنا ،فنجد أنّ دمشق ما زالت
م��وج��ودة وأنّ سورية لم تسقط
ف��ي ي��د ه��ذا ال��م��ح��ور أو المحاور
الدولية واإلقليمية» .وأضاف« :أما
التكفيريون فكان هدفهم السيطرة
على سورية وطرد وضرب وإبادة
أت��ب��اع األدي����ان األخ����رى وأت��ب��اع
المذاهب اإلسالمية األخرى وحتى
من ال يوافقهم الرأي من أهل الس ّنة،
وكانت سورية في انتظار المجازر
التي تشبه ما فعله «داع��ش» في
الرقة ودي��ر ال��زور والموصل وما
يفعله اليوم في األنبار».
وت��اب��ع نصر ال��ل��ه« :لكن نحن
ف��ي السنة ال��راب��ع��ة ،ل��م يستطع
التكفيريون أن يسيطروا على

سورية ،وبقي جزء كبير من أهلها
في أرضهم ،في قراهم ،في مدنهم،
في بلداتهم من دون أن يخضعوا
لهذه السيطرة .أليس هذا انتصارا ً
كبيرا ً وإنجازا ً كبيراً؟ نعم المطلوب
أن نصل اليوم إلى النصر النهائي،
لكنّ ما جرى حتى اآلن هو انتصار
عظيم لكل أولئك الذين يدافعون
ويقاتلون حتى ال تسقط سورية وال
يسقط العراق وال تسقط المنطقة،
في يد الذبّاحين وقاطعي الرؤوس
يفجرون
وشاقي الصدور ،الذين
ّ
وي��ق��ت��ل��ون وي��ذب��ح��ون ويسبون
النساء ويهتكون األعراض» .وقال:

«هؤالء التكفيريون ال مستقبل لهم،
ال حياة لمشروعهم .أص� ً
ل�ا ،هذا
مشروع ال يملك إمكانية الحياة وال
إمكانية البقاء ،حتى عمره قصير.
أن��ا أؤك��د ل��ك��م :ستلحق الهزيمة
بهؤالء التكفيريين في كل المناطق
وف��ي كل ال��دول وف��ي كل البلدان،
وسيكون لنا شرف أننا كنا جزءا ً
من إلحاق الهزيمة بكل هؤالء».
وأش���ار السيد نصر ال��ل��ه إلى
«أنّ ما تتعرض له مراسم إحياء
العاشر من محرم دائما ً من أعمال
تفجير وقتل وما حصل في نيجيريا
وبمنطقة األحساء في السعودية

السيد نصر الله متحدثا ً عبر الشاشة في ذكرى عاشوراء

واس��ت��ه��داف ال����زوار ف��ي ال��ع��راق
وم��ج��ال��س ال��ع��زاء ف��ي باكستان
ي��ؤك��د اس��ت��م��رار النهج «العنفي
الفاشل والضعيف» .وأك��د «أنّ
تهديدات التكفيريين للمسيرات
المدنية السلمية باالنتحاريين أو
السيارات المفخخة أو بالقصف
بالصواريخ وارتكابهم المجازر
في أكثر من مكان في العالم هي
دل��ي��ل جهلهم وضعفهم الفكري
واإلنساني وتوحشهم وجبنهم»،
موضحا ً «أنّ هذه الوسائل أثبتت
ط���وال ال��ت��اري��خ أن��ه��ا ل��ن تجدي
نفعاً».

(أكرم عبد الخالق)

ن�شاطات �سيا�سية

ال�سعودية وفرن�سا
وقعتا اتفاق
هبة الـ  3مليارات
في ح�ضور قهوجي
وقع وزير المال السعودي ابراهيم
العساف وم��دي��ر شركة «أوداس»
الفرنسية العامة التي تمثل مصالح
فرنسا ف��ي م��ج��ال تصدير السالح
أدوارد غيو ،اتفاق الهبة التي كانت
قد أعلنت عنها المملكة منذ أشهر
بقيمة  3مليارات دوالر في الرياض،
في حضور قائد الجيش العماد جان
قهوجي.
وقد اتصل الرئيس ميشال سليمان
بالعاهل ال��س��ع��ودي عبدالله بن
عبدالعزيز ،شاكرا ً «توقيع عقود هبة
المليارات الثالثة االستثنائية مع
الدولة الفرنسية التي قدمتها المملكة
قبيل انتهاء الوالية الرئاسية ،إضافة
إلى هبة المليار دوالر اإلضافية التي
شقت طريقها إلى التنفيذ».
ورحب وزير الخارجية الفرنسي
ل��وران فابيوس ،ب���دوره ،باالتفاق
م��ع��ت��ب��را ً أن���ه «س��ي��س��اه��م ف��ي دع��م
الجيش اللبناني الضامن لوحدة
لبنان واستقراره ،وذلك بفضل هبة
سعودية» .وقال« :إنّ توقيع االتفاق
سيساعد الجيش على أداء مهمته في
الدفاع عن لبنان ومحاربة اإلرهاب
الذي يهدّده» ،مشيرا ً إلى «أنّ العقد
بين السعودية وفرنسا يظهر النوعية
االستثنائية للعالقات بين البلدين».

المشنوق خالل مؤتمر اإلنتربول في موناكو
أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى
نظيره المغربي رشيد الطالبي العلمي مهنئا ً
بانتخابه رئيسا ً لالتحاد البرلماني األفريقي.
 التقى وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق ،على هامش اجتماعات المؤتمر
السنوي الـ 83لإلنتربول الدولي ال��ذي يعقد
في موناكو ،وزير الداخلية الروسي فالديمير
كولوكولتسيف ،وبحث معه العالقات الثنائية
ب��ي��ن ل��ب��ن��ان وروس���ي���ا ف��ي ض���وء ال��ت��ط��ورات
الحاصلة ف��ي المنطقة ،وك��ان��ت مناسبة ت ّم
خاللها استعراض األوضاع في لبنان استكماال ً
للمحادثات التي أجراها الطرفان خالل الزيارة
الرسمية التي سبق لوزير الداخلية اللبناني أن
قام بها إلى روسيا في أيلول الماضي.
كما التقى المشنوق نائب وزي��ر الخارجية
األرج��ن��ت��ي��ن��ي إدواردو زوي���ن ال��م��ت��ح��در من
أصول لبنانية ،وناقشا العالقات اللبنانية -
األرجنتينية وسبل تطويرها.
 استقبل الرئيس سليم الحص في مكتبه

الحص والداود
في عائشة بكار النائب السابق فيصل ال��داود
وع��رض معه األوض���اع المحلية وال��ت��ط��ورات
العامة.

 دع���ا رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال���دف���اع ال��وط��ن��ي
والداخلية والبلديات النيابية النائب سمير
الجسر أعضاء اللجنة إل��ى جلسة تعقد في
الثانية عشرة من ظهر اإلثنين المقبل ،وذلك
ل��درس مشروع القانون ال��وارد في المرسوم
ال��رق��م  521ال��رام��ي إل���ى ت��ع��دي��ل ال��م��رس��وم
االشتراعي الرقم  102تاريخ 1983/9/16
وتعديالته ( قانون الدفاع الوطني) ،ومشروع
القانون الوارد في المرسوم الرقم  734الرامي
إل��ى استبدال اس��م «بلدة بشامون»  -قضاء
عاليه محافظة جبل لبنان ب��اس��م «مدينة
بشامون» ،واقتراح القانون الرامي إلى تعديل
القانون الرقم  16تاريخ ( 1982/3/6تعديل
أصول موجزة إلزالة الشيوع في العقارات التي
يتعدى مالكوها العشرة) المقدم من النائب
روبير غانم.

(داالتي ونهرا)
 وصل السفير المصري الجديد في لبنان
محمد زاي��د إلى بيروت أول من أم��س ،لتقديم
نسخة م��ن أوراق اع��ت��م��اده إل��ى المسؤولين
ولتسلم مركزه الجديد .وك��ان في استقباله
ف��ي م��ط��ار ب��ي��روت ال��دول��ي ،رؤس���اء البعثات
الديبلوماسية العرب المعتمدون في لبنان
وممثل عن مديرية المراسم في وزارة الخارحية
وأركان سفارة مصر.
استقبل السفير ال��س��ع��ودي ف��ي لبنان
علي ع��واض عسيري في مقر السفارة أمس،
المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان ديريك
بالمبلي .وت ّم خالل اللقاء عرض المستجدات
على الساحة الداخلية ،كما ت� ّم التطرق إلى
أوضاع النازحين السوريين والمساعدات التي
يتم تقديمها لهم.
 وصلت إلى بيروت أمس ،رئيسة بعثة
نزع األسلحة الكيماوية في سورية سيغريد كاغ
قادمة من عمان ،على أن تتوجه إلى سورية في
إطار المهمة الدولية المكلفة بها في هذا اإلطار.

