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حدد الخطوط الحمر للخروق «الإ�سرائيلية» و�إمكان الردّ عليها

حزب االتحاد يحتفل بذكرى ت�أ�سي�سه

ن�صر اهلل :المقاومة جاهزة لأن تدخل الى الجليل وما بعد الجليل
وقد ن�صل �إلى اتفاق مكتوب مع «الم�ستقبل»

مراد :لحوار وطني �شامل
والحر�ص على الثالثية الذهبية

ح��دد األم �ي��ن ال �ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال�ل��ه ال�خ�ط��وط ال�ح�م��ر للخروق
«اإلسرائيلية» وإمكان الرد عليها .وشدد على «أنه قد يأتي يوم من االيام ترد المقاومة
على خرق جوي أو بحري ،فنحن نقرر الزمان والمكان والطريقة وأسلوب الرد».
وشدد على «أن ضرب أي أهداف في سورية هو استهداف لكل محور المقاومة وليس
لسورية وحدها» ،مشيرا ً إلى «أن رد محور المقاومة على الخروق «اإلسرائيلية» أمر
مفتوح ،ولم يقدم أحد التزاما ً بأن العدوان على سورية سيبقى من دون رد كما أن الرد
على أي عدوان هو من حق محور المقاومة وليس حق سورية فقط وقد يحصل في أي
وقت».
وأك��د «أن مقولة اسقاط النظام ال�س��وري انتهت» ،مشيرا ً إل��ى «أن أي حل سياسي
بمعزل ع��ن ال�ق�ي��ادة ال�س��وري��ة ال مكان ل��ه والجميع وص��ل إل��ى ه��ذه النتيجة ،والقوى
العسكرية السورية المرتبطة باالئتالف أو بالسعودية هي على طريق ال��زوال» ،الفتا ً
إلى «أن المجتمع الدولي سيصل إلى نتيجة تقول إن ال حل في سورية إال مع الرئيس
األسد ومن دون شرط ذهابه» .وفي الشأن اإليراني أكد السيد نصر الله «أن كل الذين
يخططون بالنفط من دول كبرى وإقليمية سينهارون وإيران ستبقى واقفة».
وفي الشأن اللبناني ،قال السيد نصر الله «ال يوجد نقاش حول ملف الرئاسة حاليا ً
والمعني بالنقاش فيه هو رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون» ،الفتا ً إلى
«أن المهم أن نصل مع تيار المستقبل إلى تفاهم وقد نصل إلى اتفاق مكتوب ،وأن اللقاء
مع الرئيس سعد الحريري مرهون بامكانية التفاهم».
أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «أنه متفائل
جدا ً حيال الحوار مع تيار المستقبل في ظل وجود اإلرادة لدى
الجانبين» .وقال« :نحن والمستقبل قادرون على التفاهم حيال
العديد من المسائل والحوار يوقف االحتقان» ،مشيرا ً إلى «أن
اإلرهاب يستهدف الجميع ومكافحته ملف يمكن التفاهم عليه».
وشدد في مقابلة مع قناة «الميادين» أجراها الزميل غسان بن
جدو على «أنه ال يوجد نقاش حول ملف الرئاسة حاليا ً والمعني
بالنقاش فيه هو رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال
عون ،والمهم أن نصل مع المستقبل إلى تفاهم وقد نصل إلى اتفاق
مكتوب».
وأعلن السيد نصر الله «أن اللقاء مع رئيس تيار المستقبل
الرئيس سعد الحريري ممكن في حال تم التوصل إلى تفاهم
بيننا وبين المستقبل» ،مضيفا ً «أننا نؤيد جلوس أي طرفين في
لبنان على طاولة حوار وخصوصا ً بين األطراف المسيحية لحل
الرئاسة».
وإذ لفت إلى «أن هناك صقورا ً في تيار المستقبل رفضت الحوار
مع حزب الله والحريري دفع باتجاه هذا الحوار» ،أكد السيد نصر

اللقاء مع الحريري ممكن
في حال تم التو�صل
�إلى تفاهم بيننا
وبين «الم�ستقبل»
الله «أننا واثقون من أن بيئتنا الحاضنة ما زالت تؤيد خطواتنا ال
سيما دخولنا إلى سورية» ،مشيرا ً إلى «أن  98في المئة من بيئتنا
تؤيد دخول حزب الله إلى سورية وبقاءه هناك بتأكيد استطالعات
رأي أميركية».

اختراق السيادة
أو األمن خط أحمر

وق��ال« :إن عملية شبعا ع��ام  2014كانت رسالة واضحة
بأن المقاومة ال يمكن أن تصبر على بعض الخروق ،فمن واجب
المقاومة القيام بالرد المناسب على أي ع��دوان» ،مشيرا ً إلى أن
«جهاز التنصت «اإلسرائيلي» الذي عثر عليه عام  2014كان خرقا ً
للسيادة واألمن اللبنانيين وقتالً عمداً ،وأي اختراق للسيادة أو
األمن وأي شكل من أشكال العدوان هو خط أحمر ويجب أن يكون
كذلك».
وأضاف« :أن العمالء وزرع األجهزة واالغتيال والقتل وإطالق
النار على الحدود خطوط حمر ،وما يستدعي ردا ً من المقاومة أمر
نتركه مفتوحاً ،كما نترك أمر معالجة العديد من الخروق للدولة
اللبنانية ومن حق المقاومة أن ترد حتى على الخروق الجوية
«اإلسرائيلية» ،نفعل أو ال نفعل ،هذا يخضع العتبارات أخرى».
ولفت الى انه قد يأتي يوم من االيام ترد المقاومة على خرق
جوي او بحري وال يستطيع احد ان يقول انتم التزمتم بعدم الرد
على هكذا نوع من الخروق .نحن نقرر الزمان والمكان والطريقة
وأسلوب الرد.
وتابع السيد نصر الله «ال ألتزم بعدم الرد وال أقدم قاعدة أو
التزاما ً بعدم الرد والمقاومة ترى أن من حقها الرد على أي خرق
في أي وقت تراه مناسباً ،كما من حقنا أن نرد على كل الخروق
اإلسرائيلية أيا ً يكن نوعها ونحن نقرر الزمان والمكان والطريقة
واألسلوب للرد ويبقى هامشنا مفتوحا ً وما يحدد طبيعة العملية أو
الوقت هو ظروف وزمان ومكان وطبيعة الخرق وآثاره وتداعياته
وقرار الرد ال يؤخذ في شكل تلقائي ،بل يدرس من كل الزوايا ثم
نقوم بعمليتنا».
وش��دد على «أن انشغال الحزب ال يمس ال في إمكاناته وال
عديده وال في كادره القيادي وال جاهزيته ،المقاومة اليوم أقوى
من أي وقت مضى ،كما لدينا كل أنواع األسلحة وكل ما يمكن أن
يخطر في البال وعيون المقاومة وعقلها ومتابعتها قائمة وحثيثة

كل الذين ي�ضغطون بالنفط
من دول كبرى و�إقليمية
�سينهارون و�إيران
�ستبقى واقفة
في مواجهة العدو «اإلسرائيلي» ولدينا كل ما يجعل المقاومة أقدر
على صنع انتصار كبير فيما لو حصل عدوان جديد».

الخرق األمني

وعن الخرق األمني الذي تم اكتشافه أشار إلى «أنه تم اكتشاف
شخص مسؤول تم تجنيده واختراقه من المخابرات االميركية
و«االسرائيلية» ،ولسنا معنيين أن نشرح دائما ً أمام اإلعالم ،ولكن
في لبنان وخارجه تم تناول األمر بمبالغة وهو ليس مسؤول وحدة
وال نائب مسؤول وحدة وهو في وحدة من الوحدات األمنية» .وأشار
الى «أن ليس للشخص أي صلة بكل البنية العسكرية للمقاومة».
ولفت إلى «أنه بعد  32سنة من عمل المقاومة وتطورها ومع
اتساع بنية حزب الله وتنوعها لو حصل ذلك فهو جزء من المعركة
ومن المواجهة القائمة ويجب ان نتوقع أمورا ً من هذا النوع ومما
وواع أنه اكتشف اشخاصا ً للوهلة
يؤكد أن حزب الله مستيقظ
ٍ
األولى ال نتوقعهم».
وتطرق السيد نصر الله إل��ى اإلع��ت��داءات الصهيونية على
سورية ،وقال« :إن ضرب أي أهداف في سورية هو استهداف لكل
محور المقاومة وليس لسورية وحدها» ،مشيرا ً إلى «أن رد محور
المقاومة على الخروق «اإلسرائيلية» أمر مفتوح ،ولم يقدم أحد
التزاما ً بأن العدوان على سورية سيبقى من دون رد كما أن الرد
على أي عدوان هو من حق محور المقاومة وليس حقا ً سوريا ً فقط
وقد يحصل في أي وقت».
وقال« :إن المعادالت التي أطلقناها ضد «إسرائيل» كافية كما ً
ونوعا ً لتحقيق عملية الردع المطلوبة ،ونأخذ بالحسبان فرضية
عدم االكتفاء بالدفاع انطالقا ً من لبنان عبر الصواريخ».

السيد نصرالله متحدّثا ً إلى الزميل بن جدّو

وأعلن «أنه علينا أن نكون مستعدين وجاهزين لكل ما يحتاجه
االنتصار في أي حرب مقبلة ،والمقاومة مستعدة للدخول إلى
الجليل ال بل إلى ما بعد الجليل ،والمقاومة جاهزة ألن تنقل المعركة
إلى أرض العدو ليس فقط بالصواريخ بل بالحركة الميدانية وما
سنفعله سنتركه لزمن الحرب».
وأك���د األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه «أن االس��ت��ع��داد لمواجهة
«اإلسرائيلي» يبقى األولوية الحاسمة والقاطعة لدى حزب الله
والمقاومة» ،مشيرا ً إلى «أن المقاومة تعمل ليالً ونهارا ً لتكون على
أعلى قدر من الجاهزية لمواجهة أي عدوان».
وكشف «أن المقاومة تملك منذ عام  2006صاروخ فاتح 110
وهو طراز قديم مقارنة بما لدينا» ،مضيفاً« :أن ما لدى المقاومة
فعليا ً يؤهلها لتكون قادرة على خوض أي مواجهة قد تخطر في
بال «اإلسرائيلي» ،وكل ما جرى حتى اآلن لم ولن يؤثر حتى على
اكتساب المزيد من القوة».
وأشار السيد نصر الله إلى «أن هناك تواصالً بين المسلحين
و«اإلسرائيليين» في الجوالن والقنيطرة ،وبعض االعتداءات
«اإلسرائيلية» كان جزءا ً من خطة هجوم المسلحين على الجيش
السوري».
وق��ال« :ما حصل في الجوالن هو مقاومة سورية وال تشكيل
لحزب الله هناك للقيام بأعمال مقاومة ،ونحن مستعدون أن ندعم
ونساعد ولم نطرح أن يقوم الحزب بأعمال المقاومة في الجوالن».

«إسرائيل» أضعف من حرب تموز

واستبعد «احتمال حصول أمر ضخم مع «إسرائيل» العام
الحالي وال أحد يستطيع الجزم بذلك» ،مشيرا ً إلى «أن هناك فشالً
عسكريا ً «إسرائيلياً» ذريعا ً في غزة يرقى إلى الهزيمة وانتصار
عسكري للمقاومة وفشل الجيش «اإلسرائيلي» في غزة معناه أنه
ليس جاهزا ً للحرب على لبنان».
وأكد السيد نصر الله «أن «إسرائيل» غير قادرة على شن حرب
على لبنان وهي أضعف من حرب تموز ،وسيكون «اإلسرائيلي»
مجنونا ً إذا اتخذ قرار الحرب ضد لبنان ألنه ال يستطيع ذلك».
وإذ أكد «أن «اإلسرائيلي» فشل وسقط عندما كان يذهب إلى
الحروب بهدف المزايدات االنتخابية» ،أش��ار السيد نصر الله
إلى «أن «اإلسرائيلي» يدرك أن ليس من مصلحته اآلن شن حرب
على لبنان في ظل التطورات في المنطقة ،و«اإلسرائيلي» يدرك أن
الحرب على لبنان قد تغير معادالت ومسار األحداث في المنطقة».

   العالقة مع حماس

وحول العالقة مع حركة حماس ،قال السيد نصر الله «إن لدى
حماس إرادة جدية لترتيب العالقة مع محور الممانعة في شكل

القوى الع�سكرية ال�سورية
المرتبطة باالئتالف
�أو بال�سعودية هي على
طريق الزوال
كامل ،وقد تم ترميم العالقة الثنائية مع حماس بدرجة عالية
بمعزل عن الموقف من سورية».
وأضاف األمين العام لحزب الله «نحن لم نبتعد عن حماس بل
هي التي ابتعدت عنا» ،مشيرا ً إلى «أن ترتيب العالقة بين حماس
والقيادة السورية سيكون صعبا ً وليس موضع بحث حالياً».
وتابع «نحن نريد عالقة استراتيجية مع كل حركات المقاومة
الفلسطينية في مقدمها حماس والجهاد اإلسالمي وقد يأتي يوم
ونقاتل فيها جميعا ً ضد العدو».
وأش��ار ال��ى أن «حماس تريد ترميم العالقة مع إي��ران وهذا
منطقي وال سيما بعد حرب غ��زة» ،مضيفاً« :نحن سنسعى في
المرحلة المقبلة إلى تعزيز العالقة مع كل أطر المقاومة في الساحة
الفلسطينية التي تقف في وجه المشروع الفلسطيني ألن فلسطين
هي القضية المركزية واألولوية».
وقال« :إن بعض أصدقاء حماس يمكن أن ينزعجوا من ترتيب
العالقة معنا والعكس صحيح ،ويجب أن يكون هناك تفهم من قبل
الجميع على حرصنا على تعزيز العالقة مع كل الفصائل» ،مشيرا ً
إلى «أن ال دليل على وجود قرار لدى قيادة أي فصيل فلسطيني
بالقتال في سورية ،ولدينا تواصل مع كل التنظيمات الفلسطينية
ومع السلطة ومع شهداء األقصى».

مقولة اسقاط النظام السوري انتهت

وتطرق إلى الوضع في سورية والحل السياسي ،مؤكدا ً «أن
مقولة اسقاط النظام السوري انتهت ولم تعد هناك قدرة ألحد على
إسقاط النظام في سورية أو السيطرة على البلد» ،مشيرا ً إلى «أن
أي حل سياسي بمعزل عن القيادة السورية ال مكان له والجميع
وصل إلى هذه النتيجة ،والقوى العسكرية السورية المرتبطة
باالئتالف أو بالسعودية هي على طريق الزوال».
وأوض��ح «أن الحل السياسي يجب أن ينهي القتال وإال فإنه
يحل مشكلة المعارضة فقط ألن «داعش» و«النصرة» موجودان،
وعندما يتم التوصل إلى قرار إقليمي بإنهاء «داعش» تصبح هناك
إمكانية للحل السياسي» ،مؤكدا ً «أن الملك السعودي هو حاليا ً
األضعف في الميدان السوري ،والسعودية ارتكبت خطأ في سورية
من خالل محاولتها تطبيق نموذج افغانستان هناك».
وأضاف أن «ما خططت له السعودية والغرب انقلب عليهم،
وبقي للسعودية في سورية الفصائل األقل تأثيرا ً في الميدان،
لكن ال يمكن إغفال دور السعودية في الحل السياسي لألزمة في
سورية».
وإذ أكد «أن واشنطن غير مهتمة ببقاء الرئيس بشار األسد أو
ذهابه إذا كان الحل السياسي هو المطلوب» ،أشار السيد نصر الله
إلى «أن الموقف األميركي الجديد من األزمة السورية المعلن خالل
الشهرين الماضيين لم يأتِ من دون ثمن».
وكشف «أنه ليس لدى المعارضة السورية مشكلة في أن تصل
إلى حل تكون فيه شريكة مع الرئيس األسد ومن يصر على رحيل
األسد هو دول إقليمية أي تركيا والسعودية».
ولفت إلى «أن المجتمع الدولي سيصل إلى نتيجة تقول إن ال
حل في سورية إال مع الرئيس األسد ومن دون شرط ذهابه ،وهناك
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من اليمين :الفرزلي ،زاسيبكين ،مراد ،بزّي ،علي عبد الكريم ،حردان ،هاشم ،الخطيب

معالم لتسوية في سورية بناء على بعض األفكار المطروحة لدى
بعض الدول اإلقليمية ،وإحدى الدول اإلقليمية المتشددة حيال
سورية قبلت ببقاء النظام لكنها طرحت شرطا ً وحيدا ً هو رحيل
الرئيس األسد».
وأضاف« :لسنا أمام حل سياسي لألزمة السورية في األشهر
المقبلة لكننا أمام خطوات باتجاه هذا الحل ،وليس فقط أصابع
الالعبين باألزمة في سورية بدأت تحترق بل أيديهم وعيونهم
ووجوههم» ،جازما ً بأن «أي حل في سورية بمعزل عن الرئيس
األسد غير ممكن ،والرئيس األسد هو ضمانة تطبيق أي حل سياسي
في سورية».

أميركا ال تريد القضاء على «داعش»

وقال« :إن لعبة ورقة «داعش» في قدرتها على تغيير المعادلة
انتهت ،فـ»داعش» بدأ يفقد حاضنته الشعبية في العراق بعد أن
قتل حتى من أبناء الطائفة الس ّنية الكريمة».
وإذ اعتبر السيد نصر الله «أن تركيا تقف وراء «داع��ش»
و«النصرة» وهي تفتح الحدود أمامهما ولها معهما عالقة عملية

من حق المقاومة �أن ترد
حتى على الخروق الجوية
نفعل �أو ال نفعل هذا يخ�ضع
العتبارات �أخرى
وميدانية» ،لفت إلى «أن كل السالح الذي يدخل إلى سورية يتم
بعلم تركي ،ومن مسلمات دول المنطقة وأميركا أن تركيا تقف وراء
«داعش» ،كما أن النفط الذي يباع ويشكل مصدر التمويل األساسي
لـ«داعش» يذهب إلى تركيا».
وأشار إلى «أن تنظيم «داعش» كبر وتطور تحت أعين األميركيين
وبرضاهم وهو متبنى من دول اقليمية وحتى فرنسا» .وأكد «أن
األميركيين ال يريدون القضاء على «داعش» في المدى المنظور بل
احتواءه لمنعه من التمدد» ،مضيفاً« :أشكك في سعي األميركيين
لمنع تمدد «داعش» إلى مناطق يسيطر عليها النظام في سورية».
ولفت إلى «أن ما شنه التحالف األميركي على «داعش» ال يزيد على
عدد الغارات «اإلسرائيلية» على لبنان في حرب تموز في يومين»،
كاشفا ً «أن ما يملكه الجيش العراقي أو الحشد الشعبي من ذخائر
أو سالح هو من إيران» .وأوضح السيد نصر الله «أن األميركيين
يريدون أن تكون لهم قواعد ووجود في العراق».

الثورة البحرينية

وتطرق السيد نصر الله ،إلى موضوع الثورة البحرينية ،مشيرا ً
إلى «أن المعارضة في البحرين أبلغتنا باستعدادها للحوار مع
السلطة وسعينا لذلك ،وهناك دول سعت للحوار في البحرين لكنها
لم تتوصل إلى حل ألن السلطة رفضت».
وأضاف« :أن الجواب السعودي لمساعي الحوار هو أن الحل
الوحيد في البحرين هو عودة الناس إلى بيوتهم ،لم نترك بابا ً
إلقناع السلطة في البحرين بالحوار ولجأنا إلى إيران في ذلك لكنها
تمت مهاجمتها بتهمة التدخل».

اليمن

ومن ناحية أخرى ،أكد «أن ال عالقة لحزب الله مع «أنصار الله»
ميدانيا ً في اليمن» ،مشيرا ً إلى «أن ما حصل في اليمن هو قرار يمني
داخلي بحت مرتبط بحركة «أنصار الله» وحدها».
وتابع «أن ال مانع لدينا إذا قامت مصر اليوم ب��أي مبادرة
لمعالجة الموضوع السوري ،وإيران تريد حالً لألزمة في سورية
وهذا هو هدفها أيا ً تكن القوة اإلقليمية التي تقوم بذلك».

اإلخوان المسلمون

وأضاف السيد نصر الله «ليس لدينا اآلن أي اتصال مع اإلخوان
المسلمين ،واإلخوان هم الذين امتنعوا عن التواصل الذي سعينا

ترتيب العالقة
بين حما�س والقيادة ال�سورية
�سيكون �صعب ًا ولي�س مو�ضع
بحث حالي ًا
اليه» ،مضيفاً« :أنه تم سد األبواب في وجه إيران في عهد الرئيس
مرسي».

إيران في أفضل حال

وحول الملف النووي اإليراني ،قال األمين العام لحزب الله
«إن إيران اليوم في أفضل حال والملف النووي هو للضغط عليها
والتأثير على استقاللية قرارها» ،مشيرا ً إلى «أن هناك قرارا ً إيرانيا ً
حاسما ً بطرح الملف النووي فقط على طاولة مفاوضات الـ .»1+5
وقال« :إن إيران متمسكة باستقاللية قرارها وهي صامدة وستصمد
في وجه كل الضغوط ،كل الذين يخططون بالنفط وغيره ومن دول
كبرى وإقليمية سينهارون وإيران ستبقى واقفة».
وردا ً على سؤال قال« :إن الجنرال قاسم سليماني كان له دور
أساسي في وقف تقدم «داعش» في العراق» ،وأشار الى ان «من
أوقف «داعش» هم العراقيون أنفسهم بمساعدة إيران التي كان لها
دور قيادي واستشاري ولوجستي».

حزب الله من الداخل

من ناحية أخرى ،أشار السيد نصر الله إلى «أن من يقود حزب
الله هي قيادة جماعية يرأسها األمين العام ،وإلى أنه كل مدة
يعاد انتخاب هذه القيادة ،بحيث يتغير بعض األشخاص ويبقى
البعض اآلخر».
وردا ً على سؤال ،قال السيد نصر الله «إن الجميع يعرف أنه
ومنذ اليوم األول بعد استشهاد السيد عباس الموسوي لم يكن
يرغب في تحمل مسؤولية االمانة العامة ،وأوضح أنه بذل آنذاك
جهدا ً ليتسلمها شخص آخر».

رحب رئيس حزب االتحاد الوزير
السابق عبد الرحيم مراد «بالحوار
ال��ث��ن��ائ��ي ب��ي��ن ح���زب ال��ل��ه وت��ي��ار
المستقبل ،وب��ك��ل ح���وار ،إسالمي
 إس�لام��ي ،ومسيحي  -مسيحي،وإسالمي  -مسيحي ،ألن��ه يساعد
على تخفيف االحتقان ،ويكسر حدة
الجمود القائم».
وأكد «أن عملية اإلصالح تقتضي
بوضوح تام الدعوة لحوار وطني
ش��ام��ل ت���ش���ارك ف��ي��ه ك���ل ال��ق��وى
السياسية والحزبية والفاعليات
االقتصادية واالجتماعية والنقابية
والروحية».
ك��ل�ام م�����راد ج����اء خ��ل�ال حفل
االستقبال الذي أقامه حزب االتحاد
ف���ي ف��ن��دق ال��س��ف��ي��ر  -ال���روش���ة،
بمناسبة ذكرى تأسيس «الحزب»
وميالد جمال عبد الناصر ،حضره
رئيسا مجلس ال��ن��واب نبيه بري
ومجلس الوزراء تمام سالم ممثالن
بالنائب علي ب��زي ،رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب
أس��ع��د ح���ردان على رأس وف��د من
ال���ح���زب ،رئ��ي��س ت��ك��ت��ل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ممثالً
بالنائب نبيل نقوال ،وزي��ر التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب،
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ج��ب��ران باسيل
ممثالً بالسفير هنري قسطون ،مفتي
الجمهورية الشيخ عبداللطيف
دريان ممثالً بالمدير العام لألوقاف
االس�لام��ي��ة الشيخ هشام خليفة،
البطريرك الماروني بشارة الراعي
ممثالً بشهاب ال��راع��ي ،شيخ عقل
طائفة الموحدين ال���دروز الشيخ
نعيم حسن ممثالً بالعميد اسماعيل
ح��م��دان ،السفيران ال��س��وري علي
عبد الكريم علي والروسي الكسندر
زاس��ي��ب��ك��ي��ن ،وم��م��ث��ل ع��ن السفير
اإلي���ران���ي ،ال��ن��واب :أي���وب حميد،
الوليد سكرية ،عبداللطيف الزين،
قاسم هاشم ،عاصم قانصو ،عباس
ه��اش��م ،ن��اج��ي غ��اري��وس وم���روان
ف����ارس ،ال��ن��ائ��ب األس��ب��ق لرئيس
م��ج��ل��س ال���ن���واب اي��ل��ي ال��ف��رزل��ي،
عضو المكتب السياسي في تيار
المرده فيرا يمين وعدد من الوزراء
وال��ن��واب السابقين وشخصيات
سياسية وحزبية ودينية وعسكرية
ودبلوماسية وإعالمية وممثلون عن
الفصائل الفلسطينية.
ودعا مراد إلى وضع دستور جديد
يعيد بعض الصالحيات إلى رئيس
الجمهورية ،على أن يتم انتخابه
من الشعب مباشرة ،ويؤكد التوزيع
الطائفي للرئاسات الثالث».
وش��دد على أهمية وض��ع قانون
انتخابي ع��ص��ري ،يعتمد قاعدة
ال��ن��س��ب��ي��ة وي��ج��ع��ل ل��ب��ن��ان دائ���رة
انتخابية واح��دة ،أو خمس دوائ��ر
كمرحلة أولى ،ويخفض سن االقتراع
إلى عمر  18سنة.
ودعا الى «تعزيز قدرات الجيش
اللبناني ،ع���ددا ً وع��ت��اداً ،وحماية
دوره الوطني ،والوقوف معه في كل

 ...ومراد يلقي كلمته
المهمات التي يقوم بها ،ألنها عامل
أساسي في حفظ االستقرار ،وإشعار
المواطنين باألمن واألمان ،والتأكيد
على تكامله مع المقاومة ،والحرص
على الثالثية ال��ذه��ب��ي��ة :الجيش
والشعب وال��م��ق��اوم��ة ،التي حمت
لبنان ،ووضعت ح��دا ً لالعتداءات
الصهيونية على الوطن».
وش���دد م���راد على «أن تتكامل،
بالمزيد من التنسيق ،أدوار القوى
األمنية بكل مكوناتها وأن تتفاعل في
ما بينها كمؤسسات ،حتى في ظل
التنافس على الفوز بقصب السبق،
وضمن ه��ذه ال��رؤي��ة ،ف��إن الغطاء
السياسي ل�لأم��ن ،يجب أن ينأى
عن التسييس ،ألن في ذل��ك ض��ررا ً
على الناس ،وعلى الوطن ،وعلى
المؤسسات نفسها».
ورأى ف��ي قضية العسكريين
المخطوفين« ،التي يتداخل فيها
السياسي باألمني ،والتي كان يمكن
منذ البدء أن ال يكون السياسيون
كأفراد طرفا ً فيها ،إنما يجب أن تكون
السياسة كمنظومة حكم ودولة ،هي
التي تتولى مسؤولياتها».
وق���ال« :ال يجوز رف��ض الهبات
العسكرية التي عرضتها الجمهورية
االس�لام��ي��ة االي��ران��ي��ة ع��ل��ى ال��وف��د
العسكري الذي زار طهران برئاسة
وزير الدفاع مؤخراً».
وقال «آن األوان لمراجعة السياسة
الخاطئة التي تمثلت بنظرية النأي
بالنفس وأثبتت األح��داث ضررها
الكبير على لبنان وتناقضت مع كل
المعاهدات واالتفاقات ناهيك عن
العالقات الموضوعية والمصيرية
التي تربط لبنان وسورية وكأنهما
توأمان ال ينفصالن».
ودع����ا إل���ى اع��ت��م��اد التخطيط
مبدأ للتنمية الشاملة ف��ي جميع
ال��ق��ط��اع��ات ،ال��زراع��ي��ة والتجارية
والصناعية واإلص��رار على معايير
ال���ج���ودة ف��ي��ه��ا جميعها ،ووض��ع
ال��ق��وان��ي��ن ال��م�لائ��م��ة لحمايتها،
ولقدرتها على المنافسة».
وأش���ار م��راد إل��ى أن��ه آن األوان
لخطوة ج��ري��ئ��ة ،حتى ول��و كانت
مكلفة مادياً ،لحل مشكلة الكهرباء
جذرياً ،باعتبارها قطاعا ً إنتاجياً،

(أكرم عبد الخالق)
أكثر منه استهالكياً ،ويملك لبنان
من مقومات انتاجه الكثير ،وبأكالف
مقبولة وم��ع��ق��ول��ة ،وب��خ��اص��ة إذا
أحسنا استثمار الطاقة الشمسية،
وطاقة الرياح.
كما دعا إلى تعزيز تنمية الموارد
البشرية ،بإعطاء قوة دفع مناسبة،
للتعليم اإللزامي حتى عمر الـ 15
سنة ،وبتحفيز االلتحاق بالتعليم
المهني والتقني ،وتنويع مجاالته.
وأش���ار إل��ى أهمية إع��ط��اء القطاع
الصحي األفضلية ليستمر األه��م
واألك��ث��ر ت��ط��وراً ،محليا ً وع��رب��ي��اً،
وتشجيع االستثمار بالمجمعات
ال��ص��ح��ي��ة ،ال��ت��ي يجمعها قاسم
م��ش��ت��رك ب��ال��س��ي��اح��ة ،وت��ح��م��ل
خصائص االستجمام.
م��ن ناحية أخ���رى ،نظمت كلية
االع��ل�ام ف��ي ال��ج��ام��ع��ة اللبنانية
الدولية ،لقا ًء حواريا ً لتفعيل دور
الشباب في المجتمع ،فاستضافت
وزي��ر العدل السابق بهيج طبارة،
وعضو المكتب السياسي في تيار
ال��م��رده فيرا يمين ،وحضر اللقاء
رئيس الجامعة الوزير السابق عبد
الرحيم مراد.
وت��ح��دث ط��ب��ارة ع��ن الطائفية
ال��ع��م��ي��اء ،م���ؤك���دا ً «أن��ه��ا لألسف
م��وج��ودة ف��ي مجتمعنا منذ عقو ٍد
طويلة ،وال يمكن إلغائها بسهولة،
ّ
وتفشيها في نفوس
نظرا ً الى قِدمها
الكثيرين».
وأش���ارت يمين ب��دوره��ا إل��ى أن
مفهوم العلمانية الحقيقي ضرب،
«حتى بات مرتبطا ً باإللحاد وهذا
غير صحيح» ،ولفتت الى مدى تأثير
الصهيونية في الغرب ،والتي قضت
على الكثير من المفاهيم ،وتطرقت
الى السعي الدؤوب من قبل الكثيرين
لتشويه جوهر الديانتين المسيحية
واالسالمية» .وتوجهت بالشكر الى
الرئيس السوري بشار االسد الذي
قال« :انا دولتي علمانية».
وش��دد م��راد من جهته على «أن
ال��وط��ن لجميع اب��ن��ائ��ه ،فأكد على
الدور المسيحي في بلدنا ،وأهميته
في الحفاظ على استقرار المنطقة،
والوقوف في وجه األطماع الخارجية
وبناء وطنٍ متوازن».

فتحعلي يزور الداود ووهاب
بحث سفير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية محمد فتحعلي مع األمين
العام لـ «حركة النضال اللبناني
العربي» فيصل الداود في منزله في
اليرزة األوضاع السياسية واألمنية
في لبنان والمنطقة.
وأك��د ال���داود «ان مساندة إي��ران
لمواقفنا وقضايانا أفشلت المخطط
ال��ت��ك��ف��ي��ري ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق
ولبنان ،وان إيران سند أساسي أيضا ً
لشرفاء العالم ،وهي تقف الى جانب
المستضعفين ،وكل القضايا العادلة
لشعوب العالم».
وزار فتحعلي أيضا ً رئيس حزب
التوحيد العربي وئ��ام وه��اب ،وأكد
الجانبان «ضرورة دعم الجيوش في
لبنان وسورية والعراق والمقاومة
لمواجهة خطر اإلرهاب التكفيري في
المنطقة».
بعد اللقاء ،أثنى وهاب على دور
«إي���ران التي تحتضن ك��ل حركات
المقاومة في المنطقة والتي لم تقصر
يوما ً ال في فلسطين وال في لبنان وال
في كل االماكن التي كانت حركات
المقاومة بحاجة إليها ،والتي تقدم
الدعم اليوم لصمود سورية ولبنان

الداود وفتحعلي
وال���ع���راق ،وال���ى ه���ذه ال��م��واج��ه��ة
الكبيرة التي نخوضها في مواجهة
اإلره���اب» ،الفتا ً إلى «أن إي��ران هي
أول م��ن أدرك ال��خ��ط��ر التكفيري
واإلرهابي في المنطقة عندما كانت
بعض ال���دول األوروب��ي��ة والغربية
غارقة في بعض الشعارات الكاذبة
والرنانة ،والتي بدأت تنعكس سلبا ً
عليها عندما ك��ان��وا يتحدثون عن

(أحمد موسى)
تغيير وربيع ومعارضات ،وتبين
بعد كل هذه التجربة أن المعركة هنا
بين محورين :إرهابي وآخر يرفض
اإلرهاب بقيادة الجمهورية اإلسالمية
وبمشاركة الجيوش ف��ي المنطقة
الجيش العراقي والسوري واللبناني
الذين يلعبون دورا ً كبيرا ً ويحظون
بدعم كبير من إيران في مواجهة هذا
الوحش التكفيري».

