حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /الثالثاء  27 /كانون الثاني  / 2015العــدد 1694
Sixth year / Tuesday / 27 January 2015 / Issue No. 1694

عدوى االنفتاح �إلى «الجماعة»
} هتاف دهام
عاشت الجماعة االسالمية في لبنان مع بداية الفوضى التي
حلت باإلقليم ارتباكا ً سياسيا ً واضحاً ،تمثل في تدهورعالقاتها
مع مختلف األحزاب السياسية المنضوية في فريق  8آذار.
تأثرت الجماعة االسالمية بالمناخ االقليمي العام ،فحجمت
عالقتها بالقوى السياسية المقاومة .تبحث اليوم على غرار
حركة حماس عن السبل لتقويم وضعها بعد االنهيار الذي لحق
باإلخوان المسلمين في سورية ومصر وتونس.
ل��م يعد بإمكانها انتظار ع��ودة اإلخ ��وان إل��ى م��ا ك��ان��وا عليه
قبل ما يسمى «الربيع العربي» .بدأت االنفصال التكتيكي عن
مسارهم في المنطقة ،فهي ال تريد تح ّمل عبء فشل السياسة
اإلخوانية في الداخل اللبناني.
ق ّررت الجماعة االنفتاح على ك ّل القوى السياسية من دون
قصرت في إيصالها في شكل
استثناء لتوضيح صورتها التي ّ
صحيح الى اللبنانيين ،كما يؤكد المسؤول السياسي للجماعة
في بيروت عمر المصري لـ«البناء» .بعد الحوار المفتوح مع
عضو تكتل التغيير واإلص�لاح النائب آالن عون ،وال��ذي شمل
القضايا السياسية والثقافية والفكرية التي ينطلق منها التيار
الوطني الحر ،والمشتركات التي يمكن اللقاء فيها مع الجماعة
على المستوى الوطني ،تستعد الجماعة كما يقول المصري إلى
حوارات مع حزب الله ،حزب الكتائب ،الحزب السوري القومي
االجتماعي ،وتيار المرده ،في إطار الحوارات المفتوحة التي
تنظمها مع الشخصيات والقيادات السياسية في  8و 14آذار.
وكانت الجماعة ضيّقت من عالقتها مع حزب الله من دون أن
ّ
بغض
تصل إلى ح ّد القطيعة التامة مع بداية األزمة السورية،
النظر عن أنّ العالقة مرت بمحطات عدة .كان أبرزها محطة ما
بين عام  2005وعام  2007حيث تراجعت لتصل إلى ح ّد الجفاء،
لتعود وتنشط في عام  ،2008وتتط ّور من خالل االجتماعات
الدورية التي كانت تعقد بين الجانبين وصوالً إلى الزيارة التي
قام بها رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم
امين السيد إلى مركز الجماعة في بيروت ،لتحافظ العالقة على
وتيرتها إل��ى حين بداية االزم��ة السورية ،حيث تراجعت الى
الح ّد االدن��ى ما بين  2013و ،2014وانحصرت باالتصاالت
الشكلية ،لكنها على رغم كل ذلك لم تصل إلى حد العداء ،فأي
من الفريقين لم يجاهر بالمواقف الحادة المتشنجة.
وف �ي �م��ا ي��ؤك��د األم �ي��ن ال �ع��ام ل�ل�ج�م��اع��ة االس�لام �ي��ة ابراهيم
المصري لـ«البناء» «أن العالقة ال تزال فاترة مع حزب الله ،وأن
اللقاءات معه محصورة في الشق األمني ال سيما في صيدا،
وب�ي��روت ،ومعدومة على المستوى السياسي ،نتيجة تدخله
في األزم��ة السورية» ،يرى المسؤول السياسي للجماعة في
ب�ي��روت «أن األزم��ة ال�س��وري��ة ف��رق��ت الجماعة ع��ن ح��زب الله،
لكن على رغم ذلك فهناك نقاط وقواسم مشتركة بيننا ،لجهة
مقاومة «إس��رائ�ي��ل» ،والخلفية العقائدية ،إضافة إل��ى مقاومة
حزب الله للفتنة السنية – الشيعية».
وعليه انتقلت ع��دوى الحوار ال��ذي بدأ بين حزب الله وتيار
المستقبل إلى الجماعة االسالمية ،فقررت التواصل مع مختلف
االفرقاء السياسيين من دون تمييز ،وجرى تواصل بينها وبين
أكثر من مكون سياسي ،على غرار الحزب الشيوعي والقوات
والتيار الوطني الحر .وها هي تستعد للمزيد من الحوارات،
من أجل توضيح ص��ورة الجماعة عند ال��رأي العام ،ومن أجل
تخفيف االحتقان ،على المستوى الداخلي .فالقواعد الشعبية
عندها «نقزة» من الطرف اآلخ��ر ،وه��ذا يتطلب اللقاء والحوار
لتبديد ال�ه��واج��س وال �م �خ��اوف .ف�لا خ�ي��ار أم��ام اللبنانيين اال
االلتقاء مع بعضهم بعضا ً كما يقول الشيخ عمر المصري.
ليس م��ن توجه عند الجماعة االس�لام�ي��ة لتوقيع أي وثيقة
تفاهم م��ع االح��زاب السياسية ،فما يجري ال يتعدى سياسة
االن�ف�ت��اح ،ال سيما على التيار الوطني ال�ح��ر ،ال��ذي ك��ان على
خصام معه ،حتى عندما كان رئيس تكتل التغيير واالصالح
العماد ميشال عون في صلب  14آذار في عام .2005
وذك� ��رت أوس� ��اط ف��ي ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ل �ـ«ال �ب �ن��اء» ،أن
الحديث كان فجا ً في اللقاء الذي جمع النائب عون مع مسؤولي
الجماعة في عائشة بكار ألكثر من ساعتين عند طرح الكوادر
«اإلس�لام�ي��ة» ت�س��اؤالت ح��ول موقف العماد ميشال ع��ون من
أه��ل السنّة في لبنان ،وك��ان رد النائب العوني أن الجنرال لم
يهاجم أهل السنّة على االطالق ،وجل ما كان يتناوله في خطابه
المجموعات االره��اب�ي��ة .وعلى رغ��م بعض «التوتر الكالمي»،
ف��إن اللقاء األول بين الجماعة وال�ت�ي��ار ال�ع��ون��ي ،وف��ق الشيخ
عمر المصري ،كسر حواجز كثيرة وسيستكمل ،وإن اللقاءات
األخ��رى ستتابع البحث ف��ي الملفات الخالفية ال سيما لجهة
نظرة الوطني الحر الى الحركات االسالمية ،والملف السوري،
وتغطية التيار العوني لمشاركة حزب الله في سورية ،فضالً
عن الكتاب البرتقالي ،الذي وفق الجماعة يتناقض مع سياسة
تيار الرابية الذي دخل في لعبة المحاصصة والتسويات.

حزب اهلل يع ّزي بعبد اهلل
وعون �إلى ال�سعودية

الساحلي والمقداد يقدّمان التعازي لعسيري
غادر رئيس تكتل التغيير واالص�لاح النائب العماد
ميشال ع��ون إل��ى السعودية ،لتقديم واج��ب العزاء
بالملك عبدالله بن عبدالعزيز ،يرافقه وزير الخارجية
والمغتربين ج��ب��ران باسيل ،بحسب بيان للمكتب
االعالمي لعون.
وفي قاعة مسجد األمين  -وسط بيروت واصل السفير
السعودي علي عواض عسيري وأركان السفارة لليوم
الثالث على التوالي تقبل التعازي بالملك عبدالله.
وحضر معزيا ً الرئيس امين الجميل ،الدكتور رفعت

المعركة واحدة واال�ستهداف واحد
العميد مصطفى حمدان



(أكرم عبد الخالق)
بدوي ممثالً الرئيس الدكتور سليم الحص ،وفد من حزب
الله ضم النائبين علي المقداد ون��وار الساحلي ،مدير
مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري ،والوزراء:
الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب حناوي،
التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ،الخارجية
جبران باسيل ،العدل أش��رف ريفي ،المهجرين أليس
شبيطني ،وآالن حكيم ،وشخصيات سياسية وثقافية
ونقابية واعالمية ودينية وعسكرية وأمنية وديبلوماسية
وجمعيات وهيئات نسائية وحشود شعبية.

المو�سوي :لتجاوز االنق�سامات
واالتحاد خلف الجي�ش والمقاومة
ش��دّد عضو كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب ن��واف
الموسوي على «أن المقاومة حققت ما حققته بفعل
االحتضان الشعبي واالستعداد للتضحية ،وهي كما
عودتنا على تقديم التضحيات والثبات وعدم التراجع،
هي اليوم صلبة وراسخة ومص ّممة على التقدم إلى
األمام وواثقة بقدرتها على إلحاق الهزيمة بالعدو أكثر
من أي وقت مضى ،وكما في كل مواجهة تصدى فيها
المقاومون للمعتدي «اإلسرائيلي» وغيره وكانت اليد
العليا للمقاومين ،وهكذا كانت وستكون دائماً».
وقال الموسوي في كلمة له خالل احتفال تأبيني في
بلدة العباسية الجنوبية« :إن لبنان تع ّرض العتداءين
موصوفين هما في الحقيقة من طبيعة واحدة ،وبينهما
تنسيق ميداني وسياسي ،فالمقاومة تعرضت العتداء
من قبل العدو الصهيوني نال من شبانٍ في مستوى
القيادة العمالنية والجهاد الميداني ،وكذلك الجيش
اللبناني من قبل المجموعات التكفيرية ،وما حصل ال
يحمل في طيّاته التزامن العفوي التلقائي بقدر ما أنه
يرمز إلى طبيعة الصراع الذي نخوضه نحن كلبنانيين
أك ّنا شعبا ً أو جيشا ً أو مقاومة ،فنحن نخوض معركة
مفروضة علينا في سورية ولبنان ،ولم يعد يحق ألي
أحد كان أن يلتبس في شأن المعركة في سورية ،فهي
ليست صراعا ً بين ثوار ونظام أو بين معارضة وسلطة،
بل إن ما يجري فيها هو حرب يش ّنها أع��داء المقاومة
الذين باتوا واضحين ويتمثلون بـ«اإلسرائيليين»

وحلفائهم التكفيريين ،وذلك بهدف إسقاطها من موقع
المقاومة ،ففي الجوالن وعلى مرأى من األمم المتحدة
والجهات جميعا ً يجري تنسيق ميداني بين المجموعات
قصرت المجموعات
التكفيرية والعدو الصهيوني ،فإذا ّ
التكفيرية تقدّم العدو ليواجه المقاومة وجها ً لوجه،
وهذا ما حصل في القنيطرة».
وأشار الموسوي إلى «أن اللبنانيين مدعوون جميعهم
لتجاوز انقساماتهم السياسية واختالفهم في الرؤى
والتقييم ،إذ إن العدوان الذي يتعرضون له ال يطاول
فئة دون غيرها ،فهو إن طاول المقاومة في الجوالن فإنه
يطاول اللبنانيين جميعاً ،وإذا طاول الجيش اللبناني
فإن هذا الجيش هو تعبير عن اللبنانيين جميعا ً أيضاً،
ولذلك توجب المسؤولية الوطنية اليوم أن نقف جميعا ً
من أي موقع ك ّنا متحدين وراء الجيش والمقاومة في
الحرب المفروضة عليهما من جانب العدوين الصهيوني
والتكفيري ،فلبنان لم يعد يحتمل انقساما ً يضعفه ،بل
رص كل قواه في مواجهة أعدائه».
هو في حاجة إلى ّ
وسأل الموسوي« :لماذا التأخير في تزويد الجيش
اللبناني بما يحتاجه من سالح مالئم ومن ذخيرة كافية
وهو يتعرض لما يتعرض له؟ فالزعم بأن ث ّمة تعقيدات
بيروقراطية تحول دون ذلك يف ّندها أن الدول الغربية
إذا شاءت إيصال الذخائر والسالح إلى الذين يقاتلون
التكفيريين فهي تفعل من دون المرور بالبيروقراطية
وهذا ما شهدناه في العراق أو في أفغانستان».

«الإدارة» عر�ضت تح�سين ا�ستقاللية الق�ضاء
وفرعيتها تابعت قانون االنتخابات
ارجأت لجنة اإلدارة والعدل دراسة المقترحات المقدمة
من مجلس شورى الدولة من أجل تعزيز االنتاجية والتسريع
في البت باألمور القضائية واستقاللية القضاء والمحاسبة
والمساءلة في القضاء الى جلسة تعقد يوم االربعاء في 4
شباط المقبل.
وتوافقت اللجنة التي اجتمعت أمس برئاسة النائب روبير
غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب
األعضاء،على تصنيف القائمقامين الى فئتين :فئة الموظفين
الذين امضوا في الخدمة عشر سنوات ويحملون إجازة في
المواضيع التي تتعلق بهذا االمر وأكملوا دورة تدريبية،
والفئة الثانية هي التي تتعلق بموظفي االدارة الذين يحملون
إجازة في الحقوق اللبنانية شرط ان يكون قد بلغ الخامسة
والثالثين وما فوق أي القائمقام ،ألنه يتولى مهمة كبيرة الى
جانب أنه يتسلم احيانا ً مهمات بلديات منحلة.

وبحثث اللجنة أيضا ً في اقتراح قانون مقدم يتعلق بزيادة
سقف الضريبة على القيمة المضافة من  150الى  300مليون
وهو اقتراح بتعديل المادة  3من قانون الضريبة على القيمة
المضافة .وأشار النائب غانم إلى «فريق أيد هذا االقتراح
وفريق آخر لم ي َر ضرورة وضع الضريبة ألنها تخلق مشاكل
في وزارة المال ،وطالب بأن تضع وزارة المال دراسة بهذا
الخصوص لمعرفة ما هي المشاكل التي ستطرأ بالنسبة الى
الوزارة والمكلفين».
وتابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة االدارة والعدل
والمكلفة درس قانون االنتخابات النيابية في جلسة عقدتها
برئاسة النائب ن��وار الساحلي وحضور ال��ن��واب :غسان
مخيبر ،سمير الجسر ،سرج طورسركيسيان مناقشة قانون
االنتخابات النيابية حيث استمعت الى آراء ومالحظات
الهيئات النسائية حول الكوتا.

لقاء الأحزاب يتمنى على الملك �سلمان
تنفيذ الهبة ال�سعودية لت�سليح الجي�ش
أشادت هيئة التنسيق في لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية في بيان اثر إجتماعها الدوري ،بـ»بطوالت الجيش وتضحياته
في سبيل حماية لبنان من اإلرهاب التكفيري» ،معتبرة «أن ما حصل في
جرود رأس بعلبك هو استمرار لالستهداف اإلرهابي للبنان والمدعوم من
دول إقليمية كان لها الدور األساسي في تقوية هذه الجماعات التكفيرية
اإلرهابية ومدها باألموال والسالح ،وال��ذي دفع لبنان بسببه خسائر
كبيرة من خيرة أبنائه العسكريين والمقاومين».
ولفتت الهيئة إلى «أن أبطال الجيش من ضباط وجنود إنما يقاومون
باللحم الحي وبالقليل من اإلمكانات المتوافرة لديهم ،بانتظار القرار
الدولي واإلقليمي بتسليح الجيش وع��دم وضع العراقيل أم��ام الدول
الراغبة بدعمه في مواجهة االعتداءات التي يتعرض لها من أي جهة
أتت» ،مؤكدة وقوفها إلى جانب «المؤسسة العسكرية في الحرب التي
تخوضها ،من دون أي تحفظ».
وتقدمت الهيئة بالتعزية من السعودية بوفاة الملك عبد الله ،متمنية
على «خلفه أن يكون على مستوى تطلعات وآمال الشعوب العربية الراغبة
بالتحرر من التبعية والتسلط واإلحتالل ،وعلى رأسها الشعب الفلسطيني
المظلوم الذي ما زال يعاني من اإلحتالل الصهيوني وجرائمه وقهره في
شكل يومي ،مرورا ً بالشعب السوري الذي يدفع ثمن تآمر الغرب وبعض
األنظمة العربية والكيان الصهيوني على دولته ،واستجالب أشرار العالم
ليعيثوا فيه فسادا ً وقتالً في محاولة فرض اإلرادة الصهيو-أميركية عليه،
إلى شعب البحرين المسالم الذي يرفض اللجوء إلى العنف للمطالبة
بحقوقه المشروعة ،وص��وال ً إلى الشعب اللبناني الذي عانى وما زال
يعاني من اإلعتداءات الصهيونية والتكفيرية ،ويدفع ثمن تمسكه بخيار
المقاومة في مواجهة األخطار التي تحيط به».
وتمنت على «الملك السعودي إعطاء القرار الحاسم بتنفيذ الهبة
السعودية لتسليح الجيش ،حفظا ً للبنان وصونا ً لكرامته» ،داعية
«الحكومة اللبنانية والشخصيات السياسية التي قدمت واجب العزاء
كتعبير صادق عن األخالق العربية في التضامن والمواساة ،أن تتوجه
إلى أهالي شهداء الجيش اللبناني لمواساتهم وشكرهم على ما قدموه في
سبيل عزة الوطن ،وكذلك بالتوجه إلى كل الدول والقوى المؤثرة إلنهاء
أزمة العسكريين المخطوفين».
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ال �س�لام وال��رح �م��ة ع�ل��ى أرواح ش �ه��داء المقاومة
ورجال الله الذين سقطوا على أرض الجوالن بسالح
«إسرائيلي» .انّ استشهاد المقاومين ومعهم اللواء
االي��ران��ي محمد ع�ل��ي ال �ل��ه دادي ي �ن��درج ف��ي سياق
الصراع الطويل الذي استطاعت خالله المقاومة في
لبنان وحزب الله على وجه الخصوص امتالك قدرات
جد ّية تهدد الوجود «اإلسرائيلي» وان استشهادهم لن
يؤثر بتاتا ً على استمرار العمل المقاوم بمستوياته
االستراتيجية العليا ،و»إس��رائ�ي��ل» ت��درك ذل��ك جيداً،
ذلك ان العدو الصهيوني قام بتنفيذ هذه العملية بعد
ان اكتملت معالم العملية العسكرية الناجحة من خالل
االستخبارات وم��ن خ�لال مراقبة المواقع وغيرها،
فالطبيعة الجغرافية للعملية العسكرية «االسرائيلية»
ف��ي القنيطرة التي تبعد  6كلم ع��ن منطقة اإلحتالل
«اإلسرائيلي» في الجوالن في هذا التوقيت ورمزية
األشخاص تثبت أن األم��ور المخفية في هذه العملية
أكثر من المعلنة ،كل هذه الخصوصيات تحتّم وجوب
التدقيق قبل الحديث ع ّما اذا كانت «إسرائيل» ستتح ّمل
تبعات الرد أم ال.
في هذا اإلط��ار ،أطرح العديد من االحتماالت التي
برزت في العقل التحليلي العسكري «اإلسرائيلي» من
خالل اإلعالم او المواقع «االسرائيلية» االستخباراتية
والعسكرية المتخصصة ومنها:
 - 1وض� ��ع ال� �س ��م ف ��ي م� �ي ��اه وزارة ال ��دف ��اع
«اإلسرائيلية».
 - 2إطالق صاروخ خارج بقعة الـ 1701في جنوب
لبنان يحمل رأسا ً متفجرا ً بين الـ  500او الـ  750كلغ
على ق��اع��دة بحرية عسكرية او منصات استخراج
البترول في المياه االقليمية لفلسطين المحتلة.
 - 3ق�ي��ام  10ط��ائ��رات او أك�ث��ر م��ن دون طيار
بتدمير مجموعة أبنية عسكرية في تل أبيب أو غيرها.
 - 4دخول  4او  5استشهاديين الى المطاعم التي
يرتادها الجنود اإلسرائيليون او الى المحطات التي
يستقلّون منها الحافالت المدنية.
 - 5احتالل مستعمرات قريبة من الحدود عبر
الخروج من االنفاق التي أصبحت حقيقة واقعة لدى
العقل العسكري «االسرائيلي».
 - 6استخدام صواريخ مضادة للطائرات إلسقاط
طائرات حربية «إسرائيلية» او ط ّوافات فوق األراضي
الفلسطينية المحتلة.
وه �ن��اك الكثير م��ن الترجيحات الغ�ت�ي��ال مديري
محطات ال�م��وس��اد ف��ي مختلف أن�ح��اء العالم وغيره
الكثير من االب��داع في الفعل المقاوم ،هذه العمليات
واردة ألن قيمة المقاومة هي في قدرتها على كبس
الزر ،فعلى رغم امتالك الجيوش العربية األطنان من
األسلحة والطائرات والصواريخ ونواطير الغاز والكاز
لم يتركوا قطعة سالح إال ووضعوها في مخازنهم ،اال
أنهم ال يملكون قرار كبس الزر في حين يمتلك السيد
حسن نصر الله القرار في كبس زر اإلطالق.
وهنا ال بد من التأكيد أن المقاومة لم تخسر من
جاهزيتها وقدرتها على توجيه الضربة المالئمة في
المكان المالئم وهي تمتاز في تطوير قدراتها وإبداعها
في تنفيذ عملياتها العسكرية حسب تطور الوقائع على
األرض ،وبالتالي فإن قيمة المقاومة وقدرتها هما في
إدراكها الستخدام قدراتها العملياتية الميدانية ليس
فقط استنادا ً للخطط والسيناريوات الموضوعة انما
وفقا ً للواقع المتغيّر طيلة الوقت في هذا الزمن ،وهنا
أط��رح السؤال اآلت��ي في حال ح��دوث اي احتمال من
الفرضيات عندها ماذا سيفعل نتنياهو؟
ال �م �ل��ف ال � �ن� ��ووي االي� ��ران� ��ي ه���و أول األه�� ��داف
الجيواستراتيجية للعملية التي نفذها العدو الصهيوني
في الجوالن والذي يشكل خطرا ً وقلقا ً وجوديا ً أكيدا ً
على القيادة «اإلسرائيلية» وع�م��وم «اإلسرائيليين»
كما انهم لن يسمحوا باستمرار هذا الملف الى نهاية
المفاوضات ايجابياً ،فكلما اقترب تحديد الموعد يبرز
حراك جنوني في «إسرائيل» كما جرى في الجوالن،
ي�ض��اف ال��ى ه��ذه األه� ��داف ت��ده��ور ال��واق��ع المأزوم
للمجموعات االرهابية والتخربية في سورية ودير
الزور وحلب وحمص ودمشق التي تديرها «إسرائيل»
ما سيؤدي الى تحقيق االنتصار.
كذلك فال ب ّد من األخذ في االعتبار التغيير القيادي
الحاصل في الجيش اليهودي ،فالمرحلة االنتقالية
التي تشهدها القيادة العسكرية «اإلسرائيلية» بين
رئيس أركان في الجيش «اإلسرائيلي» ،ذلك ألن بيني
غانتس على وش��ك الرحيل ليح ّل محلّه ف��ي شباط
إي��زك��وت ص��اح��ب نظرية (الضاحية دوت��ري��ن) التي
تنص على وجوب تدمير الضاحية والبنى التحتية في
ّ
ظل اقتراب موعد االنتخابات في الداخل «اإلسرائيلي»
وتع ّرض نتنياهو لضغط مضاعف من داخل اليمين
«اإلسرائيلي».
وتجدر اإلش��ارة ال��ى أن هناك جدلية في السباق
للسيطرة على المنطقة العازلة م��ن درع��ا ال��ى قطنة
م���رورا ً ب��ال�ج��والن ال�ت��ي تخضع لسيطرة عصابات
اإلرهاب والتخريب ضد النظام السوري والتي تشكل
تقاطع مصالح «إسرائيلية» سعودية أردنية وأميركية،

في حين ان األتراك يتكبّدون الخسائر من وراء ذلك،
مؤكدا ً ان إسقاط الرئيس بشار األسد هو أشبه بحلم
إبليس بالجنة.
تصب في خانة
من هنا فإن الضربة في الجوالن
ّ
إعطاء المعنويات والقدرة للعصابات اإلرهابية على
انهم ليسوا وحدهم في الميدان فعندما يعجز البديل
يتدخل األصيل.
بالتالي فإن هذه المعركة تدخل في سياق الصراع
ضد العدو الصهيوني «اإلسرائيلي» االستراتيجي،
وبالتالي ف��إن النجاح التكتي «اإلس��رائ�ي�ل��ي» يعطي
للمقاومة وس��وري��ة ال�ق��درة االستراتيجية في ادارة
مخطط الرد العسكري واالستخباراتي األمني ،فهي
ليست نهاية الكون وليست بداية حرب عالمية ثالثة،
كما ان المقاومة وس��وري��ة بخير وس �ت��ر ّد ك��ي ُتعاد
التوازنات والمعادالت إلى واقعها الطبيعي.
ان ال�م�ق��اب�ل��ة األخ��ي��رة ل�لأم�ي��ن ال �ع��ام ل �ح��زب الله
سماحة السيد حسن نصر الله عبر قناة «الميادين»
هي مقابلة مفصلية كونها تتضمن طرحا ً استراتيجيا ً
عالياً ،وقد ش ّكلت إع��ادة تصويب للصراع الحقيقي
في المنطقة بوجود الكيان الصهيوني ،والكالم عن
ّ
تدخل حزب الله في سورية بأنه يهدف الى تحقيق
مصالح إيرانية أو مذهبية أو طائفية كالم ساقط ألن
المعركة األساسية التي يتحضر لها الحزب هي فقط
إزال��ة «إسرائيل» من الوجود وما شهادة المجاهدين
في حزب الله والقيادي في فيلق القدس الشهيد محمد
علي الله دادي إال تأكيد على ذلك ،مع االشارة الى أننا
أصبحنا في المرحلة األخيرة من إعالن االنتصار في
سورية وبعدها سندخل إلى القدس عبر بوابة الجليل
والجوالن.
وحول تصريح رئيس الجمهورية السابق ميشال
سليمان ال��ذي اعتبر خالله أنه من غير المقبول الرد
على «إسرائيل» من لبنان ،فال بد من اإلش��ارة الى أن
المجموعات التي تديرها السفارة األميركية أعطتهم
األوام��ر ب��أن يرفضوا ق��رار المقاومة ال��رد من لبنان
مطمئنا ً إي��اه��م أن��ه سيتم تحييد ال �ـ  ،1701وأن أهل
المقاومة ونحن جزء منهم لسنا خائفين ،وحده الواقع
«اإلسرائيلي» مأزوم ،وسكان المناطق الشمالية بدأوا
بالنزوح باتجاه النقب والمناطق اآلمنة.
كما أن الجبهة اللبنانية ال تقتصر فقط على الواقع
اللبناني ،ف��إذا ات�خ��ذ ال �ق��رار ض��د «إس��رائ �ي��ل» م��ن كل
م�ح��ور المقاومة عندها أي رادار سيمنع ذل��ك ،في
ظل ق��درة المقاومة على ض��رب رأس متفجر يوميا ً
تتراوح زنته بين ال�ـ  500وال�ـ  750كلغ ،وان العدو
«اإلسرائيلي» يدرك جيدا ً القدرة الصاروخية للمقاومة
واالستهداف الذي قام به العدو في الجوالن تعتبره
ق �ي��ادات عسكرية صهيونية وال�ع��دي��د م��ن المجتمع
السياسي «اإلسرائيلي» حماقة ارتكبها نتنياهو.
على الصعيد المصري ،إن رئيس جمهورية مصر
العربية المشير عبدالفتاح السيسي ليس القائد جمال
عبد الناصر غير ان الواقع في مصر واعد في اتخاذ
دورها في تحصين األمن القومي لألمة ،ونحن نشيد
بالقرار االستراتيجي الذي اتخذه المشير السيسي من
أجل حماية وتخفيف تأثيرات انهيار األمة العربية عبر
تشتيتها وتفتيتها بضرب مشروع عصابات «اإلخوان
المسلمين» في المنطقة العربية.
وإن ساحة المعركة القومية األساسية هي سورية
ب�ق�ي��ادة ال��رئ�ي��س ب �ش��ار األس ��د وإن تقييمنا للواقع
ال �م �ص��ري ي�ت��م اس �ت �ن��ادا ً ل�م��ا ي �ج��ري ع�ل��ى األراض ��ي
السورية وإن القيادة المصرية تبذل الكثير من الجهد
بعيدا ً من اإلع�لام من أجل تحصين الواقع السوري
في مواجهة االرهابيين والمخربين ،كما ان إدارة
عصابات «اإلخ ��وان» على مستوى المنطقة تتم من
خالل غرفة عمليات مركزية في تركيا وغرفة عمليات
مالية في قطر لذلك ف��إن تركيا لها دور أساسي في
ذبح أهلنا على أرض سورية العربية وهي تشبه بذلك
العدو الصهيوني.
إن المعركة واح��دة واالستهداف واح��د من أصغر
ش��ارع في دمشق ال��ى فلسطين ال��ى كل أنحاء امتنا
العربية الى طهران الى موسكو وأن محور المقاومة
يرفض التبعية للواليات المتحدة األميركية ويرفض
وج���ود ق ��وة أح��ادي��ة ظ��ال�م��ة ف��ي ه ��ذا ال �ع��ال��م تسمى
الواليات المتحدة األميركية ،وبالتالي فإن مجريات
األحداث في أوكرانيا واإلستهداف في الجوالن أمور
مترابطة ومتشابكة.
أخ �ي��راً ،ب�غ� ّ
�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ه��دف نتنياهو م��ن هذا
االعتداء سواء كان بقرار «إسرائيلي» جامع او بقرار
منفرد منه او بالتنسيق مع الواليات المتحدة االميركية
او غير ذل��ك ،فإننا نؤكد المؤكد ب��أن المقاومين في
ح��زب ال�ل��ه وجهتهم دائ �م �ا ً فلسطين وه��دف�ه��م دائما ً
تحرير كل فلسطين وقدسها الشريف ،وكذلك فإن
هدف المجاهدين في فيلق القدس هو إزالة «إسرائيل»
من الوجود ،وأن قياديي المقاومة ومحور المقاومة
يدركون تماما ً مسؤولياتهم في ال��ر ّد ضمن السياق
االستراتيجي للصراع العربي  -اليهودي.
 أمين الهيئة القيادية
لحركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون

حمدان يلتقي القيادة العامة :المخيمات
لن تكون بيئات حا�ضنة للإرهاب
فرعية االدارة والعدل

«الديموقراطية» تلتقي زا�سيبكين:
لتعزيز الوحدة الوطنية
دعت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين القيادة
الفلسطينية الى «انهاء االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية
وتشكيل حكومة وح���دة وطنية فلسطينية ،تتحمل
مسؤولياتها كاملة ،وتشكيل قيادة وطنية عليا موحدة
في قطاع غزة تأخذ على عاتقها مهمة رفع الحصار بكل
تفصيالته» ،ومواصلة العمل على المستوى الدولي بعد
انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية بتفعيل هذه
المشاركة».
وأكدت في بيان صدر عقب زيارة وفد قيادي من الجبهة
ضم :علي فيصل ،محمد خليل ،سهيل الناطور وعبد الرحمن

عبد الحي ،السفير الروسي الكسندر زاسيبكين ،حرص
الجبهة والشعب الفلسطيني على امن واستقرار لبنان
وموقف اإلجماع الفلسطيني والسياسة المسؤولة التي
اتخذتها الحالة الفلسطينية تجاه الصراع الدائر في لبنان
والمنطقة انطالقا ً من أنها ليست جزءا ً منه» .ولفتت إلى «أن
أولوية الفلسطيني في لبنان كانت وستبقى النضال من اجل
حقوقه الوطنية بخاصة حق العودة والحفاظ على نسيجه
اإلجتماعي من أجل استمرار نضاله النتزاع حق العودة ومن
اجل إقرار الحقوق االنسانية بخاصة حق العمل والتملك
واعمار مخيم نهر البارد وغيرها من الحقوق».

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين
 المرابطون العميد مصطفى حمدان «أن مخيمات الشتاتالفلسطينية على أرض لبنان من أقصى الشمال الى أقصى
الجنوب ،هي تعبير حقيقي عن حق العودة» ،الفتا ً خالل
استقباله مسؤول الجبهة الشعبية  -القيادة العامة في
لبنان ابو عماد رامز على رأس وفد ،الى «ان الفلسطينيين
عائدون الى فلسطين وال بديل لهم عن أرضهم ،وهذا ما يثبت
بأن رهاننا على شعبنا الفلسطيني بعودته الى أرضه هو
رهان صائب» ،مطالبا ً «بعض وسائل اإلعالم بكف شرها
عن المخيمات» ،معتبرا ً «كالمهم عن وجود بيئة حاضنة
لإلرهابيين والمخربين والمطلوبين داخلها ،حق يراد به
باطل ،فمواقف كل الفصائل الفلسطينية والقوى اإلسالمية
والسفارة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير والوفد
الفلسطيني الموحد ،تثبت حقيقة واضحة مفادها أن هذه
المخيمات ال يمكن أن تشكل بتاتا ً تهديدا ً على األمن القومي
اللبناني ،فأهلنا والمسؤولون الفلسطينيون أكدوا بالفعل ال
بالقول أنهم مع اإلستقرار والسلم االهلي في لبنان».
ودع��ا حمدان «الحكومة الى تأمين كافة االحتياجات
اللوجستية للجيش اللبناني بأسرع وقت ،ألنه يقاتل بلحمه
ودمه االرهابيين» ،مجددا ً دعوته الى «وجوب إنشاء وحدات
دفاع وطني تأتمر من ضباط الجيش وغرفة عمليات واحدة
تنظم الشباب الذين خرجوا لمساندة جيشنا الوطني».

أما ابو عماد فأكد من جهته «أن المخيمات الفلسطينية
في لبنان كانت وستبقى وجهتها فلسطين ،ول��ن تكون
بيئات حاضنة لإلرهاب والتخريب» ،مطالبا ً «بعض وسائل
اإلع�لام بالكف عن التحريض على الشعب الفلسطيني
والمخيمات ،ألن ذلك من شأنه تأجيج الفتنة التي يسعى
الى تحقيقها المتربصون شرا ً بلبنان وبالفلسطينيين»،
مشيرا ً الى «أن الوفد الفلسطيني الموحد الذي جال على
المرجعيات اللبنانية بحضور ع��زام األحمد وجه ثالثة
رسائل للدولة اللبنانية ،أولها ان الشعب الفلسطيني
والفصائل الفلسطينية ما زالت على موقفها بحفظ المخيمات
لهويتها الوطنية الفلسطينية ،والرسالة الثانية ان وحدة
الموقف الفلسطيني راسخة في هذا البلد ،لذا فال يراهنّ أحد
على خالف فلسطيني في لبنان ،أما الرسالة األخيرة التي
تؤكد للشعب الفلسطيني بأن الفصائل والقوى الفلسطينية
الوطنية جادة في حماية المخيمات ،وقد نجحنا منذ عام
 2005بإبعاد المخيمات عن كل الخالفات اللبنانية في
ظل تعرض لبنان لهجمة إرهابية تكفيرية تريد إسقاط
لبنان العربي المقاوم لمصلحة المشروع األميركي -
اإلسرائيلي».
وأكد «أن اإلرهابيين شادي المولوي وأسامة منصور
قد غادرا مخيم عين الحلوة الذي يعتبر عاصمة الشتات
الوطني الفلسطيني».

