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تفجير دم�شق ك�شف االرتباط الوثيق بين الع�صابات الإرهابية و«�إ�سرائيل»
هزائم الكيان ال�صهيوني المتكررة تمنعه من �شن حرب جديدة
شكل التفجير اإلرهابي الذي استهدف حافلة زوار لبنانيين في دمشق محور اهتمام مشترك لدى مختلف
وسائل اإلعالم بينما بقيت مواقف األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى شهداء عدوان
القنيطرة مح ّل رصد ومتابعة.
النائب علي المقداد رأى أن هذا المسلسل الصهيوني اإلرهابي واحد والهدف منه ضرب االستقرار في
المنطقة ،مشيرا ً إلى أن هذه الهجمة اإلرهابية ال تستهدف الشيعة فقط ،وما جرى في منطقة العريش في مصر
يؤكد ذلك فهدف هؤالء اإلرهابيين القتل والتدمير.
وأشار عميد الخارجية في الحزب السوري القومي االجتماعي حسان صقر إلى أن توحيد الجبهات ضد
«إسرائيل» هو نهاية لوعد بلفور ،مؤكدا ً أن بقوة المقاومة لن يتجرأ «اإلسرائيلي» على الذهاب إلى الحروب ألن أي
حرب ستكون مكلفة له.
وأكد الباحث االستراتيجي حسن حسن أن تفجير دمشق يعكس االرتباط الوثيق بين العصابات اإلرهابية
وخصوصا ً «جبهة النصرة» بالكيان الصهيوني ،كما يعد اعترافا ً صريحا ً من «جبهة النصرة» بوالئها المطلق
للكيان «اإلسرائيلي» كما أنه يعتبر محاولة من األخير للر ّد على الضربة الموجعة التي وجهتها المقاومة
اإلسالمية في مزارع شبعا.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي غسان جواد أن إيقاف حرب االستنزاف التي يشنها «داعش» و«النصرة»
يتطلب تفعيل التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري للح ّد من تحركاتهما ،الفتا ً إلى أن المقاومة استطاعت
ردع تمادي «إسرائيل» على لبنان والح ّد من تمدد التكفيريين.
واعتبر وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي أنّ تصعيد السيد حسن نصرالله أخيرا ً هو جز ٌء من
الحرب النفسية التي ُت َشن على العدو «اإلسرائيلي» خصوصا ً أن جبهته ضعيفة وهي تتأثر تلقائيا ً بحديث السيد
كونها تصدق كالمه وتأخذ تهديداته بجدية كبيرة.
تداعيات وتفاعالت عدوان القنيطرة وعملية شبعا وكيفية تعامل إيران مع هذه التطورات الدراماتيكية على
الساحة اإلقليمية كانت مدار بحث ومناقشة لدى بعض القنوات الفضائية ،فأكد رئيس لجنة األمن القومي
والسياسة الخارجية في البرلمان اإليراني عالء الدين بروجردي أن الكيان «اإلسرائيلي» طلب من إيران عبر
قناة رسمية عدم التصعيد بعد اعتداء القنيطرة .وأكد بروجردي أن المقاومة سترد على أي اعتداء من قبل
الكيان الصهيوني اإلرهابي ،مشددا ً على أن الرد لن يكون في مكان الجريمة نفسها بل سنحدد المكان والزمان
المناسبين ،كاشفا ً أن بعد استشهاد القائد في الحرس الثوري اإليراني في القنيطرة ،فإن الملف بيننا وبين الكيان
الصهيوني سيبقى مفتوحاً.
التطورات السياسية واألمنية في اليمن كانت في صلب اهتمام المتحاورين لما يمثله هذا الملف من أهمية
استراتيجية تطاول المنطقة بكاملها ،فأكد القيادي في حركة أنصار الله ضيف الله الشامي أن مؤتمر الحوار
الوطني سيخرج بقرارات حاسمة ومصيرية ستغير المسار السياسي لليمن خالل المرحلة المقبلة.

حناوي لـ«الن�شرة» :المكونات ال�سيا�سية
حري�صة على بقاء الحكومة

المقداد لـ«المركزية» :ال ت�أثير لخطاب ن�صرالله
في خطة البقاع الأمنية

اعتبر وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي أنّ تصعيد
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أخيرا ً هو «جز ٌء من
الحرب النفسية التي ُت َشن على العدو «اإلسرائيلي» خصوصا ً أن
جبهته ضعيفة وهي تتأثر تلقائيا ً بحديث السيد كونها تصدق كالمه
وتأخذ تهديداته بجدية كبيرة».
ورأى حناوي أنّ «حديث السيد نصرالله عن تغيير قواعد االشتباك يندرج كذلك في إطار التهديد ،الفتا ً
إلى أ ّنه أبقى األمور ضبابية فقد يعني ذلك أ ّنه قد يستخدم جبهة الجوالن أو قد يعني غير ذلك» ،ولفت إلى
«أنّ وزراء الحزب أ ّكدوا أنّ قيادة حزب الله حكيمة ولن تورط لبنان بحرب ،وهذا ما نحن مقتنعون به».
وذ ّكر حناوي بأن «العملية التي نفذها حزب الله أخيرا ً تمت في أرض شبعا المحتلة وبالتالي المقاومة
مشروعة هناك بحسب القوانين الدولية والبيان الوزراي ،وذلك ال يعني أن الحزب أخذ من الدولة قرار
الحرب والسلم».
ورجح حناوي أن ال تكون هناك تداعيات إضافية لعملية شبعا ،الفتا ً إلى «أنّ الحزب ال يسعى إلى الحرب
ّ
لك ّنه في حال اعتدي عليه لن يسكت وهذا ما أ ّكده نصرالله في إطاللته األخيرة» .واستبعد أن تؤدي األحداث
األخيرة إلى زعزعة الكيان الحكومي ،الفتا ً إلى أنّ «ك ّل المكونات السياسية حريصة على بقاء حكومة
المصلحة الوطنية كقوة تنفيذية بغياب رئيس الجمهورية».
وأسف حناوي لربط األزمة الرئاسية باألزمة السورية ،معتبرا ً أ ّنه وبما أن األزمة األخيرة طويلة فذلك
يعني أنّ أزمتنا ستكون أيضا ً طويلة إذا لم يبادر المسيحيون إلى االتفاق على رئيس يضع حدا ً للشغور
الرئاسي .وأضاف« :لألسف ال مساحة مشتركة بين طرفي الصراع في سورية ،ولعل ما حصل في موسكو
أخيرا ً أ ّكد أن الحل ال يزال بعيد المنال».
واعتبر حناوي أنّ «مسار الحوار الذي تنتهجه القوى السياسية في الداخل أثبت فعاليته في أكثر من
محطة وآخرها بعد عمليتي القنيطرة وشبعا بحيث شعرنا بنوع من التضامن الوطني» .وأوضح أنّ «الحوار
الحاصل لجم إشكاالت داخلية كبرى كانت لتنشأ لجهة إشكالية من يمسك بقرار الحرب والسلم وغيرها من
القضايا ،لكن األحداث األخيرة أثبتت أن ك ّل األفرقاء حريصون على استمرار هذا الحوار ومقتنعون بأهمية
الوحدة الوطنية في ظل األوضاع المتفجرة في المنطقة».

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد «أننا ما
زلنا ننتظر البدء بتطبيق الخطة األمنية في البقاع منذ فترة
طويلة ،وأهل البقاع يطالبون الدولة بفرض األمن في منطقتهم
ليتمكنوا من العيش بسالم وأم��ان ،فليس الجميع مطلوب إلى
العدالة ،عدد المطلوبين ال يتجاوز العشرات وال غطاء فوق أحد من أي فريق سياسي» ،مؤكداً« :أن ال
عالقة للخطة األمنية في البقاع بخطاب األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله».
وعن استهداف «جبهة النصرة» للزوار اللبنانيين في العاصمة السورية ،أكد« :أن يوما ً بعد
يوم يُثبت وحدة الهجمة الصهيوتكفيرية ،واليوم أثبتت هذه الجريمة أن المشروعين الصهيوني
والتكفيري واحد ،ولهذين المشروعين األهداف ذاتها والخطط عينها التي تصب في مصلحة العدو
«اإلسرائيلي» والتكفيري».
ورأى أن «هذا المسلسل الصهيوني اإلرهابي واحد والهدف منه ضرب االستقرار في المنطقة»،
مشيرا ً إلى «أن هذه الهجمة اإلرهابية ال تستهدف الطائفة الشيعية فقط ،وما جرى في منطقة العريش
في مصر يؤكد ذلك ،هدف هؤالء اإلرهابيين القتل والتدمير».
وعن إمكان تمني حزب الله من مناصريه االمتناع عن تنظيم رحالت جماعية عبر الب ّر السوري
في ظ ّل هذه الظروف األمنية الصعبة ،قال المقداد« :إن الحيطة والحذر واجبان لكن هذا العشق ألهل
البيت يدفع بالزوار اللبنانيين إلى الذهاب إلى المقامات الدينية لكن سنطلب ذلك في المستقبل».

�صقر لـ«�أو تي في» :بقوة المقاومة لن يتجر�أ
�شن الحروب �ضدنا
«الإ�سرائيلي» على ّ
أشار عميد الخارجية في الحزب السوري القومي االجتماعي
حسان صقر إلى أن «توحيد الجبهات ضد «إسرائيل» هو نهاية
لوعد بولفور» .وأوضح أن «العملية التي قامت بها المقاومة ضد
ّ
الحق الذي أقره مجلس الوزراء في
«إسرائيل» في شبعا تأتي ضمن
ً
بيانه الحكومي» ،مؤكدا ً «أنها ال تشكل خرقا للقرار .»1701
ولفت صقر إلى أن «القرار في األمم المتحدة في موضوع عملية شبعا إذا كان لمصلحتنا يوضع في
األدراج ،وإذا كان لمصلحة «إسرائيل» يتم تعيين مبعوث أممي لتذكيرنا به كل يوم» ،مؤكداً« :أن بقوة
المقاومة لن يتجرأ «اإلسرائيلي» على الذهاب إلى الحروب ألن أي حرب ستكون مكلفة له».

جواد لـ«�أل بي �سي» :المقاومة ا�ستطاعت
ردع «�إ�سرائيل» والح ّد من تم ّدد التكفيريين
اعتبر الكاتب والمحلّل السياسي غسان جواد أنّ «اإلرهاب يسعى
إلى ضرب التنوع في المنطقة ،كما حصل مع المسيحيين واأليزيديين
في العراق وأكثر من منطقة» ،مشيرا ً إلى «أنّ من مهمات القوى
التكفيرية أيضا ً ضرب ّ
حق عودة الفلسطينيين بتعزيز منطق الدولة
اليهودية التي تسعى إليها «إسرائيل»».
ورأى جواد أنّ «»جبهة النصرة» و»داعش» يطبقون أجندة «إسرائيل» بشك ٍل واضح ،مستذكرا ً كالم قائد
الجيش العماد جان قهوجي بسعي تنظيم «داع��ش» للوصول إلى منفذ بحري في لبنان» ،وقال« :حراك
اإلرهابيين ال عالقة له بأجندة اللبنانيين ،واليوم إليقاف استنزاف «داعش» و»النصرة» بات من الضروري
جدا ً تفعيل التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري للح ّد من تحركاتهما».
ورأى جواد أنّ «حزب الله يتعاون مع الجيش اللبناني في مسألة مواجهة التكفيريين ،وهذا األمر يريح
اللبنانيين» .ولفت إلى مصلحة الدول العربية في التنسيق مع إيران لمواجهة «إسرائيل» ،قائالً« :هل ّ
تدخل
إيران في لبنان ساند الجنوبيين والمقاومة وحمى اللبنانيين أم أساء إليهم؟ انقسام اللبنانيين على الخيارات
السياسية يسبق أحداث  2005وله عالقة بصيغة النظام اللبناني ،فبدل تخوين حزب الله يجب األخذ بهواجس
فئة كبيرة من اللبنانيين» ،وسأل جواد« :هل تستطيع الحكومة أن تحمي لبنان من «إسرائيل» والتكفيريين،
وطالما ال يت ّم تسليح الجيش اللبناني بالسالح ال يمكن على اإلطالق نزع سالح المقاومة ،أل ّنه يجب إيجاد
بديل يحمي الجنوبيين» ،وقال« :تجب طمأنة حزب الله بعد تقديم كل هذه التضحيات ،فكما للسنة هواجسهم
وللمسيحيين مخاوفهم لدى الشيعة هواجسهم ومخاوفهم ،والحرب على اإلرهاب الذي يضرب العالم بأسره
ال عالقة لها بحزب الله وأجندة اللبنانيين ،والمقاومة استطاعت ردع تمادي «إسرائيل» على لبنان والح ّد من
تمدد التكفيريين ،وهذا األمر تجب تهنئة حزب الله ألجله ال التطاول عليه».

ح�سن لـ«�أنباء فار�س» :ا�ستهداف الزوار
في دم�شق جريمة حرب بامتياز
أكد الباحث االستراتيجي السوري حسن حسن أن «التفجير
اإلرهابي الذي استهدف حافلة الزوار اللبنانيين والسوريين
المدنيين في دمشق يعكس االرتباط الوثيق بين العصابات
اإلرهابية وخصوصا ً «جبهة النصرة» بالكيان الصهيوني».
وأشار حسن إلى أن «قيادات الكيان الصهيوني أكدت وفي أكثر من مناسبة عبر وسائل إعالمها
أن كالً من «النصرة» و»داعش» و»حركة أحرار الشام» و»ميليشيا الحر» ليست خطرا ً على الكيان
«اإلسرائيلي»» .وأكد أن «هناك ضباط استخبارات «إسرائيليين» يشرفون على عمليات «النصرة»
وغيرها من الميليشيات المسلحة في سورية ،من خالل غرفة عمليات تعطي األوامر لهؤالء اإلرهابيين
لتنفيذ عمليات في داخل سورية تناسب أهداف وتوجهات الكيان وتحاول من خاللها تل أبيب إسقاط
محور المقاومة ،وبالتالي فإن استهداف الزوار في دمشق جريمة حرب بامتياز ،كونها جريمة ض ّد
اإلنسانية وتتخلى من خاللها تل أبيب عن كل قواعد الحرب المتعارف عليها دولياً».
وأشار حسن إلى أن «استهداف زوار األضرحة والمقامات المقدسة في سورية يع ّد اعترافا ً صريحا ً
من «جبهة النصرة» بوالئها المطلق للكيان «اإلسرائيلي» ،كما يعتبر محاولة من األخير للر ّد على
الضربة الموجعة التي وجهتها المقاومة اإلسالمية في مزارع شبعا» .وأضاف« :إن «النصرة» ومن
خالل هذه العملية أيضا ً تؤكد وتعلن بيعتها للملك السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز لتقول
له من خالل العملية بأنها ما زالت قادرة على تنفيذ المخططات التكفيرية التي تدعمها السعودية في
العالم العربي وبخاصة سورية».
ونفى حسن إمكان تأثير هذه العملية في معنويات المقاومة وأدائها في مواجهة «إسرائيل» ،معتبرا ً
أن «النصرة» ومشغلها سواء كان الكيان الصهيوني أو «الكيان السعودي التكفيري» تالقيا على
ضرورة هدم محور المقاومة لحفظ وجودهما ،مشددا ً على أن «المقاومة باقية والفعل المقاوم سيتمدد
إلى مناطق المواجهة كافة ليقضي على كل أدوات «إسرائيل» والسعودية في الداخل السوري وليثبت
أن محور المقاومة هو من يمتلك المنهج الصحيح فبوصلة هذا المحور دوما ً تشير إلى القدس».

ال�شامي لقناة «العالم»:
م�ؤتمر الحوار �سيخرج بقرارات م�صيرية
�ستغ ّير الم�سار ال�سيا�سي لليمن
أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله ضيف الله
الشامي أن «مؤتمر الحوار الوطني سيخرج ب��ق��رارات حاسمة
ومصيرية ستغيّر المسار السياسي لليمن خالل المرحلة المقبلة ،ونوه إلى أن «المؤتمر الموسع ينتظر
المؤتمر الذي يرعاه جمال بن عمر ،وإذا ما فشل سيعلن هو خريطة طريق للبالد ،معتبرا ً أن «المرحلة
الجديدة لن تكون بمشاركة األطراف التي تماطل وتعرقل خروج اليمن من األزمة».
وأضاف الشامي« :أن لجنة الصياغة التي تشكلت وعقدت أولى جلساتها ،تواصل اليوم إعداد المسودة
النهائية للقرارات والبيان الختامي ومخرجات هذا اللقاء ،ليتم في ختام جلسة العصر إعالن البيان النهائي
والمقررات النهائية لهذا المؤتمر الكبير» .وأشار إلى أن «التجاذبات والمناورات السياسية ما زالت جارية
بين االطراف السياسية ،بين حزب المؤتمر الشعبي العام ،وفصائل الحراك الجنوبي ،وبعض القوى
السياسية التي حاولت أن تسترضي إعادة عبد ربه منصور هادي إلى المشهد اليمني من جديد ،ومحاولة

اللعب على أوراق متعددة».
وأكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله ضيف الله الشامي أن «الشعب اليمني اليوم واقف
أمام تجليات كل هذه األحداث للخروج بقرار وطني ووثيقة وطنية تاريخية هي التي ستغير مسار الوضع
السياسي ،وستحد من اللعب بأية ورقة سواء كان في الداخل أو الخارج».
واعتبر الشامي أن ما وصفه بمناورات الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي من خالل اشتراطه
خروج أنصار الله من صنعاء للعودة عن قرار االستقالة« ،محاولة إلعادة التمديد وإطالة الفترة من أجل
أن يحصل الملل والكلل ،وهي محاولة إلفشال المؤتمر كي ال يخرج بنتائج إيجابية وقوية وحاسمة» .وشدد
على أن «الشعب اليمني اآلن هو يقف على مفترق طرق ،ويستطيع أن يغير هذا الواقع ويعرف التالعبات
والتجاذبات ،فهو لم يتغير وضعه قبل االستقالة بل تغير إلى األحسن بعدها ولذلك هو الذي يقرر ولن تؤثر
هذه الشروط التي ال تمت للحقيقة والواقع بأية صلة».
ووصف الحديث عن نية أنصار الله تشكيل مجلس رئاسي بأنها تسريبات إعالمية ،و»المجلس الرئاسي
مطروح ضمن المفاوضات التي تعقد بين األطراف والقوى السياسية برعاية المبعوث الدولي جمال بن
عمر».
وأوض��ح الشامي أن «المؤتمر الوطني ينتظر أن تصل القوى السياسية إلى حل وإال فإنه سيخرج
بالمقررات المصيرية التي ستغير واقع المسار السياسي في اليمن بعيدا ً من األحزاب التي تماطل في إخراج
البلد من األزمة».

بروجردي لـ«العالم»�« :إ�سرائيل» طلبت
من �إيران عبر و�سيط
عدم الت�صعيد بعد اعتداء القنيطرة
أك��د رئيس لجنة األم��ن القومي والسياسة الخارجية في
البرلمان اإليراني عالء الدين بروجردي أن الكيان «اإلسرائيلي»
طلب من إيران عبر قناة رسمية عدم التصعيد بعد اعتداء القنيطرة.
وقال بروجردي« :تلقينا رسالة من إحدى القنوات الرسمية بأن الصهاينة قد ذكروا بأنهم ال يريدون
لهذه القضية أن تستمر أو يحصل تصعيد فيها ،وعلى هذا األساس يتوقعون من الطرف المقابل أن
يتصرف بهذا الشكل أيضاً ،والرسالة أوصلتها القناة الرسمية إلى مسؤول رسمي في الخارجية
اإليرانية» .وأضاف« :الصهاينة لديهم تجارب خمسة حروب اعتقد بأن هذا يكفي ،وأعتقد أن الحكم
العادل هو أن الكيان الصهيوني قد انهزم في هذه الحروب ،وهو ال يريد أن يكرر هذه الهزيمة للمرة
السادسة في المنطقة ،فأي فعل يقدم عليه سيقابله رد فعل أقسى من المقاومة ،وسيسبب له المشاكل
مرة أخرى وربما تستبدل بحرب شاملة ،وال أعتقد أن الكيان الصهيوني يريد أن يتخذ قرارا ً كهذا يكون
تكرارا ً لهزائمه السابقة».
وتابع بروجردي« :أوالً ،خطوة حزب الله لم تكن فعالً بل كانت ر ّد فعل ،أي بمعنى شبعا مقابل
القنيطرة ،ثانيا ً إن عملية حزب الله تمت على األراضي اللبنانية ،فالجميع يعرف أن شبعا منطقة
لبنانية ،وهناك قانون دولي يكفل لكل شعب حق الدفاع عن نفسه وعن أرضه وترابه ضد المحتل».
وحول زي��ارة وفد البرلمان اإليراني لبنان نهاية األسبوع الماضي قال بروجردي« :إن الهدف
الرئيسي منها المشاركة في إحياء ذكرى شهداء القنيطرة ،وقد استفدنا أيضا ً من الكلمة القيّمة التي
ألقاها األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله» .وأضاف« :الموقف من اآلن فصاعداً ،أن المقاومة
ستر ّد إذا تعرض أي شخص من حزب الله أو المقاومة إلى اعتداء من قبل الكيان الصهيوني اإلرهابي،
وبالتأكيد لن يكون الرد في مكان الجريمة نفسها وسنحدّد المكان والزمان المناسبين ،ورد رجال حزب
الله في هذه الفترة الزمنية القصيرة كان ضروريا ً جدا ً ونتمنى بأن يكون قد نقل الرسالة الواضحة».
وتابع بروجردي« :بعد استشهاد القائد في الحرس الثوري اإليراني في القنيطرة ،فإن الملف بيننا
وبين الكيان الصهيوني سيبقى مفتوحاً ،إضافة إلى أننا باستمرار كنا ندافع عن المقاومة وال نزال
وسنكون كذلك في المستقبل ،ونعتقد أن اللغة الوحيدة التي يفهمها الكيان الصهيوني هي لغة القوة
والرد الحاسم وكذلك المقابلة بالمثل» .وأضاف« :هذا ال يعني أن سياسة إيران هي دخول حرب في
المنطقة ،فسياستنا ال تقوم على شن الحروب ،سياستنا سياسة حكيمة ،نحن لن ندخر جهدا ً في
مواجهة الكيان الصهيوني ،ولكن إذا ما ارتكب أي خطأ لدينا االستعداد الكامل من أجل مواجهة جدية
ستجعله يندم».
وحول تقرير صحيفة «واشنطن بوست» الذي كشفت فيه ضلوع «سي آي إي» و»الموساد» في
عملية اغتيال الشهيد عماد مغنية ،قال« :لدينا أدلة ونصدق هذا االعتراف وهو رسالة إلى الدول التي
تقول بأن ما نعلنه هو مجرد دعاية» .وشدد على أن «المفاوضات النووية مع مجموعة دول  1+5ال
عالقة لها بالمواضيع األخرى ،وكل من يعتقد بأننا أوصينا اصدقاءنا وحلفاءنا في المنطقة كحزب
الله والجهاد اإلسالمي وحماس بعدم الرد على جرائم االحتالل لكي ال يؤثر ذلك في مفاوضاتنا النووية
هو مخطئ».
وقال بروجردي« :نفتخر كلما زرنا لبنان بأن نذهب إلى السيد حسن نصر الله ،ومن الطبيعي جدا ً أن
نتباحث بالظروف واألحداث المستجدة بالمنطقة وبخاصة االعتداء األخير في القنيطرة ،وكذلك النظر
إلى األمور من زوايا مختلفة والنتائج المحتملة ،كما نبحث مواضيع أخرى في المنطقة والمواضيع
األمنية وتحركات التكفيريين واإلرهابيين سواء في العراق أو في سورية ،وهذه اللقاءات مفيدة واللقاء
األخير مع السيد نصر الله كان مفيدا ً أيضاً».
وحول سبب زيارة قائد فيلق قدس قاسم سليماني لبنان بعد عدوان القنيطرة ،قال بروجردي« :ذهب
اللواء سليماني إلى لبنان وأدى االحترام للشهيد عماد مغنية ونجله الشهيد جهاد البطل الشجاع الذي
استشهد أخيرا ً وقدم العزاء ألهله ،أعتقد أنه امر طبيعي جداً ،ومن الطبيعي جدا ً أيضا ً أن يتم خالل
هذه الزيارة لقاء مسؤولين بالنظر إلى التحرك الذي يقوم به اللواء سليماني في المنطقة ،خصوصا ً
لمواجهة الحركات التكفيرية اإلرهابية» .وأكد أن الكيان «اإلسرائيلي» هو من فعل ونشط جبهة
الجوالن ،خصوصا ً بعد عملية القنيطرة ،قائالً« :الصهاينة هم من أشعل نار هذه الحرب وبالتأكيد
يجب أن ينتظروا النتائج المحتملة لها وعليهم أن يدفعوا فاتورة اعتدائهم».
وأوضح بروجردي« :إن مسألة الفراغ الرئاسي في لبنان واألزمة السياسية فيها هي مسألة داخلية
لبنانية بحتة وليس لها أي عالقة بإيران ،مشيرا ً إلى «أن إيران لن تترد في تقديم أي مساعدة إن اقترح
اللبنانيون ذلك عليها ،موضحا ً أن رئيس الوزراء اللبناني تمام سالم طرح هذا الموضوع عليه أثناء
اللقاء الذي جمعهما ،وأنه أجابه بأن هذا الموضوع شأن لبناني داخلي ويخص اللبنانيين ،مبديا ً له
استعداد إيران للمساعدة في حل هذا الموضوع وإنهائه».
وأشار بروجردي إلى أن «وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ذهب إلى السعودية للمشاركة
في جنازة الملك عبد الله بعد ذهاب نائب وزير الخارجية ،كما التقى وزير الخارجية السعودي سعود
الفيصل في نيويورك ،وهذه ثالث خطوات أقدمت عليها إيران وتنتظر اآلن قرارات الرياض ،إما أن
يستمر الوضع على هذا المنوال أو ان يبدأ فصل جديد من العالقات بين البلدين».

