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� ّأكد في ذكرى ال�شهداء القادة �أن «دم عماد مغنية �سيبقى يالحق العدو «الإ�سرائيلي» ويطارده»

لقاء الأحزاب يزور فتحعلي وين ّوه بدور �إيران
في دعم لبنان مقاومة و�شعب ًا وجي�ش ًا

ن�صر اهلل لمن يدعو حزب اهلل لالن�سحاب من �سورية:
ً
�سوية �إليها
تعالوا لنذهب

فتحعلي مستقبالً وفد «لقاء االحزاب»
 ...والسيد نصر الله متحدثا ً

جانب من الحضور

تجاهل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله في خطابه أمس بذكرى الشهداء القادة الخطاب
الهجومي لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري يوم
السبت الماضي في البيال في ذكرى اغتيال والده.
حدد السيد نصر الله معالم المرحلة المقبلة .وركز في
خطابه على تهديد التيار التكفيري ليس لبعض األنظمة
أع��رب األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الله السيد
حسن نصرالله عن تأييده الدعوة إلى وضع
استراتيجية وطنية لمكافحة اإلره���اب،
وطالب الدولة والشعب بحزم أمرهما في
شأن مواجهة «داعش» الموجود والممتد من
ليبيا إلى جرود عرسال.
ولفت السيد نصر الله في كلمة له عبر
شاشة في احتفال نظمه حزب الله إحيا ًء
ل��ذك��رى ال��ش��ه��داء ال��ق��ادة (ال��ش��ي��خ راغ��ب
ح���رب ،السيد ع��ب��اس ال��م��وس��وي وال��ح��اج
عماد مغنية) في مجمع سيد الشهداء في
الضاحية الجنوبية لبيروت ،إلى أنه «اليوم
على السلسلة الشرقية في الجهة المقابلة
هناك «تنظيم داع��ش» و«جبهة النصرة»،
وعندما يذوب الثلج هناك استحقاق وعلى
الدولة أن تحزم أمرها كيف ستتعامل مع
هذا الخطر الموجود على التالل والجبال ،هذا
األمر يحتاج إلى قرار ويجب أن نجدد التحية
لضباط الجيش اللبناني والقوى األمنية
ورجال المقاومة .ودعا السيد نصر الله إلى
التنسيق بين الجيش اللبناني والجيش
السوري لمواجهة االرهابيين في الجرود،
وإل��ى التنسيق بين الحكومتين اللبنانية
والسورية في ملف النازحين السوريين وفي
الملف األمني.
وأشار السيد نصر الله إلى أنه «ومنذ عقود
من الزمن إلى اليوم هناك منطقان في لبنان
منطق يقول إننا نريد لبنان بمعزل عن أحداث
المنطقة والنأي بالنفس عن كل ما يجري في
المنطقة ،هذا كالم جميل ،لكن هذا غير واقعي
ال يمكن أن نقول أن لبنان ال يتأثر بما يحصل
في المنطقة ،ال يمكن ،ألن نقول أننا ال نريد أن
نتأثر بانعكاسات أحداث المنطقة .بالعكس
اليوم لبنان متأثر بما يجري في المنطقة
أك��ث��ر م��ن أي وق��ت م��ض��ى .مصير سورية
ولبنان والعراق واالردن وغيرها من البلدان
يصنع في المنطقة .فالذي يغيب عن مصير
المنطقة يقول لآلخرين اصنعوا مصيرنا

معاودة الجهد الداخلي
الوطني لحل م�س�ألة
الرئا�سة وعدم انتظار
المتغيرات
في المنطقة
نحن ال نستطيع أن نفعل شيئاً .مصير العالم
اليوم يصنع في المنطقة ،هناك مصير شعبنا
وبلدنا وكراماتنا ومستقبل أجيالنا».

هدف «داعش» مكة
وليس بيت المقدس

وأضاف السيد نصر الله أنه «في السابق
قلنا ان تهديد التيار التكفيري ليس تهديدا ً
لبعض األنظمة ،بل لكل البالد وكل الشعوب،
بل ه��ذا تهديد لإلسالم كدين ورس��ال��ة .كل
الوقائع التي حصلت تؤكد هذا الفهم .اليوم
ك��ل العالم سلّم أن ه��ذا التيار التكفيري
«داع��ش» يشكل تهديدا ً للعالم والمنطقة،
فقط «إسرائيل» ال تعتبره خطرا ً وتهديداً».
وأضاف السيد نصر الله« :سمعت اليوم
أن أبو بكر البغدادي عيّن أميرا ً لمكة ،إذا ً هدف
داعش هو مكة وليس بيت المقدس .فتشوا
عن الموساد «االسرائيلي» واالستخبارات
األميركية والبريطانية في أهداف داعش».
وتابع« :أم��ام هذا الواقع الذي ليس فيه
تضخيم ،ندعو شعوب وحكومات المنطقة
إل��ى ال��ع��م��ل س��وي��ة ل��م��واج��ه��ة ه��ذا الخطر
اإلره��اب��ي وجميعنا ق���ادرون على الحاق
الضرر به ومن يقف وراءه .أي سلوك يبادر
إليه إن��س��ان مسلم يدعي االس�لام إذا كان
يتناقض مع الفكرة االنسانية ال يمكن أن
يكون أبدا ً مسلماً».
وش��دد السيد نصر الله على أن��ه «يجب
اع��ت��ب��ار ال��م��واج��ه��ة ال��ف��ك��ري��ة والسياسية
والميدانية ضد االرهاب دفاعا ً عن االسالم.
وأنا أقول لكم إننا نعتبر أنفسنا ندافع عن
االسالم بكامله .كل المسلمين مدعوون إلى
ان يدافعوا عن دينهم .أبشع تشويه في
تاريخ البشرية هو ما يفعله داعش».
وتابع السيد نصر الله أنه يجب أن يقول
العالم ال���ذي يشعر ب��ه��ذا التهديد للدول
االقليمية التي ما زال��ت تدعم «داع��ش» أن

بل لكل البالد وكل الشعوب ،داعيا ً الدول الخليجية إلى
مقاربة ملفات المنطقة بطريقة أخرى ألن التهديد يطاول
الجميع ،وشعوب المنطقة إلى أن تبادر كما بادرنا
في سورية والعراق واال تنتظر استراتيجيات دولية».
وتوجه السيد نصر الله لمن يدعو حزب الله لالنسحاب
من سورية بالقول« :أدعوكم لنذهب سوية إلى سورية

اللعبة انتهت .ويجب أن ال نخدع أنفسنا
في التفريق بين «داعش» و«النصرة» فهما
ج��وه��ر واح���د وف��ك��ر واح���د وث��ق��اف��ة واح��دة
والمحصلة هي محصلة واحدة.
فاألردن مثالً ال يستطيع أن يواجه «داعش»
في العراق ويدعم «النصرة» في سورية.
وت��اب��ع «على ال���دول الخليجية مقاربة
ملفات المنطقة بطريقة أخ��رى ألن التهديد
يطاول الجميع ،ويجب على حكومات المنطقة
أن تعمل على تجميد الصراعات القائمة في
المنطقة .الثورة في اليمن هي التي تقف في
وجه تنظيم القاعدة الذي يخطط للسيطرة
على سورية وصوال ً إلى السعودية».
وحول األوض��اع في سورية ،اعتبر السيد
نصر الله أنه يجب فتح باب الحل السياسي
في سورية والنظام جاهز ألن يدخل في تسوية
مع المعارضة المعتدلة وليس اإلرهابية.
ورأى «أن على شعوب المنطقة أال تنتظر
استراتيجيات دولية ،ويجب أن نبادر كما
بادرنا بالفعل في سورية وال��ع��راق ،يجب
أن نبادر لمواجهة هذا التيار وعدم السماح
له بالتمديد .أميركا تستنزفنا وتؤسس من
خالل «داع��ش» ألحقاد وع��داوات لن تنتهي
قريبا ً وتدمر المنطقة لمصلحة هيمنتها وقوة
اسرائيل».
وتابع السيد نصر الله «أن من يراهن على
األميركيين يراهن على سراب وعلى من يتآمر
عليه .يجب أن ال ننتظر أي استراتيجية دولية
يجب أن نبادر كما فعلت المقاومة اللبنانية
واالس�لام��ي��ة ول��م تنتظر أي استراتيجية
وانتصرت».
وتوجه السيد نصر الله لمن يدعو حزب
الله لالنسحاب من سورية بالقول« :أدعوكم
لنذهب سوية إلى سورية وتعالوا لنذهب
إل��ى العراق وتعالوا لنذهب إل��ى أي مكان
نواجه فيه هذا التهديد الذي يتهدد أمتنا».
ودان األمين العام لحزب الله «الجريمة
البشعة والوحشية التي ارتكبها تنظيم
داع���ش التكفيري ف��ي ليبيا بحق العمال

(أكرم عبد الخالق)

وتعالوا لنذهب إلى العراق وتعالوا لنذهب إلى أي مكان
نواجه فيه هذا التهديد الذي يتهدد أمتنا» .كما أعرب عن
تأييده الدعوة إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة
اإلرهاب ،والتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري
لمواجهته .وتوجه إلى العدو «اإلسرائيلي» بالقول« :دم
الشهيد عماد مغنية سيبقى يالحقه ويطارده».

لو�ضع ا�ستراتيجية وطنية والتن�سيق
بين الجي�شين اللبناني وال�سوري
لمواجهة الإرهابيين في الجرود
المصريين المظلومين ال��ت��ي ال يمكن أن
يطيقها عقل أو قلب أو ضمير أو دين أو أخالق
أو انسانية وتقدم من عائالتهم والشعب
المصري والحكومة المصرية والكنيسة
القبطية بالعزاء لهذه المصيبة».
وح���ول م��واق��ف ح��زب ال��ل��ه األخ��ي��رة من
الحكومة البحرينية ،قال األمين العام لحزب
الله «إن من ينتقد موقفنا ويعتبر أنه يسيء
إلى عالقات لبنان مع دولة شقيقة ،عليه عدم
التدخل في سياسة بلد آخر ال سيما سورية.
موقفنا م��ن البحرين يجب أن يشكره كل
حريص على بلد عربي وال يحق لمن يتدخل
في سورية عسكريا ً وسياسيا ً أن ينتقد موقفنا
السلمي في شأن الحراك في البحرين».

البديل عن الحكومة الفراغ

وفي الموضوع الداخلي ،دعا األمين العام
لحزب الله إل��ى م��ع��اودة الجهد الداخلي
الوطني لحل مسألة الرئاسة وعدم انتظار
المتغيرات ف��ي المنطقة ،وال��خ��ارج ،ألن
المنطقة متجهة إل��ى مزيد من المواجهات
واألزمات .لنعاود الجهد الداخلي إلنهاء هذه
المسألة».
وفي الموضوع الحكومي شدد السيد نصر
الله على «أن حزب الله مع دعم الحكومة
ومواصلة عملها ألن البديل عنها هو الفراغ
وال أعتقد أن أحدا ً يناسبه هذا البديل» ،ورأى
«أن موضوع آلية اتخاذ القرار سنتعاطى
بإيجابية معه وندعو جميع الفرقاء للتعامل
معه بإيجابية أيضاً».

مواصلة الحوار مع «المستقبل»

وشجع أي حوار بين أي مكونات سياسية
ّ
لبنانية «ألن ذل��ك أفضل السبل المتاحة
أمامنا» ،مؤكدا ً «مواصلة الحوار مع تيار
المستقبل الذي أنتج بعض األمور اإليجابية
ال��ت��ي ك��ان��ت ضمن توقعاتنا ون��أم��ل بأن
نتوصل إلى نهاية إيجابية».
وتقدم السيد نصر الله من عائلة الرئيس
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الشهيد رفيق الحريري ومحبيه وتياره
وان��ص��اره بمشاعر ال��م��واس��اة بسبب هذه
الحادثة األليمة التي هوت بلبنان وكذلك
عوائل جميع الشهداء الرجال والنساء الذين
قضوا في تلك الحادثة المؤلمة والخطيرة
جداً ،وأعلن عن تأييده لوضع إستراتيجية
وطنية لمكافحة اإلرهاب.
وفي شأن العالقة مع التيار الوطني الحر،
دع��ا السيد نصر الله إل��ى تعميق العالقة
بين الحزب الله و«التيار» وعقد تفاهمات
مشابهة على مستوى الوطن ،مشيرا ً إلى
أن «أهمية هذا التفاهم مع التيار تتكشف
تباعاً».
وفي موضوع الخطة األمنية في البقاع،
دع���ا ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه إل���ى «ت��واص��ل��ه��ا
وتفعيلها ،فمنطقة البقاع عانت من اللصوص
والمجرمين وم��ن ال��ذي��ن يخطفون الناس
ونأمل بأن تكون هذه المرحلة قد انتهت.
ونحن نجدد تأييدنا لهذه الخطة األمنية
ويجب جميعا ً أن ندعم ونساند ونقف وراء
الجيش وال��ق��وى األمينة» ،وأض��اف« :أنه
إلى جانب الخطة األمنية في البقاع نحن
نحتاج إلى أمرين :الخطة اإلنمائية للبقاع
إلى جانب الخطة األمنية خصوصا ً بعلبك
الهرمل وعكار أيضاً ،األمر الثاني حل مشكلة
عشرات اآلالف من المطلوبين باستنابات
قضائية تافهة وألسباب بسيطة جداً».
وحول ذكرى القادة الشهداء ،قال السيد
نصر الله «في كل سنة في مثل هذا الوقت
نحيي ذكرى قادتنا الشهداء السيد عباس
الموسوي وزوجته السيدة أم ياسر وطفلهما
الصغير حسين ،الشيخ راغب حرب والقائد
عماد مغنية ،ه��ؤالء ال��ش��ه��داء ه��م عنوان
ثباتنا» ،وأض��اف« :نحيي هذه الذكرى من
أجلنا نحن وم��ن أج��ل أجيالنا وليس من
أجلهم فقط ونحيي ه��ذه ال��ذك��رى لتثبيت
ال��ذك��رى ف��ي عقولنا ووج��دان��ن��ا ووج���دان
أجيالنا وأطفالنا».

ن�شجع �أي حوار بين
ّ
�أي مكونات �سيا�سية
و�أهمية التفاهم
مع الوطني الحر
تتك�شف تباع ًا
وأش��ار السيد نصر الله الى انه «نحيي
الذكرى لالطالع على التاريخ منذ انطالق
المقاومة ومنذ انتصار ال��ث��ورة االسالمية
االيرانية وبدء تطور المقاومة واالنجازات
التي بدأت تسجلها» ،وتابع« :هذه الحقبة من
التاريخ تمثل مدرسة لالنسانية وكان قادتنا
الشهداء هم من أبرز عناوينها وهم الشهود
الشهداء عليها» ،وأوض��ح« :نحن نحتاج
إلى أن نعود الى هؤالء القادة لنتعلم الزهد
منهم عندما تقدم الدنيا علينا ،ونتعلم منهم
الشجاعة والحكمة عندما تواجهنا الصعاب
والفتن وأن نأخذ منهم الهمة العالية عندما
يتعب البعض ،واإلقدام عندما نقصر ونتعلم
منهم ان نثق بالله وبمجاهدينا نأخذ منهم
األمل والبصيرة».
وقال السيد نصر الله« :قادتنا في ثمانينات
القرن الماضي لم يتحدثوا فقط أن إسرائيل
فقط ستخرج من أرضنا بل كانوا يؤكدون أن
«إسرائيل» ستزول وتنتهي» ،وأضاف« :عندما
نرجع إلى هؤالء القادة ألنهم مدرسة فكرية
كاملة يجب التعريف بها والتعلم منها» ،وذ ّكر
أنه «من على هذا المنبر وقف الشهيد جهاد
عماد مغنية ليعلن خياره وموقفه وطريقه
واختار الجهاد ألنه يحمل في جنباته روحية
الحاج عماد فاختار الذهاب ال��ى القنيطرة
والساحات المقاومة ومن ثم الشهادة» ،وشدد
على «أن دم الحاج عماد مغنية سيبقى يالحق
العدو «االسرائيلي» ويطارده».
واعتبر« :أن دم��اء الشهيد جهاد مغنية
وإخوانه أحيت بقوة ذك��رى شهادة الحاج
ع��م��اد مغنية وأع�����ادت ه���ذا ال��ق��ائ��د الفز
والتاريخي إلى ص��دارة األح��داث من جديد
وأكدت أن فكره ما زال االعلى».
وج��دد السيد نصر الله «شكر أهلنا في
الضاحية وب��ي��روت وك��ل المناطق الذين
التزموا بالرجاء بعدم إط�لاق الرصاص
وي��ج��ب أن ن��ت��ع��اون لكي ننتهي م��ن هذه
الظاهرة.

(ت ّموز)

أك��د لقاء األح��زاب والقوى الوطنية «أن للجمهورية
اإلسالمية دورا ً مهما ً وأساسيا ً في دعم سورية والمقاومة
وأن هذا الدور والتضحيات التي قدمتها وتقدمها إيران
ساهمت جميعها ف��ي تمكين س��وري��ة م��ن الصمود في
مواجهة الحرب اإلرهابية التكفيرية اإلستعمارية وإحباط
أهداف الواليات المتحدة في إعادة تقويم مشروع هيمنتها
على المنطقة والعالم».
ونوه اللقاء بعد زيارته برئاسة النائب السابق كريم
ال��راس��ي ،سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية محمد
فتحعلي ب��ـ«دور إي��ران في دع��م لبنان مقاومة وشعبا ً
وجيشا ً في كل المراحل ما مكنه من الصمود في مواجهة
اإلحتالل الصهيوني واعتداءاته على لبنان ،وساهم في
إع��ادة إعمار المناطق التي دمرها العدو الصهيوني في
حربه الوحشية على لبنان عام .»2006
كما ثمن اللقاء دور الجمهورية اإلسالمية في دعم
القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومقاومته ضد
اإلحتالل الصهيوني ،وأكد أن هذا الدعم ساهم في تمكين
الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة من الصمود
وإحباط أهداف العدوان الصهيوني األخير».
ورأى اللقاء «أن صمود إي��ران وصالبة قيادتها في
مواجهة الضغوط الغربية أقنع ال��والي��ات المتحدة
والدول الغربية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع
الجمهورية اإلسالمية على قاعدة اإلعتراف بحقوق إيران
واستقاللها وامتالكها برنامجا ً نوويا ً سلمياً».
وكانت اجتمعت هيئة التنسيق للقاء األحزاب والقوى
والشخصيات الوطنية ف��ي مقر ح��رك��ة الناصريين
المستقلين  -المرابطون ،برئاسة أمين الهيئة القيادية في
حركة الناصريين العميد مصطفى حمدان ،الذي تال بيانا ً
أكد وقوف «األح��زاب الوطنية إلى جانب مصر وشعبها
وجيشها في التصدي لجماعات اإلره��اب والتكفير التي
تقوم بارتكاباتها البشعة مستترة بالدين اإلسالمي البريء
منها ومن سلوكها المنافي لكل القيم الدينية واإلنسانية».
ورأت الهيئة «أن هذه المجزرة الجديدة تشكل برهانا ً
جديدا ً على أنه لوال تدخل حزب الله في سورية وتعاونه
مع الجيش السوري في محاربة الجماعات اإلرهابية
التكفيرية وتطهير منطقة القصير ومعظم منطقة القلمون،
ومحاصرة العناصر اإلرهابية في جرود عرسال لكانت
هذه العناصر قد وصلت الى مناطق البقاع وعكار وبيروت
وغيرها وارتكبت المجازر الوحشية فيها ضد الشعب
والجيش».

وأك��دت الهيئة «ان االستمرار في الهجوم على دخول
حزب الله إلى سورية والزعم زورا ً بأنه ينقل الحريق
إلى لبنان ،إنما هو إمعان في محاولة تضليل اللبنانيين
والتغطية على دع��م النظام السعودي وق��وى  14آذار
للجماعات اإلره��اب��ي��ة التكفيرية ف��ي س��وري��ة وتقديم
التسهيالت لها التي أدت إلى تحويل عرسال وجرودها إلى
رهينة بيد الجماعات اإلرهابية واحتجاز العسكريين».
ودعت هيئة التنسيق «اللبنانيين إلى اليقظة والحذر
من مثل هذه المواقف التي تنكر الحقائق ،كما ساهمت وما
زالت تساهم في التسبب بتعريض لبنان لألخطار ،وتؤكد
أن التهجم على سورية ومحور المقاومة والتحريض
على دور حزب الله في سورية يتعارض مع لغة الحوار،
ويشكل رسائل سلبية باتجاه الداخل اللبناني ،وتسديد
فواتير للنظام السعودي والحلف األميركي الغربي الذين
يقفون وراء الحرب اإلرهابية التكفيرية التي تجتاح أكثر
من بلد عربي بهدف ضرب الجيوش العربية وتفويض
وحدة المجتمعات العربية.
وأكدت «أن مواجهة هذا الخطر األرهابي وحماية أمن
المجتمعات العربية يتطلب تعاونا ً بين جميع الدول
العربية التي تعاني من هذا الخطر».
إلى ذل��ك ،زار حمدان على رأس وفد من «المرابطون
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل ارسالن،
في دارته في خلدة .وقال« :هناك من يتوهم ويخسر وهناك
من يتوهم ويربح ،نعم نحن واهمون ولكن منذ أن راهنا
على محور المقاومة كنا دائما ً رابحين .اما من راهنوا على
األميركيين والتحالف الدولي وغيرهم واستخدموا اإلرهاب
بصورة غير مباشرة ،فهم خاسرون».
وأشار إلى «أهمية الصحوة العربية من جهة المواقف
والحراك العربي ضد اإلره��اب» ،وق��ال« :ن��درك أن هناك
بشائر صحوة عربية تقوم في مختلف ال��دول العربية
ونستطيع رؤيتها على رغم تلك الغيوم السوداء بوجود
االره��اب ،تلك الصحوة التي تتمثل بالقوات المسلحة
المصرية في الحرب ضد االخ��وان المسلمين في مصر،
فضالً عن مقاومة الجيش السوري لإلرهاب في سورية
ونتمنى أن تكون هناك صحوة عربية من الضباط األحرار
في الجيش األردني لمحاربة اإلرهابيين والتكفيريين الذين
يهددون الوجود القومي العربي في األمة».
من جهة ثانية استقبل ارسالن اللواء علي الحاج ،حيث
تباحث معه في آخر المستجدات الراهنة على الساحة
المحلية واإلقليمية.

الخازن من الرابية:
لقاء عون ـ جعجع بات قريب ًا
أك����د رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
الخازن «أن اللقاء بين رئيس تكتل
التغيير واإلص�لاح العماد ميشال
عون ورئيس حزب «القوات» سمير
جعجع ب��ات قريباً ،الف��ت�ا ً إل��ى أنه
«ال يمكن أن يحصل اجتماع بين
العماد ع��ون والدكتور جعجع من
دون نتائج تكون ايجابية جدا ً على
البعدين المسيحي والوطني».
وأشار الخازن بعد لقائه العماد
عون في الرابية إلى «أن الرأي كان
متفقا ً على أن الرئاسة األول��ى هذه
المرة لها مدلولها في المعيارين
الماروني المسيحي والوطني ،وقد
شهدنا كيف أن غيابها ق��د وضع
الحكومة في إرباك الصالحيات مع
غياب الراعي لهذه الصالحيات .وال
يمكن ال��خ��روج من ه��ذه االشكاالت
الحاصلة اال اذا سلمت النيات ،عندها
بمقدورنا أن ننتخب رئيسا ً جديدا ً
إلنقاذ موقع الرئاسة من الدخول في
غيبوبة نشهد معها تمرير المشاريع
التي لن تكون في صالح بقاء لبنان
صيغة فريدة في هذا الشرق».
ورأى «أن االنتخابات الرئاسية
تكتسب أهمية خاصة ،ألنها ستحدد
في مواصفات الرئيس العتيد الدور
المسيحي في الدولة والمنطقة فقد

(شربل ّ
نخول)

عون والخازن
طال التداول حولها نظرا ً إلى دقة
المرحلة التي يمر بها لبنان وبالد
الجوار ،إذ ال يمكن االستمرار في هذا
الفراغ القاتل ما دام الجميع يدرك
المخاطر م��ن أي ان���زالق ق��د يطيح
بالصيغة التي عرفها لبنان طوال
تاريخه الحديث ،فال يجوز أن تبقى
الرئاسة األول��ى خالية من الشريك
ال��م��ارون��ي األس��اس��ي ف��ي تركيبة
الحكم ،ومن المستحيل أن تبقى أزمة

الفراغ في هذه الدوامة من الشذوذ
عن قاعدة المشاركة ،وك��أن لبنان
يستطيع ال��ص��م��ود ب��ه��ذه الوتيرة
م��ن االه��ت��زاز ومواجهة التطورات
الخطيرة المحدقة بنا».
وكان الجنرال عون التقى سفيرة
السويد ب��ان جانسن ،ف��ي حضور
المسؤول من العالقات الديبلوماسية
في التيار الوطني الحر ميشال دي
شادارفيان.

لحود :خطاب الحريري
ّ
�أو�ضح �أنه غير نا�ضج للحوار
اعتبر النائب السابق إميل إميل لحود أن خطاب
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري «أوضح في شكل
جذري أن هذه المجموعة من الساسة غير ناضجة
لحوار فعلي ألنه ما زال االعتبار األساسي لديه أنّ
الزعامة اللبنانية ال تستقطب إال عبر الغريزة ودغدغة
ال��ع��واط��ف» ،مضيفا ً «كنا نعتبر أن��ه ضمن الحوار
الحاصل م��ع ح��زب الله هناك محاولة الستيعاب
ال��وض��ع ،لكن بعد خ��ط��اب ال��ح��ري��ري ،ه��ؤالء القلة
سيزيدون ال��ذي يريدون التشنج وال الفريق اآلخر
سيعود يثق به».
وخالل استقباله وفدا ً من مكتب بيروت في وكالة
أنباء التقريب رأى لحود ان حوار تيارالمستقبل وحزب
الله «لن يتوقف ألن الحزب ال يتوقف على القشور
عندما تكون هناك قضية وطنية ،فالقضية الوطنية

هي أن نحمي لبنان من فتنة مذهبية وطائفية» ،مشيرا ً
إل��ى أن «موضوع رئاسة الجمهورية غير محصور
بحسابات داخلية ،بل مرتبط بموضوع المنطقة
والعالم ككل في ظل إنقسام العالم إل��ى قوتين»،
مستبعدا ً حصول «اي تسوية بل أرى أن هناك رابحا ً
وخاسرا ً ولن تكون هناك مساومات على إنتصارات
محور المقاومة والممانعة».
وأوضح لحود «اننا نعاني من مشكلة في الجوهر
وتتطلب إصالحا ً من الداخل وكل الحل سيكون باعتماد
قانون انتخابي على أساس الدائرة الداخلية النسبية»،
مؤكدا ً أن «هناك رغبة وإرادة عند التكفيريين في القيام
بعمليات إرهابية» ،متسائالً «لماذا ال ينفذونها وذلك
ألن هناك من استبقهم وقضى على أحالمهم في عقر
دارهم».

