حمليات �سيا�سية

السنة السابعة  /اخلميس  2 /متوز  / 2015العــدد 1821
Seventh year / Thursday / 2 July 2015 / Issue No. 1821

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن ال حل �إ ّ
ال بانتخاب رئي�س قوي للجمهورية والخالف الم�سيحي �أحد �أ�سباب الت�أخير

تن�سق مع الجي�ش ون�صر اهلل ال�ضمانة الأولى لأهل عر�سال
رحمة :المقاومة ّ
حاورته روزانا ر ّمال
الموحد النائب إميل رحمة إلى انتخاب شخصية قوية تمثل المسيحيين
دعا عضو كتلة لبنان
ّ
واللبنانيين رئيسا ً للجمهورية ،مشيرا ً الى أن الخالف المسيحي أحد أسباب تأخير إنجاز هذا
االستحقاق.
ولفت إلى أن «رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون ورئيس «القوات» سمير
جعجع لم يتفقا على رئيس بل هما متباعدان في ه��ذا الملف كما قبل لقائهما األخير في
الرابية».
وإذ أكد وجود تنسيق بين الجيش اللبناني والمقاومة في مواجهة اإلرهاب على الحدود،
اعتبر رحمة أنه «لو سمح للجيش أن يتسلّح كما المقاومة لكان استطاع أن ّ
يغطي الحدود».
وأوضح رحمة في حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» ،أن «ثالثية القوة
الجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي لبنان ولوالها لكنا في مأزق كبير» ،معربا ً عن
اعتقاده أن كالم األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن عرسال يمثّل الضمانة

األولى ألهالي البلدة ،متسائالً« :المقاومة التي حررت الجنوب ولم تحصل ضربة كف بعد
التحرير كيف ستعتدي على أهلها؟» ،مشددا ً على أن تدخل المقاومة في سورية درأ الخطر
اإلرهابي عن لبنان.
وفي الملف السوري رأى رحمة أن «الحل السياسي في سورية ليس قريبا ً إنما يتقدم»،
الفتا ً االنتباه إلى أن صمود القيادة والجيش والشعب في سورية عالمة فارقة.
وأك��د أن��ه سيكون لإلتفاق ح��ول الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي تداعيات إيجابية على محور
المقاومة وسلبية على أخصام إيران آتية ال محالة.
وش��دد على أن «عين تركيا على إي��ران في الموضوع االقتصادي والطاقات الطبيعية
واضحة وليست مستعدة للتفريط بها» ،إال أنه أشار إلى «أن ايران هي الداعمة والحامية لخط
المقاومة في المنطقة ال سيما في سورية».
وأعرب رحمة عن اعتقاده بأن «السعودية التي خاضت المواجهات والحروب باتت اليوم
مأزومة وروسيا طريق يخرجها من األزمة».
وفي ما يلي نص الحوار كامالً:

بعد خسارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في االنتخابات
النيابية ،نرى أن الزخم التركي ما زال موجوداً ،وال سيما التصعيد
تجاه سورية ،ماذا يجري على صعيد الموقف التركي ومتى يمكن أن
نلمس تغييراً؟
أردوغان لم يهزم في االنتخابات ولكن تراجع والدليل أنه سيشكل
حكومة بالشراكة وسابقا ً كان يشكلها لوحده ،هناك بداية لخطاب
تركي جديد ،عندما تبيّن أن الوحش الذي اخترعته بعض الدول الذي
اسمه اإلرهاب يأكل من جسم من اخترعه كما يأكل من غيره وانطالقا ً
من هذا الواقع بدأ األتراك يعملون بخفر على تخريجة تحافظ على من
يواجههم بشدة وباتت لهم مصلحة مع خصمهم ،أي في بداية مرحلة
المصلحة مع عدوهم الرئيس بشار االسد .تركيا دولة مهمة والتغيير
يأخذ وقتا ً طويالً حتى وإن جاء خصم أردوغان إلى الحكم بل وهذا
يفسر ما يسعى اليه الرئيس الروسي فالديمير بوتين وواشنطن
ما ّ
يفسر أيضا ً أن العالقة لم تنقطع بين إيران
لمكافحة اإلره��اب وما ّ
وتركيا وال يمكن أن تنقطع.

 اإليرانيون يعرفون ماذا يفعلون ،يسيرون على قاعدة «التح ّملزينة الصبر» ،عين تركيا على إي��ران في الموضوع االقتصادي
والطاقات الطبيعية واضحة وليست مستعدة للتفريط بها وإيران
هي الداعمة والحامية لخط المقاومة في المنطقة وال سيما في سورية،
سقوط موقع ليس نهاية الحرب والمحصلة العامة هي صمود سورية
حتى اليوم يجعل القيادة فيها والجيش العربي السوري والحضور
الشعبي السوري عالمة فارقة ،أي دولة في العالم غير قادرة على
الصمود الذي أبدته سورية.

{ هل هناك تراجع في الموقف السعودي تجاه سورية؟

أهم ما حدث في هذا األمر هو تعيين عادل الجبير وزيرا ً للخارجيةالسعودية .السعوديون لديهم تقليد واتزان ووزن دبلوماسي رائع،
وزير الخارجية السابق سعود الفيصل خرق هذا التوازن نتيجة الحدة
في صراعه مع سورية عندما توجه إلى رئيس «االئتالف» أحمد الجربا
بـ «يا فخامة الرئيس» في األمم المتحدة وهو لم ينتخب بعد ،خرق كل
أعراف التخاطب للسعودية التي كانت من أعرق الديبلوماسيات،
كما خرقها أكثر من مرة وبالتالي ضرب كل المنظومة وفصل الخطاب
للخارجية السعودية منذ قيام المملكة.
أيضا ً بوتين زعيم كبير في العالم ويقول إن��ه يسعى ليجمع
السعودية وسورية وكي يقولها يعني أن هناك حديثا ً في األمر،
الروسي وافق على الطلب السعودي بشراء سالح ،إلى جانب الحصول
على المال سيقبض في السياسة والسياسة توافقية.

{ لماذا توجهت السعودية الى روسيا وليس الى أميركا لشراء
سالح ،هل لتفتح بابا ً على روسيا؟

 ربما ألن السعودية التي خاضت المواجهات والحروب باتتاليوم مأزومة وروسيا طريق يخرجها من األزمة ،إيران صادقة في
مبادئها إضافة إلى القدرة العلمية لدى شعبها وتحولت إلى دولة
عظمى باعتراف الجميع واآلن هناك توازن بين وزيري الخارجية
االيراني محمد جواد ظريف والفرنسي واألميركي لوران فابيومس
وجون كيري والوزراء اآلخرين ،توازن ق ّل نظيره.

{ لم تستطع السعودية حتى اآلن أن توقف الحرب على اليمن،
لماذا؟

 هناك حقائق وجغرافيا ثابتة في اليمن .لم تستطع أي دولةدخول اليمن ،لدي ثقة ال رجوع عنها بما يقوله األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله في موضوع اليمن وأكثر من ملف ،السيد
نصر الله لم يطرح فرض شروط ،بل تسوية وشراكة واحترام اآلخر
وتوازنا ً بين الشعب اليمني ،سلوك حزب الله ما بعد التحرير كان أهم
من التحرير نفسه وهكذا بعد أحداث  7أيار لم يقبل حزب الله أن يبقى
ساعات في المناطق التي دخل إليها وبعد انتصار تموز لم يقبل إال أن
يكون لجميع اللبنانيين ،االنتصار ال يبحث عنه السيد حسن نصر الله
لتحقيق مكاسب شخصية بل لمكسب شعبي.

{ هناك من يقول إن سلوك حزب الله هو الذي أدخل اإلرهاب
الى لبنان ،علما ً أن نسبة االستقرار في لبنان اليوم أكثر من دول
أخرى؟
-هذا نكد وكيد سياسي وخوف من انتصار حزب الله ،هم ينظرون

نددت شخصيات سياسية وحزبية ودينية باغتيال النائب
العام المصري المستشار هشام بركات واالعتداءات اإلرهبية
على الجيش المصري في سيناء مؤكدة أن هدف هذه االعتداءات
إضعاف المؤسسة العسكرية وحماية أمن «إسرائيل».

سالم

وف��ي ال��س��ي��اق ،ن��دد رئيس مجلس ال����وزراء تمام سالم
بالهجمات التي تعرض لها الجيش المصري في سيناء .وقال
في تصريح« :غداة العمل اإلرهابي الذي استهدف النائب العام
الشهيد هشام بركات في قلب القاهرة ،امتدت يد اإلرهاب مجددا ً
إلى مواقع الجيش المصري في سيناء ،في سلسلة اعتداءات
بغيضة تظهر إصرار قوى الشر على ضرب أمن مصر وزعزعة
استقرارها».
ورأى سالم أن «هذه الجرائم التي لم تراع حرمة شهر رمضان
المبارك وتتنافى مع كل القيم والمبادئ ،تؤكد حجم االستهداف
اإلرهابي لمصر التي تخوض معركة النهوض والتنمية في هذه
المرحلة الدقيقة من تاريخها ،والحاجة إلى بذل كل الجهود
للتصدي لظاهرة اإلرهاب والقضاء عليها».
وأعرب سالم عن أسفه لسقوط شهداء في صفوف الجيش
المصري ،وقال« :إننا نعلن تضامننا مع مصر وشعبها في هذه
اللحظة الحزينة ،ونؤكد ثقتنا بقدرة المصريين ،قيادة وجيشا ً
وشعباً ،على تخطي هذه المحنة وإعادة مصر واحة أمن وأمان
ألبنائها وجميع أشقائها».
وكان سالم أبرق إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
ورئيس الوزراء ابراهيم محلب معزيا ً ببركات.
كما أبرق رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط إلى
السيسي ،معزيا ً ومستنكرا ً اغتيال بركات.
واعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الذي
وص��ل السعودية أم��س ،أن «م��ا يحدث في جمهورية مصر
العربية من اعتداءات إرهابية ضد الجيش المصري الشقيق
ال يرضى به اإلسالم وال اإلنسانية ،وهو أعمال شيطانية تنم
عن نيّات عدوانية ضد مصر وشعبها للعبث بأمنها وسالمتها
واستقرارها ،لما لها من دور ريادي كبير في مواجهة اإلرهاب
الذي يغزو منطقتنا العربية».
وتقدم دري��ان من الرئيس السيسي بالتعازي بالشهداء
وفي مقدمهم بركات ،وأعلن تضامنه ووقوفه إلى جاب الجيش
المصري في مكافحة اإلرهاب.

األتراك محترفو سياسة ويملكون وزنا ً إقليميا ً وحضورا ً سياسيا ًيجعل الملف النووي اإليراني موضع اهتمام لهم خصوصا ً أن لهذا
االتفاق ،إن و ّقع ،تداعيات إيجابية على محور المقاومة وسلبية على
أخصام إيران آتية ال محالة ،وأشك أن يتم توقيع االتفاق قبل التاسع
من هذا الشهر ،نحن ذاهبون إلى بداية تفاهم.

{ كيف يمكن أن تكون ايران حليفة لسورية وفي الوقت نفسه
على عالقة جيدة بتركيا ،وأعطتها مشاريع اقتصادية ومكتسبات
وبعد ذل��ك دخلت «جبهة النصرة» بدعم تركيا إل��ى ادل��ب وجسر
الشغور؟

ا�ستنكار وا�سع الغتيال بركات واالعتداءات على الجي�ش الم�صري:
هدفها �إ�ضعاف الم�ؤ�س�سة الع�سكرية وحماية «�إ�سرائيل»

دريان

{ هل يمكن رب��ط ه��ذا الزخم في التصعيد اإلقليمي مع األيام
األخيرة لتوقيع اإلتفاق النووي اإليراني؟

تجمع العلماء

رحمة متحدثا ً إلى الزميلة رمال
إلى المستقبل معتقدين أن هذا االنتصار يعطي حزب الله تألقا ً كبيراً،
الكيد السياسي يسبق مصلحتهم حتى أنهم يريدون التخلص من
اإلرهاب لكن ليس على يد حزب الله ،في بعلبك الهرمل هناك  140كلم
تغطيهم المقاومة برضا وتنسيق مع الجيش وإذا استطاع الجيش أن
يغطي مساحة  140كلم تنسحب المقاومة ،الكالم على أننا ال نريد اال
الجيش ليحمي الحدود هو ضد الجيش ،كما لو أن المقاومة اقتطعت
هذه المساحة رغما ً عن الجيش وهذا غير صحيح وقيادة الجيش
تعرف ذلك ،وهناك تنسيق بين الجيش والمقاومة ،فلو فتح للجيش
مجال التسلّح كما المقاومة لكان استطاع أن يغطي الحدود .الجيش
يحارب باللحم الحي ويقدّم بطوالت رائعة جدا ً ضمن الحدود الممكنة
له وقدرة المقاومة ال تعني إهانة الجيش.

{ لماذا توحي الدول الكبرى بأنها تسلح الجيش ويبقى ذلك في
إطار اإليحاءات اإلعالمية؟

 اليوم هناك مشروع وقرار كبير بتقويض الجيوش العربية يقفوراءه لوبي صهيوني قوي واآلن ما يحصل في مصر يثبت ذلك ،وما
يحصل في سورية أيضا ً يقع ضمن هذه المؤامرة إنطالقا ً من هذا
الجيش الذي خلقت لديه حمية المقاومة والعداء لـ«اسرائيل» أصبح
لبنان األول في مواجهة «إسرائيل» ،بعد تحرير الجنوب وانتصار
العام  .2000وممنوع أن يكون الجيش قويا ً وأن يملك ترسانة
عسكرية .هناك مناخ فرضه الرئيس إميل لحود ضمن عقيدة وسلوكية
معينة إذا ما عززت بالعتاد المطلوب للواجب المطلوب أمام الخطر
والعدو ،يصبح الجيش قوة كبيرة.

{ كيف تقرأ تزامن الكشف عن وثائق «ويكيليكس» السعودية
وهي اليوم في مأزق وفي حرب مع اليمن وفي مواجهة مع توقيع
االتفاق النووي ،هل يمكن أن يكون هذا استهدافا ً حقيقيا ً للسعودية
في العالم؟
 هذه مؤشرات ظاهرة على ذلك ،وكالم الرئيس األميركي باراكأوباما حقيقي عن أن المشكلة هي في داخل دول الخليج وليس مع
إي��ران ،ستكون هناك شراكة بين إي��ران والسعودية في النفوذ في
الخليج ،الطائفة الس ّنية مهمة جدا ً ونحن نتطلع الى شخصيات تكون
الرئيس جمال عبد الناصر جديدا ً وإيران ال تستهدف الطائفة الس ّنية.

{ كيف تقرأ زي��ارة وزي��ر الخارجية السوري وليد المعلم الى
روسيا وهل اقترب الحل السياسي في سورية؟
 الحل السياسي في سورية ليس قريبا ً إنما يتقدم ،البداية هيلملمة الموضوع الداخلي وهذا يحتاج إلى وقت كبير لكنه لم يبدأ بعد،
اإلصرار الروسي وتكرار تأكيد التحالف مع سورية والرئيس ّ
بشار
األسد يعني أنه لن يتخلى عن هذا التحالف.

{ كيف تنظر إلى هذا اإلرهاب الذي يجتاح العالم ما هي الرسائل
التي أراد «داعش» إيصالها؟

 «داعش» يقول إن الذي يغذيني أكل منه« ،داعش» يستطيع أنيضرب في كل مكان ،هو فكرة خطيرة وال حدود لها وليس صحيحا ً
أن «داعش» حدد دولته بل الكرة األرضية هي دولته وفكرته تسبح
في كل العالم وهو غير مقبول ال إنسانيا ً وال علميا ً وال إسالميا ً وال

الراعي :نفقد كل �شيء
�إذا ُ�س ّي�س القانون والعدالة
رع��ى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة ال��راع��ي في الصرح
البطريركي في بكركي ،حفل تسليم اإلف��ادات للمحامين الذين تابعوا
دورة إعدادية في أصول المحاكمات والمرافعة والمدافعة أمام المحاكم
الروحية المارونية ،في حضور المشرف على المحكمة االبتدائية
المارونية الموحدة المطران حنا علوان ،المطران روالن اب��و جودة
وأعضاء مجلس نقابتي المحامين في بيروت والشمال ،اضافة الى
المحامين الذين تابعوا ال��دورة ،وبلغ عددهم  227محاميا ً في نقابة
بيروت ،و 92محاميا ً في نقابة طرابلس وحشد من المحامين والعاملين
في المحاكم المارونية.
وألقى الراعي كلمة قال فيها« :أخالكم مجروحين جرحا ً بليغا ً في رؤية
ما يجري في لبنان وان القانون في لبنان يخالف والشاطر الذي يخالف
القانون ،وأن العدالة منقوصة وأن االنصاف غائب ،وأول المجروحين
في هذا الواقع هم رجال القانون والقضاء».
وأض��اف« :خالل زيارتنا إلى جنيف ،دخلنا إلى قاعة تسمى قاعة
حقوق االنسان ،فقال لي أحدهم نحن نخجل من الدخول إلى هذه القاعة
ألننا هنا نصوغ كل ما يختص ،لها قوانين تحمي حقوق اإلنسان وخارج
هذا الباب تنتهك كلها .وفي لبنان اليوم هناك واقع الخالفات ونقض
لكافة هذه الثوابت األساسية ب��دءا ً من الدستور وص��وال ً إلى األعراف
والقوانين والميثاق الوطني ،إلى الصيغة التجسدية لهذا الميثاق،
وأصبحنا نخجل ولكننا نؤمن بهذا الوطن ونثابر عليه».
واعتبر الراعي أنه إذا «سيّس القانون والعدالة فقدنا كل شيء» ،مشيرا ً
إلى «أن المهم حماية القضاء والقانون وحرية القضاء واستقالليته وحرية
المحامي والقاضي ،وهذه كلها ضمانة للبنان وغير ذلك نفقد كل شيء».
كما كانت كلمات للمطران علوان ونقيبي المحامين في بيروت
وطرابلس جورج جريج وفهد المقدم.

مسيحياً ،من نشر الفوضى الخالقة والشرق األوسط الجديد الذي
اضطروا أن يخلقوه بالدم واآلن يذهب هذا الدم إلى صانع األمور أيضا ً
ألن «داعش» يرفض الجميع ،هناك قرار دولي في ما يحدث في الشرق
األوس��ط« ،داع��ش» لم تعد له حدود وهذا ما دفع بوتين إلى دعوة
واشنطن إلى حلف جدي لمواجهة اإلره��اب ،على رغم أنه منذ عام
حصل تحالف دولي لمكافحة اإلرهاب ،وهذا يعني ان هذا التحالف لم
يكن جدياً.

{ شهدنا اخيراً ،أحداثا ً أمنية في لبنان ،هل هناك قرار بإشعال
فتنة داخلية؟

 القرار الدولي اآلن هو أن يكون هناك إستقرار في لبنان ،حاول«داعش» ضم لبنان كجزء من اإلمارة اإلسالمية لكن من حسن حظ
لبنان وجود ثالثية القوة :الجيش والشعب والمقاومة ،ولوال هذه
المعادلة لكنا في مأزق كبير ولكان ما يسمى «الربيع العربي» دخل
إلى لبنان قبل أي دولة عربية ،الحكومات المتعاقبة أدرجت بندا ً
أساسيا ً في بياناتها الوزارية هي معادلة الجيش والشعب والمقاومة
واستمرت حتى هذه الحكومة ،وهذا ما أنقذ لبنان ،وتدّخل المقاومة
في سورية درأ الخطر اإلرهابي عن لبنان ،وثبت أن هناك خاليا تشكل
نوعا ً ما من البيئة الحاضنة في امكنة لبنانية.

{ هل سيتدخل حزب الله عسكريا ً في بلدة عرسال؟

ال ،لن يتدخل وهذا ما قاله السيد نصر الله الذي يمثل الضمانةاألولى ألهالي عرسال ،المقاومة ح ّررت الجنوب بال ضربة كف فكيف
ستذهب الى عرسال؟ قيادة المقاومة هي الضنينة بأهل عرسال ،أهالي
عرسال هم قوميون عرب لكن القلة المسلحة عادة ما ُتسكت األكثرية
الصامتة ،هناك تجارب ملموسة للمقاومة بأنها ال تعتدي على أهلها.

{ ماذا عن االستحقاق الرئاسي؟

 بعد هذا الوقت الطويل من الفراغ الرئاسي لن نعود إلى مادرجت عليه السياسة اللبنانية منذ العام  1990حتى اليوم .يجب أن
ننتخب شخصية قوية تمثل ،لماذا دولة رئيس المجلس النيابي نبيه
بري حاجة وطنية؟ ألنه رئيس مجلس وزعيم ويم ّثل على األرض
وإال كيف يستطيع تدوير الزوايا وأن يجلس تيار المستقبل وحزب
الله إلى طاولة حوار ويحلّون الكثير من القضايا الخالفية لو لم يكن
زعيما ً وطنياً؟ هو رئيس مجلس وزعيم شعبي ،لماذا هذا ممنوع في
القصر الجمهوري ومسموح في القصر النيابي والقصر الحكومي ،أحد
األسباب مسيحي ذاتي وهو الخالف المسيحي  -المسيحي وعدم
التوافق على رئيس معين.
العماد عون ورئيس «القوات» سمير جعجع لم يتفقا على رئيس،
بل هما متباعدان في هذا الملف كما قبل اللقاء في الرابية الذي كان وديا ً
ومه ّما ً لكن نحتاج لالتفاق على ملف الرئاسة أوالً.

يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة مسا ًء
ويعاد بثه عند الحادية عشرة ليالً
على قناة «توب نيوز» تردد .12034

�إميل لحود :ريفي يعاني من عقدة ا�سمها �سورية
اعتبر النائب السابق إميل لحود في
تصريح أنّ «المبشرين ،منذ سنوات
وحتى اليوم ،بقرب سقوط النظام في
سورية يجب أن يسخروا من أنفسهم
قبل أن يسخر منهم اآلخرون ،وهم إما
يتعرضون للخداع من أولياء نعمتهم
السياسية والمالية ،وتلك مصيبة ،أو
أنّ تحليلهم لمجريات األحداث مزور
وخاطئ ،وتلك مصيبة أعظم».
ورأى أنّ «ب��ع��ض السياسيين
ح��ول��وا أنفسهم إل��ى مهزلة بسبب
تصريحاتهم المتكررة عن سورية،
وآخر هؤالء وزير العدل أشرف ريفي
ال��ذي يتعامل م��ع ال��ح��دث السوري
وكأنه إحدى جبهات طرابلس التي
يملك وزي��ر العدل خبرة في كيفية
اندالعها ثم تهدئتها».
وأض���اف« :تخلى بعض ال��وزراء
وال��ن��واب عن مهامهم تجاه الشعب
اللبناني وباتت مهمتهم هي تنفيذ ما
تطلبه منهم السعودية وتركيا ،اللتين
تقفان في الصف األمامي للمتآمرين
على سورية ،ومن خلفها لبنان الذي
يدفع ثمن هذه المؤامرة على أكثر من
صعيد».
وت��وق��ف عند «الموقف البطولي

لدروز سورية ،والذي يذكر ببطوالت
حققها هؤالء عبر التاريخ ،في وقت
يغرد النائب وليد جنبالط المتنازل
ع��ن دوره لصالح ثنائية إسرائيل
والنصرة ،تاركا ً للدروز أن يواجهوا
األخ���ط���ار ،وإل���ى ج��ان��ب��ه��م الجيش
السوري الذي يشكلون أحد مكوناته،
علما ً أنّ جنبالط يريد أن يحرمهم
حق الدفاع عن النفس دافعا ً
حتى من ّ
إي��اه��م للسير ف��ي نهج االستسالم
واالستزالم».
وت��اب��ع ل��ح��ود« :خ��س��رت سورية
رجالً من طينة الكبار ،وخسر لبنان
صديقا ً لم يزره يوما ً ومع ذلك أحبه
أكثر من سياسيين لبنانيين كثيرين،
هو اللواء محمد ناصيف الذي كان له
الفضل في إيصال الكثير من سياسيي
 14آذار ،ومنهم من اجتمع يوم األحد
في بيال النتخاب ما يسمى مجلسا ً
وط��ن��ي �ا ً ي��ض��اف إل���ى الئ��ح��ة وك�لاء
تفليسة هذا الفريق ،إلى مواقع نيابية
ووزارية».
وقال« :ال عجب أن يفقد هؤالء شعور
الوفاء ،بعد أن فقدوا الكثير من القيم،
وأال يتجرأ أي منهم على تعزية اللواء
ناصيف الذي لطالما طالبوه بحماية

ورج��وه بلوغ موقع واستعطوا منه
موعدا ً مع شخصيات سورية ،وها
هم في يوم رحيله يبتدعون مهزلة
ج��دي��دة ،رب��م��ا إلض��اف��ة ب��اب جديد
الستعطاء األم���وال من السعودية،
وقد كشفت وثائق «ويكيليكس» عما
يجب أن يندى له الجبين خجالً في
هذا المجال».
وسأل« :لو طلب منكم من أظهرت
الوثائق استعطاءكم له أن تكونوا
ف���ي خ��دم��ة «داع�������ش» ،ه���ل كنتم
ستتجاوبون معه على قاعدة من يدفع
يأمر؟ لعل المزيد من الوثائق ستظهر
ف��ي المستقبل القريب س��ر تعاطف
بعض من في هذا الفريق السياسي
مع التنظيمات اإلرهابية التي تحترف
الذبح والقتل والتهجير».
وختم لحود مشيرا ً إل��ى «اتهام
ال��وزي��ر ريفي لحزب الله بالوقوف
وراء ع��ن��اص��ر ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ذي��ن
ضربوا المساجين في رومية» ،الفتا ً
إلى أنّ «وزير العدل اللبناني يعاني
م��ن ع��ق��دة ت��س��م��ى س��وري��ة وح��زب
الله اللذين يتهمهما كلما شعر بأنه
بحاجة إل��ى رف��ع شعبيته ف��ي أحد
أحياء طرابلس».
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وق��ال «تجمع العلماء المسلمين» في بيان تعليقا ً على
العمليات التي استهدفت الجيش المصري في سيناء« :يبدو
أن المخطط الذي رسمته الجماعات التكفيرية المستند إلى
مقولة ديفيد بن غوريون« :إن الذي يحمي الكيان الصهيوني
ليست القنبلة النووية وإنما تدمير الجيوش الثالثة المصري
والعراقي وال��س��وري» تعمل على إنجازه وفي شكل منظم،
وهذا ما يثبت أن هذه الجماعات هي صنيعة اإلدارة األميركية
واالستخباراتالصهيونية».
ورأى أن «ال��ذي يحصل اليوم في سيناء يتكامل مع ما
يحصل في سورية والعراق لتحقيق األهداف الصهيونية في
حماية الكيان الصهيوني».
ودعا التجمع إلى قيام العلماء والمخلصين بدورهم في
ّ
وحض األزهر «على
فضح الخلفيات التي ينطلق منها هؤالء،
إصدار فتوى واضحة بمحاربتهم والقضاء عليهم» ،كما دعا
الحكومة المصرية «إلى اعتبار ما يحصل هو خداع صهيوني
فال تتردد في إرسال ما يلزم من قوات إلنهاء هذه الجماعات
حتى لو كان في ذلك نقض التفاقية الذل والعار اتفاقية كامب
ديفيد».

حمدان

وقدّم أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين
«المرابطون» العميد مصطفى حمدان التعازي للرئيس

السيسي بالمستشار بركات ،وذل��ك في رسالة ج��اء فيها:
«نحن على يقين أن مصر المحروسة أكبر من إرهابهم ونفاقهم
باستخدام المسميات الدينية ،وأن أهلنا المصريين بقيادتكم
الحكيمة منتصرون بإذن الله على اإلرهابيين والمخربين ومن
يدعمهم».
وأض���اف« :مهما ح��اول��وا ف��إن مصر ه��ي األم���ن واألم���ان
واالستقرار لكل العرب ،وحرصكم على األمن القومي العربي
هو بداية الفعل الجدي لتجميع عناصر القوة في مواجهة كل
ما يهدد األمة العربية من أخطار داهمة تهدد حريتها وتقدمها
وازدهارها ،وتفتت أقطارها وتضعف شأنها».
كما أبرق حمدان معزيا ً إلى رئيس مجلس الوزراء المصري
ابراهيم محلب ووزير العدل أحمد الزند والقائد العام للقوات
المسلحة المصرية وزير الدفاع واالنتاج الحربي الفريق األول
صدقي صبحي.
واعتبرت أمانة اإلعالم في حزب التوحيد العربي ،في بيان،
«أن مصر تتعرض لمسلسل إجرامي وتخريبي تقوده جماعة
اإلخوان المنافقين والتنظيمات اإلرهابية التي تدور في فلكها
بهدف النيل من منعة المصريين وإغراق البلد في الفوضى».
ودعت «السلطات المصرية الى إتخاذ جميع اإلج��راءات
الكفيلة بضرب اإلرهاب واجتثاث أوكاره».
ورأى المؤتمر الشعبي اللبناني أن الهجمات اإلرهابية على
الجيش والشعب والشرطة هي محاولة يائسة لمنع الصعود
المصري ،مشددا ً على أن أهم إنجاز لثورة يونيو كان تجديد
اإلستقالل الوطني وحرية القرار.
واستنكر رئيس ح��زب الوفاق الوطني ب�لال تقي الدين
استهداف بركات مؤكدا ً «عزيمة الشعب المصري الشقيق
على مواجهة اإلرهاب لكي تستعيد مصر عافيتها ودورها في
المنطقة على مختلف المستويات».
وكان تقي الدين أبرق إلى الرئيس السيسي معزيا ً ومستنكرا ً
«الجريمة االرهابية».

اتحاد الصحافيين ونقابة الصحافة

ودان االتحاد العام للصحافيين العرب ونقابة الصحافة
اللبنانية في بيان« ،الجرائم االرهابية النكراء التي تعرضت
وما زالت تتعرض لها بقاع عديدة في الوطن العربي» ،وآخرها
تلك التي راح ضحيتها المستشار بركات.
كما ندد البيان بتفجيرات الكويت وتونس مؤكدا ً «الوقوف
الى جانب مصر والكويت وتونس في مواجهة ظاهرة اإلرهاب
وضرورة القضاء على التنظيمات اإلرهابية التي ال تمت الى
اإلسالم ومبادئه السمحة بصلة».
واعتبر أن «م��ا يحدث هو امتداد للمخطط االستعماري
الصهيوني العالمي لضرب األمة العربية في أعز ما لديها من
ثروات مادية وبشرية ،وتمزيق أوصال األمة كما هي الحال في
سورية والعراق وليبيا واليمن».
وطالب االتحاد والنقابة المنظمات االعالمية والحقوقية
الدولية «بإدانة هذه األعمال اإلرهابية الجبانة».

التعازي في السفارة

وفي بيروت بدأت السفارة المصرية أمس ،استقبال المعزين
بالمستشار بركات ،وتستمر السفارة في استقبال المعزين
اليوم الخميس وغدا ً الجمعة ،من الحادية عشرة والنصف قبل
الظهر الى الثانية بعد الظهر.
ومن أبرز المعزين أمس وزير الشؤون االجتماعية رشيد
درباس ،سفراء كل من الجزائر واإلمارات وفلسطين واألرجنتين
والباراغوي ،النائب محمد قباني ممثالً كتلة «المستقبل»
النيابية ،أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين
«المرابطون» مصطفى حمدان ،المنسق العام لـ«تجمع اللجان
وال��رواب��ط الشعبية» معن بشور ،رئيس «التنظيم القومي
الناصري» في لبنان سمير شرك ،.النائب السابق بهاء عيتاني،
القائم بأعمال سفارة قطر ،مديرة «الوكالة الوطنية لالعالم»
لور سليمان ،رئيس الكنيسة القبطية في لبنان األب رويس
األورشليمي ،رئيس ح��زب ال��ح��وار الوطني ف��ؤاد مخزومي
ورئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين.

الوفد الرئا�سي لجنوب �أفريقيا
التقى حزب اهلل ّ
وب�شور
استقبل مسؤول العالقات الدولية في حزب الله عمار
الموسوي المبعوث الرئاسي الجنوب أفريقي زوال سكوبيا
على رأس وفد رسمي ضم الوزير عزيز باهاد والمستشار
محمد دانغور وسفير جنوب أفريقيا في لبنان وسورية
شون بينفيلدت ،وك��ان اللقاء مناسبة الستعراض آخر
التطورات في لبنان والمنطقة.
وع��رض الموسوي للوفد رؤي��ة ح��زب الله لألوضاع
خصوصا ً «الحرب ضد كل من سورية والعراق ،والتي
تخوضها قوى ومجاميع إرهابية مدعومة من دول مثل
السعودية وتركيا وقطر».
وشدد الموسوي على أن «الحرب على اإلرهاب يجب أن

تم ّثل األولوية بالنسبة للقوى التقدمية والمقاومة» ،وأشاد
بالعالقات التي تربط جنوب أفريقيا بقضايا المنطقة
وخصوصا ً القضية الفلسطينية.
من جهة أخ��رى ،أق��ام رئيس المركز العربي الدولي
للتواصل والتضامن معن بشور ،مأدبة إفطار على شرف
الوفد الرئاسي لجنوب أفريقيا بحضور رئيس مركز
دراس��ات الوحدة العربية الدكتور خير الدين حسيب،
األمين العام للمؤتمر القومي العربي الدكتور زياد حافظ،
وج��رى نقاش ح��ول سبل تطوير العالقات العربية -
األفريقية ،ومجمل قضايا المنطقة وفي مقدمها مستقبل
القضية الفلسطينية والصراع العربي  -الصهيوني.

