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فتحعلي في �إفطار ال�سفارة الإيرانية:
لتحرير فل�سطين من النهر �إلى البحر وال �أقل

كرر الدعوة �إلى حل �سيا�سي في �سورية و�أ�شاد بالكويت
ّ

ن�صر اهلل :مطالب عون محقة ولن نتخلى عنه
والمطلوب حوار بينه وبين «الم�ستقبل» نن�ضم �إليه الحق ًا
أكد األمين العام لـحزب الله السيد حسن نصر
الله أن حلفاء رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون لم ولن يتخلوا عنه داعيا ً
إلى بدء حوار ثنائي بين تيار المستقبل وعون
«وننضم اليه الحقا ً من أجل الحفاظ على لبنان
وعيشه الواحد ومؤسساته الدستورية ،وكرر
الدعوة إلى حل سياسي في سورية مؤكدا ً أن
من معها يبقى معها وال سيما روسيا .ورأى ان
العدوان السعودي على اليمن لم يعد له أي
أهداف سوى االنتقام من اليمن وشعبه مشيدا ً
بموقف الكويت أميرا ً وحكومة وشعبا ً
الموحد
ّ
من التفجير اإلرهابي األخير فيها ،وإذ لفت إلى
أن النظام العربي الرسمي باع فلسطين إلى
«إسرائيل» ،شدد على أنه ليس أم��ام الشعب
الفلسطيني وش��ع��وب المنطقة س��وى خيار
المقاومة.
وق��ال السيد نصر الله في احتفال أقيم في
«مجمع سيد الشهداء» أم��س لمناسبة «يوم
القدس العالمي» ،في حضور النائب ايوب
حميد ممثالً رئيس المجلس النيابي نبيه
ب��ري وشخصيات سياسية وحزبية ودينية
وعسكرية ودبلوماسية وممثلين عن الفصائل
الفلسطينية« :هذا اللقاء هو تلبية لنداء اإلمام
الخميني ف��ي اح��ي��اء ي��وم ال��ق��دس العالمي،
إلبقاء القدس حية في وجدان شعوب المنطقة
والعالم» ،مؤكدا ً «أهمية هذه الدعوة وجدواها»،
مستذكرا ً م��رور ع��ام على ال��ع��دوان الوحشي
«اإلسرائيلي» على غزة وأهلها.
وأض��اف« :في هذه الظروف الصعبة التي
تجتاح أمتنا ،الحظنا تلبية الماليين نداء اإلمام
الخميني إلحياء يوم القدس العالمي في غالبية
مدن العالم ،وه��ذا مؤشر مهم ج��دا ً ألنه يدعو
إلى األمل الكبير وألن هناك من يتذكر القدس
ويخرج إلى الشوارع ويرفع صوته لنصرة هذه
القضية».
وت��وق��ف أم��ام تظاهرتين حصلتا ف��ي هذه
المناسبة ،األول���ى كانت في اليمن على رغم
العدوان المستمر عليها والغارات المستمرة على
صنعاء وداخلها ،حيث كانوا بعشرات اآلالف.
ورأى «أن لهذه التظاهرة بعدا ً نفسيا ً يفيد
أن العالم تخلى عن الشعب اليمني» ،موجها ً
«تحية وتقدير لشعب اليمن ،ألن أه��ل اليمن
أكدوا تمسكهم بقضية فلسطين» .وتابع« :أما
التظاهرة الثانية فكانت في البحرين حيث
شهدت مدنها وقراها خ��روج الناس للتعبير
عن التزامهم السياسي والعقائدي بفلسطين،
على رغم المخاطر وتهديدات «داع��ش» وقمع
السلطة .هذه الماليين التي خرجت اليوم تشكل
أمالً كبيرا ً في المنطقة».

السعودية تقدم أكبر خدمة
إلى «إسرائيل»

ثم انتقل الى الحديث عن «إسرائيل» مشيرا ً
إلى «مؤتمر انعقد أخيرا ً في هرتسليا وخالصته
اإلشارة إلى التحسن في البيئة االستراتيجية».
وأسف ألن «القادة الصهاينة لم يجدوا في أمة
المليار ونصف المليار مسلم ،أي تهديد لكيانهم،
كما لم يجدوا في أنظمة وجيوش وأسلحة الجو
والمدرعات والصواريخ لهذا المليار ونصف
مليار مسلم ،أي تهديد».
وقال« :إسرائيل ترى في كل ما يجري حولها
إراح��ة لها ،خصوصا ً ما يجري في سورية،
أي هذه ال��دول األساسية في محور المقاومة
والرافضة لشروط االستسالم األميركية تعيش
المعاناة كما يرى اإلسرائيلي» .لذا ،هناك من
يفكر في «إس��رائ��ي��ل» بضم ال��ج��والن وتفعيل
مشاريع االستيطان فيه ،كما خلص المؤتمر في
هرتسليا إلى ضرورة االنتباه إلى اليمن ألنه إذا
نال حريته واستقالله سيكون جزءا ً من محور
المقاومة».

الفشل» ،مشددا ً على «أن الحرب السعودية
على اليمن باتت بال أهداف سياسية وهدفها
ال��وح��ي��د المتبقي ه��و اإلن��ت��ق��ام م��ن اليمن
وشعبه».
وج��دّد السيد نصر الله إدانته للتفجيرات
في القديح والدمام في السعودية وللعدوان
على المساجد وأهل المساجد والمصلين في
المساجد ،من ّوها ً إلى «أن الكويت أميرا ً وحكوم ًة
ومجلس أمة وعلماء وشعبا ً قدموا نموذجا ً
بالتعامل مع هكذا أحداث وهكذا عدوان وهو
مشهد أخالقي تضرب له التحية» الفتا ً إلى
«أن الجميع دان االعتداء اإلرهابي على مسجد
الصادق ولم يعطوه أي مبرر أو حجة» ،معتبرا ً
«أن الدولة والشعب في الكويت حولوا التفجير
االرهابي الى محطة لتمتين الوحدة الوطنية،
وربحوا بلدهم» متمنيا ً تعزيز هذا النموذج.

ال نريد تعطيل الحكومة

إطاللة السيد نصر الله عبر الشاشة في احتفال يوم القدس

مقدّم الحضور
وأشار السيد نصر الله إلى «أن السعودية
تقدم أكبر خدمة إلى إسرائيل» ،الفتا ً إلى «أن
«إس��رائ��ي��ل» تعمل وتساعد باستخباراتها
وبأشكال مختلفة على تسعير الحروب في
المنطقة».
ون��بّ��ه إل���ى «م���ا ي��ت��م ت��ح��ض��ي��ره للجزائر
ولخطورة الحديث عن ص��راع فيها» ،واصفا ً
دع��وة «إسرائيل» العرب إل��ى تحالف عربي
و «إسرائيلي» تحت عنوان مواجهة اإلرهاب
بـ«الوقاحة» «على اعتبار أنه برأيها إيران
وحزب الله وداعش».
ونبّه السيد نصر الله إلى «أن «اسرائيل»
ت��دع��ي أن��ه��ا تتضامن م��ع مصر ف��ي سيناء
وت��ح��رض ل�لإي��ق��اع ب��ي��ن م��ص��ر وق��ط��اع غ��زة
وخصوصا ً حماس وفي سورية تبيّن نفسها
أنها تدافع عن الدروز وتدعم «جبهة النصرة»،
محذرا ً من أن هناك شيئا ً ما اآلن يحضر ايضا ً
في الجزائر عبر حرب طائفية وهو ما يتم العمل
عليه في المنطقة».
وكشف السيد نصر الله عن «أن «إسرائيل»
تعمل ال��ي��وم على ك��ل م��ا يتعلق ب��إي��ران في
ال��داخ��ل وال��خ��ارج ومعها حركات المقاومة،
وتحرض عليها عرقيا ً ومذهبيا ً ألنها تشكل
تهديدا ً وجوديا ً لها» ،متسائالً« :لماذا لم نر
هذا القلق «اإلسرائيلي» تجاه السعودية أو
أي نظام عربي آخ��ر م��ع أن ه��ؤالء يشترون
بمليارات الدوالرات سالحا ً وطائرات ،ألن هناك
ثقة بهذا العقل الرسمي العربي وألنها مطمئنة
له ،وألنها تعلم بأن النظام الرسمي العربي
باعها فلسطين».
وشدد السيد نصر الله على «أن المشروع
التكفيري الذي يرعاه بعض النظام العربي
غير معني بالقضية الفلسطينية أصالً بل انه

يخدم مصالح «إسرائيل» ويم ّزق األمة ويم ّزق
كل نسيج وطني في كل بلد من بلداننا».

ال مشروع صفويا ً

وعن مفاوضات فيينا النووية ربطا ً بالقضية
الفلسطينية ،جزم السيد نصرالله «أنهم لو
أعطوا إي��ران كل ما تريده في الملف النووي
مقابل اعترافها بـ«إسرائيل» فإن إيران بقيادة
اإلمام الخامنئي وحكومتها وشعبها لن توافق
على ذلك».
وأكد «أن أي أحاديث عن مشروع صفوي أو
هالل شيعي في المنطقة هي أكاذيب» ،ورأى
أنه «يجب إيجاد حل سياسي في سورية بعيدا ً
من الخيار العسكري وأن تتوقف جميع الدول
التي تعمل على إشعال النار في سورية وتمنع
السوريين من التفاوض ،أن تتوقف عن ذلك»،
مشددا ً على «أن من يراهن على سقوط سورية
خاطئ وصمود الجيش السوري واستعادته
المبادرة يؤكد أن سورية لن تسقط عسكريا ً
وهي صامدة وستصمد ومن معها سيبقى معها
ونحن معها وسنبقى معها».
وأشار السيد نصر الله أنه «عندما نقاتل في
سورية نقاتل تحت الشمس وال نخفي وجودنا
في أي مكان وكل شهيد يسقط هو شهيد من
أج��ل سورية ولبنان وفلسطين وه��ذه األمة
وطريق القدس يمر في القلمون والزبداني
وحمص وحلب ودرعا والحسكة ألنه إذا ذهبت
سورية ذهبت فلسطين وضاعت القدس».
وقال السيد نصر الله «إننا في حزب الله
نعلن نهارا ً وجهارا ً إدانتنا للعدوان الوحشي
على اليمن م��ن قبل السعودية وم��ن يدعم
ال��س��ع��ودي��ة ،واع��ت��ب��ر أن اس��ت��م��رار ال��ع��دوان
السعودي على اليمن هو فشل يضاف على

وفي الشأن اللبناني ،رأى السيد نصر الله
أنه كان واضحا ً بأن البلد متجه إلى مشكل
وما يطرحه (رئيس تكتل التغيير واإلصالح)
العماد ميشال عون مطالب محقة ،مشددا ً على
«أن حلفاء العماد عون لم يتخلوا عنه وال عن
التيار الوطني الحر».
ورأى السيد نصر الله أنه لم يكن من الحكمة
أن يشارك حزب الله في التحركات الشعبية،
الفتا ً إلى «أن العماد عون لم يطلب من حزب
الله المشاركة ألنه يتفهم طبيعة المسؤوليات
وحجم المهمات التي يتحملها حزب الله في
هذه المرحلة».
وأشار السيد نصر الله إلى «وجوب أن يبقى
موضوع انتخاب رئيس الجمهورية أولوية
لدى الجميع واالتفاق على آلية واضحة لعمل
الحكومة وحسم هذا النقاش وال العماد عون
وال حلفاؤه ي��ري��دون تعطيل عمل الحكومة
أو إسقاطها وكلنا ندرك أن إسقاط الحكومة
يعني أن البلد ذهب الى الفراغ ولكن كلنا نريد
أن تعمل الحكومة في شكل صحيح وضمن
الدستور وبما يعزز الشراكة».
وق��ال السيد نصر ال��ل��ه« :نحن ل��م نربط
بين عمل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية
ونحن مع أن يتم فتح مجلس النواب ويقوم
بعمله ونحن ندعو إلى فتح دورة استثنائية
لمجلس النواب وأن نطلق عمل المجلس وأن
يتم االتفاق على كيفية التعاطي مع مشاريع
القوانين الموجودة ونحن نراهن على حنكة
وحلم الرئيس نبيه بري».
ودعا إلى «حوار جدي بين تيار المستقبل
والعماد ع��ون ،ألن المشكلة الحقيقية هنا»،
معتبرا ً «أن الرهان على الوقت خاطئ ومثله
ال��ره��ان على ع��زل التيار الوطني الحر عن
حلفائه» ،م��ج��ددا ً «ع��دم التخلي عن حليفه
العماد عون والتيار الوطني الحر» ،نافيا ً «اي
لهجة تهديد في كالمه هذا» ،وقال« :يجب أن
يبدأ حوار ثنائي بين المستقبل وعون وننضم
إليه الحقا ً من أجل الحفاظ على لبنان وعيشه
الواحد ومؤسساته الدستورية ،ألن ال مجال
فيه لإلقصاء ،وألن قدر اللبنانيين الشراكة
والحوار وعدم إدارة الظهر ،وعدم الرهان على
االوضاع االقليمية والدولية».
وأشار إلى «أن لبنان في حاجة إلى الحفاظ
على سلمه األهلي واستقراره السياسي وعمل
المؤسسات الدستورية وال مكان فيه ألي
إلغاء وقدر اللبنانيين العيش معا ً والشراكة
الحقيقية فيه والحوار والتالقي وعدم الرهان
على المتغيرات اإلقليمية والدولية».
واختتم مؤكدا ً «أن التجربة والعقل والحقيقة
أثبتت أن��ه ليس أم��ام الشعب الفلسطيني
وشعوب المنطقة سوى خيار المقاومة ،وأالّ
ينتظر أح�� ٌد الحكومات العربية و«داع��ش»
و«بكو حرام» وجامعة الدول العربية».

م�سيرات ومهرجانات وندوات في يوم القد�س العالمي

فل�سطين �ستبقى الق�ضية المركزية وال خيار �إ ّال المقاومة لتحريرها

أح��ي��ت المخيمات الفلسطينية
يوم القدس العالمي أمس بمسيرات
وم��ه��رج��ان��ات أك����دت أن القضية
الفلسطينية ستبقى القضية المركزية
األول���ى م��ش��ددة على أن ال خ��ي��ار إالّ
المقاومة لتحريرها.
وف��ي ال��س��ي��اق ،انطلقت م��ن أم��ام
جامع مخيم صبرا وشاتيال ،مسيرة
جماهيرية بمشاركة ممثلين عن
ال��ف��ص��ائ��ل وال��م��ؤس��س��ات وال��ل��ج��ان
الشعبية الفلسطينية ،مشايخ وهيئات
نسائية وكشفية وأب��ن��اء المخيم.
وتقدمت المسيرة ال��ف��رق الكشفية
والموسيقية وحملة األعالم والرايات
ولوحات عن مدينة القدس المحتلة.
وبعد المسيرة ،تجمع المشاركون
في ساحة قاعة «الشعب» ،وألقى أمين
سر حركة «فتح اإلنتفاضة» في لبنان
حسن زي��دان كلمة أك��د فيها «تمسك
الشعب الفلسطيني بالمقاومة إلنجاز
العودة والتحرير والدفاع عن القدس
والمقدسات» ،شاكرا ً «إلي��ران قيادة
وشعباً ،وقوفها الدائم مع فلسطين
وشعبها ومقاومتها».
بدوره ألقى رئيس جمعية «الصداقة
الفلسطينية اإليرانية» في لبنان حمزة
ال��ب��ش��ت��اوي كلمة ت��ح��دث فيها عن
«معاني ودالالت يوم القدس العالمي»،
داعيا ً «القوى والفصائل الفلسطينية
إل���ى ال��وح��دة ك��س�لاح ق���وي وف��ع��ال
بمواجهة اإلحتالل وإرهابه» .وأكد «أن
القدس ستبقى قبلة المقاومين وشعلة
األحرار وملهمة الثورة والثوار».

لجنة دعم المقاومة

كما نظمت «لجنة دعم المقاومة في
فلسطين» مسيرة في مخيم الجليل في
بعلبك ،انطلقت من أمام مسجد بالل بن
رباح بعد صالة الجمعة ،وجابت طرق
المخيم الداخلية ،وانتهت بمهرجان
في قاعة «مكتب فتح  -االنتفاضة»،
حضره النائب كامل الرفاعي وممثلو

القوى واألح��زاب اللبنانية والفصائل
الفلسطينية.
وألقى النائب الرفاعي كلمة قال فيها:
«المسلمون والمسيحيون يواجهون
الخطر الصهيوني ،فالصهاينة ليسوا
أع���داء للمسلمين والمسيحيين أو
للعرب فقط ،بل هم أع��داء اإلنسانية
جمعاء ،وعلى العرب والمسلمين أن
يبذلوا أرواحهم ويجاهدوا في سبيل
الله لتحرير الوطن الفلسطيني السليب
إلى أهله».
وتحدث مسؤول «الجبهة الشعبية
 القيادة العامة» في البقاع سميحأحمد باسم اللجنة فشدد على «ضرورة
توحيد ك��ل ال��ق��وى وال��ط��اق��ات لدعم
الشعب الفلسطيني ومقاومته لدحر
االحتالل اإلسرائيلي عن فلسطين».
وألقى عضو المجلس البلدي في
بعلبك سامي رمضان كلمة تيار دعم
ثقافة المقاومة ،أكد فيها «أن أي ثورة
ال يكون شعارها ال��ق��دس والقضية
الفلسطينية ،هي ليست بثورة ،وإنما
هي مؤامرة أميركية هدّامة تستهدف
تصفية القضية الفلسطينية».

ندوة في بعلبك

وأق���ام م��رك��ز اإلم���ام الخميني في
بعلبك ن��دوة تحدث خاللها مسؤول
منطقة البقاع ف��ي ح��زب الله محمد
ياغي الذي أكد «أننا سنبقى نتطلع إلى
القدس ،ألن القلب والعقل والوجدان هو
في هذه المدينة المقدسة» ،جازما ً «أننا
وعلى رغم مواجهتنا للزمر المتوحشة
اإلرهابية التكفيرية ،إال أن أكثر من
نصف مجاهدينا على أرض جبل
عامل جاهزون ليوم الفصل بيننا وبين
عدونا الصهيوني ،فوجهة الصراع
لكل شعوب عالمنا العربي واإلسالمي
ستبقى تحرير القدس وتحرير فلسطين
من البحر إلى النهر».
وأكد أمين الهيئة القيادية في حركة
الناصريين المستقلين « -المرابطون»

العميد مصطفى ح��م��دان «أن هناك
من يتذكر القدس ومن يتجاهلها ،من
يجاهد لتحريرها من الرجس اليهودي
التلمودي وهناك من يتملّق اليهود
التلموديين حفاظا ً على ملك أو إمارة».
وأض���اف« :م��ات عبد الناصر لكن
وصيته بتحرير فلسطين والقدس ما
زالت قائمة ،واالمام الخميني العظيم
جعل تحرير ال��ق��دس ه��دف��ا ً أساسيا ً
للثورة اإلسالمية في إيران».
ودعا إلى «التوقف عن دعم االرهاب
واح��ت��ض��ان��ه وت��م��وي��ل��ه وتسليحه
وتدريبه وعن توظيفه للعدوان على
سورية العربية وكل ما عدا ذلك ال قيمة
له في المفهوم االستراتيجي القومي
والوطني للصراع على أرض سورية
العربية».
وختم حمدان« :إن األمة بخير ألن
أهل فلسطين مرابطون على أرضهم
المباركة».
وأك��د أمين ف��رع لبنان في الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين م��روان
عبد ال��ع��ال «أن داع��ش ق��وة همجية
تستخدم لتدمير المجتمعات العربية
ولتعيد القوى الغربية صياغة هذه
المنطقة» ،محذرا ً من «تحويل االنقسام
بين الضفة وغزة إلى انفصال ،وحل
قضية الالجئين الفلسطينيين على
أساس التعويض المادي ،والتوطين،
خصوصا ً أن دوال ً أوروب��ي��ة ،ب��دأت
تتحدث عن وطن بديل».

البرج الشمالي

ونظمت «لجنة دع��م المقاومة في
فلسطين» مسيرة جماهيرية بمناسبة
«يوم القدس العالمي» في مخيم برج
الشمالي ،بمشاركة ممثلي القوى
الفلسطينية الوطنية واإلس�لام��ي��ة،
وحشد من أبناء المخيمات في منطقة
صور.
وأل���ق���ى ك��ل��م��ة «ح���رك���ة ال��ج��ه��اد
اإلس��ل�ام����ي» ف���ي ف��ل��س��ط��ي��ن ،أب��و
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سامر م��وس��ى ،نبه فيها إل��ى «ع��دم
االنجرار وراء أي فتنة تستهدف أمن
المخيمات».
واعتبر موسى أن «قضية األسرى
هي من أولى أولوياتنا».
وأل��ق��ى كلمة «م��ن��ظ��م��ة التحرير
الفلسطينية» العميد أبو باسل شهاب،
قال فيها ،إن «الجمعة األخيرة من شهر
رمضان التي دعا إليها اإلمام الخميني،
هي يوم مبارك للقدس ألن القدس هي
مسرانا وقبلتنا وبوصلتنا».
وقال عضو «تجمع علماء فلسطين
في لبنان» الشيخ عادل تركي« ،إن ما
أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة ،وإن
قوتنا في وحدتنا وضعفنا في تمزقنا»،
ودعا «القوى اإلسالمية والوطنية في
شتى بقاع األرض ،للتوحد من أجل
قضية فلسطين».
ودع���ت «الجبهة الديموقراطية
لتحرير فلسطين» ،لمناسبة اليوم
القدس العالمي ،في بيان الى «حماية
مدينة ال��ق��دس وم��ا تتعرض ل��ه من
حملة «اسرائيلية» تهدف الى المساس
بطابعها العربي من خ�لال عمليات
التهويد واالستيطان المتسارعة في
قلب المدينة وفي محطيها».
وبالمناسبة اعتبر األم��ي��ن العام
لـ«حركة األم��ة» الشيخ عبد الناصر
جبري «أن أمتنا تم ّر بتحديات خطيرة
تستوجب من شعوبنا الوحدة والتمسك
بخيار الجهاد والمقاومة للوقوف في
وجه الهجمات الشرسة التي نتعرض
لها».
ودعا «الشعوب العربية واإلسالمية
وال��ش��ع��ب الفلسطيني إل���ى تجديد
تمسكهم بثوابت القضية الفلسطينية»،
معتبرا ً أن «ال��ه��دف الرئيسي مما
يحصل في عالمنا هو تغييب القضية
الفلسطينية وإم��ع��ان الصهاينة في
ت��ع��زي��ز م��ش��اري��ع��ه��م االستيطانية
وتدنيس مقدساتنا واالستيالء عليها
وتغيير معالم القدس الشريف».

واعتبر رئيس «اللقاء التضامني
الوطني» مصطفى ملص «أن قضية
القدس وهي جزء من القضية الكبرى،
ستظل تشكل حافزا ً لكل االح��رار في
ال��ع��ال��م ال سيما العالمين العربي
واإلسالمي من أجل إحقاق الحق وإعادة
الشعب الفلسطيني الى أرضه وطرد
الغاصب والمحتل الصهيوني».
وطالب حزب شبيبة لبنان العربي
بتوحيد صفوف األم��ة من أج��ل طرد
الصهاينة من األراض��ي الفلسطينية
وتحرير القدس الشريف واألراض��ي
الفلسطينية المحتلة من براثن الكيان
الصهيوني ،عبر دعم محور المقاومة و
الممانعة.

لجنة األسير سكاف

وعقدت «لجنة أصدقاء األسير يحيى
سكاف» اجتماعا ً في دارة العائلة في
بحنين  -المنية ،لمناسبة «يوم القدس
العالمي» ،الذي يصادف مع «الذكرى
السنوية األول��ى للعدوان على قطاع
غزة» ،حيت خالله «الشعب الفلسطيني
ومقاومته» ،مؤكدة «أن خيار المقاومة
في مواجهة العدو هو الصحيح والقادر
على تحرير مقدساتنا وأسرانا األبطال
واستعادة حقوق أمتنا».
وناشدت اللجنة «حركة المقاومة
اإلسالمية حماس» و«كتائب الشهيد
عز الدين القسام» وفصائل المقاومة
الفلسطينية ،إدراج قضية األسير
اللبناني يحيى سكاف ضمن أي صفقة
تبادل أس��رى مع العدو ال��ذي يعتقل
األسير يحيى سكاف في زنازينه منذ 37
عاماً ،إثر مشاركته في «عملية الشهيد
كمال عدوان البطولية» ،آملة بأن «تلقى
قضية األسير سكاف االهتمام الالزم
والضغط على اإلحتالل من أجل كشف
مكان اعتقاله ومعاملته وفق القوانين
الدولية المتعلقة باألسرى من خالل
الصليب األحمر الدولي حتى اإلف��راج
عنه».

من اإلفطار في السفارة االيرانية
أك��د السفير اإلي��ران��ي ف��ي لبنان
محمد فتحعلي أن «إسرائيل ستبقى
غ���دة س��رط��ان��ي��ة ال م��ك��ان ل��ه��ا بين
شعوب العالم اإلس�لام��ي» ،مشددا ً
على مبدأ تحرير كل فلسطين من
النهر إلى البحر وليس أقل من ذلك
بمقدار شبر.
ك�لام فتحعلي ج��اء خ�لال إفطار
السفارة اإليرانية في مناسبة «يوم
القدس العالمي» في دار السفارة
في الفياضية غروب أول من أمس،
بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه
بري ممثالً بعضو هيئة الرئاسة في
حركة أمل خليل حمدان ،نائب األمين
العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم
وممثلين عن البطريرك الماروني
بشارة الراعي ومفتي الجمهورية
الشيخ عبداللطيف دري��ان ونائب
رئيس المجلس االسالمي الشيعي
األع��ل��ى الشيخ عبد األم��ي��ر قبالن،
السفير ال��س��وري علي عبد الكريم
ع��ل��ي ون����واب ح��ال��ي��ي��ن وسابقين
ووزراء سابقين ،وممثلي االح��زاب
والقوى الوطنية االسالمية اللبنانية
والفصائل الفلسطينية وشخصيات
سياسية وديبلومساية واجتماعية
ونقابية وثقافية وحشد من علماء
الدين ،الملحق الثقافي للسفارة سيد
حسن صحت وأركان السفارة.
بعد تقديم منى يوسف باجوق
وآي���ات م��ن ال��ق��رآن ،أل��ق��ى السفير
االيراني محمد فتحعلي كلمة رحب
فيها بالحضور وت��ح��دث ع��ن يوم
القدس العالمي ال��ذي أعلنه اإلمام
الخميني ،الفتا ً إلى أن الراحل اعتبر
«أن مسألة القدس ليست مسألة
شخصية وليست خاصة ببلد ما

وال هي مسألة خاصة بالمسلمين
في العصر الحاضر بل هي قضية
كل الموحدين والمؤمنين في العالم
وان ي���وم ال��ق��دس ه��و ي���وم حياة
اإلسالم ويوم مواجهة المستضعفين
للمستكبرين».
واع��ت��ب��ر «أن ال��دف��اع ع��ن هوية
ال��ق��دس وع���ن م��ع��ال��م��ه��ا الدينية
وال��ح��ض��اري��ة ال ب��د أن ي��ت��م عبر
ات��خ��اذ إج���راءات عملية واستثمار
كل الطاقات البشرية والمعنوية
في العالم وأن يحتل ذلك األولوية
لدى الشعوب اإلسالمية وكل أحرار
العالم».
وأضاف« :في يوم القدس العالمي
نؤكد األمور اآلتية:
أوالً ،إن «إسرائيل» ستبقى غدة
سرطانية ال مكان لها بين شعوب
العالم اإلس�لام��ي وان أي محاولة
لالعتراف بها وتطبيع العالقات معها
تعتبر خيانة للشعب الفلسطيني
وشهدائه.
ثانياً ،من حق الشعب الفلسطيني
ال��م��ق��اوم��ة وال��ج��ه��اد ب��ك��ل ال��ط��رق
والوسائل لتحرير أرضه من دنس
االحتالل الصهيوني وفرض سلطته
على كامل التراب الفلسطيني.
ث��ال��ث��اً ،خ�لاص األم���ة يكمن في
وح��دت��ه��ا واعتصامها بحبل الله
تعالى واجتماعها على حقها في
فلسطين.
رابعاً ،وح��دة كل قوى المقاومة
وال��ج��ه��اد وأن الجهاد ض��د العدو
الصهيوني هو السبيل الستعادة
الحرية والمقدسات.
خ��ام��س��اً ،إن��ن��ا ن��ؤم��ن بحتمية
النصر اإللهي على القاعدة القرآنية

الكريمة إن تنصروا الله ينصركم
ويثبت أقدامكم .فالمقاومة سبيل
االنتصار وكما شهدنا اندحار العدو
الصهيوني وانتصار المقاومة في
لبنان وغزة سنشهد بإذن الله تعالى
نصرا ً شامالً مؤيدا ً لتعود القدس الى
شعبها وأمتها».
وأش��ار إلى أن إي��ران «تؤكد مبدأ
تحرير فلسطين ك��ل فلسطين من
النهر إلى البحر وليس أقل من ذلك
بمقدار شبر ووق��وف��ن��ا إل��ى جانب
الشعب الفلسطيني وق��واه الحية
ال��م��ج��اه��دة ف��ي سبيل استعادته
حريته ومقدساته السليبة وعودته
إلى وطنه فلسطين».
ث��م ال��ق��ى ن��ائ��ب األم��ي��ن ال��ع��ام
ل��ـ«ال��ج��ب��ه��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة لتحرير
فلسطين» أب���و أح��م��د ف���ؤاد كلمة
ال��ف��ص��ائ��ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م��ؤك��دا ً
خ��ي��ار»االن��ت��ف��اض��ة الشعبية بكل
اش��ك��ال��ه��ا وص����وال ً ال���ى ال��م��ق��اوم��ة
المسلحة سبيالً ال بديل منه لتحقيق
النصر والتحرير».
وأكد «دعم صمود سورية والوقوف
إلى جانبها في مواجهة المؤامرة التي
تستهدفها نظرا ً الى موقفها الواضح
باحتضان المقاومة واالنخراط في
محور المقاومة والتحرير في مواجهة
المحتلين الصهاينة» ،داع��ي��ا ً إلى
تعميق أواصر العالقة مع حزب الله.
ورأى «أهمية تشكيل جبهة المقاومة
العربية واإلسالمية رافعة حقيقية
تساهم في التصدي لألخطار التي
تتعرض لها القضية الفلسطينية
عموما ً وال��ق��دس خصوصاً ،وباقي
ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ت��واج��ه
األمتين العربية واالسالمية».

معلولي :ليكن رم�ضان منطلق ًا للتفهم والتفاهم
أقامت رابطة النواب السابقين حفل افطار في فندق
«بريستول» ،تحدّث فيه رئيس الرابطة النائب السابق
لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي عارضا ً التحرك الذي
قامت به الهيئة االدارية «بدءا ً باالجتماع بالرؤساء الثالثة
مطالبة بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني (إتفاق الطائف)
بكل بنوده خصوصا ً الالمركزية اإلدارية الموسعة .كذلك
اجتمعت الهيئة بالوزراء المختصين لتنفيذ المشروع
الذي كانت الرابطة قد تقدمت به منذ ثالث سنوات والذي
يقضي بإقامة مجمعات سكنية للنازحين السوريين في
أماكن آمنة داخل سورية وإذا تع ّذر على الحدود اللبنانية.
كما اجتمعت الهيئة بالقيادات األمنية مناشدة إياهم العمل
على تنفيذ القانون الصادر ع��ام  1969وال��ذي يقضي
بإنشاء أنصار الجيش لحماية المدن والبلدات والقرى
بخاصة الحدودية منها .ثم كان اللقاء مع رؤساء الطوائف
وذل��ك إلع�لاء الصوت في إدان��ة وتكفير الذين يرتكبون
الجرائم باسم الدين والدين منهم براء».
وتعهد معلولي بمتابعة تنفيذ الشعار الذي أطلقه بأن
النواب السابقين ليسوا نوابا ً متقاعدين .وتمنى أن يكون
شهر رمضان منطلقا ً للتفهّم والتفاهم.

