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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن محادثات ظريف في لبنان ق ّيمة وج ّيدة

بيانات بذكرى حرب تموز ت�ؤكد التم�سك بالثالثية

فتحعلي :التاريخ �سي�سجل لحزب اهلل
الدور الأبرز في مكافحة الإرهاب التكفيري

الريجاني يهنئ بري ون�صر اهلل :ن�أمل
بانت�صارات �أكبر �أمام العدو ال�صهيوني

حاورته روزانا ر ّمال
أكد سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان
محمد فتحعلي أن التدخالت الخارجية هي التي تؤخر
إنجاز االستحقاق الرئاسي ،مشددا ً على أنه ليس من شيم
الجمهورية اإلسالمية في إيران أن تملي على حلفائها أن افعلوا
هكذا وال تفعلوا هذا ،كما أن حلفاء إيران ال يمكن أن يقبلوا مثل
هذا األمر.
وأعرب عن اعتقاده بأن حزب الله استطاع أن يتحرك من
خالل اإلدارة الحكيمة والصائبة ألمينه العام السيد حسن
نصرالله إن كان على صعيد مقاربته للتطورات المحلية في
لبنان أو اإلقليمية.
مواقف السفير اإليراني ،جاءت خالل حوار مشترك بين
صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» ،حيث أشار إلى أن وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أجرى مع السيد
نصرالله محادثات قيّمة وجيدة جداً ،إن كان على صعيد
التطورات السياسية في لبنان أو اإلقليم.
وأكد فتحعلي أن «التاريخ سيسجل لحزب الله الدور
األساسي والبنّاء في مواجهة اإلرهاب من خالل التضحيات
الجسام التي و ّفرت على لبنان والمنطقة الكثير من التضحيات
التي كانت ستواجهه.
وكشف أنه بعد رفع العقوبات الظالمة المفروضة
على إيران ،يمكن تطوير مجاالت التعاون مع لبنان سواء
االقتصادية أو االجتماعية أو اإلنمائية أو البلدية.
وفي الملف السوري ،رأى فتحعلي أن السبيل األمثل للعبور
وهنا نص الحوار كامالً
سعادة السفير كل اللبنانيين ودول الجوار تلقوا زيارة وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف من منظور جديد هذه المرة
وهو وزير خارجية دولة منتصرة على الغرب يجول في المنطقة،
يهم اللبنانيين سعادة السفير أن يعرفوا فحوى هذه الزيارة
والسؤال هنا جزءان:

{ األول ،ه��ل ط��رح ظ��ري��ف م �ب��ادرة للملف ال��رئ��اس��ي في
لبنان كما اعتقد بعض اللبنانيين .الثاني ،المشهد يشير إلى أن
أبرز اللقاءات كان لقاءه باألمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله هل ك��ان اللقاء خاصا ً بلبنان أم بحزب الله وإمكان
أن يكون كتقدير قد طرح على حزب الله االنخراط بمبادرات
مكافحة اإلره ��اب ال��دول�ي��ة ف��ي المنطقة كعنصر أس��اس��ي في
تطوراتها؟

 بسم الله الرحمن الرحيم كما تفضلتم باإلشارة في سؤالكم الحساسة للغاية .أوالً ،هي
شك في أن هذه الزيارة تمت في مرحلة ّ
تزامنت مع الذكرى السنوية النتصار المقاومة ،وثانياً ،أنها تمت
بعد االتفاق النووي وثالثاً ،ألن المنطقة في شكل عام ،تم ّر في
ظروف خاصة للغاية ،ومعالي الدكتور ظريف أجرى سلسلة من
اللقاءات الرسمية مع المسؤولين اللبنانيين وبطبيعة الحال فإن
أحد المواضيع التي طرحت في لبنان رئاسة الجمهورية من قبل
المسؤولين اللبنانيين وجواب ظريف كان أن النخب الموجودة
في الساحة اللبنانية بإمكانها أن تستجيب بنفسها لحاجات
هذا البلد الشقيق ،وأكد معاليه أن الجمهورية اإليرانية تولي
اهتماما ً خاصا ً للشعب اللبناني ومن المبادئ واألسس الثابتة
في الجمهورية اإلسالمية أنها تولي عناية خاصة واهتماما ً
بخيارات ما ينتخبه أي شعب من شعوب العالم ،وبطبيعة الحال
نؤكد في هذا اإلطار أنه ال بد للشعب اللبناني العزيز وبمعزل عن
الضوضاء التي تثار من حوله أن يتمكن من خالل ما تحلّى به من
إرادة وطنية انتخاب رئيس للجمهورية في الشكل الذي يخدم
مصلحة لبنان العليا ،ومعالي الدكتور ظريف أكد هذه الفكرة في
كل اللقاءات التي أجراها وفي إحدى اللقاءات التي أجراها عبّر
ظريف عن رأيه بأنه «ربما كانت التدخالت الخارجية في هذا
االستحقاق الرئاسي هو األمر الذي ّ
يؤخر ،بحد ذاته ،إنجاز هذا
االستحقاق في الوقت المناسب.
بالنسبة إلى اللقاء الذي أشرت إليه في سؤالك ،مع األمين
العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ،فهو أجرى
محادثات قيّمة وجيّدة ج��داً ،إن كان على صعيد التطورات
السياسية في لبنان أو في اإلقليم ،وأود أن أؤكد في هذا اإلطار
أن��ه ليس من شيم الجمهورية اإلسالمية في إي��ران أن تملي
على حلفائها أن افعلوا هكذا وال تفعلوا هذا ،وحلفاء إي��ران ال
يمكن أن يقبلوا مثل هذا األمر .وأنا اعتقد أن حزب الله من خالل
القيادة الحكيمة لسماحة األمين العام السيد نصرالله استطاع
أن يتحرك من خالل إدارة حكيمة وصائبة إن كان على صعيد
مقاربته للتطورات المحلية في لبنان أو اإلقليمية ونعتقد أن
الميزة األساسية لسماحته هي هذه اإلدارة الحكيمة التي يتمتع
بها والميزة الرئيسة األخرى هي الوفاء بالعهد ،ومن المزايا
أيضا ً تحلّيه بالنظرة الدقيقة والصائبة للتطورات المحلية في

لي�س من �شيم �إيران �أن تملي
�إرادتها علی حلفائها فه�ؤالء
یقفون �إلی جانبها انطالقا
من �أ�س�س فكریة وعقائدیة
لبنان واإلقليمية .وأود أن أؤكد في هذا اإلطار ،أن هناك إدارة
حكيمة ودقيقة وصائبة لمقاربة األم��ور إن كان على صعيد
لبنان أو مجمل األمر في شكل عام وال سيما في محاربة اإلرهاب
التكفيري .وأنا أعتقد أن التاريخ سوف يسجل لحزب الله الدور
األساس والب ّناء الذي لعبه في هذا اإلطار من خالل التضحيات
الجسام التي وف ّرت على لبنان والمنطقة الكثير من التضحيات
التي كانت ستواجهها .هذا إضافة إلى أن االستقرار في لبنان
والمنطقة هو من الثوابت األساسية لحزب الله وأن��ا أعتقد
أن حزب الله من خالل اإلطار العام الذي رسمه لنفسه يعتقد
بج ّد أنه من خالل توفير وترسيخ مناخات األمن واالستقرار
يمكنه القيام بالدور السياسي المع ّول عليه في الشكل الدقيق
والصحيح ،وهذا األمر هو ما يؤكده في شكل كبير حزب الله في
لبنان وهذا ما جعل الحزب يواجه األزمات اإلقليمية في شكل
صحيح وصائب .ونحن نعتقد أن التوقعات التي أبداها حزب
الله من اللحظة األولى حول التطورات اإلقليمية واإلرهاب في
المنطقة نجده عند كل المراقبين بأم العين وأيضا ً فإن الواقعة
التي تجري على أرض بعض ال��دول اضطرت لتشكيل حلف
يصل ألربعين دولة من أجل التصدي لإلرهاب وهذا ما توقعه
حزب الله منذ البداية وهو يعتقد في هذا اإلطار ،أن هذا االئتالف
الدولي ال يمكنه السير بنجاح ،أوالً ،ألنه ليس لديه الهدف
الواضح وال النيّة الصادقة في متابعة الهدف ونحن نعتقد أن
حزب الله استطاع إثبات أنه عبارة عن حركة إسالمية تتمتع
بقاعدة جماهيرية عريضة ومن خالل اإلدارة الحكيمة استطاع
احتالل مكانة مرموقة ومميزة لبنانيا ً وإقليمياً.

زيارة تركيا المؤجلة

{ ألغى الوزير ظريف زيارة كانت مق ّررة إلى تركيا ما هي
األسباب هل هي سياسية؟

المسألة كانت فقط مسألة جدول زمني وقد أشار إلى هذامعالي وزير الخارجية الدكتور ظريف ومن المؤكد أنه سيقوم
بزيارته مجددا ً إلى تركيا.

{ يعني التأجيل ال يرتبط بأي تصعيد تركي كما ُف ّسر؟
 -ال أبداً.

باألزمة السورية هو الحل السياسي ،مثنيا ً على دور الرئيس
السوري بشار األسد والجيش والشعب السوري في التصدي
لخط ٍر كبير يتهدد المنطقة برمتها ،مؤكدا ً أن المنطقة يجب أن
تقدر هذا اإلنجاز ثالثي األبعاد حق التقدير« ،األسد وشعبه
وجيشه».
وأوضح فتحعلي ،أن روسيا من أبرز األركان التي وقفت

تأثير االتفاق النووي على لبنان وسورية

{ هل سيتأثر لبنان بتداعيات االت�ف��اق ال�ن��ووي؟ وم��اذا عن
م�ب��ادرة بالدكم لحل األزم��ة السورية التي تتأثر هي األخرى
باالتفاق؟

 لو سمحت لي أريد اإلجابة عن السؤال بجزءين :بالنسبة إلىالمبادرة المرتبطة باألزمة السورية ،نحن نعتقد أن السبيل األمثل
للعبور باألزمة السياسية هو الحل السياسي وبإذن الله وبعد
إجراء االستشارات المطلوبة بين الجانبين اللبناني والسوري فإن
هذه المبادرة الواضحة سوف تقدّم لألمين العام لألمم المتحدة،
ونعتقد أنه يجب أنه يجري في شأن هذه المبادرة تبادل وجهات
نظر واستشارات واضحة بين طهران ودمشق بأدق تفاصيلها نحن
نعتقد أن ما تم نشره حتى اآلن حول البنود األربعة هي عبارة عن
تخمينات.
أما الجزء الثاني وبمعنى آخر كيف باستطاعة هذا االتفاق
النووي أن يساهم بحلحلة بعض المشاكل العالقة في الساحة
اللبنانية ،فنحن نعتقد أن لبنان يتمتع ببعض المزايا التفاضلية
في المقابل تتمتع إيران بمزايا تفاضلية ،ونحن نعتقد أنه بإمكان
االتفاق النووي فتح صفحة جديدة من تاريخ العالقات اإليرانية
اللبنانية وأنه بعد رفع العقوبات الظالمة المفروضة على إيران
يمكن تطوير مجاالت التعاون في كل المجاالت سواء االقتصادية أو
االجتماعية أو اإلنمائية أو البلدية.

{ ماذا عن الهبة اإليرانية المتعلقة بتسليح الجيش اللبناني
والتي عارضها قسم من اللبنانيين ،هل يمكن إعادة طرحها بعد
رفع العقوبات عن إيران؟

لدى إيران الكثير من المزايا التفاضلية في عدة مجاالت متاحة،ونعتقد أن لبنان من البلدان الصديقة لنا بسبب الدور الحساس
الذي يلعبه في جبهة المقاومة وألن لبنان يعي اليوم هذا المنعطف
التاريخي في هذا النصر الذي حققه ،ونحن نعتقد أن العالم كله
بات يعترف بانتصار لبنان الشقيق في ظل المعادلة الذهبية
المتمثلة بالجيش الشعب والمقاومة ال��ذي ستوثقه صفحات
التاريخ .لذلك نحن نعتقد بج ّد أن بإمكاننا تقديم للشعب اللبناني
كل ما يمكننا تقديمه في العديد من المجاالت .وأود التأكيد أن إيران
وعلى رغم فترة العقوبات التي كانت مفروضة عليها بشدة فإنها لم
تتوقف عن االكتفاء الذاتي في مجال الطاقة الكهربائية بل تصدير
هذه الطاقة إلى الدول المجاورة .وأعتقد أيضا ً أن إيران تش ّكل رقما ً
صعبا ً بين دول المنطقة في مجال الخدمات اإلنمائية ،وموضوع
الهبة العسكرية للجيش اللبناني كان في هذا السياق وكل هذه
األمور متاحة .ونحن نعتقد أن الجيش والشعب والمقاومة يشكلون
أركان لبنان الشقيق ونحترمها ونقدم كل ما لدينا لها على طبق
من ّ
فضة ليس فقط في ما يتعلق بالجيش وإنما في كل المجاالت
اإلنمائيةوالكهربائية.

عدونا واحد وهو اإلرهاب الصهيوني

{ حاولت إيران ح ّل األزمة السورية منذ بدايتها لكن الشهر
الفائت ربما ج��اءت ال�م�ح��اوالت األك�ث��ر ج��دي��ة ،ه��ل ب��دأت إيران
تلتمس تحفظات الالعبين في األزمة السورية كالسعودية وتركيا
وبالتالي ارتفع منسوب المصاعب للحل بعد ح ّل الملف النووي
أو العكس؟

 الرسالة الجدية التي أردنا التعبير عنها بعد زيارة ظريفإلى لبنان هي أن اإلنجاز هو برسم المنطقة برمتها .عدونا واحد
وهو اإلره��اب الصهيوني .ونعتبر أن اإلره��اب التكفيري يستمد
جذوره من الكيان الصهيوني .هذه ،إذن ،قواسم مشتركة لكل دول
المنطقة لذلك يجب أن نجلس بجانب بعضنا بعضا ً لماذا؟ ألننا
نعتقد أن أي شرخ أو اختالف بين دول المنطقة يصب في خدمة
الكيان الصهيوني واألزمة السورية في هذا السياق .وكما قلت لكم
في سياق حديثي أعلنا أن الطريق الوحيد لحل األزمة في سورية
هو الح ّل السياسي ،وسعينا على الدوام إلعالم كل دول المنطقة
بهذه الحقيقة وأعربنا عن استعدادنا للجلوس والتفاوض من أجل
بلوغ هذا الهدف .ينبغي على كل دول المنطقة التكاتف لمواجهة
«إسرائيل» العدو األساسي واإلرهاب التكفيري.

األسد وجيشه وشعبه حققوا مالحم بطولية

{ سعادة السفير هل أصبح الحل السياسي في سورية بعد
االتفاق النووي أكثر واقعية في تقديم فرصة للح ّل في ظل بقاء
الرئيس ّ
بشار األسد ،وأنه لوال فشل االتفاق لكان الح ّل أصعب أي
الحل في ظل بقاء األسد؟

نحن نقوم دائما ً بدورنا في مجال اغتنام أي فرصة متاحةلتوفير ح ّل لألزمة السورية ،ونعتقد أن الرئيس السوري بشار
األسد إضافة إلى جيشه وشعبه ،استطاعوا تحقيق الكثير من
المالحم البطولية ،وحقيقة استطاعوا التصدي لخطر كبير يتهدّد
المنطقة برمتها .من هنا نحن نعتقد أن المنطقة برمتها يجب أن تقدر
هذا اإلنجاز ثالثي األبعاد حق التقدير «األسد وشعبه وجيشه».
نحن نعتقد أن بإمكاننا االستفادة من هذه الفرصة التاريخية لح ّل
األزمة.

{ هل ستحصل مبادرة روسيا لمكافحة اإلرهاب هذه المرة
على تأييد أوسع؟

لقد اطلعت على المبادرة الروسية وأريد أن أؤكد مرة أخرى أنهينبغي على كل الدول أن تتحرك بإرادة صادقة من أجل مواجهة
الخطر الرئيس في هذه المنطقة .نحن نعتقد في هذا اإلط��ار أن
روسيا من أبرز األركان التي وقفت إلى جانب الدولة السورية ،ومنذ
البداية كان الفهم الروسي اإليراني مشتركا ً تجاه مقاربة الخطر
اإلرهابي والتكفيري.

{ بعد اجتماع ال��دول الست زائ��دا ً واح��دا ً استضافت سلطنة
ُعمان وزير الخارجية السوري وليد المعلّم لبحث األزمة حتى
بات دوره��ا يثير لغطا ً واضحا ً وهي صديقة الواليات المتحدة
من جهة وصديقة إيران من جهة أخرى ،فهل تلعب السلطنة دور
الوسيط ما رأيك؟
-انطالقا ً من نظرتنا إلى المنطقة عموماً ،نعتقد أن أي دولة

إلى جانب الدولة السورية ،ومنذ البداية كان الفهم الروسي
اإليراني مشتركا ً تجاه مقاربة الخطر اإلرهابي والتكفيري.
وشدد السفير اإليراني على أن جبهة المقاومة تقف في
شك ٍل ثابت وراسخ في وجه الصهيونية واإلرهاب التكفيري
وأن الحدود الشرقية للبنان تشهد على هذا األمر ،كما أثنى على
دور الجيش اللبناني الذي يحقق المالحم في وجه اإلرهاب.
تتحرك من خالل نيّة صادقة في مجال مواجهة األخطار يجب أن
ندعمها ونحن منذ البداية عارضنا االئتالف الدولي لماذا؟ ألننا
نعتقد أن نيّة هذا االئتالف غير صادقة ،وه��ذه ال��دول ال تسعى
حقيقة لمواجهة اإلره��اب .كم مضى حتى اآلن على تشكيل هذا
االئتالف؟ كنت أقرأ منذ يومين تقريرا ً جاء فيه أن االئتالف شنّ حتى
اليوم  6آالف غارة على تنظيم «داعش» ،وقد قلنا ذلك منذ البداية
الكل يتساءل اآلن ما كانت الجدوى المتأتية على  6آالف غارة على
تنظيم مثل «داعش» وهل أن الرقعة التي يسيطر عليها «داعش»
تقلصت أو زالت بعد تشكيل هذا التحالف الدولي؟ نقول مرة أخرى
نحن نعتقد أنه ينبغي علينا أن نحمي ون��ؤازر كل جهد صادق
وحقيقي من جهة ويتحرك في مجال مكافحة اإلرهاب .أفضل بدل
أن أقول هذه الدولة لديها عالقات مع تلك الدولة وهذه ليست لها
عالقات معكم أقول ينبغي أن نركز الجهود لمواجهة خطر اإلرهاب
الصهيوني ووليده اإلرهاب التكفيري.

{ دولة كبرى في المنطقة العربية مثل السعودية ال تزال بعد
 5أشهر غير قادرة على إيقاف الحرب على اليمن وهي حرب
تخوضها ه��ي بطبيعة ال�ح��ال وتتأثر بها سلباً .إل��ى أي��ن يتجه
الموقف اليمني وما هو تحرككم لح ّل هذه األزمة اإلقليمية؟

نحن أعلنا منذ اللحظة األولى أن الح ّل الوحيد في اليمن هو الح ّلالسياسي ونعتقد أن اعتماد لغة القوة من شأنه أن يزعزع االستقرار
باليمن ويزيد نسبة اإلرهاب فيه وأن العودة إلى اآللية السياسية
من قبل كل دول المنطقة بإمكانها أن تنعكس في شكل إيجابي على
مصالح كل الدول في المنطقة ،وكما تعرفون فالتيارات السياسية
الفاعلة في اليمن من خالل الحس السليم الذي تتمتع به فهي تعمل
جنبا ً إلى جنب من أجل مكافحة اإلرهاب ومن أجل التأكيد بالحوار
والوحدة الوطنية ومالقاة المبادرات التي تطرح من قبل األمم

التدخالت الخارجية
في اال�ستحقاق الرئا�سي
هو التي ت� ّؤخر �إنجازه
في الوقت المنا�سب
المتحدة ،ونعتقد حقيقة أن ك ّل دولة تلوث أيديها باليمنيين األبرياء
العزل فهي ستساءل من قبل كل الضمائر الحية في العالم.

اتفاق بين رابح ورابح

{ هناك من اعتبر أن الوالیات المتحدة كبحت جماح إيران في
هذا االتفاق ورغبتها فی إنتاج قنبلة نوویة .هكذا شرح الرئيس
األميركي ب��اراك أوباما األم��ر للكونغرس ،ولكن أنتم تلقيتموه
انتصارا ً كيف يمكن أن تشرح رغبة البعض في إظهار إيران أنها
خسرت جولة؟

إن هذا االتفاق هو اتفاق بين رابح ورابح في الشكل الذي يجعلاألميركيين يعتقدون أنهم حالوا دون امتالك إيران القنبلة النووية
نحن مستعدون لتقبّل هذا األمر على أنه ربح يسجل للواليات
المتحدة لماذا؟ ألننا أعلنا منذ البداية أن إيران تعتقد بج ّد أن امتالك
القنبلة النووية ال يوفر األمن .وثانياً ،ألنه من ناحية عقائدية أعلنا
منذ البداية أننا نح ّرم امتالك األسلحة النووية وأنتم تعرفون ما
معنى الفتوى الشرعية الصادرة عن المرجعية الدينية العليا
في الجمهورية اإلسالمية« .ولي الفقيه» أعلن منذ البداية الحكم
الشرعي الذي يح ّرم إنتاج واستخدام األسلحة النووية ونحن نعتقد
أن إيران لم تع ّزز حضورها من خالل امتالك األسلحة في شكل عام
لماذا؟ ألن هناك بعض الدول اإلقليمية لديها قدرات عسكرية تفوق
قدرات إيران العسكرية .نحن حضورنا في هذه المنطقة حضور فكر
وعبّرنا عن خطاب وهذا الخطاب عبّر عن نفسه منذ اللحظة األولى
النتصار الثورة بقيادة اإلمام الخميني وسماحة السيد القائد علي
خامنئي يتابع النهج نفسه ،من هنا اعتقد أنه ينبغي للجميع النظر
إلى إيران من هذا المنطلق.

{ الحظنا أن أوباما ح ّل الملف مع كوبا وح��اول حل الملف
الفلسطيني ف��ي ج��والت ج��دي��ة ع��دي��دة ل��وزي��ر خارجيته جون
كيري وفي الملف اإليراني ح ّل المعضلة في الشكل الذي رأيناه.
األميركي يفتح ملفات مغلقة منذ خمسين عاما ً ويبدّد المشاكل،
هذه السياسة التي يتبعها أوباما برأيكم هل هي مرحلة جديدة
فتحها على الواليات المتحدة؟

 نحن نعتقد أن ال��والي��ات المتحدة األميركية بعد كل هذهالحقبة الزمنية توصلت إلى قناعة مفادها أنه ال يمكن تحديد النفوذ
والحضور بالقوة ،من هنا أعتقد أن أميركا أدركت الخسائر التي
لحقت بها ج ّراء اعتماد هذا التوجه .هذه هي الرسالة األساسية.
وآمل أن تكون قد القت صداها داخل اإلدارة األميركية.

{ نختم الحوار بلبنان واللبنانيين الذين نصفهم في الشارع
ونصفهم في المنازل والحكومة معطلة واألزم��ات تتفاقم ماذا
توجه لهم؟

 أنا ال أنظر إلى لبنان من هذه الزوايا بل من زوايا مختلفة .أنظرإلى لبنان الصامد في مواجهة الكيان الصهيوني .لبنان برمته
الذي استطاع أن يسجل بصفحات التاريخ إنجازا ً ذهبيا ً متمثالً
بالمقاومة .لبنان الذي يسطع بصورة هذه المنطقة لبنان الذي
تح ّول إلى نموذج يقتدى به في مجال التعايش والطوائف في ما
بينها .لبنان الرائد في جبهة المقاومة .جبهة المقاومة التي تقف
في شكل ثابت وراس��خ في وجه الصهيونية وفي وجه اإلرهاب
التكفيري والحدود الشرقية للبنان تشهد على هذا األم��ر .اليوم
الجيش اللبناني يحقق المالحم واليوم المقاومة اللبنانية تحقق
المالحم ولبنان أراه انطالقا ً من هذه الزوايا.

يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة عصرا ً
ويعاد بثه الساعة الحادية عشرة ليالً على قناة «توب
نيوز» على التردد 12034

عشية الذكرى التاسعة النتصار تموز  2006على
العدو «اإلسرائيلي» ص��درت بيانات أك��دت التمسك
بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة «التي وفرت
األساس القوي الذي يحمي أمن وسيادة لبنان ويوفر
االستقرار للبنانيين جميعا ً ويدرأ عنهم خطر اإلرهابيين
التكفيريين».
وهنأ رئيس مجلس الشورى اإلسالمي علي الريجاني
في رسالة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالذكرى
وق��ال« :يسعدني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن
ممثلي الشعب في مجلس الشوري اإلسالمي أن أقدم
التهاني لحضرتكم وأعضاء مجلس النواب اللبناني في
ذكرى النصر الكبير والتاريخي للشعب اللبناني البطل
والمقاوم ضد الكيان الصهيوني خ�لال ح��رب الـ33
يوماً .إن هذا الحدث الخالد حصل بال شك نتيجة إيثار
وتضحيات مقاتلي المقاومة واالدارة الجيدة ووحدة
وتكاتف قادة لبنان الواعين وال سيما حضرتكم واألمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله».
كما بعث الريجاني برسالة مماثلة إلى السيد نصر
الله أكد فيها «أن تحقيق هذا النصر الكبير جاء بفضل
الله سبحانه وتعالى وتضحيات رج��ال المقاومة
ال سيما الشهداء األع��زاء والصمود ال��ذي يعجز عنه
الوصف للشعب اللبناني الشريف وادارة وقيادة
سماحتكم وسائر المسؤولين اللبنانيين الحكماء».
وأعرب الريجاني عن أمله «بتحقيق انتصارات أكبر
للمقاومة االسالمية امام العدو الصهيوني والعصابات
اإلره��اب��ي��ة» س��ائ�لاً الله «أن يهب المزيد م��ن العزة
والشموخ للسيد حسن نصر الله ومجاهدي المقاومة
والشعب اللبناني العظيم».

لقاء األحزاب

وف���ي ال��س��ي��اق ،ت��وج��ه «ل��ق��اء األح����زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية» في اجتماعه الدوري
الذي ترأسه األمين العام لـ «رابطة الشغيلة» الوزير
السابق زاه��ر الخطيب في مقر الرابطة ،إل��ى «قائد
المقاومة السيد حسن نصر الله ،وكل المقاومين وأسر
الشهداء واللبنانيين ،بالتهنئة لمناسبة حلول ذكرى
انتصار المقاومة التاريخي ،وإلحاق الهزيمة المدوية
بالجيش الصهيوني ،وتحطيم أسطورته ،وتثبيت
معادلة توازن الرعب مع العدو الصهيوني ،التي وفرت
الحماية للبنان وشعبه ،وحالت دون استمرار العدو
باعتداءاته ،أو التطاول على ث��روات لبنان النفطية
والمائية».
ورأى ف��ي ب��ي��ان أن «م��ع��ادل��ة الجيش والشعب
والمقاومة ،التي صنعت التحرير عام  ،2000والنصر
في عام  2006هي التي وف��رت األس��اس القوي الذي
يحمي أمن وسيادة لبنان ويوفر االستقرار للبنانيين
جميعا ًَ وي���درأ عنهم خطر اإلرهابيين التكفيريين،
ويشكل سندا ً قويا ً لسورية العروبة المقاومة في
تصديها للحرب اإلرهابية االستعمارية التي تشن
عليها منذ أرب��ع س��ن��وات ون��ص��ف» .وأك��د أن��ه «ل��وال
المقاومة المنتصرة على العدو وجاهزيتها الدائمة
لكانت القدرة على مواجهة خطر اإلرهابيين التكفيريين
أكثر صعوبة».
ومن جهة أخرى ،طالب اللقاء الحكومة «باالستجابة
للمطالب المحقة والعادلة للتيار الوطني الحر» ،مؤكدا ً
أنها «ال تستطيع االستمرار في سياسة إدارة الظهر
للتيار الوطني الحر».
ورأى ان «األزمة العاصفة بلبنان ال يمكن الخروج
منها إال ب��إص�لاح��ات ج��ذري��ة ب���دءا ً ب��وض��ع ق��ان��ون
لالنتخابات على قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي،
ويحقق صحة وعدالة التمثيل».

صالح

وبمناسبة الذكرى التاسعة لالنتصار الذي حققته
المقاومة في لبنان ،أكد األمين العام لمؤتمر األحزاب
العربية قاسم صالح في بيان أن اإلنتصار «ش ّكل
نقطة تح ّول في الصراع العربي الصهيوني ،حيث
أثبتت المقاومة قدرتها على دحر الجنود الصهاينة
وردهم على أعقابهم مهزومين مذلولين ،فسقطت مقولة
الجيش الذي ال يقهر وأرست معادلة جديدة أكدت أن
اإليمان واإلرادة قادران على اجتراح المعجزات».
وأضاف« :إن هذا االنتصار النوعي والتاريخي هو
حصيلة دم��اء الشهداء وأ ّن��ات الجرحى وتضحيات
الشعب وصموده الذين هم جميعهم شركاء في صناعة
هذه الملحمة البطولية وهذا اإلنجاز التاريخي ،كما أن
سورية بقيادتها وشعبها التي و ّفرت الدعم الالمحدود
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للمقاومة وحضنا ً سخيا ً ألب��ن��اء الشعب اللبناني،
وما قدمته الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من إسناد
مادي وسياسي ش ّكل مساهمة في تحقيق هذا النصر
المؤزر».
وختم صالح« :فتحية إلى المقاومة وقائدها سماحة
السيد حسن نصر الله ،وتحية إلى المثلث الماسي
الجيش والشعب والمقاومة ،الذي حقق توازن الرعب
م��ع ال��ع��دو الصهيوني ،وتحية إل��ى س��وري��ة حصن
المواجهة والممانعة وإلى قائدها الدكتور ّ
بشار األسد،
وتحية إلى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وقيادتها
الشجاعة ،والمجد والخلود لشهداء المقاومة العربية
في لبنان وفلسطين وفي سورية والعراق وعلى مدى
جبهات المواجهة مع اإلرهاب الصهيوني ومع اإلرهاب
التكفيري اللذين يشكالن تحديا ً وخطرا ً وجوديا ً على
أمتنا ويجب علينا مواجهته واستئصاله».

«الشغيلة» و «تيار العروبة»

كذلك ،حيّت «رابطة الشغيلة» و «تيار العروبة
للمقاومة والعدالة االجتماعية» في بيان بعد اجتماع
مشترك «المقاومين البواسل وقائدهم السيد حسن
نصر الله».
واعتبر البيان أن��ه «بفضل ه��ذا النصر العظيم
والتضحيات الجسام التي يقدمها المقاومون كل
يوم في مجابهتهم للعدو الصهيوني وقوى اإلرهاب
التكفيري ،فإن لبنان ينعم باألمن واالستقرار».
وأك��د أن «التمسك بالمقاومة واالل��ت��ف��اف حولها
ض��رورة وطنية وشعبية ل��ردع المحتل وتحرير ما
أراض محتلة واستعادة الحقوق السليبة،
تبقى من
ٍ
وكذلك لدحر الهجوم اإلرهابي التكفيري» ،الفتا ً إلى
ان��ه «ل��وال المقاومة وجاهزيتها الدائمة لكانت قوى
اإلرهاب التكفيري تمكنت من بناء قواعد ومرتكزات لها
في لبنان ،وعبثتت بوحدته وبنسجيه االجتماعي ،كما
فعلت في العراق ،وفي بعض المناطق السورية».
ودع��ا «كل القوى الوطنية في لبنان ،التواقة إلى
التغيير واالص�لاح ،وبناء نظام وطني عروبي مقاوم
يحقق التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية ،إلى
الوحدة والتكاتف لقيادة النضال السياسي ،والشعبي
إلحداث هذا التغيير».
كما أك��د المجتمعون «ال��وق��وف إل��ى جانب التيار
الوطني الحر في النضال إلصالح الخلل الكبير في أداء
السلطة السياسية ،كذلك الكفاح لوضع قانون جديد
لالنتخاب على قاعدة النسبية يحقق صحة وعدالة
التمثيل».

«العمل اإلسالمي»

وهنأت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان الشعب
اللبناني والجيش والمقاومة بذكرى انتصار تموز،
معتبرة أن «تضحيات ه��ذا الثالوث الذهبي ودم��اء
شهداء المقاومين الزكية ،إضافة إلى الوحدة الوطنية
الرائعة التي تجلت إبان العدوان الصهيوني الهمجي
الغاشم ،كان السبب الرئيسي في تحقيق هذا االنجاز
النوعي واالنتصار اإللهي الكبير».
وشددت الجبهة في بيان ،على «وجوب الوحدة بين
المسلمين تمهيدا ً للوحدة الوطنية الجامعة ،وعلى
ض��رورة وأهمية تبني خيار الجهاد والمقاومة ودعم
الجيش اللبناني بما يلزم من قوة سالح وعتاد من أجل
ردع العدوان».
وهنأ رئيس «لقاء علماء صور» الشيخ علي ياسين
«اللبنانيين بكل شرائحهم وطوائفهم وانتماءاتهم
بالذكرى التاسعة النتصار تموز ال��ذي أرس��ى قواعد
حماية لبنان من االع��ت��داءات االسرائيلية» ،وطالب
«الشعوب العربية االقتداء بموقف الشعب اللبناني
بثالثيته المقدسة الجيش وال��ش��ع��ب وال��م��ق��اوم��ة،
لتحصين أوطانهم مقدمة للعودة الى اعتبار فلسطين
هي القضية األساس وال قضية سواها».
كذلك هنأ «التجمع الوطني الديموقراطي» السيد
نصر الله وقيادة حزب الله ومجاهديه بذكرى االنتصار
مباركا ً «للشهداء من الجيش والمقاومة والشعب».
ون ّوه التجمع بـ«الزيارة المهمة التي قام بها وزير
خارجية الجمهورية االسالمية في ايران السيد محمد
جواد ظريف» ،مستغربا ً «عدم التبني الفعلي من قبل
الحكومة لمشروع الهبة االيرانية ،وعدم تلقف العرض
االيراني السابق بتزويد لبنان بالكهرباء وبالمعدات
العسكرية واالسلحة المتطورة ،التي قدمها السفير
االي��ران��ي السابق ف��ي لبنان ال��دك��ت��ور غضنفر ركن
آبادي».

«ن�صركم دائم» في احتفال «وادي الحجير» اليوم
استكمل حزب الله تحضيراته
للمهرجان المركزي ال��ذي يقيمه
بمناسبة ذكرى حرب تموز ،عند
ال��خ��ام��س��ة وال��ن��ص��ف م��ن عصر
غد الجمعة في وادي الحجير -
السلوقي ،والذي سيتحدث خالله
األمين العام للحزب السيد حسن
نصر الله.
وفي هذا اإلط��ار واصلت الفرق
المتخصصة عملها داخل الباحة،
فبعد أن انتهت من أعمال تسوية
األرض ،بدأت بنشر عشرات آالف
الكراسي في األمكنة المخصصة
للرجال والنساء م��ن الجمهور،
وك��ذل��ك ف��ي ال��م��رب��ع المخصص
للشخصيات الرسمية والسياسية
والحزبية ومختلف الفعاليات،
كما خصص مربع لرجال الدين
وال��ج��رح��ى وع���وائ���ل ال��ش��ه��داء
والفعاليات البلدية واالختيارية.
وتم إنشاء منصة كبيرة حملت
ش��ع��ار ال��م��ن��اس��ب��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام
«نصركم دائم» مع عدد من الصور
التي تبرز ان��ت��ص��ارات المقاومة
ومفاجآتها ،وأم���ام المنصة تم
تجسيد مشهدية فنية تعكس
هزيمة العدو وجنوده ودباباته
التي كان وادي الحجير الشاهد
األكبر على المجازر التي لحقت
ب��ه��ا ،ح��ي��ث ع��رض��ت ف��ي محيط
المنصة دب��اب��ات محطمة للعدو
ال��ص��ه��ي��ون��ي ك��ان��ت اس��ت��ه��دف��ت
بصواريخ المقاومة في حرب تموز
عام .2006
ورف���ع���ت ف���ي م��ح��ي��ط ب��اح��ة
االحتفال صور ضخمة لالمامين
الخميني وع��ل��ي خامنئي وعبد
الحسين ش��رف ال��دي��ن ،واإلم���ام
موسى الصدر ،والسيد نصر الله،

وال��ش��ه��داء :ع��ب��اس ال��م��وس��وي،
راغب حرب ،وعماد مغنية ،فيما
ازدان����ت ال��ط��رق��ات ال��م��ؤدي��ة إلى
وادي الحجير باألعالم والرايات
والالفتات.
وللمناسبة قامت لجان مختصة
بإعداد خطة سير لتسهيل وصول
وم��غ��ادرة الجماهير ال��واف��دة إلى
ومن مكان االحتفال ،كما استحدثت
مواقف واسعة لركن السيارات
واآلليات التي تقل المواطنين من
المدن والقرى والبلدات الجنوبية،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��واق��ف خاصة
للشخصيات الرسمية.
وأوض���ح ال��م��س��ؤول اإلع�لام��ي
ل��ح��زب ال��ل��ه ف��ي ال��ج��ن��وب حيدر
دقماق أن «اختيار وادي الحجير
السلوقي ليكون مكانا ً الحتفال
االنتصار هذا العام يعود للرمزية
التاريخية للوادي الذي عقد فيه
مؤتمر الحجير عام  1920وجمع
مختلف ال��ش��خ��ص��ي��ات الدينية
والسياسية وقادة المقاومة آنذاك،

للتباحث في سبل مقاومة االحتالل
الفرنسي ،كما يعود أيضا ً لرمزية
هذا ال��وادي كساحة مواجهة ضد
ال��ع��دو الصهيوني منذ ب��داي��ات
المقاومة الفلسطينية إلى مختلف
فصائل المقاومة اللبنانية حتى
تحرير ع��ام  ،»2000مضيفا ً أن
«المحطة األبرز للوادي كانت خالل
حرب تموز  2006عندما قرر العدو
الدفع بدباباته للوصول إلى نهر
الليطاني عبر وادي الحجير ليعلن
انتصاره في هذه الحرب ،بعدما
كان فشل في تحقيق ذلك في أكثر
من مكان منذ بدايات المواجهات،
إال أن التصدي البطولي للمقاومين
في تدمير ما يزيد على  54دبابة
ميركافا في مسالك وادي الحجير
ما عرف يومها بمجزرة الدبابات،
دفع العدو للتراجع وإعالن العجز
عن استكمال الحرب واالستنجاد
باألميركي النتشاله من المأزق،
فكانت هزيمته مدوية وكان النصر
حليف لبنان ومقاومته وشعبه».

