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حمليات

ندوة حول �إدارة الهجرة في ق�صر الأوني�سكو

�أكدت لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن ال خيار لحزب اهلل �سوى مواجهة االرهابيين واال لكانوا دخلوا منازلنا

جمعة :الحجم المطروح لالغتراب
غير دقيق وهو مجرد �أرقام تقديرية

�شمعون :لبنان يحتاج الى رئي�س ي�ستطيع خلق الثقة
بين الجميع وتر�شيح جعجع �أمر مخيف
حاورتها روزانا رمال

جمعة متحدثا ً خالل الندوة
أقامت المديرية العامة للمغتربين في قصر «األونيسكو»
ندوة بعنوان «السياسات المالئمة إلدارة الهجرة وكيفية
إشراك االغتراب اللبناني في عملية التنمية» .وتمحورت
حول االغتراب وأسبابه وما يقدمه للبنان وكيفية إيجاد
الحلول له.
حضر الندوة وزي��ر الخارجية والمغتربين السابق
عدنان منصور ،ممثل المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم النقيب طالل يوسف ،مدير المنظمات الدولية
والمؤتمرات والعالقات الثقافية في وزارة الخارجية
والمغتربين السفير عفيف أيوب ،القائمة بأعمال سفارة
لبنان في دمشق فرح بري ،رئيس مكتب المنظمة الدولية
للهجرة في لبنان فوزي زيود ،رئيس الجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم أحمد ناصر على رأس وفد من الجامعة
ض ّم النائب األول للرئيس إيليا خزامي ونائب الرئيس
رمزي حيدر ،الرئيس الفخري للمجلس القاري األفريقي
نجيب زهر ،النائب األول لرئيس المجلس محمد هاشم،
نائب رئيس المجلس القاري ابراهيم فقيه ،الرئيس السابق
للجامعة الثقافية مسعد حجل ،عضو منتدى أليفراي
السفير عكيف أبو الحسن ،مسؤول العالقات الخارجية
في حركة أم��ل علي مشيك ،مسؤول االغ��ت��راب في تيار
المرده جواد خوري ،مسؤولة اإلعالم في تيار المستقبل
روال رياشي ،ممثلون عن مصرف لبنان واتحاد المصارف
العربية والمركز الدولي لتطوير الهجرة والمنظمة الدولية
للهجرة و«إس��ك��وا» و«إي���دال» وتطوير الريادة واإلب��داع
ونقابة المحامين وباحثين أكاديميين لبنانيين وأجانب
وممثلو منظمات دولية وغير حكومية.
بداية ،تحدث رئيس مصلحة العالقات العامة للشؤون
االغترابية في المديرية أحمد عاصي شرح فيها أسباب عقد
الندوة والتي تأتي في «إطار برنامج نشاطات المديرية».
وعرض المدير العام للمغتربين هيثم جمعة ،من جهته،
للتجربة اللبنانية متوقفا ً عند «اإلن��ج��ازات والخطوات
المطلوبة لتطوير تعامل الدولة اللبنانية مع المغتربين
واالستفادة من طاقاتهم في مختلف المجاالت».
وقال« :تختلف سياسات الدول بالنسبة إلدارة الهجرة
ألنّ لك ّل بلد خصوصياته الديموغرافية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية والتاريخية .لكنّ الجميع متفقون
على أهمية الهجرة وتأثيرها على المجتمعات والبلدان،
وخصوصا ً في عملية التنمية التي تؤثر في االقتصاد
والتعليم والصحة والعالقات االجتماعية وإدارة الحكم
والحقوق والبيئة .وكذلك إل��ى ك� ّل ما يتعلق بالهجرة
سواء النظامية منها أو القسرية أو المختلطة .لذلك إنّ
السياسات المالئمة إلدارة الهجرة في ك ّل بلد من البلدان
تنطلق من تقييم االحتياجات الوطنية ،ال سيما موضوع
التنمية وتقييم االحتياجات يحتاج إلى عمل ميداني وإلى

استراتيجيات الدول خاصة في مجال التنمية الوطنية
وأولوياتها وكذلك دراسة التغييرات في اإلمكانيات على
المستويات كافة محلية كانت أم إقليمية أو عالمية .وإنّ
إدارة ملف الهجرة يجب أن تنطلق من خالل تعميم برامج
هادفة إلش��راك الجاليات ،وتحديد آليات التعاون حول
قضايا الجاليات ،وتعزيز التعاون بين صناع السياسات
الخاصة بالهجرة والجاليات على نحو أفضل ،وذلك
لتحقيق القرارات المشتركة وتمتين الصلة».
وتابع« :يعتبر ملف الهجرة من أهم الملفات الوطنية
واإلقليمية والدولية ألنه يتصل ليس فقط بدولة بعينها
إنما يتعلق بدول المقصد ودول المنشأ وكذلك بالعوامل
المؤدية إلى الهجرة ،كانعدام االستقرار السياسي ،النزاع
المسلح ،الجفاف ،التغيير المناخي ،انعدام أو غياب فرص
العمل».
ولفت إلى «أنّ التعاون مع الجاليات يجب أن يشمل
أيضا ً وضع الجاليات في دول اإلقامة دون التدخل في
الشؤون الداخلية لتلك ال��دول ،وخصوصا ً لجهة حماية
الحقوق وتأمين السالمة عند االضطرابات األمنية :نقل،
اتصاالت سياسية وديبلوماسية ،تأمين نقاط اتصال مع
الحكومة ،والوصول إلى المعلومات الصحيحة في كل ما
يتعلق بهم ومصالحهم وحماية هذه المصالح» .وقال:
«إنّ الحديث عن التجارب الوطنية والعالمية في ملف
الهجرة يجب أن يقام له مؤتمر خاص به إال أننا في هذه
الدراسة ما قدمناه يشكل إطارا ً مشتركا ً ألغلبية الدولة في
تجاربها وإذا نظرنا إلى التجربة اللبنانية فنجدها تجربة
غنية حيث أنّ االغتراب اللبناني الذي بدأ مع بداية القرن
التاسع عشر وال يزال حتى يومنا هذا .هذا االغتراب الذي
ولد متحدرين ومهاجرين وانتشارا ً لبنانيا ً على امتداد
العالم ،إال أنّ هذا االغتراب لم تواكبه في البداية جهود
تنظيمية حقيقية من قبل الدولة اللبنانية ولم يتم التعامل
معها بالمستوى المطلوب لتفعيل العالقة بين جناحي
لبنان ،نتيجة عوامل عدة».
وختم جمعة ب��أنّ «األع��داد المطروحة لالغتراب غير
صحيحة مطلقا ً ألنها أرقام تقديرية».
ثم تحدث مدير برنامج التنمية المحلية واالجتماعية
في برنامج األمم المتحدة  UNDPراغد عاصي عارضا ً
معلومات إحصائية صادرة عن البنك الدولي بخصوص
التحويالت المالية للمغتربين وأهميتها في «العملية
التنموية متوقفا ً عند تجربة  live lebanonالتي أطلقتها
المديرية العامة للمغتربين بالتعاون مع برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي».
وأخيرا ً تناول عضو المجلس الوطني للبحوث العلمية
علي فاعور بالخرائط واألرقام االنتشار اللبناني في العالم
ودوره الريادي.

نقابة موظفي المرف�أ� :سنواجه المخالفات
الفا�ضحة للأنظمة والقوانين البيئية
هنأت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت ،في بيان،
بـ«نجاح اإلض��راب التحذيري الذي نفذه موظفو وعمال
المرفأ» ،ورأت «أنّ األجراء والعمال أثبتوا تضامنهم المطلق
واصطفافهم األكيد حول نقابتهم في دفاعها عن حقوقهم
ومصالحهم بعيدا ً عن السياسات الضيقة والتجاذبات
التي يعيشها البلد».
وأك��دت النقابة في بيانها «استمرار التحرك بالزخم
نفسه الذي تجلى ،حتى يصرف المسؤولون النظر عن
تحويل باحات المرفأ مركزا ً لتجميع وفروز النفايات كما
رشح من عدة مصادر».
وأعلنت نيتها «االتصال بالنقابات العمالية والجمعيات
والنوادي األهلية والبيئية للتنسيق حول سبل مواجهة
هذه المشاريع المدمرة ،إضافة إلى االتصال بالمنظمات

العمالية العالمية التي تعنى بشؤون النقل البحري،
لشرح ما يمر به المرفأ من مخالفات فاضحة لألنظمة
والقوانين البيئية والصحة العامة».
وأوضحت أنّ مبادرتها «إلى إعالن اإلض��راب الفوري
المفتوح ،لمنع تنفيذ أي من المشاريع المشبوهة المحضرة
للمرفأ».
وش��ك��رت النقابة «جميع النقابات التي تضامنت
وساهمت في إنجاح هذا اإلضراب» ،وتوجهت «بالتحية
والتقدير إلى االجهزة األمنية الساهرة على أمن وسالمة
األجراء والعمال والعاملين في المرفأ وتضمن بمناقبيتها
حرية واستقاللية تحرك الجميع وتعاهد األجراء والعمال
أن تبقى العين الساهرة واليد المدافعة والقلب الحاضن
للجميع».

دع����ت رئ��ي��س��ة ح����زب «ال��دي��م��وق��راط��ي��ون
األح���رار» تريسي شمعون إل��ى إق��رار قانون
انتخاب جديد على اس��اس النسبية والدوائر
ال��ك��ب��رى إلف��س��اح ال��م��ج��ال أم����ام ج��ي��ل جديد
ل��دخ��ول الحياة السياسية ،وأي���دت شمعون
ال��م��ش��روع المختلط بين النسبي واالكثري
كمرحلة انتقالية الذي طرحه رئيس المجلس
ال��ن��ي��اب��ي نبيه ب���ري ،واب����دت أس��ف��ه��ا للتمديد
المتك ّرر للمجلس النيابي.
وفي حوار مشترك بين صحيفة لـ«البناء»
وق���ن���اة «ت����وب ن���ي���وز» دع����ت ش��م��ع��ون ن���واب
تكتل «التغيير واالص�لاح» الى االستقالة من
المجلس النيابي ،النها أش ّد فعالية من البقاء،
واشارت الى أن التيار الوطني الحر أخذ موقفا ً
سياسيا ً حزبياً ،لكنها اعتبرت أن المسألة أكبر
من قضية طائفية تتعلق بحقوق المسيحيين،
ب��ل قضية مشاكل عامة تتعلق بكل الشعب
اللبناني ،ودعت الى جبهة رفض عامة وتجميع
لكل القواعد الشعبية لمواجهة االزم��ات ،كما
انتقدت نواب بعبدا التي وصفتها بـ«المزبلة»
ومجلس بلديتها بالمنح ّل ،لتقاعسهم عن
ايجاد حلول لمعالجة ازمة النفايات.

وإذ رفضت شمعون مبدأ التمديد للقيادات
االمنية ،أك��دت أن قائد ف��وج المغاوير العميد
ش��ام��ل روك���ز ص��اح��ب ك��ف��اءة وم���ؤهّ���ل لنيل
منصب قائد الجيش وتع ّرض للظلم ،وشدّدت
على ضرورة وضع شرط أساسي بأن يمنع
قائد الجيش من الترشح لرئاسة الجمهورية،
الب��ع��اد ال��م��وق��ع ع��ن ال��ت��س��وي��ات والمصالح
السياسية.
ودع���ت ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق س��ع��د الحريري
للعودة ال��ى لبنان وأن يشارك في التخفيف
م��ن ال��م��أس��اة وال��م��ع��ان��اة ال��ت��ي يعيشها لبنان
وايجاد الحلول لالزمات ،وشددت على أنه من
غير المقبول أن يجلس الحريري في قصوره
في السعودية وفرنسا فيما لبنان يغرق في
النفايات.
وأك��دت أنّ ترشيح رئيس «ال��ق��وات» سمير
جعجع ش���يء مخيف ج���دا ً وه���و غ��ي��ر مؤهل
ل��ل��وص��ول ال���ى رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ،ودع��ت
ال��ى تحسين صالحيات رئ��ي��س الجمهورية
كإعطائه الحق بح ّل مجلس ال��ن��واب اذا ق ّرر
التمديد لنفسه ،وتعزيز أجهزة الرقابة االدارية
والقضائية.
ول��ف��ت��ت ال���ى أنّ ل��ب��ن��ان ي��ح��ت��اج ال���ى رئيس

{ أنت أول سيدة في الشرق األوسط تؤسس وتترأس حزبا ً
سياسياً ،ماذا قدم لك هذا الحزب وماذا قدمت له؟

تربيت في بيت سياسي وعندما عدت الى لبنان منذ ثالث
سنوات ،كتبنا النظام الداخلي للحزب وأجرينا اتصاالت عديدة
وتحالفات ونقوم اليوم بإعادة القواعد الشعبية للحزب لمتابعة
العمل السياسي على أساس مبادئ الرئيس كميل شمعون وداني
شمعون ونتابع في هذا النضال في سبيل لبنان.

{ ب��م��اذا تنصحين ال��م��رأة ال��س��وري��ة ال��ت��ي تستع ّد اليوم
للمشاركة بفعالية في الحياة السياسية في سورية؟

دور المرأة السياسي تق ّل أهميته في ظ ّل التوتر األمني وفي
لبنان الباب مقفل أمام المشاركة الديمقراطية الحقيقية للرجل
والمرأة ،لذلك هدفنا اليوم أن نخلق طبقة سياسية جديدة ،في
سورية هناك وزراء نساء أكثر من الوزراء النساء في لبنان ،ومن
دون قانون انتخاب جديد إلفساح المجال أمام جيل جديد لخوض
المعركة السياسية لن يتغيّر الوضع في لبنان.

{ هناك ن��واب سيدات وصلن ال��ى المجلس النيابي ولكن
لديهن التزامات متعددة وال يشاركن في اجتماعات المجلس وال
مؤتمرات صحافية وال في حلقات حوارية رغم انهن يظهرن
خالل الحمالت االنتخابية فقط ،لماذا؟

ممارسة السياسة في لبنان مبنية على الخدمات وليس على
االفكار السياسية ،من يدخل الشأن العام يجب ان يقدم افكارا ً
خصوصا ً في السلطة التشريعية والمبنية على التطور الفكري
وتحسين الحياة االجتماعية وتقديم اقتراحات بما خص االقتصاد
والتربية والصحة ،المرأة التي تدخل الحياة السياسية يجب ان
تهتم في الدفاع والصحة واالقتصاد والعمل والطاقة وليس
فقط في مجال النساء ،وتشرع في هذه االمور ،وهذا ما ورد في
مشروعنا بالحزب ،لكن لالسف نواب لبنان يقتصر دورهم على
توزيع الخدمات من تزفيت طرقات وتوظيفات ،بل عمل النائب
هو عمل فكري وتشريعي على مستوى الوطن ،في مشروعنا
السياسي ندعو الى اق��رار قانون انتخابي جديد على اساس
النسبية ودوائر كبرى ،رئيس المجلس النيابي نبيه بري عرض
المشروع المختلط بين النسبي واالكثري كمرحلة انتقالية ،ألن
قانون االنتخاب يحتاج الى تدريب وتعليم المواطنين ،لكن اليوم
االنتخابات تعطلت ومدد للمجلس النيابي.

{ هل يزعجك أن يتهمك البعض بالتوريث السياسي ،أم
تعتبرين انك اسست حزبك من دون اي وراثة سياسية؟

احترم الرصيد السياسي الذي أخذته من الرئيس كميل شمعون
ووالدي داني شمعون ويبنى عليه وافتخر به ،ولكن صفتي كإمراة
اسست
حاربت منفردة ولم ارث الحزب أو ايّ مركز أو نيابة ،بل ّ
حزبا ً جديدا ً مبنيا ً على المبادئ العائيلة التقليدية وتستند
الى افكار جديدة وال أنكر ان القاعدة موجودة وهدفنا أن ال نكرر
الماضي والوراثة بل ان يصل الشخص بحسب كفاءته.

{ هناك نواب خارج البالد ورواتبهم موجودة وال يقومون
بشيء للمصلحة الوطنية؟

أدعو الرئيس السابق سعد الحريري للعودة الى لبنان ،غير
مقبول أن يجلس في قصوره في السعودية وفرنسا على البحر
فيما نحن نغرق في النفايات في لبنان ،يجب ان يأتي ويعيش مع
شعبه ،كلنا نعيش في خطر االغتيال ،لكن هذا ال يمنع ان يعود
ويشارك معنا في التخفيف من المأساة والمعاناة التي يعيشها
لبنان وايجاد الحلول لالزمات.

{ م��ا ه��ي آخ��ر ال��ت��ط��ورات والمعلومات على صعيد قضية
اغ��ت��ي��ال وال���دك وات��ه��ام��ك ح��زب «ال���ق���وات» اللبنانية بارتكاب
الجريمة؟

قمت بواجباتي ف��ي ه��ذه القضية وتابعت المعركة منذ
التسعينات حتى اليوم في المحكمة وأع��رف من قتل وال��دي
وعائلتي وليس لدي حقد ،لكن ضميري مرتاح ألنني اكتشفت

شمعون متحدثة إلى الزميلة رمال

للجمهورية يستطيع أن يخلق جوا من الثقة
بين الطوائف ويعالج المواضيع التي تسبب
الحرج ويخلق جسرا بين االطراف ويوحدهم
على مستوى لبناني.
وأك��دت شمعون دعمها للمقاومة واعربت
ع��ن اع��ت��ق��اده��ا ب���أن ح���زب ال��ل��ه ل��م ي��ك��ن لديه
خيار آخر سوى التدخل لمواجهة االرهابيين

مرتكبي الجريمة.

{ هل تشعرين بتعاطف ما مع عائلة الرئيس رفيق الحريري
وهل تتمنين ان تتولى المحكمة الدولية قضية عائلتك أم تعطين
الثقة للقضاء اللبناني؟
اعطي ملء الثقة للقضاء اللبناني وأرفض تسييس القضاء،
والمحكمة الدولية هي تسييس للقضية رغم اني اتعاطف مع
عائلة الرئيس الحريري ألن��ه من المؤلم ع��دم معرفة مرتكب
الجريمة.

{ مجلس النواب الحالي مدّد له وغير شرعي ،كيف تنظرين
ل��ه��ذا االم���ر رغ��م أنّ البعض ع���ارض التمديد اال ان��ه ل��م يقدم
استقالته؟

االستقالة من تكتل كبير كتكتل التغيير واالصالح من المجلس
النيابي ربما تكون اش ّد فعالية من البقاء ،وافضل من السكوت
على تزوير الدستور وإيجاد حلول خارج اطار الدستور ،وانا كنت
استقلت وارفض بقاء نواب التكتل في المجلس ،فهم ال يعملون وال
يستقيلون والشعب ينتظر لقيام النواب بواجباتهم ودورهم في
االنتخاب وتأمين حقوق المواطنين.
التيار الوطني الحر أخذ موقفا سياسيا حزبيا ،لكن المسألة اكبر
من قضية طائفية تتعلق بحقوق المسيحيين ،ألن المشاكل التي
نعاني منها هي مشاكل عامة وتتعلق بكل الشعب اللبناني ،ندعو
الى جبهة رفض وتجميع لكل القواعد من كل االطراف ،ألن عدم
العالج واالدارة والتنظيم مشاكل نستطيع االهتمام بها والقضايا
التي تقسم اللبنانيين هي قضايا خارجية ال تأثير لنا عليها،
خصوصا ً ما يجري في سورية والعراق ،التحرك يجب أن يحصل
على مستوى لبنان كله في قضية النفايات والكهرباء وغياب
الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وقانون السير ،الخالفات
الخارجية يجب أن ال تمنعنا من االتفاق على القضايا االدارية
والنفايات نموذج من الفوضى التي نعاني منها في البلد.

{ كيف تنظرين للنزول الى الشارع في هذا الوقت؟

الشارع خطير في هذا الوقت وال نريد ان نزيد من االنقسام
الطائفي ،يجب ان نحافظ على المواطنية ،القضايا االجتماعية
واالقتصادية أكبر من الطوائف واالنقسامات ،يجب ان يتوحد
المجتمع المدني على موضوع النفايات مثالً ،وهو نموذج للكثير
من االخطاء من عدم التخطيط واخذ االحتياطات وعدم الشفافية
والمسؤولية .أين هم نواب بعبدا التي اصبحت مزبلة ومجلس
بلديتها منحل ،فكل شخص يعمل على ازالة نفاياته بشاحنات
خاصة.

{ في موضوع التعيينات ،هل فعالً أنّ قائد فوج المغاوير
العميد شامل روكز يعطل مسار التعيينات أم هو شخص مظلوم
بسببب صلة القرابة مع العماد ميشال عون؟

العميد روكز ظلم ،فهو ضابط لديه الكفاءة والتجربة وقادر
على تسلّم المنصب ،لألسف طريقة طرح اسمه اض ّرت به ،وأنا
ض ّد التمديد للقيادات االمنية ولست ض ّد قائد الجيش الحالي
العماد جان قهوجي ،بل ض ّد مبدأ تزوير الدستور وايجاد حجج
دائما ً للتمديد ،المؤسسة العسكرية غير مرتبطة بشخص ،يوجد
اشخاص كثر قادرون على تحمل المسؤولية ،يجب ابعاد تعيين
القيادات االمنية عن المصالح السياسية والشخصية الضيقة.

{ لبنان أم���ام ام��ت��ح��ان ال��ح��ف��اظ على المؤسسة العسرية
في ظ�� ّل مواجهة مع االره���اب ولدينا عسكريون مخطوفون،
واآلن نعيش صراعا ً على قيادة الجيش ،كيف يمكن إبعاد هذه
المؤسسة عن الخالفات السياسية؟

يجب وضع شرط أساسي بأن يُمنع قائد الجيش من الترشح
ال��ى رئ��اس��ة للجمهورية إلب��ع��اده ع��ن التسويات والمصالح
السياسية

{ ف��ري��ق  8آذار وال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر متهمون بتعطيل
انتخابات الرئاسة ،ما رأيك؟

واال ل��ك��ان��وا دخ��ل��وا ال��ى منازلنا ،واوضحت
أن ال��م��ق��اوم��ة ه��ي ج���زء اس��اس��ي م��ن لبنان
وهي الوحيدة التي تحمي البلد ،وعبرت عن
تقديرها ل��ش��ه��داء ح��زب ال��ل��ه ال��ذي��ن يقدمون
الشهداء ف��ي س��وري��ة ليذهب اللبنانيون الى
المطاعم والمنتزهات.
وفي ما يلي نص الحوار كامالً:

اذا تم االتفاق على اسم لرئيس الجمهورية ال تسمى انتخابات،
أدعو العماد عون أن يثق بنفسه وينزل الى المجلس النيابي وهو
يملك التمثيل االكبر ولديه كتلة نيابية كبيرة ،كما أنّ ترشيح رئيس
القوات سمير جعجع شيء مخيف جداً ،وهو غير مؤهل للوصول
الى رئاسة الجمهورية وحتى خرج بقرار عفو ،لكن ال يعني انه
لم يرتكب الجرائم ،وأنا ترشيحي رمزي كرفض لترشيحه واآلن
يقبض امواال كثيرة من السعودية وهو صاحب خيارات ليست له
بل ينفذ مشروعا خارجيا.

{ لبنان ينتظر التسويات في المنطقة لإلفراج عن الملف
الرئاسي ،هل ال تزال بعيدة؟

في مشروعنا السياسي تحدثنا عن تحسين صالحيات رئيس
الجمهورية كإعطائه الحق بح ّل مجلس النواب اذا ق ّرر التمديد
لنفسه ،وتعزيز أجهزة الرقابة االدارية والقضائية ،نحن بحاجة
الى رئيس يستطيع التعاون مع االط��راف الذين يختلفون مع
بعضهم ،ويستطيع أن يخلق جوا من الثقة بين الجميع ،وأن
يعالج المواضيع التي تسبّب الحرج ،كسالح المقاومة وتخويف
الس ّنة من هذا السالح ،يجب أن تعالج باحترام اآلخرين وتبديد
مخاوفهم ،يجب ان نبحث عن صيغة لبنانية للتعاون لح ّل
المشاكل لبناء دولة ،والرئيس المسيحي عليه ان يخلق جسرا
بين االطراف ويوحدهم على مستوى لبناني.

{ هل تعتبرين أن سالح حزب الله وقتاله لالرهابيين على
الحدود وفي سورية أبعد االرهابيين عن لبنان؟

منذ عدت الى لبنان أص ّر على موقفي الداعم للمقاومة وأنّ العدو
كان وال يزال «اسرائيل» وحزب الله لم يكن لديه خيار آخر سوى
التدخل لمواجهة االرهابيين واال لكانوا دخلوا الى منازلنا ،يجب
ان ندعم ونقوي ونسلح الجيش لكن هناك اعتراضا من «اسرائيل»
على ذلك ،المقاومة هي جزء أساسي من لبنان وهي الوحيدة التي
تحمي لبنان واقدر شهداء حزب الله الذين يقدّمون الشهداء في
سورية لنذهب نحن الى المطاعم والمتنزهات ،وحزب الله الذي
حارب االرهاب منذ سنوات اآلن نرى استيقاظ المجتمع الدولي
والدول الكبرى وحشد التحالفات لمواجهة هذا االرهاب.
حزب الله أخذ المعركة الى الخارج وجنب المعركة في الداخل،
انا مع المقاومة ولكن لست مع استعمال السالح في لبنان ض ّد
اآلخرين.

{ هل تتجه االزم��ة السورية ال��ى ح�� ّل سياسي ام ستزداد
تعقيدا؟

ما حصل في سورية مأساة ومجزرة على مستوى الكون،
ونأمل الوصول الى ح ّل سياسي ،المبادرة اآلن بين الروس
والسعودية واالميركيين ،هناك جهد قوي للح ّل وأكيد الرئيس
بشار االسد من ضمن الح ّل ،التقسيم جغرافي وليس سياسيا ً
وإعادة توحيد سورية ستأخذ وقتا ً والحرب ض ّد االرهاب ايضاً،
وهناك حرب داخل التنظيمات اإلرهابية نفسها ،الشعب السوري
تع ّرض للظلم في هذه الحرب ،ونحن اللبنانيين ال نستطيع تح ّمل
استقبال النازحين السوريين اكثر ،ولدينا مشاكلنا الداخلية
التي نعاني منها ،ح��رب س��وري��ة ليست مسألة داخلية في
األساس ،لذلك الح ّل سيكون من الخارج وال يوجد إرهاب معتدل
او معارضة معتدلة هذا تناقض أساسي وهناك تمويل خارجي
للمجموعات المسلحة ،وقد اخطأ النائب وليد جنبالط بوصفه
النصرة االرهابية باالعتدال .فضالً عن االرهاب يوجد في سورية
سياسة الحرب والتقسيم التي يدعمها الخارج وص��راع على
الطاقة والغاز.

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

�سيل من التهانئ بانت�صار تموز على العدو ال�صهيوني� :أف�شل م�شروع الق�ضاء على المقاومة و«�إ�سرائيل» زائلة حتم ًا
توالت المواقف المهنئة بانتصار تموز على العدو الصهيوني
عام  2006الذي أفشل مشروع القضاء على المقاومة ،مؤكدة
االستمرار في نهج المقاومة ضد العدوين الصهيوني والتكفيري
و حتمية زوال «إسرائيل».

حواتمة

وفي السياق ،أبرق األمين العام «للجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين» نايف حواتمة إلى ك ّل من رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،رئيس الحكومة تمام سالم ،األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله ،رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد ح��ردان واألمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد
حدادة ،مهنئا ً بمناسبة ذكرى االنتصار.
وقال« :إنّ ما تحقق في العام  2006من إنجاز كبير بقهر العدو
اإلسرائيلي وإفشال أهداف العدوان بالقضاء على المقاومة ،هو
انتصار حمل الكثير من المعاني اإلستراتيجية وسيبقى يش ّكل
أحد نماذج للصمود في ظل واقع عربي مشرذم ومنقسم» ،مؤكدا ً
«أهمية وضرورة تعزيز مواقع الصمود في أمتنا أمام المشروع
األميركي – الصهيوني».
وختم حواتمة »:ك ّل التهنئة للمقاومة ولصانعي هذا االنتصار،
ونحن على يقين أنّ صمود شعوبنا ومقاومتها في لبنان وفلسطين
وفي ك ّل مواقع المواجهة والصمود سيصنع المزيد من االنتصارات
على طريق االنتصار الكبير بإسقاط المشروع الصهيوني -
األميركي واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي
مقدمها ّ
حق العودة».

فرنجية

وغ ّرد رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه عبر تويتر

قائالً 14« :آب  2006تاريخ ك ّرس تاريخنا كأبناء األرض  ،نقاوم
وننتصر وعسانا اليوم ننتصر على اإلرهاب».

وفد علمائي في مليتا

وبالمناسبة ،زار رئيس المجلس السياسي في ح��زب الله
ابراهيم أمين السيد معلم مليتا السياحي ،مع وفد من اللقاء
العلمائي في مقدمهم رئيس االتحاد العالمي لعلماء المقاومة
الشيخ ماهر حمود ورئيس مجلس األمناء في تجمع العلماء
المسلمين المفتي الشيخ أحمد الزين.
وقال السيد في كلمة له بعد جولة في المعلم« :إنّ النصر الذي
تحقق على العدو الصهيوني سيستمر ،وهو جعل لبنان شامخا ً
أمام ك ّل التحدياتّ ،
وأذل العدو الصهيوني».
ووجه الزين ،بدوره« ،تحية إلى الجمهورية اإلسالمية في إيران
وقيادتها الحكيمة على مساندتها ودعمها المقاومة في لبنان في
تحرير األرض» ،مؤكدا ً «االستمرار في نهج المقاومة على طريق
تحرير القدس الشريف».
ودعا حمود أيضا ً «إلى التمسك بنهج المقاومة التي حققت
االنتصارات بفضل الله ودماء الشهداء وصمود شعبها».

الخازن

وفي المواقف من انتصار تموز ،أكد رئيس المجلس العام
الماروني الوزير السابق وديع الخازن «أنّ االنتصار الذي حققه
لبنان والمقاومة الوطنية في حرب تموز  2006على آلة الدمار
الشامل اإلسرائيلية لم يكن انتصارا ً محصورا ً بالمقاومة بل
تعداها إلى لبنان عندما أهدى األمين العام السيد حسن نصر الله
هذا النصر إلى الشعب اللبناني».
ورأى أنه «يستحيل على أي لبناني مخلص ويغار على وطنه

أن يتنكر لفضل تجاوز الحدود وترددت أصداؤه في أرجاء العالم
العربي بك ّل شعوبه ،ألنه وضع ،ألول مرة ،عالمة استفهام ما بين
اإلرادة والحق الذي ال يموت ما دام وراءه مطالب .كما أنه حسم
الصراع العربي -اإلسرائيلي في لحظة سقطت فيها ك ّل المقوالت
السلمية المهرولة نحو سالم واهم مع الدولة العبرية».

واعتبر النابلسي أنّ «حرب تموز  2006حققت تحوالت كبيرة
على مستوى المنطقة وجعلت أشرار العالم يجتمعون لحماية
الكيان الغاصب عبر فتنة ما زال��ت نيرانها تستعر حتى هذه
اللحظة» ،موضحا ً أنّ «المقاومة وحلفاءها ما زال��وا يواصلون
االنتصارات ويؤكدون أنّ إسرائيل حتما ً زائلة».

كرامي

«الشعبي الناصري»

وأكد الوزير السابق فيصل كرامي في بيان« ،أنّ هذا النصر
ش ّكل مفترقا ً استراتيجيا ً وأعاد رسم توازنات القوة وشكل مظلة
حماية للبنان ،ووضع إسرائيل في مأزق فقدان الوظيفة العدوانية
الهمجية في المنطقة».
ورأى «أنّ نهج المقاومة الشعبية هو الخيار التاريخي الذي
يمكن البناء عليه ،وأنّ االحتضان الشعبي والسياسي لهذه
المقاومة يمكن أن يصنع المعجزات».

النابلسي

وأشار العالمة الشيخ عفيف النابلسي ،في تصريح ،إلى أنّ
المقاومين استطاعوا «أن ينزلوا بالعدو اإلسرائيلي أخطر وأكبر
هزيمة في تاريخه ،ما أدهش العرب والعالم الذين كانوا يعتبرون
أنّ النصر سيكون إلى جانب الكيان اإلسرائيلي بسبب امتالكه
لجيش قوي وإمكانات عسكرية هائلة ،لكن مع تقدم الحرب ثبت
لك ّل مراقب أنّ إرادة االيمان التي يتحلى بها المقاومون أقوى من
كمية السالح التي يمتلكها الصهاينة» ،الفتا إلى أنه «ومع هذا
النصر ب��دأت أع��راض قلق عميق تظهر على الكيان اإلسرائيلي
واشتدّت الحسابات الداخلية والتقويمات العسكرية والسياسية
ألنّ الوقائع الميدانية والنتائج االستراتيجية أثبتت أنّ الكيان
اإلسرائيلي في لحظة خطر وجودي حقيقي».

وحيا التنظيم الشعبي الناصري «أبطال المقاومة الذين
حققوا نصرا ً استراتيجيا ً على العدو ،وألحقوا بجيشه هزيمة ال
تزال مفاعيلها مستمرة حتى اليوم» ،منبها ً إلى «استمرار العدو
في انتهاك السيادة اللبنانية برا ً وبحرا ً وجواً ،واحتالله لمزارع
شبعا وتالل كفرشوبا ،فضال عن تهديداته للبنان وأطماعه في
أرض��ه وثرواته ،ومنها ث��روة النفط والغاز الكامنة تحت مياه
البحر ،والتي تحجم الحكومة اللبنانية حتى اآلن عن اتخاذ أي
خطوة في اتجاه استثمارها ألسباب غير مبررة» .وش�دّد على
«أهمية استمرار المقاومة في االستعداد لمواجهة أي حرب جديدة
قد يشنها العدو مستفيدا ً من األوضاع الحالية في لبنان وسورية،
وفي بقية األقطار العربية».
وأكد أنّ «ما يجري في البلدان العربية ،على أيدي الجماعات
الظالمية اإلرهابية من تدمير لمؤسسات الدولة ،وإنهاك الجيوش
وتمزيق النسيج االجتماعي ،إنما يشكل أكبر خدمة للعدو
الصهيوني» ،معتبرا ً أنّ «اإلره���اب الظالمي هو اب��ن اإلره��اب
المتعصب ،أم لجهة ممارسة
الصهيوني ،سواء لجهة الفكر الرجعي
ِّ
القتل والحرق والذبح في ّ
حق المدنيين والنساء واألطفال».
ورفع التنظيم الفتات في شوارع مدينة صيدا إحياء النتصار
المقاومة ،أكد فيها «التزام مدينة صيدا نهج المقاومة والدفاع عن
الوطن».

تج ُّمع العلماء

اعتبر تجمع العلماء المسلمين أنّ «ما يحصل اليوم من قيام
تيار تكفيري يعمل على تهديم العالم العربي واإلسالمي ّ
وبث
الفرقة بين أبناء المنطقة هو من صنيعة العدو الذي خطط للر ّد
على هزيمته عام  2006بإيقاع الفتنة ،ما يشكل إضعافا ً للمقاومة
وإنهاكا ً لها ،بل سبيالً إلى القضاء عليها».
وأكد أنه «حتى لو انشغلت المقاومة اإلسالمية بالدفاع عن
نفسها وعن محور المقاومة في مواجهة التكفيريين ،إال أنّ عينها
وجاهزيتها تامتان إلذاقة العدو الصهيوني هزيمة أكبر في ما لو
فكر في استغالل فرصة االنشغال للقيام بمغامرة ما».

الخير

وهنأ رئيس «المركز الوطني» في الشمال كمال الخير ،في بيان،
المقاومة بذكرى انتصار تموز على العدو الصهيوني» ،معتبرا ً
أنّ «هذا اإلنجاز جاء ثمرة تضحيات ودماء المقاومين االبطال».
وقال»:إننا على العهد باقون .وكما وقفنا في تموز  ،2006نقف
اليوم ونجدّد التزامنا الثابت ،بنهج المقاومة».
وهنأ رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين المقاومة في
«ذكرى االنتصار الذي حققته على العدو اإلسرائيلي في حرب
تموز  ،2006وسجلت مع الجيش اللبناني بطوالت على العدو
الصهيوني ودحرته من األراضي اللبنانية مهزوماً».
وأكد األمين العام لـ«حركة األمة» الشيخ عبد الناصر جبري،
بالمناسبة« ،ضرورة توحيد ك ّل الجبهات للقضاء على المجموعات
اإلجرامية المدعومة من العدو الصهيو -أميركي الذين يعملون
على إثارة الفتن والنزاعات لتفرقة وتقسيم شعوبنا وبلداننا».

