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حزب اهلل :تعاظم القوة والجزء الأخير

لهذه الأ�سباب� ...أ�صبحت �إيران
قوة يُح�سب لها الح�ساب

 روزانا ر ّمال

*

جمال رابعة

في إطار الجهود التي تبذلها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في
تعزيز الوحدة في العالمين العربي واإلسالمي ،وفي ظ ّل التحدّي
الذي يحيكه أعداء هذه األمة ومالحقه اإلعالمية والسياسية لتشويه
ال��دور اإلي��ران��ي اإلي�ج��اب��ي ف��ي المنطقة ،وال�ح��دي��ث المستم ّر بلغة
مذهبية وطائفية والعزف على وت��ر ما يس ّميه الغرب وأتباعه من
مشيخات البترودوالر مشروع تمدّد إيران في المنطقة والعمل على
تغذية الشارع العربي واإلسالمي بجملة من األفكار والمصطلحات
المضلّلة ،تأتي الجهود اإليرانية في سياق تصدير المشهد الحقيقي
في إي��ران وتكريس الصورة الواقعية للثقافة اإليرانية وسلوكها
االجتماعي والديني المناصر والمس ّوق لك ّل أساليب الوحدة عبر
تشكيل ع��دد من الوفود السورية الشعبية التي تعبّر عن النسيج
االجتماعي السوري ،بأطيافه وانتماءاته كافة ،لالطالع ،عن كثب،
على الحياة االجتماعية واالقتصادية ،واالحتكاك عن قرب بالشرائح
الشعبية في إيران لمالمسة الفكر المجتمعي فيها ونقل المشاهدات
بأمانة إلى المجتمع السوري.
ل �ه��ذه األه� ��داف وغ �ي��ره��ا ك��ان��ت زي� ��ارة وف��دن��ا إل��ى الجمهورية
اإلسالمية.
الزائر إلى إيران ينبهر و ُيفاجأ بك ّل شيء وحيث تقع عينيه منذ
دخول مطار طهران مرورا ً بطرقاتها وجسورها وتميّزها الهندسي
العمراني وحدائقها الغناء ونظافتها الالفتة ،وال أبالغ إذا قلت إنها
تنافس وتتجاوز العديد من أعرق مدن وعواصم الغرب.
ي��رى زائ��ر إي ��ران حقيقة المجتمع اإلي��ران��ي وطبيعة العالقات
االجتماعية ودور المرأة الكبير في بناء المجتمع ،فتجدها سائقة
سيارة أجرة في شوارع طهران ،كذلك في اإلدارة العامة للشركات
العامة والخاصة وفي ك ّل المؤسسات العاملة في الدولة والمساهمة
في تط ّور ونهضة إيران ،حيث أنّ المرأة والرجل جنبا ً إلى جنب في
ك ّل مكان حتى في المقاهي واالستراحات والحدائق وبك ّل احترام
وتقدير.
ال��زائ��ر إلي ��ران والمطلع وال�ب��اح��ث ف��ي كيفية صنع ال �ق��رار في
هذه الدولة الكبيرة ،وعلى غير ما يحاول اإلع�لام الغربي وأميركا
و«إسرائيل» ومن ّ
لف ل ّفهم من دول الخليج لجهة حصرية القرار
السياسي بيد مرشد الثورة.
إنها دولة مؤسسات كبيرة تحترم قراراتها وتعمل ك ّل منها على
حدة بمسؤولية كبيرة كمرشد الثورة ،ك ّل في موقعه يتخذ قرارا ً
بمسؤولية مطلقة وأمانة كما عهدت إليه ويجب أن تكون.
وأو ّد أن أشير إلى أنّ الغالبية العظمى من رجال الدين المع ّممين،
إضافة إلى حصولهم على شهادات عليا في أصول الدين والفقه،
تخصصية من أرقى جامعات العالم في علوم
لديهم شهادات أخرى
ّ
التكنولوجيا والفيزياء والكيمياء واألحياء .إنها الحضارة التي تجمع
العلم واإليمان لتحقيق التقدّم التقني واإلنساني .سمة حضارية
تميّز إيران وشعبها.
زائر إيران يشاهد مدى تقدّم صناعة السيارات وحافالت النقل
العامة والخاصة ،وهناك اكتفاء ذاتي من السيارات ،وحيث تعتبر
إي ��ران ال��دول��ة رق��م  12ف��ي إن�ت��اج ال �س �ي��ارات ،ي�ح��رص اإليرانيون
التخصصات العلمية العالية من أع��رق الجامعات األميركية
على
ّ
التخصص العلمي إلى
والبريطانية وال�ه��دف ه��و استقدام ونقل
ّ
الجامعات اإليرانية ومهما كان المصدر.
استطاعت إي��ران ،رغم الحصار الذي دام أكثر من  35عاماً ،أن
تحقق إنجازات كبيرة في مجال الفضاء وأطلقت قمرين صناعيين
إل��ى الفضاء بصناعة محلية ،وف��ي الصناعة الحربية ح��دّث وال
حرج والشواهد كثيرة في صناعة الصواريخ والطائرات والسفن
والطوربيدات البحرية .أما القطاع الزراعي فقد تط ّور وتن ّوع حيث
استطاعت خالل مدة الوصول إلى االكتفاء الذاتي من القمح ،مع
إمكانية استيراد كمية قليلة من بعض الدول المجاورة في حال كان
هناك حاجة ،أما الطاقة والنفط فتشكل عائداتهما عامالً مه ّما ً في
تنفيذ الخطط االقتصادية.
ويقول تقرير «توموسون رويترز» (وهي مؤسسة أميركية كندية)
إنّ البحث العلمي في إيران ينمو بمعدل سنوي أعلى بـ 11ضعفا ً مما
هو في سائر دول العالم ،ك ّل ذلك حدث وإيران محاصرة ومط ّوقة
اقتصاديا ً وسياسياً ،واستطاعت أن تحقق وتنتزع اإلنجاز األكبر
وهي تحت مطرقة الحصار ،أال وهو االتفاق النووي مع السداسية
الدولية ،وهنا أشير إلى أنه في أثناء زيارتنا ألحد المسؤولين من
أصحاب القرار تحدّث إلينا عن زي��ارة قام بها إلى علماء ال��ذرة في
إيران وكانت أعمارهم بين  30 – 25عاماً .إنها إيران دولة الشباب
المتعلّم المبدع ،أضف إلى ذلك التواضع منقطع النظير الذي يتميّز
به مسؤولوها عموما ً وه��ذا ما تل ّمسه وفدنا الشعبي عندما التقى
كبار الشخصيات السياسية والدينية.
أقول انتظروا إيران بعد سنوات من هذا االتفاق .كلنا يدرك حقيقة
األمر .وإنّ لعدم االعتراف بإيران كدولة نووية أسبابه ،وال ينحصر
فقط في سعي إيران إلى الحصول على سالح نووي ،والغرب يعلم
أنّ إي��ران ال تهدف إل��ى ذل��ك مع علمه بوجود فتوى تح ّرم صناعة
سالح نووي ،لك ّن وجود طاقة نووية سلمية في إيران يعني توفرها
لك ّل المستضعفين والدول الفقيرة بأق ّل التكاليف ،وبذلك تكون قد
كسرت طوق احتكار الطاقة النووية من قبل الغرب األطلسي وتشكل
قلقا ً لهذا الكيان الصهيوني من ن��وع آخ��ر قوامه العلم والمعرفة
لتحقيق التقدّم العلمي والحضاري واإلنساني ،ما يوفر قوة تفوق
بنتائجها الـ 200رأس نووي في ذلك الكيان.
وقفت أسأل نفسي وأنا أسير في طرقات طهران :متى يستفيق
ال�ع��رب وي�س� ّ
�خ��روا إمكانياتهم المالية والبشرية لبناء المجتمع
والدولة تحت شعار العلم والمعرفة لبناء اإلنسان ،بدل تسخيرها
واستنزافها ف��ي ح��روب عربية داخلية عبثية شعارها المذهبية
والطائفية بأهداف أميركية صهيونية.
*عضو مجلس الشعب السوري

قهوجي يلتقي وفد ًا من الكونغر�س
بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي التطورات مع النائب هادي
حبيش .ثم استقبل وف��دا ً من لجان الشؤون الخارجية في الكونغرس
األميركي ،في حضور السفير األميركي في لبنان دايفيد هل ،وتناول البحث
األوضاع العامة وعالقات التعاون بين جيشي البلدين.
كما التقى قائد الجيش السفير األسترالي لمكافحة اإلرهاب مايلز أرميتاج
على رأس وف��د ،وبحث معه جهود الجيش في مكافحة اإلره��اب وسبل
التعاون في هذا المجال ،في حضور السفير األسترالي في لبنان غلين
مايلز .ثم عرض مع قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا شؤونا ً
قضائية.

منذ أن أطفأت «إسرائيل» محركات طائراتها التي كانت
تقصف بيوت اللبنانيين في حرب تموز والبنى التحتية،
بعد القرار األميركي بالهجوم على حزب الله بعد احتالل
ال �ع��راق ،ض�م��ن س�ي��اس��ة ب��وش التوسعية ال�س��اع�ي��ة إلى
ضرب حلفاء إيران وضرب نفوذ األخيرة في العراق ،أمالً
بأن يس ّهل إضعاف حزب الله مهمة كسر سورية ،كركن
أساسي من أركان محور المقاومة ،تصاعد القلق وال يزال
أي خلل طارئ أصابه في
من أن يعيد حزب الله تصحيح ّ
المعارك ألنّ الحرب لم تؤ ّد إلى تدميره وسحقه كما قال
رئيس وزراء العدو ،حينها ،إيهود أولمرت.
تتابع االستخبارات «اإلسرائيلية» عن كثب تحركات
حزب الله وتتعقب قادته علها تتمكن من استهداف أحدهم،
فعملية اغتيال القيادي في حزب الله الشهيد عماد مغنية
ف��ي قلب العاصمة السورية دمشق دليل على الهاجس
«اإلسرائيلي» الذي تعيشه جراء النمو التصاعدي لقدرات
ح��زب ال�ل��ه وت �ط��ور أس��ال�ي��ب ال �ت��دري��ب والتعليم وتربية
المقاتلين على األداء ،وذلك بسبب قادة يخضعون ألهم
الدورات التدريبية مع حلفائهم ،أي حلفاء حزب الله.
إنّ أكثر ما يقلق «إسرائيل» ليس قادة الحزب بعينهم،
إنما ق��درة ال�ح��زب على نقل خبراته إل��ى م��ا بعد الحدود
اللبنانية ،ونحن هنا نتحدث عما ال يتعلق فقط بنقلها إلى
المقاومة الفلسطينية كمسلّمة.
أوالً :استطاع حزب الله المشاركة في تدريب وجمع
معلومات خاصة حول ك ّل النقاط األمنية واالستراتيجية
التي تعنيه في العراق ،سواء في ما يتعلق بالخطر الذي

يشكله تنظيم «داع���ش» ،أو م��ا يمكن أن ي�ك��ون غ��رف�ا ً أو
مراكز أمنية أميركية .كما أنّ بعض عناصره شاركوا في
القتال في العراق ود ّربوا مجموعات مقاومة هناك ونقلوا
خبراتهم وما يتميّزون به عن الجيوش الكالسيكية.
ثانياً :خ��اض ح��زب الله أش��رس المعارك في سورية،
في قتال «إسرائيل» والمجموعات اإلرهابية المسلحة،
وخصوصا ً في القصيْر التي أفردت مشاهد كثيرة أكدت
وجود «اإلسرائيليين» عديدا ً وعتاداً.
يستم ّر ح��زب الله ،حتى الساعة ،في القتال على ك ّل
الجبهات السورية ،مساهما ً بخبراته إلى جانب الجيش
السوري الذي ازداد خبرة بعد سنوات األزمة ،ومواجهته
ما لم تواجهه جيوش عربية منذ عقود ،لك ّن ح��زب الله
اعتاد هذا النوع من المعارك من خالل مواجهة «إسرائيل»
في جنوب لبنان .وبالتالي رفع وج��وده في الميدان من
معنويات الجيش السوري.
وف��ي ه��ذا اإلط� ��ار ،ي ��روي عميد ش ��ارك ف��ي العمليات
ال�ع�س�ك��ري��ة للجيش ال �س��وري تجربته م��ع كتيبته التي
ازدادت حماسا ً وشعورا ً بالطمأنينة لدى دخول عناصر
م��ن ح ��زب ال �ل��ه ل�ل�م�ش��ارك��ة بالتنسيق م�ع�ه��ا ،وبالتالي
ف��إنّ ه��ذه المشاركة أث��رت إيجابا ً على معنويات الجيش
السوري بحيث ال يمكن تجاهل هذا العامل األساسي في
المعارك ،وهو العامل النفسي الذي فقدته «إسرائيل» منذ
حرب تموز بسبب ما رواه الجنود عن جحيم القتال مع
حزب الله.
ثالثاً :يشكل ح��زب الله اليوم مدرسة لليمنيّين الذين
يواجهون عدوانا ً سعوديا ً طال أمده ،وهذا العدوان يشبه
عدوان تموز .ومن هنا فإنّ ك ّل ما م ّر به حزب الله ُيعتبر
تجربة أساسية يستفيد منها «أنصار الله» ،وقد اعتبر قائد

اعتبر نائب بارز أنّ
ما قاله رئيس حزب
«القوات» سمير جعجع
أمس يستدعي مساءلة
قانونية ،إذ ال يمكن
تجاهل مجاهرته بأنّ
«قوات اليوم هي ذاتها
في أعوام  1975و80
و 85و 90و 95و2005
في ك ّل المناطق،»!...
علما ً أنّ هذا الكالم
يتناقض مع تأكيدات
قواتية سابقة ،ومنها
على لسان جعجع نفسه،
بأنّ «قوات اليوم هي غير
قوات األمس المتعامِلة
مع العدو اإلسرائيلي،
والمس ِّهلة له اجتياحه
للبنان العام ،1982
والمساهِمة معه في
ارتكاب المجازر والجرائم
ض ّد الفلسطينيّين
واللبنانيّين...؟»

الحركة السيد عبد الملك الحوثي حزب الله وأمينه العام
القدوة والمدرسة الواحدة ،وبالتالي فإنّ حزب الله الذي
ازدادت خبراته ومشاركاته كاستشاري أو م��د ّرب تقع
على عاتقه مسؤولية نهج وم��درس��ة ك��ان من المفترض
سحقها أميركيا ً و»إس��رائ�ي�ل�ي�اً» ،ف��إذ بها تمت ّد وتصدق
توقعات وزارة ال��دف��اع األميركية (البنتاغون) فيصبح
حزب الله مدرسة في الشرق األوسط لحروب العصابات
بتقنيات قتال جديدة قادرة على هزم الجيوش.
وانطالقا ً من هنا ،فإنّ ك ّل المعارك التي خاضها حزب
الله زادت في مستوى تد ّرجه بالخبرة وقدرته على مواجهة
األع��داء ،لكنه اليوم ربما يعيش الجزء األخير واألخطر
الذي إذا ما امتلكه أصبح معضلة محبطة لــ»اإلسرائيليين»
ألنه يتشارك العمليات مع روسيا في سورية وهي التي
تغطيه جويا ً عندما يطلب عناصره ذلك .وبالتالي فإنّ ما
يجري على األرض في سورية ،ليس إال بابا ً كبيرا ً للتعاون
العسكري المباشر بين حزب الله وقادة الجيش الروسي
وأمام فرص مشاركة في تدريبات ومناورات على أحدث
أي
األسلحة والطيران الروسي وهو آخر جزء قد يحتاجه ّ
أي أنه يحتاج إلى أن يتشارك الخبرة العسكرية مع
مقاتلّ ،
دولة عظمى ،فكيف إذا كانت روسيا؟
ح��زب ال�ل��ه ال �ي��وم أم ��ام ت�ج��رب��ة ج��دي��دة تشكل وحدها
أزم��ة ط��وارئ لدى «اإلسرائيليين» وأكثر ما ُيقلق أجهزة
«الموساد» والجيش «اإلسرائيلي» هو التعاون الروسي
ال ��ذي س�ل��ك مستقبالً م��ع ح��زب ال�ل��ه ال ��ذي س�ي�ت� ّوج بعد
التجربة جيشا ً يتمتع بأعلى ق��درات القتال والمهارات
اللوجستية والتقنية دولياً...

بري :لبنان �سيعبر �أزماته رغم ال�صعوبات

ن�صراهلل :النكد �أف�شل ّ
كل الحلول ال�سيا�سية

أك��د رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه
ب��ري «أنّ لبنان سيتمكن م��ن عبور
أزماته السياسية واالقتصادية رغم
الصعوبات».
كالم بري جاء خالل حفل استقبال
تكريمي أقامته على شرفه السفارة
اللبنانية في بوخارست في ختام
زيارته إل��ى رومانيا ،حضره رئيس
مجلس ال��ن��واب ال��روم��ان��ي ونائبة
ال��رئ��ي��س رئيسة جمعية الصداقة
الرومانية ـ اللبنانية روديكا نصار
وع��دد من ال���وزراء وال��ن��واب وممثلي
السلك الديبلوماسي المعتمد وحشد
من أبناء الجالية.
وقال بري« :إننا في لبنان اخترنا
طريق الحوار والوفاق الذي نأمل أن
يع ّم المنطقة ،ونحن نعرف أن��ه في
مجال الحوار تحدث أحيانا ً تباعدات
أو سوء فهم ولكن بالنتيجة ال ب ّد من
التفاهم واالت��ف��اق ،ولبنان سيكون
نموذجا ً ل��دول وشعوب ال��ج��وار في
الحوار .إننا متأكدون أنّ بلدكم سيعطي
ثقته الكاملة بقيامة بلدنا ،وسيدعم من
خالل خبراته لبنان في مجال استخراج
لبنان لثرواته الطبيعية وأوال ً ترسيم
الحدود البحرية .إنني أطمئن أبناء
لبنان في رومانيا إلى أنّ لبنان ينتظر
من أبنائه على مساحة العالم زيادة
استثماراتهم وترسيخ عالقاتهم في
البلدان التي هم فيها بوطنهم وبناء
أفضل عالقات الثقة بالمستقبل».
ولفت بري إلى العالقات التاريخية
السياسية بين البلدين ،مؤكدا ً «أنّ
ما بيننا ليس مجرد عالقات رسمية،
ولكن جسر من العالقات اإلنسانية
كرسه بلدكم عبر خمسة آالف خريج
من جامعتكم في ك ّل االختصاصات ،ما
زال قسم منهم مقيما ً في بلدكم واتجه
إلى األعمال وأقام مؤسسات كبيرة».
وأض���اف« :لقد أقيمت أول غرفة
تجارة رومانية في بيروت قبل نحو
مئة عام ،وبعد ذلك بقليل بدأت بالدكم
عملية التبادل التجاري مع منطقة
الشرق .على المستوى البرلماني لقد
حملت لكم معي اقتراحا ً بتوقيع مذكرة
تفاهم مع مجلسكم الكريم ،وكذلك
مع مجلس الشيوخ ،وذلك في سبيل
تعزيز وتنسيق العالقات البرلمانية
في المحافل المختلفة وتبادل الخبرات
البرلمانية وصناعة القوانين ،ونحن

رأى األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله «أنّ العام الهجري
انتهى بلبنان بإفشال ك ّل الحلول التي
تعيد الحياة إلى الحكومة» ،معتبرا ً
«أنّ ذل��ك حصل ألس��ب��اب نكدية».
وشدّد على أنّ هناك إيجابيتين اآلن
«وهما االستقرار األمني والحوار»،
الفتاً ،في الوقت عينه ،إلى «أنّ من
أفشلوا مساعي الحلول ف��ي لبنان
سيكتشفون أنهم أخطأوا كثيرا ً ً».
وجدّد السيد نصرالله في كلمة له
خالل إحياء الليلة األولى من عاشوراء
ف��ي مجمع س��ي��د ال��ش��ه��داء «تأييد
حزب الله المطلق لمقاومة الشعب
الفلسطيني المظلوم وانتفاضته
وحقوقه» ،داعيا ً «إلى مواكبة ودعم
هذا الشعب بك ّل الوسائل المتاحة،
والتعامل بواقعية وع��دم المزايدة
على الفلسطينيين الذين يختارون
بأنفسهم أسقفهم وخياراتهم».
وق��ال« :إننا نشهد حراكا ً شعبيا ً
قويا ً في القدس المحتلة وفي الضفة
الغربية وقطاع غزة ،بما يشبه بداية
انتفاضة ثالثة ،فيما يسود القلق
في بعض ال��دول التي تعتبر نفسها
معنية بموضوع فلسطين».
وأش�����ار إل���ى «أنّ األم��ي��رك��ي��ي��ن
واإلسرائيليين يفترضون أنّ من
المنطقي أن يعيش فلسطينيو الداخل
حالة ي��أس وإح��ب��اط ،بما يمنع أي
حركة إيجابية في الميدان ،فاستغلوا
هذه األوض��اع لزيادة االستفزازات،
خص تقسيم المسجد
وال سيما في ما ّ
األقصى زمانيا ً ومكانياً ،بينما أثبت
الشعب الفلسطيني أنه األق��در على
م��واج��ه��ة ه���ذا االس��ت��ف��زاز وحماية
المسجد األقصى».
وأكد السيد نصرالله «أنّ شعوب
منطقتنا معنية بتحمل المسؤولية
وتحديد مصائرها بالدماء والدموع
م��ن دون ان��ت��ظ��ار م��س��اع��دة أح���د»،
مشددا ً على أنه «ال يوجد خيار أمام
الشعب الفلسطيني إال خيار المقاومة
واالن��ت��ف��اض��ة ليفرض إرادت����ه على
محتليه».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،اع��ت��ب��ر السيد
نصرالله «أنّ مأساة مِنى تعبر عن

بري يلقي كلمته أمام الجالية اللبنانية في بوخارست
لدينا اتفاقيات مشابهة مع نحو خمسة
عشر برلمانا ً حول العالم ،باإلضافة
إل���ى م��وق��ع ل��ب��ن��ان ف��ي االت���ح���ادات
البرلمانية الدولية القارية واللغوية
والجهوية».
وت��وج��ه إل���ى ن��ظ��ي��ره ال��روم��ان��ي
قائالً« :إنني أطلب عبر مجلسكم من
حكومتكم الكريمة دعم لبنان من جميع
محافل االتحاد األوروب��ي لمساعدتنا
ع��ل��ى م��واج��ه��ة مشكلة الالجئين
واستضافتنا م��ا يزيد على مليون
ون��ص��ف مليون الج���ىء م��ن اإلخ��وة
السوريين على أرض لبنان ،إضافة
إل��ى وج��ود نصف مليون فلسطيني
بعد األحداث في سورية».
ولفت إل��ى أن «أزم���ة المهاجرين
س��واء من على ش��واط��ىء المتوسط
القادمين من الشرق األوس��ط أو من
ليبيا وشمال أفريقيا وقبلهم أزمة
الالجئين الفلسطينيين ،سببها منذ
عام  1948نكبة فلسطين واالحتالل
اإلسرائيلي ومحاولة تفريغ فلسطين
كما سورية ،وكما كل بلد عربي اآلن
من شعبها ،وسببها في األلفية الثالثة
ال��وق��ائ��ع ال��ش��رق أوسطية الدامية
ال��ت��ي ضغطت على شعوبنا بك ّل
أن��واع التدخالت واألم���وال والسالح
والمسلحين العابرين للحدود من
أوروب���ا وشتى أنحاء العالم ،األمر
الذي يتسبب بحروب ال تتوقف ودمار
وقتل وتشريد ،وبتحويل منطقتنا الى
حقل للمناورات العسكرية بكل انواع

االسلحة الفتاكة .إنّ أزمة الالجئين
ما كانت لتكون وهي ممكن أن تنتهي
بهزيمة اإلره���اب وال��دخ��ول في ح ّل
سياسي لألزمات».
وتطرق بري في كلمته إلى ما يجري
في القدس ،الفتا ً إلى أنّ إسرائيل «تجر
الشرق األوس��ط إل��ى ح��روب دينية،
عبر محاولة تقسيم المسجد األقصى
مكانيا ً وزمانيا ً وأيضا ً كنيسة القيامة
وعبر عمليات االستيطان الواسعة
واالستيالء على األراضي والتجريف
واالع��ت��ق��ال» .ودع��ا دول العالم إلى
«ممارسة الضغوط على الحكومة
اإلسرائيلية لوقف االستيطان ووقف
إجراءات التهويد» ،معربا ً عن مخاوفه
«من النوايا العدوانية والتهديدات
اإلسرائيلية لجنوب لبنان والجوالن».
وكان المغترب الدكتور محمد مراد
أقام مأدبة غداء للرئيس بري والوفد
المرافق في فندق فينيسيا.
ومن رومانيا ،توجه رئيس مجلس
النواب إلى جنيف للمشاركة في أعمال
الجمعية  133لالتحاد البرلماني
الدولي ،يرافقه النواب :ياسين جابر،
باسم الشاب ،جيلبيرت زوي��ن ووفد
إداري وإعالمي.
ومن المق ّرر أيضا ً أن يشارك بري
في االجتماعات التمهيدية التي تسبق
افتتاح الجمعية للبرلمانات العربية
واإلس�لام��ي��ة واآلس��ي��وي��ة ،كما يعقد
لقاءات مع عدد من رؤساء البرلمانات
المشاركة في المؤتمر.

�سالم ير�أ�س اجتماع لجنة النفايات
ويلتقي وزراء وال�سفير ال�سعودي
ت���رأس رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
سالم اجتماعا ً حضره وزير الزراعة
أك��رم شهيب ووزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق ،ج��رى خالله بحث في
آخ��ر م��ا توصلت إل��ي��ه االت��ص��االت
بخصوص إيجاد مطمامر للنفايات.
وبعد االجتماع أعلن شهيب في
دردشة مع الصحافيين أن «األمور
تسير بشكل جدي  ،وعندما يصبح
م��وق��ع المطمر ف��ي ال��ب��ق��اع ج��اه��زا ً
س��ي��ك��ون ه��ن��اك ج��ل��س��ة لمجلس
الوزراء ،وهناك دراسة لثالثة مواقع
مقترحة في بقعة جغرافية واحدة
فنيا وتقنيا وهيدرولوجيا وللطرقات
واألراض���ي ولنوعية التربة ،كذلك
فإنّ العمل يسير على تذليل العقبات
ف���ي م��ك��ب س�����رار وال��ع��م��ل ج��دي
واالجتماعات مفتوحة واالتصاالت
مستمرة».
وردا ًعلى سؤال عن موعد االجتماع
المقبل ق��ال شهيب« :اجتماعاتنا
متواصلة وننتظر نتائج أول تقرير
لنعاود االجتماع».
وردا ً ع��ل��ى س����ؤال آخ���ر ق���ال:
«ال��م��وض��وع ليس متعلقا ً بحزب
الله أو بحركة أمل بل بكل فاعليات
المنطقة ،ول��ي��س م��ح��ص��ورا ً بفئة

سالم مستقبالً عريجي في السراي (داالتي ونهرا)
سياسية معينة ع��ل��ى األرض»،
مشيرا ً إلى أنّ «الفريق الفني يدرس
ك ّل األمور للوصول إلى ح ّل سريع».
وف���ي ن��ش��اط��ه ،استقبل رئيس
الحكومة السفير السعودي علي
ع��واض عسيري ال��ذي أع��رب بعد
اللقاء «ع��ن ح��رص قيادة المملكة
الدائم على أمن لبنان واستقراره».
كما التقى س�لام وزراء :الثقافة
روني عريجي ،والشؤون االجتماعية

رشيد درباس ،والشباب والرياضة
ع��ب��د ال��م��ط��ل��ب ال���ح���ن���اوي ،وزي���ر
االتصاالت بطرس حرب.
وم���ن زوار ال���س���راي :السفير
الفرنسي في لبنان إيمانويل بون،
وفد من نقابات عمال ومستخدمي
م��ن��ش��آت ال��ن��ف��ط ف���ي ط��راب��ل��س
والزهراني ،ووفد من الوكالة الوطنية
للتعاون والتنسيق التركي ،يرافقه
السفير التركي كاغاتاي آرسياز.

نصر الله متحدثا ً في أولى ليالي عاشوراء
قمة استهتار حكام السعودية بك ّل
المقدسات اإلسالمية وشعائر اإلسالم
وعن مدى استكبارهم واستعالئهم
واستهتارهمبعقولودماءالمسلمين»،
مشيرا ً إلى أنّ هذه الفاجعة ال يجوز
أن ُتنسى .ورأى «أنّ األس���وء مما
حصل ،هو أن��ه ممنوع على أح��د أن
يتحدث عما حصل ،وممنوع المطالبة
بتحقيق واعتبار المطالبة بذلك بأنه
تسييس» .وأض��اف« :سيكون لهذه
النفوس الزكية التي أزهقت في مِنى
بسبب التقاعس والتقصير والفشل،
وبعد ذل��ك االستعالء ،األث��ر العظيم
على انتهاء هذا الظلم التاريخي الذي
يلحق باألمة وبالحرمين الشريفين،
والذي يمثله هؤالء الحكام».
وج��دّد نصرالله مطالبته رئيس
الحكومة تمام سالم ووزارة الخارجية
بجالء مصير إمام بلدة مركبة الشيخ
حيدر الحسني الذي ال يزال مصيره
مجهوال ً منذ حادثة مِنى.
وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل ،ش����دّدت
كتلة الوفاء للمقاومة على ضرورة
«مواصلة الحوار الوطني للتوافق
على ال��ق��ان��ون االنتخابي النسبي
ورئيس الجمهورية وبقية أمور جدول
الحوار» ،معتبرة «أنّ اعتماد قانون
انتخابي يقوم على النسبية بات أمرا ً
ضروريا ً لتكريس تداول السلطة».
ورأت ال��ك��ت��ل��ة ف���ي ب��ي��ان عقب

اجتماعها األس��ب��وع��ي ت�لاه النائب
ح��س��ن ف��ض��ل ال��ل��ه« ،أنّ إج��ه��اض
التسوية السياسية الجزئية سيزيد
من تعقيد األزم��ة ويؤثر سلبا ً على
م��س��ار األم������ور» .وج����ددت الكتلة
مطالبتها الجيش اللبناني والقوى
األمنية «بمالحقة ال��ذي��ن يشكلون
تهديدا ً لألمن في البقاع».
وح����ول األوض�����اع ف��ي س��وري��ة،
أشار البيان إلى «أنّ التطورات التي
تشهدها س��وري��ة ،وخصوصا ً بعد
المشاركة الروسية ،فضحت المشروع
الغربي وهدفه في إطالة الصراع في
سورية» .وأمل المجتمعون «أن تؤدي
التطورات في سورية إلى اإلسراع في
الح ّل السياسي الذي يسقط المشروع
الغربي في سورية».
ودانت الكتلة تجاهل الدول العربية
واإلس�لام��ي��ة وصمت ال���دول الكبرى
التي تدعي اعتماد حقوق اإلنسان
ع ّما يجري في فلسطين ،مؤكدة «أننا
ندعم الشعب الفلسطيني ونقف إلى
جانبه» .ولفتت إل��ى أنّ من «أس��وأ
النتائج الكارثية التي أصابت األمة
هو صرف اهتمام شعوب المنطقة عن
قضية فلسطين».
وأ ّكدت الكتلة «أنّ حكام السعودية
مسؤولون بشكل مباشر عن كارثة
مِنى وما نجم عنها» ،معتبر ًة «أنّ ما
حصل أكبر من أن يُطوى أو يُنسى».

با�سيل يلتقي �سفراء وعائلة العالمة الح�سني
استقبل وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل سفير فرنسا إيمانويل
بون وعرض معه التطورات.
وردا ً ع��ل��ى س����ؤال ح���ول زي���ارة
الرئيس الفرنسي إلى بيروت ،أجاب
بون« :لقد أعلن الرئيس الفرنسي أنه
سيزور لبنان بعد الجمعية العامة
لألمم المتحدة إذا ما كانت الظروف
مؤاتية ،وكما تعلمون إنّ الوضع معقد
قليالً في لبنان والمنطقة وهذا األمر
يتطلب بعض الوقت لتهيئة الظروف
والرئيس هوالند يعمل على ذلك ،ليس
فقط من أجل زيارته إنما أيضا ً من أجل
دعم ومساعدة لبنان أكثر».
ثم استقبل باسيل وزي��ر التجارة
واالستثمار األجنبي في كوبا رودريغو
مالمييركا في حضور السفير الكوبي
رينيه سييالو براتس.
ودعا مالمييركا إلى المشاركة في
ملتقى رج��ال األع��م��ال ال��ذي سيعقد
ال��ي��وم ف��ي ف��ن��دق ب��ري��س��ت��ول ط��وال
اليوم ،لالطالع من أعضاء الملتقى
على الجديد في الساحة الكوبية على
الصعيدين االقتصادي والتجاري.
وك��ان باسيل التقى رئيسة حزب
«الديمقراطيون األح���رار» ترايسي
دان��ي شمعون ،ث��م وف���دا ً م��ن عائلة
العالمة حيدر حسني من بلدة مركبا،
تحدث باسم الوفد بعد اللقاء السيد
حسني ،وقال« :يقال أنه ت ّم الكشف في
المستشفيات عن الكثير من الجرحى،
ومن الجائز أنّ السيد حيدر من بينهم
إنما ال يستطيع التعريف عن نفسه
ألنه ربما في حالة غيبوبة .كما ت ّم

باسيل مستقبالً عائلة حسني في قصر بسترس
استعراض عدد من صور لجثث تعود
ألشخاص لقوا حتفهم في حادثة منى،
ولكنها كانت غير واضحة المعالم
نظرا ً إلى حالة التحلل التي أصابتها،
لذا ال يمكن االعتماد عليها ،لذلك كان
ال ب ّد من اللجوء الى فحص الحمض
النووي ،وقد أخذت عينات من عائلة
السيد حيدر منذ عشرة أي��ام ،وحتى
ه��ذه اللحظة ليس لدينا أي جواب
واقعي أو حقيقي عن إمكانية التطابق
أو عدمها».
أضاف« :طلبنا من الوزير باسيل
أن ي��ت��م ال��ت��أك��د ال��ن��ه��ائ��ي م��ن ع��دم
وج���ود أو وج���ود ال��س��ي��د ح��ي��در في
المستشفيات ،وأن ت��رس��ل ال��دول��ة
اللبنانية طبيبا ً
متخصصا ً في فحص
ِّ

الحمض ال��ن��ووي ،إل��ى السعودية،
ليقوم بتسريع عملية التطابق وعدم
انتظار المملكة وسلطاتها نظرا ً إلى
العدد الكبير للضحايا ،أو بتكليف
أحد األطباء الموجودين في المملكة
لمتابعة الموضوع».
وأشار إلى أنّ «الوزير باسيل أبدى
ت��ج��اوب�ا ً كبيرا ً ووع��د ب��إرس��ال أحد
األشخاص من قبل الدولة اللبنانية
لمتابعة الموضوع» ،مناشدا ً الجميع
«العمل من أج��ل إنهاء ه��ذا الوضع
اإلنساني المأساوي».
ك��م��ا ال��ت��ق��ى وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
سفير المغرب علي أومليل ،وسفير
كازاخستان عزمت بيرديباي.

