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تجاهل عودة الحريري ومواقفه و�ش�ؤون اال�ستحقاق الرئا�سي

ردّ على المواقف من الميثاق والد�ستور الديمقراطية

ن�صر اهلل :الم�شروع التركي ال�سعودي «الإ�سرائيلي» ف�شل
محورنا �أمام انت�صارات كبيرة و�سورية �ستبقى عمود خيمة المقاومة

«التغيير والإ�صالح»� :أين �إرادة
الـ  %86من الم�سيحيين؟

البارز في كلمة األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله أمس تجاهله ع��ودة الرئيس
سعد الحريري إلى لبنان ومواقفه األخيرة ،إنْ
بشأن االستحقاق الرئاسي أو لجهة تهج ّمه على
الحزب وإيران وسورية ،وفي المقابل ر ّكز السيد
نصر الله على ت��ط��ورات الوضع في سورية
والمواجهة المقبلة المحتملة مع «إسرائيل».
في الشأن السوري أ ّكد فشل المشروع التركي
والسعودي و«اإلسرائيلي» في تقسيم سورية
ّ
مبشرا ً بـ«أ ّننا أمام انتصارات كبيرة في محورنا،
وتطورات ميدانية هائلة وضخمة» .وشدّد على
أنّ القيادة والجيش السوري والقوى الشعبية
والحلفاء ،لن يسمحوا «ال لداعش وال للنصرة
وال للقاعدة وال ألميركا وال للسعودية وال لتركيا
أن يسيطروا على سورية ،وال لـ«إسرائيل» أن
تح ّقق أحالمها وأهدافها .وستبقى سورية عمود
خيمة المقاومة».
وفي الشأن «اإلسرائيلي» أ ّكد السيد نصر الله
أنّ المقاومة هي التي تمنع العدو من شنّ حرب
جديدة على لبنان ،الفتا ً إلى أنّ المقاومة تملك
«مقدرات جديدة دفاعية وهجومية ،وهي قادرة
على إلحاق الهزيمة بإسرائيل في أي حرب
قادمة» معلنا ً أنّ صواريخ المقاومة أشبه بقنبلة
نووية في نظر «اإلسرائيليين» المتخ ّوفين م ّما
قد يصيب حيفا منها.
مواقف السيد نصر الله جاءت خالل االحتفال
ال��م��رك��زي ب��ذك��رى ال��ش��ه��داء ال��ق��ادة بعنوان
«مقاومة ال ُتهزم» ،في «مجمع سيّد الشهداء»
في الضاحية الجنوبية ،بحضور مم ّثل رئيس
مجلس النواب نبيه ب ّري النائب علي بزي ،وفد
من قيادة الحزب السوري القومي االجتماعي
ض ّم رئيس المكتب السياسي الوزير السابق
علي قانصو وعضو الكتلة القومية النائب د.
مروان فارس وعضو المجلس األعلى منفذ عام
المتن الجنوبي عاطف بزي ،السفيرين السوري
علي عبد الكريم علي واإليراني محمد فتحلعي،
ووزراء ون ّواب وشخصيات سياسية وحزبية
وقيادات فلسطينية ورجال دين.
واسته ّل السيد نصر الله كلمته بالمباركة
«ب��ذك��رى انتصار ال��ث��ورة اإلس�لام��ي��ة للقائد
الخامنئي وإلخواننا في إيران رئيسا ً وحكوم ًة
وشعباً ،ونتم ّنى لهذه الجمهورية المزيد من
الع ّز والقوة والتطور».
أض���اف« :وف��ي ال��ذك��رى الـ 11الستشهاد
الرئيس رف��ي��ق ال��ح��ري��ري ،ن��رى م��ن واجبنا
األخالقي رغم الخصومة السياسية مع بعض
ورثته ،أن نتوجه بتجديد التعزية والتعبير عن
مشاعر المواساة في هذه الذكرى ،التي نأمل أن
يأتي يوم وتجمع اللبنانيين ،كما نبارك الذكرى
الـعاشرة لتفاهمنا مع التيار الوطني الحر الذي
تط َّور إلى تحالف».
وع��ن ال��ق��ادة ال��ش��ه��داء ،ق��ال« :قادتنا جزء
من معركتنا المفتوحة مع العدو والمشروع
األم��ي��رك��ي ال��ص��ه��ي��ون��ي ،وه���م ب��اق��ون معنا
بأسمائهم وأرواحهم وعطاءاتهم ،معنا في الفكر
والوعي والعمل الجاد والميدان والثأر الذي
لم ول��ن يُنسى .نحن نحيي ذك��رى القادة كل
عام لنستمد منهم الصبر والثبات في مواجهة
التحديات القائمة وال��ق��ادم��ة ،ونحن ببركة
قيادتهم وتوجيهاتهم وتضحياتهم ودمائهم
انتقلنا من نصر إلى نصر ،وذقنا طعم الع ّزة
والكرامة ،والقدرة على إسقاط المشاريع الكبرى
التي تستهدف وطننا».
وت��ط� ّرق إل��ى األوض���اع في المنطقة قائالً:
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون ومعهم ح��ك��وم��ات عربية،
يدفعون بقوة باتجاه الحديث عن الصراع
الس ّني الشيعي ،والتصوير أنّ كل ما يجري
في المنطقة هو صراع س ّني شيعي» ،مؤ ّكدا ً
أنّ «ال��ص��راع سياسي ف��ي اليمن والبحرين
وسورية والعراق ولبنان ،فالعنوان الطائفي
يخدم مصالحهم».
وأش��ار إل��ى أنّ «تقديم إي��ران كعدو وكذلك
النظام في سورية وحزب الله ،وتجاهل العدو
الحقيقي وهو «إسرائيل»ُ ،يظهر أنّ هناك تطابقا ً
بين األدب��ي��ات «اإلسرائيلية» وبعض اإلع�لام
العربي ،وخصوصا ً السعودي والخليجي».
وتابع« :فاإلسرائيلي يعتبر أنّ تطورات المنطقة
فرصة ذهبية ليقدِّم نفسه صديقا ً ألهل الس ّنة
في العالم العربي واإلسالمي ،هو في مرحلة من
المراحل قدّم نفسه صديقا ً وحاميا ً للمسيحيين
في لبنان وسورية ،وحاميا ً للشيعة في لبنان
عام  82بوجه الفلسطينيين ،ولكن الوقاحة
وصلت أن يقدّم نفسه صديقا ً وحليفا ً وحاميا ً
ألهل الس ّنة .ويت ّم استغالل الظروف لنقل بعض
العالقات من تحت الطاولة إلى فوق الطاولة،
والعناق والمصافحة نجدها في ميونيخ مع
السعوديين والخليجيين».
أض���اف« :وال��ذي��ن نحتفل ال��ي��وم بذكراهم

بهذا الخيار ،ونحن نصنع جنبا ً إلى جنب مع
الجيش السوري االنتصار تل َو االنتصار ،في
األيام اآلتية والسنوات اآلتية والقرون اآلتية،
وسوف نبقى حيث يجب أن نكون ،وسنصنع
االنتصارات».

سنواصل جهوزية قدراتنا

القيادة والجي�ش ال�سوري والحلفاء
لن ي�سمحوا لـ«داع�ش» و«الن�صرة»
و «القاعدة» و�أميركا
بال�سيطرة على �سورية
اغتالتهم «إسرائيل» بالرصاص والغارة الجوية
وال��س��ي��ارة المفخخة ،وه��م يواصلون القتل
واالغتيال ،وسميرالقنطار لن يكون األخير».

خداع اإلعالم العربي

وسأل« :هل تقبلون صديقا ً أيّتها الحكومات
العربية ما زال يحتل أرضا ً سنيّة؟ هل تصادقون
كيانا ً ارتكب أهول المجازر في التاريخ بحق أهل
الس ّنة؟ من الذي يمنع عودة ماليين الفلسطينيين
إلى ديارهم؟ هؤالء الصهاينة ص��ادورا الحرم
اإلبراهيمي وينتهكون حرمة المسجد األقصى
وهي أوق��اف سنيّة ،وفي كل يوم كم من حرب
ُتشنّ على غزة وعشرات آالف الشهداء ،وفي
كل يوم قتل لشباب وشابات وأطفال وشيوخ
فلسطين أمام مرأى العرب والمسلمين وأمام
الح ّكام الذين يقولون زورا ً أنهم س ّنة .وكيف
يتع ّرض الفلسطينيون للمهانة في كل ساعة
وكل ي��وم ،أليسوا من أهل الس ّنة؟ كيف يقبل
عاقل من أهل الس ّنة أن ُتقدّم «إسرائيل» على
أنها صديق وحا ٍم؟ ما هذا الخداع الذي يمارسه
اإلعالم العربي ،ويخترعون أعداء آخرين؟ كيف
ُت ّتخذ «إسرائيل» صديقا ً وحليفا ً وحاميا ً وهي
التي فعلت ما فعلت .كل الذين قتلوا واستشهدوا
واعتقلوا من أبناء الشعوب العربية ألم تكن
أغلبيتهم الساحقة من أهل الس ّنة؟» .وشدّد
على أنّ «هذا األمر يجب أن يواجَ ه بجد ّية .هذه
مسؤولية العلماء والناس ،أن يرفضوا التضليل
وال��ت��آم��ر ،وإلاّ فلسطين ستضيع إل��ى األب��د،
والمقدّسات اإلسالمية والمسيحية ستضيع
أيضا ً إلى األبد».
ولفتَ السيد نصر الله إل��ى أنّ «إسرائيل
تعاطت مع األح���داث السورية بأنها فرصة
لتغيير النظام وحلقة الفصل األساسية وعمود
خيمة المقاومة ،وإذا ُكسر هذا العمود سيتل ّقى
ضربة قاسية ج��داً» .وق��ال« :ال قِيم أخالقية
عند «اإلسرائيلي» ،بل فقط مصالح .من زاوية
مصلحة «إس��رائ��ي��ل» زوال النظام السوري
العتبارات ترتبط بمصالحها .ألنهم يعتبرون
أنّ ه��ذا النظام ك��ان وم���ازال ،وسيبقى يش ّكل
خطرا ً من خالل موقعه على مصالح «إسرائيل»
في المنطقة ،لذلك هم من اليوم األول كانوا
ج��زءا ً من المعركة على سورية استخباريا ً
ولوجسيتياً ،وقدّموا تسهيالت عبور في أكثر
من مكان في لبنان واألردن ،وكانت «إسرائيل»
ِّ
تحضر كل ما يمكن أن يح ِّرض
من خلف الستار
ض ّد سورية».
وأ ّكد أن «إسرائيل تلتقي بقوة مع السعودي
وال��ت��رك��ي ،وت ّتفق معهما على أ ّن���ه ال يجوز
أن يُسمح ب��أي حل ي��ؤدّي إل��ى بقاء الرئيس
ّ
بشاراألسد ونظامه حتى لو حصلت تسوية
ومصالحة وطنية سورية سورية .هذا األمر
مرفوض سعوديا ً وتركيا ً و«إسرائيلياً» ،لذلك
ّ
يعطلون المفاوضات ويُعيقون ذه��اب
ه��م
الوفود ،ويضعون شروطا ً مسبقة ،ويرفعون
األسقف التي لم تعد مقبولة أوروبيا ً وأميركياً،
وال مشكلة لهم باستمرار الحرب ،ويعتبرون أيّ
مصالحة وطنية خطرا ً يرفضونه وخصوصا ً
على إسرائيل».

فشل ثالثي

وتابع« :إسرائيل تدعو وبكل وقاحة إلى تقسيم
سورية على أساس عرقي وطائفي .واعتبروا أ ّنه
إذا ت ّم تقسيم سورية إلى دويالت ،يمكن التفاهم
والتواصل مع هذه الدويالت وصوال ً إلى مرحلة
التحالف ،لذلك هم يرفضون حصول مصالحة
قسم
وطنية سورية ،ويعتبرون أنّ األفضل أن ُت ّ
سورية من أي يحصل تسوية ُتبقي النظام
والرئيس» .وك � ّرر أنّ «إسرائيل هي شريك في
الحرب على سورية» مؤ ّكدا ً أ ّنها «فشلت ألنّ
هدفها إسقاط النظام وهذا لم يتح ّقق ،وفشلت في
أن توصل سورية إلى مرحلة التقسيم ألنّ الجيش
السوري والقوى الشعبية عندما يقاتلون في
الالذقية وحماة وحلب وحمص يؤ ّكدون رفض
التقسيم ،وما يقال إنّ القتال هو إليجاد دويلة هو
كذب وافتراء».
وأردف« :وف��ي تركيا أيضا ً سقط مشروع
اإلمبراطورية العثمانية الحديثة التي كانت
ستمتد إل��ى لبنان وال��ع��راق واألردن ،وشمال
مصر .والمشروع السعودي في سورية سقط
ويتج ّرع كأس أحقاده وفشله .ال نتحدّث عن
هزيمة كاملة ،بل فشل».

انهيارات كبيرة للمسلحين

وقال السيد نصرالله« :نحن أمام انتصارات
كبيرة في محورنا ،ال أتحدث عن نصر كامل،
بل تطورات ميدانية هائلة وضخمة .في ريف
الالذقية ،هناك قريتان قبل حسم المعركة ،في
ريف حلب هناك انهيارات كبيرة للجماعات
المسلحة ،والجيش السوري يدخل إلى بعض
المدن من دون قتال .وهذا ّ
يدل على أنّ هناك
م��س��ارا ً ج��دي��دا ً ف��ي س��وري��ة والمنطقة ،وه��ذا
فتح ال��ب��اب أم��ام مستج ّد جديد ل��ه انعكاس
على سورية وال��ع��ال��م ...ه��ذه الهزائم دفعت
ّ
تدخل بري لمحاربة
بالسعودية وتركيا إلى
«داع����ش» ،وضمن االئ��ت�لاف ال��دول��ي بقيادة
أميركا ،هذا تطور مه ّم ج��دا ً إذا حصل وإذا لم
يحصل .وفي كل األحوال هم يريدون أن يجدوا
موطئ قدم لهم في مواجهة المحور اآلخر ،أي هم
جاهزون أن يأخذوا المنطقة إلى حرب إقليمية
وح��رب عالمية ،وليسوا جاهزين أن يقبلوا
بتسوية حقيقية في سورية».
وتابع« :المهم أن يعلم الجميع أنّ اإلرادة
انتصرت حتى اآلن ،وهي رغم النزيف قوية جدا ً
على مستوى القيادة والجيش والقوى الشعبية
والحلفاء ،ولن يُسمح ال لـ«داعش» وال للنصرة
وال للقاعدة وال ألميركا أن يُسيطروا على سورية،
وال لـ«إسرائيل» أن تح ّقق أحالمهما وأهدافها.
وستبقى سورية عمود خيمة المقاومة ،ونحن
ف��ي ح��زب ال��ل��ه ،وم��ن ق��واف��ل شهدائنا خالل
السنوات الماضية ،ومن موقع التضحيات أقول
لكم نحن نفتخر أ ّننا مجاهدون وعوائل شهداء،
نفتخر أ ّننا ساهمنا بجهدنا في مواجهة هذه
المشاريع الخطيرة وإفشالها .والذين يقفون
هناك ،هم كشهداء المقاومة في حرب تموز،
الذين أسقطوا مشروع الشرق األوسط الجديد.
نحن أقوى إيمانا ً وعزما ً على مواصلة االلتزام

وانتقل السيد نصر الله إل��ى المواجهة مع
العدو «اإلسرائيلي» ،فقال« :خالل العام الماضي
في المؤتمرات وال��ن��دوات تحدث المسؤولون
اإلسرائيليون ع��ن ق���درات ح��زب الله وتط ّور
إمكاناته وصواريخه وعن منظوماته ،ووضعوا
عنوانا ً اسمه حرب لبنان الثالثة ،ويقولون إنّ
التهديد العسكري األساسي هو حزب الله .حزب
الله خطر على المشروع الصهيوني وعلى أطماع
«إسرائيل» ،وعائق في وجه مشاريع «إسرئيل»،
ِّ
تشخص أنّ المقاومة خطر مركزي فهي
وعندما
ستعمل على إزالة هذا الخطر ،وإلزالته هناك طرق
عديدة أهمها الحرب الشاملة .الخيار الثاني الذي
تلجأ له كل الدول هو وضع هذا الخطر أمامهم
ومحاصرته سياسيا ً وشعبيا ً وإعالميا ً ومالياً،
وقطع خطوط اإلم���داد وقتل واغتيال قياداته
واختراقه أمنيا ً من خالل الجواسيس وتشويه
صورته في العالم ،وانكفاء الحاضنة الشعبية
حتى يصبح هزيالً ضعيفاً».
وتابع« :إسرائيل ج ّربت الطريق األول ،ففي
حرب تموز كان هدفها القضاء على المقاومة
وهذا لم يحصل ،والطريق الثانية هم يمشون
فيها منذ زمن .اآلن يعملون على تحويل حزب
الله من منظمة إرهابية إلى منظمة إجرامية،
وا ّتهامنا باإلتجار بالمخدرات وغسيل األموال،
وقتل األطفال واغتصاب النساء ،هذه ماكينة
إعالمية دول��ي��ة وخليجبة تعمل على مدى
ساعات ،هذا جزء من الحرب لمصلحة المشروع
«اإلسرائيلي» للنيل من أي دولة مقاومة وأي
ن��ظ��ام م��ق��اوم ،وص���وال ً إل��ى ال��ح��رب النفسية
والحديث عن حرب لبنان الثالثة ،ولكن يبدو
أنّ هذه الحرب النفسية ال تنفع كون الشعب
اللبناني منشغالً بالداخل».
وأ ّكد أنّ «الحرب النفسية لن تجدي معنا»،
وقال « :لن نتراجع ولن نستسلم ولن نضعف
وسنواصل جهوزية قدراتنا العسكرية ،ونحن
ال ندّعي أ ّننا نملك إعالما ً بقوة ذلك اإلعالم ،بل
نواجهه بصدقيتنا وتاريخنا وحاضرنا ،نواجهه
بطهارة السيد عباس الموسوي وزهد الشيخ
راغب حرب وتواضع عماد مغنية ،وباإلنجازات
واالن��ت��ص��ارات ،نحن نواصل العمل .البعض
يقول إنّ الفرصة اإلقليمة لـ«إسرائيل» متاحة
لشنّ حرب على لبنان ،وأن تضرب المقاومة
وتعيدنا  20سنة إلى الوراء».
ور ّد السيد نصر الله على هؤالء ،مشيرا ً إلى
أنّ «إسرائيل ال تحتاج ظروفا ً إقليمة وال دولية
لتشنّ حرباً ،الظروف اإلقليمية دائما ً مساندة
إلسرائيل» ،ولفتَ إلى أنّ «هناك شيئا ً وحيدا ً
يمنع «إسرائيل» من أن تشنّ حرباً ،هو وجود من
يمنعها في لبنان من اللجوء إلى ذلك ،أي وجود
مقاومة وحضن لها هو شعبها وجيشها الوطني،
مقاومة تمنع تحقيق انتصار إسرائيل».
وقال« :لديكم في لبنان مقاومة قوية وذات
عنفوان ومقدرات جديدة ودفاعية وهجومية،
وهي قادرة على إلحاق الهزيمة بـ«إسرائيل» في
أي حرب قادمة .وعندما نحفظ هذه المقاومة
ونساندها نمنع الحرب على لبنان« ،إسرائيل»
تقول إنها ستستهدف كل المناطق في الحرب
القادمة وليس فقط مناطق محددة ،ولكن نحن
نش ِّكل هذا المانع وهذا الحاجز» و«إسرائيل»
تقوم بحساباتها».
ولفتَ إلى أنّ «أحد الخبراء «اإلسرائيليين»
يقول إنّ سكان حيفا يخشون من هجوم قاتل على
حاويات مادة األمونيا ،التي تحتوي على أكثر من
 15ألف طن من الغاز ،والتي ستؤدذي إلى موت
عشرات آالف السكان ،الشعور هناك صعب جدا ً
والحكومة «اإلسرائيلية» ُتهمل  800ألف شخص،
هذا األمر كقنبلة نووية تماماً ،أي أنّ لبنان يمتلك
قنبلة نووية اليوم ،أي أنّ أي صاروخ ينزل بهذه
الحاويات هو أشبه بقنبلة نووية».
نتمسك بهذه القدرة أل ّنها
وختم« :يجب أن
ّ
تمنع حرب لبنان الثالثة .نحن ال نسعى إلى
الحرب وال نريدها ،ويجب أن نكون جاهزين
لها حتى نمنعها وأن نفشلها إذا حصلت ،هذا
موقف القادة .ونحن في ذكرى شهادتهم نعرف
أنّ لـ«إسرائيل» قدرات ونحن ندرسها ،وإن ك ّنا
منشغلين في سورية.
نقول للشيخ راغ��ب ح��رب سيبقى الموقف
سالحنا ،وللسيد عباس(الموسوي) لقد حفظنا
الوصية ،وللحاج عماد مغنية إنّ عشرات آالف
المقاومين يصنعون االنتصارات على مستوى
األمة».

«الم�ستقبل» رحّ بت بالتدخّ ل الع�سكري ال�سعودي في �سورية
زا�سيبكين :انتخاب الرئي�س قرار لبناني
اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية في بيان بعد اجتماعها الدوري
أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري ،أنّ قدوم األخير إلى لبنان
«يُسهم من جهة أولى في استعادة وحدة قوى الرابع عشر من آذار،
كما يُسهم من جهة ثانية ،وبقوة ،في استعادة أولوية قضية إنهاء
الشغور الرئاسي».
ملحة إلعادة االعتبار واالحترام لنص
ورأت أنّ هناك «ض��رورة ّ
وروح اتفاق الطائف والميثاق الوطني ،وإلى األ ُ ُسس الدستورية التي
«التمسك بالدعوة المتجدّدة التي
يتمسك بها اللبنانيون» .وأ ّكدت
ّ
ّ
أطلقها الرئيس سعد الحريري بوجوب مشاركة جميع الن ّواب في
جلسات مجلس الن ّواب من أجل ممارسة الحق والواجب الدستوري
والطبيعي لن ّواب األم��ة في انتخاب رئيس الجمهورية» ،مشدّدة
على «ضرورة االلتزام الكامل من قِبل الجميع بالقواعد الديمقراطية
البرلمانية المستندة إلى الدستور اللبناني ،وبنتائج االنتخابات،
ورفض منطق التعيين والتعطيل».
وحيّت الكتلة ما وصفته بـ«الجهود التي تقودها المملكة العربية
السعودية إلنقاذ الشعب السوري من أهوال القتل والتهجير الطائفي،
ولمحاربة اإلرهاب ،وفرض المالذ اآلمن للمهجرين» ،في إشارة إلى
التدخ ّل العسكري السعودي المحتمل في سورية.

ز ّوار

وكان الحريري استقبل في منزله بوادي أبو جميل ،الرئيس ميشال
سليمان ،وأقام على شرفه مأدبة غداء ،ت ّم خاللها التط ّرق إلى مختلف
مواضيع الساعة ،واألوضاع المحلية واإلقليمية.
واعتبر الحريري في دردشة مع اإلعالميين ،أنّ «أهم أمر يجب

أن نعمل من أجله هو إنجاز االستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس
جمهورية ،ألنّ انتخاب الرئيس هو األمر الوحيد الذي يجعل لبنان
يستقيم».
وقال« :في لبنان لدينا نظام ديمقراطي ولعبة ديمقراطية ،وهناك
ثالثة ّ
مرشحين ،وعلينا النزول جميعا ً إلى المجلس النيابي وانتخاب
ً
ّ
رئيس ،فليربح من يربح من هؤالء ونحن سنهنئه أ ّيا كان».
ووصف الحريري المصالحة التي ت ّمت بين رئيس تك ّتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع باألمر الجيّد ،معتبرا ً أنّ «من حق جعجع الدستوري
أن ّ
يرشح من يشاء لرئاسة الجمهورية ،ونحن أيضا ً أحرار بترشيح
من نشاء ،ويجب أن تكون هناك واقعية وتوازن في البلد ،وليتذ ّكر
الجميع أ ّنه لم يكن هناك من يتط ّرق إلى ملف االنتخابات الرئاسية
قبل أن أقوم بمبادرتي».
ور ّدا ً على سؤال ع ّما إذا كان ي ّتهم حزب الله بتعطيل االنتخابات
الرئاسية ،أجاب« :علينا ألاّ نقول إنّ الحزب ال يريد انتخاب رئيس
للجمهورية ،فالحزب برأيي يستمهل ويأخذ وقته».
وأشار إلى أنّ الرئيس فؤاد السنيورة هو الذي سيشارك في طاولة
الحوار الوطني اليوم.
وع��رض الحريري مع كل من وزراء :الصحة وائ��ل أب��و فاعور
والسياحة ميشال فرعون واالت��ص��االت بطرس ح��رب ،األوض��اع
السياسية في البالد وتطوراتها.

زاسيبكين

كذلك استقبل الرئيس الحريري السفير الروسي في لبنان

الكسندر زاسيبكين ،بحضور نادر الحريري ومستشار الرئيس
الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان .بعد االجتماع قال
زاسيبكين« :نحن مسرورون جدا ً بوجود الرئيس الحريري في
لبنان ،وبحثنا اليوم في العديد من القضايا اإلقليمية والدولية
واللبنانية ،مع التركيز على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية في
أقرب وقت ،وهذا هو الموقف المبدئي لروسيا طوال هذه الفترة،
ونحن نؤ ّكده اليوم .كما بحثنا في بعض األم��ور التي تتعلّق
بالقضايا الثنائية».
ور ّدا ً على سؤال ،قال« :نحن نريد انتخاب رئيس جمهورية،
ونشجع الجهات المعنيّة واألحزاب والفئات السياسية اللبنانية
ّ
على ذل��ك ،ولكنّ هناك ح��دودا ً معيّنة نتصرف من ضمنها ،ألنّ
انتخاب الرئيس شأن داخلي لبناني ،وتقويمنا للوضع اآلن أنّ
هذا الموضوع يمكن أن يكون قرارا ً لبنانيا ً
ّ
بغض النظر ع ّما يحصل
ّ
بغض النظر عن نفوذ األطراف اإلقليمية والدولية،
في المنطقة ،أو
ونتم ّنى أن يت ّم ذلك».
وعن موضوع ترحيل النفايات ،أ ّكد زاسيبكين «أ ّننا كسفارة
خارج هذا الموضوع ،وال توجد لدينا المعلومات ،أل ّنه يبدو أنّ
هناك شركات تعمل على هذا الموضوع».
وبحث الحريري مع سفير األردن نبيل مصاروه ،في األوضاع
المحلية واإلقليمية والعالقات الثنائية بين البلدين.
كما استقبل الحريري السفير المصري محمد بدر الدين زايد،
الذي اعتبر أنّ من الضروري في هذه المرحلة اإلقليمية الدقيقة
أن يُصار إلى االنتهاء من الشغور الرئاسي «ليتم ّكن لبنان من
النهوض مجدّداً».

بحث تك ّتل التغيير واإلصالح خالل
اجتماعه األس��ب��وع��ي أم��س برئاسة
ال��ن��ائ��ب ميشال ع��ون ف��ي دارت���ه في
ال��راب��ي��ة ،المستجدّات ال��راه��ن��ة على
الساحة المحلية.
عقب االج��ت��م��اع ت��ح �دّث أم��ي��ن سر
التكتل النائب إبراهيم كنعان ،فقال:
«سمعنا مواقف في اليومين الماضيين
م��ن ال��م��ي��ث��اق وال��دس��ت��ور ،وال��ح��ي��اة
الديمقراطية .نحن نقول ما يلي :إنّ
ترجمة ك��ل ه��ذه العناوين ُتختصر
بعنوان واح��د ،وهو الشراكة الفعلية
وإرادة الشعب ،فأين نحن منها؟».
وبالنسبة للميثاق ،س��أل كنعان
«ه��ل م��ن تهميش أبلغ م��ن التهميش
ال��ذي يعيشه المكوِّن المسيحي بعد
أن قال كلمته؟ أين إرادة الـ % 86من
المسيحيين؟ هل إنّ ح��دود الميثاقية
تقف عند المكوِّن المسيحي ،فيختزل
تمثيله عند ك��ل استحقاق نيابي أو
ح��ك��وم��ي أو رئ���اس���ي؟ ه��ل ه���ذه هي
الميثاقية؟».
واعتبر أنّ «المخالفة األساسية هي
للنظام الديمقراطي البرلماني ،الذي هو
نظامنا الدستوري ،وذلك عبر التمديد
لمجلس الن ّواب مرتين» ،مشيرا ً إلى «أنّ
الهدف من التمديد كان لتأبيد أكثرية
ّ
ومعطلة
عاجزة عن انتخاب رئيس،
للشراكة الوطنية الفعلية» ،متسائالً
«فهل يستقيم احترام الدستور من خالل
تجاهل إرادة الشعب وأ ُ ُسس هذا النظام
الديمقراطي؟» ،وقال« :األمر ليس ترفا ًأو
انتقاءً ،أو استنساباً .إنّ احترام الدستور

هو مسار متكامل مترابط ومتراكم».
وأض����اف« :ت��ق��دّم ت��ك� ّت��ل التغيير
واإلص�ل�اح بحلول مستمدّة كلها من
العودة إلى الشعب ،وجو ِبه بالرفض.
إنّ الديمقراطية تكون بالعودة إلى
الشعب .لقد كان انتخاب الرئيس من
الشعب أول اقتراح وح ّل قدّمه التك ّتل،
ولكن ت ّم رفضه .الحل الثاني كان عبر
إج��راء انتخابات نيابية ،وفقا ً لقانون
انتخاب ميثاقي ،وقد ُرفض أيضاً .أ ّما
الحل الثالث فكان باالتفاق على األكثر
تمثيالً رئاسياً ،وفقا ً الستطالع شعبي،
وق��د ُرف��ض .لذلك عن أي ديمقراطية
تتكلّمون؟ هل أنتم حقا ً ج���ادّون في
مطالبتكم ب��اح��ت��رام الديمقراطية،
وا ّتهامنابتعطيلها؟».
ولفتَ إلى أ ّنه «في اللقاء التاريخي
للبابا فرنسيس وب��ط��ري��رك روسيا
كيريل ،عبّر البابا عن القلق من تقييد
ح��ق��وق المسيحيين ح��ال��ي �اً ،وحتى
تمييزهم عندما تسعى بعض القوى
السياسية إل��ى وضعهم على هامش
الحياة العامة».
وأعلن رف��ض التك ّتل «أيّ وصاية
ع��ل��ي��ن��ا ،وخ��ص��وص �ا ً ت��ل��ك المتأ ّتية
م��ن مخالفة ات��ف��اق الطائف ال��ذي هو
دستورنا .وفي هذه المخالفات ،وفي
هذا العرض نستخلص أن األمر ليس
نزهة ،فاألخطاء والمخالفات واألخطار
تضرب العيش المشترك أو تؤدّي إلى
ضرب العيش المشترك ووحدة الوطن،
فالمسيحيون ليسوا أتباعاً ،بل هم
شركاء كاملون في السلطة».
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تهنئة «الجماعة»

على صعي ٍد آخ��ر ،استقبل األمين
العام للجماعة اإلسالمية في لبنان،
عزام األيوبي ،النائب آالن عون َ
موفدا ً
من العماد ع��ون على رأس وف��د ض ّم
الدكتور بسام الهاشم والمحامي رمزي
دسوم وجيمي جبور ،بحضور عضوَي
المكتب ال��س��ي��اس��ي ع��م��ر المصري
ووائل نجم ،ومسؤول منطقة عكار في
الجماعة محمد هوشر.
وقدّم النائب عون التهاني للجماعة
باسم رئيس تك ّتل التغيير واإلصالح
على إن��ج��از االنتخابات الداخلية،
وانتخاب األمين العام ،وجرى البحث
خالل اللقاء في القضايا الوطنية العامة
واالستحقاقات الدستورية والمبادرات
إلخراج األزمة الرئاسية من المراوحة.
وأ ّكد عون «االنفتاح على كل القوى
السياسية اللبنانية ،لتشكيل ضمانة
لكل مك ّونات الوطن».

األيوبي

رح��ب األيوبي بالوفد،
من جهتهّ ،
وشكر للعماد عون مبادرته ،مشدّدا ً
على «الحرص على التواصل واالنفتاح
على كل المكوِّنات اللبنانية ،والعمل
من أجل إخراج البلد من األزمات التي
تعانيها».
وكان اللقاء ،بحسب بيان «فرصة
ل��ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر بخصوص
االستحقاقات الوطنية .كما ت ّم االتفاق
على مزيد من اللقاءات والتواصل».

«تج ّمع العلماء» احتفل بذكرى الثورة الإيرانية
وكلمات �أكدت �أهمية �إنجازاتها و�صمودها

جانب من االحتفال
أقام «تجمعّ العلماء المسلمين» في لبنان أمس احتفاال ً
لمناسبة الذكرى الـ 37النتصار الثورة اإلسالمية في
إيران بعنوان «الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  -صمود
وإن��ج��ازات» ،في مق ّر التج ّمع في حارة حريك ،بحضور
الشيخ حسن المصري مم ّثالً رئيس مجلس الن ّواب نبيه
ب ّري ،المستشار الثقافي للمستشارية الثقافية اإليرانية
ف��ي ب��ي��روت محمد مهدي شريعتمدار ،األب مكرديش
كيشيشيان مم ّثالً الكنيسة األرمينية األرثوذكسية ،رئيس
االتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود،
منسق عام «جبهة العمل اإلسالمي» الشيخ زهير الجعيد،
ّ
وحشد من علماء الدين من الطوائف والمذاهب كا ّفة.
بداي ًة ،ألقى رئيس الهيئة اإلدارية في التج ّمع الشيخ
الدكتور حسان عبد الله كلمة ،ر ّكز فيها «على عنوانين
بارزين في مسيرة هذه الثورة وهما الصمود واإلنجازات،
فهذه الثورة ومنذ البداية تع ّرضت لضغوط وح��روب
وحصار وفتن ما كان لتسلم منها دولة مستقرة وتمتلك
كل مؤسسات الدولة سليمة وقوية ،فكيف بثورة ناشئة لم
تستقر أمورها بعد».
أض��اف« :ه��ذا الصمود الرائع ط��وال السنوات السبع
والثالثين لم يكن بال إنجازات رائعة على صعيد بناء
الدولة وتطوير قدراتها التنظيمية والعسكرية والعلمية،
حتى وص��ل��ت لتغزو الفضاء ف��ي وق��ت اقتحمت معه
تكنولوجيا الناتو التي هي اليوم من أبرز الدول التي تمتلك
هذه التكنولوجيا».
ب��دوره ألقى شريعتمدار كلمة ،تناول فيها «تعاون
الجمهورية اإلسالمية مع اآلخرين بعد كثير من المؤامرات
التي ُد ّب��رت ض ّد إي��ران ،وخلق مشاكل وح��روب وحصار
اق��ت��ص��ادي ،وضغوطات وتهديد بالهجوم العسكري
األميركي ،مستغلّين الموضوع النووي».
أضاف« :اإلمام الراحل بذل جهودا ً كثيرة خالل سنين

متتالية في دع��وة شعبه للوحدة في ظل الصراعات
المذهبية التي تب ّناها اإلعالم المأجور لتشويه إنجازات
الثورة» ،مشيرا ً إلى «اإلنجازات التي ح ّققتها الجمهورية
اإلسالمية في جعل مشاركة كافة الطوائف والمذاهب
اإلسالمية والمسيحية بالحكومة والبرلمان ،وعلى
مستوى المحافظات والقوات العسكرية واألمنية ،وحتى
الطائفة اليهودية لها ممثل في البرلمان».
من جهته ،ألقى األب كيشيشيان كلمة ،أشار فيها إلى
«الحوار المتبادل والمستمر بين الجمهورية اإلسالمية
والشعب األرمني» ،الفتا ً إلى «أنّ لدينا ثالث أبرشيات،
وكنائسنا مفتوحة ،وصلواتنا ترفع لله ،ومدارسنا تعلّم
حضارتنا التي نطبّقها ضمن الشرائع ،ونعمل واجباتنا
تجاه الدولة».
بدوره أشار حمود في كلمته ،إلى «أنّ الحرب اإلسالمية
والسياسية على إي��ران تستعمل لفظا ً مستج ّدا ً حول
العروبة ،بمعنى يتحدّثون عن عرب في مقابل الفرس،
وبهذا المعنى العروبة جاهلية وليست عروبة اإلسالم».
وتساءل «أي عروبة تريدون ،العروبة التي تنطقون بها
اليوم عروبة جاهلية مزيّفة كما يريدها األميركي والتركي،
وأي��ن عروبتكم وأنتم تنصتون إلى اغتصاب فلسطين
وتهاجمون المقاومة التي أن��ارت وانتصرت على أعداء
األمة ،بل أنتم أيها العرب ال تعلمون أين المصلحة .حتى
لو عرفتم أين المصلحة فأنتم ال تريدونها ،أنتم تريدون
أميركا وتعبدون الكرسي».
وختم« :البديل ق��ادم ،وبعد  37من األع��وام لن يقدر
ولن يقف أحد في وجه الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
التي تدعو ،وعملت ،إل��ى وح��دة األم��ة ،ونبذت التفرقة
بين المذاهب كافة ،إسالمية ومسيحية ،والتي تح ّملت
المسؤولية في دعم المقاومة في لبنان وسورية والعراق
وفلسطين».

ف�ضل اهلل زار الح�ص مطمئناً:
نحتاج لأمثاله لحماية الوطن
أ ّكد العالمة السيّد علي فضل الله
الحص يم ّثل قامة
أنَّ ال ّرئيس سليم
ّ
وطنيّة وإسالميّة وإنسانيّة ،الفتا ً إلى
الحاجة إلى هذه ّ
الشخصيّات التي
تعمل لحماية الوطن من االنقسامات
المذهبيّة والطائفيّة والسياسيّة.
وقال فضل الله بعد زيارته الحص
مطمئناً« :نحن نحرص دائما ً على
زي��ارة الرئيس الحص وال��ت��ز ّود من
معينه ،لما يم ّثله من قامة وطنيّة
وإسالميّة وإنسانيّة نعت ّز بها ،ونحن
بأمس الحاجة ،وال س ّيما في هذه
ّ
الصعبة والمع ّقدة ،إلى
المرحلة
ّ
حكمته وانفتاحه وصدقيّته وحرصه
الدائم على هذا الوطن ا ّلذي يحتاج
إل��ى أمثاله م��ن ه��ذه ّ
الشخصيات
والقامات ،حتى نستطيع مواجهة
التحديات ال��ت��ي نعيشها ،وحتى
نحمي الوطن من الفتن التي يُراد لها
أن تعصف به ،وال سيّما في ظ ّل سعي
البعض إل��ى تعميق االنقسامات

الحص مستقبالً فضل الله
المذهبيّة والطائفيّة ،ليكون البلد
ساحة لكل الصراعات التي تتزامن
م��ع الفتن التي تحصل ف��ي عالمنا
واإلسالمي ،حتى ال يبقى له
العربي
ّ
ّ
أي قوة أو أي دور يمكن أن يلعبه في
المستقبل».
أض�����اف« :ن���ح���ن ب��ح��اج��ة إل��ى

شخصيّات بهذه القيمة والحكمة،
الحص ،وإل��ى تعميم هذا
كالرئيس
ّ
الفكر ال��واع��ي ا ّل��ذي يعمل على م ّد
الجسور على مختلف المستويات،
كما أ ّننا نحتاج إلى من يدعو إلى لغة
ال ّتوافق والمصالحة مقابل ك ّل دعاة
الفتنة».

