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ن�صراهلل ي�ضع معادلة ردع «م�صيرية» للعدو «الإ�سرائيلي» :المفاعالت النووية داخل المدن في مرمى �صواريخ المقاومة
باقون في �سورية لمنع �سقوطها ب�أيدي «داع�ش» و«الن�صرة» وال�سعودية ّ
ّ
وت�شن حرب ًا على �إيران
تعطل الحل ال�سيا�سي
وضع األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله معادلة ردع جديدة للعدو «اإلسرائيلي»
من شأنها وض��ع مصيره ووج���وده بر ّمته بين
صواريخ المقاومة وأسلحتها المتطورة في حال
شنّ العدو أيّ عدوان على لبنان .فقد أ ّكد السيد
نصرالله أنّ المصانع البيولوجية والمفاعالت
النووية ومستودعات الرؤوس النووية الموجودة
داخل المدن أو المالصقة لها ستكون أهدفا ً ُمح ّقة
للمقاومة ،وأش��ار إل��ى أنّ «لدينا الئحة كاملة
بالمصانع وال��م��خ��ازن وال��م��راك��ز وإحداثيّاتها
الدقيقة» مؤ ّكدا ً أنّ كلفة الحرب ستكون باهظة
على «إس��رائ��ي��ل» و«سنخوضها ب�لا سقف وال
ح��دود وال خطوط حمراء ،فالمقاومة مستهدفة
«إسرائيلياً» وعربياً».
وفي الشأن السوري ،ش � ّدّد السيد نصرالله
ّ
يعطل أي تقدّم في الحل السياسي
على أنّ «الذي
هو السعودية وهي ترفع سقف الشروط ،أل ّنها ال
تريد «أن تنطلق العملية السياسية في سورية».
وأعلن أنّ كل ما «يُقال عن انسحابنا من سورية
غير صحيح» ،الفتا ً إلى أنّ «بقاءنا في سورية
مرتبط ب��ه��دف ،ونحن ُنساهم ف��ي منع سقوط
سورية في أيدي «داعش» و«النصرة» ،مؤ ّكدا ً أ ّنه
إذا سقطت سورية بأيدي هؤالء «ستذهب سورية
ويذهب لبنان».
كالم السيد نصرالله جاء في مقابلة مط ّولة
غسان بن جدو
مع قناة «الميادين» مع الزميل ّ
مساء أم��س ،استبعد في مستهلّها قيام عدوان
«إسرائيلي» أو حصول حرب في المدى المنظور،
ُمعربا ً عن اعتقاده أنّ «إسرائيل» لن ُتقدم على
ح��رب من دون موافقة أميركيّة ،مشيرا ً إل��ى أنّ

قدم على
«�إ�سرائيل» لن ُت ِ
حرب من دون موافقة
�أميركية و�أوباما لن
يعطيها الإذن
«التجارب السابقة تؤ ّكد ذلك ،وحرب تموز كانت
بطلب أميركي من إدارة الرئيس األميركي السابق
جورج بوش بهدف تغيير الشرق األوسط».
وإذ أوض���ح أنّ «إس��رائ��ي��ل ال ت��ش��نّ ح��رب �ا ً إلاّ
بإذن أميركي» ،استبعد أن ُتعطي إدارة الرئيس
األميركي ب��اراك أوباما إذن�ا ً بالحرب أل ّنها إدارة
راحلة ،وأي حرب «إسرائيلية» على لبنان هي
مغامرة ونتائجها مجهولة».
وأش��ار إل��ى أنّ «بعض ال��ع��رب يعملون عند
«إسرائيل» ومنها أنظمة وجواسيس ،هذه األنظمة
واضحة ومعروفة ،و«اإلسرائيلي» عنده حسابات
ويعمل لمصلحة كيانه ،وبالتالي الحرب يجب
أن يكون لها أه���داف وتح ّقق نتائج ،والكلفة
بالنسبة لـ«إسرائيل» مه ّمة جدا ً،سواء البشرية
أو المعنوية أو االقتصادية».
ولفتَ السيد نصرالله إلى أنّ «المقاومة من
خالل جهوزيّتها وعقلها وميدانها وموقفها أوصلت
«اإلسرائيلي» للتأ ّكد أنّ أي حرب على لبنان كلفتها
باهظة ،وعليه أن يوازي بين الجدوى والكلفة»،
م��وض��ح�ا ً أنّ «إس��رائ��ي��ل ح��ري��ص��ة ع��ل��ى أرواح
المستوطنين وهذه نقطة ضغط يمكن استخدامها،
فـ»اإلسرائيليون» يعرفون أنّ المقاومة تملك
صواريخ فعّ الة يمكن أن تصل إلى أي نقطة في
فلسطين المحتلة ،ونحن نتكلّم عن حرب ندافع
فيها عن بلدنا وشعبنا وأهلنا ،أي نحن في حالة
ُمعتدى عليها .إذاً ،عندما نكون في هذا الموقع
ونريد أن ندافع عن بلدنا و«اإلسرائيلي» يقول
إ ّنه يريد ضرب البنية التحتيّة وإعادة لبنان 300
سنة الى الوراء ،فنحن نؤ ّكد أ ّننا لسنا ضعفاء».
وأش��ار إل��ى أنّ «المشكلة ليست في خزانات
األمونيا في حيفا فقط ،فهناك أيضا ً مصانع،
و«اإلسرائيلي» يبدو أ ّنه إ ّما يملك ضمانات دولية
وعربية أو حسن ظ��نّ باألنظمة العربية ،وأنّ

هذا الكيان ال يتم استهدافه بصواريخ حقيقية
فبنى مصانع بتروكيميائية ومصانع ذات طابع
بيولوجي ،مفاعالت نووية ،مستودعات لما يبقى
من النووي ،ومستودعات لرؤوس نووية ،وهذه
المصانع والمفاعالت موجودة داخ��ل المدن أو
بجوارها ،وبعضها مالصق للمدن ،وهذه أهداف
ف��إذا قام «اإلسرائيلي» بتدمير بنيتنا التحتية
فح ّقنا ضرب أي هدف يمكن أن يردع العدو».
أض��اف« :لنتفرض أ ّننا ضربنا هذه األه��داف،
الكيان الصهيوني إلى أين سيعود؟ وعندما تكون
هذه المراكز داخ��ل المدن ومن ح ّقنا أن نقصف
المدن« ،اإلسرائيلي» هنا سيقوم بالحسابات،
ونحن لدينا الئحة كاملة بالمصانع والمخازن
والمراكز وإحداثياتها الدقيقة ،مع اإلمكانات
المتوافرة للمقاومة ال شيء سينفع ،و«اإلسرائيلي»
يعرف أن كلفة الحرب باهظة».
وأعلن أنّ أي حرب على لبنان سنخوضها بال
سقف وال ح��دود وال خطوط حمراء ،فالمقاومة
مستهدَفة «إسرائيلياً» وعربياً ،ونحن بعد التو ّكل
على الله ،نعمل بجديّة ونستبعد حصول حرب»،
مؤ ّكدا أ ّنه «لنا قدرة على أن نضرب أي هدف داخل
فلسطين المحتلة».
وأشار إلى أنّ «هناك معاهد بيولوجية تصنع
ما تحتاجه أو تصدّره .وعندما أنظر إلى الكيان
أق��ول هم يعرفون أنّ الحكومات العربية لديها
صواريخ دقيقة ،كيف بنوا المفاعل والمصانع
داخ��ل المدن؟ كيف قاموا ببنائها في المدن؟ ال
أفسر ذلك سوى بالضمانات المقدّمة من بعض
ّ
األنظمة العربية».
وأع��اد األمين العام لحزب الله التذكير بأنّ
«اإلسرائيليين في ح��روب تموز وغ��زة قالوا إنّ
بعض المسؤولين في الحكومات العربية طلبوا
أن ال تقف الحرب ،و«اإلسرائيلي» يعرف رغبات
بعض األن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة» ،وأ ّك���د أنّ «م��ن حق
المقاومة أن تمتلك سالح ردع لمواجهة االنتهاكات
اإلسرائيلية».
ودعا السيد حسن نصر الله إلى تأمين سالح
إسقاط طائرات االستطالع للجيش اللبناني« ،لكن
هذا الموضوع ممنوع» ،وأش��ار إلى أنّ استمرار
الطائرات «اإلسرائيلية» باالستطالع هو من جملة
التحضير ألي عدوان.

أخطر من اإلنترنت

وقال السيد نصر الله ،إنّ «االختراق اإلسرائيلي
لإلنترنت ف��ي لبنان خطير ج����دا ً ً» ،وإنّ هناك
«استباحة إسرائيلية لسماء لبنان ليالً نهاراً،
واختراق طائرات االستطالع لألجواء اللبنانية
أخطر من اختراق اإلنترنت».
وشدّد على أنّ «الر ّد على أي اعتداء «إسرائيلي»
سيكون بما يخدم أي هدف لحماية البلد ،وعلى

ّ
ن�شكل
ندرب ولم
لم ّ
�أي خاليا في البحرين
فلو قمنا بذلك
لكان الو�ضع مختلفاً
«اإلسرائيلي» أن يتوقع أي شيء م ّنا» ،وقال إنّ
«اإلنجاز الكبير للجيش والشعب والمقاومة لن
نف ّرط به ،ولن نقبل أن يأتي «اإلسرائيلي» ويقوم
بمعادلة ج��دي��دة ،وأي خطوة هي مغامرة غير
محسوبة» ،وأضاف« :اآلن في كيان العدو هناك
من يف ّكر بهذه الطريقة ،ولكن أنا أقول لهم أنتم
مخطئون ونحن ال نقبل بمعركة بهذا النوع ،وال
نقبل بالحلول الوسط».
ور ّد السيد نصرالله على من يقول إنّ حزب الله
مشغول في سورية ،فأكد أنّ «لدينا فريق يعمل

السعودية تهدّد من يعارضها

�إذا �سقطت �سورية ب�أيدي «داع�ش» و«الن�صرة»
ف�ستذهب �سورية و لبنان
فقط على الموضوع «اإلسرائيلي» ،وكل ما يقوله
اإلسرائيلي» ،وأضاف أنّ «رئيس أركان الجيش
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» غ���ادي آي��زن��ك��وت اآلن يستكمل
الخطط ،ونحن نواكبه معلوماتياً» ،وأشار السيد
معني بأن يكشف عن
حسن نصر الله إلى أ ّنه ليس
ّ
سالح المقاومة ،و«لكن من حق المقاومة والجيش
اللبناني والشعب وجيوش المنطقة أن تملك أي
سالح يم ّكنها من الدفاع عن وجودها وسيادتها»،
وقال إنّ معادلتنا واضحة «أيّ اعتداء على لبنان
سيُقابل بالردع المناسب» ،وإنّ «ال أحد م ّنا يقدّم
ضمانات ،ولسنا في موقع تبادل رسائل مع العدو
«اإلسرائيلي» ،ولسنا معنيين بتقديم أي جواب،
ونحن ال نقدّم ضمانات أمنية للعدو بل نقول له
ال تعتدي».

عون مستقبالً الخازن
ش����دّد رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
التوجه
الخازن على «أهميّة مواكبة
ّ
اإلق��ل��ي��م��ي وال���دول���ي إل���ى الحلول
السلميّة بتفاهمات داخلية ُتفضي
ِّ
إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية
يتم ّتع بمواصفات القدرة على إدارة
شؤون البالد».
وك���ان ال��خ��ازن زار رئ��ي��س تك ّتل
التغيير واإلصالح النائب ميشال عون
في دارته في الرابية ،وقال بعد اللقاء
«تداولنا في المستجدّات اإلقليمية
ع��ل��ى صعيد اال ّت���ج���اه إل���ى حلول
سياسية سلميّة ألزم��ات المنطقة،
وخصوصا ً في سورية ،لما لها من
انعكاسات على سائر الدول المحيطة
األخ��ص لبنان .فاعتبر
بها ،وعلى
ّ
دولته أنّ قرار الرئيس فالديمير بوتين
بدخول العامل العسكري الروسي

محور المقاومة

وف��ي الموضوع ال��س��وري ،ش �دّد السيد نصر
ال��ل��ه ع��ل��ى أنّ م��ح��ور ال��م��ق��اوم��ة «م��وج��ود فيه
ال��م��ق��اوم��ة اللبنانية والفلسطينية ،س��وري��ة،
العراق ،إيران ومعنا جزء من الشعوب العربية
واإلس�لام��ي��ة وأح����رار ال��ع��ال��م ،وه���و قناعتهم
وثقافتهم ووج��دان��ه��م» ،وأض��اف أنّ «توصيف
المحور بالكامل غير دقيق ،مثالً بعض المحلّلين
السياسيين كانوا يعتبرون أ ّنهم لقطوا شيئا على
المقاومة ب��أنّ روسيا تتواصل مع «إسرئيل»،
روسيا دولة كبيرة وإحدى القوى العظمى ولها
عالقاتها ومصالح تتقاطع مع قوى إقليمية ،ولكن
ال نص ّنف روسيا بأ ّنها جزء من محور المقاومة
وهي ال تص ّنف نفسها بذلك».
وأشار إلى أنّ في سوريا «نحن وإيران وروسيا
في موقع واحد في مجمل المعركة ،وهناك تواصل
على مختلف الجبهات».
وعن ق��رار موسكو سحب جزء من قواتها من
سورية ،ق��ال السيد نصر الله إنّ «البعض في
العالم تعاطى ب��أنّ القرار الروسي في المجيء
إلى سورية كان قرارا ً مفاجئاً ،ولكن هذا األمر كان
يُناقش مع القيادة السورية واإليرانية ،ونحن
ك ّنا على ّ
اطالع بهذه النقاشات ،الرئيس الروسي
فالديمير بوتين عندما أخذ قراره بدخول المعركة
لم يكن قرارا ً مفاجئا ً إليران أو لسورية ،بل نوقش
على أعلى مستوى».
وأعلن السيد نصرالله أنّ االنسحاب الروسي
من سورية هو انسحاب جزئي شبه كبير ،وقال
«حجم الموضوع أنّ ق��وة روسيّة ج��اءت ضمن

الخازن من الرابية :لتفاهمات داخلية
ُتف�ضي �إلى انتخاب رئي�س للجمهورية

في الصراع السوري واستنفاد مه ّمته
الزمنية المقررة واستكمال نتائجه
في مؤتمر جنيف  ،3ليس منعزال ً عن
التفاهم الدولي بين الواليات المتحدة
األم��ي��رك��ي��ة وروس���ي���ا االت��ح��ادي��ة،
وم��ن ش��أن ذل��ك أن يسهّل التواصل
المباشر بين أطراف الحوار السوري
توصالً إلى قواسم تتض ّمن تنازالت
ّ
موحدة ،أرضا ً
متبادَلة إلبقاء سورية ّ
وشعباً».
وأ ّك���د ال��خ��ازن «أنّ المفاوضات
المفتوحة على مداها في جنيف،
سوف ُتفضي إلى ترتيبات سياسية
داخل حدود كل دولة تشهد صراعا ً
مسلحاً ،حيث يبقى لبنان في واقعه
الالمركزي اإلداري المتبلور نتيجة
أزماته ال ُمستشرية في غياب السلطة
المشرفة الضامنة النتظام أعمال
ال��م��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة ،عنيت

وقال إنّ «العراق لم يستطع المجاملة في قرار
مجلس التعاون الخليجي أل ّن��ه كان مستهدَفاً،
قرار مجلس التعاون الخليجي بتصنيف حزب
الله إرهابيا ً هو ق��رار سعودي أوالً ،والباقون
يرضونها .السعودية تملك سطوة المال واإلعالم
والفتوى ،أي التكفير الديني والتكفيريين ،وتهدِّد
بها من يعارضها».
وقال السيد نصرالله «مشروعهم في سورية
فشل وفي العراق فشل ،وأيضا ً في اليمن فشل،
السعودية عملت على مسح النظام اإلي��ران��ي
بإنفاق  200مليار دوالر في الحرب الصدّامية
على إي��ران» ،وق��ال «هناك حرب سعودية على
إيران ال عالقة لها بالتشيّع» .وأض��اف« :الفشل
األخير ،كل الدنيا تعرف أنّ النظام السعودي عمل
كي ال يحصل االتفاق النووي وعندما حصل عمل
على عدم توقيعه ،والنظام السعودي سيعمل
حتى ال ينفذ هذا االتفاق».
وأ ّكد السيد نصر الله ،أنّ «حزب الله له مكانة
في العالم العربي واإلسالمي ،نحن لنا صدى في
كل العالم ،والنظام السعودي ال يتح ّمل أن ينتقده
أحد» ،وقال« :جريمة الشيخ نمر النمر هي أ ّنه كان
ينتقدهم فقط ،النظام السعودي ال يتح ّمل الرفض
والمعارضة ،يخاف من كلمة الحق ،وبالتالي كيف
سيُسكت حزب الله؟ لجأ النظام السعودي إلى
مجموعة خطوات ومنها الضغط على اللبنانيين
ووضعنا على الئحة اإلرهاب».

رئاسة الجمهورية» .ونق َل عن عون
أمله أن «تنضج ال ّتسوية الرئاسية
على ض� ّف��ة ال��م��ف��اوض��ات الجارية
إلطفاء الحرائق في المنطقة ،وإنهاء
حال الحروب التي سبّبت إرباكا ً غير
مسبوق بعامل الهجرة إلى الدول
األوروبية».
وختم« :ك��ان ال��رأي ُم ّتفقا ً على
�وج��ه اإلقليمي
أهمية م��واك��ب��ة ال��ت� ّ
وال���دول���ي إل���ى ال��ح��ل��ول السلميّة
ب��ت��ف��اه��م��ات داخ��ل��ي��ة ُت��ف��ض��ي إل��ى
انتخاب رئيس جديد للجمهورية
يتم ّتع بمواصفات القدرة على إدارة
شؤون البالد ،بدءا ً بمحاربة الفساد
المستشري في إدارات الدولة على
�ص��عُ ��د ،وح��� ّل ك��ل األزم���ات
ك��اف��ة ال� ُّ
العالقة داخليا ً وخارجيا ً بالتوافق
مع الشركاء في الوطن وليس إدارة
هذه األزمات فقط».

تصور عسكري معيّن الستعادة مناطق وتغيير
المعادلة وت��واك��ب عمليات الجيش ال��س��وري
وحلفائه ،ولكن عندما أسقطت تركيا الطائرة
الروسية حصل تهديد روس��ي بمنع خ��رق أي
طائرة تركية لألجواء السورية وك��ان يمكن أن
يحصل ِ
ص���دام ت��رك��ي روس���ي ،وه��ذا األم��ر دفع
بروسيا أن ترسل قوة عسكرية لم يكن مق ّرر لها
أن تأتي ،األتراك التزموا ضوابطهم وت ّمت معالجة
الموضوع وتهدئته ،واآلن لم يعد هناك حاجة
لبقاء هذه القوة».
ولفتَ السيد حسن نصر الله إلى أنّ «النقاش
بين العراق وروسيا وإي��ران كان على مستوى
القيادات العليا ووزارات الخارجية ورئاسات
األرك��ان ،وت ّم تشكيل غرفة عمليات وط��وارئ في
بغداد فيها مم ّثلون عن العراق وروسيا وإيران
وس��وري��ة نتيجة النقاشات» ،وق��ال إنّ «هناك
ا ّتصاال ً مباشرا ً مع روسيا ،ولكن ال ندخل معها
في نقاشات عسكرية سياسية استراتيجة ،نحن
دورنا مساعد وال ندّعي أكثر من ذلك».
وذك��ر السيد حسن نصر الله ،أنّ «األميركي
يُريد حلاّ ً سياسيا ً يخدم أهدافه وأهداف حلفائه،
وه��ذا الهدف هو تغيير النظام والسيطرة على
سورية حتى تصبح سورية دولة تابعة» ،وقال
إنّ «إي��ران تريد حالً سياسيا ً في سورية وكذلك
القيادة السورية ،ولكن الطرف اآلخر كان يرفض
بشدّة» ،ولفتَ إلى أنّ «األميركي أيقن أ ّنه بالوسائل
العسكرية ال يمكن الوصول إلى حل في سورية،
والبديل على األرض هو «داعش» و«النصرة».
ُملي
وأ ّك��د السيد نصر الله أ ّن��ه «ال
ّ
يصح أن ي َ
الخارج على سورية الحل السياسي ،بل يجب
تركه للسوريين أنفسهم» ،ولفتَ إلى أنّ «األتراك
يمكن أن يكونوا أكثر واقعية من السعوديين
حيال شرط رحيل الرئيس بشار األس��د ،وشدّد
ّ
يعطل أي تقدّم في الحل السياسي
على أنّ «الذي
هو السعودية ،والذي يع ّقد األمور ويرفع سقف
الشروط هو السعوديّ ال��ذي ال يريد أن تنطلق
العملية السياسية في سورية».
وأعلن السيد حسن نصر الله أنّ «الذي يعتبرنا
إرهابا ً هو آل سعود وليس السعودية .وأضاف:
«القرار ا ُّتخذ بسبب التراكم ،المشروع السعودي
في لبنان أُنفق عليه الكثير من المال ،منذ عام
 2005م��ن أج��ل إن��ه��اء حالة المقاومة وح��رب
 ،2006السعودي ك��ان يعمل على أن تستمر
الحرب وتح ّقق هدفها ونحن لدينا معطيات».

للتم�سك بالحوار
«�أمل»:
ّ
كي ال يغرق لبنان في الفتنة
التمسك بالحوار كي ال يغرق لبنان في الفتنة وانتقدت
شدّدت حركة «أمل» على
ّ
«من يوجِّ ه سهام حقده على المقاومة» مؤكد ًة «أنّ المسؤولية كبيرة لحفظ لبنان
وتاريخ الشهداء».
وفي هذا اإلطار ،قال عضو المكتب السياسي للحركة النائب هاني قبيسي ،خالل
احتفال تأبيني في بلدة ميفدون« :إنّ المسؤولية كبيرة لحفظ لبنان وحفظ تاريخ
الشهداء بعد التضحيات التي قدّموها على مذبح هذا الوطن حتى خرج العدو
الصهيوني مهزوما ً وخسرت الفتنة في لبنان ،وبقي الوضع في لبنان متأرجحا ً
بين االستقرار وبين الضياع بين ثوابت الدولة وثوابت الطوائف وثوابت المذاهب»،
الفتا ً إلى أنّ «أزمة المنطقة جعلت من واقعنا السياسي واقعا ً متردّياً».
وأ ّك��د «أ ّننا سنسعى بقيادة دول��ة الرئيس نبيه ب� ّري لتكريس لغة الحوار
والتفاهم إليجاد أجواء حقيقية الستقرار الدولة والنظام ،ألنّ خالص الطوائف
والمذاهب بالدولة».
بدوره أ ّكد عضو المكتب السياسي لحركة «أمل» النائب عبد المجيد صالح في
كلمة ألقاها خالل مأدبة تكريمية أقامها القنصل السابق في بالروسيا علي أحمد
عجمي في مدينة صور على شرفه ،والنائب علي خريس مم ّثالً بنجله حسين ،أنّ
«علينا إجراء االنتخابات البلدية في موعدها للوصول إلى تغيير حقيقي وبناء
جمهورية ديمقراطية ش ّفافة» .وث ّمن دور الرئيس ب ّري الذي «يلعب دور اإلطفائي
في كل المجاالت».
بدوره ،قال عضو هيئة الرئاسة في الحركة الدكتور قبالن قبالن خالل احتفال
تكريمي أقامه «المكتب شؤون المرأة في حركة أمل» في البقاع الغربي لألمهات
في البقاع الغربي وراشيا أقيم في بلدة لبايا «أنناعلى مفترق ازمات متراكمة على
مستوى الوطن ،ففي الداخل نحن أمام أزمات متراكمة على مستوى المؤسسات
الدستورية والسياسية ،عامان بال رئيس للجمهورية ،وال ندري لماذا التلكؤ
والتأخير في انتخاب رئيس للجمهورية ،فما حصل منذ عامين قد يحصل بعد ثالث
وأربع وخمس سنوات ،فماذا ننتظر حتى ننتخب رئيسا ً للجمهورية؟ هل ننتظر
الخارج ليهمس في أذننا وننتخب رئيساً؟ فالخارج ال يزال غير متفق حتى اليوم
على انتخاب رئيس ،ومن يدعي أنه قادر على حل هذه المعظلة فهو واهم».

قبالن في لبّا َيا

(أحمد موسى)

لم ُنرسل سالحا ً إلى البحرين

وأع��ل��ن السيد نصرالله ،أنّ «ك��ل م��ا قيل في
موضوع البحرين عن أنّ حزب الله سلّح أحدا ً
ف��ي البحرين ه��و ا ّت��ه��ام ك���اذب ،نحن ل��م نرسل
سالحا ً إل��ى البحرين ،لم ن��د ّرب ول��م نش ّكل أي
خاليا إرهابية في البحرين ،فلو قمنا بذلك لكان
الوضع مختلفاً» .وقال« :نحن ك ّنا ندعو الشعب
السلميّة وا ّتباع القيادة العلمائية،
البحريني إلى ِّ
ّ
نحن لم نشارك ول��م نساعد ول��ن
نتدخل ،وأيّ
وجه لحزب الله بهذا الموضع تهمة كاذبة
تهمة ُت ّ
وظالمة ،وإذا بُني القرار العربي على هذا األمر فهو
قرار باطل ،وأقول لوزراء خارجية العرب وداخلية
العرب أن يدققوا باألمور».
ولفتَ السيد نصرالله إلى أنّ الحزب ال يريد
ِ
صداما ً مع أحد ،وق��ال« :نحن نقاتل «إسرائيل»
في المنطقة الحدودية ،جاء من يستهدف محور
هذه المقاومة فاضطررنا أن نذهب إلى سورية
للمواجهة».
وأ ّكد السيد نصر الله ،أنّ «السعودية ال تريد
ال��ح��وار ،اإلي��ران��ي��ون دائ��م �ا ً ي��ري��دون ح���وارا ً مع
السعوديين ،وفي أول مؤتمر صحافي له أعلن
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أ ّننا

برحيل هيكل يخ�سر
العالم العربي البق ّية
ممن �صمد في
الباقية ّ
وجه المال والترهيب
والتكفير
نريد حوارا ً مع السعودية وطلب زيارة السعودية
ولكن لم تحدّد له الزيارة ،السعودي ال يريد حوارا ً
مع إيران وال ومع سورية وال مع حزب الله .عندما
رأى الخسارات الفادحة في المنطقة هل يذهب من
موقع الضعيف؟ نحن ندعو إلى كل أشكال الحوار،
ولكن المشكلة هو أ ّن��ه يوجد نظام على درجة
عالية من الغضب يقوم بمعركة مع حزب».
وتم ّنى السيد نصر الله على الجميع عدم
تحميل ال��ن��اس مسؤولية ،وق��ال« :منذ بضعة
أيام قيل أنّ مجموعة اع ُتقلت في الكويت ته ّرب
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مخدرات ولكن هذا «حكي فاضي» ،سيت ّم تركيب
اتهامات ألناس مظلومين ألنّ هذا جزء من سياق
المعركة .العرب في الجاهلية الجهالء لم يكونوا
يعملون بهذه الطريقة».
وأوض���ح أنّ عالقة ال��ح��زب م��ع ك��ل الفصائل
الفلسطينية ممتازة ،وقال إنّ «منشأ العالقة أنّ
ه��ذه الفصائل لها موقف واض��ح ومحسوم من
«إسرائيل» ،نحن تحالفاتنا على أساس سياسي،
ولم تقم على أساسي ديني أو فكري .وهذا تكوين
 8آذار ،هناك قوى سياسية وطنية عروبيّة كانت
أقرب إلينا من بعض اإلسالميين المفترضين».

عالقة قديمة مع روحاني

وش �دّد السيد نصر الله على أ ّن��ه «منذ اليوم
األول لعودة سعد الحريري شنّ هجوما ً على حزب
الله ،الحوار موجود بين حزب الله و«المستقبل»،
لكن لم ن َر إيجابية .هم يحاولون جمع الوضع
ّ
والطلبات السعودية».
اللبناني
وع��ن العالقة م��ع الرئيس اإلي��ران��ي الشيخ
حسن روحاني ،قال السيد نصر الله إنّ «عالقتنا
م��ع روح��ان��ي قديمة ،والجمهورية اإلسالمية،
نظاما ً وقائدا ً وحكومة ما تك ّنه لحركات المقاومة
وخصوصا ً ح��زب الله ال ش� ّ
�ك فيه ،وأن��ا التقيت
روح��ان��ي ف��ي إي���ران بعد انتخابه ،وك��ان لقا ًء
موسعا ً وت ّم التأكيد فيه على العالقة القديمة في
ّ
ما بيننا».
وتابع أ ّنه «منذ انتصار الثورة اإلسالمية في
إيران ،وكان اإلمام الخميني موجوداً ،كان هناك
ت��ي��ارات سياسية متفاوتة في وجهات النظر،
م��ن بينها الموضوع االق��ت��ص��ادي والسياسات

الحوار موجود بين
حزب اهلل و«الم�ستقبل»
نر �إيجابية
لكن لم َ
الخارجية ،ولكن في موضوع القضية الفلسطينية
ومقاومة االحتالل «اإلسرائيلي» ،ال خالف بين
هذه التيارات بل إجماع على المستوى السياسي
والرؤية العقائدية ،وهناك عالقة وطيدة قديمة
وم��ودّة بين حزب الله والقيادات المختلفة في
ه��ذه ال��ت��ي��ارات ،يه ّمنا إي���ران الداعمة للقضية
الفسلطينية».
وأعلن السيد نصر الله أنّ كل ما «يُقال عن
انسحابنا من سورية غير صحيح ،بقاؤنا في
س��وري��ة مرتبط ه��دف ،ونحن نساهم ف��ي منع
سقوط سورية في أيدي «داع��ش» و«النصرة»،
وك���ان واض��ح��ا ً أنّ ه��ذه ال��ج��م��اع��ات ال تتح ّمل
ِّ
ويكفرون من يقف على
انتخابات وال ديمقراطية،
صناديق االنتخابات ،وإذا سقطت سورية في يد
«داع��ش» و«النصرة» ستذهب سورية ويذهب
لبنان».
وق��ال «نحن ذهبنا لهذا الهدف ،وطالما هذا
الهدف يحتاجنا سنكون حيث يجب أن نكون،
نحن حزب الله قدرنا ووظيفتنا ومصيرنا ومصير
أخواننا في سوريا واحد» ،وأضاف« :نحن نريد
حقن الدماء وأن ُتح ّقق بعض مطالب المعارضة
المح ّقة».
وأشار إلى أنّ زيارة وفد حزب الله إلى القاهرة
كانت فقط للتعزية برحيل الصحافي الكبير محمد
حسنين هيكل ،وقال« :إنّ الراحل طلب لقائي بعد
استشهاد ابني ه��ادي وك��ان لقا ًء مؤ ّثرا ً أعقبته
سلسلة لقاءات».
ولفتَ السيد نصر الله إلى أنّ «العالقة استمرت
مع الراحل الكبير هيكل حتى بعد ذه��اب حزب
الله إلى سورية ،ودافع ع ّنا في أصعب الظروف»،
وأ ّك��د أنّ «برحيل هيكل يخسر العالم العربي
البقية الباقية م ّمن صمد في وجه المال والترهيب
والتكفير».

جديد �شبكة الإنترنت غير ال�شرعية� :ألياف �ضوئية
ّ
معلقة على �أعمدة �إنارة تابعة للدولة!

جانب من اجتماع لجنة االتصاالت
أ ّك���د رئ��ي��س ل��ج��ن��ة االت��ص��االت
واإلع�ل�ام النيابية النائب حسن
فضل الله أنّ قضية اإلنترنت غير
الشرعي هي «قضية وطنية» ،داعيا ً
ّ
إلخراجها من الحسابات السياسية،
ومشيرا ً إلى أنّ القضية ال تزال عند
القضاء ،والتحقيق ال ي��زال أ ّول� ّي�ا ً
بشأنها.
ودع���ا فضل ال��ل��ه خ�لال مؤتمر
صحافي مشترك مع وزير االتصاالت
بطرس حرب عقب اجتماع اللجنة
ف��ي مجلس ال��ن � ّواب أم��س ،رئيس
الحكومة ت��م��ام س�لام إل��ى وضع
هذه القضية على جدول اهتمامات
الحكومة ،متمنيا ً عليه الدعوة إلى
اجتماع طارىء أمني وسياسي أو
أن تجتمع الحكومة لمناقشة هذا
األمر ،وأعلن أن اللجنة ستدعو إلى
جلسة تستمع خاللها إل��ى وزراة

ال��م��ال ح��ول ال��ه��در المالي بسبب
الشبكة غير الشرعية.
وأش���ار إل��ى أنّ «شبكة ألياف
ض��وئ��ي��ة م��ت��ط � ّورة ون����ادرة ج��رى
تمديدها في مناطق ع��دي��دة ،وقد
ج��رى تعليق ه��ذه األل��ي��اف على
أعمدة اإلنارة التابعة للدولة ،ليت ّم
من خاللها توزيع اإلنترنت على
المشتركين».
وأضاف «نحن معنيّون أن نواجه
الخطر ،وأن نضرب بي ٍد من حديد»،
مشيرا ً إلى أنّ «القضية تستهدف
أمن اللبنانيين ،ألنّ الشبكة مخت َرقة
من العدو اإلسرائيلي» ،الفتا ً إلى
أنّ «ال��م��ؤس��س��ات الرسمية التي
اش��ت��رك��ت بشبكة اإلن��ت��رن��ت غير
الشرعي أوقفت اشتراكاتها وأخذت
ّ
اإلنترنت من الدولة».
من جهته ،أشار الوزير حرب إلى

أنّ الوزارة وضعت لجنة االتصاالت
في أج��واء التدابير التي ا ّتخذتها
بعد ضبط شبكة اإلن��ت��رن��ت غير
الشرعية ،مؤ ّكدا ً أنّ لدى ال��وزارة
دالئ���ل ب���أنّ شبكة اإلن��ت��رن��ت غير
ال��ش��رع��ي مرتبطة ب��ـ«إس��رائ��ي��ل،
وه���ذا يعني أنّ أمننا ب��أس��ره قد
ُي��خ��ت��رق» .ول��ف��تَ إل��ى أنّ «بعض
الجهات انزعجت من التدابير التي
ا ّتخذتها وزارة االت��ص��االت بملف
شبكات اإلنترنت غير الشرعية»،
متم ّنيا ً إخراج القضية من الصراع
السياسي.
إلى ذلك ،دهمت وزارة االتصاالت
برفقة قوى األم��ن الداخلي منطقة
الرفاعية في طرابلس وتم إيقاف
العمل بشبكة انترنت غير شرعية
وذلك في سياق حملة بدأتها الوزارة
لوقف هذه الشبكات.

