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ن�صراهلل :ال�سعودية �شاركت في �صنع الو�ضع العربي ال�سيئ
بهدف �إقامة عالقة مع «�إ�سرائيل» و�أمامها فر�صة للتدارك و� اّإل �س ُتهزم
أ ّكد األمين العام لحزب الله السيد
ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه ،أنّ السعودية
«ش���ارك���ت ف��ي ص��ن��ع ه���ذا ال��وض��ع
العربي السيّىء الستغالله بهدف
إقامة عالقة مع «إس��رائ��ي��ل» ،الفتا ً
إلى أنّ أمام ح ّكام السعوديّة فرصة
وتوجه
للتدارك وإنهاء هذا الوضع،
ّ
إليهم بالقول« :ال تتكبّروا وال يعميكم
الحقد ،بل كونوا شركاء في معالجة
أوض���اع المنطقة» ،منبّها ً إل��ى أنّ
مشروعهم سيُهزم .وش �دّد على أنّ
األح�ل�ام اإلم��ب��راط��ور ّي��ة سقطت في
حلب.
وفي الشأن اللبناني ،دعا السيد
نصرالله الحكومة إل��ى معالجة
مل ّفات ال��ف��س��اد ،راف��ض �ا ً أيّ زي��ادة
على الضرائب والرسوم مهما كانت
المب ّررات.
ك�لام السيد نصرالله ج��اء خالل
كلمة متلفزة له في مهرجان أقامه
حزب الله في ذكرى أسبوع القيادي
إسماعيل أحمد زهري (أبو خليل) في
ساحة النادي الحسيني في النبطيّة
الفوقا.
وحضر االح��ت��ف��ال ال��وزي��ر محمد
فنيش ،رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب محمد رعد ،محافظ النبطيّة
القاضي محمود المولى ،نائب رئيس
المجلس التنفيذي في «حزب الله»
الشيخ نبيل قاووق ،رئيس جهاز أمن
السفارات العميد وليد جوهر ،المدير
اإلقليمي ألم��ن ال��دول��ة في محافظة
النبطية العميد سمير سنان ،مم ّثل
األم��ن العام العقيد ف��وزي شمعون،
رئيس بلديّة مدينة النبطيّة الدكتور
أحمد كحيل ،مم ّثلون عن األح��زاب
والقوى الوطنيّة واإلسالميّة ،وعلماء
دين ورؤساء بلديّات ومخاتير.
آي من ال� ّذك��ر الحكيم تالها
بعد ٍ
وجدي حوماني ،اس ُته ّل المهرجان
بالنشيد الوطني ونشيد حزب الله
عزفتهما الفرقة الموسيقيّة لـ«كشافة
اإلم���ام ال��م��ه��دي» ،ث�� ّم كلمة عريف
المهرجان محمد نسر.

العالقات
السعودية – «اإلسرائيلية»

وبعد كلمة عائلة الفقيد ألقاها
فضل زهري ،تحدّث السيد نصرالله
ال��ذي لفتَ إلى أنّ «الوضع العربي
سيّىء جداً ،أسوأ من أيّ زمن مضى ،ال
أ ّمة وال دول وال جامعة عربيّة حقيقيّة
وال مصير مشترك وال أي ش��يء من
هذا» ،مشيرا ً إلى أ ّنه «حتى القضيّة
المركزيّة ،قضيّة فلسطين التي يحتلّها
الصهاينة ويزجّ اآلالف في السجون،
وفلسطين التي يهدّد الصهاينة من
خالل االحتالل كل شعوب المنطقة،
«إس��رائ��ي��ل» ل��م تع ْد ع���د ّوا ً للوضع
العربي الرسمي ،وفلسطين أصبحت
قضيّة رفع عتب ،هذا ما عبّرت عنه
القمم العربية».
واعتبر أنّ «أس��وأ ما في الوضع
العربي السيّىء هو هذا التط ّور في
الموقف السعودي الذي بدأ ينتقل من
العالقة خلف الستار أو التواصل مع
«اإلسرائيليّين» في السر إلى العلن.
وبطبيعة الحال ،عندما يقوم األمير
تركي الفيصل بلقاءات علنيّة مع
«اإلسرائيليّين» ،ومسؤول سابق في
المخابرات السعودية يزور الكيان،
كل هذا ال يحصل بمعزل عن موافقة
الحكومة السعوديّة».
وذكر أ ّنه «في السعودية إذا غ ّرد
أحد عبر «تويتر» يُحكم عليه بالجلد
ألف جلدة ،فكيف إذا خالف سياسة
استراتيجيّة؟ هذا ليس بداية عالقة
تنسيق ،بل بداية االنطالق من السر
إل��ى العلن ،وم��ا يقوم به ه��ذا األمير
ج��س ن��ب��ض .الوضع
وه���ذا ال��ل��واء
ّ
العربي مش ّتت ،وأنتم الذين شاركتم
بصنع هذا الوضع العربي تستغلّون
الفرصة المؤاتية لتنقلوا تنسيقكم مع
العدو إلى العلن».
ورأى أ ّن��ه «بقي ع��دد م��ن ال��دول
يُعتبر موقفها محافظا ً وحريصاً،
يسجل ذخيرة حتى ألهل
ويمكن أن
ّ
السلمي ومنها السعودية،
المسار
ّ
أي عندما تريد السعودية التطبيع
مع «إسرائيل» ،فهذا األمر لمصلحة
«إسرائيل» .وما حصل أ ّنه بال أثمان
وال مكاسب للعرب أو الفلسطينيّين،

عون التقى �سفير م�صر ووزير العمل
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قزي :النتخاب رئي�س ذي �صفة تمثيل ّية
التقى رئيس تك ّتل «التغيير واإلصالح» النائب ميشال
عون ،أمس ،في دارته في الرابية ،السفير المصري الدكتور
محمد بدر الدين زايد ،و جرى البحث في العالقات الثنائيّة
بين البلدين وشؤون المنطقة.
ث ّم التقى عون وزير العمل سجعان قزي ،في حضور
وزير التربية الياس بو صعب.
بعد اللقاء ،قال قزي« :ال ُب ّد من االستئناس برأي دولة
الرئيس العماد ميشال عون في مختلف األحداث الجارية،
وهي أحداث كبيرة يتعلّق بها مصير لبنان .وكان ال ُب ّد من
أن نتط ّرق إلى موضوع الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس
ّ
واالط�لاع منه على المستجدّات التي يُحكى
الجمهوريّة
عنها ويمكن أن تحدث قريباً ،وهذا ما نتم ّناه ،بمعنى ،أ ّننا
نريد انتخاب رئيس للجمهوريّة في أقرب وقع ممكن ،ألنّ
الشغور الرئاسي لم يع ْد شغورا ً دستور ّيا ً فقط ،إنما أصبح
شغورا ً وطن ّياً».
وأضاف« :من أجل ح ّل الشغور الرئاسي ،يجب أن يكون
الرئيس المقبل ذا صفة تمثيليّة للنبض المسيحي وللفكر

الوطني اللبناني ،وهذا ما دار الحديث بشأنه .كما تحدّثنا
أيضا ً عن ضرورة العمل الحكومي لناحية تفعيله ،وتم ّنينا
أن تنجح هيئة الحوار في خلق ديناميكيّة جديدة تؤدّي
فعلي ذي صفة تمثيليّة ،ألنّ
إلى انتخاب رئيس جمهورية
ّ
المؤسسات الدستوريّة أمام
فشل هيئة الحوار قد يضع كل
ّ
إعادة النظر بدورها ،وهذا أمر ال أحد يريده».
ُسئل :هل توافق على وصول عون إلى سدّة الرئاسة؟
أجاب« :هل تذكرين تصريحا ً قلت فيه إ ّني أرفض العماد
عون رئيسا ً للجمهورية؟».
ّ
وتم ّنى أن «تكون التط ّورات إيجابيّة ،علما ً أنّ
المؤشرات
الحالية ال توحي بذلك».
ور ّدا ً على سؤال ،قال« :أنا لم أخرج من حزب الكتائب،
مؤسسي النضال
الكتائب أخرجوا أنفهسم مني .أنا من
ّ
الكتائبي ،أنا أُخ ِرج وال أُخ َرج».
كما التقى عون مجلس بلدية فاريا وبلديات :كفرسلوان
قضاء بعبدا ،رأس بعلبك ،عيمار الضنية ،وبحث معهم في
قضايا إنمائيّة.

ندوة لـ«الم�ؤتمر ال�شعبي» في ذكرى ثورة  23يوليو:
للوحدة لتحرير الأ ّمة ومواجهة الرجع ّية
نصرالله متحدثا ً في المهرجان
ال أمن ّيا ً وال سياس ّيا ً وال على مستوى
ال��ح��ق��وق أو ال��م��ق�دّس��ات وال مصير
ال��ش��ع��ب ،ي��ق��دّم ب��ال��م��ج��ان تطبيع
سعودي مع «إسرائيل» ،وهذا سيفتح
الباب كل ّيا ً ونهائ ّياً».
واع��ت��ب��ر أنّ «ال��س��ع��ودي��ة ت��ق�دّم
نفسها في العالم العربي واإلسالمي
على أ ّنها دول��ة اإلس�لام والشريعة
المحمديّة ودول���ة ال��ق��رآن وحكومة
الحرمين الشريفين والمؤتمنة على
أرض النبوات ،إلاّ أ ّنها تقيم العالقات،
وض��م��ن��ا ً
ت��ن��س��ق ،وغ�����دا ً تعترف
ّ
بإسرائيل».
ول��ف��تَ إل��ى أنّ «المشايخ الذين
يقدّمون فتاوى على ض��وء رغبات
ال��ح � ّك��ام ب���دأوا ب��ال��ت��ح�دّث ع��ن هذا
الموضوع ،هذه الفتاوى ستلقى مكانا ً
في العالم العربي واإلسالمي ،الذين
سبقوا إلى االتصال بـ«إسرائيل» وإلى
العالقات لم يكونوا بحاجة إلى غطاء
فقهي كما يحتاج آل سعود ،لذلك
ّ
نحن أمام كارثة فقهيّة ،وهذا أخطر
ما ستقوم به السعودية ،وبعدها
أيّ دولة عربية ستقول ،السعودية
وتنسق وتطبّع وه��ي دولة
ت ّتصل
ّ
االسالم والحرمين ،لماذا ستح ّملوننا
ما ال يُطاق؟ هذا أمر خطير».
وت��اب��ع «أن��ا أُث��ي��ر ه��ذا الموضوع
ألقول إ ّنه على الجميع أن ي ّتخذ موقفاً،
ه��ذا ال��م��وض��وع ليس م��ن مواضيع
ال��م��ج��ام�لات ،ول��ك��ن ف��ي م��ا يتعلّق
بفلسطين وال��م��ق�دّس��ات وبالقبول
ب��ـ«إس��رائ��ي��ل» واالع��ت��راف بها ،هذا
ليس موضع مجاملة العلماء الفقهاء
لنخب األح���زاب ،ه��ذا السلوك سواء
أردني
صدر من سعوديّ أو مصريّ أو
ّ
باكستاني يجب أن يكون موضع
أو
ّ
إدان���ة ورف���ض ،أل ّن���ه ي��خ��دم العدو
ال��ذي يعتدي على شعب فلسطين
والمقدّسات ويهدّد المنطقة».
وقال« :حتى ولو ك ّنا نعلم أنّ هؤالء
الحكام ال يصغون إل��ى أصواتنا،
فنحن نسجِّ ل هذا في كتاب أعمالنا
من أجل آخرتنا ،وأنّ هناك من يرفض
اللجوء إل��ى ه��ذه السلوكيّات ،هم
لن يبّدلوا مواقفهم ونحن لن نبدِّل
تمسكنا بهذا َ
الخيار
خياراتنا ،ويزداد ّ
مع الوضع العربي ال��ذي نعيشه.
ق��رأت بيانات عن حركات وفصائل
المقاومة الفسلطينية حول السلوك
السعودي خ��ارج أيّ مجاملة ،وهذا
األمر هو المطلوب».
وشدّد على أنّ «الحقيقة ناصعة،
الفلسطينيّون خ��ي��اره��م محسوم
وواضح» .وأ ّكد «أ ّننا لسنا قلقين على
الفلسطيني
القناعة والوعي ال لدى
ّ
اللبناني وال السوريّ والشعوب
وال
ّ
التي واجهت ،ولكن من ح ّقنا أن نقلق
على ثقافة األمة».
وأشار إلى «أ ّننا أمام هذا االنحدار

العربي والتطور
الرسمي
في الموقف
ّ
ّ
�ي ف��ي ال��س��ل��وك ال��س��ع��ودي،
ال� ّ
�س��ل��ب� ّ
ل�لأس��ف ال��س��ع��ودي��ة م��ص�� ّرة على
الساحات
مواصلة الحروب في كل ّ
ورفض كل األيادي الممدوة ،يد تمت ّد
للحوار من اليمن يُقال لها عليك أن
تستلمي ،وف��ي البحرين يقال لها
ألغي نفسك ،أ ّم��ا في سورية فيتم
وضع ش��روط ،والسعودية تواصل
الحرب على إي��ران .أين السعوديّة
�ي من معادلة الصراع
كرقم أس��اس� ّ
القائمة في المنطقة؟ هي تفتح الباب
فقط مع اإلسرائيلي».

إيران تدعو
إلى الحوار

وتابع« ،بالمقابل إي��ران كل يوم
ت��دع��و ل��ل��ح��وار وال���ت���ف���اوض .على
المستوى اليمني تستم ّر الحرب
والهجوم على المناطق المختلفة،
في سورية وحلب الب ّوابات مفتوحة،
ثقافة السعودية والوهابيّة و«داعش»
والقاعدة والنصرة ،ولو غيّرت اسمها،
هي ثقافة القتل والذبح من دون إعطاء
فرصة للمصالحة».
وأش����ار إل���ى أ ّن���ه «ف���ي البحرين
أسقطوا الجنسيّة عن الشيخ عيسى
قاسم وأرادوا ترحيله ،ولكن الكثير
من أهل البحرين وقفوا معه .آل خليفة
أصبحوا لديهم بدعة بشعة هي إذا
أخذت زكاة أو صدقة من أي مواطن
لتنفقه على الفقراء يصبح األمر غسل
أموال ،صورة الشيخ قاسم أنصع من
أن يتم ّكن أصحاب الوجوه المظلمة أن
ينالوا منه».
وذك�����ر أنّ «وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
نصب نفسه
السعودي عادل الجبير ّ
ول ّيا ً وحاكما ً على الشعب السوريّ ،
والعرض ال��ذي قدّمه لروسيا حول
سورية مهزلة ومثير للضحك ،نقول
للسعوديّ ال يمكنك أن تنتصر بهذه
الحرب وتفرض شروطك».
جانب آخر ،لفتَ السيد نصرالله
من
ٍ
إلى أنّ «ما حصل في حلب على درجة
عالية من األهميّة ويرتبط بالمعادالت
اإلقليميّة ،ال��ذي سقط في حلب هو
األح�ل�ام اإلم��ب��راط��ور ّي��ة ،أ ّم��ا صمود
المقاومة والشعوب؛ هل يظن الجبير
أ ّنهم قادرون على الضحك على الرأي
العام العالمي؟ الذي يذبح كاهنا ً في
الكنيسة ابن «داع��ش» ولكن ثقافته
من عندكم ،وهجوم في نيس وقتل
في الكرادة ،وإذالل الطفل الفلسطيني
ال��ذي ُي��ذب��ح ،ه��ذه الثقافة وهابيّة
ِّ
مكفرة ،مشروعكم بال مستقبل له».
وأ ّك���د أنّ «السعودية وح ّكامها
اليمني جاهز
أم��ام فرصة للتدارك،
ّ
للتفاوض
والبحريني وال��س��وريّ
ّ
والعراقي ،ال تتكبّروا وال
�ي
ّ
واإلي��ران� ّ
يعميكم الحقد ،بل كونوا شركاء في

معالجة أوضاع المنطقة».
وشدّد على أ ّنه «اذا أصررتم على
اس��ت��م��رار ال���ح���روب ،فس ُتهزمون،
مشروع آل سعود س ُيهزم ويلحق به
العار ،كل الميادين تقول إنّ المنطقة
تسير بهذا االتجاه».
وتط ّرق إلى الوضع في البحرين،
و«حماية الناس للشيخ عيسى قاسم
من االعتقال» ،معلنا ً وقوفه وتضامنه
مع شعب البحرين وقاسم.

الغجر
والملفات اللبنان ّية

وفي الشأن اللبناني ،طالب السيد
نصرالله الحكومة ب��أن تبادر وأن
ت ّتخذ موقفا ً م ّما يجري في بلدة الغجر
المحتلّة ،مشيرا ً إلى أنّ «هناك جزءا ً
لبنان ّيا ً من الغجر و«اإلسرائيلي»
يعمل لتثبيت ملكيّته عليها ،وال أحد
يتح ّرك» ،وذكر أ ّنها «قرية لبنانيّة
تحت ال��س��ي��ادة اللبنانيّةُ ،تعيد
«إسرائيل» هيمنتها عليها وال أحد
يتط ّرق إلى الموضوع».
وأشار إلى أنّ «هناك مجموعة من
المل ّفات الضاغطة ،وال يجب الته ّرب
من المسؤوليّة بحجة أنّ المفتاح
هو انتخاب رئيس للجمهوريّة ،هذه
الملفات خطيرة يجب عدم السكوت
عنها ،ومنها تل ّوث مياه نهر الليطاني
وبحيرة القرعون ،فهذا الموضوع
وطني يعني الجميع».
ّ
وأعرب عن أسفه لـ«تطييف البلد،
حيث أصبح هناك كهرباء للشيعة
وللس ّنة والمسيحيّين ،ول��ك��ن كل
الطوائف تشرب من مياه الليطاني،
والتل ّوث يطال اآلالف في صحتهم
وحياتهم وزراعتهم ،وقد يؤدّي إلى
الموت».
ونبّه إلى «أ ّننا أمام كارثة حقيقيّة،
ونطالب بأن يكون الصوت عالياً ،وأن
تتابع اللجنة الوزرايّة هذا الموضوع
بجديّة ،وليس مسموحا ً لألحزاب
السياسيّة بتغطية أحد».
ورأى أ ّن���ه «إذا ك���ان المطلوب
إغ�ل�اق مقالع أو معامل فل ُتغلق،
والواقعي
العلمي
وعلى المستوى
ّ
ّ
والموضوعي ،اإلج��راءت التي تمنع
ّ
التل ّوث يجب أن ُت ّتخذ ،وأيّ تهاون
فيها هو شراكة في القتل».
ولفتَ إلى أنّ «الناس على امتداد
الليطاني وص��وال ً إل��ى البحر لديهم
وعليهم مسؤوليّة إنسانيّة وأخالقيّة
وشرعيّة ودنيويّة ،أل ّن��ه ي��ؤدّي إلى
اإلض����رار ب���آالف األش���خ���اص ،ه��ذه
مسؤوليّة الحكومة ،ومسؤوليّة
الناس التعاون».
أضاف« :أ ّما الملف اآلخر الضاغط
فهو ملف الماء» ،مشيرا ً إلى أنّ «لبنان
بلد المياه ،إلاّ أنّ الكثير من البلدات
عطشى ،والضواحي تعاني ،هذه

مسؤوليّة الحكومة وليست مسؤولية
األحزاب خارج الحكومة».
وسأل« ،لماذا التمييع والتزييف
الشرعي؟
ف��ي ملف اإلن��ت��رن��ت غير
ّ
بعض الجهات تف ّكر كيف ستزيد
الضريبة والرسوم» .وشدّد على أ ّنه
«ال يمكن أن نوافق على زيادة قرش
على أيّ ضريبة مهما كانت المب ّررات.
ملف اإلنترنت فيه  300مليون دوالر
أو  600مليون دوالر لخزينة الدولة،
وال يجوز الزيادة على الضريبة قبل
فتح ملفات الفساد واستعادة المال
العام ،ألنّ هذا ظلم وتأمين مال لفساد
جديد».
ودعا إلى «معالجة ملف الفساد،
وض���ب���ط م��ل��ف اإلن���ت���رن���ت ف���ي ما
تستردّونه وفي ما تحصلون عليه،
أل ّنه ستدخل مئات ماليين الدوالرات
إلى الخزينة ،هناك مل ّفات ال تتح ّمل
أي تأجيل ،والحكومة هي المسؤولة
ويجب ألاّ تتهاون».
وذكر أنّ «كل الحكومة ومك ّوناتها
وكتلها وأحزابها ،مسؤولة ،وعلى
رأسها رئيس الحكومة تمام سالم
ال��ذي يستطيع دف��ع األم��ور با ّتجاه
الحلول ،ألنّ البلد يعاني بما ال يمكن
السكوت عنه مهما كانت األح��داث
ّ
اإلقليم ّية».

تضحيات النبط ّية

وعن القيادي إسماعيل زهري ،قال
السيد نصرالله ،إنّ «بلدة النبطيّة
ضحت في أكثر من حرب وع��دوان،
ّ
ول��م تبخل ،وه��ا هم المقاومون من
أبنائها يتواجدون في كل الميادين
وحيثما يجب أن نكون».
وذك��ر أنّ «ه��ذا الجيل لم يكن له
حياة خاصة ،كثير من شباب هذا البلد
وعالمنا العربي واإلسالمي ،ورغم كل
ما جرى على فلسطين ولبنان وعلى
المنطقة ،كانت لهم ثقافاتهم ،ولكن
أيضا ً كثير منهم وليس فقط شباب
حزب الله ،هم لم يعيشوا شبابهم
كما هو طبيعي ،مبكرا ً حملوا البندقية
وغادروا البيوت إلى الجبال ،شباب
واج��ه��وا أق���وى جيش ف��ي المنطقة
ليصنعوا االنتصار».
وذكر أنّ «أبو خليل ترك بين أيدينا
أمانة المقاومة التي تم ّثل بالنسبة
لنا الضمانة الحقيقيّة واألساسيّة
لنبقى ف��ي أرض��ن��ا التي ح ّررناها،
والمقاومة جزء من المعادلة الذهبيّة،
الجيش والشعب والمقاومة ،والتي
ي��ج��ب أن نحميها ون��ح��م��ي بلدنا
وشعبنا والحياة العزيزة في هذا
البلد» .وش �دّد على أ ّن��ه «يوما ً بعد
ي��وم ن��ت��أ ّك��د ص��واب � ّي��ة وص��ح��ة هذا
الطريق وسالمته ،وصحة هذا الخيار
والقومي
الوطني
على المستوى
ّ
ّ
واإلسالمي».
ّ

المجل�س الماروني :جل�سات الحوار الفر�صة الأخيرة للتو�صّ ل �إلى تفاهمات
اجتمعت الهيئة التنفيذيّة للمجلس العام
الماروني في مق ّره المركزي في المد ّور ،برئاسة
رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن،
وحضره نائب الرئيس المحامي إميل مخلوف
واألع��ض��اء ،حيث ت � ّم ال��ت��داول ،بحسب بيان
المجلس« ،ف��ي األوض��اع الداخليّة المتع ّثرة،
والمساعي القائمة لتوفير مناخ إيجابي لمبادرة
الرئيس نبيه ب � ّري مطلع آب على م��دى ثالث
جلسات متتالية».
وأص���در المجتمعون ب��ي��ان�اً ،اع��ت��ب��روا فيه
أنّ «جلسات هيئة ال��ح��وار الوطني لألقطاب
السياسيّين المقبلة التي دعا إليها رئيس مجلس
للتوصل
النواب نبيه ب ّري هي الفرصة األخيرة
ّ
إلى سلّة تفاهمات على االستحقاق الرئاسي
والقانون االنتخابي الجديد ،إلنقاذ الشغور
الرئاسي وما يستتبعه من قيام حكومة جديدة،
وإنعاش األم��ل بتثبيت دعائم الدولة قبل أن
يتع ّرض البلد للفراغ الشامل في ّ
أدق الظروف
حراجة على دول المنطقة».
وأم��ل��وا ب���ـ«أن تعي ال��ق��ي��ادات خ��ط��ورة هذه
المرحلة ،وس��ط التح ّوالت المصيريّة ،والتي
تتنازعها مصالح الكبار على النفط والغاز في
مياهنا اإلقليميّة ،وأن تتنازل عن حساباتها
لمصلحة لبنان العليا».

وتو ّقفوا «م��ط � ّوال ً أم��ام الظاهرة اإلرهابيّة
التكفيريّة ال ُمحدقة بحدودنا ،وفي مالذاتها التي
تستغ ّل المخيم األكبر في عين الحلوة وما تش ّكله
من تهديد خطير على أمن الالجئين الفلسطينيّين
وعلى محيطهم اللبناني ،فضالً عن التغلغل
المحدود في مخيّمات النازحين السوريّين،
وهي التي تش ّكل بؤرا ً محتملة النطالقهم منها»،
معتبرا ً أنّ «مشكلة النازحين يمكن أن تتعاظم ما
لم نسارع إلى حصرها على الحدود ما بين لبنان
وسورية ،لئلاّ تبقى عُ رض ًة للشبهات من أيّ تفكير
خارجي بتوطينهم ،إذ ال تكفي النيّات الوطنيّة
التي يردّدها المسؤولون من رفضهم أليّ تلويح
بهذا الخيار الخارجي ،بل السعي إلبعاد شبحه
قبل أن يستفحل األمر ويقع ما ليس في الحسبان
الداخلي ،وكلّنا أمل في أن تبحث هيئة الحوار
الوطني في جلساتها المقبلة مطلع آب في إيجاد
القنوات الضامنة لحمايتنا من هذا المحظور».
وحيّا المجتمعون «قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،في عيد الجيش أول آب ،ال��ذي بذل
تضحيات غالية للسهر على أمن الحدود والداخل،
واستطاع مع قوى األمن الداخلي وسائر أجهزة
الدولة أن يضمن أمنا ً وأمانا ً تشهد عليه حركة
المهرجانات السياحيّة القائمة في كل المناطق،
بعيدا من هواجس اإلرهاب».

أقام مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي اللبناني ندوة
في الذكرى الـ  64لقيام ثورة  23يوليو الناصريّة في مركز
«توفيق طبارة» ،في حضور الرئيس حسين الحسيني،
أمين الهيئة القياديّة في «حركة الناصريّين المستقلين –
منسق عام «تج ّمع
المرابطون» العميد مصطفى حمدانّ ،
اللجان والروابط» معن ّ
بشور ،عضو المكتب السياسي
في حركة «أمل» محمد خواجة ،المستشار اإلعالمي في
السفارة الفلسطينيّة خالد العبادي ،سوسن عسيران
مم ّثلة المجلس النسائي اللبناني ،ومم ّثلين عن األحزاب
اللبنانيّة والفصائل الفلسطينيّة.
ق �دّم الندوة مدير المركز الوطني للدراسات عدنان
برجي ،الذي أ ّكد «أنّ إحياء الذكرى الـ 64لقيام ثورة 23
التمسك بالمبادئ الوطنيّة والقوميّة
يوليو يأتي في إطار
ّ
التي وضعها جمال عبد الناصر في التح ّرر والعدالة
االجتماعيّة والوحدة».
ث ّم كانت كلمة لعضو المؤتمر القومي العربي الياس
مطران ،ال��ذي قال إنّ «ث��ورة  23يوليو كانت وما زالت
النجم المضيء في األ ّمة العربية بالرغم من كل المشاكل
التي تعانيها هذه األمة .فهذه الثورة بقيادة الرئيس جمال
وحدت األمة خلف قضيّة فلسطين لتحريرها،
عبد الناصر ّ
ّ
ووط��دت العالقات األخويّة العربيّة ،ورفضت االعتراف
بالكيان الصهيوني حتى بعد هزيمة  ،1967وحملت إلى
المجتمع العربي الوحدة والتسامح والعيش المشترك».
ث ّم تحدّث خواجة ،الذي أ ّكد «أنّ المبادئ التي أرستها
ثورة يوليو ما تزال م ّتقدة وهّ اجة ،وإنجازاتها ال ُتع ّد وال
ُتحصى ،وح ّولت مصر إلى دولة رائدة وقائدة لحركات
التح ّرر في آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينيّة» ،مشدّدا ً
على أنّ «المشروع الناصري ارتكز على بعد عالمي
داعم للشعوب المستضعفة الحالمة باالنعتاق من نير
االستعمار والتبعيّة ،وبُعد قومي هادف لتوحيد العرب
وتجميع طاقاتهم لتحرير فلسطين في إط��ار التضامن
العربي الذي تغيّر مفهومه في يومنا هذا ،وتح ّول إلى

مناهضة قوى المقاومة والتطبيع مع «إسرائيل» ،واختالق
ع��داوات وهميّة مع دول أخرى كإيران التي يجب إجراء
حوار عربي معها لح ّل المشاكل الثانويّة ،كما يدعو دائما ً
الرئيس نبيه ب ّري ،وبعد وطني مصري من خالل بناء دولة
العدل والسيادة الحقيقيّة ،فت ّم تأميم قناة السويس وبناء
الس ّد العالي وتوفير قاعدة صناعيّة متط ّورة وتوزيع
األراضي على الفالحين».
وشدّد على أ ّنه في «الذكرى الرابعة والستين لثورة
يوليو ،فإنّ القوى العروبيّة والناصريّة مطالبة بتوحيد
الصفوف والعمل الجا ّد لتطوير الخطاب القومي بما يتالءم
مع تحدّيات الحاضر والمستقبل ،وليكون بديالً لمشاريع
الفدرلة والتطييف والمذهبيّة واالنقسامات».
ث ّم تحدّث حمدان ،الذي رأى «أنّ مصيبة األ ّم��ة تكمن
ب��األخ��وان المتأسملين ال��ذي��ن انتقلت مرجعيّتهم من
المستعمر البريطاني إلى المستعمر األميركي الصهيوني»،
للتوحد لتحرير األمة ومواجهة
داعيا ً كل القوى العروبيّة
ّ
الرجعيّة العربيّة» ،ومؤ ّكدا ً أنّ «االنتصار ال يتح ّقق إلاّ
بتوحيد نقاط القوى في مصر وسورية ،وحماية األمن
القومي لأل ّمة العربيّة».
ث ّم كانت قصيدة في المناسبة للشاعر األمير طارق آل
ناصر.
وأخ��ي��راً ،تحدّث شاتيال ،ال��ذي أ ّك��د «أنّ الخطر األكبر
بالنسبة لالستعمار الصهيوني ،ه��و ب��ق��اء النظريّة
الناصريّة وف��ي قلبها ال��ع��روب��ة الحضارية لألجيال
القادمة ،ألنّ هذه النظريّة أثبتت التجارب التي عاشتها
صحتها.
وتعيشها األمة العربية بعد رحيل عبد الناصر
ّ
فتجربة العصبيّات القطرية التي حلّت بديالً عن التجربة
الناصرية ماذا حصدت؟ أين التنمية بعد أربعين عاما ً من
االنقالب على القوميّة العربيّة والتح ّول للتبعيّة األجنبية،
التمسك
واالنصياع لتعليمات البنك الدولي؟» ،داعيا ً «إلى
ّ
بالثوابت التي وضعتها الناصريّة ،وعلى رأسها الوحدة
العربيّة في إطار تكاملي ال اندماجي».

حمى اال ّت�صال بالعدو
انتقد ّ

ح ّمود :المقاومة تنت�صر
إ�سرائيلي»؟
فلماذا ال�ضعف �أمام «ال
ّ
تساءل األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المقاومة
الشيخ ماهر ح ّمود ،في موقفه األسبوعي أمس «ما الذي
يدعو دولة مثل السعودية للتفاوض واالستسالم؟ ما الذي
قدّمته للقضيّة الفلسطينيّة وأيّ حرب خاضتها؟ وماذا
خسرت من مرحلة الحرب النظريّة مع العدو الصهيوني؟
هذا السؤال ال��ذي يطرح نفسه بشكل حثيث :لماذا هذا
الصهيوني ،وإلى أين يمكن
التطبيع السعودي مع الكيان
ّ
أن يصل السعوديّون؟».
وأضاف« :الطامة الكبرى أ ّنهم يستخدمون منطقا ً هو أنّ
على العرب أن يستعينوا بـ«إسرائيل» ومَن وراءها خوفا ً
التوسعي ،واألش ّد أسفا ً أنّ
الشيعي
من المشروع الفارسي
ّ
ّ
هناك جمهورا ً يصدّق مثل هذه الت ّرهات ،ومن «التطبيع»
السعودي إلى التطبيع «اإلسالمي» ،فبعد رسالة محمد
مرسي التي قدّم فيها ما يشبه الوالء لـ«إسرائيل» ،نسمع
أنّ نائب رئيس ح��زب النور في مصر ن��ادر ب ّكار التقى
الوزيرة «اإلسرائيليّة» السابقة تسيبي ليفني في أميركا،
بعدما بالغ في رجائها قبول اللقاء .وعندما عاد ُك ِّرم مع
عدد من ال ُمك َّرمين ،وق��ال حزبه «اإلس�لام��ي» إ ّن��ه التقى
الوزيرة الصهيونية بصفته طالبا ً في أميركا ،ولم يلتقها
بصفته مسؤوال ً في الحزب «اإلس�لام��ي» المذكور ،وهو
بالتأكيد تبرير ال يُقنع إلاّ البسطاء».
وتابع« :قبل ذلك ،تقوم األنظمة العربيّة بتكريم الرجل
الذي ّ
غطى مصر ّيا ً وعرب ّيا ً العدوان على غزة أواخر العام
 ،2008عنيت وزير الخارجية المصرية وقتها ،بحيث
أُعلنت الحرب على غزة بوجوده ومن مكتبه .اآلن يُك َّرم
بأن يصبح أمينا ً عاما ً للجامعة العربية ليترأّس أسوأ

ّ
ق ّمة في تاريخ العرب ،حيث لم يروا إلاّ
التدخل اإليراني في
الشؤون العربية  -ذلك مبلغهم من العلم  -بحيث يطرح
السؤال نفسه :أين ثورة  25يناير (كانون الثاني) ،2011
وأين ثورة  30يونيو (حزيران) 2013؟ هل قامت كل هذه
الثورات العربية ليأتي واحد من أدوات حسني مبارك
ليصبح أمينا ً عا ّما ً للجامعة العربيّة؟ ولي ِّ
ُنظر علينا في
الوطنيّة من المنظور الصهيوني؟».
وق���ال« :ال��ش��ع��ب ال��م��ص��ريّ ي��رف��ض التطبيع ،ولقد
ُطرد النائب المصري من البرلمان أل ّنه استقبل السفير
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،والفلسطينيّون ف��ي أوج مقاومتهم
المتجدّدة الصامدة المتط ّورة( )...والمقاومة في لبنان
أصبحت هاجسا ً لدى «اإلسرائيليين» ،المؤامرة تندحر
في سورية وال��ع��راق ،نحن اليوم نحتفل بتحرير حلب
واندحار المؤامرة :سورية انتصرت على مؤامرة عالميّة،
لماذا الضعف أمام «اإلسرائيلي»؟ المقاومة تنتصر في
اليمن ،اإلرهابيّون ُفضحوا في كل مكان .لماذا بعد كل
هذه اإليجابيات ،وغيرها كثير ،لماذا التطبيع السعودي
والخليجي و«اإلسالمي؟».
وأ ّكد أنّ «ما يُشاع عن قبول حركة «حماس» بالتفاوض
ّ
يستحق
مع «إسرائيل» والرضى بحدود  ،1967كالم ال
أن نقف عنده ،وأنّ أيّ تراجع أليّة قوة مقاومة حقيقيّة
عن المقاومة شعارا ً وأسلوباً ،يعني نهايتها ،وهذا ليس
حاصالً».
ّ
وطالب الجميع بـ«االنتباه إلى خطأ اتهام المقاومين،
حتى ل��و اختلفنا معهم ف��ي موقف سياسي م��ا ،ولكن
مقاومتهم تبقى شرفا ً لأل ّمة».

�سكاف زار �صالح :للتم�سك بالثالثية

جانب من اجتماع هيئة المجلس الماروني
ونبّهوا إلى «المخاطر االقتصاديّة التي و ّلدتها
القيود الماليّة على المصارف ،في ظ ّل تراجع
التحويالت المالية من اللبنانيّين العاملين في
الخارج نتيجة األزمات إثر هبوط أسعار النفط
والصراع القائم بين محورين» ،معتبرا ً أنّ «ال
حصانة من هذه المخاطر إلاّ بتسريع العمل على

انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة يضمن الح ّد
األدنى من الثقة بلبنان في المحافل الخارجيّة».
وب��ح��ث الجتمعون ف��ي «ش����ؤون إدار ّي����ة
داخليّة للمجلس ،ت ّتصل بالنشاطات الصحيّة
والمدرسيّة واإلنسانيّة إلبقائها في تفعيل مستمر
ضمن اإلمكانات المتاحة لها».

زار رئ��ي��س ل��ج��ن��ة األس���ي���ر في
السجون الصهيونية يحيى سكاف،
ج���م���ال س���ك���اف ع��ض��و ال��م��ج��ل��س
السياسي في حزب الله محمد صالح
في مكتبه في بلدة بنهران الكورة،
للتهنئة لمناسبة االنتصار في تموز
 ،2006على رأس وفد ض ّم فاعليات
اجتماعية وفلسطينية في منطقة
المنية.
وأك���د س��ك��اف «التمسك بثالثية
ال��ش��ع��ب وال��ج��ي��ش وال��م��ق��اوم��ة»،
موجها ً «تحية أهالي المنية والشمال
ألهالي الجنوب والبقاع والضاحية
الصامدين».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ش����دّد ص��ال��ح على
«ض�����رورة ال��ص��م��ود ف��ي م��واج��ه��ة
الصهاينة والمشروع التكفيري في
المنطقة».

صالح مع الوفد

