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سياسة
خطاب
حزب الله يدعم التسوية
الداخلية السورية
أكد السيد حسن نصرالله أن «االنتصار
ال ـك ـب ـيــر ف ــي ح ـل ــب ك ــان ــت ل ــه ت ــداع ـي ــات
س ـيــاس ـيــة وأم ـن ـي ــة ك ـب ـي ــرة جـ ـ ـدًا ،وب ــات
واض ـح ــا أن امل ـس ــار ال ـع ــام ف ــي ســوريــا
أصبح مختلفًا عن السنوات التي سبقت
بعدما كــانــت ســوريــا فــي خطر سقوط
ال ــدول ــة» .ورأى أن «مــوقــف تــركـيــا الـيــوم
ت ـج ــاه داع ـ ــش ،ي ــؤك ــد نــدم ـهــا ل ــدع ــم هــذا
التنظيم الــذي ّ
رد لها الجميل بعمليات
إرهابية داخل الحدود التركية ،وها هي
تــركـيــا ال ـيــوم تـقــاتــل التنظيم فــي مدينة
ً
الـبــاب وستقاتله فــي الــرقــة مستقبال».
وأك ــد أن ال ـح ــزب «ي ــؤي ــد ُوي ـســانــد بـقــوة
أي وقـ ــف إلط ـ ــاق الـ ـن ــار ،ألن ـن ــا م ــع كل
إجـ ـ ـ ــراء ي ــوق ــف نـ ـ ــزف ال ـ ــدم ـ ــاء وي ـع ـطــي
فرصة للحلول السياسية ،ومن يتهمنا
بالعكس هــو ال ــذي يعطل» .وأض ــاف إن
«هذا هو املوقف األكيد إليــران» ،مشددًا
على «دعــم الحزب املصالحات السورية
والـتـســويــات الــداخـلـيــة الـتــي تحصل في
الداخل السوري في كل املناطق» .ولفت
إلــى أننا «نبحث مــع اإلخ ــوة فــي سوريا
والدول اإلقليمية مساعدة الفوعا وكفريا
وم ـض ــاي ــا» .واع ـت ـب ــر أن «االن ـت ـص ــارات
ال ـع ـس ـكــريــة ح ـ ّـول ــت ب ـعــض امل ـنــاطــق في
سوريا الى مناطق آمنة ،وهذه مشاهدات
وليست أخـبــارًا نقلت ل ــي» .وفــي لبنان،
ك ـ ــل ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن مـ ـضـ ـغ ــوط ــون بـمـلــف
النازحني ،لذا من واجبانا التعاطي معه
بإنسانية بمعزل عن املـخــاوف ،وبعيدًا
ع ــن ال ـس ـي ــاس ــة ،واسـ ـتـ ـغ ــال ال ـن ــازح ــن
ً
واستخدامهم مستقبال في أي توترات
سياسية ،والصحيح أن نتعاطى معهم
بـطــريـقــة إنـســانـيــة وأخ ــاق ـي ــة» ،معتبرًا
أن «الــوضــع املناسب هــو أن يعود أغلب
الـنــازحــن إلــى مدنهم وقــراهــم وبيوتهم
وأن ال ي ـب ـقــوا ن ــازح ــن» .ول ـف ــت ال ــى أن
«اتهامنا بإحداث تغييرات ديموغرافية
ه ــو مـ ـج ـ ّـرد أكـ ــاذيـ ــب م ــن ال ـف ـضــائ ـيــات
العربية الداعمة للتكفيريني ،وال يوجد
ـأت
تغيير ديـمــوغــرافــي فــي ســوريــا ،ولـتـ ِ
البعثات وت ـ َـر أن ال تغيير ديموغرافيًا.
والحقيقة أن بعض املسلحني ُيصرون
عـلــى م ـغ ــادرة املــدي ـنــة ،وم ــع ذل ــك الــدولــة
السورية تسهل هذا االنتقال وتوصلهم
إل ــى مــأمـنـهــم ،وه ــذه امل ـغ ــادرة ال تسمى
تغييرًا ديموغرافيًا».

نصرالله لتعطيل المحادل االنتخابية بالنسبية:

ال لفرض ضرائب جديدة

كرر األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تمسكه
باعتماد النسبية في قانون االنتخابات .وفي احتفال تأبيني
في البقاع ،لمح نصرالله الى قيامه بزيارة لسوريا ،وأكد
رفض فرض ضرائب جديدة في الموازنة المقترحة .وشدد
على أن مجيء الرئيس ُاألميركي دونالد ترامب ال يخيف
حزب الله ،و«عندما يسكن في البيت األبيض أحمق ُيجاهر
بحماقته ،فهذه بداية الفرج للمستضعفين في العالم»
ج ـ ّـدد األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه السيد
حسن نصرالله موقف الحزب الداعم
لـقــانــون انتخابي جــديــد على أســاس
النسبية ،الفتًا إلى أنه «قانون انتخاب
ع ــادل ُيـتـيــح للجميع أن ُيـمـثـلــوا في
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي وال ي ـل ـغــي أحـ ـ ـدًا».
واع ـت ـب ــر خـ ــال االحـ ـتـ ـف ــال ال ـتــأب ـي ـنــي
ل ـع ـضــو امل ـج ـل ــس املـ ــركـ ــزي ف ــي ح ــزب
ال ـل ــه ال ـش ـيــخ ح ـســن ع ـب ـيــد ف ــي ب ـلــدة
أنصار البقاعية أن «القانون النسبي
ُيـعـطــي لـكــل ذي حــق ح ـقــه» .وأض ــاف
«نـحــن حــريـصــون عـلــى بـقــاء وتمثيل
كــل األحـ ــزاب والـجـمــاعــات والـعــائــات
والبيوتات السياسية» .وقــال «نحن
ف ــي ح ــزب ال ـل ــه واضـ ـح ــون م ــع حــركــة
أم ــل وم ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وكــل
حلفائنا أن ـنــا مــع الـنـسـبـيــة» ،مشيرًا
الــى أن «القانون األكـثــري هو إلغائي
وإقـصــائــي .وهـنــاك شخصيات وازنــة
في البلد ،لكنها ملغاة بسبب القانون
الذي مهما قسمتموه سيبقى إلغائيًا
ّ
«أتعجب ممن يقول
بطبيعته» .وقــال
إن النسبية تقصيه وتلغيه .النسبية
ال تلغي الـحــزب التقدمي االشتراكي
وال تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ب ــل ت ـع ـطــي كــل
ص ــاح ــب ح ـج ــم حـ ـجـ ـم ــه» ،الفـ ـت ــا إل ــى
أنـنــا «حــري ـصــون عـلــى ع ــدم إل ـغــاء أي
بـيــت سـيــاســي أو ح ــزب ،ون ــدع ــو الــى
العدالة في التمثيل ،رغم أنها ال تخدم
مـصــالـحـنــا ،ونـحــن مــن امل ـحــادل التي
ً
ي ـج ــب ت ـع ـط ـي ـل ـهــا ،بـ ـ ــدال م ــن تـضـيـيــع
ال ــوق ــت وعـ ــدم ال ـن ـقــاش ال ـج ــدي وب ــدل
ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى ل ـح ـظ ــة االس ـت ـح ـق ــاق
وال ـ ــذه ـ ــاب ال ـ ــى املـ ـجـ ـه ــول وت ـعــريــض
ا ُلــوطــن لـلـخـطــر» .ورأى أن «ال ـقــانــون
امل ـق ـتــرح مــن حـكــومــة الــرئـيــس نجيب
ميقاتي هــو األف ـضــل للبحث ،ونحن

ذكرى ثالث

(يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخيل يف عبادي وادخيل جنتي)
صدق الله العظيم

آل بديع وآل الصباغ

ينعون فقيدتهم الغالية املغفور لها بإذن الله املرحومة

الحاجة مزين محرم بديع
(زوجة الحاج عبد الغني الصباغ)

أوالدها :املهندس مازن ،نارص ،الصحايف نادر
أشقاؤها :املهندس خرض واملرحومون محمد ومختار وحبيب
صهراها :نزيه آغا واملهندس بشري القصاب
توفاها الله تعاىل مساء يوم الجمعة املوافق يف  10/2/2017م
املوافق  13جامدى األوىل  1438هـ
ُصيل عىل جثامنها الطاهر ظهر يوم السبت املوافق يف  11/2/2017م
يف مسجد الشهداء
ووريت يف الرثى يف مقربة صيدا الجديدة

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

تُق َبل التعازي للنساء يف منزل الفقيدة ــ صيدا ــ شارع الست نفيسة بناية العرجا ،مقابل مقر
جمعية الكشاف العريب (ط )5
وللرجال يف قاعة مسجد الحاج بهاء الدين الحريري من صالة العرص حتى صالة العشاء اليوم
الثالث املوافق يف  2017/2/13م

منفتحون عـلــى أي نـقــاش أو اقـتــراح
يـ ـ ــؤدي الـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات وفـ ــق ق ــان ــون
جديد».
وفي امللف اللبنانيّ ،
تطرق أيضًا إلى
مــوضــوع امل ــوازن ــة ال ـعــامــة ،الف ـتــا إلــى
أن «الـ ـ ــوزراء سـيـنــاقـشــون تـفــاصـيــل»،
مؤكدًا «رفض مبدأ أي فرض لضرائب
جـ ـ ــديـ ـ ــدة أو رس ـ ـ ـ ــوم جـ ـ ــديـ ـ ــدة ت ـط ــال
العائالت الفقيرة في لبنان ،أي أغلب
الشعب اللبناني» .واعتبر أنه «يجب
ال ـب ـح ــث ع ــن م ــداخ ـي ــل م ـع ــروف ــة عـبــر
وقف التلزيمات املشبوهة والسرقات
واإلنـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ــذي ال م ـع ـنــى لـ ـ ــه» .كـمــا
«يحتاج الــى قرار
اعتبر أن ُهــذا األمــر ّ
سـيــاســي ش ـجــاع نــوفــر ع ـبــره الكثير
مــن الـنـفـقــات وال ـهــدر ونـمـنــع الـفـســاد،
ويجب البحث عن أي مكان آخر لدعم
املوازنة ،إال جيوب املواطنني».
كما ّ
تطرق السيد نصرالله إلى الشق
األمني ،حيث ّ
جدد الدعوة إلى الدولة
اللبنانية كــي «تـتـحـ ّـمــل مسؤوليتها
بشكل فـ ّـعــال وخصوصًا فــي البقاع».
ودعــا الجيش واألج ـهــزة األمنية إلى
ال ـت ـع ــاط ــي م ــع امل ـش ــاك ــل األم ـن ـي ــة فــي
البقاع ضمن حدود القانون» ،مشيرًا
إل ــى أن «األمـ ــن لـيــس فـقــط مـســؤولـيــة
الدولة ،إنما هو مسؤولية اجتماعية
وشرعية عامة» .واعتبر أن ما يحصل
مــن عمليات خـطــف وقـتــل فــي البقاع
لــدي ـهــا مـثـيــل ف ــي ب ــاق ــي امل ـن ــاط ــق ،إال
أنـهــا «عـنــدمــا تحصل فــي الـبـقــاع يتم
التركيز عليها نظرًا إلــى الخط الــذي
يدعمه أهل املنطقة» ،موضحًا أن «أي
ّ
خطف وقتل هو عمل مدان ،لكن هناك
استهدافًا لهذه املنطقة ،وهذا يتطلب
وع ـي ــا م ــن نـ ــاس ال ـب ـق ــاع وف ـعــال ـيــاتــه،
واملــوضــوع ليس فقط أمنيًا بل يمس

نصرالله :االنتصارات العسكرية ّ
حولت بعض المناطق إلى أماكن آمنة وهذه مشاهدات
وليست أخبارًا نقلت لي (هيثم الموسوي)

ُ
النسبية ال تلغي أحدًا،
ُ
بل تعطي كل صاحب
حجم حجمه

كرامة أهل البقاع».
وع ــن ال ـن ــازح ــن ال ـ ّـس ــوري ــن ،أك ــد أنــه
«ال يـجــب أن تـتــم مـقــاربـتــه فــي لبنان
كـمـلــف طــائـفــي أو مــذه ـبــي» ،معتبرًا
ّ
أن «حله يكون بالتعاون معًا لعودة
أغلب النازحني إلى بلدهم ومنازلهم».
وط ــال ــب الـسـيــد نـصــرالـلــه «الـحـكــومــة

ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ــالـ ـخ ــروج مـ ــن امل ـك ــاب ــرة
والـ ـتـ ـح ـ ّـدث إلـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
بخصوص هــذا امل ـلــف» ،الفـتــا إلــى أن
«ال ـ ـحـ ــزب ح ــاض ــر ل ـي ـك ــون ف ــي خــدمــة
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إذا ق ـ ـ ــررت أن
تتصرف إنسانيًا ووطنيًا وجديًا».
وتعليقًا على االنتخابات األميركية،
تـنــاول نصرالله «مــا ُي ــروج لــه بعض
اإلع ـ ــام م ــن م ــزاع ــم ب ـشــأن ق ـلــق حــزب
الله من مجيء ترامب» .واعتبر أن «ما
حصل أخيرًا لم يحمل جديدًا بالنسبة
إلى الحزب ،سوى أنه كشف عن الوجه
الحقيقي لإلدارة األميركية العنصرية
امل ـج ــرم ــة س ـف ــاك ــة الـ ــدمـ ــاء وامل ـت ــآم ــرة
ع ـل ــى ش ـع ــوب ـن ــا» .وأكـ ـ ــد أنـ ـن ــا «لـسـنــا
قلقني ،بل متفائلون جدًا ،ألنه عندما
ُ
ي ـس ــك ــن فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض أح ـمــق
ُيجاهر بحماقته ،فـهــذه بــدايــة الفرج

المشهد السياسي

ّ
عون والفروف يثبتان دور حزب الله
ي ـ ــوم ـ ــا ب ـ ـعـ ــد آخـ ـ ـ ـ ــرُ ،ي ـ ـث ـ ـبـ ــت رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال عــون
خ ـ ـي ـ ـبـ ــة امل ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر
سـ ـي ــاسـ ـت ــه بـ ـع ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــه رئ ـي ـس ــا
لـ ـ ـل ـ ــدول ـ ــة ،وت ـ ـفـ ــاه ـ ـمـ ــه مـ ـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل .فـفــي
م ـقــابــاتــه وخ ـط ــاب ــات ــه ،ي ــؤك ــد عــون
تمسكه بخياراته الـتــي لطاملا ّ
ّ
عبر
عنها في السنوات العشر األخيرة.
ف ــي ق ـ ــراره بـ ـض ــرورة ال ـت ــوص ــل إلــى
قانون جديد لالنتخابات النيابية،
ذه ــب ـ ـ عـمـلـيــا ـ ـ إل ــى أب ـعــد مـمــا كــان
ي ـت ـصـ ّـور اآلخ ـ ــرون .أم ــا مــوقـفــه مما
يـ ـح ــدث فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــم ،وخـ ــاصـ ــة فــي
ـوري ــا ،وم ــن س ــاح امل ـق ــاوم ــة ،فلم
سـ ّ
ي ـت ــأث ــر ال ـب ـتــة ب ـمــا كـ ــان ُي ـع ـت ـقــد أنــه
س ـي ـم ـل ـيــه ع ـل ـي ــه م ــوق ـع ــه ال ــرس ـم ــي.
وب ـع ــد أس ـب ــوع ــن ع ـلــى حــدي ـثــه عــن
أن ســوريــا مــن دون ن ـظــام الــرئـيــس
بشار األسد ستكون «ليبيا ثانية»،

وتــأك ـيــده أن األس ــد ال ي ــزال «ال ـقــوة
ال ــوحـ ـي ــدة ح ــال ـي ــا الـ ـت ــي بــإم ـكــان ـهــا
ف ــرض ال ـن ـظ ــام» ،وض ــع ع ــون أمــس
سـ ـ ــاح امل ـ ـقـ ــاومـ ــة خ ـ ـ ــارج الـ ـنـ ـق ــاش،
ب ـت ـش ــدي ــده ع ـل ــى أنـ ــه «ط ــامل ــا ه ـنــاك
أرض محتلة مــن إســرائ ـيــل ،وطــاملــا
الجيش ليس قــويــا كفاية ليحارب
إس ــرائ ـي ــل ،ف ـن ـحــن ن ـش ـعــر ب ـض ــرورة
وجود سالح املقاومة ليكمل سالح
الـ ـجـ ـي ــش» .وف ـ ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى ق ـنــاة
« »CBCاملـ ـص ــري ــة ع ـش ـي ــة زي ــارت ــه
م ـصــر ،أوضـ ــح رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
أن م ـقــات ـلــي «حـ ــزب ال ـل ــه ه ــم سـكــان
الجنوب وهــم من اللبنانيني الذين
احتلت أرضهم وال يــزال قسم منها
ً
محتال» ،مؤكدًا أن «سالح حزب الله
ل ـي ــس م ـنــاق ـضــا ل ـل ــدول ــة وهـ ــو ج ــزء
أساسي من عدة الدفاع عن لبنان».
وتكتسب مفاعيل كــام عــون أهمية
إضــافـيــة ،كــونـهــا تــزامـنــت مــع دعــوة

وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــروس ــي سيرغي
الفـ ـ ـ ـ ــروف إل ـ ـ ــى اع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـحــدة ب ــأن ح ــزب ال ـل ــه ـ ـ ـ مــدعــومــا
مــن إيـ ــران ـ ـ ي ـحــارب تـنـظـيــم داع ــش.
وتــابــع الفـ ــروف« :إذا كــانــت أولــويــة
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب
م ـحــاربــة اإلرهـ ـ ــاب ،فـمــن ال ـض ــروري
االعـتــراف بــأن الجيش الـســوري هو
من يحارب اإلرهاب بالدرجة األولى
بمساندة القوات الجوية الروسية،
وكذلك فصائل أخرى تدعمها إيران،
بما فيها حزب الله ،ولذلك سيكون
مــن ال ـضــرورى تحديد األولــويــات».
وعـ ــن مـ ـخ ــاوف الـ ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي
مــن حـصــول حــزب الـلــه على أسلحة
روس ـ ـيـ ــة مـ ــن سـ ــوريـ ــا ،ق ـ ــال ال ــوزي ــر
الفروف إن بالده تريد أن تحصل من
إســرائـيــل على دلـيــل حــول مزاعمها
ب ـه ــذا الـ ـش ــأن .وأضـ ـ ــاف« :ن ـق ــول في
كــل م ــرة ،نـحــن نــرفــض بشكل قاطع

