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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة دعا اللبنانيين للنظر إلى فاعلية القوى المؤثرة في وضعه واتخاذ القرار المناسب في مجلس األمن 

رعد لـ »األنباء«: النستغرب أن تضغط إيران على لبنان لدعمها ضد العقوبات
هناك من يستعجل التغيير الحكومي لكن األمر لم يبحث في الدوائر المعنية المقاومـة ما كانت لتنشـأ في لبنـان لو كانت الدولـة موجودة 

خطاب القسم وفي البيان الوزاري والبيان اخلتامي لطاولة احلوار.
ملاذا لم يتقدم حزب اهلل حتى اآلن بتصوره حيال اإلستراتيجية الدفاعية 

خاصة انه املعنى األول بها؟
نحن اجلهة الوحيدة التي قدمت تصورها قبل كل الفئات ومارست 
تصورها لالستراتيجية الدفاعية وأثبتت للعالم أجمع جناعة تصورها 
ميداني����ا، فمن يطالب احلزب بتقدمي تص����وره اآلن يريد من وراء ذلك 
اضافة املزيد م����ن املالحظات على التصورات التي قدمت الى رئاس����ة 
هيئة احلوار، امنا وبالرغم من ذلك ننتظر ان يس����تكمل اآلخرون طرح 

تصوراتهم لنبدي بعدها تصورنا.
السالح غير مطروح

إدراج السالح وعدمه كبند حواري موضوع خالفي كبير بني املتحاورين، 
برأيكم هل من حل وسط ُيخرج هذا العنوان من أزمته؟

الس����الح غير مطروح على طاولة احلوار، ال كبند وال حتى كفكرة، 
واحلوار من أجل الوصول به الى استراتيجية دفاعية هو مطلب لبناني 
نتعهد ونلتزم به، ومن أراد حتدينا بأننا لن نتجرأ على االنسحاب في 
حال أصر الفريق اآلخر على طرحه فتحديه مردود أصال بسبب حرصنا 
على التوصل الى استراتيجية وطنية للدفاع حتمي لبنان من التهديدات 
واالعتداءات اإلسرائيلية، ونكرر بأنه في موضوع االستراتيجية الدفاعية 
قد مت التوافق على توظيف القدرات الوطنية بش����تى أنواعها في سبيل 
حماية لبنان، وهذا يعني ان املقاومة بكل مضامينها هي من ضمن هذه 
القدرات، مما يؤكد ان املطروح هو املقاومة ودورها في االس����تراتيجية 

الدفاعية وليس نزع سالحها للبحث في االستراتيجية الدفاعية.
كيللف ميكن ان تكون هناك اسللتراتيجية دفاعية دون سللالح لتفعيلها 

وبالتالي لتطبيقها؟
أعتقد ان هناك اختالف����ا منهجيا بيننا وبني بعض الفئات اللبنانية 

في مقاربة حماية لبنان.
هل ترى ان الطاولة احلوارية قد تصل الى النتائج املرجوة؟

أوال نأمل ان نتوصل الى نتائج وإلى وضع تصّور نهائي لالستراتيجية 
الدفاعية، صحيح هناك فريق ال يريد لهذه االستراتيجية ان تبصر النور 
ألنها تخالف رؤيته ألصل وجود مقاومة، فضال عن البحث في دورها وفي 
كيفية االستفادة منها، ثانيا أعتقد ان الفرقاء األساسيني في البلد أصبحوا 

متقاربني جدا في الرؤية حول ضرورة توظيف قدرات املقاومة.
القبة الفوالذية

أحد اخلبراء العسللكريني الغربيني يقول ان نصللراهلل أطلق هذه املعادلة 
بعد ان أدرك ان مشللروع »القبة الفوالذية« قد يحول دون سقوط صواريخ 

احلزب على أرض اسرائيل وبالتالي قام بعملية التفاف على هذا املشروع؟
هذا الكالم ليس صحيحا وليس دقيقا، نحن النزال على قناعتنا بأن 
القبب الفوالذية ال تس����تطيع منع وصول صواريخ املقاومة الى حيث 

تريد داخل الكيان الصهيوني.
ال منطقة منزوعة السالح

هل صحيح انه مطلوب ان تكون منطقة جنوب الليطاني منزوعة السالح 
وقد بدأ اجلانبان الفرنسللي واإليطالي وغيرهما يسوقون لهذا األمر؟ وهل 

صحيح ان اجليش اللبناني سيخفض عديده في تلك املنطقة؟
على العكس، فاجليش يعزز وج����وده في منطقة جنوب الليطاني، 
وم����ن الطبيعي ان حتص����ل بعض التبديالت ف����ي األلوية خالل بعض 
االستحقاقات مثل االنتخابات مما يضطر اجليش الى االستعانة ببعض 
األلوي����ة املتواجدة هناك لتأمني األمن في مناط����ق أخرى، أما ان يكون 
جنوب الليطاني منطقة منزوعة السالح فهذا أمر ال ميكن حتقيقه كونه 
خ����ارج القرار الدولي 1701، وبكل األح����وال أعتقد ان هذا املوضوع غير 
مط����روح بجدية وأيا تكن دوافعه يبقى القرار 1701 هو الذي يتحكم في 

وضع املنطقة.
ال كالم عن تغيير حكومي

يتكللرر الكالم عن تغيير حكومي، فهل برأيكم هذا األمر وارد وقد يقفز 
الى حّيز التطبيق؟

أعتقد ان هذا األمر غير مطروح بجدية حتى اآلن، خصوصا ان فترة 
السماح التي يعطيها املجلس النيابي للحكومة قد شارفت على النهاية 
لتبدأ بعدها بالعمل الذي على أساس����ه يس����تطيع املجلس النيابي ان 
يحاسبها، رمبا هناك من يريد استعجال التغيير، لكن من املؤكد ان هذا 

األمر لم يبحث في الدوائر املعنية به.
كيف تقّيم العملية االنتخابية باإلجمال؟

العملية االنتخابي����ة جاءت على حني غرة في لبنان وان كان املوعد 
االنتخابي محددا دس����توريا، لكن طرح التعديالت على قانون البلديات 
والتأخي����ر في البت به قّصر مهلة حتضي����ر املواطنني وتياراتهم جلهة 
استعدادهم خلوض هذا االستحقاق، لذلك حّل املوعد االنتخابي ضاغطا 
على املرش����حني والناخبني على حد س����واء، اما اآلن وقد جرت العملية 
االنتخابي����ة تبني ان هن����اك تبدال في املزاج السياس����ي لدى الكثير من 

الناخبني، وهذا التبدل هو ايجابي بالنسبة لقوى املعارضة.
هل فعال ان ما ُسمي بلوائح العائالت في اجلنوب هي أصوات اعتراضية 

في وجه »حزب اهلل« وحركة »أمل«؟
وجود لوائح للعائالت في اجلنوب والبقاع منافسة للوائح التوافق 
املش����ّكلة من حزب اهلل وحركة أمل دليل على الوجه اإليجابي للتوافق 
املش����ار اليه، وهو االثبات بأن هذا التوافق لم يلغ ولم يصادر رأي احد 
بل كان وجه����ا دميوقراطيا وحضاريا، من جهة اخرى، قد تكون لوائح 
العائالت أصوات اعتراضية امنا في التفصيل وليس في التوجه واملبدأ 

العام.

اآلخرين من اجل اقامة دولة مؤسسات تكون مستقرة وقوية وعادلة.
السيد حسن نصراهلل قال في »عيد املقاومة والتحرير« ان كل من ال يؤيد 
معادلة »اجليش والشعب واملقاومة« يساهم في كشف لبنان امام العدو، فما 

رأيكم في الرافضني لهذه املعادلة؟
عندما ال تكون هناك مقاومة في ظل عجز الدولة عن حماية ش����عبها 
وارضها يكون هناك انكش����اف سواء اقتنع املعترضون باملعادلة ام لم 
يقتنعوا، الوقائع تدل على ان البلد يصبح مكشوفا امام العدو االسرائيلي، 
ومن يحمي لبنان في الوقت الراهن هو وجود مقاومة تنسق مع جيش 
لبناني متواضع في امكاناته وفي جتهيزاته وقدراته، وعلى الرغم من 
كونه وطنيا في رؤيته وشجاعا في ادائه فهذا ال يكفي خلوضه معارك 
دفاعية عن لبنان، اذن املس����ألة ليست مسألة اتهام اآلخرين امنا تعبير 

عن واقع سيتحقق فيما لو مت التخلي عن املقاومة.
بين مفهوم الجيش ومفهوم المقاومة

ملاذا ال تسلللموا السللالح الى اجليش وتكونوا من ضمن صفوفه وهكذا 
يستغل اجليش خبرات املقاومة القتالية؟

مفهوم البعض للمقاومة يختلف عن مفهومنا لها، فهؤالء مارس����وا 
مقاوم����ة الزواريب، امنا نحن نقاوم عدوا ميثل اقوى جيش في املنطقة 
مدع����وم من القوى الدولية التي تتواطأ ضد مصلحة لبنان، ويعتبرها 
من يعتبرها صديقة للبنان، كل ما لدينا في املقاومة نضعه في تصرف 
اجلي����ش لكن تركيبة اجليش ونظام����ه وتدريبه يختلف عما هي عليه 
املقاوم����ة، اضافة الى وجود نوعية اس����لحة ل����دى املقاومة حتتاج الى 
تدريب خاص من اجل استعمالها، وهذا امر يحتاج الى وقت وتنسيق، 
وطاملا ان هذا التنس����يق قائم بينهما فكل منهما يؤدي دوره في خدمة 

الدفاع عن الوطن.
التصويب على الرئيس

أين ترى رئاسة اجلمهورية في ظل مواقفها األخيرة الداعمة للمقاومة؟
ما قاله الرئيس سليمان خالل اطاللته االعالمية األخيرة سبق وقاله 
في البي����ان اخلتامي لطاولة احلوار األولى بعد االنتخابات النيابية في 
الع����ام 2009، والذي تضمن عبارة »تضاف����ر جميع القدرات اللبنانية« 
من عسكرية وديبلوماسية واقتصادية من اجل الدفاع عن لبنان، وهو 
البيان اخلتامي الذي وافقت عليه القوات اللبنانية وجميع املشاركني في 
الطاولة، فإذا كان هناك من يريد عودة األمور الى ما قبل هيئة احلوار فهذا 
يؤكد انه يدعو الى كشف لبنان أمنيا، وبتقديري ان الكالم عن الرئيس 
سليمان لم يكن تصويبا على رئاسة اجلمهورية بقدر ما كان تصويبا 
على غيره، امنا استغل املصوب تأكيدات الرئيس على ثوابت وردت في 

ان يعبر عن موقف املجموعة العربية، لكن واحلالة تلك لبنان معني بان 
يراعي مصلحته اوال، وطاملا استعمل البعض في لبنان مقولة »لبنان اوال« 

فعليهم اآلن ان يترجموا املوقف الذي ينسجم مع هذه املقولة.
فيمللا لو امتنع لبنان عللن التصويت، ألن يضعه هذا في مأزق مع الكثير 

من الدول العربية؟
عل����ى لبنان ان ينظر الى فاعلية الق����وى املؤثرة في وضعه ويتخذ 

القرار على ضوء تقديره للمصلحة نتيجة دراسته لتلك القوة.
وإيران ستضغط أيضا

يشللاع ان ايران سللتمارس الضغط على لبنان كي حتثه على التصويت 
ضد العقوبات، فهل ميكن ان يكون هذا صحيحا؟

مل����اذا ال ميكن ان يكون صحيحا؟ ف����كل دولة تقوم باالجراءات التي 
حتمي مصاحلها، فكما تضغط الواليات املتحدة على لبنان من اجل ان 
يوافق عل����ى العقوبات، ايضا قد تتحرك ايران ملمارس����ة ضغوط على 
لبنان كي يقف معها ضد العقوبات، ال نس����تغرب ان تضغط ايران على 
لبنان ألنه من الطبيعي ان تستثمر ايران عالقتها مع لبنان وصداقاتها 
مع كثير من اللبنانيني وتوظف هذه االمور لتخفيف الضغوط االجنبية 

اخلارجة عن القانون الدولي ضدها.
»اجليش والشللعب واملقاومة«، عبارة انقسللم حولها اللبنانيون واعتبر 
البعض انها تعطي للمقاومة شللخصية معنوية مستقلة عن الكيان اللبناني، 

فهل انتم فعال مستقلون عنه؟
ال نري����د مجاراة الذين يريدون البحث في من وجد قبل »البيضة ام 
الدجاجة«، املقاومة ما كانت لتنشأ في لبنان لو كانت الدولة موجودة، 
اما وقد منت املقاومة فهي االن في موضع رعاية وتأسيس الدولة املنوي 
انشاؤها في لبنان، املقاومة لها مصلحة في ان تقوم الدولة لتؤدي املهام 
التي تقوم بها املقاومة، لكن الى حني قيام هذه الدولة ستستمر املقاومة 

في مهمتها وفي واجبها الوطني الذي ال تقايض عليه شيئا.
الدولة قيد التأسيس

يعني الدولة لم تقم بعد؟
الدولة قيد التأس����يس اآلن، وكل القوى املشاركة في احلكومة وفي 
البحث في االستراتيجية الدفاعية تشارك من اجل التحضير لقيام دولة 
تس����تطيع حماية لبنان وتدافع عن ارضه وش����عبه وسيادته، املقاومة 
قدرة وطنية موجودة في هذا البلد والقوى السياسية الرسمية حريصة 
على االس����تفادة من هذه القدرة ومن خبراتها، لكن تبني انه وفي سياق 
االستراتيجية الدفاعية يريد البعض ان يلغي املقاومة، وفي ضوء هذا 
االلغاء يشرع بانشاء الدولة، من جهتنا نحن جاهزون ونقوم بواجبنا مع  

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى رئيس »كتلة الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد ان عملية سفك 
الدماء التي نفذها العدو اإلس����رائيلي بحق ناشطني انسانيني على منت 
»أسطول احلرية« كان بقرار مركزي إسرائيلي كي ال يعاود أحد التفكير 
ف����ي مواصلة هذا األمر، معتبرا ان اإلس����رائيلي يضرب عرض احلائط 
مبتطلبات التسوية التي يس����ّوق لها العاجز أوباما، كما يريد ان ميرر 
الوقت ليفرض وقائع جديدة في املنطقة، مش����يرا الى ان موقف الدول 
اخلم����س الدائمة العضوية في مجلس األم����ن هو موقف الدول الداعمة 
للموقف الصهيوني وبالتالي ليس ثمة حر وعاقل في العالم يستطيع ان 
يراهن على موقف رعاة اإلرهاب لوضع حد لإلرهاب، معتقدا ان منهجية 

األنظمة العربية والسلطة الفلسطينية لن تثمر.
أهداف مهاجمة »أسطول الحرية«

برأيللك ما أبعللاد وخلفيللات مهاجمة القوات اإلسللرائيلية لل »أسللطول 
احلرية«؟

القرصن����ة اإلرهابي����ة التي قام بها العدو الصهيوني ضد ناش����طني 
حقوقيني وإعالميني وإنسانيني في أسطول احلرية تهدف الى قطع الطريق 
على مواصلة مثل هذه النشاطات اإلنسانية التي تضغط على إسرائيل 
كونها تبرز جرميتها الكبرى املتمثلة في استمرار حصارها لغزة. القتل 
املتعمد ملن كان على منت اس����طول احلرية كان بقرار مركزي اسرائيلي 
لتحقيق هذا الهدف، ولو لم يكن هذا هو الهدف من العملية لكان بإمكان 
اإلس����رائيلي ان يطّوق االسطول ويعتقل البعض ويرسل إشارة تنبيه 
ويعيد من عليه الى اجلهة التي أتى منها، لكن املطلوب كان سفك الدماء 
وعدوانيته ضد الشعب الفلسطيني وفي حصاره لغزة وضربه عرض 
احلائط مبتطلبات التس����وية التي يسّوق لها العاجز أوباما، ويريد ان 
ميرر الوقت ليفرض وقائع جديدة. وأعتقد ان منهجية األنظمة العربية 
والسلطة الفلسطينية اذا استمرت على ما هي عليه لن جتد غدا رصيفا 
فلسطينيا تفاوض عليه اإلسرائيلي في املستقبل. فالرهان اآلن يتوقف 
على حيوية الش����عب الفلسطيني وعلى من يتعاطف معه من املقاومني 

في املنطقة العربية.
لكن إسرائيل أبلغت وزارة اخلارجية األميركية بأنها كانت تطبق القانون 
البحري لذلك كانت العملية أي ان واقع العملية قانوني بحسب اإلسرائيلي.

موقف الدول اخلمس الدائمة العضوية في مجلس األمن هو موقف 
ال����دول الداعمة للموق����ف الصهيوني وليس ثمة ح����ر عاقل في العالم 
يستطيع ان يراهن على موقف رعاة اإلرهاب لوضع حد لالرهاب وتلك 
الدول ملتزمة استراتيجيا بأمن الكيان الصهيوني وتشر عن استمرار 
عدوانه وهي ش����ريكة في جرائمه. إضافة الى ان مصاحلها تتطابق في 
احلفاظ على قدرة العدو الصهيوني من اجل ان يبقى فزاعة في املنطقة 
حلماية املمرات املائية واملستوردات النفطية، ووظيفة الكيان الصهيوني 
ف����ي املقابل هي خدمة املصالح الغربية، فكيف ميكن ألحد املراهنة على 

الدول اخلمس األعضاء لتعطيل مصاحلها؟
كيف يجللب ان تتصرف الدول العربية حيال هللذا االعتداء الدموي وما 

املوقف الواجب عليها اتخاذه؟
أن����ا أعرف ان الدول العربية لكي تك����ون دوال يجب ان حتترم إرادة 
شعوبها، وحني تلتزم بهذا االحترام تستطيع ساعتها مواجهة األزمات 
والتطورات املماثلة. اما اذا بقيت الدول العربية تتصرف وكأنها مطالبة 
بتلبية إرادات اآلخرين على حساب إرادة شعوبها، فلن تكون دوال ولن 
تس����تطيع ان تتصدى لعدوان مشابه. اذن الرهان يتوقف على املوقف 
الش����عبي العربي، وعلى تغير الظروف في بع����ض زوايا هذه املنطقة 
من اجل ان تس����تدرج تلك الشعوب الحقا بعض الدول العربية لتتخذ 

املوقف املناسب.
اتفاق اليونيفيل وإسرائيل

أفادت أوساط ديبلوماسية غربية بأن اتفاقا حصل بني اجليش اإلسرائيلي 
وقائللد قوات اليونيفيل في اجلنوب قضى بأال مترر اليونيفيل أي معلومات 
للجيللش اللبناني عن حركة طيران القوات اإلسللرائيلية فللوق لبنان. كيف 

تفسر هذا التصرف الصادر عن قوات اليونيفيل؟
بتحفظ أقول انه اذا صدقت مثل تلك املسألة فاالتفاق لن ينتقص من 
قدرة اجليش واملقاومة على رصد الطلعات اجلوية للطيران اإلسرائيلي، 
لكن هذا األمر يلحق أذى بس����معة قوات اليونيفي����ل وبدورها وادائها 
ملهامها، وعندما يثار هذا االمر اعتقد ان على قوات اليونيفيل توضيحه، 
في كل االحوال نحن نتعاطى مع اليونيفيل بش����كل موضوعي وواقعي 

ضمن حدود مهامها.
عليهم بمصلحة لبنان أوال

لبنان سيكون محرجا خالل جلسة التصويت على العقوبات على ايران، 
خاصة انه ميثل موقف اجلامعة العربية في مجلس االمن، وهو سيكون امام 
خيارين اما مسايرة ايران واما مسايرة الواليات املتحدة، وفي كلتا احلالتني 
سلليكون محرجا امام احداهما، وهذا امللف قد يتحول الى قنبلة موقوتة بني 
الفرقاء اللبنانيني او اقله الى سللجال ملتهب، برأيكم كيف يجب ان يتصرف 

لبنان حيال هذا امللف؟
ال نطلب من لبنان اكثر مما يطلبه كل مواطن في اي بلد كان من دولته 
بالتزام القانون الدولي، مبعنى ان على لبنان ان يدقق في امللف االيراني 
ليرى من الذي ينسجم وضعه مع القانون الدولي ويتخذ املوقف املناسب 
حياله، ونعتب���ر ان الواليات املتحدة االميركية تتجاوز القانون الدولي 
وحتاول ان تش���رعن هيمنتها على االمم املتحدة وعلى مجلس االمن من 
خالل استصدار قرارات وفرض عقوبات تخدم مصاحلها متجاوزة املواثيق 
وش���رعة حقوق االنسان، لبنان يستطيع ان يكون ملما بكامل تفاصيل 
هذا امللف، فتارة يريد ان يتخذ موقفا منس���جما مع قناعته وطورا يريد 

ر  ا لحــــو ا
للتوصـل  الوطنـي 
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وليــس  دفاعيـة 
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رئيس »كتلة الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد

عضو تكتل التغيير واالصالح اعتبر أن شمعون والجميل كانا على خطأ في نظرتهما للصراع مع إسرائيل

رحمة لـ »األنباء«: من مصلحة موارنة لبنان االنضمام إلى خط المقاومة
بيروت ـ أحمد منصور

طالب عضو تكتل التغيي����ر واالصالح النائب 
اميل رحمة بتغيير حكومي، داعيا املعارضة الى ان 
تكون خارج احلكومة، مؤكدا ان التضامن الوزاري 
في حكومة وحدة وطنية عنوان عريض نتمس����ك 
به ونعمل عليه، معتبرا انه في موضوع الثوابت 
الوطنية يجب ان يكون هناك موقف واحد، ومحذرا 
من مخاطر سالح الفتنة املذهبية بني السنة والشيعة 
التي تسعى اليها اسرائيل بني الدول العربية وايران 
من جهة ومن جهة اخرى بني اللبنانيني انفس����هم، 
معتبرا ان الرئيس الراحل كميل شمعون والشيخ 
بي����ار اجلميل كانا على خطأ في العام 1976 تاريخ 
ان����دالع احلرب االهلية اللبناني����ة جلهة نظرتهما 

للمقاومة وللصراع العربي � االسرائيلي.
وقال رحمة في حديث ل� »األنباء« ان اسرائيل 
ارتكبت خطأ فادحا عندما هاجمت اسطول احلرية، 
فهي دولة انش����ئت على االرهاب، ومارست ارهاب 
الدولة، وهذا باعتراف الدول التي تقيم معها عالقات. 
واكد ان اسرائيل كشفت عن حقيقة وحشيتها في 
ممارسة االرهاب، وهذا االمر ادى الى جعلها في قفص 
االتهام وصادر في حقها قرار بهذا اخلصوص، مشيرا 
الى محاوالت غربية واميركية كي متر اجلرمية مرور 
الكرام وتبعا ملخارج املنظمة الدولية، معتبرا انها 

كارثة عظمى ان تكون االمم املتحدة منحازة ملصلحة 
اسرائيل، داعيا الى تعديل هذه املنظمة.

وانتقد رحمة الدعم االميركي السرائيل، مشيرا 
الى ان اميركا وعلى م����دى تاريخها الطويل كانت 

دائما منحازة إلسرائيل.
مصلحة الماروني مع إجماع اللبنانيين

وتطرق رحمة الى القضية املركزية في الصراع 
العربي � االسرائيلي، فرأى ان لبنان ال ميكن ان يحيد 
نفس����ه في هذا الصراع في ظل الزلزال الصهيوني 
الذي ال يوفر احدا من الدول العربية، مؤكدا ان هذا 
االمر اصبح واجب����ا وطنيا وقوميا وليس فرضا، 
فعلينا االقتناع بهذا اخلط املواجه واملقاوم للكيان 
الصهيوني، ومعتبرا ان النقاش في هذا املوضوع 
في لبنان اصبح كيديا، ومشيرا الى ان هناك اجماعا 

كبيرا من اللبنانيني حول هذا اخلط.
واضاف: ان مصلحة املاروني اللبناني تكمن في 
اال يكون خارج هذه الرزمة التضامنية في دعم هذا 
اخلط، فنحن املسيحيون لم نعد نستطيع ان نغامر 
ونفوت الفرص علينا، وهنا اقولها بكل جرأة نحن 
لم نكن من ابناء مدرسة الرئيس سليمان فرجنية 
ال����ذي كان على حق في هذا املوضوع، امنا كنا من 
ابناء مدرسة الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار 

اجلميل اللذين كانا عل����ى خطأ العام 1976 تاريخ 
اندالع احلرب اللبنانية، ولو كنا من رأي الرئيس 
فرجنية آنذاك لكنا بألف خير لذا فإن الرأي اآلخر 
كان على خطأ فال تاريخيا وال جغرافيا وال اجتماعيا 
وال سياسيا كان علينا ان منشي بهذا اخلط، الشارع 
املسيحي كان يرغب بزيارة الغرب اكثر من زيارة 
دمشق وطهران، ولكن اليوم وامام هذا الواقع اين 
نذه����ب؟ والبد هنا من ان نذكر ايضا ان االرش����اد 
الرس����ولي مطلوب تنفي����ذه ال ان نقف ضده، فهو 
يتحدث عن ضرورة ان تتفاهم مع شريكك محليا 

وان تنتبه لقضيتك اقليميا.
الموقف التركي رائع

وحول املوقف التركي من مجزرة اسطول احلرية 
قال رحمة: ان املوقف التركي رائع، ولكن حتى تزيد 
روعته في لبنان ندعو القادة االتراك الى معاجلة 
جذرية للقضية االرمينية واتخاذ القرارات اجلريئة 
واملهمة، وهنا امتنى لو ان مصر كانت مكان تركيا، 
مناشدا الرئيس املصري حسني مبارك اطالق سراح 
اللبناني محمد منصور احملكوم بانتمائه خللية حزب 
اهلل ومحاولة ادخاله السالح الى غزة، معتبرا ان 
ما ارتكبه منصور يذوب في بحر قدسية القضية 

الفلسطينية.

وعن حادثة العني التي سقط فيها قتيالن للمردة 
على ايدي عناصر من القوات اللبنانية، متنى رحمة 
اال تبقى الساحة املسيحية مفتوحة للجنائز، مؤكدا 
ان اخلصومة السياسية مستمرة وواضحة بني القوات 
اللبنانية وتيار املردة، مشددا على ان لبنان يكون 

بخير عندما تكون جميع طوائفه بخير.
ودعا رحمة الى تفعيل القضاء اللبناني وتطهيره، 
معتب����را ان العصر الذهبي للقضاء اللبناني ولى، 
مش����ددا على ضرورة ان يكون سلطة مستقلة وال 

يتدخل فيها احد.
ضرورة التفاهم االقتصادي

وفي موضوع انتخابات البلديات رأى رحمة ان 
الرابح االكبر فيها كتيار سياسي هو التيار الوطني 
احلر وان املنتكس على املستوى البلدي كان تيار 
املستقبل، معتبرا ان التيار الوطني سجل حضورا 
في العديد م����ن املناطق اللبناني����ة اكثر من بقية 
األحزاب املسيحية مش����يرا الى ان القوات تسجل 
تراجعا كونها تتآكل من املؤسسة التي نبعت منها 
وهي القوات اللبنانية، موضحا ان هناك مش����كلة 
كبيرة في موضوع املوازنة وانفاق 11 مليار دوالر، 
آمال في الوصول ال����ى تفاهم اقتصادي على غرار 

النائب اميل رحمةالتفاهم السياسي.


