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الرؤساء الثالثة ميشال سليمان وسعد احلريري ونبيه بري في استقبال الرئيس أحمدي جناد في بعبدا

لبنان استقبل الرئيس أحمدي نجاد  .. »خوش آمديد«

حشود باآلالف استقبلت الرئيس اإليراني على طريق المطار وملعب الراية .. ومعلومات عن مقاطعة دينية وسياسية سنية لـ »فطور العمل« اليوم

نجاد: لبنان غّير »معادالت األعداء« في الشرق األوسط 
ومصرّون على تحرير كافة األراضي المحتلة في المنطقة 

بيروت ـ عمر حبنجر
جناد في لبنان، انها الزيارة الثانية لرئيس ايراني 
لبيروت بعد زيارة الرئيس محمد خامتي عام 2003، 
والتي متيزت باالستقبال الرسمي والشعبي اجلامع 
في مدينة بيروت الرياضية، بينما استقبلت جناد 
احلشود الشعبية واحلزبية من مطار رفيق احلريري 

الدولي، حتى حدود الضاحية اجلنوبية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري كان على رأس 
مس����تقبلي الرئيس اإليراني في املطار الى جانب 
الن����واب والوزراء، وذلك بداع����ي ان البروتوكول 
اإليراني يلحظ استقبال الرؤس����اء أمام مقراتهم 
الرئيس����ية وليس في املطار، بدليل انه عندما زار 
الرئيس سليمان طهران عام 2008، استقبله نائب 
رئيس اجلمهورية اإليرانية في املطار، فيما استقبله 

الرئيس جناد في القصر اجلمهوري.
وتبعا لغياب الرئيس سليمان عن استقبال املطار 
غاب رئيس احلكومة سعد احلريري أيضا والذي 
كان على رأس املس����تقبلني في القصر اجلمهوري 
في بعبدا، بعد الرئيس س����ليمان وقد خصه جناد 

بالقبالت.

بري لنجاد: كل لبنان متعطش للقائك

وفي صالون الشرف تبادل الرئيس جناد ورئيس 
املجلس نبيه بري الكلمات، حيث خاطبه بري قائال: 
زيارتك����م مهمة جدا لألصدقاء، وباتت أكثر أهمية 

بسبب أعدائنا.
وتابع قائال: لبنان، كل لبنان، واجلنوب متعطش 

للقائك.
ف����رد الرئيس جناد قائال: هذا يوم آخر، ونحن 

في خدمة أحبائنا اللبنانيني.
من املطار الذي حتول الى حصن أمني، استقل 
الرئيس جناد سيارة خاصة شبه مكشوفة، استقدمت 
من طهران، وقد هاله حجم احلشد اجلماهيري الذي 
وفره له حزب اهلل وحركة أمل من مختلف مناطق 
اجلنوب والبقاع الش����مالي والضاحية اجلنوبية 
وقد اسُتقبل موكبه باألرز والعطور والورود، على 
إيقاع النش����يد الوطني اإليراني، اضافة الى أغان 

خاصة باملناسبة:
يا مرحبا بنجاد.. في معقل األمجاد..

وأهال وسهال بالغد الواعد.. وبّلغ سالمي للسيد 
القائد.. و»خوش أمديد« أي أهال وسهال.. وأحيط 
طريق املطار ب� »س����واتر« عالية من أعالم إيران 
وح����زب اهلل وص����ور جناد وخلف����ه أرزة لبنان، 
وش����وهدت بعض الصور له مع الرئيس ميشال 
س����ليمان الى جانب صور افرادية لإلمام موسى 

الصدر مؤسس أمل.
ومع وص����ول املوكب الى مفت����رق محلة برج 
انتهى االستقبال اجلماهيري، فانطلق  البراجنة، 
بالس����رعة الطبيعية الى بعبدا، حيث كان رئيس 
اجلمهورية ميش����ال س����ليمان في استقباله والى 
جانب����ه رئيس الوزراء س����عد احلريري والنواب 
والوزراء وأركان الدولة. وبعد النشيدين الوطنيني 
للبلدين، واستعراض حرس الشرف، والسالم على 
املستقبلني، بدأت املباحثات بخلوة ثنائية، ولم تلبث 
ان توسعت، جرى فيها بحث العالقات الثنائية بني 
البلدين من مختلف جوانبها والوضع في املنطقة 

والتهديدات االسرائيلية املستمرة.
وبعدئذ انتقل الرئيس����ان سليمان وجناد الى 
القاعة املخصصة للمؤمتر الصحافي بعد التوقيع 

على سلسلة اتفاقات في مختلف املجاالت.
حيث أكد س����ليمان »حرص لبنان على العمل 
إللزام اس����رائيل بالقرار 1701 الس����يما االنسحاب 
الكام����ل من جميع األراضي اللبنانية التي مازالت 
حتت االحتالل مع االحتفاظ بحقنا في اس����ترجاع 

هذه األراضي بكل الطرق املشروعة«.

سليمان: نؤكد حق إيران في »النووي السلمي«

وشدد سليمان على »حق الدول في االستخدام 
السلمي للطاقة النووية مع التأكيد على حق ايران 
في هذا املجال«، وأيضا على »أهمية التمسك باحلقوق 
العربية والفلسطينية مبا في ذلك استعادة األراضي 
احملتل����ة وتكريس حق الع����ودة ورفض التوطني 
وبالتالي ضرورة استمرار اجلهد الهادف لفرض حل 
عادل وش����امل في الشرق األوسط في وجه تعنت 
اسرائيل ورفضها خيار السالم ومتاديها في بناء 

املستوطنات«، كما تطرقت احملادثات الى االرهاب 
الدولي وضرورة التفريق بينه وبني املقاومة.

وف����ي املوضوع العراقي اوضح س����ليمان انه 
»مت تأكيد احلرص على وحدة العراق وس����يادته 

واستقالله«.
بدوره أعرب الرئي����س اإليراني أحمدي جناد 
عن »معارضته كل االعت����داءات واخلروقات التي 
تقوم بها اس����رائيل«، داعيا الى أن »حتل القضية 
الفلس����طينية على أس����اس العدال����ة وأن يعود 
الالجئون الفلس����طينيون الى بلده����م، ألن هذه 
الروحية املجرمة للكيان الصهيوني موجودة في 
الهيمنة واالعتداءات«، ومشددا على »دعمه الكفاح 
املرير للش����عب اللبناني في مواجهته لالعتداءات 
الصهيونية، ونصر بكل جد واصرار على حترير 
 األراضي احملتلة في لبنان وس����ورية وفلسطني«.

واوضح جناد اننا »نريد لبنان واحدا موحدا متطورا 
ذا اقتدار ونقف بجانب احلكومة والش����عب حتى 
حتقيق كامل أهداف الشعب اللبناني«، مشيرا الى 
انه أكد مع سليمان أن لبنان غير معادالت األعداء في 
املنطقة وانكفأت لصالح شعوبها، معلنا أن »الشعب 
االيراني في كل الساحات حتى حتقيق األهداف العليا 
اللبنانية سيقف الى جانب احلكومة اللبنانية والى 

جانب هذا الشعب اآلبي والصديق«. 
واش����ار جناد الى انه مت التأكيد أيضا على ان 
»هناك ال محدودية أبدا أمام تعاوننا الثنائي ومت 
التوقيع على اتفاقيات ثنائية في شتى املجاالت في 
العلم واالستثمار والطاقة والبيئة والنقل والتعليم 
العالي«، معربا عن ثقته أن »االتفاقيات أوجدت فضاء 
جديدا بناء على املستوى الثنائي من أجل أن نخطو 
بخطوات ثابت����ة وأطول هذه االتفاقيات قد مهدت 
لندخل مجاالت مش����تركة وكال البلدين يعارضان 
االحتالل واالعتداءات واجلرائم التي يقترفها العدو 

الصهيوني ومن يدعم هذا الكيان«.
واعتبر الرئيس االيراني أن »الشعب اللبناني 
وكافة الشعوب األخرى في املنطقة قادرة أن تسّير 
أمورها بنفسها ومبقدورها أن تسير عالقاتها مع 
بعضها البعض على أساس العدالة«، مشيرا الى انها 
»منطقة ليست بحاجة لتدخالت القوى األجنبية 
ونحن اتفقنا مع سليمان على أن نكثف اتصاالتنا 

كلما أمكن، وسندعم أحدنا اآلخر«.

غياب مرجعيات سياسية ودينية عن »فطور العمل«

وبعيد املؤمتر الصحافي انتقل الرئيس االيراني 
الى مقر اقامته في فندق ڤينيس����يا، حسب املكتب 
االعالم����ي في القص����ر اجلمهوري، حي����ث التقى 
شخصيات سياسية لبنانية وعاد الحقا الى قصر 
بعبدا، حيث أقام س����ليمان مأدبة غداء على شرفه 

بحضور أركان الدولة.
وفي الس����ابعة مساء، كان جناد ضيف احتفال 
جماهيري حاش����د أقامه له حزب اهلل وحركة أمل 
في ملعب »الراية« في الضاحية اجلنوبية مس����اء 
امس، بحضور الرئي����س نبيه بري واألمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل شخصيا، وليس 

عبر الشاشة.
وألق����ى جن����اد كلم����ة ف����ي احلش����ود، ومثله 

نصراهلل.
برنامج اليوم اخلميس سيكون حافال، وسيستهله 
»بفطور عمل« مع املرجعيات الدينية، والسياسية 
في مقر اقامته بفندق ڤينيسيا في الساعة السابعة 

والنصف من الصباح الباكر.
وقد جرى الحقا تعديل الدعوة بحيث أضيفت 
اليها ش����خصيات سياس����ية، على غ����رار ما فعل 
الرئيس سعد احلريري خالل زيارة امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز الى دارته في بيروت املعروفة ببيت 

الوسط.
غير أن معظم الشخصيات السياسية والروحية 
السنية اعتذرت عن احلضور، بسبب وجود وجوه 
دينية سنية، محسوبة على حزب اهلل وعلى ايران، 

مبا افقدها احليثية التمثيلية.
وأبرز املعتذرين وفق معلوم����ات ل� »األنباء« 
مفتي اجلمهورية الش����يخ محمد رش����يد قباني، 
ورئيس احملكمة الش����رعية السنية العليا الشيخ 
عبداللطيف دريان. ومن السياسيني اعتذر الرئيس 
فؤاد السنيورة والرئيس جنيب ميقاتي والرئيس 
س����ليم احلص، واالخير لدواع صحية، ويحتمل 

حضور الرئيس كرامي.

 الوقت املناسـب: يرى محللون ايرانيون ان الزيارة تتزامن 
مع فشل استراتيجية الواليات املتحدة إزاء الشرق االوسط، 

وبدء انسحاب القوات االميركية من املنطقة.
وثمة اعتقاد بأن القيادة في طهران تسعى الى فرض ايران 
بوصفه���ا رقما صعبا في املنطقة، م���ن خالل تعزيز دورها 
االقليمي، بعد رفض الدول الكبرى مناقشة رزمة االقتراحات 
التي قدمتها للدول الست املعنية مبلفها النووي، والتي أرادت 
ايران من خاللها املساهمة في أي ترتيبات أمنية واقتصادية 
وسياسية وعسكرية تفرض على املنطقة، إذ ترى ايران ان 
ثمة فراغا امنيا وسياسيا بعد انهيار االحتاد السوفييتي، ما 
يستدعي مشاركة دول االقليم في النظام اجلديد للشرق االوسط، 

بوصفه بديال عن النظام السائد خالل احلرب الباردة.
وتعتق���د طهران ان نظام احلرب الباردة أخذ في االعتبار 
»العامل االس���رائيلي«، على حس���اب مصالح دول املنطقة، 
في وقت على النظام اجلديد إعطاء مس���احة واس���عة لدول 
االقليم ألداء دور مؤثر في مستقبل املنطقة. ويرى محللون 
ايرانيون ان محور تركيا وإيران ولبنان وسورية يستطيع 
تعزيز تيار املقاومة ف���ي املنطقة، وفرض واقع جديد، على 
رغم االستراتيجية التركية القريبة من الواليات املتحدة، إال 
ان احلكومة التركية تس���عى الى االقتراب من تيار املقاومة 

في املنطقة.

وتستبعد طهران جناح ادارة الرئيس االميركي باراك اوباما 
في مساعيها لتسوية قضية الشرق االوسط، بآليات احلرب 
الباردة، اذ عليه���ا درس الظروف اجلديدة، من خالل اعطاء 

دور أساسي لدول االقليم، ومن بينها ايران.
ويرى الدكتور كيهان برزكر املسؤول في »مركز دراسات 
الشرق االوسط« ومقره طهران، ان »الزيارة تأتي في الوقت 

املناسب، ودرست القيادة االيرانية أبعادها بشكل جيد«.
 حصيلة جناح اجلهد: يرى محلل سياسي »خليجي« ان زيارة 
أحمدي جناد تشكل تتويجا وحصيلة للتطورات اللبنانية 
منذ 1982 ووصول حزب اهلل، ال���ى موقع متقدم في البنية 

السياسية اللبنانية ومقرر فيها، على نحو شبه حصري.
وبغض النظر عن الظروف االقليمية التي أتاحت الوصول الى 
هذه النتيجة، خصوصا الدور السوري وتطابقه االستراتيجي 
مع ايران وحتوله بوابة وفرت كل مس���تلزمات القوة حلزب 
اهلل، فإن الواقع اللبناني احلالي بات مختال على نحو كبير، 
وعلى نحو فقدت معه كل مؤسسات الدولة وظائفها ملصلحة 

املوقف السياسي حلزب اهلل، وتاليا ايران.
وظهر هذا االختالل في كل منعطفات االزمة اللبنانية، منذ 
2005، مع اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق احلريري الذي 
كان موقفه متطابقا ليس فقط مع املوقف الدولي، وإمنا ايضا 
مع املوقف العربي والنظرة العربية العامة الى لبنان، مبا هو 

بلد ينبغي احترام تعدديته السياسية والطائفية في ظل توازن 
ترعاه املؤسسات. االختالل أصاب هذه املعاني املرتبطة بوجود 
لبنان احلديث، الوطن النهائي جلميع أبنائه، بحسب اتفاق 
الطائف. اذ لم يعد للمؤسسات أي دور ولم يعد التعدد ذات 
قيمة. والقرار بات في يدي االقوى على االرض. وكل اجلدل 
احلال���ي في لبنان، بغض النظر عن امللف الذي يتناوله، هو 
جدل بني محاولة لالحتكام الى املؤسسات وسعي الى تأكيد 
أولوية الق���وة أو التهديد بها... وصوال الى تثبيت االختالل 
الداخل���ي، مبا هو تغيير لصورة البلد. وهذا ما جاء أحمدي 
جناد ملشاهدته بأم العني. لقد جاء ليطلع على حصيلة التغيير 

في لبنان، والذي أحدثه حزب اهلل منذ 1982.
زيارة احمدي جناد للبنان هي حصيلة جناح هذا اجلهد، 
على عكس زيارة الرئيس السابق محمد خامتي التي تطابقت 

أهدافها مع النظرة العربية الى الكيان والدولة في لبنان.
 وأد الفتنة: يرى محلل سياس���ي »ش���يعي« في بيروت انه 
ميكن القول إن موقف طهران الرس���مي من احملكمة الدولية 
أنها ش���أن لبناني داخلي، غير أن ذلك ال ينفي وجود رؤية 
إيرانية تربط هذه املسألة مبجمل امللفات العالقة بني طهران 
وواش���نطن انطالقا من محاولة هذه األخيرة توظيف القرار 
الظني املرتقب في إطار تفاهم شامل بني اجلانبني أو مواجهة 
شاملة بينهما، خاصة أن اتهام حزب اهلل أو بعض عناصره 

»غير املنضبطة« سيعاد فبركته بشكل أو بآخر ليرتد على 
طه���ران باعتبارها »الوصي« على حزب اهلل من دون إغفال 

إمكان »طرطشة« سورية على اخللفية نفسها.
وفي هذا اخلضم ال يس���تبعد بع���ض املراقبني االيرانيني 
ان تتخذ واش���نطن من ملف احملكمة ورقة ملساومة طهران 
على ملفها النووي بعدما اس���تنفدت االدارة االميركية شتى 
الوس���ائل املتاحة لديها ملنع ايران من بلوغ غاياتها النووية 
وهي تراهن في ذلك على إرباك ايراني في املفاضلة بني حليفها 

املدلل وملفها األول.
كما ان ايران ترى في موضوع احملكمة الدولية مش���روع 
فتنة مذهبية قد يبدأ في لبنان متجاوزا حدوده الى أبعد من 
ذلك، وهي مسألة فائقة احلساسية في االعتبارات االيرانية 
الدينية والسياس���ية، األمر الذي دف���ع طهران الى مضاعفة 
جهودها لاللتفاف على هذا املش���روع، وفي هذا اإلطار تأتي 
فتوى قائد الثورة االس���المية التي حرم فيها اإلس���اءة الى 

عائشة وزوجات الرسول.
وهنا، يبدو أن إي���ران تراهن على جهود إقليمية تضمها 
الى س���ورية ولبنان وتركيا لوأد مش���روع الفتنة وأخرى 
محلية لبنانية تنطلق من أن الفتنة ليس���ت في مصلحة أي 

من املسلمني.
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تظاهرة إسرائيلية عند الحدود مع لبنان ضد زيارة نجاد

.. و عضو بالكنيست يدعو الغتياله إذا رمى حجرًا على اسرائيل 

عواصم � وكاالت: تظاهر قرابة 100 إس���رائيلي قرب »بوابة فاطمة« عند احلدود 
اإلسرائيلية � اللبنانية ظهر امس ضد زيارة الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد 
إلى لبنان. وذكرت وس���ائل إعالم إس���رائيلية أن نائب الوزير أيوب القرا من حزب 
الليك���ود احلاكم دعا خالل املظاهرة اللبنانيني إلى »اليقظة ومنع س���يطرة النظام 

اإليراني على دولتهم«.
وقال القرا إنه »بدال من أن يكون باريس الش���رق األوسط فإن لبنان قد يتحول 
إلى دولة مظلمة وقاعدة عس���كرية أمامية إليران من خالل طريق أحمدي جناد إلى 

إعادة بناء اإلمبراطورية الفارسية«.

عواصمـ  وكاالت:  طالب عضو الكنيست 
ــرائيلي آرية إلداد من »حزب االحتاد  االس
الوطني« االسرائيلي باغتيال الرئيس اإليراني 
ــود أحمدي جناد اذا رمى حجرا على  محم
ــبها إياه بـ »هتلر«، ونقلت  ــرائيل مش اس
صحيفة »يديعوت احرنوت« االسرائيلية عن 

النائب االسرائيلي القول: »تاريخ اإلنسانية 
كان سيختلف في العام 1939 لو كان هناك 
جندي يهودي يستطيع اغتيال هتلر، وإن 
كان الرئيس اإليراني في مرمى نيران اجليش 
اإلسرائيلي في اليوم الذي جاء ليلقي علينا 

احلجارة ممنوع أن يعود حيا لبيته«.

بيروت: طلب النائب وليد جنبالط اجتماعا منفردا مع الرئيس االيراني احمدي 
جناد حيث ابدى هذه الرغبة اثناء لقائه السفير االيراني غضنفر ركن أبادي مؤخرا، 
والس���فير وعد جنبالط بإمكانية حتقيق اللقاء، وان دوائر البروتوكول واملراس���م 

ستلحظ امكانية حتقيقه.
إلى ذلك وفي القس���م األخير من برنامج زي���ارة الرئيس االيراني يجري لقاءات 
سياس���ية في مقر اقامته، واس���ترعى االنتباه ان برنامج هذه اللقاءات استثنى كال 
من الرئيس أمني اجلميل ود.س���مير جعجع، وهناك من أش���ار الى احتمال ان يقوم 

الرئيس جناد بالتفاتة خاصة جتاه العماد ميشال عون.

جنبالط يطلب لقاء نجاد .. منفرداً 

طفل لبناني يحمل علمين 
إيرانيين قبيل وصول طائرة 
الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي نجاد إلى مطار 
بيروت امس 
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)محمود الطويل(حشود غفيرة استقبلت الرئيس اإليراني على طريق املطار نصراهلل مخاطبا جناد واحلشود في ملعب الراية في الضاحية اجلنوبية لبيروت عبر الشاشة              )أ.ف.پ(

لبنان استقبل الرئيس أحمدي نجاد  .. »خوش آمديد«

بيروت ـ محمد حرفوش
يع��ود احلضور االيراني في لبن��ان الى العام 1912، 
حيث مت في ه��ذا العام افتتاح اول قنصلية ايرانية في 
لبنان الى حني اعترفت ايران عام 1944 باستقالل لبنان 
وسورية، فارتقى مستوى متثيلها في بيروت الى سفارة 
بدءا من العام 1955 خالل عهد الرئيس اللبناني االسبق 
كميل شمعون الذي شهد توطيدا للعالقات بني البلدين، 
فاضافة الى حصول التبادل الديبلوماس��ي الكثيف بني 
طهران وبيروت جرى تعاون اقتصادي وثقافي الى جانب 
التعاون السياسي وحتى املخابراتي، اذ كان للمخابرات 
االيرانية )الس��افاك( وجود في لبنان بغية التنسيق مع 
الس��لطات اللبنانية للحد من امل��د الناصري ومطاردة 

املعارضني للشاه محمد رضا بهلوي.
وثمة مفارقات طبعت مرحل��ة 1952 � 1958، ابرزها 
ان بوابة الدخول االيراني السياسي الى لبنان كانت عن 
طريق قيادات من املس��يحيني املوارن��ة، كما ان ادخال 
لبنان في احملاور االقليمية جاء من خالل سعي الرئيس 

شمعون الى الدخول في حلف بغداد، في حني ان الشيعة 
اللبنانيني ما كان��وا ايرانيي الهوى آنذاك، ولو كان احد 
ابرز زعمائهم في تلك املرحلة احمد االسعد على خصام 
مع الرئيس شمعون. باالضافة الى ذلك، فإن حكم الشاه 
كان يقوم على ايديولوجيا قومية متطرفة متناقضة مع 
القضايا العربية التي ذهب الشيعة اللبنانيون للدفاع عنها 
من خالل التماهي اوال مع الرئيس عبدالناصر وتاليا مع 
العمل الفدائي الفلس��طيني، واخيرا مع سورية وايران 

بعد سقوط الشاه.
وبع��د ثورة 1958 ومجيء الرئيس فؤاد ش��هاب الى 
احلكم، اصيبت العالقات اللبنانية � االيرانية بحالة من 
الركود، ألن ش��هاب كان حريصا على سياسة متوازنة 
مع العرب وسياسة تطبيع عادية مع باقي بلدان الشرق 
االوس��ط. وبالتوازي مع االنحسار االمني والسياسي 
االيراني الذي بدأ مع الرئيس شهاب 1958 � 1964، فإن 
الش��يعة قابلوا ذلك بال مباالة لكونهم خارج أطره، في 
حني ان عالقة الرئيس ش��معون وحلفائه السياس��يني 

اس��تمرت على وثاقتها حتى العام 1979 تاريخ سقوط 
الشاه ونظامه.

بعد سقوط الشاه وقيام اجلمهورية االسالمية االيرانية 
في 11 فبراير 1979، برز التحول اجلذري في السياس��ة 
االيرانية الداخلية واخلارجية، وهو ما افضى الى تغير 
االصدقاء واحللفاء في لبنان، فبعدما كان شمعون وحلفائه 
من ضمن املدعومني ايرانيا ماال وسياسة وسالحا، غدا 
حزب اهلل ومقاومته وحلفاؤه من ضمن املشهد اللبناني 

� االيراني � االقليمي اجلديد.
ش��كل العام 1982 - حيث اجتاحت اس��رائيل لبنان 
واحتلت عاصمته بيروت - منعطفا اساس��يا في مسار 
»التوغل االيراني« للبنية الداخلية اللبنانية، حيث لعب 
االمام اخلمين��ي دورا مركزيا في تأس��يس حزب اهلل 
واتخذت ايران من االجتياح االسرائيلي ذريعة الرسال 
مجموعات من احلرس الثوري االيراني الى منطقة البقاع، 
وقد تسبب ذلك بقطع العالقات الديبلوماسية بني لبنان 
وايران عام 1983 عندما طلبت احلكومة اللبنانية رسميا 

من ايران سحب قواتها املوجودة في لبنان، متهمة اياها 
بالتدخل في شؤونه الداخلية، وكانت هذه هي املرة الثانية 
واالخيرة التي يتم فيها قطع العالقات التي مرت بأكثر 
من ازمة ابرزها منذ االستقالل ازمة 1969، حيث قطعت 
العالق��ات على خلفية قضية اغتي��ال اجلنرال بختيار، 
ولم تس��تأنف بصورة كاملة اال مع زيارة رئيس وزراء 
لبنان االس��بق تقي الدين الصل��ح في يونيو عام 1974 

الى طهران.
وف��ي العام 2003 جاء الى بي��روت الرئيس االيراني 
محمد خامتي، وهو اول رئيس ايراني يزور لبنان منذ 
انتصار الثورة االيرانية عام 1979، مع االش��ارة الى ان 
ش��اه ايران محمد رضا بهلوي واالمبراطورة ثريا كانا 
زارا لبنان عام 1956 لتأس��يس منبر اللغة الفارسية في 

اجلامعة اللبنانية.
وامس حل الرئيس محمود احمدي جناد ضيفا استثنائيا 
على لبنان في حلظة استثنائية وذلك بعد سبع سنوات 

من زيارة خامتي.
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مصطفى علوش لـ »األنباء«: على نجاد احترام مشاعر 
الرافضين إقحام لبنان في متاهات التجاذبات الدولية

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى القيادي في »تّيار املستقبل« النائب السابق 
مصطفى علوش ان زيارة الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي جناد للبنان اس���تفزت بشكل كبير غالبية 
املواطنني اللبنانيني، خصوصا انه يرعى عسكريا 
وماديا ومعنويا »حزب اهلل« الذي أكد مرارا استعداده 
لالعتداء على من ال يتماشى مع سياسته من الفرقاء 
اللبنانيني حلملهم على تبديل سياستهم سواء باإلكراه 
املعنوي أو بالقوة وبالعنف، معتبرا ان ما س���بق 
يعطي الزيارة طابع االستفزاز والتحدي، ويجعل 
من اللبنانيني غي���ر مطمئنني لنتائجها وأبعادها، 
مش���يرا الى انه على الرئيس جناد احترام مشاعر 
هذه الفئة من اللبنانيني الرافضة إلقحام لبنان في 
متاهات التجاذبات الدولية جراء خطاباته العنترية 
املعتادة، واقحام الدولة اللبنانية في حالة من احلرج 

الديبلوماسي جتاه املجتمع الدولي.
هذا، ولفت النائب علوش في تصريح ل� »األنباء« 
الى ان ما يقال عن اس���تعداد ايران ملساعدة لبنان 
مازال ضمن دائرة األوهام وغير مبني على وقائع 
ملموسة وحسّية، وذلك العتباره ان ايران مستمرة 
في توريد السالح الى حزب اهلل من باب العالقات 
الفردية معه أي دون مروره عبر القنوات الشرعية 

اللبنانية، معتبرا ان الدولة التي متلك نوايا 
فعلية ملساعدة الدولة اللبنانية ال تبني 

عالقات فردية مع فئة من مكوناتها 
الدولة والقنوات  مبعزل عن 

الديبلوماسية،  الرس���مية 
مش���يرا ال���ى ان عملية 
ايران للجيش  تسليح 
اللبنان���ي رهن مبدى 
حاج���ة قيادة اجليش 
األس���لحة  لنوعي���ة 
موضوع املساعدة هذا 
من جه���ة، ومن جهة 
انه  ثانية يرى علوش 

على الدولة اللبنانية ان 
تزن مصاحلها اخلارجية 

والداخلية في هذا السياق 
على ان يبنى بعدها على الشيء 

مقتضاه.
احترم رؤية المشنوق

على صعيد آخر وردا على س���ؤال حول دعوة 
النائب نهاد املشنوق الرئيس احلريري الى االستقالة 
من رئاسة احلكومة، أعرب علوش عن احترامه لرؤية 
النائب املشنوق كونها قائمة على معارضته استباحة 
قوى 8 آذار لهيبة رئاسة احلكومة، مشيرا في املقابل 
الى ان الرئيس احلريري وغالبية قوى 14 آذار غير 
مستعدين إلخالء الساحة أمام اخليارات الكارثية 
من جهة وترك البالد في مهب الفراغ الدس���توري 
من جهة ثانية، مؤكدا انه وبالرغم من تفهم اجلميع 
لوجهة نظر املشنوق القيمة فالرئيس احلريري لن 
يقدم على خطوة االستقالة وسيستمر في منصبه 
الى ان تقول الوسائل املعتمدة دميقراطيا ودستوريا 
كلمتها الفصل، مشيرا الى ان وجود الرئيس احلريري 
على رأس احلكومة هو أحد أوجه صمود قوى 14 
آذار في مواجهة املخاطر احملدقة بالبالد وبالتالي 

للعبور الى الدولة وحتقيق العدالة.

المحكمة الدولية وراء اقفال طريق الشام

هذا، وفي معرض رده لفت علوش الى ان سبب 
اقفال طريق دمشق أمام الرئيس احلريري هو احملكمة 
الدولية وما يتفّرع عنها من ملفات استحدثها وهما 

فريق 8 آذار املوالي لسورية، معتبرا ان محاوالت 
تغطية هذه األخيرة لتصرف���ات الفريق املذكور، 
وممارسة القيادة السورية »للتقية« والبروباغندا 
السياسية على مدى السنتني املاضيتني قد جتلت 
نتائجها عمليا عل���ى األرض من خالل عدم تقدير 
حجم التنازالت التي أقدم عليها الرئيس احلريري، 
األمر الذي إن دل على شيء فهو يدل على ان احملكمة 
الدولية التزال الهّم األكبر لدى القيادة الس���ورية 
ولدى قيادة حزب اهلل، مع العلم ان ملف احملكمة 
الدولي���ة كان أحد أبرز نق���اط التفاهم بني اململكة 

العربية السعودية وسورية.
وأكد علوش ان الكرة اآلن في ملعب س���ورية، 
ك���ون الرئيس احلريري قدم أكثر مما يس���تطيع 
تقدميه إلعادة التواصل مع اآلخرين س���واء على 
املستوى الداخلي أو على املستوى اخلارجي وذلك 
على قاعدة الثقة واالحترام املتبادلني، مشيرا الى 
انه وعلى ما بدا من ه���ؤالء ان كل التنازالت التي 
أبداه���ا الرئيس احلريري لم ت���ف بالغرض، كون 
املطل���وب واحدا وهو التنازل عن احملكمة الدولية 
وطي ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
وهو ما كان قد طالب به اللواء جميل السيد خالل 
مؤمتره الصحافي الش���هير الذي هدد في س���ياقه 
رئيس حكومة لبنان وأركان الدولة، مؤكدا ان 
التنازل عن احملكمة الدولية خط أحمر 
لن يقدم عليه الرئيس احلريري 
مهما كان حجم الضغوطات 

املمارسة ضده.

مصر دولة مركزية

علوش  واستهجن 
مهاجمة البعض زيارة 
الرئيس احلريري الي 
جمهورية مصر العربية 
ولقاءه الرئيس املصري 
حسني مبارك ووصفهم 
باالستفزازية،  الزيارة 
الرئي���س  ان  معتب���را 
احلريري وانطالقا من موقعه 
على رأس احلكومة اللبنانية 
يتواصل مع جميع الدول العربية 
كون لبنان معنيا مباشرة باملسار العربي 
الواحد، مش���يرا الى ان مصر دولة عربية مركزية 
وعنصر توازن أساسي في لبنان واملنطقة، معتبرا 
ان انزعاج البعض من زيارة احلريري ملصر ال معنى 
له وهو يندرج في اطار املناكفات السياسية التي 
لن تؤدي الى تبديل املعادلة العربية، الفتا ردا على 
سؤال الى ان مصر تعتبر أحد أطراف احملور املناهض 
ملا يسمى مبحور املمانعة، معتبرا ان موقع مصر 
املذكور قد يكون هو الس���بب في مهاجمة البعض 

للزيارة وتوصيفها باالستفزازية.

أفق مسدود

وختم علوش مش���يرا الى ان أفق احلل مازال 
مسدودا أمام ما تش���هده الساحة السياسية من 
جتاذبات ومجاالت أقل ما يقال فيها انها عقيمة، 
مؤكدا في املقابل ان األمور لن تصل الى حد االنفجار 
ال���ذي يحاول البعض التهويل به كمادة لتطويع 
اآلخرين، وان القرار الظني س���يصدر ش���اء من 
شاء وأبى من أبى وسيأتي متهما بصورة عادلة 
قانونية وش���فافة كل من يجب اتهامه في عملية 
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري، وان كل 
التهويالت والتهديدات لن تغّير من املعادلة القائمة 

للكشف عن احلقيقة.

نصر اهلل يرحب بنجاد عبر الشاشة
ويطمئن العرب بشأن المشروع اإليراني

 بي����روت � أ.ف.پ: ظهر األمني 
العام حلزب اهلل الس����يد حس����ن 
نصراهلل في خطاب متلفز مساء 
امس مرحبا بالرئيس اإليران������ي 
محمود احمدي جن����اد الذي تابع 
اخلطاب باهت����مام بالغ وس����ط 
اآلالف من انصار احلزب في ساحة 
الراي����ة في الضاحي����ة اجلنوبية 

ل���بيروت.
ولم يتمكن نصراهلل املهدد من 
قبل إسرائيل من لقاء جناد علنا. 
وأش����اد األمني العام بنجاد وقال 
انه »ينطق باحل����ق عندما يقول 
بزوال إسرائيل«. وقال نصر اهلل 
في كلمة ترحيبية مقتضبة »ذنب 
هذا الرئيس انه يعبر بش����فافية 
ومنطق وشجاعة عن منطق« ايران 

ومشروعها احلقيقي.
وأضاف مطمئن����ا »يضيق به 
صدر الغرب ألن����ه ينطق باحلق 
عندم����ا يقول ان إس����رائيل دولة 
غير شرعية ويجب ان تزول من 

الوجود«.
وتاب����ع نص����ر اهلل على وقع 
تصفيق أنصاره وهتافاتهم، وبينما 
كان الرئيس اإليراني جالس����ا في 
امللعب مع مجموع����ة من قيادات 
حزب اهلل مصغيا باهتمام: »هناك 
من يتح����دث دائما عن مش����روع 
إيراني في فلسطني ولبنان واملنطقة 

العربية«.

الع����رب من  وح����اول طمأنة 
الهواج����س املزعومة ح����ول هذا 
املشروع بقوله ان البعض »يفترض 
املش����روع في وهم����ه ويفترض 
مشروعا عربيا ملواجهة املشروع 
اإليراني.. ويعمل على إخافة شعوب 

وحكومات عاملنا العربي منه«.
وتوجه الى اللبنانيني والعرب 
قائال »انا اشهد ان ما تريده إيران 
في فلسطني هو ما يريده الشعب 
الفلس����طيني في فلسطني، أي ان 
تعود ارض فلس����طني الى شعب 
فلس����طني وان تعود مقدس����اتها 
اإلسالمية واملس����يحية الى أهلها 
احلقيقيني وان يعود كل الجئ إلى 
أرضه وداره وحقله وان يقيم هذا 
الشعب املقهور دولته املستقلة«.

وأضاف »في لبنان، ما تريده 
إيران هو ما يريده الشعب اللبناني 
اي ان يكون لبنان بلدا حرا سيدا 
غير محتل موحدا.. ش����امخا أمام 
التحدي����ات، حاضرا في املعادالت 

اإلقليمية والدولية«.
وقال نصر اهلل »اشهد أمامكم 
ان إيران التي دائما كانت تدعمنا 
ومازالت لم تطلب منا في يوم من 
األيام موقفا ولم تصدر إلينا أمرا 
ولم تتوقع منا شكرا بل كنا نحن 
من نطلب ونسعى.. مع اننا نفتخر 
بإميانن����ا العمي����ق بوالية الفقيه 

العادل واحلكيم والشجاع«.

وختم بالقول ان »إيران ضمانة 
األمة وضمان����ة الوحدة وضمانة 
املقاومة وضمانة املستضعفني«، 
شاكرا الرئيس اإليراني على زيارته 
وعلى وجوده »على ارض الضاحية 

اجلنوبية، ارض اآلباء«.

خطاب نجاد في »الراية«

ثم صع����د جناد إل����ى املنصة 
إليه  واستلم درعا تذكارية قدمه 
النائب عن احلزب القومي السوري 
اسعد حردان والنائب الصيداوي 

السابق أسامة سعد.
والقى جناد خطابا مطوال امام 
احلشود جدد فيه توقعه بقرب زوال 
اس����رائيل معلنا عن تكون جبهة 
مقاومة ضدها في املنطقة.  وقال 
ان »الكي����ان الصهيوني يتدحرج 

اليوم في مهاوي السقوط«.
واضاف »الصهيونية جوفاء 
والنها تش����عر بأنها وصلت الى 
ال��حائط املس����دود رمبا ت����بادر 
الى شرور جديدة علها تل������تمس 

في ذلك طري�����قا للخالص«.
وتابع متوجها للحش����ود عبر 
مترجم »اي شرارة جديدة تصدر 
عن هذا الكيان الصهيوني لن جتدي 
نفعا اال بتقصير عمر هذا الكيان 

املغتصب امللطخ بالعار والنار«.
ومضى يقول »لقد تش����كلت 
جبهة مقاومة الشعوب في فلسطني 

ولبنان وسورية وتركيا والعراق 
وايران وكل هذه املنطقة. واعلن 
هنا بكل ثقة ان الكيان الصهيوني 
يتدحرج اليوم في مهاوي السقوط 
وليس هن����اك من قوة قادرة على 

انقاذه«.
كما جدد دعوته الواليات املتحدة 
الى االنس����حاب من افغانس����تان 
والعراق واال ستطرد طردا ذليال 

من املنطقة على حد قوله.
وق����ال »اوج����ه النص����ح هنا 
ان افض����ل مخرج حملتلي  القول 
افغانستان والعراق هو ترك املنطقة 
واالعتذار من الشعوب وتعويض 

اخلسائر«.
واضاف مختتما »فاذا لم يلتفتوا 
الى هذه النصيحة فإن يد الشعوب 
القادرة.. سوف تطردهم من املنطقة 
طردا ذليال وسوف تضع اجلناة 

في قبضة العدالة«.
ثم غادر جناد احلفل متوجها 
الى عني التينة حيث اعد له رئيس 
مجلس النواب نبيه بري عش����اء 
تكرمييا بحضور رئيسي اجلمهورية 

واحلكومة ومسؤولني.
وتط����رق جناد ال����ى احملكمة 
الدولية املكلفة بالنظر في اغتيال 
الس����ابق رفيق  رئيس احلكومة 
احلريري والتي ينقس����م حولها 

اللبنانيون.
فدافع عن موقف حزب اهلل من 

احملكمة الدولية، مشيرا الى وجود 
»استغالل« لها و»تلفيق اتهام إلى 
أصدقاء«. وقال جناد ان يد الغدر 
ال����ى صديق عزيز  اآلثمة امتدت 
وشخصية غيورة على وطنها، في 
إش����ارة الى رفيق احلريري الذي 

اغتيل في فبراير 2005.
وأض����اف »ثم ن����رى بعد ذلك 
كيف تلفق األخبار وكيف تستغل 
املجامع احلقوقية التابعة ألنظمة 
الهيمنة لتوجيه االتهام الى بقية 
األصدقاء سعيا للوصول الى املرامي 
املشؤومة والباطلة عبر زرع بذور 

الفتنة والتشرذم«.
واعتب�����������ر ان »املهيمن����ني 
واملغطرس����ني« ف����ي إش����ارة الى 
الواليات املتحدة والغرب، يعملون 
على »ايجاد اخلالفات والقالقل في 
منطقتنا«. وأضاف انهم »يريدون 
االيقاع بني شعوب تتألف من فئات 
وأديان متنوعة عاشت مع بعضها 
البعض مئات السنني بوئام ومحبة 

وسالم«.
ورأى انه����م »يري����دون ايضا 
إحل����اق األذى بالعالقات االخوية 
بني الشعوب كالعالقة املوجودة 
بني الشعبني السوري واللبناني«، 
في إشارة الى الشبهات التي حامت 
حول سورية بعد مقتل احلريري 
وتسببت في توتير العالقات بني 

البلدين لسنوات طويلة.

بي���روت: اعتبر الش���يخ مصطفى ملص
في تصريح لقناة ال� »otv« ان العبوة التي 
استهدفت س���يارته صباح امس جاءت على 
خلفية تصريحاته املرحبة بزيارة جناد، نافيا 
حتميل املس���ؤولية ألح���د أوتلقيه أي تهديد 
مباشر من أحد في اآلونة األخيرة. كما أكد ان 
العنف ال يؤدي إلى أي ش���يء، سوى اخلراب 
والدمار، »ونحن كأبن���اء بلد واحد، ومنطقة 
واحدة، يجب علين���ا أن نحافظ على الهدوء 
واألمن، والعالقات اجليدة بني أبناء الشمال«.

قنبلة  تستهدف شيخًا 
»رحب بزيارة نجاد« 

في طرابلس 

حطام سيارة الشيخ 
مصطفى ملص التي 
تعرضت للتفجير 
في طرابلس امس 
)أ.ف.پ(




