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  تصريح   
  

                          المجلس العالمي يرّد على مواقف نصرهللا االخيرة
  
 

  2014 كانون الثاني 8واشنطن في 
                                

            

 المطالب الوطنية بنزع  تحجيماوالذي تعمد فيھة  السيد حسن نصر هللا األخيرمواقفتعليقا على 
المھندس األسلحة غير الشرعية وتخويف اللبنانيين من نتائج المطالبة بتغيير األمر الواقع، صرح 

  :األمين العام للمجلس العالمي لثورة األرز بما يليطوم حرب 
  
طرة إن تخويف اللبنانيين من تغيير المعادلة القائمة كانت دائما وسيلة االحتالل وذلك منذ سي)  1

السورييين على لبنان واستعمالھم سلسلة من األدوات الفلسطينية واللبنانية لفرض رؤيتھم وإظھار 
  . اللبنانيين غير قادرين على حكم انفسھم ومن ثم حاجتھم إلى الوصاية الدائمة

اليوم ال يزال حزب هللا يستعمل نفس المنطق والوسائل وكأنه لم يتعلم من تجارب النظام السوري 
تائج لعبه بنار الفتن التي يحترق فيھا الشعب السوري برمته والتي لن توفره بالطبع فھو ليس ون

  .بأقدر من معلمه
من ھنا نقول للسيد حسن وحزب هللا بأن التخويف من تغيير األمر الواقع لن يردع اللبنانيين من 

ن ويتساوى فيھا المطالبة بحقھم في االستقرار واألمن والعيش في ظل دولة يسودھا القانو
  .المواطنون في الحقوق والواجبات

نحن ال نخاف من المطالبة بتغيير الطائف ألنه إنما فّصل على قياس السوريين والتنظيمات 
فالظروف اليوم أفضل ألن المجتمع . والشعارات التي خلقوھا إلرھاب اللبنانيين ومنع تقدمھم

قرارات لحماية حقوقه في سيادة الدولة الدولي برمته اعترف بحق الشعب اللبناني وأصدر 
   ....1701 و 1559والقانون خاصة القرارت 

  
ء ألننا نطالب بالدولة التعددية التي  نحن ال نخاف من االختالف في الراي أو المعتقد أو االنتما) 2

تعترف بكافة مركبات المجتمع وتحترم حقوق فئاته المذھبية والدينية واآلثنية على السواء وتعطي 
لكل منھا ھامشا مناسبا لممارسة عقائدھا وتقاليدھا بحرية وبحماية القانون والنظام ومؤسسات 

  .تناحرة داخل البيت الواحدالدولة وھي ليست بحاجة لمليشيات خاصة أو جيوش م
  
 في ما خص الحكومة نقول لحزب هللا بأننا لسنا أبدا مع حكومة حيادية وال نريد االستمرار في ) 3

لعبة التخفي خلف االصبع ولكننا نريد حكومة قوية تطالب بتنفيذ القرارات الدولية في بيانھا 
ولية وحماية حدود لبنان من أي تدخل الوزاري وتسليم المتھمين بعمليات القتل إلى المحكمة الد

خارجي وباي اتجاه ومنع التدخل بشأن اآلخرين إال في الحاالت االنسانية التي تشرف عليھا األمم 
  .  المتحدة


