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حمليات  /تتمات

�سورية العربية وجي�شها وقائدها
ّ
كل عام و�أنتم بخير
العميد مصطفى حمدان



كانت العروبة تجمعكم...
كانت العروبة خيمتكم المرصوصة...
كان النظام السوري العربي ُيعلّمكم من الروضة الى
االبتدائية فالمتوسطة فالثانوية فالجامعة مجاناً...
كان النظام السوري العربي يمنحكم ضمانا ً إجتماعيا ً
مجاناً...
كان النظام السوري العربي يمنحكم ضمانا ً صحيا ً
مجاناً...
ك��ان ال�ن�ظ��ام ال �س��وري ال�ع��رب��ي يبيع خ �ب��زا ً وثيابا ً
وقرطاسية ومياها ً بأبخس األثمان للفقراء...
ك ��ان ال�ج�م�ي��ع ي �م��ارس��ون ح��ر ّي��ة ع �ب��ادة ر ّب �ه��م كما
يشاؤون...
وكان منكم أنتم البشر فاسدون ومفسدون...
فجاء من ق��ال لكم إنّ المذاهب واإلثنيات ستجعل
منكم أنصاف آلهة لدى األميركيين واألوروبيين...
ج��اء من ق��ال لكم إنّ حريتهم المز ّيفة هي جنة الله
على األرض...
ج ��اء م��ن ق ��ال ل �ك��م إنّ «ال��دي �ك �ت��ات��ور ب �ش��ار األس��د
ظالمكم»...
جاء من قال لكم إنّ سورية كلمة جوفاء ُتباع و ُتشترى
في سوق النخاسة الدولية وأنتم الرابحون...
ج��اء م��ن ق��ال ل�ك��م إنّ مدينتكم وق��ري�ت�ك��م ودينكم
ومذهبكم هو جمهورية ح ّرة ديمقراطية قائمة بح ّد ذاتها
فتعصبوا لها واقتلوا واسفكوا دماء من يعاديكم...
ّ
جاء من قال لكم إنّ اليهود وكيانهم هم المثل والمثال،
وإنّ جميعكم ستكون لكم «إسرائيليات»...
وقعتم في المحظور!
وانتشرت أجساد أوالدكم على امتداد سورية وعلى
شواطئ العالم البعيدة...
ً
تجسد لكم مالكا...
انتقموا من الشيطان الذي
ّ
تجسد لكم صحوات متأسلمة مذهبية...
ّ
تجسد لكم ربيعا ً مستعربا ً وهو صقيع قاتل...
ّ
ك � ّل الحب وال�ع��رف��ان بالجميل لألسطورة العربية
الخالدة حماة الديار أبناء جيشنا العربي السوري...
ك � ّل ع��ام وس��وري��ة العربية وس�ي��ادة الرئيس بشار
األسد بخير...
دمت حراً...
 أمين الهيئة القيادية في حركة
الناصريين المستقلين ـ المرابطون

الموت يغ ّيب ف�ؤاد بطر�س

يكرم �إعالم ّيي الجنوب
اتحاد بلديات جبل عامل ّ

ف ّيا�ض :اال�ضطرابات الأمنية والع�سكرية
في المنطقة �ست�ستم ّر

غيّب الموت السياسي اللبناني الكبير الوزير السابق فؤاد بطرس ،عن عمر ناهز الـ95
عاما.
تولى بطرس وزارات عدة في عهود رؤساء الجمهورية الراحلين :فؤاد شهاب ،شارل
حلو والياس سركيس ،أبرزها توليه وزارة الخارجية في عهد األخير .وكان أبرز نشاط
سياسي له في السنوات األخيرة ،اقتراحه قانونا ً لالنتخابات النيابية عرف باسم «قانون
فؤاد بطرس» ،ويقوم على نظام مختلط يجمع بين النظام األكثري والنظام النسبي .وقد
نشر مذكراته العام  2009والتي صدرت عن «دار النهار».
واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي ،في بيان ،انه برحيل بطرس «يخسر لبنان شخصية
سياسية أصيلة وديبلوماسيا ً عريقا ً على مدى سنوات عديدة ( )...كانت له العديد من
ّ
فاستحق
الجوالت الديبلوماسية والمواقف السياسية المميّزة في مرحلة الحرب اللبنانية،
عن جدارة لقب رجل الدولة .ولع ّل من أبرز ما يسجل له خالل عمله الديبلوماسي هو إدانته
الواضحة لممارسات العدو اإلسرائيلي».
وختم« :تختصر حقبة فؤاد بطرس بكلمات قليلة ،فهو محاور ومفاوض من الطراز
الوطني الرفيع ،وصاحب ذك��اء وثقافة وج��رأة جعلت منه رقما ً صعبا ً في المعادلة
السياسية اللبنانية على مدى أعوام».
كما نعى الراحل «المجلس األرثوذكسي اللبناني».

الجنوب  -رانيا العشي
أقام رئيس اتحاد بلديات جبل عامل
علي الزين ،احتفاال ً تكريميا ً لإلعالميين
في الجنوب ،برعاية وحضور عضو
«كتلة الوفاء للمقاومة» النائب علي
فيّاض ،في منتجع «أكاسيا» في بلدة
مجدل سلم -قضاء مرجعيون ،بحضور
رؤس���اء ب��ل��دي��ات وم��خ��ات��ي��ر االت��ح��اد،
مسؤول العمل البلدي في ح��زب الله
فؤاد حجول وفاعليات وإعالميين.
وألقى رئيس االتحاد كلمة بالمناسبة،
شرح فيها أه ّم المشاريع التي أنجزها
االتحاد بالتعاون مع البلديات خالل
العام  ،2015وقال« :أشكر اإلعالميين
والبلديات والموظفين العاملين في
االتحاد على الجهود المشتركة التي
بذلت وأدّت ال��ى نم ّو ورف��ع ش��أن هذه
المنطقة» .ث��م ق��دّم للحضور مقارنة
تفصيلية باألرقام عن المشاريع التي
أنجزت من العام  2010إل��ى ،2015
مظهرا ً التقدّم الكبير للمشاريع باألرقام
والنسب المئوية سنة بعد سنة.
ثم ألقى فيّاض كلمة ،أم��ل فيها أن
يكون العام  2016ع��ام الحلول على
الصعيد اللبناني ،وقال« :هناك مبادرات
سياسية نشطة ف��ي سبيل البحث
ع��ن ت��س��وي��ات ف��ي الملفات السورية
واليمنية والعراقية ،ولكن على الرغم
من ذلك ال يبدو أنّ بعض القوى على
المستوى اإلقليمي جاهزة كي تدخل في
تسويات حقيقية لألزمة في سورية أو
في مناطق أخرى .وهذا يعني انّ البيئة
االستراتيجية واألمنية والسياسية
المحيطة بلبنان ال ت��زال على حالها،

فياض متحدثا ً في مجدل سلم
ومن المتوقع في العام  2016بأن تكون
بيئة استمرار الصراعات واالضطرابات
األمنية والعسكرية».
وشدّد فياض على «ضرورة أن نمضي
جميعا ً في هذا البلد من أجل حماية األمن
واالستقرار اللبناني ،فهذا األمر أولوية
يجب أن تتضافر ك ّل الجهود في سبيل
الحفاظ عليه ،وم��ا تحقق في مواجهة
التوحش التكفيري هو إنجاز
مجموعات
ّ
كبير ،س��واء في ما يتعلّق باإلنجازات
التي قامت بها األج��ه��زة األمنية على
مستوى مالحقة خاليا اإلرهاب التكفيري
وتفكيكها ،أو على صعيد ما قامت به
المقاومة في ما يتعلّق بتنظيف الحدود
اللبنانية  -ال��س��وري��ة م��ن ال��وج��ود
اإلره��اب��ي التكفيري وال��ذي ك��ان آخره
عملية الزبداني ،ويبدو أنّ هذا الخطر
اإلرهابي التكفيري لم يعد خطرا ً عسكريا ً

(رانيا العشي)
على لبنان يملك قابلية أن يجتاح مناطق
لبنانية كما كان في البدء ،ولكنه ال يزال
يشكل خطرا ً أمنياً ،بالرغم من أنه مؤيّد
من قبل البعض ولكنه في الوقت نفسه
مالحق ويفتقد ال��م�لاذات اآلم��ن��ة التي
يمكن أن يلجأ إليها».
وتطرق الى إع��دام الشيخ نمر النمر
في السعودية مشيرا ً إلى أنّ هذا اإلعدام
يكشف أنّ «السعودية هي البؤرة األكثر
قتامة ف��ي م��ا يتعلّق بانتهاك حقوق
اإلنسان على المستوى الدولي ،وهي
التي تشكل مصدرا ً أساسيا ً في تصدير
الفكر التكفيري اإلرهابي».
وفي الختام تقدّم الزميل علي ضيا
ب��اس��م اإلعالميين بالشكر والتقدير
التحاد بلديات جبل عامل «على هذه
اللفتة الكريمة ،وعلى ما قدّمه في سبيل
تعزيز اإلنسان في المنطقة الجنوبية».

اعت�صام في بدنايل لمنا�صري يعقوب
ن ّفذ علماء ومشايخ وفاعليات من منطقة البقاع اعتصاما ً
تضامنيا ً مع النائب السابق حسن يعقوب ،في حسينية
بدنايل ،ش��ارك فيه رؤس��اء بلديات ومخاتير من بدنايل
والمنطقة ،و ُرفعت خالله صور ليعقوب وردّدت شعارات
مؤيدة له.
ورأى النائب السابق سليم عون الذي شارك في االعتصام،
أنّ «الوقوف الى جانب حسن يعقوب هو وقوف الى جانب
قضية أساسية يدافع عنها حسن يعقوب ،وإذا وسعناها
تخص
تخص الطائفة الشيعية ،وإذا فكرنا بها كلبنانيين
ّ
ّ
ك ّل مواطن لبناني ،وخطف هنيبعل (القذافي) ليس ر ّد فعل
على ما حصل بشأن قضية عمرها  38عاماً ،هذه الجريمة
يحاولون تج ّنبها ولم يستطع حسن يعقوب أن ينساها ،ه ّمه
كان تحريك القضية ،وهو يبحث عن الحقيقة».
وتوجه عون إلى القضاء مؤكدا ً ثقته به وقال« :هذا الملف
ّ
أمانة ،على القاضي أن يفكر به من دون سماع أحد ،وأن يضع
نفسه امام ايّ شخص لبناني خطف والده منذ  38عاماً ،وان
يحكم بضميره وإنسانيته بعدما تقاعست الدولة ،ظهر أمامها
ملف لتحريك القضية ،وأفهم انه بالقانون يجب معاقبة ك ّل

مرتكب ،لكن عندما يكون األمر هكذا يجب ان ينسحب على
الجميع ،اذا أرادت الدولة محاسبة المرتكبين فنحن ندلها
عليهم ،وهي تعرف ،وفيما مَن خطف عسكريين وارتكب جرائم
أطلق سراحه ،ترانا نحاسب من خطف والده».
وختم ع��ون« :ال يفكر أحد أننا ضعفاء ،مهما كبر الظلم
قضيتنا رابحة .واليوم حسن يعقوب هو أقوى من أيّ يوم
مضى ،فالشعب اللبناني وراءه ألنّ قضيته قضية حق».
والقى امام بلدة بدنايل الشيخ أديب حيدر كلمة العلماء
ورجال الدين ،وقال« :لو لم تكن القضية مسيّسة لما أوقف
يعقوب ،وجلب القذافي الى لبنان يش ّرفنا وقد جيء به بهذه
الطريقة في وقت لم يأت أحد لنا بشيء ،ال من خالل عالقات
عربية أو غير عربية ،وبعد  38عاما ً نطالب بالصدر ويعقوب
وبدر الدين .حسن يعقوب سجين لبنان ،ونحمِّل المسؤولين
والمقصرين ك ّل يوم يبقى فيه في السجن ،وإذا بقي في السجن
ّ
فك ّل القضايا ستسقط وفي مقدّمتها المقاومة وسنحاسب
والمقصرين .واليوم الذي سيخرج فيه الشيخ
المتقاعسين
ّ
حسن يعقوب من السجن ستستقبله الجماهير استقبال اإلمام
الصدر».

لقاء في منزل الأ�سير �سكاف ت�ضامن ًا مع «المنار»
عقدت لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف لقا ًء صامتا ً
في ذكرى أسبوع الشهيد سمير القنطار داخل غرفة األسير
سكاف في منزله في المنية وتضامنا ً مع قناة «المنار» في
وجه القرار الظالم والجائر بحقها إلسكات صوتها المقاوم.
وأكد رئيس اللجنة جمال سكاف «الوفاء للشهيد القائد

سمير القنطار وللمقاومين في لبنان وفلسطين الذين
يدافعون عن شرف األمة وعزتها وكرامتها» ،وحيّا شهداء
المقاومة والجرحى واألس���رى ،م��ؤك��دا ً «أنهم يرسمون
بتضحياتهم الجسام ودمائهم الزكية الطاهرة الطريق
الصحيح لتحرير أراضينا من اإلحتالل اإلسرائيلي».

وأكد أنّ «التضامن مع قناة «المنار» هو واجب على ك ّل
ح ّر وشريف لما تمثله «المنار» من رمزية لإلعالم المقاوم،
وهي التي دفعت ضريبة وقوفها في خط المقاومة عند
تع ّرضها للقصف في عدوان تموز  2006وتع ّرض مراسليها
لالعتداءات من قبل العدو الصهيوني واإلرهابيين وسقوط

شهداء وجرحى لها».
وتوجه سكاف بالتهاني باألعياد من عموم اللبنانيين
آمالً أن «يت ّم تحرير العسكريين اللبنانيين واألس��رى في
السجون الصهيونية وفي مقدّمهم عميد األس��رى يحيى
سكاف».

انفجار العالقة ( ...تتمة �ص)1
يرسم الثالثي ــــ التركي ــــ السعودي ــــ «اإلس��رائ�ي�ل��ي» حدود
السياسة بالنار ،فمن جهة إسقاط تركيا للطائرة الروسية والتوغل
في األراضي العراقية والسورية ،ومن جهة إقدام «إسرائيل» على
اغتيال القنطار ،وتكتمل حلقات السلسلة بإعدام الشيخ النمر ،ما
يعني أنّ على العالم أن ينتظر مفاعيل وحجم ال��ردود التي بدأت
منذ أيام بالعقوبات الروسية على تركيا بعدما أهملت أنقرة الوقت
الفاصل بين قرار العقوبات وبدء تنفيذها عمداً ،وينتظر العالم ر ّد
المقاومة على اغتيال القنطار ،وعليه أن ينتظر اآلن ر ّد إيران على
إعدام النمر.
ال ��ردود سترسم ال�ت��وازن��ات ال�ج��دي��دة ،وع�ل��ى ضوئها سيكون
مشهد المنطقة مختلفاً ،فهل تقف عند ح��دود ال��ردود التي تحفظ
ماء الوجه أم تتح ّول إلى تغييرات هيكلية بموازين القوى ،هذا ما
سيق ّرر مصير المرحلة المقبلة؟
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،قال كالما ً يحدّد
الكثير م��ن آف��اق المرحلة المقبلة ويجيب ع��ن أسئلة كثيرة ،فقد
اعتبر اإلعدام ،كما اغتيال القنطار ،أخذا ً للمنطقة نحو المواجهات
المفتوحة ،معلنا ً سقوط التسويات مع حكام الرياض ،واعدا ً بأنّ
ال��ر ّد على اغتيال القنطار آتٍ ال محالة ،وأنّ الجهر بحقيقة حكم
آل سعود كتوأم للكيان الصهيوني يحت ّل شبه الجزيرة العربية
بصورة غير شرعية ،صار هو الخطاب اليوم.

إعدام النمر يثبِّت
اإلرهاب السعودي التكفيري

لم يكن إعدام الشهيد الشيخ نمر باقر النمر في المملكة العربية السعودية
حكما ً قضائيا ً أو تنفيذا ً لحكم قضائي ،إنما جاء نتيجة قرار سياسي أرادت
السعودية من خالله توجيه أكثر من رسالة في أكثر من اتجاه ،فهي تعتبر
أنّ االعتراض والمطالبة بحق في وجه العائلة المالكة هو من المح ّرمات
ومَن يخرج على محرمات آل سعود يقتل .وتؤكد أنّ حكم آل سعود الذي
قام على السيف سيستم ّر بالسيف غير آبه بما يس ّمى رأيا ً عاما ً عالميا ً أو
عربياً.
ولفتت أوساط مراقبة لـ»البناء» إلى «أنّ اإلعدام هو رسالة للجمهورية
اإلسالمية االيرانية في ظ ّل الصراع بين محمد بن سلمان ومحمد بن نايف
الذي يريد أن يقطع الطريق على أيّ تقارب أو حوار سعودي ايراني تنفيذا ً
ألوامر أميركية ،ويعتبر أنّ هذا السلوك يرفع حظوظه في وراثة العرش
بدعم أميركي.
وشدّدت األوساط على «أنه من الصعب أن تم ّر جريمة االعدام من دون ر ّد
فعل ،بخاصة أنّ األمن السعودي يتحاشى حتى اآلن الدخول الى المنطقة
الشرقية» ،ورأت األوساط أنّ اإلعدام أجهض ك ّل المحاوالت إلقامة حوار
بين طهران والرياض أو لتطبيع العالقة بين الدولتين» ،معتبرة أنه برغم
اإلدان��ة الصريحة من أجهزة دولية وازنة ال ينتظر أحد أن تشكل مواقف

األوروبيين واألميركيين رادعا ً بالحجم الذي صدرت فيه.

نصرالله :الفتنة السنية الشيعية
خدمة لقتلة النمر

ولفت األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى «انّ حادثة
إعدام الشيخ النمر مهولة وضخمة جدا ً وال يمكن االستخفاف بها» ،وأكد أنّ
«آل سعود هم الذين قتلوا الشهيد نمر النمر ،وال يجوز وضع عملية القتل
هذه في خانة أهل السنة والجماعة ،والذهاب الى فتنة سنية شيعية خدمة
لقتلة الشيخ النمر وخيانة لدمائه» ،وأوض��ح أنّ «مشكلة الشيخ النمر
الحقيقية بالنسبة للنظام السعودي أنه صدح بالحق وكان رجالً شجاعا ً
جداً».
وأكد السيد نصرالله في الحفل التأبيني للعالمة الشيخ محمد خاتون في
مدارس المهدي في الحدث« ،أنّ إعدام الشيخ النمر يحمل رسالة سعودية
بالدم للعالم العربي واإلسالمي» .ولفت إلى «أنّ رسالة إعدام الشيخ النمر
تقدّم وجه السعودية الحقيقي للعالم ،أيّ الوجه اإلرهابي التكفيري».
وأضاف «انّ رسالة النظام السعودي للعالم العربي واإلسالمي من إعدامه
بأنّ «مَن ينتقدنا سنسفك دمه ،إما أن تعيشوا في مملكتنا كالغنم أو ُتذبحوا
كالغنم» ،ولفت إلى «أن هذا اإلعدام يؤكد أنّ السعودية توغل في الفتنة
وتدفع بها في مديات خطيرة» .وشدّد على «أن «النظام السعودي ال يريد
حالً سياسيا ً بل يريد تدمير اليمن بمعزل ع ّمن يكون البديل .ومَن يدير
المعركة هناك هي روح االنتقام السعودي» ،وأشار الى «أن هذا النظام ال
يريد حوارا ً وال اعتداال ً وال مفاوضات» ،وأكد «أن النظام السعودي مص ّر على
مواصلة طريق المواجهة الدامية وال مكان للتعقل».
وأض��اف «أم��ا آن األوان أن نقول إن هناك أرض �ا ً اسمها شبه الجزيرة
س ّميت زورا ً وباطالً بالمملكة السعودية فيها شعوب مظلومة
العربية ُ
تحكمها فئة ظالمة ناهبة خيراتها ،وأما آن األوان لهذا العالم أن يُص َّنف
النظام السعودي في خانة األنظمة اإلرهابية ،وآل سعود هم أم وأب
الجماعات اإلرهابية».

آل سعود أعداء السنة والشيعة

وتؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء» «أنّ موقف األمين العام لحزب الله
هو األبلغ واألش ّد تعبيرا ً عن الر ّد واالستنكار لهذه الجريمة ،بخاصة
أنّ السيد نصرالله في موقفه المفصل أراد أن يوجه رسائل هامة جدا ً
للجميع .فهو ذ ّكر باالسلوب الزينبي أيّ الموقف اإلعالمي الذي يفضح
سلوك آل سعود وجرائمهم ،وفي هذا الموقف محافظة على دماء الشهيد
النمر ومتابعة للسياسة التي انتهجها .وشدّدت المصادر على «أنّ السيد
يرى وج��وب أن يكون أكثر من حنجرة تصدح بالحق وتفضح باطل
آل سعود الذين اغتصبوا ك ّل شيء في الجزيرة من ثرواتها وإنسانها
وكرامة شعبها».
ودع��ت المصادر إل��ى التوقف عند تحذير السيد نصرالله من الفتنة
السنية الشيعية التي يسعى اليها آل سعود ،ألنّ هذا النظام المجرم ال
يقوم إال على الدم ويريد من المسلمين أن يقتتلوا في ما بينهم لينصرفوا
عن جرائمه .وشدّدت المصادر على أنّ األمين العام لحزب الله كان بالغ

الوضوح عندما دعا الشيعة الى التمييز بين السنة ،وهم إخوان لنا في
الدين ،وبين آل سعود الفئة المجرمة المغتصبة ،مشيرا ً الى أنّ «آل سعود
أعداء السنة والشيعة» .وتوقفت المصادر عند دعوة السيد نصرالله العالم
العربي واإلسالمي إلى االعتراف بحقيقة جرائم آل سعود وأن ال يجعلوا مال
هؤالء ثمنا ً لحقوق اإلنسان المهدورة.

إقفال باب التسويات

وأكدت المصادر «أنّ كالم السيد نصرالله سوف يقفل باب التسويات،
التي مهما كانت طبيعتها ،فحزب الله لن يعطي آل سعود أيّ مكافآة أو
نصيب في الداخل اللبناني».

بري :السكوت أفضل

ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله لـ«البناء» إنه
«ملتزم بالصمت» ،مشيرا ً بحسب زواره الى «أنّ السكوت واالنتظار قد
يكونان أفضل من الكالم في الكثير من األحيان» .ولفت إلى «أنه في الوضع
الراهن ال يريد أن يُدلي بأي تصريح ،مكتفيا ً بالبيان الذي أصدرته حركة
أمل وأكدت فيه أنه «في الوقت الذي كنا وال نزال نسعى فيه الى خفض
سقف التوترات السياسية والمذهبية ،علمنا بكل أسف بإعدام الشيخ النمر
الذي م ّثل قيمة إسالمية وعربية ،نسأل الله أن يحفظ الوحدة في صفوفنا
وتأن لما فيه مصلحة
وكل المك ّونات اإلسالمية وأن يُلهمنا التصرف بحكمة
ٍّ
المسلمين وشعوبنا وأقطارنا».
وسارع تيار المستقبل على لسان الرئيس سعد الحريري الى تبرير ما
اقترفته السعودية بحق الشيخ نمر ،مهاجما ً األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله والجمهورية اإلسالمية االيرانية ،قائالً إن «حزب الله على
خطى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ينطلق من مرجعية سياسية زائفة،
إلسقاط حدود السيادة الوطنية للدول القريبة والبعيدة ،ويعطي نفسه
حقوقا ً غير منطقية للتدخل في شؤونها واالعتراض على قراراتها».
ولفت الحريري ،في بيان ،الى أنه «لقد بات من المؤكد ،في ضوء
المسلسل اإليراني الطويل الجاري تقديمه في لبنان وسورية والعراق
والبحرين واليمن ومصر والسعودية وغيرها من ال��دول ،أن الخلفيات
المذهبية هي التي تتحكم بسلوك إي��ران ومَ��ن معها ،وال��ذي أصبح
عالمة فارقة من عالمات التوتر واثارة النعرات في غير مكان من العالم
العربي».
هذا ونبّه الحريري إلى أن حصر ردة الفعل على أحكام اإلع��دام التي
صدرت عن القضاء السعودي بالحكم الخاص بالشيخ نمر النمر ،هو وجه
من وجوه التالعب على الغرائز المذهبية ،ومحاولة متع ّمدة إلعطاء تلك
األحكام أبعادا ً خالفية عقائدية ،ال تتوافق مع الحقيقة التي تشمل  ٤٦مدانا ً
آخر طاولتهم أحكام اإلعدام.
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ»البناء» أن «ال مصلحة
ألي طرف داخلي في تصعيد الوضع وأن هذه االتهامات التي ُتساق ضد
المملكة السعودية ليست من مصلحة أحد ،بل تض ّر أوال ً بإيران وحلفائها
في المنطقة» .واستبعد الحجار أن يؤدي هذا التصعيد الى توتير الوضع
األمني في لبنان« ،ألن حزب الله هو الطرف الوحيد الذي يستطيع توتير
الوضع األمني ،ولكنه ال يريد ذلك وهذا ما يؤكده بشك ٍل دائم خالل جلسات

حوار حزب الله ــــ المستقبل».
واستبعد الحجار أن يؤثر هذا التصعيد سلبا ً على حوار حزب الله –
«المستقبل» «منذ البداية اتفقنا على فصل الحوار عن الملفات األخرى
وهدفه حماية لبنان ،وهو يؤمن الحد األدنى من االستقرار األمني وتخفيف
منسوب التشنج المذهبي».
واستبعد الحجار أي تأثير سلبي على الملف الرئاسي «ألن إيران ج ّمدت
أي جهود وممارسة دوره��ا باتجاه الضغط على حزب الله في تسوية
تتحجج بأن هذا الملف موضوع داخلي ألنها تريد ثمنا ً
فرنجية ،وهي
ّ
لذلك».

رئاسة الجمهورية في ثالجة االنتظار

فيما وضعت رئاسة الجمهورية في ثالجة االنتظار يجري العمل على
تفعيل عمل مجلس ال��وزراء ،برغم نفي مصادر وزاري��ة لـ»البناء» تلقي
الوزراء أي دعوة رسمية من رئاسة الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء،
وقالت «إذا كانت الحكومة معطلة في األصل ،فكيف ستكون بعد التصعيد
المستج ّد بين حزب الله وتيار المستقبل؟».
أما على صعيد ملف النفايات ،فتوقعت المصادر أن يبدأ تنفيذ خطة
ترحيل النفايات إلى الخارج األسبوع الطالع ،لكنها رفضت الخوض في
التفاصيل قائلة« :تفاصيل خطة الترحيل ال تزال في أسرار اآللهة».
وب��رزت ام��س ،زي��ارة قام بها الرئيس أمين الجميل الى بكركي للقاء
البطريرك الماروني بشارة الراعي وتأكيده أن المشاكل تشتد من حولنا
في دول المنطقة وأن المطلوب من القيادات اللبنانية أن تستوعب خطورة
المرحلة.
وشدد الجميل على أن حزب الكتائب منفتح على الحلول والمبادرات
كلها ،شرط أن تؤدي الى انتخاب رئيس وانتظام عمل المؤسسات النتشال
لبنان من المستنقع الذي يتخبط فيه.

مبادرة الحريري الرئاسية لم تعد مطروحة

وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ»البناء» أن «األجواء باردة في بكركي في
خص الملف الرئاسي» ،ولفت الى أن «حزب الكتائب سيتعامل بإيجابية
ما
ّ
مع أي طرح يؤدي الى إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية وإيصال رئيس
الى بعبدا ،وعندما يعرض علينا طرح فسنناقشه وندرسه ونبدي موقفنا
النهائي منه».
وأش��ار قزي الى أن «مبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح الوزير
سليمان فرنجية لم تعد مطروحة حالياً ،بل أدخلت في إجازة إلبعاد العيون
عنها وإلبعادها عن اإلعالم».
وأسف قزي لهذا الجو المتشنج في البالد عقب إعدام الشيخ النمر« ،ما
يؤكد على أن األطراف السياسية في الداخل ال يعنيها شعار لبنان أوال ً
وال يهمها الوالء للبنان» ،رافضا ً «التعليق على قرار السعودية بإعدام
النمر».
وشدّد قزي على أن هذا «التصعيد سيزيد في األيام المقبلة وسيترك
تأثيرات سلبية على الساحة الداخلية ال سيما الملف الرئاسي ،خصوصا ً
بعد التصعيد اإليراني  -السعودي الذي سيؤخر أي تقارب أو تفاهم داخلي
حول انتخاب رئيس».

جديد العام  2016قديم ( ...تتمة �ص)1
قبل برنارد لويس ،كان المؤرخ المصري ش��ارل عيساوي ،قد الحظ انّ
النسيج االجتماعي في بالد العرب تع ّرض على م ّر التاريخ لتدخالت قوى
خارجية أمعنت فيه تمزيقا ً وتجزيئا ً على نح ٍو أنتج ظاهرة الفتة هي خضوع
العرب على امتداد ألف سنة من تاريخهم الى سلطة حكام أجانب.
مع اندالع اضطرابات ما يُس ّمى «الربيع العربي» العام  2011وصعود
حركات «اإلس�لام السياسي» ،وال سيما تنظيمات اإلره��اب التكفيري ،انهار
النظام العربي وتهاوت معه الدولة ال ُقطرية في بلدانٍ تح ّولت اضطراباتها
الداخلية حروبا ً أهلية .أليست هذه حال سورية والعراق والسودان وليبيا
واليمن؟ أليست أقطار أخرى كلبنان وتونس والجزائر والبحرين ومصر مهدّدة
أيضا ً بأن تتح ّول اضطراباتها األمنية حروبا ً أهلية؟
هكذا ،يجد العرب أنفسهم اليوم ،وال سيما عرب المشرق ووادي النيل ،أمام
ثالثة تحديات بالغة الخطورة :التحدّي الصهيوني العنصري ،والتحدّي
اإلرهابي التكفيري ،وتحدّي تداعي الدولة ال ُقطرية وتواصل الحروب األهلية.
الى ذلك ،رافقت الحروب األهلية وزادتها اضطرابا ً
ٌ
صراعات جيوسياسية
واقتصادية بين الواليات المتحدة وروسيا من جهة ،ومن جهة أخرى بين كلّ
منهما وتركيا وإيران ،ناهيك عن «إسرائيل» التي حاولت وتحاول اإلفادة من
االشتباكات اإلقليمية المستعرة الستكمال مشروعها التوسعي االستيطاني.
يبدو أنّ احتدام هذه الحروب األهلية والصراعات اإلقليمية أرهق الالعبين
المشاركين فيها وح َم َل صغارهم ،كما الكبار الذين يدعمون بعضهم ويستنزفون

بعضهم اآلخر ،على البحث عن مخارج منها .في هذا السياق ،جرت اتصاالت
و ُن ّظمت مؤتمرات للتوفيق بين أطراف المعارضة السورية ،الكثيرة التوالد
موحد يم ّثلها في مفاوضات مرتقبة تجري هذه
والتصارع ،بغية تأليف وفد
ّ
السنة في «جنيف ــــ .»3
من الواضح ان «جنيف ــــ ( »3في حال انعقاده) سيكون معن ّياً ،بالدرجة
األول���ى ،بمواجهة تحدّي اإلره���اب لكونه يهدّد مصائر الالعبين الصغار
كما مصالح الالعبين الكبار .لكنه لن يكون معن ّيا ً بتاتا ً بمعالجة التحدّي
الصهيوني العنصري التوسعي ،كما لن يتصدّى لتحدّي تداعي الدولة
القطرية ،إالّ في أضيق الحدود ،كالنواحي اإلجرائية المطلوبة لوقف إطالق
النار وإقرار الترتيبات الالزمة إلحياء اإلدارات واألجهزة الحكومية المسؤولة
عن األمن وتأمين المتطلبات الحياتية األولية للناس.
ال غل ّو في القول إنّ غياب الدولة أو تغييبها عامل رئيس في هزائم العرب
العسكرية وقصورهم السياسي وتخلّفهم االقتصادي واالجتماعي وفي
تواصل حروبهم األهلية وانحدارهم الى حال االنحطاط المزري .فهل يجوز،
والحال هذه ،أن يتركوا للقوى األجنبية أم َر تقرير مصيرهم ومستقبلهم ،كما
فعلوا سحاب َة قرون عشرة في ماضيهم غير التليد؟ ثم ،هل يجوز أن تبقى
القوى الوطنية الحيّة غائبة أو مغيّبة أو مستنكفة عن االضطالع بمسؤوليتها
التاريخية في ت��دارس أزمتنا المزمنة وحروبنا األهلية المتواصلة ،بغية
اجتراح الحلول والمناهج واآلليات والمؤسسات الكفيلة بإخراجنا منها ووضع

مجتمعاتنا على طريق النهوض والبناء والتنمية؟
ث ّمة حاجة وطنية استراتيجية الى أن تبادر القوى الحيّة ،أفرادا ً وجماعات،
الى االنخراط الجدّي ،العميق والمتواصل في مسا ٍر فكري وإجرائي متكامل ،في
نهج وحركة نهضويين يكفالن
ك ّل ُقطر ،كما على صعيد األمة ،من أجل اجتراح ٍ
إخراج العرب من انحطاطهم بمباشرة مهمة بناء الدولة (التي ما زالت غائبة
أو مغيّبة) في ك ّل قط ٍر من أقطارهم ،دولة مدنية ديمقراطية على أساس حكم
القانون والعدالة والتنمية.
ال نهاية للحروب األهلية ،وال أمن ،وال استقرار ،وال تنمية ،وال ازدهار ،وال
اكتناه للعلم والتكنولوجيا ،وال خلق وإبداع ،وبالتالي ال عدالة وطمأنينة خارج
اجتماع سياسي تؤطره وتحميه وترتقي به دولة مدنية ديمقراطية مبنيّة على
أساس المواطنة والمساواة أمام القانون وفي الفرص.
القوى الحيّة مدعو ٌة بال إبطاء ،محليا ً وعلى مستوى األمة ،الى مباشرة
النهوض بمهامها االستراتيجية السالفة الذكر ،والخروج الى الرأي العام،
وخصوصا ً الى مجتمع أهل القدرات والكفاءات والخبرات ،بحلو ٍل ومناهج
وآليات ومؤسسات كفيلة بوضعنا على طريق النهوض والبناء واإلنجاز.
الى ذلك ،لن يفوت أهل النخبة الملتزمة في القوى الحيّة التنبّه الى خمس
تتوجب مراعاتها ،وبالتالي تحقيقها تدريجيا ً في سياق
مهام استراتيجية
ّ
المشروع النهضوي:
أوالها ،اعتماد الديمقراطية في إدارة التن ّوع االجتماعي واعتبار الوحدة

الوطنية داخل األقطار العربية القاعدة األساس في مواجهة مخططات التفكيك
والتفتيت والتقسيم والشقاق المذهبي.
ثانيتها ،بنا ُء كتلة تاريخية في ك ّل قطر وعلى مستوى األمة من جماهير
وكوادر التيارات والقوى الحيّة صاحبة المصلحة في إقامة الدولة المدنية
ٌ
شرط الزم لمواجهة التحدّي الصهيوني العنصري والتحدّي
الديمقراطية
اإلرهابي التكفيري ولتحقيق المشروع النهضوي على الصعيدين القطري
والعربي.
ثالثتها ،اعتبار مواجهة «إسرائيل» وحلفائها الدوليّين واالقليميّين
والمحليين ضرورة سياسية واقتصادية وحضارية لضمان هزيمة القوى
الخارجية العدوانية واستكمال االستقالل الوطني والقومي وتعزيز اإلرادة
الشعبية.
رابعتها ،ضرورة تكامل األمة على المدى الطويل في دولة اتحادية (فدرالية
أو كونفدرالية) لتأمين متطلبات البقاء والنماء وتوفير الشروط السياسية
واالقتصادية للتعايش والمنافسة والتقدّم في عصر التكتالت القارية ،على ان
تكون البداية إقامة تكتل اقتصادي عربي ،أو سوق عربية مشتركة.
خامستها ،مباشرة التجدّد الحضاري بنقد ثقافتنا الماضوية واالنفتاح على
ثقافة العقل والحرية والديمقراطية والعلم والتنمية.
آمل أن ُتسهم هذه العجالة في توليد مناقشة موسعة في الموضوع.
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