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الحليف الم�سيحي «ي�صفع» ال�سعودية في حملتها ّ
�ضد حزب اهلل

«�سيناريو م�ضايا»...
كذبة الكيماوي تتجدّ د

 روزانا ر ّمال

 يوسف الصايغ
يبدو أنّ سيناريو حصار مضايا المزعوم واتهام المقاومة
بالوقوف خلفه لم يأت من عدم ،خصوصا ً عندما نجد أنّ جهات
في لبنان كـ»هيئة علماء المسلمين» و«الجماعة اإلسالمية» التي
ت��دور في فلك آل سعود والوسائل اإلعالمية الفتنوية التابعة
لهم ك��ـ»ال��ع��رب��ي��ة» وآل ث��ان��ي ك��ـ»ال��ج��زي��رة» و«ال��ع��رب��ي الجديد»
وبعض الوسائل اللبنانية ،وما إلى هناك من جهات تعمل على
بث السموم اإلعالمية واألحقاد الطائفية تتف ّرغ كليا ً للحديث عن
حصار مضايا وتحميل المقاومة والقوات السورية المسؤولية
عن ذلك.
لكن وبعد الكشف عن زيف الحملة اإلعالمية التي ت ّم العمل
على ترويجها عبر الفضائيات والمواقع اإللكترونية ووسائل
التواصل االجتماعي المشار إليها سابقاً ،ما يعني أننا أمام فشل
إعالمي جديد لتلك الوسائل والجهات المح ّرضة على المقاومة
ومحاولة التشويش على الدور الذي تقوم به الى جانب القوات
ال��س��وري��ة المسلحة ف��ي ال��ت��ص��دّي ل�ل�إره���اب واق��ت�لاع��ه ،في
وقت تتجاهل هذه الوسائل اإلعالمية المجازر التي ترتكبها
المجموعات اإلرهابية من «داع���ش» و«ن��ص��رة» وغيرها بحق
الشعب السوري ،فلماذا التركيز على مضايا وفي هذا التوقيت
بالذات ،بينما لم يأت أحد على ذكر الفوعة وكفريا المحاصرتين
منذ أكثر من ثالث سنوات ،أو ليس هؤالء مواطنين سوريين
مسلمين ،أم أنّ والءهم للدولة السورية ُيع ّد سببا ً كافيا ً لعدم
اإلضاءة على معاناة أبناء الفوعة وكفريا ،وغيرها من المناطق؟
مما ال شك فيه أنّ السعودية باتت في موقف ال تحسد عليه
بعد جريمة إع��دام الشيخ نمر النمر واالنتقادات التي طالتها،
وعليه يبدو أنّ آل سعود ربما ظنّوا أنهم ينجحون من خالل
الترويج لحصار مضايا المزعوم واتهام المقاومة منفذا ً لهم
للتغطية وصرف األنظار عن فعلتهم البربرية ،بحسب توصيف
صحيفة «نيويورك تايمز» لجريمة إعدام الشيخ النمر ،وتناسى
ه��ؤالء أنّ مضايا تدخلها المساعدات الغذائية منذ أكثر من
شهرين ،لكن الجماعات المسلحة التي تدور في فلك السعودية
وفي مقدّمها «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» التي تقوم بابتزاز
األهالي من خالل عرض المواد الغذائية للبيع بأسعار خيالية،
فعلى سبيل المثال يت ّم بيع كيلو القمح بـ 80دوالراً ،مع العلم أنّ
هذه المساعدات أوصلتها جهات دولية بالتنسيق مع الحكومة
ال��س��وري��ة ،فمن ي��ك��ون ال��م��ج��رم وال��م��س��ؤول ع��ن تجويع أهل
مضايا وأطفالها ،مع اإلشارة الى أنّ الصليب األحمر الدولي،
وهو منظمة إنسانية محايدة ،أكد إخالء جميع الحاالت الطبية
الحرجة من مضايا وكفريا والفوعة ،كما نفى ح��دوث مجاعة
ف��ي مضايا ،م��ا ي��دح��ض بالتالي م��زاع��م الجماعات المسلحة
التي تتلقى السالح من السعودية وتركيا وقطر ،فكيف يدخل
السالح الى اإلرهابيين في مضايا وال يدخل الغذاء؟
يعيد «سيناريو مضايا» الى األذهان ما ت ّم ترويجه عن قيام
القوات السورية باستخدام األسلحة الكيماوية في الغوطة في
محاولة الستجالب تدخل عسكري غربي في س��وري��ة ،لكن
سرعان ما تبدّدت تلك األوهام وظهرت حقيقة األكاذيب التي ت ّم
ترويجها آنذاك ،أما اآلن وبعد الكشف عن زيف االتهامات ض ّد
المقاومة والقوات السورية بات واضحا ً أنّ آل سعود ،وبعد
فشلهم العسكري في سورية من خالل جماعاتهم المسلحة ،ها
هم يفشلون إعالميا ً في فبركة سيناريو مجاعة مضايا للتغطية
على جريمة إع���دام الشيخ النمر م��ن جهة ،وم��ن جهة أخرى
الستجالب التدخل العسكري األجنبي في سورية على غرار
ما حصل ُبعيْد «كذبة الكيماوي» قبل عامين في محاولة جديدة
إلحباط المساعي المبذولة لح ّل األزمة السورية.

الراعي :من العار اتخاذ
المواطنين دروع ًا ب�شرية
دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي السياسيين إلى القيام
«بواجبهم األساسي ب��دءا ً من انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل إلعادة
إحياء المجلس النيابي والحكومة».
وقال الراعي خالل ترؤسه قداس األحد في الصرح البطريركي في بكركي:
«يجب تحرير جميع الناس من ك ّل ما يعيق نموهم الروحي والبشري،
االقتصادي والثقافي ،االجتماعي والمعيشي» ،متوجها ً إلى «حكام الدول في
الشرق األوسط وفي األسرة الدولية لكي يوقفوا الحروب وويالتها وجرائمها
وفتكها المتنوع بالمواطنين اآلمنين ،في فلسطين والعراق وسوريا واليمن
وفي المملكة العربية السعودية المهددة والعمليات اإلرهابية المسنودة في
مصر وليبيا وسواها».
وقال« :يكفي هدما ً وقتال وتهجيرا ً من أجل مصالح اقتصادية وسياسية
واستراتيجية .وليخافوا الله في عباده .وإنه لمن العار اتخاذ المواطنين
دروع�ا ً بشرية وقتلهم والقضاء عليهم جوعاً ،كما هو حاصل في مضايا
ّ
يحق للمجتمع الدولي عدم االلتزام بك ّل قواه
والفوعة وكفريا وسواها .ال
في ايصال المساعدات السريعة لهؤالء الذين يتضورون جوعا ً وفي فرض
وقف إطالق النار وإيقاف المدافع والقنابل ،وإيجاد حلول سياسية تبلغ إلى
إحالل سالم عادل وشامل ودائم في المنطقة بأسرها».

ن�شاطات

سالم مستقبالً مطر والخازن
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في عين التينة ،مدير
مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف،
وعرض معه األوضاع في المنطقة.
كما التقى بري مندوب لبنان لدى األمم المتحدة السفير نواف سالم،
وبحث معه في األجواء الدولية المتعلقة بتطورات المنطقة.
وكان بري التقى وفدا ً من نقابة الصناعات الغذائية برئاسة النقيب
أحمد حطيط ،في حضور مسؤول مكتب المهن الحرة في «حركة أمل»
سامر عاصي ورئيس دائرة الهيئات االقتصادية في الحركة خليل شري.
وعرض الوفد أوضاع القطاع وبعض المطالب لتحسينه وتطويره.
 عرض رئيس الحكومة تمام سالم التطورات مع راعي أبرشية
بيروت المارونية المطران بولس مطر ،في حضور رئيس المجلس
العام الماروني الشيخ وديع الخازن.
واستقبل سالم الصحافي عادل مالك الذي قدم له كتابه «حرب
السنتين وبعد».

يتوالى الحراك التصعيدي السعودي المتوازي على
كافة األص��ع��دة بشكل مك ّمل لبعضه البعض سياسيا ً
يصب في وجهة
وديبلوماسيا ً وأمنيا ً لتنفيذ مخطط
ّ
الضغط على إيران وتحجيم موقعها ودورها مع بدء تنفيذ
االتفاق التاريخي مع حول برنامجها النووي ،ما سيؤدّي
ال��ى ب��دء تخفيف العقوبات األميركية المفروضة على
طهران ،مع ك ّل ما فرض على إيران تموضع جديد ورسم
خريطة تعامل وانطالق بالرؤية والنظرة من جوارها
ّ
غض النظر عن
مختلفة عن المرحلة السابقة ،اذا ما ت ّم
ّ
الشق اآلخر الذي يجعل من إيران وحلفائها قوة ال يُستهان
بها في الشرق االوسط ،مع التقدّم في سورية والعراق،
ومع قدوم الحليف الروسي ،وثبات حلفائها في اليمن
(أنصا الله) مع القوة االستراتيجية الكبرى لحزب الله.
إي��ران ق��وة كبرى فرضها الخضوع األميركي األخير
الستحالة تحدّي طهران في سحب حقها بامتالك القدرة
النووية ،وبعدما ما حان وقت ّ
فض هذا الخالف الذي
استم ّر لسنوات طويلة كانت السعودية فيها في أفضل
حال سياسي واقتصادي.
تواجه الرياض اليوم التف ّوق اإلي��ران��ي في الخليج
والمنطقة الممتدّة م��ن لبنان حتى اليمن بعنف غير
مسبوق يطاول ك ّل ما يمتّ لهذا التف ّوق بصلة ،ويبدو جليا ً
انّ الرياض تسعى الى عزل إيران عبر اإليحاء بأن الجوار
ال يرغب في تقبّل سلوكها ،او تقبّل هذا التف ّوق الذي تقبّلته
واشنطن ،وبالتالي فإنّ إيران غير مرغوب فيها ايضا ً في
ايّ تسوية مقبلة ،بل وال يمكنها ان تكون عامالً ايجابيا ً في
إنتاج السالم في المنطقة.
تبدو السعودية في ك ّل ما أقدمت عليه مع حلفائها او
شركائها في هذا التصعيد من «إسرائيل» – في استهدافها

لسمير القنطار – وتركيا التي اتفق رئيسها مع الملك
سلمان على الضغط على إيران في قمتهما األخيرة التي
دام��ت ليومين كاملين مؤخرا ً في ال��ري��اض ،تضع أمام
القرار االميركي معطيات تتحدّى فيها رؤية واشنطن في
تقبّل طهران شريكا ً للحلول ،وبهذا فإنّ تكتالً غير معلن
بين تركيا و«إسرائيل» والسعودية موجه بالدرجة األولى
إلى الواليات المتحدة يخطو خطواته أمام فرش أرضية
عزل ايران سياسيا ً بعدما فشل في عزلها اقتصاديا ً في
الفترة السابقة التي حافظ فيها ك ّل الجوار على العالقات
السياسية معها ،ليبدو أنّ إعدام الشيخ نمر باقر النمر
تصب في هذه
مخطط له جيدا ً ول��ه غاية رئيسية في
ّ
الخانة.
استهداف السعودية إلي��ران انسحب على حلفائها
يتحسب
ايضا ً وابرزهم حزب الله ال��ذي يبدو أنه كان
ّ
لهذه الهجمة الكبرى عليه ،وق��د اتضح ذل��ك من خالل
خطاب للسيد نصرالله مباشرة بعد اغتيال الشهيد
سمير القنطار ،حيث تناول موضوع الضغط السياسي
واالق��ت��ص��ادي على ح��زب الله والتصنيفات اإلرهابية
التي تقحمه فيها المنظمات التابعة لـ«إسرائيل» ودول
خليجية مستفيدة ،ال بل وتصنيفه كـ»منظمة إجرامية»،
هذا باإلضافة الى الحملة اإلعالمية وعزل قنواته ومنابره،
وفي هذا اإلطار استمعت السعودية بعد إعدامها للشيخ
النمر الى أكثر الخطابات تصعيدا ً من السيد نصرالله
الذي أعلن المملكة عد ّوة األمة والعالم التي ال تختلف عن
«داعش» في شيء.
ومن ضمن الخطط المتتالية التي استهدفت حزب الله
كان اتهامه بخلية إرهابية في البحرين ،ومن ثم اإليحاء
بمسؤوليته عن حملة التجويع في مضايا السورية،
وإظهاره واحدا من أبرز المستفيدين من الحرب السورية
تجارياً ،وص��وال ً إلى جمع وزراء الخارجية العرب في
القاهرة من أجل إدانة إيران في حرق السفارة السعودية

خفايا
خفايا
رأى نائب بارز أمام
زواره أمس أنّ البند
األول الذي يجب أن
يناقشه مجلس الوزراء
في جلسته الخميس
المقبل يجب أن يكون
«انسحاب لبنان من
جامعة الدول العربية»،
إذ ال يكفي التح ّفظ الذي
سجله وزير الخارجية
جبران باسيل على
البيان الذي صدر عن
مجلس وزراء الخارجية
العرب ،والذي اعتمد
التصنيف السعودي
للمقاومة بأنها
«إرهاب» ،في حين أنّ
هذه المقاومة هي التي
ح ّررت أرضنا المحتلة
وحققت بانتصارها
على العدو «اإلسرائيلي»
ما عجز عن تحقيقه
العرب مجتمعين منذ
نحو سبعين عاماً!...

في طهران وإدانة حزب الله وتصنيفه «إرهابياً».
تشعّ ب االزم��ة بسبب االشتباك االيراني والسعودي
ح ّتم على لبنان اتخاذ قرار باالبتعاد عن هذه المشاكل
وال��ع��ودة ال��ى اعتماد سياسة النأي بالنفس ،وه��ذا ما
قام به وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل من دون
تعطيل التضامن العربي ،لكن مع تأكيد أولوية الوحدة
الداخلية التي تبقى األه ّم بين اللبنانيين.
المفاجأة بالنسبة للسعودية تبدو أنها أت��ت فعالً
من وزي��ر الخارجية اللبناني ال��ذي كانت تراهن عليه
السعودية ربما في عدم اللجوء الى هذا الموقف لحسابات
داخلية او خاصة تتعلق بتياره او لليونة كان قد اظهرها
باسيل سابقا ً في ما كان قد تع ّرض له من حمالت تحدّثت
عن تقارب بينه وبين السعوديين ،لكن على ما يبدو فإنّ
حزب الله وحلفاءه في لبنان ايضا ً منسجمون مع بعضهم
البعض في ما يتعلق بالوحدة والعالقة مع السعودية
ومواجهة ما تفرضه قسرا ً على البالد.
صفع لبنان بمكانته الرئيسية في الحملة اإلعالمية التي
لها التأثير األبرز في المساهمة بأيّ حملة تشويه أرادتها
إلي��ران وح��زب الله المملكة السعودية ،وارس��ل رسالة
صارخة بسوء فهم عليها ان تعرف انّ عليها إعادة ترتيب
أفكارها على انّ لبنان لم يعد لقمة سائغة ،وانّ السياسة
فيه محكومة بتقاسم للسلطة وتجاذبات وحسابات ال
تعيشها في تجربتها البعيدة عن الديمقراطية.
نجح جبران باسيل في الحفاظ على الوحدة الداخلية،
رافضا ً باسم لبنان من التصويت على البيان الختامي
الذي ربط «حزب الله» باألعمال االرهابية ،موصالً رسالة
عربية معاكسة إلى الجمهور العربي المتابع لصورة
إرهابية أراد االجتماع ال��وزاري العربي إيصالها جزافا ً
بلسان س��ع��ودي ،ليأتي ال��ر ّد ه��ذه المرة عبر الحليف
المسيحي للحزب رافعا ً الموقف إلى مستوى المسؤولية
الوطنية العليا.

با�سيل :لنقطع ر�أ�س الفتنة التي ي�ستفيد الم�شنوق يزور عون وجنبالط :اتخذنا
الإجراءات الالزمة لالنتخابات البلدية
منها المترب�صون بدولنا و�شعوبنا
أك��د وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران
باسيل «أنّ االعتبارات الكبرى بالنسبة لنا هي
أولوية محاربة اإلرهاب وبذل ك ّل الجهود لذلك ال
سيما تخفيف ك ّل التوترات األخرى وعلى رأسها
التوتر السني ـ الشيعي ،والعمل على التهدئة،
لما في ذلك من مصلحة وطنية وقومية ،عربية
وإسالمية ومسيحية ،حيث أنّ المستفيدين من
هكذا توتر يبقيان إسرائيل وداعش».
وأعلن باسيل في كلمة ألقاها في االجتماع
االستثنائي لمجلس جامعة ال��دول العربية
على المستوى ال��وزاري ،الذي عقد في القاهرة
أمس« ،أنّ مشاركة لبنان في القمة هي تعبير
عن تضامننا مع المملكة العربية السعودية
ج��راء االع��ت��داءات التي تعرضت لها بعثتها
الدبلوماسية والقنصلية ف��ي الجمهورية
اإلسالمية االيرانية» موضحا ً «أنّ لبنان في
الوقت ذاته ال يتدخل بالشؤون الداخلية ألي
دولة».
وقال« :إنّ الموقف الطبيعي للبنان هو التقيد
بالشرائع الدولية وعلى رأسها شرعة حقوق
اإلنسان ،وباالتفاقات الدولية وفي صدارتها
اتفاقيتي فيينا للعالقات الديبلوماسية
والقنصلية.
بمعنى أنّ لبنان يقوم على الديمقراطية
والحريات العامة ويشجع عليهما ،وعلى حرية
التعبير ،وال يوافق إطالقا ً على أي قمع لها .إال
أنه في الوقت ذاته ال يتدخل بالشؤون الداخلية
ألي دولة عمالً برغبته بعدم التدخل من قبل أحد
في شؤونه الداخلية ،استنادا ً لميثاق جامعة
الدول العربية ومبدأ سيادة الدول وقوانينها
على أرضها».
ولفت باسيل إلى أنّ الموقف اللبناني يستند
إلى:
«أوالً :مصلحة لبنان العليا في الحفاظ على
استقرار المنطقة والحفاظ على وحدته الداخلية
ك��أول��وي��ة ق��ص��وى للحفاظ ع��ل��ى اس��ت��ق��راره

الداخلي.
ثانياً :المواثيق والمعاهدات والقوانين
والشرائع الدولية التي يلتزم بها لبنان.
ـ شرعة حقوق اإلن��س��ان :إنّ لبنان هو بلد
الحريات ويستنكر التعرض للحريات إال أنّ
الحرية التي ينادي بها لبنان ال تعني العبث
باألمن والسيادة ،وحرية التفرد حدودها حرية
الفرد اآلخر وتقوم على األخالق والقيم ،أما حرية
المجموعات فحدودها قوانين الدولة وسيادتها
والسلطة الشرعية المستمدة من خيار شعبها.
ـ معاهدتا فيينا للعالقات الديبلوماسية
والقنصلية :إنّ لبنان يدين انتهاك حرمة
المباني الديبلوماسية والقنصلية للمملكة
العربية السعودية في إيران وفقا ً لمعاهدتي
فيينا وال سيما المادة التي تقول« :تتمتع مباني
البعثة بالحرية ،ال يجوز أن تكون مباني البعثة
أو مفروشاتها أو ك ّل ما يوجد فيها من أشياء أو
كافة وسائل النقل عرضة لالستيالء أو التفتيش
أو الحجز ألي إجراء تنفيذي ،على الدولة المعتمد
لديها ال��ت��زام خ��اص باتخاذ كافة الوسائل
الالزمة لمنع االقتحام أو اإلضرار بمباني البعثة
وبصيانة أمن البعثة من االضطراب أو من الحط
من كرامتها».
ـ ميثاق الجامعة العربية :ان لبنان يرفض
أي تدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة
عربية من قبل أي دول��ة عربية ،ولكن من
منا يلتزم ذلك ،فكيف من قبل دولة غير عربية
وذلك باالستناد إلى المادة التي تقول« :تحترم
ك ّل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام
الحكم القائم في دول الجامعة األخرى ،وتعتبره
حقا ً من حقوق تلك الدول ،وتتعهد بأن ال تقوم
بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها».
وختم« :لنقطع رأس الفتنة التي لن يستفيد
منها س��وى المتربصين بدولنا وشعوبنا،
العدو اإلسرائيلي العنصري من جهة واإلرهاب
الداعشي التكفيري من جهة أخرى».

في إطار جولته على المراجع السياسية
للبحث في إج��راء االنتخابات البلدية ،زار
وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون ،في دارته في الرابية ،وبعد لقاء استم ّر
زه��اء ساعة قال المشنوق« :تشاورت مع
دول��ت��ه ف��ي مواضيع ع��دي��دة منها تفعيل
العمل الحكومي ،ث��م م��وض��وع االشتباك
اإلقليمي الكبير الحاصل في المنطقة ،وأخيرا ً
تحدثنا عن موضوع االنتخابات البلدية
التي تستحق في شهر أي��ار .ودولته مؤيد
بطبيعة الحال إلج��راء االنتخابات وعدم
القيام بالتمديد مرة أخرى ،ألنّ الناس تريد
التعبير عن رأيها وتنتخب من يناسبها،
خصوصا ً في المجال البلدي ال��ذي يفتح
الباب واسعا ً أمام الالمركزية اإلدارية التي
تسهِّل أمور الناس وتساعدهم على تطوير
قراهم ومناطقهم».
وأضاف« :في موضوع العمل الحكومي
يعلم دولته من مسؤوليته الوطنية أنّ هذه
األي��ام الصعبة تفترض المزيد من العمل
الحكومي والسعي إل��ى اكتمال النصاب
الدستوري في البلد .أما في موضوع األزمة
اإلقليمية فإنّ الرئيس عون ميال إلى التهدئة
وعدم االنغماس في هذا الصراع اإلقليمي
الذي ال يتحمله لبنان وال يستطيع التأثير به
وال تغييره ،يجب التخفيف عن الناس وأال
نحملهم فوق طاقتهم».
وبالنسبة إل��ى االستحقاق الرئاسي،
قال المشنوق« :لي رأي قلته من على هذا
المنبر منذ أشهر ،بأنّ هذا االستحقاق هو
دولي وإقليمي .هناك رأيان ،األول يقول إنه
استحقاق محلي والثاني يقول إنه استحقاق
دولي وإقليمي .في ما يعنينا ،نحن كجهة
سياسية ،ك��ان الرئيس سعد الحريري
صادقا ً دوما ً في مسعاه إلجراء االنتخابات

عون مجتمعا ً إلى المشنوق في الرابية
الرئاسية وكان صادقا ً في مسعاه إلكمال
النصاب الدستوري للنظام ،بحيث تصبح
الصراعات السياسية داخل النظام وليس
خارجه ،ودولة الرئيس عون مقتنع بصدق
الرئيس الحريري بهذا المسعى بصرف
النظر عن مسألة التسمية والمرشحين».
وردا ً على سؤال حول االنتخابات البلدية،
أج��اب المشنوق« :اتخذنا ك� ّل اإلج��راءات
ال�ل�ازم���ة ،وس����ؤال خ��اط��ر دول���ة الرئيس
عون هو الستكمال التشاور مع القيادات
السياسية الرئيسية في البلد ح��ول هذه
المسألة الحساسة ،نحن جاهزون الجراء
االنتخابات».
وعن االنتخابات الفرعية في جزين ،أكد
وزير الداخلية أنه تشاور بالموضوع مع
العماد عون

وأنه يجري العمل «على إيجاد الصيغة
المناسبة لدمج الموضوعين».
وأك����د ال��م��ش��ن��وق أنّ ط��اول��ة ال��ح��وار
«قائمة ومستمرة وستسمر ،وه��ي طاولة
الحوارالوحيدة في المنطقة التي بإمكانها
أن تخفف من األضرار قدر المستطاع».
وكان وزير الداخلية التقى رئيس «اللقاء
الديمقراطي» النائب وليد جنبالط ،في دارته
ف��ي كليمنصو ،ف��ي حضور وزي��ر الصحة
العامة وائل أبو فاعور.
ونقل المكتب اإلع�لام��ي للمشنوق ،عن
جنبالط أن��ه أب���دى «دع��م��ه م��وق��ف وزي��ر
الداخلية الداعي إلى إجراء االنتخابات في
موعدها» ،معلنا ً أنّ الطرفين اتفقا «على
ض��رورة تفعيل العمل الحكومي لما فيه
مصلحة اللبنانيين».

حزب اهلل :الحوار هو الإمكانية الوحيدة لتنظيم الخالفات
أك���د ح���زب ال��ل��ه أنّ ال��ح��وار «ه��و
اإلمكانية الوحيدة لتنظيم الخالفات»،
الفتا ً إلى أنّ المقاومة «فرضت نمطا ً
سياسيا ًجديدا ًجدياً،ومسؤوال ًوصادقا ً
لش ّد عصب الحياة السياسية».

فنيش

وف��ي ال��س��ي��اق ،رأى وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
أنّ «هناك فارقا ً بين أن نعبر عن موقفنا
السياسي ،وبين الذي ير ّد على موقفنا
السياسي بكيل االتهامات أو باستخدام
أسلوب ال يليق ،والقول إننا نتدخل في
شؤون السعودية».
وقال فنيش خالل لقاء سياسي في
بلدة شقرا« :إذا كان هذا بالنسبة لهم
هو مبدأ ،فنسألهم م��اذا تقولون عن
سورية ،أليس هذا تدخالً في الشأن
ال��س��وري ،وم��اذا تقولون عن إي��ران،
أليس هذا تدخالً في الشأن اإليراني،
وماذا عن هذا التحرك حول الموضوع
المفتعل أي موضوع مضايا ،أليس
هذا تدخالً في شأن سورية ،وبالتالي
دل على شيء فإنما ّ
ف��إنّ هذا إن ّ
يدل
على أنهم ال ينطلقون من ثابت ،وال
من مبدأ ،وال من قيمة ،بل يختارون ما
يناسبهم ،ويستخدمون األسلوب الذي
ال يليق بتنظيم الخالف السياسي ،وال
ينسجم مع أداء الحوار الذي هو نهجنا
المعتمد في مقاربة الخالف مع مختلف
القوى».
وأك��د أنّ «ال��ح��وار في بلد كلبنان
يتمتع بالحرية والتنوع هو اإلمكانية
الوحيدة لتنظيم الخالفات ،فإذا شاء
البعض أن يستمر به فأهالً وسهالً،
وإذا لم يشاءوا ،فهذا يعني أنهم هم من
الذين يتراجعون ويصدرون المواقف
ض ّد الحوار».

فياض

وأكد النائب علي فياض ،أنه «على

فنيش متحدثا ً في شقرا
الرغم من ك ّل التداعيات السلبية التي
يتحمل مسؤوليتها النظام السعودي،
والتي تنطلق في ذلك من عقلية تكفيرية
وطاغوتية ،إال أننا نرفض أن يأخذ
الموضوع طابعا ً مذهبياً ،ونصر على
حصر المسؤولية في زيادة التوترات
وال��ن��ع��رات واالض���ط���راب ب��االت��ج��اه
التكفيري الذي يعبر عن نفسه بداعش
والقاعدة وبالنظام السعودي» ،معتبرا ً
أنّ «ادّع���اء السعودية بأنها تواجه
داعش ال يعني شيئاً ،فهذا موقف يفتقد
الصدقية ،ألن هناك تضارب مصالح
بينهما في بعض الجوانب ،إضافة
إلى وج��ود مساحات مشتركة كبيرة
يتفقان عليها ،كما هو الحال بين داعش
والنصرة».
ورأى خ�لال رعايته حفل افتتاح
قسم أورام الدم واألورام السرطانية في
مركز النور في بلدة شقرا ،أنّ «النظام
السعودي يمارس سياسة تصعيدية
مجنونة دون أفق ،ويمعن في سياسة

...وصفي الدين في برج قالويه
تدمير منهجي لليمن ،ويوفر األرضية
المناسبة النتشار القاعدة ،كما أنه
يعيق الحل في سوريا ،ويسعى إلى
إب��ق��اء األزم���ة مفتوحة على حساب
المجتمع والدولة فيها ،ألنه نظام ال
يكترث بآالم اآلخرين ،وهو أيضا ً يعطل
انتخابات الرئاسة في لبنان ،ويتدخل
في شؤونه ،ويصادر حرية حلفائه».
وشدّد فياض على «أولوية تفعيل
عمل الحكومة وإعادتها إلى االجتماع
واإلنتاج في إطار دستوري وقانوني
وب��ح��س��ب اآلل��ي��ة ال��ت��ي ت��م ال��ت��واف��ق
عليها».

فضل الله

واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حسن فضل الله أنّ «من يقف
مع حق اإلنسان في التعبير عن رأيه،
يقف معه في أي مكان كان في العالم،
وأن م��ن يقف م��ع ح��ق اإلن��س��ان في
الحياة العزيزة الكريمة ،يقف مع أي

إنسان أيا ً كان انتماؤه أو طائفته ،إال
أننا لم نسمع صوتا ً ال من لبنان وال
من خارجه من الذين يدعون بالمعيار
األخالقي في الوقوف إلى جانب حقوق
اإلنسان ،يتحدث عن قرى في سورية
قابعة تحت نير الحصار التكفيري
الذي يمارس التجويع والقتل والتدمير
بحق أهلها منذ سنوات».
وشدّد خالل احتفال تأبيني في بلدة
شقرا ،على أنه «في مواجهة ما نمر به
من تحديات وصعاب ،علينا أن نتمسك
بالمعاييرالحاكمةعلىسلوكناوأدائنا،
وهي معايير الدفاع عن الحق والعدالة
والحرية وحقوق اإلنسان ،سواء كان
المرتكب نظاما كنظام آل سعود ،أو
دول��ة معتدية كالكيان اإلسرائيلي
الذي يعتدي على الشعب الفلسطيني،
أو سياسة هيمنة واستكبار كما تفعل
الواليات المتحدة األميركية».
ورأى فضل ال��ل��ه «أن��ن��ا ورغ���م ما
نواجهه من حرب كبرى في منطقتنا

يراد منها إسقاط بالدنا كما يحصل في
سورية والعراق ،إال أننا نشهد اليوم
تقدما ً في الميدان للمحور المناهض
للفتنة والتكفيريين وسياسة الهيمنة
األميركية ،وكما يعرف الجميع فإن
من يتقدم في الميدان يكون هو الذي
يغير المعادلة السياسية ،وه��ذا ما
تؤكده تجربتنا في لبنان ،حيث أننا
عندما ثبتنا ف��ي ح���رب  2006في
الميدان واستطعنا أن نهزم آلة القتل
اإلسرائيلية ،وتمكنا من تغيير المعادلة
السياسية ،وهو ما يرى نتائجه الجميع
في لبنان والمنطقة».

صفي الدين

وخ�ل�ال احتفال تأبيني أقيم في
بلدة برج قالويه لعلي نورالدين والد
عضو المجلس ال��م��رك��زي ف��ي حزب
ال��ل��ه الشيخ خضر ن��ورال��دي��ن ،أكد
رئيس المجلس التنفيذي في حزب
الله السيد هاشم صفي الدين «أنّ من

نتائج تجربة المقاومة أنها فرضت
نمطا ً سياسيا ً جديدا ً جدياً ،ومسؤوال ً
وصادقا ً لش ّد عصب الحياة السياسية
نحو قيم الحق والصدق ،وهذا ما نراه
اليوم وتثبته الساحة ،ونحن نفتخر
ونعتز بهذا النمط ،ألنه يعبر عن قيمنا
وصدقنا وثقافتنا».
ولفت إلى «أنّ التركيبة اللبنانية
انبثقت منها ثقافة أنتجت تجربة
وتركيبة سيئة ف��ي مواجهة العدو
اإلسرائيلي ،فحين كنا وما زلنا نقاوم
ونضحي ونقدم الشهداء والجرحى
والتضحيات من أجل كل لبنان ،كان
البعض يتحدث عن وجهة نظر في
ع��داوة اإلسرائيليين ،والبعض اآلخر
كان ال يستحي أن يم ّد جسور التعاطي
مع إسرائيل ويتعامل معها ،كما أنّ
البعض سخر ك � ّل تاريخه وأحزابه
في خدمة اإلسرائيلي ،وهناك ما هو
أسوأ من ذلك ،هو أنّ هؤالء وقفوا في
المواجهات والتحديات كما في حرب
ت��م��وز ع��ام  2006م��ع اإلس��رائ��ي��ل��ي،
وتحالفوا معه بوجه أهلنا وشعبنا
وقرانا ،بحيث أنهم كانوا شركاء في
كل ما حصل من مآس ومظالم ،واألسوأ
من ذلك كله أن يقبل هؤالء على أنهم
وطنيون وشركاء حقيقيون ،ولكنهم
وفي حال تحدث البعض عنهم بكلمة
خيانة فإنهم يثورون بالويل والثبور».
وس��أل« :إذا ك��ان ال��ذي تعامل مع
اإلسرائيلي ،وتآمر على شعبه ،وفتح
األبواب في بلده للعدو لينكل بالشعب
ويستهدفهليسخائنا،فمنهوالخائن؟
وفي المقابل فإننا كلما تحدثنا بذلك
يقولون لنا بأننا نخونهم ،ولكن أيهما
أصعب أن يخون شخص ما شخص
آخر ،أو أن يخون هذا الشخص بلده،
إال أنه لألسف فقد وصلنا إلى مرحلة ال
يستحي وال يخجل فيها البعض في أن
يكون بخدمة مشاريع أعداء البلد ،كما
أنه ال يستحي أن يطالبنا بوجوب أن
نحترمه ونقدره».

