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حمليات � /إعالنات

�سلف ّيو طرابل�س المعتدلون بين انتقادات «�أهل البيت» و�سيا�سة االنفتاح
يوسف الصايغ
لم يم ّر اللقاء الذي جمع عضو الهيئة االستشارية
في حركة أمل زكي جمعة مع عدد من سلفيّي طرابلس
في منزل مؤسس اللقاء السلفي في الشمال الشيخ
صفوان الزعبي م��رور ال��ك��رام ،فقد تع ّرض الزعبي
لهجوم عنيف من جهات سلفية اتهمته بـ«التشيّع»،
ولفتت الى انّ الزعبي ليس سلفيا ً إنما هو في نظر
أهل السنة في طرابلس عامة وأهالي التبانة خاصة
شخص مكروه منبوذ في المدينة ظاهَ ر أع��داء االمة
عليها».
وإذ اعتبرت تلك الجهات في بيانها «أنّ حركة أمل
شاركت في الحرب ض ّد أهل السنة في سورية وبشكل
علني» ،دعت الى توخي الحذر من هذه الخطوة التي
يسعى إليها مشايخ ضرار لكي يجعلوا قلعة المسلمين
طرابلس الشام مستباحة لحركة أمل (الشيعية) بعد
ان استباحها حزب الالت بطريقه غير مباشرة».
م��ن جهته هاجم رئيس جمعية «إق���رأ» الشيخ
السلفي بالل دقماق الزعبي دون أن يس ّميه ،واعتبر
في بيان له انه «لقيط ومدّعي تمثيل السلفية» ،الفتا ً
الى «أنّ المرجعيات السلفية ال تعترف به» ،واصفا ً
حركته بـ«المشبوهة» ،كما اعتبر انّ هكذا إجتماعات
تع ّد «بالونات إعالمية».
وفي حديث خاص لـ«البناء» لفت دقماق إلى أنّ
بيانه «جاء لتوضيح حقيقة من هو صفوان الزعبي
الذي ال يمثل شيئاً ،وهو ال وزن له بالنسبة إلى التيار

السلفي الذي ال يعتبره في صفه ،كما أنّ جماعته قامت
بعزله» ،وتابع« :نحن نهاجم أيّ شخص يرتكب
يخص العقيدة
أخ��ط��اء سياسية واجتماعية وم��ا
ّ
والمنهج إذا خالف ذلك».
ورأى أنّ «حركة أمل لن تنجح في اختراق الصف
السني كما نجح حزب الله الذي يعمل وفق تكتيك ذكي
وعقائدي ،ونحن لسنا ض ّد الحوار مع أحد ما لم يعتد،
لكن نحن نتحاور مع من يمثل فعالً على األرض ،فكيف
يت ّم الحوار مع من هو منبوذ من قبل التيار السلفي
الذي ال يملك تمثيالً موحداً».
وربط دقماق نجاح انفتاح حركة أمل بحال قدّمت
مساعدة حقيقية للمظلومية السنية وترك التعاون مع
خص المشاركة بالحرب في سورية،
حزب الله في ما ّ
مشيرا ً إلى أنه ستت ّم مشاورة القيادات السلفية لمعرفة
رأيها بخصوص القيام باستعراض األمور مع الرئيس
نبيه بري مباشرة ،ومحاولة كسر الجليد وإقناعه بان
يكون له دور وطني ال طائفي».

سياسة منفتحة

كرامي خالل استقباله الزعبي ووفد التيار السلفي

وفي سياق متصل تشير مصادر إلى أنّ لقاءات
تحضيرية وتمهيدية سبقت اللقاء الذي جمع عضو
الهيئة االستشارية في حركة أمل مع عدد من سلفيّي
طرابلس ،وهو ما يعتبر تط ّورا ً مه ّما ً ال سيما بعد انكفاء
عدد من القيادات السلفية المعروفة بمواقفها المتطرفة،
ما أفسح المجال أمام قيادات سلفية معتدلة
وفي سياق سياسة االنفتاح زار وفد من مشايخ

التيار السلفي في طرابلس ترأسه الشيخ صفوان
الزعبي ،الوزير السابق فيصل كرامي في دارته في
طرابلس ،ودار البحث حول األوضاع العامة في لبنان
والمنطقة ،ال سيما األوض��اع في طرابلس ،وعرض
الشيخ الزعبي لمروحة االت��ص��االت التي يقوم بها
على الساحة السنية والحوار اإلسالمي ـ اإلسالمي،

الزعبي يزور الشيخ شعبان على رأس وفد
وتحديدا بين تياره وبين قيادات من حركة أمل.
وفي وقت سابق زار الشيخ الزعبي على رأس وفد
األمين العام لحركة التوحيد اإلسالمي الشيخ بالل
شعبان ،حيث ت ّم التباحث في المستجدات السياسية
على الساحتين المحلية والدولية ،واعتبر المجتمعون
أنّ من واجب الحركات والجمعيات اإلسالمية العمل

الجا ّد وال��دؤوب لتوضيح الصورة النقية لسماحة
اإلسالم وعدله ورحمته وانّ الحملة اإلعالمية المركزة
التي تسعى لتشويه الدين اإلسالمي وإظهاره على انه
دين التوحش والرجعية ستبوء بالفشل ألنه دين الله
وقد تكفل بحفظه.
كما أثنى وفد اللقاء السلفي على جهود الشيخ

بالل شعبان في إنهاء الملفات القضائية للموقوفين
اإلسالميين والسعي النصافهم ،مقترحا ً عليه التعاون
في سبيل تقديم الخدمات االجتماعية والتوظيفية ألهل
طرابلس والشمال الذين شهدوا عقودا ً من الحرمان
والظلم ،وانّ هذا الظلم والحرمان لن يرتفع إال بتكاتف
مختلف القوى والمرجعيات السياسية.

تركيا وال�سعودية تتراجعان ( ...تتمة �ص)1
وفي األح��وال كلّها ،وفقا ً الستعراض السيد نصرالله
ل��ت��وازن��ات ال��ص��راع م��ع «إس��رائ��ي��ل» وال��خ��ي��ارات المتاحة
أمامها ،ف��إنّ «إسرائيل» في المأزق وليس المقاومة ،فال
خيارات لكسر توازن الردع الذي أنشأته المقاومة والذي
يحرم «إس��رائ��ي��ل» مما تحتاجه كي تفكر بحرب جديدة،
وه��و نصر حاسم وس��ري��ع ،ال ت��زال المقاومة تمتلك ك ّل
يوم المزيد من األسباب التي تجعلها أش ّد ثقة بقدرتها على
أي حرب مقبلة.
إلحاق الهزيمة بـ»إسرائيل» في ّ
في المقابل بدا لبنان يقارب السياسة الداخلية ،بعيدا ً عن
الملف الرئاسي ،بانعقاد هيئة الحوار اليوم بغياب الرئيس
سعد الحريري والعماد ميشال ع��ون ،وما قالته مصادر
متابعة عن تف ّرغ الحوار لتفعيل العمل الحكومي ،خصوصا ً
من باب ملف النفايات الذي عاد للتعثر مجدّداً.

نصر الله َي ِعد بانتصارات مقبلة

مع التركيز على الحاجة الماسة لبنانيا ً للمقاومة في حماية
لبنان وردع العدو ومنع الحروب ،وإجالال ً لقدسية المناسبة حصر
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطابه في ذكرى
الشهداء القادة بالخطر األساس («إسرائيل») ولم يع ّرج أو يُشغل
نفسه بأي ملف آخر ألن «إسرائيل» عندما تحضر بخطرها تتراجع
كل المخاطر األخرى ..لم يَرد السيد نصر الله أن ينزل بالنقاش
إلى ما دون هذه العناوين الكبرى واالستراتيجية وال تصغير
الوقائع أمام تفاصيل محلية قد ُترضي شهوة البعض لتوهّ م
الندية معه ،لكنه قرر أن يُحرمهم من مجرد الندية عبر إهمال
التفاصيل الصغيرة جدا ً هذه األيام أمام العناوين الكبرى التي
تناولها .وفي هذه النقطة خيّب ظن البعض في الداخل والخارج
الذي كان ينتظر ردا ً على هذا أو ذاك من الذين امتهنوا التصويب
على المقاومة وقادتها وشهدائها.
أعطى السيد نصر الله حلف المملكة العربية السعودية
وتركيا حقه بهول خسارته االستراتيجية في الميدان السوري
واضطراره في المرحلة الحالية أمام سقوط منطق األدوات إلى
االضطرار للنزول مباشرة إلى الميدان ،ورغم أنه تعاطى مع هذا
األمر كاحتمال ،لكن االستنتاج األهم الذي توصل إليه من خالل
هذا االحتمال أن قدومهم قد يؤدي إلى حل كل أزمات المنطقة عبر
هزيمتهم ولو كانت طويلة ،وعدم قدومهم سيؤدي إلى حل أزمة
سورية ولو كانت طويلة ،وفي الحالتين سينجح حلف المقاومة

في هزيمة هؤالء عبر االستمرار في إفشال أهدافهم.
ولفت السيد نصر الله إلى أن مسألة الحرب على داعش من
قبل ه��ؤالء ليس إال شماعة ،إما لتأكيد حضورهم على طاولة
التفاوض اإلقليمي – الدولي حول سورية وإما إلعادة ضخ الحياة
لمشروعهم المستمر لتدمير سورية ،علما ً أن السيد نصر الله
ح ّذر من أن تهور بعض هذه الدول قد يأخذ المنطقة إلى مواجهة
إقليمية وحتى عالمية.
تحدث األمين العام لحزب الله عن سورية وما تمثل في هذه
المعركة على أبواب اكتمال خمس سنوات من عمر الحرب .وقدّم
تأكيدا ً إضافيا ً على خيار المقاومة النهائي والمستمر بالدفاع
عنها بقداسة مقاومة «إسرائيل» ألن األهداف واحدة .وجزم أن
سورية ستبقى «عمود الخيمة» بالنسبة لمحور المقاومة وأن
ح��زب الله لن يتأخر عن خ��وض أي معركة في أي مكان على
قاعدة هذا اإليمان وهذه القناعة .وقال إن الشعب السوري هو
الذي يقرر قيادته وحكومته وخيارات دولته االستراتيجية وليس
أي أحد آخر .وأعلن باطمئنان أن تطور الميدان السوري هو في
مرحلة انتصارات حالية ووعد بانتصارات مقبلة في إطار الحرب
الطويلة التي تستشرف النصر من بعيد ،لكن طريق هذا النصر
ال زال حافالً بالتضحيات والمواجهات خاصة أن المتآمرين على
سورية يعاندون بالتسليم بهزيمتهم.
ولفت السيد نصر الله إلى أن «إسرائيل» ليست الوحيدة ذات
المشاريع في سورية ،فإلى جانبها هناك المشروع السعودي
والتركي واإلرهابي والقاعدي؛ وكل هذه المشاريع تصب في
المصلحة األميركية وهنا كان السيد واضحا ً عندما أكد أن هذه
المشاريع فشلت.

مصافحات ميونيخ األخيرة

وف��ي العنوان الخليجي وم��ن خ�لال ال��ق��راءة «اإلسرائيلية»
لمجموعة التحالف مع الخليج العربي ،حذر السيد نصر الله من
أن تشريع األبواب العلنية أمام «إسرائيل» في العالمين العربي
واإلسالمي على قاعدة الحقد على إيران وحلف المقاومة ستكون
نتيجته الحتمية ضياع قضية فلسطين التي تمثل ذروة بالنسبة
لعدوان «إسرائيل» على الس ّنة بالتحديد ،حيث تقع مسؤولية هذه
وخص السعودية بالذات وغمز
الجريمة على عاتق دول الخليج
ّ
من مصافحات ميونيخ األخيرة التي ال تشكل سوى رأس جبل
الجليد في مساحات التالقي والتحالف غير المعلن بين بعض
هذه الدول و«إسرائيل» ،متوقفا ً باستهجان أمام سلوكيات الدول
ّ
ويحضرون أنفسهم ليكونوا
الخليجية مع العدو وهم يصافحونه

ِه ُبوا ّ
كل ج�سمي ( ...تتمة �ص)1
حول الكيفية التي من خاللها نستطيع استنهاض
أهلنا في الجنوب .كان الشيخ م ّتقد الحواس والذهن،
يمتلئ بالحماسة ويريد تحطيم العدو اليوم قبل الغد.
اتفقنا في نهاية الكالم على تجييش الناس انطالقا ً
من المساجد والحسينيات ،وناقشنا حتى في وسائل
وأدوات المواجهة (ح��ج��ارة ،قطع ال��ط��رق ،الزيت
الساخن ،قنابل البنزين).
في تلك الليلة والتي كان الوقت ما زال مبكرا ً لينعى
الشيخ نفسه .قال كالما ً عن شهادته ما زال يحفر
عميقا ً في ذاكرتي جعلني أترقب رحيله سريعاً.
أنا أجزم أنّ أحدا ً في طول البالد وعرضها لم يتوقع
هذه الثورة الجماهيرية المذهلة ،وهذه االنتفاضة
العارمة التي هبّت من معظم مناطق الجنوب وجعلت
اإلسرائيليين يندمون على اللحظة التي دخلوا
فيها وغرقوا في وحل الجنوب .أشهر بعد االجتياح
اإلسرائيلي وي��ق��وم ال��ش��اب أحمد قصير بعمليته
االستشهادية البطولية التي ح ّولت الحركة الشعبية
الغاضبة ضد االحتالل إلى مقاومة مسلحة.
من بيتي في البيسارية الذي غدا مقصدا ً للمقاومين
م��ن الجنوب وال��ب��ق��اع وب��ي��روت ،انطلقت عشرات
العمليات البطولية ضد أرت��ال العدو اإلسرائيلي
وحواجزه على طول الساحل من صيدا حتى صور،
وف��ي كل م��رة عندما يداهم اإلسرائيليون البيت ال
يجدون أثرا ً لرصاصة!
انتظمت األم���ور تدريجيا ً وب��دأ التنسيق بين
مجموعات الشباب المقاوم على نح ٍو أفضل .والحقيقة
لم تكن الهجمات ضد مواقع الغزاة تنطلق من غرفة
عمليات واحدة ،بل كانت بمبادرات فردية بمعظمها،
حتى تتالت اإلنجازات التي كانت تلهب خيال الناس
وتدفع الشباب لالنخراط أكثر فأكثر في صفوف
المقاومة.
بعد الشيخ راغ���ب ك��ان السيد ع��ب��اس يتقدم
الصفوف .ك��ان كتل ًة من الثبات ال تتزعزع وجعل
المقاومة تنبض بنبض جديد .يم ُّر على البيت ساعة
يشاء .الطابق العلوي كان غرفة عمليات فيه يجتمع
بكوادر المقاومة ،توضع الخطط للعمليات وينطلق
المقاومون لتنفيذها .في الثمانينيات وقبل أن تنتهي
الحرب العراقية اإليرانية ذهبت أنا والسيد عباس
إلى إيران وكان أحد اهتماماتنا أن نعمل خالل لقائنا
بالمسؤولين اإليرانيين على تأمين دعم مالي إضافي
بهدف رفع رواتب المجاهدين الذين كانوا يعانون
وعائالتهم من أوضاع اجتماعية صعبة .ولكن قبل
أن نبدأ باللقاءات الرسمية قمنا بجوالت على عدد
من المراكز الثقافية وألقينا كلمات في أكثر من احتفال
جماهيري ،وحدث أن هيّأ األخوة المنظمون زيارة إلى
جزيرة هرمز للقاء عائلة شهيد .وافقنا على الذهاب،
وانتقلنا من بندر عباس إلى هرمز حيث ركبنا متن
ّ
تعطل أحد محركاته ،بقينا
زورق سريع ما لبث أن
نسير ببطء حتى ح ّل الليل وخيّم ظالم دامس علينا.
أخذنا األخ��وة في سيارة توقفت عند بيت متواضع
جداً .بعد الصالة قدم لنا أهل البيت عشاء خفيفا ً ثم
تحدّث رب األسرة الذي فاجأنا بكالمه عندما قال إنّ

ستة من أوالده قد استشهدوا والسابع ها هو أمامكم
مصاب بإعاقة دائمة (مقطوع الرجلين) .كان األب
شديد الصبر واالحتساب على شهادة أوالده ،مليئا ً
بالفخر واالع��ت��زاز .ومع ذلك لم يُظهر امتعاضا ً من
حالته المعيشية .هنا همس السيد عباس في أذني
قائالً« :أنا أخجل أن أطلب دعما ً ماليا ً وحال هؤالء
الناس أتعس من حالنا .أن��ا أرى أ ّن��ه يجب علينا
نحن أن نقدّم المساعدة ال أن نطلب من اإليرانيين
المساعدة» .عُ دنا إلى طهران ونحن في حالة ذهول
من تضحيات هذه العائلة وفي حياء من أنفسنا على
قليل ما نقدّم حتى لو كان العالم يرانا األكثر تضحية
ووضعنا األكثر مأساوية بسبب االحتالل اإلسرائيلي.
في األحوال كلّها ،كانت اإلمكانيات ضئيلة ولكن
الروحية والمعنويات عالية .لم تكن هناك مراكز
للمقاومة كما هي الحال اليوم .كان منزلي مركزا ً
ومأوى ومالذا ً لك ّل من أراد أن يتوجه لقتال الصهاينة.
ه��ذا البيت م� َّر عليه معظم ك��وادر المقاومة ،وكان
معبرهم إلى الجهاد أو الشهادة ،ومنهم عماد مغنية،
وأذك��ر أ ّن��ه كان ذات ليلة مدعوا ً من قبل ابني على
اإلفطار ،فلم يجد هو وبقية المقاومين سوى البيض
المقلي يسدّون به جوعهم .فبدأ الك ّل بالتندّر والمزاح
شحا ً بقدر ما كان
على هذا اإلفطار الذي لم يكن حينها ّ
زهدا ً من مقاومين تخلّوا عن ملذات الدنيا كلّها ،واألمر
ذاته فعله معنا الحاج عماد في إفطار أقامه لكوادر
المقاومة في ملجأ من مالجئ الضاحية ،فبعد أن
صلينا صال َتي المغرب والعشاء لم نجد شيئا ً نمأل
به ِمعَ دَنا الخاوية سوى علب (التوون) المنثورة على
األرض والبطاطا المسلوقة ،تأس ّيا ً بالمجاهدين الذين
كان هذا هو طعامهم اليومي.
علي ذات ي��وم وكنتُ أش��ارك في مؤتمر في
م � ّر ّ
العاصمة اإليرانية طهران جلسنا نتحدث قرابة
ثالث ساعات أو أكثر عن المقاومة وأساليب القتال.
كان ذهنه نقيا ً كاأللماس ولديه فضول ليتع ّرف على
المزيد .يستمع ،يسأل ،يحاور وهو يتك ّوم حياء على
بحرج من أسئلته أو
مقعده حتى أ ّنه ال يُشعر جليسه
ٍ
ملل قد يكون تسلّل إليه.
بعد أيام ركبنا معا ً الطائرة من طهران إلى مشهد
لزيارة اإلم��ام الرضا (ع) .في الطريق يتنقل بين
صديق وآخر يتحدث معه وفي محيّاه بسمة طفولية
رائعة تلبي عند عارفيه حاجة إلى السكون والطمأنينة
واألنس .وفي الباص الذي أقلنا من الفندق إلى مقام
اإلمام (ع) طلب أحدهم من عماد الذي ظ ّنه البعض
إيرانياً ،خصوصا ً أ ّنه كان يُع ّرف عن نفسه بـ(الحاج
علي شاش) أن يسمعنا بصوته الجميل ندبية شجية
فراح يردد:
ه��ب��وا ك��ل جسمي وروح����ي  /ف���داء للجنوب
الجريح.../
وكأنه كان يوصينا بنفسه بأن نهب جسمه وروحه
للجنوب الجريح .وهكذا كان .فعماد وهب ك ّل جسمه
وروحه لهذا الجنوب ،مثلما فعل السيد عباس وقبله
الشيخ راغب!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

أصدقاءه ،ولم يتردد السيد نصر الله في إطالق صفة الخونة على
مَن يصادقون العدو.

المقاومة تمتلك القدرات
الهجومية والدفاعية

أما بالنسبة إلى مسألة الحرب مع «إسرائيل» ،أكد السيد نصر
الله ولو بشكل مر ّمز على مخاوف «اإلسرائيليين» من امتالك
المقاومة القدرات الهجومية والدفاعية الجديدة مع الحفاظ
على سياسة الغموض البناء في هذه القضية ومارس هوايته
الهادئة في الحرب النفسية على «اإلسرائيليين» بدءا ً من القيادة
ممثلة برئيس األرك���ان الحالي غ��ادي ايزنكوت وه��و صاحب
«عقيدة الضاحية» ،وصوال ً إلى الساسة والمؤسسة العسكرية
ومراكز األبحاث .وهذه الحرب النفسية كانت عبر استعراض
قدرات خالقة للمقاومة وطريقة تعاملها مع حاويات األمونيا في
مرفأ حيفا عبر سالح الصواريخ ،الفتا ً إلى ما يتداوله «خبراء
«إسرائيليون» وما يقولونه من أن الهجوم على هذه يوازي قنبلة
نووية تماماً» .وهنا تقول المصادر المتابعة لـ«البناء» إن السيد
نصر الله توجه لـ«إسرائيل» :إياك اللعب بالنار والتفكير بحرب؛
فالحرب المقبلة ستكون الثالثة واألخيرة ،ألنها ستكون النهاية.
هذه العبارة لم يلفظها السيد نصر الله لكنها بدت م َت َ
ض َّمنة في
كالمه .ولفتت المصادر إلى أن مجرد أن يعيد السيد نصر الله
قراءة هذه المعلومات مرة أخرى على المأل ،بمناسبة ذكرى قادة
المقاومة الثالثة السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب
والقائد عماد مغنية فإنه يضفي على هذه المعلومة «اإلسرائيلية»
بعدا ً نفسيا ً وواقعيا ً رادع �ا ً يكفي إلشغال «اإلسرائيليين» في
تفسيراته لفترة طويلة.

الحوار اليوم على وقع عودة الحريري

على وقع عودة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى بيروت
وخطابه الهجومي ضد حزب الله وإطاللة األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله امسُ ،تعقد اليوم جلسة الحوار الوطني
في عين التينة ،وفيما أعلن الحريري مشاركته في الجلسة الـ36
النتخاب الرئيس في  2آذار المقبل ،لن يجلس اليوم إلى طاولة
الحوار التي سيغيب عنها رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع .وعلمت «البناء»
أن جلسة الحوار ستركز على ض��رورة تفعيل العمل الحكومي
وحل أزمة النفايات ولن تتطرق إلى الملف الرئاسي» .وأشارت

المصادر إلى «أن هذه الهيئة لن تستطيع أن تعود إلى ملف
رئاسة الجمهورية من جديد في ظل عدم توفر أي معطى والدليل
أن الرئيس الحريري ال يريد استغالل عودته لدخول الحوار
والتخفيف من حيوية العودة ،طالما أن الملف الرئاسي ال يزال
مكانك راوح».
وقال الحريري أمس ،في دردشة مع الصحافيين «يجب أال نقول
إن حزب الله ال يريد رئيسا ً بل إنه يستمهل ،أريد أن أضغط باتجاه
مشاركة حزب الله في جلسة النتخاب رئيس» .وأكد الحريري
أن تيار المستقبل ح ّر في ترشيح من يريد للرئاسة ،معتبرا ً أن
الرهان على مقاطعتهم للجلسة في حال انسحاب فرنجية لعون
غير صحيح ،قائالً «ليراهنوا كيفما يشاءون» .وجدد تأكيد أن
المصالحة بين رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس تكتل
التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون أمر جيد وحق جعجع
الدستوري أن يرشح مَن يريد وحقي أنا أن أرشح من أريد.

التوازن الوطني قوة الردع الداخلية

وأكدت مصادر مطلعة مقربة من الرئيس الحريري لـ«البناء»
أن حزب الله «ال يستعجل انتخاب رئيس الجمهورية ،فهو ينتظر
التطورات الميدانية في سورية  ،واللقاء السعودي – اإليراني»،
الفتة إلى «أننا نعلق اآلم��ال على لحظة تفرض نفسها على كل
األفرقاء للدخول إلى المجلس النيابي وتأمين النصاب وانتخاب
الرئيس» .وش �دّدت المصادر على أن ال أحد يستطيع أن يلغي
أحدا ً في لبنان أو يستثمر انتصاراته في حال انتصار المحور
الذي ينتمي إليه في سورية ،في الداخل ،فالتوازن الوطني هو
قوة الردع الداخلية التي تمنع حزب الله أو غيره من تخطيه ،وأي
ٍّ
تخط لحيّز اآلخر سيؤدي إلى حرب أهلية» .وجددت المصادر
التأكيد أن «تيار المستقبل لن يقاطع أي جلسة النتخاب الرئيس
أي�ا ً يكن المرشحون ،فهو ال يضع فيتو على أح��د ،مع التزامنا
بترشيح الوزير فرنجية» .وشدّدت على «أن عودة الحريري إلى
لبنان أمر طبيعي وبقاءه خارج لبنان أمر غير طبيعي فرضته
َ
موقفي الحريري من ترشيح الوزير
ال��ظ��روف ،وبرغم ثنائية
سليمان فرنجية ،وترشيح رئيس حزب القوات للعماد ميشال
عون ،فإن العناوين االستراتيجية متفق عليها داخل فريق 14
آذار الذي سيعمل على تقييم تجربته على مدى السنوات الماضية
واتخاذ العبر منها ووضع خطط جديدة».
وف��ي موقف روس��ي من االستحقاق الرئاسي ،ق��ال السفير
ألكسندر زاسيبكين الذي غاب عن احتفال البيال ،من بيت الوسط
بعد لقائه الحريري «نريد انتخاب الرئيس ولنا هذا التشجيع على

ال�س ّيد� :سنفوز ( ...تتمة �ص)1
 تصل قراءة السيد للمسار الديناميكي لألحداث وتطور المواجهات على ساحةالمنطقة انطالقا ً من المكانة المحورية والمركزية والحاسمة للحرب في سورية
وعليها ،إلى مفترق صار فيه األمر بين خيارين ،إما تورط األتراك والسعوديين ومن
خلفهما األميركي و«اإلسرائيلي» بالتنسيق مع القاعدة أو بدونه ،باقتطاع الجغرافيا
الموجودة بيد داعش ورفع العلم التركي السعودي عليها أو يافطة فصائل معارضة
تتبعهما ،أو التخلي عن ه��ذا الحلم أو الوهم والتسليم ب��أن المشروع العثماني
بنسخته العصرية قد فقد آخر األوراق ،والمشروع الوهابي السعودي بإعادة
تكوين سورية طائفيا ً قد انهار ،والمشروع «اإلسرائيلي» بتقسيم سورية قد سقط
نهائياً .وفي هذه الحالة قال السيد سنفوز بحرب سورية ،مطمئنا لمسار القضاء
على داعش وإمساك الدولة السورية بناصية العملية السياسية وتحقيق وحدتها
والفوز بالحرب على اإلرهاب .والخيار الثاني وفقا ً للسيد ،هو أن يتورط التركي
والسعودي في الجغرافيا السورية التي تسيطر عليها وح��دات داعش بالتنسيق
معها أو بدون تنسيق ،ودائما ً يكون األميركي و«اإلسرائيلي» جاهزين في الخلف،
ترجمة ألولوية التحدي الذي يشكله حلف المقاومة والتموضع في حلف إقليمي
مناوئ يضم تركيا والسعودية علناً؛ وفي هذه الحالة قال السيد سنفوز بحرب
المنطقة ،واثقا ً من أن مثل هذا التورط سيعني غرقا ً تركيا ً وسعوديا ً في حرب
ستنتهي بتغيير مستقبل األنظمة الحاكمة في البلدين المركزيين والمحوريين في
السياسات األميركية والرهانات «اإلسرائيلية» ،وتلك هي الوالدة المعاكسة لشرق
أوسط جديد مغاير كليا ً لألحالم األميركية واألوهام «اإلسرائيلية» ،وما قد يحول
دون السير في هذا الخيار هو السعي لتجنب هذه النتيجة المأساوية على أصحابه
ليس إال.
 دائما ً تحضر «إسرائيل» والمواجهة معها في ق��راءة صيرورة المواجهات،والتوازنات ،ومعادلة السيد هي أن «إسرائيل» لن تخرج للحرب على المقاومة
مجددا ً هذه المرة ،إال إذا ضمنت نصرا ً حاسما ً وسريعاً ،بعدما انتقلت من حرب
السحق إلى التطويق والتقييد والشيطنة والتشويه ،بأدوات محلية وإقليمية ودولية،
والمقاومة هنا وفقا ً لسيدها واثقة من قدرتها على الفوز في حرب االستنزاف
التي ُتخاض ضدها معنويا ً وأمنيا ً وديبلوماسيا ً وماليا ً وإعالميا ً بقوة صدقها
ومصداقيتها ونقائها ،وواثقة من قدرتها على منع العدو من فرصة التفكير بامتالك
لحظة يكون فيها النصر الحاسم والسريع ممكنا ً ولو على ال��ورق ،وما لديها من
مقدرات دفاعية وهجومية في كل مجال سيتكفل بضمان أن تبقى «إسرائيل» واثقة
من عجزها ،وتوازن الردع ممت ّد ومستدام في ظل حروب المنطقة وعبرها ،ويتغيّر
لمصلحة المقاومة في المناخات والمقدرات والجهوزية والخطط والمعنويات في
آن واحد ،خصوصا ً أن لدى «إسرائيل» من القنابل النووية المج ّهزة لتلقي صواريخ
المقاومة ،من مستودعات األمونيا في حيفا ومصانعها الكيميائية ،إلى مستودعات
الغاز ومفاعل ديمونا ،ومخازن الوقود في معامل الكهرباء والمرافئ وخارجها،
ما يجعل سالح الردع الف ّعال لـ«إسرائيل» منها وفيها ،طالما أن المقاومة تمتلك من
الصواريخ ما تضمن وصوله إلى هذه األهداف بدقة وإصابتها.
 أدّى السيد أم��ان��ت��ه ،وق���دّم ت��ق��ري��ره االس��ت��رات��ي��ج��ي وأل��ق��ى خطابه ف��ي حالاألم��ة ،وق��دم للقادة الشهداء كشف حساب معارك العام ،لكن كما العادة سيقرأ
اإلسرائيليون ،ويتم ّعنون ،ويتوقفون أم��ام كل حرف وفاصلة ،لكن الكثير ممن
يحملون ألقاب المفكرين والباحثين سيجدون الخفة واالستخفاف سبيلهم للتعامل
مع حجم العمق الذي ثقل به الخطاب.
ناصر قنديل

الجهات المعنية واألحزاب والفئات السياسية ،ولكننا نتصرف
ضمن حدود معينة ألن انتخاب الرئيس شأن داخلي» .وأشار
إلى أنه بحسب تقييمهم للوضع اآلن فإن هذا ممكن أن يكون قرارا ً
لبنانيا ً بغض النظر عما يحدث في المنطقة وعن نفوذ األطراف
اإلقليمية والدولية.

حدود الميثاقية
تقف عند المسيحيين!

ورفض تكتل التغيير واإلصالح بعد اجتماعه األسبوعي في
الرابية أي وصاية ،خصوصا ً تلك المتأتية من مخالفة اتفاق
الطائف ،مؤكدا ً أن المسيحيين شركاء كاملون في السلطة».
وسأل« :أين إرادة الـ  %86من المسيحيين وهل حدود الميثاقية
تقف عند المسيحيين؟».
وفي إطاللة الفتة شدد الوزير السابق جان عبيد على ضرورة
اإلفراج عن االستحقاق الرئاسي ،واعتبر بعد لقائه متروبوليت
بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس المطران إلياس عودة ،أن خير
الرئاسة عاجلها وليس االستعجال.

أزمة النفايات إلى الصفر

وفي ملف النفايات ،بات مؤكدا ً أن ال عالقة للسفارة الروسية
في معامالت ترحيل النفايات المفترض أن تكون بين الشركات
والجهات المختصة في روسيا في هذا المجال ،ال سيما أن ال
موافقة من السلطات الروسية على موضوع ترحيل النفايات.
وأكدت مصادر مطلعة على هذا الملف لـ«البناء» حصول عملية
تزوير بشأن االتفاق الذي حصل بين الحكومة اللبنانية وشركة
شينوك الروسية لترحيل النفايات إلى روسيا ،ولكنها رفضت
الخوض في تفاصيل ما حصل ،وأشارت المصادر إلى أن «البيان
ال��ذي ص��در عن السلطات الروسية واض��ح ويعبر عن حقيقة
الواقع» ،مؤكدة أن «االتفاق تم من دون علم السلطات المعنية
في روسيا» ،وحذرت المصادر من أن أزمة النفايات لم تتقدم نحو
الحل بل عادت إلى نقطة الصفر وتضع لبنان أمام أزمة جديدة ما
سيدفع الشارع مجددا ً إلى التحرك للمطالبة بحلول جذرية ألزمة
النفايات» .وعلم أن من أبرز األشخاص الذين عملوا على تسهيل
عمل شركة شينوك في روسيا «أبو فخر الدين» وهو ممثل النائب
وليد جنبالط في موسكو منذ أكثر من  20عاماً ،ومحمد علي
عجمي الذي اتهمته المحكمة العسكرية عام  1995بالتعامل مع
«إسرائيل» وهو ممنوع من دخول لبنان.

فلنبد�أ بالمطار ( ...تتمة �ص)1
ف��اإلي��رادات التي يمكن استحصالها من المطار
كبيرة ،بدءا ً من السوق الحرة الذي من المفروض أنّ
فترة تلزيمه قد انتهت ،بحصة زهيدة جدا ً للدولة،
أما إذا ت ّم تلزيم المطار بطريقة تحفظ حقوق الدولة
فترتفع حصة الدولة إلى أضعاف وأضعاف عما هي
عليه راهناً .وال تقتصر القصة على السوق الحرة
فقط .نحن نقدّر أنّ حصة الدولة من السوق الحرة
يجب أن تفوق الـ 60مليون دوالر سنويا ً في الح ّد
أدنى!
تفعيل الخدمات كافة في المطار ،من خدمة الـVIP
وغيرها ،التي من الممكن أن تؤ ّمن مدخوال ً أساسيا ً
للدولة ،وتلزيم خدمة الحمالين لقاء بدل ،وهذا يمكن
أن يؤ ّمن دخالً أيضاً ،كما زيادة رسم المغادرة من
 50ألف ل.ل .إلى  75ألف ل.ل .للدرجة السياحية،
ومن  75ألف ل.ل .إلى  100ألف ل.ل .لدرجة رجال
األعمال ،ومن  100ألف ل.ل .إلى  125ألف ل.ل.
للدرجة األولى ،شرط أن ال تؤثر الزيادة على أسعار
تذاكر السفر إلى لبنان والتي تعتبر األغلى مقارنة
مع عواصم المنطقة ،وه��ذا لن يت ّم ما لم تتحرك
وزارتا االقتصاد والنقل وجمعية حماية المستهلك
إلى مراقبة ما تس ّميه شركات الطيران ضرائب ،وهي
بالفعل أموال تتقاضاها الشركات لمصلحتها ،كما
االستقصاء عما يُس ّمى رسم الوقود اإلضافي fuel
 ،surchargeفمن غير الطبيعي أن تستم ّر الشركات
بفرض هذه المبالغ مع وصول برميل النفط إلى ما
دون الثالثين دوالراً.
ويبقى األه � ّم الحرص على إبقاء لبنان مقصدا ً
تنافسيا ً بين العواصم القريبة ،وهذا لن يت ّم في ظ ّل
ذهنية احتكارية تمنع التنافس في ك ّل شيء ،فالدول
كافة اقتنعت اليوم أنّ زيادة التنافس تؤ ّمن للمستهلك
السعر األفضل والخدمة األفضل ،إال في لبنان ما زلنا
نحافظ على االحتكارات بشكل غير مقبول أبداً.
يُضاف إلى ذلك العديد من األخطاء التي تعرقل
تطوير المطار إنْ من حيث الموضوع األمني ،وإنْ
من حيث الخدمة للمسافر ،وه��ذه مواضيع عملت
ج��اه��دا ً للسيطرة عليها والتوعية حولها ،وهذه
األخطاء المتع ّمدة والتي تسيطر عليها مجموعة من
المافيات ،وفي الواقع ليس من الصعب السيطرة
عليها ،ولكن ال نية حقيقية للسيطرة عليها كي ال
تتوقف مصادر الدخل التي تد ّرها ،ابتداء من موضوع
تقديم خدمات  Vipللمسافر بطريقة راقية مع تأمين
دخ��ل للدولة من ج��راء ه��ذه الخدمات ،وليس كما
يجري اليوم لجيوب المافيات التي تسرح على أبواب
الطائرات لمساعدة المسافرين المحظوظين مقابل
إكراميات.
ل��م ي��ت� ّم االس��ت��م��رار بما حاربنا ألج��ل��ه بتفعيل
عمل الشرطة السياحية في المطار واألسباب غير
معروفة ،علما ً أنّ القانون كما المرسوم رقم 1157
تاريخ  1991/5/2يحدّد مهام الشرطة السياحية
بتأمين راحة السياح عند دخولهم األراضي اللبنانية
وتسهيل تنقالتهم وحمايتهم من أيّ اعتداء أو أذى أأأو
استغالل يتع ّرضون له والسهر على تطبيق التعرفة

الرسمية المحددة.
وأما تاكسي المطار والتي هي في نظري من أه ّم
المشاكل التي تواجه السائح ،مجموعة من االنتهازيين
الذين رجعوا إلى طريقتهم التي كانت متبعة «قد ما
بتريد» ،وهم يفرضون بالنتيجة تعرفة تصل إلى
 100$وأكثر ،وهذه أضعاف التعرفة الرسمية بكثير،
من دون رقابة من أحد وال مَن يُحاسب .وكنا وصلنا
بعد اجتماعات عدة مع نقابة سائقي المطار إلى
سبل لتحديث الخدمة وتحديث السيارات وتركيب
شاشات داخلية وإعالنات خارجية وتأمين عمل لهذه
السيارات من المطار وإليه ،ولكن من تع ّود على سرقة
السائح صعب عليه تغيير عادته!...
أما اآلن وبعد أن تمكنا من وضع يافطة تعرفة
على مدخل مكتب وزارة السياحة في المطار ،إضافة
إلى شرطي سياحي في موقف التاكسي يسجل اسم
السائح والجهة التي يريد أن يذهب إليها ،واأله ّم أن
يُبلغه التعرفة ،ك ّل هذا توقف اليوم.
أما بالنسبة إلى الح ّمالين ،فما زلنا نرى الكتابات
والتصريحات في المطار التي تشير ب��أنّ خدمة
الحمالين من دون مقابل «نكتة الموسم» ،ونحن
نريدها بمقابل ولكن مقابل واضح المعالم ،والجميع
يعرف أنّ الشركة ال تدفع رواتب الح ّمالين ويكتفون
بإكراميات حسب رأس الزبون ،واألفظع من ذلك بأنه
في أوقات الذروة يُقام مزاد علني وال يقبل الحمالين
بتعرفة أق � ّل من  20دوالراً .الشركة و َم��ن وراءه��ا
معروفون ،وتبقى ه��ذه الخدمة ابتزازية ول��زوم
ما ال يلزم يمكن تحديد تعرفة واضحة يعود قسم
منها للدولة.
وفي موضوع آالت الكشف عن الحقائب ،أنا دائما ً
أسافر عبر المسارب العادية وال أستعمل صالون
الشرف أو مسارب خاصة ،ولو استعمل المسؤولين
لتحسنت خدمات
كافة في لبنان المسارب العادية
ّ
المطار بنسبة كبيرة ،وخالل ك ّل سفراتي لم أر ولو
مرة واحدة اآلالت تعمل كلها في وقت واحد ،وكأنّ
الموظفين يستمتعون برؤية الطوابير التي تمت ّد
عشرات األمتار ،ومع الطوابير تأتي المساعدات
علي الموظفون
والسمسرات ،وكم من مرة عرض
ّ
تخطي الطابور فرفضت.
ويبقى بالطبع أن يخضع أيّ مشروع أو تحديث
أو ش��راء م��ع��دات ف��ي مطار ب��ي��روت إل��ى مناقصة
شفافة ،فمن خ�لال خبرتي في وزارة السياحة،
أرى أنّ أيّ عقد في مطار بيروت ،تخضع األسعار
فيه لنسبة كبيرة من العموالت .وبالتالي يجب أن
يت ّم اإلعالن بوضوح وشفافية عن األسعار والعقود
ونشرها على اإلنترنت ،على أمل أن يت ّم اإلفراج عن
قانون الحق في الوصول إلى المعلومات العالق في
أدراج رئاسة الحكومة.
إنّ المطار هو التجربة الحقيقية لنيتنا االنطالق في
اإلص�لاح ،فمتى يت ّم كسر المافيات والمحاصصات
والفساد هناك ،نكن خطونا الخطوة األول��ى على
طريق كسرها في لبنان كلّه.

فادي ع ّبود

