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مواقف ّ
منددة بتفجيرات دم�شق وحم�ص:
ا�ستمرار المواقف الم�ستنكرة قرار الريا�ض:
«� 14آذار» ِّ
تنفذ الإمالءات ال�سعودية با�ستح�ضار خطاب الفتنة الحت�ضان الجي�ش في معركة �إنقاذ �سورية من الإرهاب
اس��ت��م��رت أم���س ردود ال��ف��ع��ل
ال��م��س��ت��ن��ك��رة ل��ل��ل��ق��رار ال��س��ع��ودي
المخصصة للجيش
بتجميد الهِبة
ّ
وقوى األمن الداخلي ،داعي ًة «قوى
 14آذار» إل��ى التوقف عن تنفيذ
اإلم�ل�اءات السعودية باستحضار
خطاب التصعيد الفتنوي ومحاولة
توتير ال��داخ��ل اللبناني وإث���ارة
الفتنة ،وأ ّك��دت أنّ ا ّتهام حزب الله
بالوقوف وراء إيقاف الصفقة إ ّنما
هو تعمية على الحقائق ،واستغالل
رخ��ي��ص لموقف غير م��ش � ّرف من
السعودية.

لقاء األحزاب

وفي هذا المجال ،اعتبرت هيئة
التنسيق في لقاء األح��زاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية
خالل اجتماعها الدوري في مق ّرها،
أنّ «قرار الحكومة السعودية إلغاء
الهِبة ،التي كانت قد أعلنت عنها
لتسليح الجيش اللبناني و قوى
األمن الداخلي ،إ ّنما يؤ ّكد بأنّ الهِبة
م��ش��روط��ة وه��دف��ه��ا اب��ت��زاز لبنان
والعمل على إخضاعه ليسير في فلك
السياسة السعودية وتأييد حربها
التدميرية ض�� ّد اليمن و شعبه،
ودع��م ق��وى اإلره��اب التكفيري في
سورية».
أض��اف��ت« :م��ن ال��واض��ح أنّ هذا
القرار السعودي يأتي تعبيرا ً عن
تفاقم ال��م��أزق ال��س��ع��ودي نتيجة
فشل الحرب اإلرهابية التكفيرية
ف��ي س��وري��ة ،وال��ت��ي ت� ّ
�ؤش��ر إليها
االنتصارات التي يح ّققها الجيش
ال��ع��رب��ي ال��س��وري وال��ه��زائ��م التي
تمنى ب��ه��ا ال��ج��م��اع��ات المسلحة
المدعومة سعوديا ً وتركياً ،كما أنّ
ال��ق��رار السعودي يعبِّر أي��ض�ا ً عن
الفشل في الحرب ض ّد اليمن وارتفاع
حجم الخسائر السعودية المادية
والعسكرية ،والتي أدّت إلى عجز
في الموازنة السعودية ناهز الـ100
مليار دوالر».
وأش�����ارت إل���ى أنّ «ال��ح��ك��وم��ة
السعودية عمدت من خالل قرارها
إل��غ��اء الهِبة واب��ت��زاز لبنان ،إلى
محاولة تصدير مأزقها إلى الداخل
اللبناني ،واإليعاز للقوى الموالية
ل��ه��ا ل��ل��ت��ص��ع��ي��د ض���� ّد ال��م��ق��اوم��ة
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية في
سياق سياسة الهروب إلى األمام».
وأ ّك��دت أنّ «مثل ه��ذه السياسة
التي تنتهجها السعودية وقوى 14
آذار لن تقود اّإل إلى تعميق مأزقهم،
ألنّ رهاناتهم على تغيير موازين
القوى اإلقليمية فشلت ،والمؤشرات
كلّها ت��ؤ ّك��د أنّ س��وري��ة وحلفاءها
باتوا أق��رب من أي وق��ت مضى من
تحقيق االنتصار على قوى اإلرهاب
والدول الداعمة لها .و لذا على قوى
 14آذار التوقف عن تنفيذ اإلمالءات
ال��س��ع��ودي��ة ب��اس��ت��ح��ض��ار خطاب
التصعيد الفتنوي ومحاولة توتير
الداخل اللبناني وإثارة الفتنة ،فمثل
هذا الخطاب ثبت فشله ،وال يحترم
مصلحة اللبنانيين في الحفاظ على
االستقرار وتجنيب لبنان االهتزاز».
ولفتت الهيئة قوى  14آذار إلى
أنّ «العروبة الحقيقية إ ّنما تكون

ب��ال��وق��وف إل���ى ج��ان��ب فلسطين
وشعبها وانتفاضتها ،وفي التصدي
لقوى اإلره��اب التكفيري ومساندة
المقاومة التي هزمت جيش العدو
وح ّررت األرض ،وتقوم اليوم بدور
رئيسي في محاربة قوى اإلره��اب،
دفاعا ً ليس فقط عن سورية العروبة،
وإ ّنما أيضا ً دفاعا ً عن لبنان وأمنه
واستقراره ووحدته الوطنية».

الصفدي والساحلي

م��ن جهته ،ناشد النائب محمد
الصفدي في تصريح «اللبنانيين
أن يحافظوا على المصلحة الوطنية
العليا بتأكيدهم انتماء لبنان العربي
والحفاظ على أفضل العالقات مع
الدول العربية ،وفي مقدّمها المملكة
العربية السعوية ،التي كانت دوما ً
وال ت��زال صاحبة األي���ادي الخيرة
وال��م��واق��ف الداعمة ل��وح��دة لبنان
واستقراره».
وق��ال« :لطالما كان لبنان رائ��دا ً
م��ن رواد ال��ع��روب��ة ،يقف دوم��ا ً مع
قضايا العرب المح ّقة وال يخرج عن
إجماعهم».
أض��اف« :أنّ التركيبة اللبنانية
المتنوعة أجمعت في وثيقة الوفاق
الوطني على انتماء لبنان العربي،
وال ب ّد بالتالي من أن تكون مواقف
الحكومة اللبنانية منسجمة مع
مقتضيات هذا االنتماء ،وحريصة
ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه ع��ل��ى أف��ض��ل
عالقات االح��ت��رام مع جميع ال��دول
الصديقة».
أ ّما عضو «كتلة الوفاء للمقاومة»
النائب ن��وار الساحلي ،فأ ّكد خالل
حفل أُقيم في بلدة البزالية البقاعية،
أنّ «الموقف السعودي بسحب الهِبة
ابتزاز بكل ما للكلمة من معنى».
وقال« :يريدون أثمانا ً مقابل هِ بة
مزعومة ل��م ت � َر ال��ن��ور أص�ل� ًا ،وهي
أكذوبة كبيرة ،ولم يكونوا في يوم
من األيام جديّين» ،الفتا ً إلى «أ ّنهم
منذ أكثر من سنتين وهم يسوِّفون
ويؤجلون ،والقرار كان مذبذباً .اّ
وإل
ّ
لماذا لم ن َر شيئا ً من هذه الهِبة».
وأشار إلى أنّ «من يريد أن يساعد
ال��ج��ي��ش أه�ل� ًا وس��ه�لاً ب���ه ،وم���ن ال
يريد محاربة اإلره���اب فال يختلق
أع��ذارا ً واهية وغير جديّة تفرح بها
إسرائيل».

«تج ّمع العلماء»

واعتبر «تج ّمع العلماء المسلمين»
في بيان ،أنّ «أمر عمليات من غرف
س���وداء ق��د ص��در بتوتير األج���واء
على الساحة اللبنانية ،مترافقا ً مع
تصعيد التفجيرات األمنية على
الساحة السورية ،والهدف من وراء
ذلك إشغال المقاومة والتأثير عليها
في حاضنتها الشعبية».
وقال« :إنّ الهِبة السعودية كانت
في األساس رشوة لفرنسا من أجل
موقفها في تعطيل االتفاق النووي
وفي الضغط على الساحة السورية،
ولم يكن الهدف أساسا ً تزويد الجيش
اللبناني بما يحتاج فعالً ،وعندما
وقع االتفاق النووي وحصل الدخول
الروسي على خط محاربة اإلرهاب
في سورية ،ولم يعد هناك من حاجة

للموقف الفرنسي ،ت ّم إلغاء الصفقة،
وليس لألمر عالقة بموقف لبنان في
الجامعة العربية أو أي أمر آخر».
وأ ّك��د أنّ ا ّتهام «جماعة  14آذار
ح��زب الله ب��ال��وق��وف وراء إيقاف
الصفقة إ ّنما هو تعمية على الحقائق
واس��ت��غ�لال رخ��ي��ص ل��م��وق��ف غير
م��ش� ّرف م��ن السعودية؛ أوالً ،ألنّ
السعودية لو كان ه ّمها حماية لبنان
لما ه ّمها موقف فريق من اللبنانيين
منها خصوصاً ،مع ادّعاء جماعتها
في لبنان أ ّنهم األكثرية ،وثانياً ،ألنّ
جماعة  14آذار تريد أن تعطي تبريرا ً
للسعودية لعدم قدرتها على إتمام
الصفقة نتيجة إفالسها ،وثالثاً،
أل ّنها تريد بهذا األسلوب إعادة وصل
ما انقطع بين جماعات  14آذار من
خالل هذا المب ّرر ،فال يضحكنّ أحد
على عقول اللبنانيين».
أض��اف« :أنّ
حجة  14آذار بأنه
ّ
موحد في مسألة
ال ُب � ّد من موقف
ّ
التضامن ال��ع��رب��ي ،ف��أي��ن ه��و هذا
التضامن وس��وري��ة قلب العروبة
النابض خارجه ،إنّ التضامن هو
في المواقف اإلجماعية من العدو
الصهيوني أو أي اعتداء خارجي على
بلد من البالد العربية كاعتداء تركيا
على سورية ،أ ّما في موضوع إسقاط
حكومة دولة من دون إرادة شعبها
فهذا ال يشمله ما يسمى التضامن
العربي وم��وق��ف وزي��ر الخارجية
جبران باسيل يأتي منسجما ً مع ما
أعلنته الحكومة من سياسة النأي
بالنفس في القضية السورية».
واستنكرت «ح��رك��ة األم���ة» في
بيان القرار السعودي «وال سيّما في
هذه الظروف التي يواجه فيها لبنان
حربا ً على المجموعات اإلجرامية»،
مؤ ّكدة أ ّن��ه «كما انتصر لبنان في
تموز  2006على العدو الصهيوني
بفعل التالحم بين الجيش والشعب
والمقاومة ،سينتصر اليوم في حربه
ض ّد المجموعات اإلجرامية».

السيِّد

بدوره رأى المدير العام السابق
ل�لأم��ن ال��ع��ام ال��ل��واء ال��رك��ن جميل
السيد ،في بيان ،أنّ ق��رار المملكة
العربية السعودية الذي صدر مساء
الجمعة الماضي «جاء في توقيته
ر ّدا ً ع��ل��ى ال��م��واق��ف ال��ت��ي ص��درت
خ�لال مقابلة الرئيس تمام سالم
التلفزيونية مع اإلعالمي مارسيل
غانم مساء الخميس ال��ذي سبق،
والتي جرى تفسيرها من السلطات
السعودية على أ ّنها تأييد رسمي
ل��م��واق��ف وزي���ر الخارجية جبران
باسيل خ�لال ال��ل��ق��اءات العربية،
وأ ّن��ه��ا تعبّر عن سياسة الحكومة
اللبنانية مجتمعة».
وأض���اف« :أنّ كل ما يُحكى عن
التباينات السياسية بين السعودية
وح���زب ال��ل��ه ه��و صحيح ،كما أنّ
معظم ما ُحكي عن مالبسات الهِبة
وتجميدها عمليا ً بعد وف��اة الملك
عبدالله ه��و صحيح أي��ض �اً ،ولكن
القرار الرسمي بإلغاء الهِبة ،كما
أنّ توقيت اإلع�لان عنه ،يرتبطان
حصريا ً بما سبق ذك��ره أع�لاه ،بما
موجهة إلى الحكومة
يش ّكل رسالة
ّ

اللبنانية لتعديل موقفها ،وليس
إل��ى ال��وزي��ر باسيل شخصياً ،وال
إل��ى ح��زب الله المعروف بمواقفه
السياسية الداخلية والخارجية منذ
سنوات إلى اليوم».
وأ ّك��د أنّ فريق «تيار المستقبل»
و« 14آذار» ،ال���ذي يعلم بعضه
بخلفيات توقيت القرار السعودي،
إ ّنما وجد فيه فرصة للملمة صفوفه
وتوحيد مواقفه وتناقضاته عبر
توجيه اللوم إلى حزب الله بالتسبّب
خص
ف��ي إل��غ��اء الهِبة .أ ّم��ا ف��ي م��ا
ّ
ال��م��زاي��دة اإلع�لام��ي��ة ال��ت��ي ص��درت
عن جعجع وريفي ،فهي تعود إلى
كونهما يلمسان الغضب السعودي
وامتعاض الرئيس سعد الحريري
من مواقفهما المشاكسة في موضوع
الرئاسة وترشيح النائب سليمان
فرنجيه ،بحيث أ ّنهما وجدا في القرار
السعودي فرصة السترضاء المملكة
عبر الهجوم على حزب الله والتملّق
إليها من أجل العفو عنهما ،وإعادة
وصل ما انقطع».
واعتبر أنّ «بيان  14آذار» أول من
أمس «والذي صدر على النحو شبه
المعتدل بنا ًء على رغبة الحريري،
ج��اء مخيّبا ً لجعجع ال��راغ��ب في
التصعيد والمبالغة ،ومحبطا ً لريفي
لجهة تجاهله وتجاهل استقالته ،كما
موجها ً إلى الحكومة لتصويب
جاء
ّ
مواقفها ،ف��ي حين أنّ م��ا ورد في
البيان المذكور لجهة وقف الحمالت
على الدول العربية والصديقة ،فإ ّنه
ال يُضير أ ّيا ً من األفرقاء اللبنانيين
ب��م��ن فيهم ح���زب ال��ل��ه ،ش���رط أن
يكون االلتزام شامالً للجميع ،بمن
فيهم ال��دول التي يتع ّرض لها تيار
المستقبل وحلفاؤه بإستمرار ومنذ
زمن بعيد ،بحيث أنّ سورية ومصر
وليبيا واليمن وال��ع��راق ه��ي دول
عربية أي��ض �اً ،كما أنّ إي���ران ،في
المقياس الرسمي اللبناني كما في
التوجه الشعبي ،إ ّنما تنطبق
معظم
ّ
عليها أيضا ً صفة الدولة الصديقة».

غندور

وقال «اللقاء اإلسالمي الوحدوي»
في بيان ،بعد جلسته األسبوعية
برئاسة رئيسه عمر غندور« :يمضي
االستثمار السياسي إللغاء الهِبة
ال��س��ع��ودي��ة إل���ى ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ق��دم
وس��اق ،ويستمر ال ّرمي على حزب
الله وال��ت��ي��ار الوطني ال��ح� ّر بزعم
أ ّنهما المتسبّبان في ضياع الهِبة
ال��م��زع��وم��ة ،بينما ُتشير الوقائع
واألرق���ام إل��ى أنّ الهِبة السعودية
لم تكن في أحسن الحاالت اّإل فكرة
وحبرا ً على ورق كما قال وقتها قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،ل ّوحوا
ب��ه��ا الس��ت��ج��رار م��واق��ف سياسية
مؤيّدة قد تحتاجها «مملكة الخير»
في اندفاعتها المتهورة في اليمن
والعراق وسورية ،وإقامة األحالف
العسكرية التي تريد تشكيلها على
خلفيات مذهبية وصوال ً إلى تفصيل
بدلة أكبر من قياسها».
وتو ّقف اللقاء عند استقالة وزير
ال��ع��دل أش���رف ري��ف��ي م��ن منصبه،
ووج���د فيها استقالة تحريضية
لجدوى انتخابية.

الت�سول»
«الدولة لي�س لديها �سوى
ّ

ّ
وهاب :من يلعب لعبة ال�شارع ف�سيتبهدل فيه
ح�� ّذر رئيس ح��زب التوحيد العربي الوزير
السابق وئام وهّ ��اب من «لعبة الشارع» ،وقال:
«إ ّي��اك��م واللعب فيها ،فاألمن خط أحمر ويجب
أن يبقى ،ومن يلعب لعبة الشارع سيتبهدل في
الشارع».
وناشد في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه ببئر
حسن ،الرئيس سعد الحريري أن «يأخذ الموقف
العقالني وينتبه ب��أنّ لبنان بحاجة لعودته
إلطالق ح��وار ،وليس للمشاركة في الفتنة التي
يريدها البعض».
وأشار إلى أنّ «قرار حرمان الجيش من الهِبة
السعودية هو ر ّد على دور الجيش في مواجهة
اإلرهاب».
أضاف« :ليس حزب الله من يعرقل العالقات
السعودية – اللبنانية ،أل ّنه لم يكن يوما ً اّإل وكان
لديه أجندة لبنانية ،وهو ليس وحيدا ً في هذه
المواجهة ،بل هناك قوى كثيرة ستكون إلى جانب
حزب الله في هذه المواجهة إذا أرادوه��ا ،أ ّما إذا
أرادوا الحوار ،فالحوار له طرق معروفة واألهم
عدم اللعب باألرض واألمن».
وأب���دى اس��ت��ي��اءه م��ن أنّ «ال��دول��ة اللبنانية
ليس لديها سوى التس ّول ،وكل ما تقوم به هو

وثيقة الحريري :ا�ستر�ضاء ال�سعودية
بهجوم على حزب اهلل و�إيران
في إطار المهرجانات التي يُقيمها الرئيس سعد الحريري في منزله ،والتي يتو ّلى خاللها بنفسه
إطالق المواقف التصعيدية ض ّد حزب الله وإيران كيل المديح للسعودية والعائلة الحاكمةّ ،
نظم
الحريري مساء أمس لقا ًء بعنوان «الوفاء للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي»،
ألقى خالله كلمة ك ّرر فيها مواقفه السابقة ،والتي تندرج في إطار استرضاء الرياض ،واختتمه بدعوة
الحضور إلى التوقيع على وثيقة بعنوان «التضامن مع اإلجماع العربي ،والوفاء للدول العربية
الشقيقة» ،وجاء فيها:
« - 1التزام لبنان ،شعبا ً ودولة ،موجبات اإلجماع العربي.
 - 2رفض الحمالت المشوِّهة لصورة لبنان ،والمسيئة لعالقاته األخوية مع أشقائنا في المملكة
العربية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 - 3مناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول مجلس التعاون
الخليجي عدم التخلّي عن لبنان ،واالستمرار في دعمه واحتضانه».
وبعد اللقاء وصف الحريري البيان الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء أمس بأنه «جيد ،وقد قام
الرئيس تمام سالم بعمل جيد جدا».
من جهة أخرى قال الحريري ردا ً على سؤال عن استقالة وزير العدل أشرف ريفي« :هذا شأنه ،هو
أراد أن يستقيل وقد استقال .أشرف ريفي صديق».

لحام
ّ

وفي هذا السياق ،قال بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس
لحام« :أمام أخبار التفجيرات اإلجرامية في
الثالث ّ
دمشق وحمص ،والتي أودت بحياة أكثر من مئة
وخمسين مواطناً ،وجرحت وش ّوهت أعدادا ً كبيرة ،ال
يسعنا اّإل أن نرفع أوال ً الصلوات ألجل راحة نفوس
شهدائنا األحباء وألجل شفاء المرضى في المشافي،
وألجل تعزية أهالي المفقودين .ونرفع الصوت ثانيا ً
أمام المباالة العالم ،كما قال قداسة البابا فرنسيس،
أمام مآسي الحرب في سورية وسواها والذي يهت ّم
بالمؤتمرات واللقاءات واإلحصائيات ،ولكن بأسف
تبقى بال نتيجة».
أضاف« :نصرخ بوجه العالم ونقول كفى! كفى!
كفى! ونقول لهم ما نردّده دائماً :فقط حلف عالمي،
عربي إسالمي مسيحي ،أوروبي أميركي وروسي...
ه��و الكفيل ب��أن ينتصر على «المسيح ال��دج��ال»
والوحش الطالع من غياهب كهوف األرض ،الذي
أصبح عد ّوا ً للبشرية كلها ،عد ّوا ً لقِيم إيماننا وتراثنا
وتاريخنا وحضارتنا.
أال فليسمع العالم صوت كنيسة سورية وصوت
أجراس كنائسنا ومآذان جوامعنا ،وصلوات أطفالنا
ومؤمنينا ولتقف آلة الحرب ولنسر معا ً يا شعوب
األرض في سبيل وطريق السالم .السالم هو النصر
الحقيقي».

حزب الله

َ
ودان «حزب الله» في بيان« ،التفجيرات اآلثمة
التي ن ّفذتها مجموعة من اإلرهابيين» ،ورأى في «هذه
الجرائم تماديا ً لإلرهابيين في الولوغ في دم المدنيين
واستفحاال ً في إجرامهم الذي ال يميِّز بين طفل وكبير
وبين رج��ل وام���رأة ،ف��ي تناقض غير مسبوق مع
كل الشرائع السماوية واألخ�لاق اإلنسانية» ،الفتا ً
إلى أنّ «ه��ذه التفجيرات اإلجرامية هي تعبير عن
العقلية اإلرهابية التي تتح ّكم برؤوس المخططين

قبالن

وأ ّك��د نائب رئيس المجلس اإلس�لام��ي الشيعي
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن ،أنّ «اإلرهاب التكفيري
في استهدافه المدنيين في حمص وري��ف دمشق،
�وج��ه رس��ال��ة دم��وي��ة إل��ى السوريين على تن ّوع
ي� ّ
مك ّوناتهم تح ِّتم أن يتصالحوا ويتضامنوا ويش ّكلوا
كتلة وطنية متراصة تتصدّى لإلرهاب ،وال تفسح
المجال لإلرهابيين للتسلّل لضرب أم��ن سورية
واستقرارها ،وأفضل ر ّد على هذا اإلره��اب يكمن في
احتضان السوريين لجيشهم والوقوف خلفه في
معركة إنقاذ سورية منه».
وطالب «اللبنانيين بوعي المخاطر المتأ ّتية من
اإلرهاب التكفيري ،الذي يهدّد لبنان وشعبه فينبذوا
الخالفات ويُقلعوا عن السجاالت ويلت ّفوا حول جيشهم
والقوى األمنية ،ليكونوا عينا ً ساهرة على أمن الوطن
واستقراره ،وعلى الجميع تقع مسؤولية دعم الجيش
اللبناني وتأمين العتاد واألسلحة وكل التجهيزات
المطلوبة ،فيبادروا إلى قبول الهِبات المقدّمة للجيش
ليقوى على القيام بمها ّمه الوطنية في الذود عن لبنان
ودفع األخطار عنه».

«الشغيلة» و«تيار العروبة»

واستنكرت قيادتا «راب��ط��ة الشغيلة» و«تيار
العروبة للمقاومة والعدالة االجتماعية» في بيان،
بعد اجتماعهما برئاسة األمين العام للرابطة الوزير
السابق زاهر الخطيب ،الهجمات اإلرهابية مؤ ّكدا ً «أنّ
هذه التفجيرات لم ولن تنجح في النيل من صمود
الشعب السوري ،وال في التغطية على انتصارات
الجيش العربي السوري».

لحّ ود :ال�ساعة ال�صفر اقتربت
وحينها لن ينفع الندم
لحود في بيان ،أنّ «الغيرة التي أبداها البعض على
رأى النائب السابق إميل ّ
السعودية تتنافى مع ادّعائهم السيادة ،وأظهرت أنّ والءهم األول هو للمملكة
وليس للجمهورية اللبنانية ،في حين يأتي أسف بعضهم الشديد على تو ّقف
الهِبة إ ّما ألنّ ذلك تسبّب بإضاعة الفوائد التي كانوا ينوون جنيها من تجميع
المبلغ في مصارفهم ،أو أل ّنها ف ّوتت عليهم عمولة انتظروها منذ سنوات لتمويل
الحزب الذي ينوون تأسيسه ،والذي بات اليوم يتيم المال بعد أن كان وسيبقى
يتيم األنصار».
حجة لعدم
واستغرب «هذه االنتفاضة دفاعا ً عن السعودية التي ابتكرت ّ
تزويد لبنان بهبة السالح المتأخرة منذ سنوات ،والتي تراجعت عنها السلطة
الحاكمة حاليا ً في المملكة قبل موقف لبنان الرسمي األخير ،الذي تح ّول إلى
قميص عثمان لعدم الوفاء بااللتزامات».
ورأى أنّ «على لبنان أن يتعلّم أنّ سياسة النأي بالنفس ال تنفع وهي ال
لحة اليوم إلى وقفة عز وإلى التصدّي لإلرهاب» ،مشيرا ً
تحميه ،بل الحاجة ُم ّ
إلى أنّ «األنكى أنّ البعض لم يكفه النأي بالنفس ،الذي ال يُرضينا ونراه دليل
ضعف ،بل يريدنا أن نكون في موقع ال��دول الداعمة لإلرهاب تحت عنوان
التضامن العربي».
وتابع« :قدّمت لنا روسيا طائرات ميغ  ،29بينما لم يقدّم األميركيون سوى
طائرات مروحية ،كما ُرفضت األسلحة اإليرانية في السابق بحجة العقوبات التي
كانت مفروضة عليها ،فما الذي يُعيق اليوم الحصول على هذه األسلحة؟».
وأض��اف« :إذا كان البعض يحرص على تذكيرنا يوميا ً ب��أنّ السعودية
ساعدت لبنان ،فإنّ سورية ساعدته أيضاً ،ولوال دعمها ودعم إيران للمقاومة
وتضحيات األخيرة لكان الجيش «اإلسرائيلي» يجول في شوارع بيروت ،اّإل إذا
كانت هذه رغبة البعض الدفينة».
ولفتَ إلى «أ ّننا أضعنا الكثير من الوقت في انتظار دول تدعم مجموعات
إرهابية بدل أن نلجأ إلى دول وقفت إلى جانب لبنان في محنه كلّها ،ووفت
بوعودها للبنان وساهمت بإعماره بعد عدوان تموز  ،2006من دون أن ُتم ِّنن
يوما ً أو يلقي علينا سفيرها دروس �ا ً في الوطنية والوفاء ،كما يفعل السفير
السعودي الذي يتو ّلى في هذه األيام دور مايسترو جوقة  14آذار ،التي تزداد
أصواتها نشازاً».
وتو ّقف عند «تهديد بعض الدول بترحيل اللبنانيين الذين ساهموا بإعمارها
وكان لهم فضل كبير في نم ّوها ،على مختلف األصعدة» ،مستغربا ً «أن يت ّم
التهديد وفقا ً لمعايير طائفية» ،الفتا ً إلى أنّ ما «يجري في لبنان والموقف
السعودي األخير يرتبطان مباشرة باالنتصارات الميدانية في سورية ،والتي
خلقت هلعا ً عند السعودية وحليفتها تركيا ،فق ّررت ج ّر لبنان إلى تصعيد
كورقة ضغط ،اّإل أ ّننا ِّ
نبشر المملكة وأبواقها اللبنانية التي سقطت رهاناتها
بأنّ
الساعة الصفر اقتربت،
على األحداث في سورية ،الواحدة تلو األخرى،
وما بعدها ليس كما قبلها ،وحينها لن تنفع بياناتهم وال تهديداتهم وال مزايدات
بعضهم عبر االستقالة ،وال ،خصوصاً ،الندم».

وتقدّمت القيادتان «بأح ّر التعازي من القيادة
السورية والشعب العربي السوري وأهالي الشهداء،
وحلفائهم» وتم ّنتا للجرحى الشفاء العاجل ،مؤ ّكدتين
مجدّدا ً «الوقوف إلى جانب سورية لتبقى دائما ً قلعة
العروبة والمقاومة».
من جه ٍة أخرى ،أ ّكد المجتمعون «أنّ إلغاء الهِبة
السعودية لتسليح الجيش وقوى األمن الداخلي،
يعود إلى أهداف سياسية ،أولها قطع الطريق على
الهِبة اإليرانية المجانية لتسليح الجيش».
ب���دوره استنكر «ت��ج� ّم��ع العلماء المسلمين»
«التفجيرات اآلثمة التي حصلت في منطقة السيدة
زينب وحي الزهراء في حمص» ،معتبرا ً أنّ «هذه
األعمال اإلجرامية ّ
تدل على بداية سقوط المشروع
اإلرهابي التكفيري ،ولن ينفع ذلك في إع��ادة خلط
ّ
مشغليهم ،بل سيزيد من تصميم
األوراق لمصلحة
الجيش والشعب واللجان في سورية لتحريرها كاملة
من اإلرهاب التكفيري اإلجرامي الذي بات قريباً».

النابلسي

َ
ودان الشيخ عفيف النابلسي التفجيرات ،ورأى:
«أنّ ي َد الغدر واإلجرام المستمرة منذ سنوات مص ّرة
على ارتكاب المزيد من المجازر في حق السوريين
اآلمنين ،وعلى استعمال كل سالح مح ّرم وكل وسيلة
التوحش عندما
بشعة ،وهي تلجأ إلى هذا النوع من
ّ
تتوالى الخسائر الميدانية التي أكسبت الجيش
السوري المزيد من االنتصارات ،وكبّدت اإلرهابيين
خسائر سياسية وميدانية فادحة» .
وأ ّك���د أنّ «المعركة ف��ي س��وري��ة مستمرة حتى
استئصال اإلرهاب وإعادة األمن واالستقرار إلى هذا
البلد الحبيب».

المؤتمر الشعبي

ورأى «المؤتمر الشعبي» أنّ التفجيرات اإلجرامية
« تعبير عن صرخة ألم م ّما ُتعانيه هذه القوى من
انحسار مشروعها وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها،
كما وتأتي في إط��ار عرقلة الحلول السياسية ما
يستدعي من كل القوى المعنيّة تسهيل الطريق أمام
هذه الحلول ،وليس تعقيدها».
ودعا المرجعيات اإلسالمية «إلى التنديد بنهج هذه
القوى ،وعزلها ،ورفع السدود العالية أمام كل محاولة
للعبث بوحدة المسلمين من أي طرف كان».

مراد �أ�شاد بمواقف �شيخ الأزهر

«االتحاد» :الم�شروع القومي
وحده الرافعة للأمة
أب��رق رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم م��راد إلى شيخ
األزهر الدكتور أحمد الطيب مؤيّدا ً مواقفه ،وم ّما قال« :تابعنا باهتمام كبير
ما صدر عن سماحتكم من مواقف إسالمية جامعة ،وتحذيركم من دفع
الساحة اإلسالمية نحو صراعات ذات طابع ديني تبتعد عن اإلسالم وروحه
السمح».
أضاف« :نحيّي فيكم عمق إيمانكم بجوهر الرسالة اإلسالمية التي ترتكز
إلى التوحيد بما يُعطي لإلسالم صورته الحقيقية كدين للرحمة واالنفتاح،
وه��ذا ليس غريبا ً عن سماحتكم وعن األزه��ر الشريف ،ودوره كمرجعية
إسالمية كبرى جامعة ،فنحن بحاجة إلى هذا ال��دور كي تستقيم حياتنا
اإلسالمية التي جاء بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ،ونصحِّ ح
الصورة التي تحاول رسمها قوى التط ّرف واإلرهاب».
وختم« :نش ّد على أياديكم ونقف إلى جانبكم في ض��رورة تغليب روح
الوحدة اإلسالمية على التباين والعمل على جمع كلمة المسلمين لما فيه خير
األمة وع ّزتها وتماسكها».
من جه ٍة أخرى ،ولمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للوحدة بين مصر
وسورية ،وإعالن قيام الجمهورية العربية المتحدة ،أصدر الحزب بيانا ً اعتبر
فيه أنّ هذه الوحدة «أعادت الحلم العربي بعودة األمة إلى ما كانت عليه من
قوة وع ّزة وكرامة قومية ،والتي استف ّزت كل الدوائر االستعمارية الغربية
منها والصهيونية واألنظمة اإلقليمية التابعة لها ،فانبرت تش ّكل نظاما ً
إقليميا ً للر ّد على الوحدة يقوم على روابط التبعية للمركز االستعماري».
أض��اف« :وقد تن ّبهت الصهيونية لمخاطر قيام أي وحدة عربية ،أل ّنها
ستش ّكل عامل قوة في وجه مشروعها االستيطاني ،فأمعنت مع حلفائها في
الغرب مستخدمين أدواتهم في داخل مجتمعاتنا العربية لإلمعان في تمزيق
األمة وضرب وحدة المجتمعات الوطنية ،وإشغال العرب في صراعات دامية
بق وال تذر إلبقاء العرب ضمن دائ��رة التبعية والهوان ،فتضيع بذلك
ال ُت ِ
قضيّتهم المركزية فلسطين ،و ُتنهب ثرواتهم ،وإنّ كل ما يجري اليوم من
حالة اقتتال واحتراب بين أبناء األمة هو خدمة ألعداء األمة والصهيونية».
ورأى« :أنّ المشروع القومي العربي يش ّكل وحده الرافعة لألمة من كبوَتها،
مع ضرورة الوعي ألهمية العالقة بين مشرق األمة ومغربها لتحقيق سياج
مانع لألمن القومي العربي ،واستقالل العرب ونبذ الفتن واالنقسام ،والعودة
باألمة إلى الوحدة السياسية بإرادة أبناءها».
وختم البيان« :لقد بتنا على قناعة أكثر من أي وقت مضى ،بأنّ الخطاب
القومي العربي هو اإلط��ار الجامع ال��ذي تستطيع من خالله مجتمعاتنا
أن تتجاوز مشكالت تر ّكز على الهويات المذهبية والعرقية أو النزعات
التقسيمية ،وهو أمر باتَ يش ّكل خطرا ً على وحدة الكيانات الوطنية نفسها،
بل عن وحدة األمة كلّها».

احتفال لـ«الديمقراطية» بذكرى انطالقتها
وكلمات طالبت بتحويل اله ّبة �إلى انتفا�ضة

وهّاب متحدثا ً في مؤتمره الصحافي
السترضاء األمراء في السعودية».
وأ ّك��د «أ ّننا مع العالقات الجيدة مع الجميع،
لكننا لسنا إمارة سعودية وال والية إيرانية .لبنان

ندّدت مرجعيات روحية وحزبية بتفجيرات دمشق
وحمص اإلجرامية ،مشيرة إلى أنها تعبير عن العقلية
اإلرهابية التي تتح ّكم برؤوس المخططين والممولين
والمن ّفذين لهذه األفعال الشنيعة» ودعت السوريين
إلى احتضان جيشهم والوقوف خلفه في معركة إنقاذ
سورية من اإلرهاب.

والمم ّولين والمن ّفذين لهذه األفعال الشنيعة ،سواء
َّ
ومفخخين ،أو كانوا قادة للجماعات
كانوا انتحاريين
اإلرهابية ،أو رعاتهم اإلقليميين والدوليين الذين
يدعمونهم ويقدّمون لهم التمويل والحماية».
وأشار إلى أنّ «من يرتكب مثل هذه الجرائم ال ب ّد
أن يقع في يد العدالة األرضية قبل أن يقع في قبضة
عدالة السماء ،كي ينال العقاب الذي يستح ّقه ،وليكون
عبرة لغيره من الذين يحدّثون أنفسهم بالقيام بهذه
األفعال».
وإذ تقدّم الحزب من «الشعب السوري الشقيق
ومن قيادته ،ومن أهالي الشهداء بأحر التعازي بهذا
المصاب األليم» ،تم ّنى «للجرحى الشفاء العاجل».
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بلد غني لكن أنتم السارقون الذين أفقرتمونا،
ومن تال بيان قوى الرابع عشر من آذار هو أكبر
س��ارق» ،مشيرا ً إلى أنّ الملك السعودي الراحل
عبد الله بن عبد العزيز ح ّول المليار دوالر إلى
مصارف في السعودية ،لكن بعد أن تو ّفي سحب
ال َو َرثة األموال.
وق���ال« :م��ن خ�� ّرب ات��ف��اق ال��ن��أي بالنفس هم
الفريق اآلخر الذي أرسل السالح إلى المسلحين
في حمص منذ بداية األزمة .فليبدأ سلمان بن عبد
العزيز بالنأي بالنفس ويوقفوا إرسال اإلرهابيين
والمال إلى سورية ،ونحن حينها ننأى بنفسنا».
ور ّدا ً على سؤال حول ترشيح «تيار المستقبل»
للنائب سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية،
قال« :فرنجية أخ لنا وترشيحه جاء في ظروف
صعبة ،وك��ان هناك خطة واضحة وظهرت اآلن
وهي ضرب العالقة بين حزب الله والتيار الوطني
الحر وتعريته من هذه العالقة ومن وطنيته ،أل ّنهم
يدركون بأنّ ال حزب الله وال نحن كفريق  8آذار وال
غيرنا قادر أن يرفض خيارا ً كخيار فرنجية ،أل ّنه
بالنسبة لنا خيار استراتيجي ،ولكن كان الهدف
منه ما نراه اليوم ،وعند فشل هذه الخطة انتقلوا
إلى الخطة البديلة وهي الضغط على اللبنانيين
في دول الخليج».
وجه تحية إلى شيخ األزهر الذي
وكان وهّ اب ّ
«يُظهر أنّ األزه��ر كان وسيبقى قبلة ومرجع كل
مسلمي العالم».

وضع وفد من الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين ،في الذكرى السابعة
واألربعين النطالقتها ،إكليالًمن الزهور
على ضريح شهداء الثورة الفلسطينية
في مقبرة الشهداء في شاتيال .تقدّم
الوفد عضو المكتب السياسي للجبهة
علي فيصل ،وعضو اللجنة المركزية
أب��و ل��ؤي أرك���ان ب���در ،أم��ي��ن الهيئة
ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي «ح��رك��ة الناصريين
المستقلين  -المرابطون» العميد
مصطفى ح��م��دان ،ون��ائ��ب مسؤول
الملف الفلسطيني في حزب الله عطا
الله حمود ،وحشد من الشخصيات
الفلسطينيةواللبنانية.
وأل���ق���ى ح���م���دان ك��ل��م��ة ،ح � ّي��ا
فيها «مناضلي وش��ه��داء الجبهة
الديمقراطية وف��ي مقدّمهم الرفيق
نايف حواتمة» .وأ ّك��د أهمية «قول
ال��ح��ق م��ن أج��ل فلسطين» ،وق��ال:
«قلناها وسنك ّررها ،فلسطين الحرة
ال��ع��رب��ي��ة م��ن ب��ح��ره��ا إل���ى نهرها
وقدسها الشريف معراجنا إلى جنة
رب العالمين ،وعدا ذلك فإ ّنها أبواب
جهنم وبئس المصير».
أضاف« :نحن «المرابطون» الذين
كان لنا شرف النضال والجهاد مع
ال��رف��اق ف��ي الجبهة الديمقراطية،

وضع أكاليل زهر على أضرحة الشهداء
نستحضر ذك���رى اج��ت��ي��اح ال��ع��دو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ل��س��ي��دة ال��ع��واص��م
بيروت ،ونستذكر الرفاق في الجبهة،
الذين كانوا خير ُمعين لنا ،ال بل كانوا
يد ّربوننا ويعطوننا السالح لنقاوم،
فقاومنا ودحرنا «إسرائيل» عن بيروت
وعن كل لبنان».
وختم مؤ ّكدا ً أنّ «العهد هو العهد
وأنّ الوعد هو الوعد ،وأنّ فلسطين هي
غايتنا ودولتنا ،وسنبقى نقاوم حتى
تتح ّرر وتت ّوج بالقدس عاصمة لها».
ث � ّم ألقى ح� ّم��ود كلمة ،حيّا فيها

«نضال الجبهة وشهدائها في ذكرى
انطالقتها ،ودوره��ا في المقاومة منذ
التأسيس وح��ت��ى ال��ي��وم» ،مشيدا ً
ب��دور «جناحها العسكري ،كتائب
المقاومة الوطنية الذي يش ِّكل امتدادا ً
ووج��ه
للقوات المسلحة الثورية».
ّ
التحية «للشباب المنتفض في وجه
االح��ت�لال واالس��ت��ي��ط��ان وال��ج��دار»،
داع��ي�ا ً إل��ى «تطوير الهبّة الشعبية
وص����وال ً ل�لان��ت��ف��اض��ة ال��ث��ال��ث��ة عبر
تشكيل قيادة وطنية ،وتنفيذ قرارات
المجلس المركزي بوقف التنسيق

األمني ،وتجميد مفاعيل بروتوكول
باريس االق��ت��ص��ادي ،وع��دم العودة
للمفاوضات ،وتشكيل حكومة وحدة
وطنية ،والتحضير إلجراء االنتخابات
الشاملة وإنهاء االنقسام».
وحيّا «صمود األسرى والمعتقلين،
وف��ي مقدّمتهم األسير محمد القيق
الذي يخوض معركة األمعاء الخاوية
حتى يتحرر من قيود الظلم والعربدة
اإلسرائيلية».
وأل���ق���ى أرك�����ان ك��ل��م��ة الجبهة
الديمقراطية ،فدعا إلى «تحويل الهبّة
الشعبية إلى انتفاضة شاملة بتشكيل
�وح��دة لها ،ولجان
ق��ي��ادة وطنية م� ّ
ميدانية لتوسيعها ،وتعزيز مشاركة
كل فئات وشرائح المجتمع».
وث ّمن «وح��دة الشعب والحقوق
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ج �لّ��ت ب��ال��ه� ّب��ة
الجماهيرية في القدس والضفة وغزة،
وال��ح��راك ف��ي أراض���ي ع��ام ،1948
وحركة اللاّ جئين».
وجدّد أركان الترحيب «بالتعاون
اللبناني  -الفلسطيني ال��ذي تجلّى
بمبادرة المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،واجتماعه مع الفصائل
الهادف إل��ى إيجاد حلول صحيحة
وشاملة ألزمة وكالة الغوث».

