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الريا�ض وا�صلت ت�صعيدها �ضدّ اللبنانيين بفر�ض عقوبات عليهم

النابل�سي:
عروبة ال ترفع �شعار
المقاومة عرجاء

قا�سم :لبنان لن يكون �إمارة �سعودية
وعليها �أن تعتذر من لبنان
فيما صعّ دت الرياض حربها على
اللبنانيين بفرضها أم��س عقوبات
على  3منهم و 4شركات ،أ ّكد نائب
األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم
ق��اس��م« ،أ ّن��ن��ا سنعبّر ع��ن موقفنا
مهما ك��ان ال��ث��م��ن ،أل ّن��ن��ا نعبّر عن
الحق» ،الفتا ً إلى أنّ «من أراد الحرية
والكرامة ال يقبل بظلم وال يخضع له،
وال يكون جزءا ً من تسوية لمصلحة
المستبدّين» ،مشدّدا ً على أنّ لبنان
ل��م ول��ن ي��ك��ون إم���ارة س��ع��ودي��ة أو
غيرها ،داعيا ً السعودية إلى مراجعة
ما فعلت واالعتذار من لبنان.
واعتبر قاسم «أنّ الحادثة األخيرة
كانت حادثة مفاجئة للبعض عندما
ق ّررت السعودية أن ُتلغي المليارات
المزعومة هِ ب ًة للبنان» ،وقال« :هذه
فرصة أرادوه��ا من أجل أن يهجموا
على لبنان وح��زب ال��ل��ه ،وعلى ما
أنجزه هذا البلد وشباب هذا البلد من
مكانة ومقام ودور وتأثير ،فيما كانوا
في السنوات القديمة يتغ ّنون بأنّ
لبنان قوي بضعفه ألنّ الدول تج ّره
حيث تشاء».
وأض���اف خ�لال احتفال تأبيني
في حسينية الخنسا في الغبيري،
«بعد وجود المقاومة أصبح لبنان
ق��وي�ا ً بجيشه وشعبه ومقاومته،
ما أدّى إلى قطع األي��دي التي كانت
تأخذ لبنان إل��ى مصالحها ،وه��ذا
مزعج للدول الكبرى ولـ»إسرائيل»،
ولكثير من أولئك المستبدّين الذين
يتو ّقعون أن يعبروا من لبنان إلى
مصالحهم».
وش��دّد الشيخ قاسم ،على أنّ «
«لبنان بالنسبة لنا بلد الحريات
وسيبقى كذلك ،ولن يكون تابعا ً ألي
دول��ة على وجه األرض ،ولن يكون
إم���ارة سعودية أو غير سعودية،
حتى ال يظنّ البعض أ ّن��ن��ا نرفض
إمارة ونقبل بأخرى».
وقال ،إنّ «موقفنا هذا سنعبّر عنه
مهما كان الثمن ،أل ّننا نعبّر عن الحق،
وألنّ من أراد الحرية والكرامة ال يقبل
بظلم وال يخضع لظلم وال يكون جزءا ً
من تسوية لمصلحة المستبدّين ،أقول
أكثر من هذا؛ ما حصل خالل األسبوع
الماضي من السعودية يتطلّب أن
تعتذر السعودية من لبنان ،أل ّنها
أس��اءت للبنانيين ،أس��اءت ألولئك
الذين عملوا طويالً من أجل تحرير
أرضهم واستقاللهم ومحاولة إدارة
شؤونهم بتفاهم وتعاون األطياف
المختلفة ،ال��س��ع��ودي��ة ه��ي التي

رأى الشيخ عفيف النابلسي في
ت��ص��ري��ح ،أنّ «أي ع��روب��ة ال تسكن
فلسطين في قلبها ،فهي ه��راء ،وأي
عروبة ال ت ّتسع لمصر وسورية فهي
عمياء ،وأي ع��روب��ة ال ترفع شعار
مقاومة ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» فهي
عرجاء».
أضاف« :لقد سعيتم بكل ما أوتيتم
من قوة لتقضوا على المقاومة وفشلتم،
وكانت أمانيكم مع العدو «اإلسرائيلي»
للقضاء على المقاومة وخبتم».
وقال« :ال سحب ودائع النفط  ،وال
طرد العمال من دول الخليج ،وال ج ّر
اللبنانيين إلى حرب أهلية يمكن أن
ينال من إرادة المقاومة والمقاومين».

ّ
يتوقع ت�صعيداً
الأ�سعد
في المنطقة

قاسم متحدثا ً في الغبيري
اعتدت ،أم��ا نحن فلم نعت ِد عليها،
ولم نتص ّرف خالف المنطق وخالف
حرية ال���رأي ،ك��ل م��ا ف��ي األم��ر أ ّننا
وصفنا أعمال السعودية».
َّ
أضاف« ،بالله عليكم :ماذا نقول
ف��ي ال��ي��م��ن؟ ال��ط��ائ��رات السعودية
ترسل ال��ص��واري��خ م��ن أج��ل إطعام
األطفال الرضع في داخل بيوتهم؟ أو
نقول إنّ القذائف المدفعية تدخل إلى
المستشفيات إلعطائها كميّة كبيرة
من األوكسجين من أج��ل المرضى!
أم نقول إنّ الجحافل الج ّرارة التي
يرسلونها إ ّنما تذهب إلسعاف الناس
وإغاثة الملهوفين! السعودية تعتدي
ف��ي اليمن ،تقتل األط��ف��ال والنساء
والرجال والشيوخ ،وتدمِّر المراكز
الصحية ،وترتكب أكبر جريمة في
هذا العصر».
وتابع« ،ه��ذا فضالً عن األسلحة
واألم����وال ال��ت��ي دُف��ع��ت ف��ي سورية
وال���ع���راق ،وخ � َّرب��ت ه��ذه ال��ب��ل��دان،
إضاف ًة إلى ما تفعله في البحرين وما
فعلته في لبنان ،إذا ً على السعودية
أن ُتعيد حساباتها ،وأن تلتفت،
ألنّ ه��ذه ال��ج��رائ��م ال يمكن أن تمر
تغطيها سياسيا ً
ّ
لمجرد أنّ أميركا
والدول الكبرى مستفيدة من األموال
السعودية».
وأردف قاسم« ،سنقول موقفنا
نصرة للحق ،ع َّل السعودية ترتدع

وت��راج��ع حساباتها ،وتنتبه إلى
أنها تخوض أخطارا ً كبيرة جدا ً في
منطقتنا وفي العالم ،نحن لن نص ّفق
الرتكاباتهم ،ول��ن نستجدي شيئا ً
منهم ،فليفعلوا ما شاءوا ،وليتص ّرفوا
كما يحلو لهم ،أل ّننا مقتنعون بأ ّننا
نتكلّم كلمة الحق ،ونقف في الموقف
الحق ،ونجاهد في المكان الحق،
وق��م��ن��ا وال زل��ن��ا ن��واج��ه ال��م��ش��روع
«اإلسرائيلي» وم��ا وراءه بالجهاد
والتضحيات وال��ع��ط��اءات وال���دم،
وهذا المنهج سنستمر عليه أل ّنه هو
المصلحة العليا ألجيالنا وللبناننا
ولكل المنطقة».
وختم الشيخ قاسم سائالً« :لماذا
ال ُتراجعون أنفسكم بما فعلتم؟ أنتم
وجماعتكم في لبنان رميتم علينا ُتهماً،
وصنعتم أعماال ً سلبية ضدّنا ،ومع ذلك
ك ّنا نعتبر أنّ ما تقومون به منسجم
م��ع قناعاتكم فنتصرف بما يُمليه
علينا ضميرنا مع حرصنا الشديد أن
نكون دائما ً في موقع من يم ّد اليد من
أجل المصالحة والتعاون والتفاهم،
أل ّننا نرى أنّ لبنان يحتاج إلى تعاون
ك��ل األط����راف ،ال تدخلوا إذن بيننا،
رغبة بإيجاد شرخ أو للضغط علينا،
هذا المسار لن ينفعكم ،سنستمر في
موقفنا ،وفي آنٍ معا ً سنم ّد اليد ألولئك
الذين يرغبون أن يراجعوا حساباتهم
لمصلحة العمل الوطني والموقف ض ّد

ر�سالة من جنبالط �إلى عون لتمتين الم�صالحات

«الوطني الحر» و«القوات»:
ذاهبون �أبعد من الرئا�سة

وفد «القوات» في الرابية
أعلن عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب
ف��ادي ك��رم ،عن لقاءات ثنائية بين «القوات»
و»التيار الوطني الحر» تتناول كل المواضيع،
بما فيها القرار السعودي األخير ،فيما شدّد أمين
سر «تك ّتل التغيير واإلصالح» النائب إبراهيم
كنعان ،على «أ ّننا سنذهب أبعد من الرئاسة
واالستحقاقات الموسمية ،وإلى بناء دولة».
التقى رئيس تك ّتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون في الرابية أمس وفدا ً من «القوات
اللبنانية» ،ض ّم النواب :كرم ،جوزيف المعلوف
وش��ان��ت جنجنيان ،يرافقهم رئيس «سيدر
إنستيتيوت» غ��س��ان حاصباني ،لمناقشة
مس ّودة اقتراح مشروع الحكومة اإللكترونية.
وش��ارك في االجتماع ال��ن� ّواب كنعان ،حكمت
ديب ،نبيل نقوال ،وسيمون أبي رميا عن تك ّتل
التغيير واإلصالح.
وت��أت��ي ه��ذه ال��زي��ارة إل��ى الرابية ف��ي إط��ار
الزيارات إلى الكتل النيابية كافة ،التي يقوم
بها فريق متابعة م��ق � ّررات مؤتمر الحكومة
اإللكترونية ،الذي أُقيم في معراب بداية الشهر
الجاري لوضع اللمسات األخيرة على اقتراح
القانون الذي يرمي إلى وضع اإلطار القانوني
لتمكين ال��م��واط��ن م��ن إت��م��ام ك��اف��ة معامالته
الرسمية م��ع اإلدارة ال��ع��ام��ة عبر الوسائل
اإللكترونية.
وش �دّد المجتمعون على «أهميّة االستمرار
في تطوير اإلدارة العامة على رغم التحدّيات
واألول��وي��ات السياسية األخ��رى ،أل ّن��ه من غير
المقبول أن يبقى لبنان متخلّفا ً ع��ن ال��دول
األخ���رى ،ريثما ُتحل ك��ل المشكالت األخ��رى
العالقة».

وتط ّرق المجتمعون أيضا ً إلى إمكان تسجيل
اللبنانيين المغتربين عبر اإلنترنت ،وإجراء
االن��ت��خ��اب��ات إل��ك��ت��رون��ي�ا ً كما ه��ي ال��ح��ال في
دول أوروبية مثل أستونيا .وت ّم االتفاق على
االستمرار في التعاون لطرح هذا المشروع على
مجلس الن ّواب في أقرب فرصة تشريعية.
بعد اللقاء ،أعلن كرم أ ّننا «نعمل على هذا
ال��م��ش��روع على رغ��م ك��ل المصاعب ،ألنّ هذا
القانون ج��زء أساسي لبناء دول��ة يطمح لها
جميع اللبنانيين» .وأش��ار إلى أ ّن��ه «ستكون
هناك لقاءات بيننا وبين التيار بخصوص كل
المواضيع ،ومنها القرار السعودي».
بدوره اعتبر كنعان« ،أنّ هذا المشروع أحد
النماذج اإلدارية الفعلية لإلصالح اإلداري الذي
يترجم التعاون بين القوات والتيار الوطني
الحر» ،مؤ ّكدا ً أ ّننا «سنذهب أبعد من الرئاسة
واالستحقاقات الموسمية ،فنحن ذاهبون إلى
بناء دولة ،ومشروعنا عابر لالصطفافات».
وكذلك ،التقى عون وفدا ً من الحزب التقدمي
االشتراكي ،بحضور كنعان.
وبعد اللقاء ،أشار مف ّوض اإلعالم في الحزب
رام��ي ال��ر ّي��س ،إل��ى أنّ الوفد نقل رسالة إلى
العماد عون من النائب وليد جنبالط ،مفادها
البحث في تمتين المصالحات الداخلية.
وأ ّكد الر ّيس وجهة نظر الحزب وإصراره على
أهمية اإلسراع في إنجاز االستحقاق الرئاسي،
وإعادة انتظام المؤسسات.
وفي الرابية أيضا ً سفير تونس في بيروت
كريم بودا.

«إس��رائ��ي��ل» والتكفيريين ،وض�� ّد كل
المؤامرات التي ُتحاك في لبنان».

عقوبات

وف��ي إط��ار إج���راءات السعودية
المتدحرجة ض ّد لبنان ،ذكرت وزارة
داخليتها أنّ المملكة «ص ّنفت أربع
شركات وثالثة أشخاص لبنانيين
على أنّ لهم ِ
ص�لات بأنشطة تابعة
ل��ح��زب ال��ل��ه ،وه���م :ف���ادي حسين
سرحان (كفر كال) ،عادل محمد شري
(بيروت) ،وعلي حسين زعيتر.
أ ّما الشركات فهي :فاتك لإلنتاج
السمعي وال��م��رئ��ي (VATECH
SARL
) - LE-HUA
ELECTRONIC
FIELD
CO. LIMITED ) - AERO
( SKYONE CO. LIMITED ) -
.) LABICO SAL OFFSHORE
وأ ّك�����دت ال������وزارة أنّ المملكة
ستواصل مكافحتها ألنشطة حزب
الله التي وصفتها بـ»اإلرهابية»
«ب��ك��اف��ة األدوات ال � ُم��ت��اح��ة ،كما
ستستمر فى العمل مع الشركاء في
أنحاء العالم بشك ٍل صريح».
كما ح ّذرت المملكة جميع مواطنيها
والمقيمين على أرض��ه��ا «م��ن أيّ
تعامالت مع حزب الله ،أو األشخاص
والكيانات المشار إليها».

«العمل الإ�سالمي»:
من م�صلحة الجميع
التزام وقف النار
في �سورية

تمنت «جبهة العمل اإلسالمي» في بيان
«أن ي��دخ��ل وق��ف إط�ل�اق ال��ن��ار ف��ي سورية
الشقيقة حيِّز التنفيذ إلى غير رجعة ،بعد
معاناة وم��آس ألكثر من خمس سنوات من
القتل والتدمير واإلرهاب وسفك الدماء».
واعتبرت أن «من مصلحة الجميع إلتزام
وقف إطالق النار ،وأن يلقى صدى وتجاوبا ً
من األط���راف كافة ،ليكون الخطوة األول��ى
الصحيحة م��ن مسافة األل���ف ميل لعودة
األمن واالستقرار إلى ربوع هذا البلد الشقيق
عبر ال��ح��وار وال��ح��ل السياسي ال��داخ��ل��ي،
بعيدا ً من التأثيرات والتجاذبات والتدخالت
الخارجية» ،رافض ًة «رفضا ً قاطعا ً كل دعوات
وتهديدات التقسيم من أميركا وغيرها لكي
تكون سورية خاصرة رخ��وة ومفتتة ،كي
يرتاح العدو الصهيوني الغاشم ويطمئن
ويكون بمنأى عن أي خطر يأتيه بعد تحقيق
أغراضه وأهدافه المشبوهة».
من ناحية أخ��رى ه ّنأت الجبهة «األسير
المجاهد الصحافي محمد القيق وأسرته
ومحبيه وكل الشعب الفلسطيني بانتصاره
سجانه بعد  94يوما ً من معركة األمعاء
على ّ
الخاوية واإلضراب عن الطعام» ،مؤكدة أنه
«ما ضاع حق وراءه مطالب ،وأنه بالعقيدة
واإليمان واإلرادة القوية والعزيمة الجبارة
والنفس الطويل نستطيع هزيمة هذا العدو
الصهيوني».
واس��ت��ن��ك��رت «اغ��ت��ي��ال األس��ي��ر المحرر
الشهيد عمر نايف في السفارة الفلسطينية
في بلغاريا» ،متهم ًة «الموساد اإلسرائيلي
وع��م�لاءه بعملية االغتيال تلك التي تثبت
للعالم من جديد مدى همجية هذا العدو».

«التجمع الديمقراطي»:
ّ
ا�ستمرار الن�ضال
للإ�صالح
ج �دّد «التج ّمع الوطني الديمقراطي في
لبنان» و»ح��رك��ة شباب ث��ورة  27شباط»
ف��ي ب��ي��ان« ،لمناسبة م���رور  5أع���وام على
انطالق حملة إسقاط النظام الطائفي في
 27شباط  ،2011تصميمهما على «متابعة
النضال ،وشدّدا على «تالزم الكفاح إلسقاط
النظام الطائفي وتغييره مع استمرار الجهاد
ف��ي سبيل ال��ح��ف��اظ على س�لاح المقاومة
وحمايته ،والدفاع عنه في مواجهة التهديدات
الصهيونية الدائمة لبالدنا».
ودع���ا شبيبة ل��ب��ن��ان إل���ى «االس��ت��ع��داد
لمعاودة الحراك الشعبي ،على قاعدة برنامج
واضح ،شعاره اإلصالح الحقيقي والتغيير
الديمقراطي الفعلي ال��ج��ذري وال��ش��ام��ل،
وال��م��ق��اوم��ة ال��وط��ن��ي��ة ص��ي��رورة نضالية
واحدة».

رأى األمين العام للتيار األسعدي
م��ع��ن األس���ع���د ،ف��ي ت��ص��ري��ح« ،أنّ
ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي ب���دأت السعودية
وبعض دول الخليج بفرضها على
لبنان ما هي سوى ذريعة وأمر عمليات
لتصعيد غير مسبوق».
ون��بّ��ه إل���ى «خ���ط���ورة ت��داع��ي��ات
ال��دع��وة إل��ى اجتماع جامعة ال��دول
العربية ،ألنّ االتجاه هو إلى اإلعالن
ع��ن ف���رض ع��ق��وب��ات إض��اف��ي��ة على
لبنان ومحاصرته من أجل أن يتب ّرأ
من المقاومة وسورية ،والضغط عليه
لفرض انضمامه إلى الملف اإلسالمي
بقيادة السعودية».
وتو ّقع األسعد تصعيدا ً عسكريا ً في
المرحلة المقبلة في المنطقة ،معتبرا ً
أنّ «تصريح الوزير نهاد المشنوق من
«أنّ اآلتي أعظم» هو كشف للمعلوم،
وأنّ لبنان ق��د ي��ك��ون مهيّئا ً إلقامة
«كانتونات» أو «إم����ارات» مذهبية
ُتستعمل كورقة ضغط في المنطقة».

«ال�شغيلة» و«العروبة»:
ال للخطاب الطائفي
والمذهبي
أ ّك���دت قيادتا «راب��ط��ة الشغيلة»
و»تيار العروبة للمقاومة والعدالة
االجتماعية ـ فرع البقاع» ،أنّ «دعم
ال��ج��ي��ش اللبناني إ ّن��م��ا ه��و واج��ب
وطني كبير ،وهو من مسؤولية الدولة
اللبنانية والشعب اللبناني ،ولهذا
يجب رفض الهِبة التي تستهدف إذالل
اللبنانيين» .
وأ ّكدتا أنّ «لبنان يرفض سياسة
ّ
وتدخلها بدعم
الحكومة السعودية
اإلرهاب التكفيري في سورية والعراق،
وحربها ض ّد الشعب اليمني ما أدّى
إلى تدمير اليمن من ناحية ،والتسبّب
بأزمات سياسية واقتصادية للمملكة
السعودية من ناحية ثانية».
وأعلنتا رفضهما «ب��ق��وة وح��زم
للخطاب الطائفي والمذهبي ال��ذي
يهدف إلى النيل من الوحدة الوطنية
عبر سعي الحكومة السعودية إلى
تأليب اللبنانيين ض ّد بعضهم بعضاً،
وإثارة الفتنة ض ّد المقاومة» .وشدّدتا
على أنّ «كرامتنا الوطنية تأبى أن
تستجدي بعض األط��راف اللبنانية
بإذالل الحكومة السعودية للعودة عن
قرار إلغاء الهِبة».

«الديمقراطيون
الأحرار» :لفتح
المطامر ال�صحية
أعلن حزب «الديمقراطيون األحرار»
في بيان إثر اجتماع برئاسة رئيسته
ترايسي شمعون ،أ ّن��ه هاله «حجم
اإلفالس السياسي لحكومة «المصلحة
الوطنية» ،التي أصبح لها ثمانية
أشهر تدور في فلك النفايات من دون
أن تجد ح� ًّل�اّ لهذا الملف ال��ذي تح ّول
خطرا ً مباشرا ً على صحة وحياة كل
اللبنانيين» ،ودع��ا إل��ى «البدء ف��ورا ً
بتنفيذ خطة ال��وزي��ر أك���رم شهيّب
ب��ت��دوي��ر ال��ن��ف��اي��ات وف��ت��ح المطامر
ال��ص��ح��ي��ة ول���و ب��ح��م��اي��ة عسكرية،
وإحالة كل من يحاول منع أو عرقلة
هذا القرار إلى القضاء بتهمة تعريض
حياة اللبنانيين للخطر».

«الفكر العاملي»:
للتن ّبه من خ�سارة لبنان
دعا رئيس «لقاء الفكر العاملي»
وإم��ام بلدة عيناثا السيد علي عبد
اللطيف فضل ال��ل��ه ،إل��ى «تعزيز
الحوار الوطني الجا ّد أمام األخطار
الداهمة وفي ظ ّل العجز عن انتخاب
رئ��ي��س للجمهورية ،وال���ذي يجب
أن يبتعد عن المناورات وتسجيل
المواقف ،ويهدف إلى إيجاد الحلول
التي تحفظ الوطن وال ترهنه الى
المشاريع المذهبية والطائفية».
ون � ّب��ه فضل ال��ل��ه م��ن «االن��ج��رار
إلى محاور الصراعات المتفاقمة في
المنطقة وعدم الوقوع في فخ الفتن
التي ُتذكى بالطائفية والمذهبية،
وسأل ماذا يربح لبنان من الخطاب
المذهبي؟ وم��ن يستفيد بخسارة
الداخل وربح الخارج؟»
واعتبر أنّ «الخطر األك��ب��ر على
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي وع��ل��ى اإلس�ل�ام
والمسلمين ه��و الخطر اإلره��اب��ي
والتكفيري والصهيوني» ،مشيدا ً
ب��ـ»م��ب��ادرة الجمهورية اإلسالمية
اإلي��ران��ي��ة لدعم االنتفاضة م��ادي�اً،
ولتحصينها في وج��ه الصهيونية
وأدواتها المختلفة».
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الحريري من زعامة ال�سرايا
�إلى زعامة القرايا!...
} علي جانبين
وضعت السعودية ك ّل ثقلها المالي والسياسي
لرعاية زعامة الرئيس رفيق الحريري وم��ن بعده
نجله الرئيس سعد الحريري ،وراهنت السعودية
على أنّ هذه الزعامة تستطيع أن تكون لك ّل الظروف
قادرة على تلبية متطلّباتها من لبنان .وجاءت أحداث
كثيرة أثبتت الزعامة الحريرية القدرة على ذلك حتى
في بداية الحرب السورية ،وخاللها نجح الحريري
في توظيف مكانته اللبنانية لتش ّكل قاعدة الدعم
واإلسناد للدور السعودي في سورية.
���يء بالعين
س
ي��ب��دو ال��ح��ري��ري ال��ي��وم ف��ي وض��ع
ّ
السعودية ،فقد تغيّرت أشياء كثيرة ،وها هو القادم
حجة حماية نفسه
من البلد الذي التجأ إليه يوما ً تحت ّ
م��ن خطر االغتيال ف��ي لبنانُ ،مجبر على المجيء
بقرار سعودي واالعتراف أ ّنه بسحر ساحر قد زال
هذا الخطر ،مع العلم أنّ األوضاع األمنية في لبنان
اآلن هي األسوأ واألصعب ،ولكن تسارع األحداث
عجلت في عودته .فهذه
اإلقليمية األخيرة هي التي ّ
العودة مختلفة ،حيث أ ّنه آتٍ بمه ّمة حربية ،فلم يكد
يصل حتى ب��دأ ب��إط�لاق م��واق��ف ن��اري��ة ض�� ّد إيران
وحزب الله وحلفائه.
ضغطت السعودية ،تريد المزيد ،فالكالم لم يعد
ُيفيد ،فلجأ الحريري إلى الحكومة محاوالً مناقشة
م��واق��ف وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة م��ن ج��دي��د ،ف��ل��م ينجح،
فخرجت ال��س��ع��ودي��ة نفسها إل��ى ال��م��ي��دان وأعلنت
عقوبات ض ّد لبنان بدأت ولم تنته.
ّ
يتدخلون
لم ي��درك الحريري أنّ الملوك عندما
حيث أوك��ل��وا األم��ر إل��ى من يمثّلهم يكونون ضمنا ً
قد ق ّرروا عزله ،فلو وثقوا بقدرته لما اضطروا إلى
الظهور علناً ،فحاول خوض مساعي االستعطاف
والتمجيد لعلمه بجدواها مع ملوك السعودية ،لكن
هذه الم ّرة لم ُتفلح ،فكان مفعول البيان الصادر عن
الحكومة صفراً ،ووصلت رسالة غضب جديدة إلى
مسامع الحريري فق ّرر أن ينزل إلى الشارع.
الحريري في ال��ش��ارع يعني أ ّن��ه يغامر بمهابته

ل��ي��ق��دّر ل��ه ال��س��ع��ودي��ون التضحية وي��ن��ظ��روا بعين
العطف إل��ى م��ا يفعل ،وي��أخ��ذوه باالعتبار ،لكنّهم
رأوا شيئا ً آخر ...فقد رأوا أ ّنه ُيعلن الفشل الجديد،
ف��ال��س��راي��ا ال��ت��ي ب��ن��وه��ا ل��ت��ك��ون م��رك��ز ح��ك��م لبنان
لحسابهم لم تنفع ،وها هو يغادرها بعدما أدخلوه
إليها فيغادر عظمة السرايا ليلجأ إل��ى م��ا ينتظره
ال��س��ع��ودي��ون م��ن زع��م��اء أح��ي��اء ص��غ��ار ،وم���ا فيها
محلي
م��ن عجز وض��ع��ف الشعبوية تليق بزعيم
ّ
ناشئ ،وليس بالحريري ال��ذي يعتبر السعوديون
أ ّنهم م ّكنوه من وضعية الحاكم أن يذهب للتص ّرف
كزعيم محلي ضعيف يجمع التواقيع على العرائض
وين ّظم الوفود المؤ ّيدة إلى سفارة السعودية.
ف��ي زم��ن تعتبر السعودية أ ّن��ه��ا أنفقت وأعطت
ال��ف��رص��ة ال��ك��اف��ي��ة لصناعة زع��ي��م ي��ض��ع ل��ب��ن��ان في
جيبها ،استفاق الحريري فجأة وأدرك أ ّنه ما دامت
القضية صارت من يجمع الشارع ويطلق الهتافات
والعرائض فيصير الزمن لسواه ،فهناك أشخاص
م��ن أم��ث��ال ال��وزي��ر أش���رف ري��ف��ي أج���در م��ن��ه لهذه
المه ّمة ،وينافسونه على ال��زع��ام��ه ،ويسعون إلى
كسب رضا المملكة.
ت���غ���يّ���رت ق��ض��ي��ة ال���ح���ري���ري وص������ارت تحجيم
المنافسين ،ليقول للسعودية هؤالء ال يستطيعون
ش��ي��ئ��ا ً م��ن دون����ي ،وب���رز إح��س��اس��ه بالخطر الذي
ل��م يعد باإلمكان تجاهله ،وال���ذي ا ّت��ض��ح جليا ً من
خ�لال ال��زي��اره األخ��ي��ره التى ق��ام بها إل��ى الشمال،
واالستقبال الخجول على غير العاده ليدرك أنّ كلمة
ال��س�� ّر السعودية وصلت ول��م يعد األم��ر كما كان،
وأنّ قاعدته الشعبيه ق��د تالشت وص���ارت أشالء
يتقاسمها سواه.
ال��ح��ري��ري منصرف ال��ي��وم إل��ى ترميم زعامته
وإثبات األهلية مجدّدا ً لدى السعودية ،ولكن كزعيم
ش��ارع وليس كرجل دول��ة .ويدخل في سباق غير
متكافئ من الصفر مع رجاالت شارع أجدر منه بهذا
النوع من الزعامة ،بعدما خسر فرصة زعامة رجل
الدولة وب��ات صعبا ً عليه البدء من الصفر لصناعة
زعامة المتاريس.

�آخر تح ّرك �سلمي لأهالي المخطوفين لدى «داع�ش»:
اعت�صام �أمام كازينو لبنان وبعده ...العنف

جانب من االعتصام
اعتصم أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش»
بعد ظهر أمس عند المدخل الرئيسي للطريق المؤدّي
إلى داخل كازينو لبنان لجهة األوتوستراد ،حيث أقامت
قوى األمن الداخلي حاجزا ً مع ّززا ً بالدروع والهراوات
لمنع المتظاهرين من إكمال طريقهم إلى داخ��ل حرم
الكازينو.
وأعلن عدد من األهالي ٌّ
كل ب��دوره ،أن ليس لديهم
النيّة في قطع األوتوستراد وال نيّة «بإزعاج الناس
والقيام بأعمال شغب وتخريب» ،بل هدفهم «إيصال
وحضهم على التح ّرك مجدّدا ً
ّ
الصوت إلى المسؤولين،
في ا ّتجاه إيجاد حل لقضية أبنائهم».
وقالت زوجة العسكري المخطوف محمد يوسف،
إ ّنها حملت معها طفلها الرضيع «ع � ّل وج��وده يلقى
تأثيرا ً لدى المسؤولين» ،موضحة أ ّنها وجميع األهالي
لم يتل ّقوا «منذ سنة وشهرين أي معلومة عن وضع
العسكريين».
أ ّما نظام مغيط شقيق أحد العسكريين ،فحمل بشدّة
على الحكومة ،ووصفها «بالعجز والكسل والتقصير».
وقال« :نحن مدركون تماما ً أنّ المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم ،لديه الصالحية من أجل التح ّرك،
وتحقيق أمر إيجابي في هذا الملف».
وا ّتهم «زواريب السياسة بعرقلة الوصول إلى حل»،
مطالبا ً رئيس الحكومة «بإعالن الجهة أو اسم المسؤول
عن العرقلة» ،موضحا ً أن ليس القصد كازينو لبنان في

تح ّركهم أو موظفيه ،بل اختاروا الكازينو «أل ّنه مرفق
سياحي».
ولم يستبعد «تتابع الخطوات بشكل تصعيدي وغير
سلمي أمام أي مرفق سياحي أو في كل زمان ومكان ،ألنّ
صبر األهالي نفد ،وهم يعيشون وضعا ً نفسيا ً صعبا ً
في ظل الغموض الذي ّ
يلف قضية أبنائهم».
وختم« :نحن ننتظر تح ّرك المسؤولين ور ّد فعلهم
تجاه خطوة ال��ي��وم لتحديد الخطوات الالحقة في
ضوئها».
وأج��م��ع ك��ل المتكلّمين ع��ل��ى أنّ «ه���ذه الخطوة
تحذيرية ،ستتبعها خطوات ت ّتخذ طابع العنف»،
مؤ ّكدين أنّ «هذه القضية ال يجوز أن يل ّفها النسيان»،
ودع��وا خلية األزم��ة إلى «االجتماع والتح ّرك الفوري
وص��وال ً إل��ى نتيجة مرضية» .وش���دّدوا على «إعطاء
الصالحيات الكاملة للواء إبراهيم» ،أل ّنهم يثقون به.
متوجهين إلى المسؤولين بالقول« :ال تح ّولونا
وختموا
ّ
إلى وحوش ،أل ّننا نريد حلاّ ً لقضية أبنائنا».
وان��ض � ّم إل��ى المعتصمين ع��دد م��ن الموظفين في
الكازينو ،وأعلن النقيب جاك خوري بدوره تضامنه
مع أهالي العسكريين في هذا التح ّرك ،و»كل تح ّرك
يقومون به ألقصى الحدود» ،قائالً« :العسكريون هم
أهلنا وأبناؤنا ،وهم جيشنا .عندما ت ّم خطفهم كانوا في
مه ّمة لحمايتنا وحماية وطننا».

«حركة الأمة» وغندور
�أ�شادا بدعم �إيران لالنتفا�ضة
أش����ادت «ح��رك��ة األم����ة» ف��ي ب��ي��ان ،ب��ـ»ال��م��وق��ف
اإليراني الداعم للقضية الفلسطينية ومقاومة الشعب
الفلسطيني» ،الفت ًة إلى أنّ «مواقف الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ثابتة من دعم القضية الفلسطينية ومشاريع
المقاومة والصمود ألمتنا اإلسالمية والعربية ،وهي التي
أعادت للقضية الفلسطينية مركزيتها على صعيد العالم
العربي واإلسالمي».
بدوره ،قال رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي عمر عبد
القادر غندور« ،ليس جديدا ً على الجمهورية اإلسالمية
في إيران حاملة اله ّم الفلسطيني ،أن يعقد سفيرها في
لبنان الدكتور محمد فتحعلي مؤتمرا ً صحفيا ً يجدّد
فيه الدعم وااللتزام بقضية العرب والمسلمين األولى
فلسطين ،وصرف حوافز مالية لعائالت ذوي الشهداء
واألسر التي هدم االحتالل منازلها ،وذلك غيض من فيض
النخوة والمروءة نصر ًة للقضية األم».

وتحسسه،
أضاف« ،ولكن ذلك رغم أهميته وحيويته
ّ
يبقى بلسمة للجراح من دون المعالجة الجذرية لجوهر
االحتالل الذي امت ّد ألكثر من سبعين عاما ً شهد الكثير
من المساعدات لشعب مش ّرد اس ُتبيحت أرض��ه ولم
يتح ّرر منها شبر واحد في غياب استراتيجية إسالمية
وعربية مطلوبة لتحرير األرض وإنقاذ المقدّسات ،وقد
يستغرق األمر وقتا ً طويالً لن يكون أطول من سنوات
االحتالل ،ولكنه في حال االنخراط فيه إعدادا ً وتحضيرا ً
واس��ت��ع��داداً ،الب � ّد أن يح ّقق أه��داف��ه ألنّ الله سبحانه
ينصر من ينصره .وما هذه الحروب والفتن والمذابح
التي تحصد أرواح المسلمين خاصة ،والعرب عامة ،إلاّ
هبا ًء تذروه الرياح وال مردود له سوى الحسرات والندم
وغضب الله ،وأنّ أي جهد أو قتال أو بذل أو تمويل في
ّ
ضال ومشبوه وال
غير طريق تحرير فلسطين هو عمل
يفيد منه إلاّ الصهاينة».

