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خفايا
خفايا

بين الإرهاب والمملكة هكذا يتع ّرى الجي�ش �أمام «الجهاديين»...
 سناء أسعد

تحاول السعودية جاهدة إشعال المنطقة بحرائق مفتعلة لقطع
األوكسيجين عن ك ّل روح مقاومة ،وتحويل األراضي العربية إلى رماد
وفتات ،وإلحداث البلبلة في ك ّل مكان وفتح المجال إلثارة التساؤالت
عن أسباب تلك الحرائق واإلس��راع إلخمادها بتقديم الطاعة لمملكة
الرمال حتى ّ
يخص
تكف عن الشغب والتصرفات الصبيانية في ما
ّ
االنعطافات المتغيّرة والمتقلّبة لمواقفها الصهيونية المخزية الهادفة
بشكل أ ّولي إلى زرع االنقسامات الخادمة لك ّل تجربة من المحتمل
ابتكارها سواء أكانت تصلح أو ال تصلح لخلق فرص جديدة يمكن
معها إحداث ثقب هنا وخرق وتشقق هناك لتشريح الجسد المقاوم
والوصول إلى عمقه لتكسير صالبته وفكفكة ترابطه بآلية استفزازية،
تهجمية ،استعمارية محقونة بالسموم الفتّاكة لنشر المرض الوهابي
ّ
في ذلك الجسد القوي ،حتى يضعف ويهلك ،كما يتوهّمون ،بعد بتر
تنفسه وص��والً إل��ى العصب
أطرافه وتشويه أعضائه وقطع منافذ
ّ
المركزي.
نظريات سعودية جديدة تحاول ف��رض معادالت صهيونية في
المنطقة تتطلّب قلب المواقف السياسية وبشكل علني إلى صفقات
تجارية ،ووضع مصير الشعوب في المزاد العلني.
حمالت سعودية تجوب الدول تحت عنوان (أنت معي أم ضدّي).
أنت معي إذا ً أنت موجود وإن لم تكن معي فانتظر الفناء والزوال باآلفة
السعودية ...آفة األم��وال النفطية وخزائن العار التي أفرغت جميع
محتوياتها لهالك العرب وخدمة «إسرائيل».
حملة وهابية صهيونية لشراء المواقف الدولية ون��زع السيادة
أي
وال�ح��قّ ف��ي إص��دار ال �ق��رارات وتبنّي االنحياز أو التضامن ف��ي ّ
موضوع يتعلق باألحداث الجارية ،خصوصا ً في ما يتعلق باألزمة
ال�س��وري��ة ،وم �ص��ادرة حرية ال��رأي والتعبير تبعا ً للرؤية وطبيعة
المشهد الذي يتطلب هذا الرأي أو ذاك...
فك ّل م��ن يخالف صهينة بني سعود يجب أن ي�ص��ادر ويتوقف
تصب لمصلحة حزب الله ومحور
ويحبس أو يحتسب عمالة وطنية
ّ
المقاومة ،وهذا ما يعرقل المه ّمة الصهيونية لتلك الوحوش الوهابية
التي تحفر وتنهش بالماكينة العبرية في ك ّل مكان وفي ك ّل زاوية يمكن
النهش فيها لتفتيتها وردمها وإحداث الفجوات وتوسيعها على معابر
ال�ح��دود للنهوض بمشروع بناء «إسرائيل» جديدة على مساحات
الجغرافيا العربية كافة ،ووضع هذا المشروع بكفالة المال النفطي
إلنجاحه« ...وقع كي تقبض»...
أي
تجاه
باالرتياح
«اإلسرائيلي»
يشعر
فالمه ّم عند بني سعود أن
ّ
ً
يصب في
كان
إذا
ا
خصوص
تصدره،
قرار
فعل تقوم به السعودية أو
ّ
بوتقة محاربة محور المقاومة.
«إس��رائ�ي��ل» أرادت إل�ب��اس ال�ص��راع��ات واالش�ت�ب��اك��ات ال��دائ��رة في
األوس��اط الدولية ث��وب الطائفية ،والسعودية بصمت لها على ذلك
بحبرها النفطي وإرادت �ه��ا المتهاوية وعقليتها الرجعية الوهّابية
المتخلفة .فالسعودية أبعد ما تكون عن السيادة ،حتى أنه ال يمكنها
االلتفاف حول هذا المصطلح كتعبير مجازي أو ما يقارب الصورة
التشبيهية ،لذلك هي تتوهّم أنها ق��ادرة على خلق وقلب الموازين
لمصلحتها ،وذلك أشبه بتوهّمها بأنّ الشارب والذكورة يعبّران عن
الرجولة ،وبأنّ قصف األراضي وانتهاك السيادة والتسليح والترهيب
وتسويق التهديدات والتفاهم واالندماج مع «إسرائيل» وأميركا يد ّل
على أهمية تلك الدولة أو غيرها ،أو توهّمها بأنها دولة قائمة بذاتها
وبكيانها لمجرد امتالكها قارورات النفط والرزم المالية.
لقد تخلّص لبنان من العار ال��ذي ُس ّمي «الهبة السعودية» ،تلك
الهبة التي ما كانت يوما ً إال صفقة تجارية يجب تذكير لبنان بها
أم��ام ك� ّل موقف وتصريح .فالخطأ في إط�لاق التسمية يستوجب
الخطأ في النتائج ،ذلك أنّ منح الهبة ال يندرج ضمن بنود المصالح
والمنصات ،ومن يريد فعل
وال يل ّوح بها في األف��ق وعلى األسطح
ّ
أي احتمال .لك ّن هذا آخر
على
الخير بطريقة جدية ال يحاول تعليقه
ّ
ما تفكر به السعودية ،أو أنها ال تفكر به البتة ،فأمر توظيف أموالها
لقتل وتشريد وتجويع الشعوب وانتهاك الحرمات سواء في اليمن أو
تبجحوا بتلك الهبة التي ال
سورية ال يحدث عن خير بني سعود الذين ّ
يخرج أمر وقفها عن كونها مؤامرة أخرى ض ّد حزب الله ،باالشتراك
مع جماعتها في لبنان الذين بدأوا بش ّن الهجمات ض ّد الحزب واتهامه
بما أرادته السعودية و«إسرائيل»...
استقال ريفي على خلفية قطع الهواء السعودي عن لبنان ،والذي
سيحتضر برأي بعض القوى اللبنانية ،جراء قطع الرياض عالقتها
معه ،وكأنّ هذا البعض يل ّمح إلى أنّ الشعب اللبناني في الداخل والخارج
سيوضع تحت التنفس االصطناعي إذا لم يتم تدارك الموضوع وإذا
لم تتخذ اإلجراءات المناسبة ض ّد حزب الله الذي ُيتهم بتأزيم الوضع
المعاشي والسياسي والرئاسي في لبنان .لذلك ال ب ّد من وضع ح ّد
لتدخل الحزب في أتون الحرب السورية ،وقطع العالقات مع إيران،
ومنعه من تسلّم األسلحة التي يمكن أن تثير الهلع «اإلسرائيلي» ،حتى
يعيش لبنان آمنا ً مستقراً!...
ال نعرف م��اذا ينتظر هذا البلد ال��ذي يعاني الشلل في مؤسساته
أي مشكلة ،بل إنّ الوضع
الدستورية كافة ،ويعاني العجز عن ح ّل ّ
يتفاقم س��وءاً ،فال ن��دري إذا كانت قوى الرابع عشر من آذار تج ّهز
أوراق االستقالة لكافة أعضائها تضامنا ً م��ع السعودية ،أو أنهم
سيُضربون عن الطعام إلثبات عشقهم وولعهم وتبعيتهم لشيء لبني
سعود و«إسرائيل» ،أو أنهم سيحملون حمالهم يتباكون وينوحون
في أحضان مملكة الرمال للتراجع عن قرارها أمام جملة من الوعود،
بالعودة بالزمن إلى الوراء واسترجاع الهجمة السعودية ض ّد إيران
إلدان��ة الهجوم اإلي��ران��ي ض � ّد السفارة السعودية ،وإع ��دام ميشال
سماحة ،حتى تهنأ السعودية وترتاح «إسرائيل».
ولكن من الجدير بالذكر أنّ السعودية تذكرت أنها تمنح السالح
للجيش اللبناني لمحاربة اإلرهاب ،وهذا ما يخالف نهجها وأسلوبها
المحاذي بك ّل خطواته لدعم اإلره ��اب وأن�ه��ا ت��ذك��رت مخاوفها من
السالح الذي يمكن أن يصل إلى حزب الله من إيران أو سورية أو حتى
روسيا .فكيف لها أن تدخل سالحا ً إلى األراض��ي اللبنانية يمكن أن
يصل بدوره إلى حزب الله؟

بري يلتقي الأمين العام
لالتحاد البرلماني العربي
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في عين التينة ،األمين العام
لالتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة ،في حضور أمين عام الشؤون
الخارجية في مجلس النواب بالل شرارة .وأطلع الشوابكة بري على نتائج
اجتماعات اللجان التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي وعلى االجتماعات
الخاصة بالوفود العربية على هامش اجتماع االتحاد البرلماني الدولي
واالجتماع المرتقب له المزمع عقده في القاهرة في نيسان المقبل.
كما التقى بري سفيرة لبنان لدى رومانيا رنا المقدم.

�سالم ير�أ�س اجتماع ًا
للجنة �إدارة النفايات ال�صلبة
ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سالم اجتماعا للجنة الوزارية إلدارة
النفايات الصلبة ،حضره أعضاء اللجنة وزير الزراعة أكرم شهيب ،وزير
الطاقة ارثور نظاريان ،وزير المالية علي حسن خليل ،وزير الصناعة حسين
الحاج حسن ،وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،وزير التنمية االدارية
نبيل دو فريج ،وزير التربية الياس بو صعب ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار
نبيل الجسر.
وتابعت اللجنة دراسة الحلول المطروحة لمعالجة أزمة النفايات.

 روزانا ر ّمال
تؤكد تصفية أسامة بن الدن على يد الكومندوس األميركي
في باكستان انه يمكن القضاء على داعش بقرار أميركي
يتراوح بين «اإلبعاد أو االقتصاص» قد يولد بين لحظة
واخ��رى على ارض المعركة السورية إذا دخلت واشنطن
بملف تسووي جدي مع موسكو في فترة ما قبل االنتخابات
األميركية المقبلة ،فداعش الذي ال يزال يدين بالوالء ألسامة
بن الدن ،وتتهم «جبهة النصرة» بالخروج عن طاعته ،قد ال
يكون مصيرها مختلفا ً عن مصير مؤسس «القاعدة» اسامة
بن الدن الذي خاض باراك اوباما رهان فوزه بالوالية الثانية
على أساس برنامجه االنتخابي الذي وعد بالقضاء عليه.
لعبة تكفيرية دقيقة لكنها غير بعيدة عن فكر االستخبارات
أسست لها بشكل متقن بأيا ٍد عربية ومحلية
األميركية التي ّ
أميركية.
ل��م يعد خافيا ً ب��اع��ت��راف رؤس���اء أج��ه��زة أمنية عرب
واوروبيين ،ومعهم ضباط أميركيون ،انّ مؤسس «القاعدة»
العربي الخليجي األبرز هو األمير بندر بن سلطان .والالفت
هنا انّ غياب أو إقصاء اسم بهذا الحجم عن المشهد السوري
ليس أمرا ً بهذه البساطة ،والترجيحات حول استمرار بن
سلطان في إشرافه على المجموعات بتعاون أميركي ال تزال
عالية .فاألمير السعودي رئيس جهاز االستخبارات السابق
أقصي عن المشهد بعد ان بدأ الخالف في سورية بين «جبهة
النصرة» التي تدين بالوالء لقطر وتركيا وبين «داعش» التي
تعمل لحساب المملكة.
المؤسس لـ»داعش» أو «القاعدة»
األب الروحي الخليجي
ّ
والذي كان سفيرا ً للمملكة في واشنطن لسنوات طويلة لم
يكن وحيداً ،فقد برز اسم زبيغينيو بريجنسكي الذي شغل
منصب مستشار األم��ن القومي لدى ادارة الرئيس جيمي
كارتر على انه مهندس إغراق السوفيات في أفغانستان،

وصناعة «الجهادية».
العالقة القديمة بين االستخبارات األميركية واالستخبارات
السعودية تلخصها متانة العالقة بين بندر بن سلطان
وشخصيات أميركية استخبارية متعاقبة يبدو أنها فضلت
سحب اسمه من األزم��ة مباشرة ،لكن هذا ال يعني سهولة
سحب اسم المملكة العربية السعودية التي كانت تدرك
تتحسس
مهمة بن سلطان ودوره مع الجهاديين من دون أن
ّ
مما لذلك من أثر في اكثر من محطة قد تبدو محرجة .وقد
ت� ّم سحب اس��م بن سلطان بعدما تواترت االتهامات في
الميدان السوري وأخذت االنقسامات بين «جبهة النصرة»
و»داع���ش» ،اي «القاعدة» تطفو على السطح ،حتى كاد
الخالف بين قطر والسعودية يفضح دور المملكة وكاد أيضا ً
يؤدي بـ»الجهاديين» إلى فضح دور بندر ،فانكفأت المملكة
وباشرت تدريجيا ً بإعادة التموضع بعدما أصبح اسم بندر
بن سلطان اكبر منها ومن طاقتها على التح ّمل.
ك��ان من المفترض أن يت ّم القضاء على «داع��ش» بعد
إقصاء بن سلطان بالمنطق ،لكن هذا لم يحصل وفتح أبواب
األسئلة ،هل انكفأ بن سلطان فعالً عن مهمته؟ هل سحبت يد
السعودية؟
ت��ر ّد الحكومة السورية في أكثر من مناسبة ،ب��أنّ دور
السعودية في تغذية «داعش» سواء كان بأيدي بن سلطان
أو غيره موثق لديها باعترافات جهاديين ت ّم اعتقالهم،
وبينهم قادة رووا قصتهم مع المم ّول السعودي وتفاصيل
اجتماعاتهم بمسوؤلين سعوديين وأميركيين كان أبرزهم
جون ماكين في أكثر من مناسبة.
ال تسحب الحكومة السورية فكرة التعاون األميركي
السعودي األمني في سورية نهائياً ،وهي في هذا اإلطار
ليست مؤمنة بك ّل ما تدّعيه السعودية في مكافحة اإلرهاب.
ملف شائك فتحته المملكة في لبنان من دون أن تدرك
انه بوابة إدانتها في هذا اإلطار .وهو ملف إلغاء المعونات
العسكرية المق ّررة للبنان ،واذا كانت المملكة ج��ادّة في

مكافحة اإلرهاب وقد رفعته إلى أعلى سلّم أولوياتها وباشرت
باالقتصاص منه ،كان حريا ً ان ال تتخذ قرارا ً بحجم القرار
المتمثل بإلغاء المعونة األمنية العسكرية المق ّررة للجيش
اللبناني منذ اكثر من  3سنوات ،فاتحة الباب أمام تعرية
للجيش اللبناني في وجه المجموعات اإلرهابية القابعة
في أعلى ج��رود البالد ،حيث تتهدّد مجموعات «داع��ش»
و»النصرة» المنطقة الواقعة بين عرسال وجوارها ،وهنا
فإنّ هذا التراجع يشكل ضمانة أمام المجموعات الجهادية
إنّ شيئا ً من المعونات العسكرية لن تتوافر للجيش اللبناني
في الوقت المنظور ،خصوصا ً أنّ ما من جهة عربية مستعدة
لكسر القرار السعودي والتف ّرد بمساعدة الجيش اللبناني،
وبالتالي تقدّم المملكة الجيش ضحية أيّ هجوم تكفيري
مباغت.
تنصالً سعوديا ً من
رفع الفيتو أمام الجيش اللبناني يعني ّ
تفسر نياتها بض ّم لبنان
أي دور في مكافحة اإلرهاب ،فكيف ّ
إلى الحلف العربي اإلسالمي لمكافحة اإلره��اب ،إذا كانت
العالقات الرسمية بين البلدين للمرة األولى بهذا السوء؟
توضع جدية السعودية في مكافحة اإلرهاب على المحك،
وتنكشف أمام التنصل من دعم الجيش اللبناني لتأخذ نحو
مبالغات سعودية في هذا اإلطار لم تثبت أو تحقق ايّ نتيجة
في هذا الملف ،بل اقتصرت جهودها على دع��وات إلنشاء
مركز دولي لمكافحة اإلرهاب ،بالتعاون مع األمم المتحدة
قبل وفاة الملك عبدالله وغيره من التح ّركات الشكلية.
عدم تراجع المملكة عن قرارها وتلقفها ما قدّمته الحكومة
اللبنانية من حقيقة لموقف واحد يراعي الصيغة الحساسة
يح ّملها مسؤولية مقاطعة باقي الدول الخليجية عن تقديم
يصب في إطار
المساعدة له وتع ّريه أمام اإلرهاب ،بشكل
ّ
مخططات إضعاف جيوش عربية رئيسية في مواجهة
ّ
بغض النظر عن دور حزب الله والتعاون مع
الملف .هذا
الجيش ال��ذي سيكون فرصة ليتعزز أكثر بعد الضغوط
والقيود التي فرضتها السعودية.

لم يشأ نائب بارز
الخوض في حوار
يفصل فيه
موسع ّ
ّ
آراءه في ما ستؤول
إليه األوضاع المتأزّمة
نتيجة القرارات
السعودية األخيرة
ض ّد لبنان واللبنانيين،
ّ
وفضل االنتظار ريثما
ّ
يخف التوتر الذي
يعانيه المسؤولون
السعوديون نتيجة
الخسائر الالحقة
بهم في ك ّل ساحات
المنطقة ،وهو التوتر
نفسه الذي ينسحب
على جماعة السعودية
في لبنان ،معتبرا ً أنّ
هؤالء ،في الداخل
والخارج ،بحاجة إلى
بعض الوقت لكي
يستوعبوا الخسارة،
وعندها يمكن أن تأخذ
األمور منحاها الهادئ
والعقالني...

حزب اهلل :ل�سنا �إمارة �سعودية وحذار التطاول على المقاومة
رأى ح��زب الله أنّ «م��ا تقوم به
السعودية هو ضغط العاجز» ،مؤكدا ً
أنه لن يتأثر بهذه الضغوطات ولن
يغير مواقفه».
وإذ لفت إلى أنّ «لبنان يمر بأوضاع
صعبة وحرجة» ،رأى أنها «كانت أكثر
حرجا ً لو انتصر المشروع التكفيري»،
محذرا ً من التطاول على المقاومة.

قاسم

أك���د ن��ائ��ب األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم «أنّ مشكلة
السعودية معنا أننا حررنا أرضنا من
دون حاجة ألحد وبالتوكل».
ك�ل�ام ق��اس��م ج���اء خ�ل�ال احتفال
تكريمي أقامته جمعية القرآن الكريم
في البقاع الغربي لتكريم وتخريج
ح��ف��ظ��ة ال���ق���رآن وال��م��ش��ارك��ي��ن في
ال���دورات القرآنية في قاعة الشهيد
محمد بجيجي في مدرسة المهدي
مشغرة.
وق���ال ق��اس��م« :مشكلتها معنا
أن��ن��ا أفشلنا ال��م��ش��روع التكفيري
في المنطقة ،ومشكلتها معنا أننا
ق��وة للبنان السيد الحر المستقل،
ومشكلتها معنا أن��ن��ا نجحنا في
وأد الفتنة المذهبية ولم ننجر لها،
ومشكلتها معنا أننا نعمل للوحدة
الوطنية ولإلستقرار ونمد أيدينا
للجميع ونعترف بشركائنا وال نقبل
أن يكون لبنان مزرعة ألحد ،مشكلتهم
معنا أننا رفضنا ونرفض التبعية ألي
دول��ة وأي جهة ألننا نريد ان نكون
أح��رارا في بلدنا ،ه��ذه هي مشكلته
معنا ألننا نحقق اإلنجازات على درب
الكرامة والحرية واالستقالل ،ولذا
هم ينتقدوننا وه��م يواجهوننا وال
يتحملون الصوت ال يتحملون كلمة

البيان الحكومي ص��در باإلجماع،
وب��ال��ت��ال��ي ال ن��ف��ت��ش ع���ن ال��رض��ى
ال��س��ع��ودي ،ب��ل ع��ن مصلحة لبنان
واللبنانيين ،في أن يحصنوا وطنهم
ض�� ّد اإلره����اب ،وي��ح��م��وا االس��ت��ق��رار
الداخلي والتوافق الوطني ،فنحن
لسنا إمارة سعودية .نحن جمهورية
لبنانية مستقلة ذات سيادة ،وعضو في
الجامعة العربية ،ولسنا أتباعا ً ألحد.
لدينا قرارنا المستقل ،وحريصون على
استقرار البلد من ك ّل النواحي».

المنار وال الخبر وال الفكرة».
ورأى أنّ «ما تقوم به السعودية
هو ضغط العاجز ،ولكن سينعكس
هذا على جماعتها وليس علينا ،ولن
نتأثر بهذه الضغوطات ولن تتغير
مواقفنا ،إن إجراءاتهم تزيدنا قناعة
بأننا على حق وسنستمر في هذه
الطريق وكما قدمنا الكثير لعزتنا
وكرامتنا سنستمر كذلك وكل النتائج
السلبية التي ستنشأ ستكون موجهة
إليهم وإلى جماعتهم ،أليس الصبح
بقريب»؟

قاووق

رعد

واع��ت��ب��ر رئ��ي��س ك��ت��ل��ة «ال��وف��اء
للمقاومة» النائب محمد رعد أنه «ما
رفع سيف في وجه المقاومة الشريفة
واألصيلة والمجاهدة إال كان شريكا ً
إلسرائيل وألعوانها».
وتوجه رعد خالل احتفال تأبيني
ّ
في دي��ر الزهراني إل��ى السعوديين
قائالً« :االستعراضات والعنتريات
والمس بالكرامات والكالم
والتطاول
ّ
عن القيادات التي ال مثيل لها في ك ّل
تاريخ بلدانكم ،هذا األم��ر ال ينفعكم
على اإلطالق ،عليكم أن تخجلوا وأن
ت��ع��ت��ذروا إل��ى األم��ة م��ن ك � ّل فشلكم
وخيباتكم ونكساتكم وخسائركم».
وأض����اف« :أال تستحون وأنتم
ملكتم عقودا من السنين ،أال تستحون
إن ف��ي ب�لادك��م وأن��ت��م أغنى بلد في
منطقتنا العربية تملكون أول وأكبر
احتياط استراتيجي من نفط ،في
بلدكم لوحده يعيش ثمانية ماليين
تحت خط الفقر فيما ثرواتكم تأكلونها
ويأكلها حواشيكم وأزالم��ك��م ومن
تريدون أن تثيرون من خالله أو عبره
الفتن واالنقسامات في ك ّل منطقتنا

رعد متحدثا ً في دير الزهراني
العربية؟ تستطيعون أن تضللوا
أمثالكم واألغبياء والحمقى الذين
ي��رون لكم وج��ودا ً في هذه المنطقة،
أما نحن فال تستطيعون أن تفعلوا
ذلك ،نحن نعرفكم ونعرف طبيعتكم
ون��ع��رف سقوفكم ون��ع��رف المدى
الذي تستطيع أيديكم أن تطاله ،فال
تتطاولوا ،ح��ذار من التطاول على
مقاومتنا».

الحاج حسن

رأى وزير الصناعة الدكتور حسين
الحاج حسن أنّ «لبنان يمر بأوضاع
صعبة وح��رج��ة ،لكنها كانت أكثر
حرجا ً لو انتصر المشروع التكفيري.
هذا المشروع الذي سنواجهه بكل قوة
وعزيمة وصبر حتى هزيمته».
وث ّمن الحاج حسن خالل احتفال
تأبيني ف��ي بعلبك« ،دور الجيش
اللبناني واألم���ن ال��ع��ام واألج��ه��زة

األمنية في الداخل ،وعلى الحدود»،
م��ؤك��دا ً «أن��ن��ا سنستمر بمواجهة
اإلرهابيين مع حلفائنا في الداخل
وعلى الحدود ،أعجب ذلك الغير ،أم لم
يعجبه .أأرضاه أم لم يرضه ذلك».
وق�����ال« :ن��ح��ن ل���م ن��س��ال ي��وم �ا ً
ع��ن رض��ى ال��س��ع��ودي��ة أو أميركا،
وسنستمر بمواجهة التكفيريين في
لبنان وسورية ،وحيث يجب .ألنهم
خطر على لبنان والمنطقة ،ولن
نخدع بالكالم عن محاربة اإلرهاب،
ألنّ نشأتهم وتمويلهم وغطاءهم
س��ع��ودي» .وأض���اف« :عندما تريد
السعودية محاربة اإلرهاب ،فلتوقف
التمويل» ،معتبرا ً أنها «هي المسؤولة
عن الحالة التكفيرية في العالم».
وت���اب���ع« :ل���ن ي��ف��ي��دك��م الضغط
والتهويل علينا في لبنان ،والمؤسف
أنّ بعض اللبنانيين أصبحوا أبواقا ً
للتهديد والوعيد م��ن السعوديين.

الحر»
�أعلن نتائج انتخابات المجل�س ال�سيا�سي في «الوطني
ّ

ّ
التحديات
با�سيلُ :خطانا ثابتة رغم
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر
وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران
باسيل ،خالل إعالن نتائج انتخابات
المجلس السياسي في التيار ،أنّ هذه
االنتخابات هي سابقة في سجل الحزب
الذهبي والديمقراطي ،خاصة أنها جرت
على األساس النسبي المر ّكب».
وق���ال« :ال��ي��وم ك��ان أول اجتماع
للمجلس الوطني للتيار الذي هو سلطة
التشريع والرقابة» ،مؤكدا ً «أهمية هذه
االنتخابات» .وأض���اف« :ه��ذا اليوم
تاريخي ونبدأ فيه التأسيس ألعراف
وتقاليد أخالقية للمستقبل ،في وقت
نرى داعش التكفيري والسياسي نقدم
ن��م��وذج ح��ري��ة وديمقراطية وتنوع
وخطانا ثابتة على رغم التحديات».
وختم باسيل م��ؤك��دا ً «أنّ التيار
سيبقى واحدا ً صلبا ً متناميا ً وسيكون
النور الذي ينير المنطقة حيث سنستمر
معا ً وسننتصر معاً».
وكان االنتخابات الداخلية للمكتب

عون أول المقترعين
السياسي ومجلس التحكيم والرقابة
المالية في التيار الوطني الحر ،انطلقت
صباح أمس األحد استكماال ً لالنتخابات
الداخلية في التيار.
وكان رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب العماد ميشال عون ،من دارته

ف��ي ال��راب��ي��ة ،أول المقترعين ،فيما
افتتح عضو التكتل النائب زياد أسود
التصويت مع االنطالق الرسمي للعملية
االنتخابية ،عند الساعة الحادية عشر
من قبل ظهر أمس في مركزية التيار في
ميرنا الشالوحي.

الراعي :بتعطيل الرئا�سة تكمن خطيئة
الأنانية والكبرياء والم�صالح الخا�صة
عاد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي إلى بيروت مساء أمس ،آتيا ً من روما على متن طائرة
خاصة ،بعد زي��ارة استمرت أياما ً عدة ش��ارك خاللها في
سلسلة اجتماعات للجان البابوية بصفته عضوا ً فيها.
وكان الراعي ترأس قداس األحد في كنيسة مار مارون في
الوكالة البطريركية ـ روما.
ورأى في عظة ألقاها خ�لال ال��ق�دّاس أننا «نعيش في
الشرق أحقادا ً تترجم إلى حروب وقتل وهدم وخطف» .وقال:
«قرار صغير بحرب تبيد آالف الناس ،هو قرار شخصي له

انعكاساته السياسية والمادية واإلقتصادية واإلستراتجية،
وأيضا ً بتعطيل رئاسة الجمهورية تكمن خطيئة األنانية
والكبرياء والمصالح الخاصة .وال بأس إذا فقد لبنان دوره
وال بأس إذا غدرنا ببلدنا وإذا عاش المواطن مع النفايات».
وأض���اف« :نصلي م��ن أج��ل رؤس���اء ال���دول ،ألن��ه كلما
كبرت مسؤولية اإلنسان كلما كبرت دينونته ،ومن يحمل
المسؤولية دون أن تكون فيه روح المصالحة يتسبب بخراب
المجتمع .نصلي لكي يرأف الله بنا ،نحن الذين نحتاج إلى
توبة ،فينظر نحونا ويهز ضمائر مسؤولينا وحكام الدول».

ورأى ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
ق��اووق أنّ «النظام السعودي اآلن
في حالة يأس ،ألنّ السنة األولى قد
مرت على بداية عدوانه على اليمن
وصنعاء ال تزال صامدة ولم تسقط،
وكذلك الحال في سورية حيث مرت
خ��م��س س��ن��وات ع��ل��ى األزم����ة فيها
ودمشق ال زالت صامدة ولم تسقط،
ومن هنا فإن النظام السعودي الذي
يحصد الفشل في سياساته في اليمن
والعراق وسورية ولبنان ،يريد أن
يعوض خسائره في المنطقة بالهجمة
المفتعلة على لبنان من خالل إذالل
وابتزاز اللبنانيين ودفعهم إلى الفتنة
الداخلية».
واع��ت��ب��ر خ�ل�ال اح��ت��ف��ال تأبيني
ف��ي وادي جيلو أنّ «ه���ذا النظام
السعودي قد فشل أيضا ألنه أخطأ
في الحسابات مجدداً ،ألنّ لبنان ليس
الساحة المناسبة حتى تعوض فيها
السعودية عن خسائرها في المنطقة،
ف��ه��و ع��ص��ي ع��ل��ى ال��ف��ت��ن��ة ،وه��وي��ة
الجيش اللبناني عصية أيضا ً على
االبتزاز ،أما إرادتنا فهي أصلب من

أن ينال منها أحد ،وكرامتنا أعز من أن
يمسها أحد».

يزبك

وأك��د رئيس الهيئة الشرعية في
«حزب الله» الشيخ محمد يزبك أنّ
«لبنان لن يكون مزرعة آلل سعود
ولغيرهم» ،مشيرا ً إل��ى أن��ه «ق��وي
بجيشه وشعبه ومقاومته».
وخ�لال احتفال تأبيني لشهداء
بلدة المعيصرة الكسروانية ،لفت
يزبك إلى أنّ «لبنان لم يسئ ألحد ولن
يعتذر ألحد وهو دائما ً إلى جانب األمة
العرببة» ،مشيرا ً إلى «أنّ هناك فرقا ً
بين العربي األصيل واألعرابي».
وع�����ن ال���ش���غ���ور ف����ي رئ���اس���ة
الجمهورية ،قال« :إنّ حزب الله دعا
دائما ً إلى انتخاب رئيس للجمهورية
وأنّ األطراف المقابلة هي من تعرقل
عملية االنتخاب ،معيدا ً في الوقت
نفسه التأكيد على ترشيح حزب الله
للعماد عون ،داعيا ً إلى التفاهم لكونه
السبيل الوحيد للحل في لبنان».
واستغرب يزبك «سبب امتعاض
البعض عندما ننتقد السعودية
التي تآمرت على المقاومة والشعب
اللبناني في ع��دوان تموز ،»2006
مشيرا ً إل��ى أنّ «السعودية هي من
صنعت الفكر اإلرهابي ،وأنّ مليارات
الدوالرات التي أنفقتها ما جرت سوى
الخيبة والخسارة».
ودع��ا الجميع إل��ى «ال��خ��روج من
هذا التجييش الذي يؤدي إلى فتنة
ت��ح��رق مشعليها ق��ب��ل اآلخ��ري��ن»،
واصفا ً ما يجري في بعض القنوات
اإلعالمية من إستهزاء وإشعال للفتن
بـ «المعيب».

ن�شاطات
 اس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س سعد
ال��ح��ري��ري ،ف��ي «ب��ي��ت ال��وس��ط»،
سفير السعودية في لبنان علي
عواض عسيري ،وعرض معه آخر
التطورات والعالقات بين البلدين.
 ال��ت��ق��ى رئ���ي���س ال��ح��زب
الديمقراطي اللبناني األمير طالل
أرسالن ،في السراي األرسالنية في
الشويفات ،وفودا ً رسمية وشعبية
م��ن مختلف ال��م��ن��اط��ق ،تقدمها
الشيخ نصرالدين الغريب وحشد
من رجال الدين وأمنيون ورؤساء
اتحادات بلدية ورؤس��اء بلديات
وم��خ��ات��ي��ر راج��ع��ت��ه ف��ي قضايا
إنمائية واجتماعية مختلفة.
 زار المدير العام لألمن العام
ال��ل��واء عباس اب��راه��ي��م ،حاضرة
الفاتيكان ،حيث التقى أمين سر
دول��ة الفاتيكان الكاردينال بترو
ب��ارول��ي��ن وم���س���ؤول ال��ع�لاق��ات
ال��خ��ارج��ي��ة المونسينيور ب��ول
ريتشارد غالغر ،وع��رض معهما
ل�ل�أوض���اع ال��ع��ام��ة ف���ي ل��ب��ن��ان
والمنطقة.
 التقى تيمور جنبالط ،في
قصر المختارة ،وف��دا ً من «لجنة
المتابعة للعسكريين المخطوفين
لدى داعش» ،تحدث باسمه حسين
ي��وس��ف ،ع��ارض �ا ً نتائج ل��ق��اءات
اللجنة مع المسؤولين والقيادات
لالطالع على المراحل والخطوات
التي وصلت إليها هذه القضية.
كما التقى جنبالط وفودا ً شعبية
وأهلية ،عرضت له شؤونا ً خدماتية
وإنمائية وحياتية واجتماعية ،في
حضور وزير الصحة العامة وائل
أب��و فاعور ،النائبين ع�لاء الدين
ت��رو ،وإيلي ع��ون ،وأص�لان وليد
جنبالط.
 بدعوة من السفير الفرنسي

الحريري مجتمعا ً إلى عسيري

(داالتي ونهرا)

أرسالن مستقبالً محافظ عكار
إي��م��ان��وي��ل ب���ون وم��دي��ر المعهد
الفرنسي دون��ي��س لوسن ومدير
مكتب الشرق األوسط في الوكالة
الجامعة الفرنكوفونية هيرفي
س���اب���وران ،ت��� ّم اف��ت��ت��اح الشهر
الفرنكوفوني  2016في المعهد
الفرنسي ،في حضور وزير الثقافة
ريمون عريجي وفاعليات.
وألقى عريجي كلمة توقف فيها
عند «العنف الكبير والمميت الذي
تشهده المنطقة ،المتنكر لإلنسان

واإلنسانية والقائم على التعصب
وال��ح��ق��د ل���زرع ال��ح��زن وال��خ��راب
بطريقة عشوائية وعمياء» ،وتطرق
إلى «العنف المتجسد باالقتصاد
وال���ذي يفرض على أفقر الفئات
وأكثرها ضعفا ويدمر الشعوب
والدول».
وأس��ف «للضغط االقتصادي
الذي يمارس في أيامنا ك��أداة في
السياسة على حساب المستقبل
والمواطن».

