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المملكة والحزب في مرحلة الحظر التاريخي
هتاف دهام
تم َّنن المملكة على لبنان أنه لم يقابلها بالمثل رغم أنها
قدّمت له الكثير من اتفاق الطائف حتى اآلن ،من دون أن تعترف
لمرة واحدة أنها استمدّت دورها في لبنان من هذه الوثيقة
التي قدّمتها لنفسها وليس للبنان ،حيث إنّ الطائف كان
جسرا ً النتقال السلطة من المارونية السياسية إلى الحريرية
السياسية المرتبطة بنيويا ً وعضويا ً بالرياض ،وأرست نظاما ً
م ّكنها من حكم لبنان ووضع يدها على قلب العاصمة ،ولهذا
السبب لن تسمح ألحد من المك ّونات السياسية ان يص ّوب
سهام انتصاراته في الحرب على اإلره��اب ،لإلطاحة بهذا
االتفاق ،ألنه يبقى الورقة شبه األخيرة لها لنفوذها في لبنان.
ال يخفى على أحد أنّ المملكة فتحت األبواب على مصراعيها
أمام اللبنانيين للعمل في اراضيها ومدنها ،ووف��رت العمل
لنحو  100ألف لبناني يعيلون عائالتهم في لبنان ،لكنها في
المقابل استفادت من هؤالء أضعاف ما استفادوا ،وهي كانت
في هذا الشأن أمام خيارين إما استقدام الخبرات االوروبية
أو اللبنانية ،ألن أح��دا ً من العرب أو من الشرق األقصى ال
يمكنه الحلول مكان اللبناني أو األوروب��ي ،وهي لجأت إلى
اللبناني ألن بدل أتعابه يوازي ثلث بدل أتعاب االوروبي أو
االميركي ،أما على صعيد العمالة العادية فكانت الطريق
سالكة وبسهولة امام ابناء الطائفة السنية بشكل خاص ال
سيما أبناء صيدا.
منحت المملكة لبنان عام  2006مساعدة المليار من خارج
األطر الرسمية ،ولم يصل منها شيء إلى ارض الواقع ،ألنّ
رئيس كتلة المستقبل (رئيس الحكومة آنذاك) فؤاد السنيورة
استخدمها لتحشيد الدعم الشعبي لتيار المستقبل ،لكنها قبل
ان تعلن عن مكرمتها شاركت في قتل اللبنانيين ،وهذا ما أكده
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عندما قال« :أول
من سيُسأل يوم القيامة عن دمنا في تموز هم آل سعود».
أما التقديمات األسوأ فكانت في عام  2009عندما أنفقت أكثر
ملياري دوالر على حملة فريق  14آذار وصنعت أكثريته في
المجلس النيابي ،وصوال ً إلى هبتي  3مليارات  +مليار دوالر
بقرار من الملك عبدالله بن عبد العزيز ،واللتين انتهتا مع تغيّر
الحكم ووصول الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار قرار وقف
دعم الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي ،بحجة الموقف
الذي صدر عن وزير الخارجية جبران باسيل في القاهرة وفي
مؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي ،لكن الحقيقة أنّ الرياض
بأمس الحاجة إلى هذه األموال في حرب اليمن ،لكونها تعاني
ّ
من أزمة اقتصادية بسبب هبوط سعر النفط الذي حاولت من
خالل تخفيضه ضرب محور المقاومة من إي��ران إلى روسيا
وصوال ً إلى فنزويال.
استفادت السعودية وامراؤها من لبنان في اكثر من مجال
وميدان ،في الوقت الذي ال يستطيع اللبناني ان يصل أراضيها
اال بتأشيرة دخ��ول ال يحصل عليها بسهولة ويمنع عليه
شراء ايّ منزل ،أو االستثمار اال بوجود كفيل سعودي ،فإنّ
رعاياها الراغبين بزيارة لبنان يحصلون على تأشيرة دخول
مجانية ساعة يصلون ارض المطار ،ويتملّكون حيث يريدون،
ويستثمرون كما يشاؤون.
لطالما كانت العالقة بين البلدين لمصلحة الرياض،
لكن يبدو أنّ هذا األمر لن يستم ّر ،وربما انتهى .ولهذا ق ّررت

صب جا ّم
السعودية كما يؤكد قطب سياسي بارز لـ«البناء»
ّ
غضبها على ح��زب الله ال��ذي وض��ع ح��دا ً لوصايتها ومنع
لبنان أن يكون إمارة سعودية أو غير سعودية ،بعدما ثبت
لها دوره الحيوي في التصدّي لسياستها سواء في لبنان أو
اليمن أو البحرين أو سورية حيث المواجهة الكبرى التي كان
للمقاومة ومشاركتها فيها الدور المؤثر والحاسم في إفشال
المؤامرة على دمشق وقلب موازين القوى فيها منذ أيار 2013
في معركة القص ْير.
إنّ المستهدف الحقيقي من التصعيد السعودي كما يقول
«القطب السياسي» هو التأثير الحيوي جدا ً للحزب وموقعه
الرائد ،ولذلك تخوض ضدّه حربا ً ضروسا ً متعدّدة األشكال
واألدوات والوسائل ،ولجأت إلى الحرب اإلعالمية والسياسية
عبر وسائل إعالمية مسلطة ،وأرفقت ذلك بفيديوات قالت
السعودية إنها حصلت عليها من اليمن ،وتدّعي «أنّ عناصر
من حزب الله يد ّربون أف��رادا ً من الحوثيين .ويتحدّث أحد
عناصر حزب الله في الفيديو عن تنفيذ عمليات في العمق
السعودي ،وهجمات انتحارية في الرياض ،خالل تدريبات
لعناصر يمنية» ،وكذلك إلى الحرب اإلجرائية باستهداف
منظومة المصالح المرتبطة بحزب الله ،وإلى إجراءات تتخذ
العقاب الجماعي على لبنان عبر طرد لبنانيين من مختلف
الطوائف أو ابتزازهم أو تهديدهم ،وك ّل ذلك يهدف إلى طلب
اللبنانيين لبيت الطاعة والزحف إلى بعثتها الدبلوماسية
لالعتذار ،وان كانت من خالل هذه التدابير ،تحاول أن تظهر
بمظلة الدولة المهنية التي لديها أجهزة ومعلومات توازي فيها
بالشكل الواليات المتحدة.
تريد الرياض بحسب القطب السياسي وضع لبنان في
عزلة عربية ،من خالل تصويره على أنه بات «دولة ساقطة بيد
إيران» ،وبالتالي استصدار قرارات وإجراءات ضدّه من دول
عربية خليجية وغير خليجية على السواء ،ومنع الخليجيين
من السفر إليه وتخفيض عدد أف��راد البعثات الدبلوماسية
الخليجية فيه والحديث عن إمكانية سحب السفراء وتخفيض
مستوى التمثيل الدبلوماسي وص��وال ً إل��ى قطع العالقات
مستقبالً ،وكل ذلك يأتي في سياق خطة إسرائيلية – سعودية
لتحضير األجواء لبنانيا ً وإقليميا ً للحرب على حزب الله .وما
يصب في خانة الضغط على إيران ولعب ك َّل أوراق
تقوم به
ّ
االشتباك اإلقليمية التي تسمح لها بإنجاز اتفاق متوازن
معها في ملفات المنطقة ،ال سيما أنها ال تجرؤ على فرض أيّ
ق��رارات على الجمهورية اإلسالمية وتتج ّنب الضغط على
حلفائها الخليجيين لطرد اإليرانيين ال سيما من اإلمارات وقطر
والكويت ،لما لذلك من انعكاسات سلبية على اقتصاد هذه
الدول بشكل خاص ،وان لم يستبعد القطب نفسه في مراحل
متقدّمة إذا استم ّر التصعيد أن تصل االمور إلى إجراءات كهذه
في اإلمارات التي تستحوذ على  80%من التبادالت التجارية
بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.
لجأت المملكة كما يقول «القطب ال��ب��ارز» وال ت��زال إلى
مختلف األساليب للضغط على الحكومة اللبنانية ومصادرة
قرارها على صعيد السياسة الخارجية واستتباع مواقفها
في المحافل والقمم اإلقليمية والدولية ،وتوتير األجواء داخل
مجلس الوزراء وابتزازه لتقديم اعتذار لها ،رغم رفض حزب
الله ذلك ،وربما تدفعها لالستقالة بعدما أثبتت عجزها عن
الوقوف بوجه الحزب ،أو دفع بعض الوزراء لالستقالة بعد

استقالة الوزير اشرف ريفي بهدف زعزعة األوضاع فيها.
يتحدّث القطب ع��ن م��ح��اوالت المملكة تأليب األط��راف
اللبنانية المسيحية ،كما السنية ،على حزب الله من خالل
تحميله مسؤولية تأزيم عالقات ال��دول العربية مع لبنان
واإلجراءات التي تتخذ بحق اللبنانيين في الخارج ،والضغط
على حلفائها لتجميع صفوفهم وتوحيدهم في جبهة واحدة
مناهضة للمقاومة بعد الخالفات األخيرة بينهم وأدائهم غير
المرضي في مواجهة الحزب ،لكنها لم تنجح في ذلك نسبياً؛
ّ
فحلفاؤها المسيحيون في  14آذار لم يالقوها نسبيا ً رغم
الوفود القواتية والكتائبية التي حطت في السفارة متضامنة،
فالموقف الكتائبي كان واضحا ً في الحكومة «لم نخطئ لنعتذر
فلتأخذنا السعودية بحلمها قليالً»!
ويعتبر القطب السياسي انّ استهداف الرياض لوزير
الخارجية جبران باسيل بعد مواقفه المنسجمة مع البيان
ال��وزاري الذي صدر بإجماع كل مكونات الحكومة بمن فيها
تيار المستقبل ،مؤشر جديد على استمرار الرفض السعودي

تب ُّؤء رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون الذي
تتوجس
يحظى بدعم من حزب الله سدّة الرئاسة ،فهي ال تزال
ّ
من وصوله إلى قصر بعبدا ،وتعمل حاليا ً على حرق ترشيحه
بعد شبه اإلجماع المسيحي الذي حصل عليه بتب ّني رئيس
حزب القوات سمير جعجع ترشيحه ،قبل جالء الصورة في
الميدان السوري وفوات األوان».
تهدف المملكة من وراء التهديد الذي أطلقته وتوتير االوضاع
األمنية في لبنان الضغط على حزب الله وتشتيت جهوده
وتركيزه على العمليات القتالية التي يشارك فيها بفعالية
في ريف حلب الشمالي ،وتحجيم دوره اإلقليمي وإعادته إلى
الداخل اللبناني ،والحصول على تعهّد واض��ح منه بوقف
التهجم التي يقودها عليها والتي ته ّز صورتها وتفضح
حملة
ّ
ممارساتها في المنطقة واالعتذار .والسؤال هل يمكن أن يحصل
ذلك؟
إنّ سياسة االعتذار كما يقول القطب السياسي البارز ال
قيميا ً وال شرعا ً مقبولة ،وال وفاء لشعوب تطحنها السعودية

ّ
المعزين بال�شهيد البطل الرفيق �أدوني�س ن�صر �إلى ال�شويفات
ا�ستمرار توافد

�سفير فنزويال في �سورية :على العالم �أجمع تح ّمل م�س�ؤولياته في محاربة الإرهاب
أك ّد سفير فنزويال في سورية عماد صعب أنّ اإلرهاب يشكل
خطرا ً حقيقيا ً على المجتمعات اإلنسانية كافة ،وهو عامل
تفجير وتهديد الستقرار ك ّل الدول من دون استثناء ،وعلى دول
العالم مجتمعة أن تتح ّمل مسؤولياتها في الدفاع عن شعوبها
من خالل االنخراط الجدي والفاعل في الحرب على اإلرهاب.
ك�لام السفير صعب ج��اء خ�لال تقديمه التعازي لعائلة
الشهيد اإلعالمي أدونيس نصر في الشويفات ،وأشاد السفير
صعب بالدور اإلعالمي والنضالي للشهيد أدونيس ،معتبرا ً أنّ
استشهاده مع مجموعة من رفقائه ،في مواجهة اإلرهاب ،هو
ترجمة إليمانه القومي بقضية أمته.
كما حضر معزيا ً النائب فادي األعور ،ووفد من حزب الله
برئاسة الشيخ مرشد الحاج حسن ،واإلعالمي العراقي منتظر
الزيدي الذي تحدّث عن معرفته بالشهيد نصر ،وحيا بطولته
وإقدامه ،وخياره في الدفاع عن شعبه وقضية بالده.
كما استقبلت عائلة الشهيد البطل الرفيق أدونيس نصر،
والدة الشهيد البطل الرفيق رعد المسلماني ،وكان اللقاء مؤثرا ً
وممتلئا ً بعبق الشهادة.
وق��د استم ّر تقاطر الوفود الحزبية والشعبية والعديد
من الفاعليات االجتماعية واألهلية إلى منزل عائلة الشهيد
أدونيس نصر في الشويفات لتقديم واجب العزاء والتأكيد
على أنّ استشهاده مع رفقائه االبطال يؤكد أنّ في هذه االمة
قوة فعلت وغيّرت وجه التاريخ.
وكتب اإلعالمي سعيد معالوي عن الشهيد أدونيس:
الرفيق أدونيس  -األمين أدونيس  -البطل أدونيس -
الحبيب أدونيس ،ك ّل ذلك ال يفيك حقك ،وحدها صفة الشهادة
تختصر ك ّل هذه الصفات ،ووحده االنتماء الصادق إلى هذه
األرض وإلى هذه األمة هو الميزان الحقيقي لعلة وجودنا.
رفيق أدو ،حاولت ان ال أكتب عنك وفيك ،ت��ردّدت كثيرا ً
وأنا الذي لم يكن يعرفك شخصيا ً عن كثب رغم انتمائي الى
صفوف هذه النهضة العظيمة منذ ما قبل السبعينات من القرن

مقبولة ،فالخالف في األصل وليس في الشكل ،ودخلت العالقة
بين حزب الله والمملكة على ضوء حرب اليمن في  2015منذ
نحو سنة مرحلة الحظر التاريخي ،فموقف السعودية من
أزمات سورية والبحرين واليمن وتنسيقها المتعاظم الخفي
مع «إسرائيل» أوصل االمور بين الطرفين إلى نقطة الالعودة.
وكانت الذروة مع عهد الملك سلمان ،الذي أعلن وفاة مملكة
ووالدة مملكة جديدة ،علما ً انه عشية وفاة الملك عبد الله كان
وفد من الحوثيين في الرياض يفاوض على ح ّل سياسي .ك ّل
ذلك يأتي بعد مرحلة من التوا ّد بإرادة مشتركة لدى الطرفين
اقتضتها ظ��روف تلك المرحلة حافظت خاللها على الوصل
والحوار ووصلت إلى ح ّد انّ السفير السعودي السابق عبد
العزيز الخوجة التقى السيد حسن نصرالله اكثر من مرة ،وزار
نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والوزير محمد
فنيش الرياض بعد حرب تموز في عام  .2006ورغم وصف
المملكة مقاومي حزب الله في حرب تموز  2006بالمغامرين
بقيت العالقة على قدر من االنتظام في الخالف.

قرم :لتحييد الدين عن ال�صراعات ال�سيا�سية
ألقى الوزير السابق للمال الدكتور جورج قرم محاضرة
عن «أهميّة تحييد الدين عن الصراعات السياسية» ،في
قاعة «بيت الفن» في الميناء ،بدعوة من جمعية اللجان
األهلية و«مركز العزم الثقافي» بطرابلس ،وحضر جانبا ً
منها الرئيس نجيب ميقاتي .كما حضرها سفير لبنان في
القاهرة الدكتور خالد زيادة ،األمينة العامة للجنة الوطنية
اللبنانية لألونيسكو الدكتورة زهيدة درويش جبور ،رئيس
بلدية طرابلس رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس
عامر رافعي ،رئيسة تج ّمع سيدات األعمال ليلى سلهب
كرامي ،ورؤس��اء الجمعيات وأعضاء المجالس البلدية
وأساتذة الجامعات ،وأسرة «جمعية العزم والسعادة».

ِ
المحاضر »،وألقى رئيس
وقدّم الصحافي كمال حيدر
جمعية اللجان األهلية سمير الحاج كلمة ،تط ّرق فيها
إلى «تأثير عامل الدين في تصاعد الحروب في المنطقة،
وانعكاساته على الوضع في لبنان» .وتحدّثت الدكتورة
وفاء الشعراني عن مضمون مؤ ّلفات قرم« ،التي أغنت
الفكر ،وال سيّما ما يتعلّق منها بالجانب الديني عبر
العصور».
أ ّما قرم فتط ّرق إلى «االجتياح الديني عبر التاريخ،
والذي جعل العقل البشري يتأ ّثر ويضمح ّل وصوال ً إلى
الصراعات في المنطقة العربية والنزاع الطائفي بين الس ّنة
والشيعة ،وأدّى إلى مزيد من التف ّكك وإثارة الفتن».

وقفة ت�ضامنية مع الأ�سير القيق

�سكاف :لم�ساندة المقاومة حتى تحرير فل�سطين
السفير صعب معزّيا ً في الشويفات
الماضي ،لكنني عرفتك أكثر وأكثر يوم وداعك في الشويفات،
وقفت متأهبا ً أدّيت التحية لنعشك عند مروره بقربي ونحن
في طريقنا الى الكنيسة وأنزلت بعد ذلك يمناي بهدوء وصمت
ثقيلين ألنني حيث نظرت نسور ،نسور ،نسور.
أيها النسر رأي��ت فيك وأن��ت محموال ً على أك� ّ
�ف الرفقاء
وملفوفا ً بعلم الزوبعة الحمراء نسرا ً من نسور هذه األمة ،في
موكبك سار آالف الرفقاء ،فخورين بك بنضالك وتضحياتك
وبوقفات العز التي وقفتها.
ال أخفيك سرا ً يا أدو ،أنّ عرس وداعك أظهر كم أنّ حزبك

حاضر وق��وي وزاخ��ر بالطاقات ،فما رأيته من عزم شباب
الحزب وصباياه ،ومن توثب النسور وهم ينشدون للحرية
والنظام والواجب والقوة ،وكلهم ثقة عالية بالنفس واألرض
ترتج تحت وقع أقدامهم ،أخذ مني ك ّل شيء وجعلني ليس
ّ
رفيقا ً وأمينا مؤمنا ً فقط وانما أكثر إيمانا ً بك ّل هذا التراث
جسده الزعيم سعاده ،والذي ال بديل عنه لخالص هذه
الذي ّ
األمة.
تحية لك يا أدو ،ولك ّل عائلة تنجب وتقدّم األبطال الذي
يبذلون الدماء دفاعا ً عن أمتنا.

ن� ّ
�ظ��م��ت ع��ائ��ل��ة ول��ج��ن��ة أص��دق��اء
األسير يحيى سكاف ،وقفة تضامنية
م��ع األس��ي��ر الصحافي الفلسطيني
محمد القيق ،الذي أضرب عن الطعام
 95يوما ً في معركة األمعاء الخاوية،
وذلك في «مركز رشيد كرامي الثقافي
البلدي» في طرابلس ،بمشاركة حشد
من الشخصيات والمواطنين.
وح � ّي��ا أم��ي��ن س��ر اللجنة جمال
س��ك��اف ،ف��ي ب��ي��ان ،األس��ي��ر القيق،
«الذي أضرب عن الطعام  95يوما ً في
معركة األمعاء الخاوية وانتصر من
خاللها على العدو الصهيوني بإرادته
وعزيمته الصلبة التي ع ّودنا عليها

أسرانا األبطال في سجون اإلحتالل،
بعدم رضوخهم إلمالءات العدو حتى
لو كلفهم ذلك حياتهم».
وأك��د «ض��رورة نصرة اآلالف من
أبناء الشعب الفلسطيني األس��رى
في سجون اإلحتالل المظلمة والذين
يتع ّرضون ألبشع أن��واع التعذيب
تحت م���رأى مجتمع دول���ي منحاز
للعدو الصهيوني ،ومنهم األس��رى
الذين مضى على اعتقالهم عشرات
السنين من دون أن تح ِّرك المنظمات
الدولية التي تعنى بحقوق اإلنسان
م��ن أج���ل إن��ق��اذه وم��ع��ام��ل��ت��ه وف��ق
القوانين وال��م��واث��ي��ق ال��ت��ي تقرها

وتكفلها ش��رع��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان،
وفي مقدّمهم عميد األسرى المناضل
اللبناني يحيى سكاف ال��ذي يدخل
عامه الـ 38في األسر».
ون��اش��د س��ك��اف «أح����رار العالم
مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته
الباسلة في نضالهم المشروع ض ّد
ق���وات اإلح��ت�لال اإلس��رائ��ي��ل��ي حتى
تحرير فلسطين من البحر إلى النهر،
ألن فلسطين وقضيتها يجب أن تبقيا
البوصلة المركزية واألساسية لألمة
العربية واإلسالمية ،وإن من يض ّل
ط��ري��ق فلسطين ه��و خ��ائ��ن ألق��دس
قضية».

دروي�ش تف ّقد م�ستو�صف زحلة
زحلة ـ أحمد موسى

النائب األعور

الشيخ الحاج حسن

االعالمي منتظر الزيدي

والدة الرفيق الشهيد رعد المسلماني تعزي عائلة الرفيق الشهيد أدونيس نصر

تفقد رئيس أساقفة الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
ال��م��ط��ران ع��ص��ام ي��وح��ن��ا دروي���ش
مستوصف زحلة وال��ب��ق��اع التابع
لـ«جمعية رس��ال��ة ال��م��رأة» ،وك��ان
في استقباله رئيس الجمعية حميد
معلوف والسيدات أعضاء الجمعية
ومدعوين.
وج��ال برفقة معلوف في أقسام
المستوصف مستمعا ً إل��ى شرح
مفصل عن سير العمل في المستوصف
ّ
وعمل الصيدلية فيه ودوام األطباء
والمعاينات التي يجرونها.
وأل��ق��ى معلوف كلمة رح��ب فيها
بالمطران دروي���ش ش��اك��را ً زيارته
ومحبته وبركته الدائمة للمستوصف،
ووض��ع إمكانات المستوصف في
تص ّرف الزحليين مبديا ً استعداده
للتعاون الكامل مع المطرانية في
سبيل الخير العام.
من ناحيته شكر درويش للمعلوف
وس���ي���دات ال��ج��م��ع��ي��ة وال��ح��ض��ور،
اإلستقبال العفوي واألخ���وي ،كما

شكر العاملين في المستوصف على
الخدمات التي يقدمونها ومما قال:
«ال ننسى أبدا ً أن الكنيسة كانت دوما ً
تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة
رغم تمايز دوريهما الذي يو ّلد بينهما
تناغما ً وتكامالً .وال ننسى أن السيد
المسيح ح ّرر المرأة بالقول والعمل
وأع��اد لها كرامتها ودوره��ا .وعندما
نعود إلى اإلنجيل المقدس نجد أنّ
المرأة تحت ّل مكانة مرموقة ،ونكتشف

كرامة المرأة ودعوتها وهذا يتجلى
بصورة خاصة في حديث المسيح
مع النساء».
بأمس
وختم درويش« :نحن اليوم
ّ
الحاجة إل��ى دور ال��م��رأة المؤمنة
والمناضلة لتكون سفيرة السالم
في مجتمعها .واألمل أن يعود لبنان
الرسالة وأن يكون وطن المساواة
بين الرجل وال��م��رأة ووط��ن السالم
والتسامح والتآخي».

