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حمليات � /إعالنات
ً
إجالال لأرواح �شهداء «القومي»
ا�ستهلت اجتماعها بالوقوف �

حزب اهلل الإرهابي خليجي ًا!...
علي جانبين
هل فاجأ مجلس التعاون الخليجي المراقبين
باعتباره أنّ حزب الله منظمه إرهابية والمجلس
ي��ع��رف أن���ه ي��ص��نِّ��ف ح��زب��ا ً ت��اري��خ��ه ه��و مقاومة
االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وق���دّم م��ن شبابه آالف
الشهداء وح��� ّرر لبنان م��ن ه��ذا االح��ت�لال بعد أن
ِ
ونصر
عجزت عن ذل��ك ال��دول العربية مجتمعة،
الشعب الفلسطيني الذي خذله أشقاؤه العرب؟
هل حدثت المفاجأة؟
م�� ّر الخبر ببساطة ع��ادي��اً ،ألنّ المجلس الذي
تقوده السعودية لم يعد يأبه لبياناته السابقة التي
تتغنّى بالدفاع عن فلسطين والقدس الشريف،
وما عادت تظهر في بياناتها أنّ المسجد األقصى
يمثل أولى القبلتين وثاني الحرمين ومهد السيد
المسيح ،وص��ار طبيعيا ً في أغلب ه��ذه ال��دول أن
يظهر مكتب لرعاية المصالح «اإلسرائيلية» أو خبر
عن زيارة مسؤول «إسرائيلي».
اتهام حزب الله بالتبعية إليران ال يكفي لتبرير
القرار ،فإيران التي يناصبها حكام الخليج العداء
هي إيران التي ح ّولت السفارة «اإلسرائيلية» في
طهران إلى سفارة فلسطينية بفضل ثورة اإلمام
الخميني ،وه��و ال���ذي أع��ل��ن آخ��ر ي��وم جمعة من
شهر رمضان يوما ً للقدس لكي تبقى القضية حية
لألجيال القادمة.
من الممكن أن يسجل الحكام في الخليج على
إيران ما يريدون من المالحظات والمآخذ ،ويقيموا
معها ال��خ�لاف��ات ،لكن ف��ي ش��أن فلسطين عليهم

االع��ت��راف أن��ه��ا تسبقهم ب��أش��واط كثيرة صدقا ً
والتزاماً ،وأنها في الحرص على العالقات الثنائية
تسبقهم ك��ث��ي��را ً رغ��م ف���وراق ال��ق��وة لمصلحتها،
فليست إي��ران من أخفى حقيقة استشهاد آالف
الحجاج ،وال هي من د ّمر اليمن وأباد اآلالف في
طريقة أق�� ّل ما ُيقال فيها إنها من جرائم الحرب،
وف��ق��ا ً لتوصيف الهيئات الغربية واألم��م��ي��ة ،وال
إي���ران ه��ي م��ن ج�� ّه��ز ودع���م وأرس���ل إل��ى سورية
اآلالف من إرهابيّي تنظيم «القاعدة» الذي ُيجمع
العالم كله على توصيفه باإلرهاب ،خالفا ً لحزب
الله ال��ذي ال يجتمع مع حكام الخليج بتوصيف
الحزب باإلرهابي إال الغرب و»إسرائيل».
ك���م ج���ه���دت ال��س��ع��ودي��ة ف���ي ت��م��ي��ي��ع تصنيف
تنظيمات إرهابية على لوائح اإلره��اب العالمية،
بينما اخترعت الئحة إره��اب فقط إلضافة حزب
الله عليها ،وه��و على األق�� ّل ليس من له يد كهذه
التنظيمات في تدمير الحضارة العربية واإلنسانية
ال��م��وروث��ة ،وال في ذب��ح مئات آالف من األبرياء
واغ��ت��ص��اب م��ئ��ات اآلالف م��ن ال��ن��س��اء وتحويل
األطفال قتلة مجرمين.
كيف يستقيم أن يحدث ك�� ّل ذل��ك تحت عنوان
نشر ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ،بينما دول ه��ذا المجلس ال
تعتمد على الديمقراطية معياراً ،وال تعرف معنى
االنتخابات على أراضيها ،وهي مذ وجدت ملكية
أو شبه ملكية وتتغنّى بالديمقراطية؟
لن يجد مجلس التعاون وعلى رأسه السعودية،
من ُيفاجأ بقراره ألنه لن يجد ًمن يصفق لقراره إال
«اإلسرائيليون» ...فهل هذا يكفيه؟

«اللبنانية الديمقراطية» :ليت�ضامن العرب
في مواجهة «�إ�سرائيل» والإرهاب الذي يخدمها
عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية اجتماعه الدوري
برئاسة جاك تامر ،وت ّم التداول بمستجدات الوضع الداخلي ومواضيع
أخرى.
في بداية االجتماع طلب تامر من الحاضرين الوقوف دقيقة صمت إجالال ً
ألرواح الرفيق الشهيد أدونيس نصر (مسؤول اإلعالم الحربي في «نسور
الزوبعة» في الحزب السوري القومي االجتماعي) ورفقائه الذين ارتقوا
معه شهداء في منطقة طور جلي في كنسبّا .علما ً أنّ الحركة وجهت كتاب
تعزية الى رئيس الحزب النائب أسعد حردان.
بعد ذل��ك ،استه ّل تامر الحديث ب��اإلش��ارة إل��ى البيان ال��ذي أصدرته
الحكومة بشأن األزمة مع السعودية ،معتبرا ً أنه بيان توافقي ،وقد حظي
بإجماع ك ّل القوى السياسية بمن فيهم الرئيس سعد الحريري ،وأكد على
أفضل العالقات مع السعودية مع احترام الخصوصية اللبنانية والوحدة
الوطنية ورف��ض التع ّرض أليّ مك ّون سياسي داخ��ل��ي ،ولكننا فوجئنا
باستمرار السعودية بقراراتها بحق لبنان واللبنانيين وض ّد مك ّون لبناني
أساسي هو حزب الله.
ورأى تامر أنه بدال ً من أن يسعى العرب إلى التضامن والتكاتف والوقوف
سدا ً منيعا ً في وجه العدو «اإلسرائيلي» ،لوضع حد لما يقوم به من أعمال
إجرامية إرهابية يومية بحق الفلسطينيين وما يجري لتهويد القدس .نرى
الدول العربية تغض الطرف عما تقوم به «إسرائيل» وتناكف بعضها بعضاً،
فيما اإلرهاب الذي يعمل لمصلحة «إسرائيل» يطرق أبواب ك ّل مدينة عربية
ليقتل ويدمر ويهجر ويمحو معالم المقدسات ...وتاريخ األمة بكامله.
وسأل تامر :هل هذه هي العروبة؟ أم أنّ العروبة رحلت برحيل القائد
ووحد كلمتها وقاتل من أجلها ومن أجل
جمال عبد الناصر الذي جمع األمة
ّ
تحرير فلسطين؟
وأثنت الحركة على ك�لام وزي��ر الداخلية واعتباره انّ ح��زب الله هو
حزب لبناني وممثل في البرلمان اللبناني والحكومة ،وال نقبل باتخاذ اية
إجراءات ضدّه .معتبرة أنّ موقف المشنوق عقالني ،متمنية عليه السعي
من أجل التوصل إلى تسوية سياسية حفظا ً لالستقرار وألمن اللبنانيين
وأمانهم.

ن�شاطات
{ استقبل رئيس «تكتل التغيير واإلص�لاح» النائب
العماد ميشال عون ،في دارته في الرابية ،المنسقة الخاصة
لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ،وبحث
معها في التطورات محليا ً وإقليمياً.
{ عرض الرئيس سعد الحريري التطورات مع السفير
الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين ،في حضور مستشار
الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.
{ التقى الوزير السابق فيصل كرامي السفير السعودي
علي عواض عسيري ،في سفارة المملكة في بيروت.
وأشار بيان لمكتب كرامي اإلعالمي إلى أنّ «اللقاء كان
ودي��اً ،ت��داول الطرفان خالله مختلف المستجدات ،وأكد
كرامي ح��رص ك�� ّل اللبنانيين على أفضل العالقات مع

المملكة ومع كل ال��دول العربية ،لما فيه مصلحة لبنان
واألشقاء العرب».
{ بحث الرئيس أمين الجميل مع القائم باألعمال
األميركي ريتشارد جونز األوض��اع السياسية في لبنان
والمنطقة.
{ زار القائم بأعمال س��ف��ارة الكويت محمد سعود
الوقيان وزير اإلعالم رمزي جريج في مكتبه في الوزارة،
وعرض معه العالقات بين البلدين ،في حضور الزميلة
حجاج.
وداد ّ
كما زار الوقيان المدير العام ل��وزارة اإلع�لام الدكتور
حسان فلحة وعرض معه العالقات الثقافية واإلعالمية
بين لبنان والكويت.

جريج مستقبالً الوقيان في حضور الزميلة حجاج

ال�سعودية تردّ ( ...تتمة �ص)1
جلسة انتخاب والجديد حضور الحريري

انضمت الجلسة السادسة والثالثون النتخاب رئيس للجمهورية إلى
سابقاتها ولم تحمل أي جديد ،باستثناء مشاركة الرئيس سعد الحريري
للمرة األولى ،وارتفاع عدد الحضور إذ شارك فيها  72نائباً .وتم إرجاء
الجلسة إلى  23من الشهر الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني
ولغياب المرشحَ ْين رئيس تكتل التغير واإلصالح العماد ميشال عون
ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية.
وقال الحريري من المجلس« :ال أريد اتهام الجميع بالتعطيل وأتفهّم
الوزير فرنجية ،هناك أمور في حاجة لتبلور عند بعض األفرقاء» ،مؤكدا ً
ردا ً على سؤال أنه سيتمسك بترشيحه لفرنجية أكثر بعد هذه الجلسة.

مستم ّرون بدعم فرنجية في الوقت الحاضر

وقالت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «عدد األصوات
في جلسة أمس ،كان يمكن أن يصل إلى ثمانين لوال تغيّب بعض نواب
 14آذار بداعي السفر» ،ولفتت إلى أن «الرئيس الحريري أبلغ فرنجية
تفهّمه لموقفه بعدم المشاركة في الجلسة ،ولكن ذلك لن يغير في موقف
الحريري المؤيد لترشيح فرنجية ،رغم أنه كان يفضل أن يشارك فرنجية
وعون في الجلسة ويتم انتخاب الرئيس بطريقة ديمقراطية».
وردا ً على سؤال حول موقف الحريري في حال استمر فرنجية على
موقفه الرافض للمشاركة بغياب حزب الله ،رفضت المصادر الر ّد على
افتراضات ،معتبرة أن «الوضع لن يستمر طويالً على هذا الحال ولكن
في الوقت الحاضر مستمرون بتأييد فرنجية».
وشدّدت المصادر أن السعودية لم تعترض على ترشيح فرنجية،
لكنها ليست مَ��ن طرحه أو رشحه ب��ل إن الحريري ه��و مَ��ن رشحه
والسعودية ال تتدخل في الشؤون اللبنانية.

بري :سأصارح السفير السعودي

وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ،بحسب ما نقل عنه زواره
لـ«البناء» أن «القرار السعودي ومجلس التعاون الخليجي ضد لبنان
يستدعي المصارحة وأنه سيصارح السفير السعودي في لبنان بذلك
قريباً» ،مشيرا ً إلى «أن قرار تصنيف حزب الله على الئحة اإلرهاب ال
يؤذي فقط حزب الله بل من أصدره أيضاً» ،وسأل بري« :لماذا ال تنضبط
المواقف في لبنان تحت سقف ما يتحدّث به اإليرانيون والسعوديون
تجاه بعضهما البعض؟».

وتطرق بري إلى زيارة الوفد النيابي اللبناني إلى واشنطن ،وأشار إلى
انه «سيتابع الموضوع حتى النهاية» ،الفتا ً إلى أن «األميركيين استغربوا
ما قامت به بعض المصارف طالما لم تصدر المراسيم التطبيقية بعد»،
وأكد أن «الرسائل التي أرسلها إلى الرئيس األميركي باراك أوباما شكلت
محور اهتمام األميركي في المباحثات مع الوفد اللبناني في واشنطن».
وقدّم بري عرضا ً لزيارته إلى بلجيكا ،مشيرا ً إلى «انه للمرة األولى يفتح
نقاش مع ضيف يتجاوز البروتوكول حيث تلقى  22سؤاالً».
وفي الشأن الرئاسي أشار بري إلى أن «النصاب تجاوز الـ  65نائباً،
لكن االنتخاب مسألة ترتبط بالتفاهم السياسي» ،وفي ملف النفايات
أعاد بري التذكير بموقفه الذي أبلغه إلى رئيس الحكومة تمام سالم
بضرورة أن تنفذ الحكومة خطة المطامر بكل الوسائل الممكنة بما فيها
االستعانة بالجيش» ،كما أش��ار إلى وج��وب أن «تجرى االنتخابات
البلدية في موعدها وأن ال مبرر لتأجيلها».

التعاون الخليجي :حزب الله «إرهابي»

وبعد أقل من  24ساعة على مواقف األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله التصعيدية والحازمة ضد السعودية ،وفي أول موقف
للعالم العربي ،ردت السعودية واستكملت إجراءاتها العقابية ضد حزب
الله ولبنان ،واستعانت بمجلس التعاون الخليجي الذي قرر اعتبار
حزب الله منظمة إرهابية واتخاذ إجراءات بحقه جراء استمرار األعمال
العدائية التي يقوم بها الحزب ،بحسب بيان لألمانة العامة للمجلس.
ب��دوره تبنى مجلس وزراء الداخلية العرب قرار مجلس التعاون،
واصفا ً في بيانه الختامي حزب الله بـ»اإلرهابي» في ظل تح ّفظ لبنان
والعراق وامتناع الجزائر عن التصويت.

 ..والمشنوق يعترض

وإذ واف��ق وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على البيان
الختامي ،أوضح في بيان أنه اعترض فقط على وصف حزب الله بأنه
«إرهابي» في المقررات« ،صونا ً لعمل المؤسسات الدستورية الباقية
في البلد ،وذلك بعدما تحفظ العراق ورفض المقررات ،وبالتالي لم يكن
هناك إجماع عربي».

 ..والعراق :نرفض التصنيف

وقال وزير الداخلية العراقي محمد الغبان لـ«رويترز» بعد انسحابه
من جلسة مغلقة «نحن هنا لمناقشة خطط مشتركة للتصدي لإلرهاب

 ت��ح��ي��ة إل����ى وزي������� َر ْي ال��خ��ارج��ي��ة والداخليةاللبنانيين ج��ب��ران باسيل ون��ه��اد المشنوق ،رغم
تباينهما السياسي لتبنّيهما موقفين متطابقين
من «البيان» و«ال��ق��رار» و«التحفظ» ،في اجتماعين
عربيين وزاري��ي��ن مختلفين ،عندما ات��ص��ل األمر
بتصنيف حزب الله إرهابياً ...لتظهر الدولة اللبنانية
دولة معايير ،رغم الصخب والضجيج الداخلي عن
الخالفات واالنقسامات ،فيبدو أنّ شبه الدولة لدينا
أش ّد خجالً من انتهاك المعايير من الدول الخليجية
التي تدّعي مهابة ال��دول الكبرى ...ووح��ده وزير
العدل عندنا خليجي فطال رذاذ خطابه االعتراضي
ما قام به الوزيران في مجال اختصاص ك ّل منهما،
بينما لم يقم هو بشيء من اختصاصه بالمبادرة
فور سماعه بالتصنيف بالتقدّم بطلب إيداعه نسخة
من« ...الملف»!
ناصر قنديل

مولد الحق ( ...تتمة �ص)1
فبأيّ حال نحتفل اليوم بذكرى مولد سعاده ،بأيّ حال
وأمتنا متم ّزقة بفعل العصبيات الدينية التي رأى فيها سعاده
يوما ً الخطر األكبر على األمة؟
ال يمكن أن نقارب ذكرى مولد الزعيم إال من زاوية استشراف
المستقبل اآلتي لنعيد حساباتنا ونك ّفر عن أخطائنا ،انطالقا ً من
هذا الفكر المتقدّم ،فأبناء األمة كانوا قليلي الوفاء لهذه األفكار
التي تمثل نهضة للمجتمع كله ،وأعداء هذا الفكر لم يدركوا أنهم
بمحاولة تحطيم سعاده كانوا في الحقيقة يحطمون فرصة
قيام نهضة حقيقية في أمة تمتلك الكثير والكثير من القوة
والمق ّومات والعظمة.
ففي غياب العقل والمنطق تح ّولت األمة دوي�لات تابعة،
هزيلة ،يقف شعبها ذليالً لقاء كسرة خبز.
وك ّل ما نبّه إليه سعاده منذ أكثر من  80عاما ً وصلنا إليه
اليوم ،فأمتنا ينخرها الفساد ،وهي في أدنى المستويات على
جميع الصعد ،التعليم ،الصناعة ،االبتكار ،االقتصاد ،حقوق
اإلنسان .أمتنا لم تتط ّور ولم ترتق كما أراد لها سعاده ،بل بقيت
رهينة طوائفها وعصبياتها.
وبالتالي ...وفي ذكرى مولد سعاده يجب أن نعيد التفكير
جديا ًبتفكيرنا وأدائنا وطرقنا ،ونستنبط طرقا ًجديدة من روحية
أفكار سعاده ،أفكار جديدة يكون العقل ميزانها الوحيد وحدودها
الوحيدة ،ويكون فيها خير األمة خطها األحمر ،ال أن تتحطم عند
مصلحة الذين نصبوا أنفسهم زعماء على طوائفهم وأزالمهم.
طريقة جديدة تخرجنا من دوامة االنحدار ،التي بدأناها منذ
أن قررنا أن نخنق أفكار رجل عظيم من بالدي تشكل سبيالً

ال يساوي الحبر الذي ُكتب فيه

ونفت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «يرتب هذا القرار تداعيات سلبية
على لبنان» ،مؤكدة أن «ردود الفعل ستبقى مضبوطة ضمن سقف معين
وال مصلحة لتيار المستقبل بالتصعيد األمني ،وبالتالي قرار مجلس
التعاون لن يصرف في لبنان وال يساوي الحبر الذي كتب فيه».
وأوضحت المصادر أن «أقصى ما يمكن أن تفعله السعودية والدول
التي تدور في فلكها هو إلقاء القبض على أي مشتبه في انتمائه إلى حزب
الله أو مقرب منه وسجنه أو سحب الفيزا منه وطرده من أراضيها ،ولكن
خارج أراضيها ال تستطيع فعل أي شيء».

حزب الله مستمر في مواجهة السعودية

وشبهت المصادر القرار بالقرارات «اإلسرائيلية» ضد حزب الله،

جلسة حكومية اليوم تحسم ملف النفايات

على وقع التصعيد الخليجي ضد لبنان ،يعقد مجلس الوزراء اليوم،
جلسة عادية في السراي لحسم ملف النفايات بعد االجتماع الذي عقدته
اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف.
وقال وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» إن «مسار
جلسة اليوم مرهون بما ستؤول إليه األمور في ملف النفايات ويبدو أن
األمور صعبة».
وفي ردّه على موقف الرئيس سالم في حال لم تقدم اللجنة الوزارية
عرضا ً نهائيا ً للحل ،قال درب��اس« :إن حكومة ال تستطيع حل مشكلة
النفايات ال تستطيع االستمرار».
ورفضت مصادر وزارية الحديث عن تفاصيل الخطة التي نوقشت في
اجتماع اللجنة أمس ،لضرورة بقائها سرية تمهيدا ً لعرضها على مجلس
الوزراء اليوم ،إال أنها لفتت لـ«البناء» إلى أن األجواء إيجابية .وعلمت
«البناء» أن تسهيالت قدّمت للحكومة لحل األزمة من خالل فتح بعض
المطامر القديمة مؤقتاً».
وأكدت المصادر أن المجلس لن يبحث ملف الوزير السابق ميشال
سماحة ،كما لفتت إلى أن «المجلس سيتطرق إلى قرار مجلس التعاون
إذا طلب أحد ال��وزراء التعليق» ،وتوقعت المصادر «بعض النقاشات
الساخنة حول هذا األم��ر ،لكنها أك��دت أن األم��ر سيم ّر ولن يسبب أي
مشكلة».

ال�سعودية تقود ( ...تتمة �ص)1

معايير الأمن القومي ( ...تتمة �ص)1
حق بـ«جبهة النصرة» وتصنيفها تنظيما ً إرهابياً،
ويضيف أنّ دول الخليج ل��ن تصنّف «النصرة»
على الئحتها المستحدثة ل�لإره��اب ،ومعلوم أنّ
«ال��ن��ص��رة» ه��ي ال��ف��رع الرسمي المعلن والمعتمد
لتنظيم «ال��ق��اع��دة» ،وف��ي ال��وق��ت نفسه كانت دول
الخليج تطلب تصنيف ح��زب الله إرهابيا ً في هذا
االج��ت��م��اع ن��ف��س��ه ،ف��م��ا ه��و م��ع��ي��ار األم����ن القومي
الخليجي ،طالما ليس درجة الخطر على أمن دول
الخليج التي يستهدفها تنظيم «القاعدة» ،وال ملف
يبرز أو يثبت أو جرى تقديمه عن استهداف حزب
الله لهذا األمن؟
 هل يمكن القول إنها فوضى المعايير ،واالحتكامللمزاج الغاضب ،أم يجب أن يلفت انتباهنا أن ليس
ه��ن��اك م��ن ي��ش��ارك حكومات الخليج ف��ي تصنيف
حزب الله إرهابيا ً ورفض تصنيف «جبهة النصرة»
باإلرهاب في آن واحد ...إال «إسرائيل»؟

ووضع استراتجيات عمل وتنسيق الجهود ،ال إصدار بيانات سياسية
لخدمة أطراف سياسية معينة» ،في إشارة للسعودية.
وأضاف أنه رفض تصنيف حزب الله جماعة إرهابية ألنه موضوع
يفجر مزيدا ً من المشاكل في المنطقة العربية ،قائالً «إن مكان
خالفي ّ
البالغات السياسية ليس مؤتمر وزراء الداخلية العرب».
وبرر الرئيس سعد الحريري لدول الخليج هذا القرار ،واعتبر «أن
األعمال التي يقوم بها حزب الله دفعت دول مجلس التعاون إلى تصنيفه
باإلرهابي» ،لكنه استطرد قائالً« :أما في الموضوع الداخلي فنتحاور مع
الحزب على أساس التهدئة».
ورفضت مصادر تيار المستقبل استباق موقف الكتلة من قرار مجلس
التعاون ،مؤكدة لـ«البناء» أن «الكتلة ستناقش األمر في اجتماعها
نسق موقفه في
وستعلن بيانا ً رسمياً» ،لكنها أشارت إلى أن «المشنوق ّ
مجلس وزراء الداخلية العرب مع الحريري» ،واستبعدت المصادر أي
انعكاسات سلبية على لبنان» ،وأكدت أن «السعودية ترحب بأي وفد
لبناني لزيارتها ،لكنها ال تزال عند موقفها بأن موقف لبنان في الجامعة
العربية ضد السعودية ير ّتب تفسيرا ً وتوضيحا ً من الحكومة اللبنانية
قبل أي زيارة رسمية».
وشددت المصادر على أن «الحوار ضرورة بين حزب الله والمستقبل
ولن ينقطع ،بمعزل عن نتائجه التي أ ّمنت بعض االستقرار وتخفيف
منسوب التشنج في ظل أجواء االحتقان في المنطقة ،وأقلّه معالجة أي
ويتوسع ويؤثر
حادث أمني يحصل في أي منطقة لبنانية قبل أن يتمدّد
ّ
على مناطق أو تدخل جهات ثالثة على الخط».

جازمة بأن «الحزب مستمر في المواجهة مع السعودية ،إن كان على
المستوى السياسي واإلعالمي وفضح ما يرتكبه النظام السعودي
في المنطقة ،كما سيستمر بقتاله السعودية في سورية عبر قتاله
المجموعات اإلرهابية المدعومة منها ،كما بدعم حركة أنصار الله ضد
العدوان السعودي على اليمن».
ولفتت إلى أن «ح��زب الله كان يتوقع ردة الفعل السعودية التي
تعرف ذلك ،ولذلك لم يتفاجأ الحزب بالتصعيد السعودي» ،وأوضحت
المصادر أن «قرار مجلس التعاون سيسبب إحراجا ً كبيرا ً للمجلس في
حال تغيّرت الظروف وت ّم التوصل إلى ح ٍل سياسي في سورية».
وقللت المصادر من أبعاد ه��ذا ال��ق��رار ل��دى ال��رأي العام الغربي
والعالمي« ،ألن حسابات الدول الغربية مختلفة وتهمها مصالحها فقط
التي تستوجب عدم قطع العالقات مع حزب الله ومع الشيعة في لبنان
وحتى بريطانيا تخطت اإلحراج في السابق وصنفت الجناح العسكري
للحزب على الئحة اإلرهاب وبقيت تتواصل مع الجناح السياسي».

للخروج من المأساة التي نحن واقعون فيها.
يجب أن نسعى إلى الخالص ،ولن يأتي الخالص إال من
خالل هذه المدرسة الفكرية التي تسعى إلى تطوير الفرد بعقله
ال بتبعيته وطائفته ،فلن يأتي الخالص إال من خالل المؤمنين
بهذا الفكر ،تالمذة سعاده.
وهذه المدرسة يجب أن تعيد تشذيب العقول ،وخاصة
لدى األجيال الجديدة وتخليصها من سموم التخلف والتقوقع
والتزلف والزحفطونية ،وإلى إعادة زرع القوة في عقولهم التي
إن فعلت فتستطيع أن تغيّر مجرى التاريخ .فهذه القوة ال تزال
حتى اليوم نائمة ومستسلمة وخانعة.
والمطلوب من جيلنا الجديد أن يأخذ العقيدة إلى مستوى
أعلى وينقلها إل��ى القرن  ،21ويع ّمم المنطق والعقل عبر
الوسائل الحديثة والتأكد من التواصل مع الجيل الجديد عبر
الوسائل الممكنة كلها.
لم يبق أيّ أمل ألمتنا إال بالعقل ،فهو السبيل إلى االرتقاء
والتط ّور ،وإنْ لم تخلع األمة عنها أذيال قرن من التخبّط غير
المجدي ،فسنسير نحو الهالك.
في عيد ذكرى مولد سعاده ،فرصة الختراع تاريخ جديد،
فرصة للوالدة الجديدة ،فرصة لتقديس العقل ،فسعاده الذي
قال« :لم آتكم مؤمنا ً بالخوارق ،بل أتيتكم مؤمنا ً بالحقائق
الراهنة التي هي أنتم .أتيتكم مؤمنا ً بأنكم أمة عظيمة المواهب،
جديرة بالخلود والمجد».
فلنعط هذه األمة خلودها ومجدها الذي تستحق.

فادي ع ّبود

في جبهة العدوان على العرب والمسلمين ،حيث قامت
السعودية في أسبوع واح��د برفع مستوى العالقة
مع «إسرائيل» إلى أعلى المستويات ،وإخراجها من
الس ّر إلى العلن دونما اكتراث بمشاعر الفلسطينيين
أو حقوقهم أو عذاباتهم ،فضالً عن مشاعر العرب
والمسلمين ،ثم حملت مجلس التعاون الخليجي على
تصنيف حزب الله الذي نظم المقاومة اإلسالمية التي
هزمت إسرائيل مرتين ( 2000و ،)2006هذا الحزب
الذي أرعب «إسرائيل» عندما ل ّوح لها بالقدرات التي
يملكها والتي تحدث في مفاعيلها مفاعيل القنبلة
النوويةُ ،تقدِم السعودية ومعها من تملك قرارهم في
مجلس التعاون الخليجي على تصنيفه بأنه منظمة
إرهابية ،أيّ أنّ هؤالء يرون في «إسرائيل» حليفا ً ومن
يقاومها إرهابياً!
طبعا ً لن يكترث حزب الله بالتصنيف السعودي
الخليجي ،ولن يعبأ به وهو يرى أنّ هناك مَن هو أه ّم
منهم ،بل سادتهم في الغرب وأميركا ،فعلوا الفعلة
ذاتها ولم يؤثروا على الحزب في مساره ومقاومته،
ويكفي أن نذكر بأنّ الحزب قبل التصنيف الغربي كان
قد هزم «إسرائيل» وأرس��ى معادلة ال��ردع الميداني
معها ،أما بعد التصنيف فقد ارتقى إلى إرساء معادلة
ال��ردع االستراتيجي ولجمها عن المغامرة بالحرب،
ألنها ستكون كارثة عليها ،وأصحاب العقول والفكر
االستراتيجي يفهمون ما تعني المعادلة الجديدة.
ومع هذا يُعاد السؤال ليطرح لماذا تندفع السعودية
في العداء والعدوان على حزب الله؟ وسؤال آخر لماذا
يندفع الحزب في مواجهة السعودية في سياستها
وسلوكيتها اليوم؟
بداية نذ ّكر ب��أنّ حزب الله حركة مقاومة نشأت
من رحم معاناة العرب والمسلمين نتيجة المشروع
الصهيوأميركي الذي كانت ترجمته في لبنان احتالال ً
ألرضه وفرضا ً التفاقية إذعان واستسالم عليه ،وكان
طبيعياً ...وحتى يكون الحزب منسجما ً مع نفسه أن
يكون في الخندق المواجه لدعاة العدوان وأتباعهم،
والمنطق يفرض مواجهة بين منظومة العدوان بك ّل
مكوناتها ومنظومة مقاومة العدوان بك ّل عناصرها؛
أيّ أنّ المنطق يقود إلى القول بأنّ حصول المواجهة
بين السعودية كجزء من منظومة المشروع وحزب
الله كمقاومة لهذا المشروع أمر طبيعي ،لكن الواقع لم
يسجل ذلك في الماضي ،والسبب أنّ حزب الله المعني
يوسع دائرة المواجهة
بمواجهة «إسرائيل» مباشرة لم ّ
ألنّ السعودية كانت حريصة على إخفاء عالقتها
بالمشروع وارتباطها بـ«إسرائيل» ،والمحافظة على
سرية تلك العالقة إلى الحدود القصوى؛ وبالتالي وعمالً
بقاعدة الشك يعمل لمصلحة المتهم ،فلم يكن الحزب
معنيا ً بالتنقيب عن تلك العالقة لمواجهة السعودية،
إنما كانت الريبة الضمنية قائمة بين الجهتين ،ال يتأخر
طرف منهما عن اإلفصاح بما في صدره من شكوك ثم
يعود إلى الهدوء.

لكن هذا األمر تغيّر في العقد األخير ،وتحديدا ً منذ
العام  2005حيث بدا واضحا ً أنّ هناك قرارا ً اتخذه
دع��اة المشروع الصهيوأميركي إث��ر احتالل العراق
ورفض سورية الخضوع ألميركا ،وإصرار حزب الله
على االحتفاظ بسالحه المقاوم لـ«إسرائيل» وللمشروع
الذي تنتمي إليه .هنا بدأت السعودية وبشكل تصاعدي
تفصح عن موقعها ووظيفتها في المشروع ذاك ،لكنها
كانت تمارس األمر بحذر وتؤدة ،أو لنقل بدبلوماسية
خبيثة لكن غير مستفزة ،ث��م ص��عّ ��دت السعودية
ممارستها أكثر ودخلت في دعم اإلره��اب الذي تسلل
إلى العراق مع االحتالل األميركي له ،اإلرهاب الذي أراد
دعاته أن يحدثوا شبهة والتباسا ً بينه وبين مقاومة
االحتالل حتى تكون المقاومة مرذولة مثله .ثم كان
دور السعودية في البحرين لمواجهة ثورة إصالحية
تقوم بها غالبية شعب البحرين .أما في سورية فقد
كانت السعودية وال زالت أحد العناصر الرئيسية في
تسعير الحرب على سورية وشعبها ،وتسخير اإلرهاب
الذي ابتدعته بفكرها التكفيري الوهابي من أجل تحقيق
أهداف المشروع الصهيوأميركي في المنطقة ،وأخيرا ً
كان دورها المباشر في اليمن حيث سجلت السعودية
أنها الدولة العربية الثانية بعد العراق التي تعتدي
على دولة عربية مستقلة وتقود حربا ً عليها بجيشها
النظامي.
وم��ن المؤلم هنا أنّ العالم بمعظمه سكت أو أيّد
العدوان السعودي على اليمن ،في موقف كان نتيجة
ترغيب بمال أو ترهيب بعقاب ،فالسعودية تملك من
مال النفط ما يمكنها من ش��راء الذمم واألص��وات في
المحافل الدولية ،كما أنها تملك من المال واإلع�لام
والقدرات السياسية ما يمكنها من معاقبة هذا أو ذاك
م ّمن يخرجون عن طاعتها .قدرات امتلكتها السعودية
منذ أن ص��ادرت قيادة العالم العربي واإلسالمي إثر
هزيمة التيار القومي في العام .1967
لكن السكوت الدولي هذا خرق بصوت مزلزل أطلقه
السيّد حسن نصرالله معترضا ً على قتل الشعب اليمني
ومستنكرا ً ال��ع��دوان عليه ،في موقف كانت دوافعه
ثالثة:
 1ـ دافع إنساني أخالقي ،يتمثل بوجوب الوقوف إلى
جانب المظلوم ونصرته في وجه الظالم ،فالسعودية ال
تملك أيّ حق أو مشروعية في القيام بحربها على اليمن
وقتل شعبه وذريعة االستجابة إلى «سلطة شرعية»
هي ذريعة واهية.
 2ـ داف��ع وقائي دفاعي وسيادي يقضي بوجوب
رفض سعي السعودية لفرض قرارها قهرا ً على الدول،
واللجوء إلى القوة العسكرية إلخضاعها وتنصيب
حكامها .وهنا من المفيد أن نشير إلى حالة البحرين،
فلو واجهت السعودية ردع��ا ً دوليا ً يمنعها هناك لما
ك ّررت التجربة في اليمن .وإذا انتصرت السعودية في
اليمن فإنها ستك ّرر التجربة في أيّ قطر عربي أو إسالمي
يفسر
يخالفها الرأي أو يخرج عن إرادتها .وبهذا المعنى ّ

كيف أنّ السعودية وبك ّل وقاحة تتدخل في سورية
وترعى اإلرهاب الذي يستشري فيها وتهدّد بالتدخل
العسكري المباشر فيها ،ويصرح وزير خارجيتها بأنّ
السعودية ماضية في سعيها إلخراج الرئيس األسد من
الحكم بالسياسة أو بالقوة العسكرية.
3ـ استراتيجي استقاللي وتحريري .وه��ذا األمر
بالغ األهمية ،فالسعودية التي باتت وعالنية حليفة
لـ«إسرائيل» ال تخجل بل تباهي بعالقتها معها ،وتدّعي
أنهما معا ً يعمالن ض ّد إي��ران .إنّ السعودية في هذا
التحالف توفر لـ«إسرائيل» فرص االنقضاض على ما
تبقى من أوراق بيد الشعب الفلسطيني ،وبشكل يس ّد
الطرق كليا ً بوجه مَن يحلم بالعودة أو يحلم بالتحرير.
على ض��وء ذل��ك ب��ات��ت م��واج��ه��ة السعودية في
سياستها اإلرهابية والعسكرية ،وعالقاتها التحالفية
م��ع «إس���رائ���ي���ل» ،ب��ات��ت ال��ي��وم ض����رورة دفاعية
واستراتيجية للمقاومة ولك ّل محورها دفاعا ً عن الذات
ونصرة لفلسطين ،كما وض��رورة لك ّل دولة عربية أو
إسالمية حريصة على استقاللها أو قرارها السيادي؛
وهذا ما دفع حزب الله وبعد تفكير وتحليل استراتيجي
عميق إلى اتخاذ هذا الموقف الذي ال نعتقد أنه موقف
قابل للمراجعة أو الرجوع عنه إنْ لم تتراجع السعودية
عن موقفها وموقعها من المشروع الصهيوأميركي
وسلوكياتها العدوانية القائمة والمستمرة .ومع
ه��ذه الحقيقة يُطرح السؤال اآلخ��ر عن المتوقع من
المواجهة؟
تظنّ السعودية أنّ حلفها مع «إسرائيل» ،ودعم
أميركا لها وشراء الصوت األوروب��ي بالمال وإخضاع
الخليج ودول عربية وإسالمية إلرادتها سيم ّكنها من
االنتصار في المواجهة وسيتيح لها توسيع فضائها
االستراتيجي كما تريد ،وهي ترى أنّ المملكة التي قامت
بالسيف وبفكر تكفيري ،واستم ّرت بالسيف والمال،
أنها ق��ادرة بهذه المنظومة (السيف والمال معطوفة
على الفكر الوهابي التكفيري) أن تنشئ اإلمبراطورية
السعودية عربيا ً وإسالمياً ،ظنّ يذكرنا بحلم أردوغان
بإحياء اإلمبراطورية العثمانية ،لكن السعودية
تنسى أو تتجاهل انّ من تعتبرهم متكآت قوتها هم في
الحقيقة بحاجة إلى مَن يساعدهم في شأنهم الدفاعي
أو االستراتيجي ،فـ«إسرائيل» باتت مكبّلة بمعادلة
ال��ردع االستراتيجي ،وأوروب���ا تتخبّط في وهنها،
وأميركا تبحث عن مخارج لفشلها وتحديد خسائرها،
اما السعودية ذاتها فهي اليوم في أسوأ مراحل تاريخها
منذ أن أنشئت.
في المقابل نرى أنّ محور المقاومة مع حلفائه يرتقي
بثبات مؤكد في الميدان والسياسة ،وبات مطمئناُ إلى
نتيجة المواجهة القائمة ،مقتنعا ً بأنّ ما القاه أردوغان
التركي في أحالمه من فشل ،سيالقيه السعودي في
عدوانه ،ولن يغيّر التهديد بفتنة هنا أو حريق هناك أو
حصار ومقاطعة هنالك من نتيجة المواجهة.

العميد د .أمين محمد حطيط

�إعالنات ر�سمية
وزارة العدل
خالصة حكم
ص��ادر ع��ن محكمة التمييز الجزائية
الغرفة ( )7بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/2/11على المتهم كارين اميرزا
بسمجيان سجل  62ال��ب��رب��ارة ـ زحلة
جنسيته لبناني محل إقامته برج حمود
ق��رب م��درس��ة مسروبيان وال��دت��ه م��ارال
مواليد  1984أوقف باشارة النيابة بتاريخ
 2005/7/4ووجاهيا ً في 2005/7/8
واطلق سراحه في  2013/9/27تبعا ً
لتنفيذه العقوبة المحكوم بها بموجب
الحكم المطعون فيه (أي اثني عشر سنة
وتخفيضها الى االكتفاء له بمدة توقيفه
واح��ت��ج��ازه) بالعقوبة التالية :االع��دام
وتخفيض هذه العقوبة الى األشغال الشاقة
المؤقته مدة إثنتي عشرة سنه وتخفيف
ه��ذه العقوبة إل��ى االكتفاء بمدة توقيفه
أي من  2005/7/8ال��ى 2013/9/27
وبتدريكه الرسوم رسم محكمة 10.000
تعاضد قضاة  2.000والجميع 12.000
اثنا عشر الف ل.ل
وفقا ً للمواد /219/549ق 2و 4ق .ع
وال  220/219ق.ع وال  253من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية التدخل بجناية القتل
قصدا ً
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2016/2/11
الرئيس
بركان سعد
التكليف
412
كهرباء قاديشا
اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د ل��ش��راء خ�لاي��ا مسبقة
الصنع قطع في الغاز ( SF6ع��دد )150
وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
االداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
ثمانماية الف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
م��ن قسم ال��ش��راء ف��ي المصلحة االداري���ة
في مركز الشركة في البحصاص ما بين
الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم
عمل .تقدم العروض في أمانة السر في
قاديشا -البحصاص .تنتهي مدة تقديم
العروض يوم االربعاء الواقع فيه  23آذار
 2016الساعة  12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
381

ي��دع��و مجلس إدارة نقابة
ممثلي المسرح والسينما واإلذاعة
والتلفزيون في لبنان إلى إجراء
ان��ت��خ��اب��ات استكمالية لستة
أعضاء لعضوية مجلس اإلدارة،
وذل��ك بتاريخ  2016/3/6من
الساعة العاشرة صباحا ً وحتى
الخامسة عصرا ً في دار النقابة
(بدارو – حرش الكفوري) ،فعلى
ال��راغ��ب ف��ي ال��ت ّ
ّ
التفضل
��رش��ح،
بتقديم طلبه إلى أمانة الس ّر في
النقابة على أن يكون مسددا ً
لكامل مستحقاته المالية.
ّ
الترشح قبل ثالثة
يُقفل باب
أي���ام م��ن م��وع��د ب���دء العملية
االنتخابية.
أمين الس ّر
علي كلش
ي��دع��و ات��ح��اد ن��ق��اب��ات عمال
ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ال��ش��م��ال��ي إل��ى
انتخاباته التكميلية .وذلك في
 ،2016/03/12ما بين الساعة
الثانية بعد الظهر لغاية الساعة
الثالثة في مق ّر االتحاد العمالي
العام.
ع��ل��ى ال��راغ��ب��ي��ن ب��ال��ت ّ
��رش��ح
االتصال باألمانة العامة لالتحاد،
وذل��ك قبل ثالثة أي��ام من موعد
االنتخابات.

