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حمليات � /إعالنات

�إلى جنان الخلد يا «�أبو �سعد»...
وتبقى طرابل�س رمز ًا للوفاء
} عبدالله خالد
دمعت عيناي وأنا أرى جموعا ً من الحشود
الشعبية في طربلس تشارك في مأتم األمين
واصف فتال بكثافة الفتة في وقفة وفاء لمن
وق���ف معها وس��ان��ده��ا ف��ي ال��م��ل��م��ات وداوى
ج��روح��ه��ا وق�����دّم ل��ه��ا ال��م��س��اع��دات المادية
وال��م��ع��ن��وي��ة  -ب��أش��ك��ال��ه��ا ال��م��خ��ت��ل��ف��ة  -في
استعادة لماضيها وإزالة للضباب الذي تراكم
في سمائها نتيجة الشحن المستم ّر لغرائز
أبنائها ف��ي محاولة للتن ّكر لتراثها الوطني
والقومي والديني المتسامح.
وكانت هذه العودة لألصالة الطرابسية قد
تجلت في أنقى صورها في مأتم الرئيس عمر
كرامي في العام الماضي ،وتك ّررت في أكثر
من مناسبة في استعادة لتاريخها المشرق
وتكفير عن زالت وم��واق��ف وق��ع فيها بعض
من ضللوا وعجزت أعينهم عن رؤية حقيقة ما
يجري من محاوالت لتشويه صورتها ونقلها
إلى موقع ال عالقة ألبنائها به.
ل��ق��د ت���واف���د أب���ن���اء ط��راب��ل��س م���ن األس����واق
الشعبية م��ن ال��ح��دادي��ن وال��ن��وري والرمانة
وال��س��وي��ق��ة وب����اب ال��ح��دي��د وال��ق��ب��ة والتبانة
وال��م��ي��ن��اء وال���ب���داوي وغ��ي��ره��ا م��ن المناطق
ل��ي��ش��ارك��وا ف��ي وداع أح��د رم��وزه��م ال���ذي لم
تحسس آالمهم والسعي إلى
يقصر يوما ً في
ّ
ّ
تحقيق أحالمهم وآمالهم وبلسمة جروحهم
وم��ش��ارك��ت��ه��م أح��زان��ه��م ق��ب��ل أف��راح��ه��م .فهم
يذكرون أنه بعد أن اضطرته ظروفه الصعبة
التي عاشها لمغادرة أرض الوطن إل��ى ديار
اإلغتراب في غانا عمل ليل نهار ليس لتحسين
وض��ع��ه ف��ق��ط  -ع��ل��ى أه��م��ي��ة ذل����ك بالنسبة
إليه  -وإنما لتحسين وضع أقاربه وإخوانه
وأصدقائه ورف��اق��ه من أبناء طرابلس الذين
استقدمهم إلى غانا وساعدهم على بدء العمل
ف��ي مشاريع منتجة ومثمرة م��ع م��ا يعكسه
هذا من تحسين للوضع المعيشي للكثير من
العائالت الطرابلسية.
ول��م ينس م��ن بقي ف��ي طرابلس ب��ل مدّهم
بالكثير م��ن المساعدات وس��اه��م ف��ي تغطية
مصاريف حقلين أساسيين (مكافحة الجهل
وال��م��رض) م��ن خ�لال تح ّمل نفقات المشفى
والمدرسة وبعد ذلك الجامعة للكثير من أبناء
طرابلس الكادحين.
وقد جعلت نجاحات أبو سعد في أكثر من
مجال في غانا منه شخصا ً مؤ ّهالً للعب دور
سياسي بعد أن أصبح قادرا ً على دعم الحكم
فيها ،األمر الذي جلب له الكثير من المتاعب،
خصوصا ً بعد أن تك ّررت ظاهرة االنقالبات
العسكرية فيه.
على الصعيد السياسي والفكري والعقائدي
بقي أب��و سعد وف��ي��ا ً لفكر النهضة والعقيدة
القومية االحتماعية س��واء خالل وج��وده في
طرابلس حيث ك��ان يتقدّم الصفوف للقيام
بأصعب المهام وأكثرها تعقيداً ،وتابع في
دي���ار االغ��ت��راب ت��أدي��ة المهام ال��ت��ي كلف بها
ورك����ز ع��ل��ى ت��رس��ي��خ أف��ض��ل ال��ع�لاق��ات بين
المقيمين ف��ي ال��وط��ن والمنتشرين ف��ي ديار
اإلغ��ت��راب لحث الجميع -حسب قدراتهم-
ع��ل��ى اإلس���ه���ام ف��ي ت��ن��م��ي��ة وط��ن��ه��م وتحقيق
العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبنائه.
وبعد عودته إل��ى أرض الوطن حقق حلمه

الكبير ف��ي إش��ه��ار «ب��ي��ت ال��م��غ��ت��رب» لمتابعة
م��ا ب��دأه ف��ي غ��ان��ا وح��ق��ق نجاحات كبيرة في
ميدان االغتراب وأصبح عضوا ً في المجلس
االقتصادي  -االجتماعي ال��ذي تأسس بعد
توقيع اتفاق الطائف.
وك��ان ق��د أسهم إل��ى جانب الرئيس رشيد
كرامي في تأسيس هيئة التنسيق الشمالية
التي لعبت دورا ً كبيرا ً لتغطية ثغرات غياب
الدولة خالل الحرب األهلية ،ونسج عالقات
جيدة مع أغلب القيادات السياسية في لبنان
وتوسعت لتشمل قيادات عربية وفي مقدّمتها
ق���ي���ادات س���وري���ة وف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة (استضاف
ي��اس��ر ع��رف��ات خ�لال وج���وده ف��ي طرابلس)
وعراقية ومصرية وسعودية .وخالل الحرب
الفلسطينية  -الفلسطينية التي اندلعت بين
المؤيدين لياسر عرفات والمعترضين عليه،
والتي جلبت الدمار ألكثر من منطقة شمالية،
وت��س��بّ��ب��ت ب��م��غ��ادرة ال��رئ��ي��س رش��ي��د كرامي
طرابلس إلى دمشق ،كلف أبو سعد بالتعاون
م��ع ع��دن��ان ال��ج��س��ر وع��ش��ي��ر ال���داي���ة بإجراء
اتصاالت بين الطرفين لوقف االقتتال ،ووافق
المعترضون على ذلك شرط موافقة عرفات
أيضاً .وحين ذهب الوفد لمقابلة عرفات في
الزهرية صادف أنّ مدفعا موجودا ً إلى جانب
مكان إقامة عرفات كان يطلق المدفعية على
جبل تربل حيث يتواجد المعترضون وخالل
الحديث بين ع��رف��ات وال��وف��د ق��ال ع��رف��ات إنّ
ف��ري��ق��ه ال يطلق ال��ن��ار أب���دا ً وأن���ه س��ي��ع��دم من
يتهم فريقه بذلك .وبجدية كاملة التفت أبو
السعد إلى الجسر والداية وأوصاهما بأوالده
والتفت إلى عرفات وقال له :إنّ فريقك يطلق
ال��ن��ار وق��د رأي��ن��ا ه��ذا األم���ر بأعيننا وانفجر
األربعة بالضحك.
وث��م��ة ح��ادث��ة أخ��رى ك��ان بطلها أب��و سعد.
فقد كلف الرئيس كرامي الوفد الثالثي بنقل
رس���ال���ة إل���ى ع���رف���ات ت��ط��ال��ب��ه ب��ال��خ��روج من
طرابلس حرصا ً على السلم األهلي فيها .وت ّم
اللقاء في بلدية طرابلس وبعد انتهاء اللقاء
خرج عرفات وأعضاء الوفد للقاء الصحافيين
الذين بادروا إغلى سؤال عرفات عما إذا كان
قد تلقى رسالة بهذا المعنى .فنفى ذلك وقال
إنّ أكثرية الطرابسيين تؤيده وإنّ األقلية هي
التي تطلب ذلك .وحين سئل أبو سعد أجاب:
أن���ا م��ن ت��ل��ك األق��ل��ي��ة ال��ت��ي س��لّ��م��ت��ه الرسالة.
وضحك الجميع وغادر عرفات المكان.
ع��ل��ى الصعيد ال��ث��ق��اف��ي أص��ب��ح ع��ض��وا ً في
مجلس إدارة مؤسسة مهمتها توزيع المنح
أسسها األمير تركي بن عبد العزيز على الطلبة
ّ
وأس���س مجلة «ال��م��ن��ب��ر» ف��ي باريس
ال��ع��ربّ .
بالتعاون مع رفيقه منصور عازار واستقدما
طاقما ً كامالً من الصحافيين اللبنانيين للعمل
فيها.
خ��اض أب��و سعد غمار االنتخابات النيابية
وحصل على أصوات مرتفعة ولكنه لم يوفق
بالنجاح .ورغم ذلك استمر كعادته في تقديم
الدعم والمساعدة لمن يطلبها.
ه���ذا غ��ي��ض م��ن ف��ي��ض م��م��ا ق���ام ب��ه األمين
واص�����ف ف���ت���ال .وه�����ذا ه���و ال���رم���ز الشعبي
ال��ع��ق��ائ��دي ال��م��ل��ت��زم ال����ذي ف��ق��دت��ه طرابلس
باألمس .فإلى جنان الخلد يا أبو سعد .ارقد
بسالم فقد أنصفتك طرابلس يوم رحيلك.

قرار مدرو�س ولي�س مرتج ًال
} علي جانبين
أق�� ّر مجلس ال��ت��ع��اون الخليجي تصنيف
حزب الله اللبناني منظمة إرهابية في جلسة
واح�����دة ،ودون م��ل��ف ت��ح��ض��ي��ري يتضمن
وقائع ومعلومات وقضايا مح َّكمة قضائياً،
ودون ع���رض لنتائج م��ح��اوالت ج���رت مع
الحزب الستيضاحه حول هذه االتهامات،
وم���ن ث��م م��ل��ف دي��ب��ل��وم��اس��ي م��ع الحكومة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ي��ت��ض�� ّم��ن ال��م��راس�لات القضائية
الجارية للتعاون في مالحقة جرائم بعينها
مذيلة باعترافات واض��ح��ة ،ويتضمن عدم
التجاوب اللبناني مع الدعوات ،ومن دون ك ّل
ذلك وبسرعة البرق ولمجرد كلمة صدرت
ع��ن أمير اتخذ «مجلس الحكماء والعقالء»
ال��ع��رب ف��ي ال��خ��ل��ي��ج ق����رارا ً ب��ه��ذه الخطورة
ّ
يرف للجالسين جفن.
واألهمية ولم
في المقابل بقي ملف تصنيف حزب الله
إرهابيا ً خمس سنوات يتقدّم ويتراجع على
مائدة دول االتحاد األوروب��ي وفي ك ّل مرة
يطرح األمر يتخذ قرار بالتأجيل لعدم كفاية
ال��وق��ائ��ع ،حتى ابتكر األوروب���ي���ون إرض��اء
ل��ل��ط��ل��ب��ات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» وت��ح��ت الضغط
األم��ي��رك��ي م��ا أس��م��وه ب��ال��ج��ن��اح الخارجي
ل��ح��زب ال��ل��ه ،ث��م ال��ج��ن��اح ال��ع��س��ك��ري لحزب
ال��ل��ه ،وه���ذا ب��ال��رغ��م م��ن ب��ق��اء اخ��ت�لاف بين
ال��دول األوروب��ي��ة على اعتماد كلمة الجناح
العسكري منظمة إرهابية ،فمنها َمن وافق
(المانيا وهولندا وفرنسا) بينما امتنع القسم
األكبر من الدول األوروبية وتح ّفظ البعض
على هذا القرار.
م���ن ال���واض���ح ت��م��ام��ا ً أنّ ال��م��ع��اي��ي��ر التي
يفسرها
اعتمدها مجلس التعاون الخليجي ال ّ
المجلس في ق��راره باعتبار (ميليشيا حزب
الله منظمة إرهابية ،معتبرا ً أنّ الحزب يقوم
بتجنيد عناصر م��ن دول مجلس التعاون

للتخريب وزع��زع��ة االس��ت��ق��رار) .ومعلوم
أنّ التهمة الفعلية هي قيام حزب الله بقتال
الجماعات التي يرعاها المجلس من داعش
والنصرة وسائر الحركات التكفيرية.
أما الجريمة الكبرى لدى مجلس التعاون
ال��خ��ل��ي��ج��ي ف��ه��ي دع����م ال���ح���زب المتواصل
ل��ل��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��خ��ل��ى عنها
المجلس منذ زم��ان وص��ار المطلوب إعادة
الحزب إلى بيت الطاعة وإلزامه عدم التع ّرض
للكيان الغاضب وللمجاهدين الخليجيين
واألف��غ��ان��ي��ي��ن وال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ي��ن ومرتزقة
أميركا وأوروب��ا الذين يرتكبون المحرمات
في سورية والعراق ومصر وليبيا وتونس
وال����ج����زائ����ر ب���اس���م ال���ج���ه���اد وال�����دف�����اع عن
اإلس�لام ،حسب زعمهم .ف��إذا أوق��ف حزب
الله أو جناحه العسكري على األق�� ّل عدوانه
على «المساكين» (داعش والنصرة) وتركهم
«ي��ج��اه��دون» ف��ي س��وري��ة ،كما ج��اه��دوا في
ال��ع��راق ع��ن��د ذل���ك سيعيد مجلس التعاون
النظر ب��ق��راره المتخذ وسيعفو ب���دوره عن
حزب الله.
ي��ت��س��اءل المجلس «ل��م��اذا ي��ح��ارب حزب
الله إس��رائ��ي��ل»؟ ل��م��اذا يعبث بأمنها ويفزع
قادتها وصناع القرار فيها بخطابات أمينه
العام؟ أليس هذا هو اإلرهاب؟ ثم ماذا فعلت
«إس��رائ��ي��ل»؟ ال يجد مجلس التعاون أجوبة
واضحة على ذلك ،فـ»إسرائيل» «المسكينة»
كانت تحضن أم���راء ال��ع��رب وح��ك��ام العرب
ومسؤولين عربا ً ووزراء خارجية العرب
يوم حرب تموز  2006على لبنان عندما ق ّرر
«المغامرون» استرداد أسراهم «اإلرهابيين»
من سجون من يس ّمونه عدواً.
ق��رار مجلس التعاون الخليجي مدروس
وليس مرتجالً.

تون�س والجزائر ( ...تتمة �ص)1
تداعيات القرارين رغم النقاشات الحادة التي تخللتها الجلسة
بين الوزراء حول هذا الموضوع ،الذي استحوذ على النقاشات
طيلة اجتماع الجلسة.
وشهدت الجلسة ،بحسب ما علمت «البناء» ،سجاال ً بين وزراء
حزب الله ووزراء تيار المستقبل حول هذا األم��ر ،كما شهدت
نقاشا ً مستفيضا ً بين معظم ال��وزراء وتم التوافق على تبني
البيان الذي عبّرت عنه الحكومة في جلستها السابقة ،أي التزام
لبنان باإلجماع العربي ،كما تم التوافق بين سالم والوزراء على
عدم تطرقهم لهذا الموضوع في وسائل اإلع�لام لكي ال يتعقد
الموضوع أكثر مع دول الخليج».
وأشار وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» إلى أن «حزب الله
حزب موجود ومك ّون لبناني على رغم الخالف السياسي معه،
وال شأن لنا بما صدر عن مجلس التعاون الخليجي ومجلس
وزراء الداخلية العرب ونحن علينا أن نرى مع حزب الله كيف
نستطيع مواجهة المشكلة وحلها اليوم بين لبنان ودول الخليج،
وليست المسألة إذا كان حزب الله إرهابيا ً أم ال ،بل المسألة أين
هي مصلحة لبنان؟».

الخليج يتجه نحو اإلفالس

وطمأنت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» أن «األم��ور في لبنان
مضبوطة وأن الرئيس س�لام لن يستقيل ألن الحكومة هي
المؤسسة الوحيدة ال��ق��ادرة على تأمين ح � ٍد أدن��ى من األمن
واالستقرار» ،وأوضحت المصادر أن «اإلجراءات السعودية بحق
لبنان ال سيما اللبنانيين العاملين في المملكة يمكن أن ال تكون
أبعادها سياسية بقدر ما هي اقتصادية ،ألن الخليج يتجه نحو
اإلفالس».

الجلسة لم تتط ّرق إلى ملف النفايات

إلى ذلك علمت «البناء» من مصدر وزاري في تكتل التغيير
واإلصالح أن «الجلسة لم تتطرق ال من قريب وال من بعيد إلى
ملف النفايات ،رغم إشاعة عدد من ال��وزراء بعد خروجهم من
الجلسة ،أن االجتماع بحث في خطة المطامر في محاولة إليهام
الرأي العام بأن الحكومة تطرقت إلى هذا الملف» .وادعت مصادر
وزارية في  14آذار أن «الخطة ستكون جاهزة خالل يومين أو
ثالثة وأن اللجنة المكلفة قطعت  75في المئة من طريق الحل،
وتم تأمين  3مطامر ويتم العمل إليجاد المطمر الرابع».
وقالت لـ«البناء» في سياق إيهام ال��رأي العام إنه «إذا لم
تتوصل اللجنة إلى حل ،فعندها ال مبرر لبقاء الحكومة ألن سالم
لن يتف ّرج على كارثة النفايات التي ستتفاقم قريبا ً ع ّل االستقالة
تشكل وسيلة ضغط على القوى السياسية التي تريد للحكومة
أن تبقى وبالتالي تؤمن التغطية السياسية الكاملة لسالم
وتعمل على تسهيل إيجاد المطامر».
وتحدثت المصادر عن مرونة لدى وزراء الحزب التقدمي
االشتراكي ووزي��ر ح��زب الطاشناق في الجلسة على صعيد
الموافقة على خطة المطامر» ،ولفتت إل��ى أن «اتفاقا ً جرى
بين حزب الله والنائب طالل أرس�لان لنقل نفايات الضاحية
والشويفات إلى مطمر «الكوستابرافا» ووافق حزب الطاشناق
على نقل نفايات المتن إلى مطمر برج حمود ،كما وافق التيار
الوطني الحر على مطمر في كسروان ،ويجري العمل مع رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط على نقل نفايات بيروت
إما إلى الشمال أو إيجاد مطمر في بيروت أو إقناع النائب جنبالط
لنقلها إلى مطمر الكجك في إقليم الخروب ،كما يقوم الرئيس سعد
بمساع حثيثة إلعادة فتح مطمر سرار
الحريري وتيار المستقبل
ٍ
في عكار».
ونقلت مصادر وزاري��ة عن سالم قوله إن اللجنة الوزارية
المختصة بمعالجة ملف النفايات الصلبة ،حققت تقدّما ً في
عملها وقطعت ثالثة أرباع الطريق نحو الحل المرحلي المتمثل
بالمطامر ،معربا ً عن أمله في التوصل خالل أيام إلى تسوية لهذه
المشكلة.

ل ّم النفايات أم ل ّم الحكومة؟

ولفتت مصادر وزارية أخرى لـ«البناء» أن اللمسات األخيرة
وضعت على خطة المطامر ،لكنها أعربت عن مخاوفها من ربع

الساعة األخير ،وحذرت من أنه «إذا لم يح ّل ملف النفايات حتى
يوم الخميس المقبل فسالم سيقدم استقالته» .وأضافت« :إذا
كان التأخير تقنياً ،فالمفروض أن يخرج الحل خالل أيام قليلة،
أما إذا كان التأخير سياسيا ً فيعني ال حل وبدال ً من ل ّم النفايات
نل ّم الحكومة».

الحريري :لن أتنازل أكثر

في غضون ذل��ك ،وفي الشأن الرئاسي ج�دّد الرئيس سعد
الحريري ،بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» أنه «متمسك بدعم
ترشيح فرنجية» ،الفتا ً إلى أنه «ال يستطيع أن يتنازل أكثر من
ذلك» ،قائالً« :لدي جمهوري وقاعدتي الشعبية التي لن تتقبل
المزيد من التنازالت؛ وهذا هو الخيار الوحيد».
ومساء أمس ،التقى الحريري في «بيت الوسط» رئيس «التيار
الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ،في حضور السيد
نادر الحريري ،وعرض معه األوضاع السياسية الراهنة .ويزور
الحريري اليوم البقاع حيث سيلتقي وفودا ً شعبية وعددا ً من
الفعاليات البقاعية.

بقرادونيان:
بحثنا مع الحريري االنتخابات البلدية

وأكد رئيس حزب الطاشناق أغوب بقرادونيان لـ«البناء» أن
«لقاءه مع الحريري هو اللقاء األول منذ العام  ،»2011مشيرا ً
إلى أن «البحث تناول ملف البلديات ،حيث أكد الحريري ضرورة
االستعداد إلج��راء االنتخابات وأك��د أن القنوات مفتوحة مع
الطاشناق لتمرير االستحقاق خاصة في بيروت وأنه سيبذل
جهوده لتأمين المناصفة في بلدية بيروت».
ولفت بقرادونيان إلى أن «رئاسة الجمهورية غير ناضجة»،
ولذلك أشار بعد خروجه من بيت الوسط بأنه «إذا وصل عدد
النواب إلى  84نائبا ً فإنني والنائب أرت��ور نظاريان سنكمل
النصاب ليصل إلى  86نائباً».
وردا ً على س��ؤال عن إع��ادة العمل بمطمر برج حمود ،لفت
إلى «أننا لم نوافق بعد على فتحه ،فنحن أبدينا استعدادا ً
لتلقي اقتراحات جديدة ب��دءا ً من مشروع المطمر وشمولية
الحل والحوافز ،لكن حتى الساعة لم يصلنا ش��يء من هذه
االقتراحات».

فرنجية :حزب الله مقاومة
رفعت رأس لبنان والعرب

وت��وال��ت المواقف الداخلية الشاجبة والمستنكرة للقرار
الخليجي ضد حزب الله من جهات سياسية متعددة ،فأعرب
رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية عبر «تويتر» ،عن
أسفه أن ُترجَ م المقاومة التي ترفع رأس لبنان والعرب من بيت
أبيها ما يُرضي عدونا الوحيد إسرائيل».

الوفاء للمقاومة:
لن يثنينا عن إدانة النظام السعودي

ووصفت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان القرار بأنه «قرار
طائش وعدواني» ،مح ّملة النظام السعودي مسؤولية صدوره
وتبعاته ،كما لفتت الكتلة إلى أن هذا القرار «يتالقى مع توصيف
العدو لحزب الله».
وشددت على أن «هذا القرار لن يثنينا عن إدانة ما يرتكبه النظام
السعودي من جرائم وانتهاكات في اليمن وتمويل وتسليح ودعم
جماعات اإلرهاب التكفيري في العراق وسورية وتواصل وتنسيق
مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين المحتلة».
وأعربت في الوقت ذاته عن ارتياحها العتراض وزير الداخلية
اللبناني على هذا الوصف التزامًا بموقف الحكومة اللبنانية،
كما سجلت تقديرها العتراض كل من العراق والجزائر على قرار
مجلس وزراء الداخلية العرب.
وفي الشأن الرئاسي والحكومي ،رأت الكتلة أن «اإلخفاق
بتأمين النصاب لجلسة انتخاب الرئيس ،يؤكد الحاجة إلى
مقاربة واقعية تحقق إنجاز ه��ذا االستحقاق ب��دل المناورات
الفاشلة باسم الديمقراطية».

«القومي» :حزب الله ق ّوة مقاومة

واعتبر الحزب السوري القومي االجتماعي في بيان أن «وصم
حزب الله باإلرهاب اتهام لك ّل قوى المقاومة في بالدنا ،فحزب
الله ش ّكل بمقاومته قوة تحرير لألرض ،وقوة ردع في مواجهة
العدو الصهيوني ،وك ّل قوى المقاومة في أمتنا معنيّة بالدفاع
عن خياراتها ومواصلة مقاومتها االحتالل واإلرهاب ومشاريع
التفتيت والهيمنة ،دفاعا ً عن أرضنا ووجودنا ،وصونا ً لحقنا
ووحدتنا واستقرارنا».
وأش��ار إلى أنه «ما هو مستغ َرب ومستهجَ ن أن يصدر هذا
االتهام عن دول خليجية وعربية ،نتطلّع إليها دوال ً معن ّية
بتح ّمل مسؤولياتها في دعم المقاومة في لبنان وفلسطين في
مواجهة العدو الصهيوني وفي مواجهة قوى اإلرهاب والتط ّرف
التي تمارس القتل خدم ًة للعدو الصهيوني».
وط��ال��ب ال��ح��زب الحكومة اللبنانية بـ«التحرك الفوري
والعاجل وعلى ك ّل المستويات ،لمواجهة االتهامات التي تطال
حزب الله ومقاومته التي ح ّررت لبنان ،والتي هي ركن أساسي
من أركان الصمود والكرامة والعنفوان المتم ّثلة بثالوث الجيش
والشعب والمقاومة».
وسألت وزيرة المهجرين أليس شبطيني «هؤالء إخوتنا في
الوطن .هل من المعقول شتمهم»؟.

السعودية
تتفهّم موقف «المستقبل»

وأوضحت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن
«ما يهم التيار هو الحفاظ على أفضل العالقات مع دول الخليج
ومع السعودية وسواها ،لكن هناك معطيات ووقائع في لبنان ال
يمكننا تجاوزها ،فحزب الله موجود في الحكومة وفي المجلس
النيابي ،وهذا خارج عن قرارنا ونقبل بهذا الواقع».
ولفتت إلى أن «السعودية تتفهم موقف المستقبل وهي تريد
منه أن يستنكر أي اعتداء على المملكة إن كان بالموقف اإلعالمي
والسياسي او باالعتداء على سفارة وقنصلية المملكة في إيران،
كما يقدر المستقبل للمملكة مساعدتها للبنان على الصعد
كافة ،لكن هو ملتزم الموقف ال��ذي عبر عنه وزي��ر الداخلية
نهاد المشنوق في اجتماع مجلس وزراء الداخلية الذي وافق
على مضمون القرار الخليجي وتحفظ على تصنيف حزب الله
ورجحت المصادر أن يكون موقف المشنوق منسقا ً
باإلرهابي»ّ ،
مع الحريري وسالم».

الوفد النيابي إلى واشنطن
في عين التينة

على صعيد آخر ،التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في
عين التينة ،الوفد النيابي الذي كلفه بزيارة واشنطن لشرح
الموقف اللبناني من التدابير واإلج��راءات المالية األميركية
وتداعياتها على لبنان.
وأك��د النائب ياسين جابر «أن الزيارة كانت ناجحة بكل
المقاييس وأن التواصل مع الكونغرس األميركي سيستمر
وستوضع خطة ألجل تفعيل هذه العالقة من خالل دعوات
توجه إلى ن��واب أميركيين لزيارة لبنان وقيام وف��ود نيابية
لبنانية أيضا ً بزيارات للواليات المتحدة».
ونقل عضو الوفد النائب محمد قباني عن ب��ري ارتياحه
الكبير لزيارة الوفد والنتائج التي توصل إليها في واشنطن،
وقال قباني لـ«البناء» أن «بري يريد أن يكون العمل مستمرا ً
وأن يتحول الوفد إلى لجنة صداقة لبنانية  -أميركية لتنسيق
العالقة وتوطيدها والعمل على حل أي مشكلة تعترضها وأن
بري يفضل اعتماد هذه الطريقة البرلمانية الدبلوماسية التي
هي أفضل الطرق للبنان إلقامة عالقة جيدة ومصالح متبادلة
مع أميركا».
ونفى قباني فرض أي عقوبات أميركية على لبنان ،مؤكدا ً أن
«الواليات المتحدة ال تستهدف المصارف اللبنانية وال حزب الله
وال طائفة معنية ،بل لديها بعض اإلجراءات وبعض األشخاص
الذين لهم عالقة باإلرهاب ومطلوب من لبنان التعاون في هذا
المجال ومعالجة أي مخالفة».

الإفال�س ال�سعودي( ...تتمة �ص)1
 هل نتخيّل موازين القوى التي يظهرها الموقفم��ن م��واج��ه��ة ط��رف��اه��ا ،ه��م��ا :ال��س��ع��ودي��ة ب��ك�� ّل جاللها
وج�لال��ة ملكها ،سلمان ال��ح��زم ،ومقابله ح��زب الله،
وعباءة وعمامة األمين العام لحزب الله السيّد حسن
نصرالله .والسعودية تضع ثقلها وعالقاتها ومالها،
والسيّد نصرالله لم يتصل بأحد وال جنّد أحدا ً وال تمنّى
على أح��د ،وال ب��ذل ج��ه��دا ً م��ع أح��د ،وت��ك��ون الحصيلة
السعودية الجدّية البحرين وجيبوتي ،وتخرج دولتان
مثل الجزائر وتونس فتنقل وكاالت األنباء «أعلن وزير
الخارجية الجزائرية رم��ط��ان لعمامرة أن «السلطات
الجزائرية تتبرأ رسميا ً من قرار تصنيف «حزب الله»
كمنظمة إرهابية ال��ذي أعلنت عنه دول الخليج» ،الفتا ً

إل��ى انّ «ح��زب الله» حركة سياسية تنشط في لبنان،
وال��ج��زائ��ر ال ت��ت ّ
��دخ��ل ف��ي ال���ش���ؤون ال��داخ��ل��ي��ة للدول
الشقيقة» .ثم تنقل خبرا ً ثانيا ً فتقول «وزير الخارجية
ال��ت��ون��س��ي :ق���رار وزراء ال��داخ��ل��ي��ة ال��ع��رب ح��ول حزب
الله ال يعكس موقف تونس ،والبيان الصادر ليس له
صفة إق��راري��ة وعالقة تونس بلبنان وإي��ران متطورة
ج��دا ً وموافقة وزي��ر الداخلية تأتي في إط��ار اإلجماع
العربي ال غير ،ومثل هذه القرارات تصدر بالتشاور
بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتعلنه وزارة
الخارجية وليس الداخلية».
 هل يكفي هذا لتكتشف السعودية إفالسها؟ وهليفسر
يقيم المحسوبون عليها هذا الحساب؟ وهل هذا ّ

عقالنية بعضهم؟ ولماذا تجاهل ولي العهد السعودي
وزير الداخلية محمد بن نايف الدعوة لتصنيف حزب
ال��ل��ه إره��اب��ي��ا ً ف��ي كلمته أم���ام مؤتمر وزراء الداخلية
العرب ،ولم ُيشِ ر إليه ال من قريب وال من بعيد ،فهل
هذه هي كلمة الس ّر التي التقطها المشنوق؟
 ال��س��ع��ودي��ة وف��ق��ا ً ل��ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي فقدترب���ع احتياطياتها وخ�ل�ال ث�ل�اث س��ن��وات م��ع برميل
نفط بخمسة وعشرين دوالرا ً ستفقد الباقي ،واليوم
ستتقدّم بطلبات ق��روض خارجية مجزأة على عشرة
مليارات دوالر ك�� ّل طلب ،بما مجموعه ستون مليار
دوالر ،لكن السعودية فقدت ك ّل مهابتها!
ناصر قنديل

بين الخط�أ ( ...تتمة �ص)1
القومية ...خ ّفف من آث��اره السلبية
وتداعياته المد ّمرة ،من دون شك،
الموقف المسؤول لوزير الداخلية
األستاذ نهاد المشنوق ،بعد موقف
زميله وزير الخارجية األستاذ جبران
باسيل ،اللذين بتحفظهما على هذه
ال��ق��رارات الخطيرة لم ينسجما مع
نفسيهما كوزيرين في حكومة تض ّم
ممثلين عن حزب الله وكمسؤولين
في دول��ة يعتبر ح��زب الله شريكا ً
ممثالً لشريحة واسعة من مجتمعها
فحسب ،ولم يستوعبا فقط ك ّل من
موقعه ،وبما يمثل ،توترات داخلية
ص َد إثارتها مَن كان
معروفة ،وربما َق َ
وراء هذه القرارات ،بل إنهما لفتا نظر
ك ّل العابثين باستقرار لبنان وأمنه
ووحدته أنّ اللبنانيين مهما اختلفوا
مع بعضهم بعضا ً في ملفات وقضايا
ع��دي��دة ،فهم قد تعلّموا من دروس
الحرب اللعينة التي شهدوها على
م��دى عقد ونصف العقد في القرن
المتفجرة
الماضي ،وعبر الحروب
ّ
الدائرة حولهم والمد ّمرة أعز األقطار
العربية على قلوبهم ،أن ال يقبلوا
باستخدامهم في متاريس الصراعات
في المنطقة واإلقليم فيدفعون ثمن ذلك
من دماء أبنائهم ومستقبل وطنهم...
ل��ك��ن م��ا ي��ح��ت��اج إل���ى ن��ق��اش مع
أصحاب هذه ال��ق��رارات «الفتنوية»
بامتياز ه��و أنّ مَ��ن يقف وراءه���ا
يرتكب خطأ سياسيا ً جسيما ً يؤدّي
إلى خطيئة مد ّمرة ،حين يعتقد أنه
استطاع بفعل ح��روب أشعلها في
المنطقة ،وتحريض طائفي ومذهبي
أطلقه دون رادع أو وازع ،وتضليل
إعالمي لم يسبق له مثيل في حجمه
واتساعه وفنونه وأساليبه ،قد أوصل
ال��رأي العام اللبناني والعربي إلى
حا ٍل يمكن أن يقبل فيها هذا الحجم
من التج ّني على حزب قاد مقاومة

هزمت عدو األمة أكثر من مرة ،وش ّكلت
سدا ً رادعا ً لمطامعه وعدوانه بعد أن
كان زعماؤه يتباهون بأنّ «احتالل
لبنان ال يحتاج إال إلى نزهة تقوم بها
مج ّندات على دراجات هوائية».
وم��ن دون ش��ك ،هناك لبنانيون
وع��رب ومسلمون معترضون على
سياسات وم��واق��ف اتخذها حزب
ّ
الملف،
الله في هذه القضية أو ذاك
لكن أغ��ل��ب ه���ؤالء المعترضين أو
المعارضين لن يقبلوا أبدا ً أن يجدوا
أنفسهم في خندق واح��د مع العدو
الصهيوني ال��ذي ال شاغل رئيسيا ً
له وال اهتمام سوى مواجهة الخطر
الحقيقي الذي بات حزب الله يمثله
على أمنه ومستقبله بل ووجوده...
بل إنّ هؤالء ال يفصلون أب��دا ً بين
ما بات ي��ردّده مسؤولون صهاينة،
ك� ّل صباح ،عن ق��وة المقاومة وعن
ترسانتها الصاروخية ،وبين هذه
الحملة الظالمة ض�� ّد ح��زب الله،
مدركين أنّ حرب العدو المباشرة مع
المقاومة في لبنان لن تحقق أهدافها،
لذلك ال ب ّد من الحرب غير المباشرة
يقودها حلفاء معلنون أو س ّريون أو
بعض قصيري النظر م ّمن يعتقدون
أنّ الرقم الصعب الذي يمثله حزب
الله في هذا الصراع يمكن كسره.
ومرتكبو الخطأ السياسي ،حسب
البعض ،والخطيئة القومية حسب
البعض اآلخر ،ال يدركون حجم ثقافة
المقاومة وإرثها وعمقها في أبناء هذه
األمة العظيمة التي ما ألقى أبناؤها
السالح منذ أن وطأ مستعمر أرضهم
الطاهرة قبل أكثر من قرنين ...لذلك
وج���دوا أنّ أب��رز المعترضين على
هذه القرارات ،كانوا دائما ً في طليعة
المدافعين عن المقاومة الفلسطينية
في ك ّل المراحل ،وحتى الساعة ،كما
كانوا في طليعة المتصدّين للحصار

على العراق ،وللحروب التي ش ّنها
«أصدقاء الكيان الصهيوني» عليه
طيلة التسعينيات من القرن الفائت،
ولالحتالل ال��ذي نجح العراقيون
بفضل مقاومتهم الباسلة في تحويله
إلى مأزق تاريخي يستنزف قدرات
الواليات المتحدة وقوتها العسكرية
بل ودورها في قيادة العالم بأسره...
إنّ مرتكبي هذا القرار ال يدركون
أنّ ثقافة ال��م��ق��اوم��ة ف��ي األم���ة هي
التي تجعل طفالً تونسيا ً (محمد
حميدة) يخرج م��ن بطولة العالم
في الشطرنج ،ألنه رفض أن يلعب
مع طفل «إسرائيلي» «فالمصافحة
بنظره مصالحة».
ك��م��ا ال ي����درك ه����ؤالء أنّ ثقافة
المقاومة هي التي تجعل مئات اآلالف
م��ن الجزائريين يهتفون لمنتخب
فلسطين في مواجهة منتخب بالدهم
وي��ق��ول��ون «فلسطين ال تخسر في
الجزائر»...
ومرتكبو هذا القرار ال يفهمون أنّ
ثقافة المقاومة هي التي دفعت بالنائب
الناصري «العتيق» كمال أحمد (82
عاماً) إلى رمي حذائه في وجه توفيق
عكاشة الذي فاخر باجتماعه بالسفير
الصهيوني في مصر ...بل أن يص ّوت
أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشعب
المصري إلس��ق��اط عضوية النائب
«المطبّع» عكاشة من المجلس...
مرتكبو هذا القرار ال يستوعبون
أنّ ثقافة المقاومة هي التي دفعت
أكثر من  180شابا ً وشابة عربية
ليتوافدوا وعلى نفقتهم ،من ك ّل أقطار
األمة إلى بيروت ليتدارسوا سبل دعم
االنتفاضة وال��م��ق��اوم��ة ...في ندوة
التواصل الفكري الشبابي العربي
السادسة.
مرتكبو هذا القرار ال يرون ما يقوم
به شباب فلسطين وشاباتها في وجه

جنود االحتالل ومستوطنيه ،فبدال ً
من قرارات تدعم صمود المقدسيّين
وأهل فلسطين ،يصدرون قرارات ض ّد
من تبقى من أبناء أمتنا حامالً السالح
ف��ي وج��ه ال��ع��دو ال��غ��اص��ب وق��وات
االحتالل.
بل إنّ هذه القرارات الخطيرة ،بك ّل
ما تثيره من تناقضات وتطمح إلى
إشعاله من فتن وص��راع��ات ،تك ّرر
توجهات مماثلة في مواجهة ك ّل قيادة
ّ
وحركة عربية حققت انتصارا ً على
أعداء األمة والطامعين في مواردها
وخيراتها واستقاللها وسيادتها...
ف��ي ه���ذا ال��م��ج��ال تحضرنا تلك
الحملة الظالمة التي ش ّنها سابقا ً
أهل «ق��رارات األمس» الخطيرة على
جمال عبد الناصر والحركة القومية
العربية بعد االنتصار على العدوان
الثالثي (البريطاني – الفرنسي
– اإلسرائيلي) ع��ام  ،1956وبعد
تحقيق ال��وح��دة بين مصر بقيادة
جمال عبد الناصر ،وسورية بقيادة
الوحدويين فيها وعلى رأسهم حزب
البعث ،تلك الحملة التي وصلت إلى
ح ّد إعداد مؤامرة الغتيال عبد الناصر
نفسه وتخصيص مبلغ عشرة ماليين
جنيه استرليني لتحقيق ذل���ك...
حتى ال نذكر ما حصل في اليمن بعد
انتصار ثورتها في  28أيلول ،1962
من حرب أرادت إعادة عقارب الساعة
إلى الوراء.
وتحضرنا أيضا ً في ه��ذا اإلط��ار،
كيف تح ّركت جيوش حلف بغداد
عام  ،1958من العراق إلى األردن،
تحت مظلة «االت��ح��اد الهاشمي»
للتوجه إلى لبنان لإلجهاز
يومها،
ّ
على انتفاضة لبنانية ض ّد ارتباط
ل��ب��ن��ان ب��ذل��ك ال��ح��ل��ف ال��م��ش��ؤوم
وبمشروع أيزنهاور الشهير ،فكانت
النتيجة يومها أيضا ً أنّ القوات التي

كانت متوجهة إلى األردن هي ذاتها
التي أطاحت بالحكم الملكي العراقي
في  14تموز ...1958
لست من أنصار مقولة «التاريخ
يعيد ن��ف��س��ه» ،ولكنني م��ن الذين
يعتقدون أنّ َم��ن يتجاهل دروس
التاريخ يخطئ بحق ذات��ه قبل أن
يخطئ بحق من يخاصمه ...وتاريخ
أمتنا ه��و ب��ال��درج��ة األول���ى تاريخ
مقاومة ،ما تبناها قائد أو حركة أو
تيار إال واع��ت � ّز ،وم��ا ابتعد عنها أو
خاصمها حاكم أو نظام أو جماعة إال
واهت ّز...
وانّ غدا ً لناظره قريب...

معن بشور

�إعالنات ر�سمية
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
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