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زيارة الملك ال�سعودي �إلى رو�سيا وتحديد ا�سم الرئي�س...

«نب�ش» الذاكرة
حول جذور الإرهاب

 روزانا ر ّمال
 حسين حمود

ال يقتصر النقد العنيف الذي يوجهه حزب الله وال سيما أمينه
العام السيد حسن نصرالله للسعودية ،على اللحظة السياسية
والعسكرية ال��راه�ن��ة .فما يجري ف��ي س��وري��ة بدعم سعودي
مكشوف للجماعات المسلحة التي تشن ح��رب�ا ً على الدولة
ونظامها وجيشها .والعدوان السعودي على الشعب اليمني وما
يرتكبه من مجازر وحشية في هذا البلد ،بحسب تقارير رسمية
أوروبية وصلت حد المطالبة بعدم تزويد الرياض باألسلحة
ج ّراء استخدامه ضد المدنيين .فضالً عن ثبوت تمويل النظام
السعودي للجماعات المصنفة دوليا ً وعربيا ً وإقليمياً ،تنظيمات
إرهابية ،كـ»جبهة النصرة» و«تنظيم داعش» وغيرهما .كل ذلك
وغيره ،بحسب أوساط سياسية « ،ليس هو ما يريد حزب الله
تسليط الضوء عليه فحسب ،بل يهدف إلى أبعد من ذلك وهو
«ن�ب��ش» ذاك ��رة العالم وال �غ��رب ت�ح��دي��دا ً واستحضار التاريخ
اإلرهابي الحديث للسعودية».
أب��رز محطات ه��ذا التاريخ التي ُي��راد للذاكرة العودة إليها،
تضيف األوس��اط ،هي «أح��داث  11أيلول  2001التي شهدتها
والي��ة نيويورك األميركية وم��ا سببته من كارثة بشرية بعد
خطف أرب��ع ط��ائ��رات تجارية على متنها ر ّك ��اب م��دن�ي��ون ،ثم
تحويل مسارها إل��ى البرجين التجاريين ومبنى البنتاغون
وتع ُّمد الخاطفين اختراق المباني الثالثة ما أدى إل��ى سقوط
ح��وال��ى  2973قتيالً وآالف الجرحى والمصابين بأمراض
ج � ّراء استنشاق دخ��ان الحرائق واألب�خ��رة السامة .وأظهرت
التحقيقات أن منفذي تلك األح ��داث  19إره��اب �ي �اً ،بينهم 15
سعوديا ً وإماراتيان ومصري واحد ولبناني .وكلهم ينتمون
إلى «تنظيم القاعدة» اإلرهابي الذي يستمد عقيدته وتعاليمه من
المدرسة الوهّابية».
وهذه األحداث أُتبعت بسلسلة عمليات إرهابية في عدد من
ال��دول الغربية والسيما اسبانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا
وغيرها من الدول مستهدف ًة ،بشكل خاص وحصري ،المدنيين،
ودائ �م �ا ً انتماء منفذي تلك الجرائم ك��ان يعود إل��ى «القاعدة»،
وباستمرار كان بين الجناة سعوديون ومن بعض بلدان الخليج
التي تعتنق الفكر الوهّابي.
وتشير األوس���اط إل��ى أن «نتيجة تلك العمليات ارتفعت
األصوات المنتقدة للنظام السعودي ومناهج التعليم المعتمدة
في م��دارس��ه وجامعاته ،معتبرة أن تلك المناهج هي السبب
ف��ي تفشي اإلره ��اب ف��ي العالم ض��د ك��ل الكيانات السياسية
واالجتماعية والمنظومات الفكرية ال�ت��ي تخالفه وال تطبق
تعاليمه ،ح�ت��ى ول��و ك��ان��ت إس�لام�ي��ة أو ق��ري�ب��ة م��ن اإلس�ل�ام،
مستبيحا ً سيادات الدول ومواطنيها وهدر دماء هؤالء من دون
أي وازع أخالقي أو ديني».
وتالحظ األوس��اط أن «بعد هذا التش ّوه لصورة السعودية
في عيون العالم وفي طليعته حلفاؤها التقليديون التاريخيون
ل��درج��ة ت��وت��ر ال �ع�لاق��ات ب�ي��ن ال�ج��ان�ب�ي��ن ،س�ع��ت ال��ري��اض إلى
االنفتاح على العالم في محاولة لتجميل صورتها لدى الدول
التي تعتبرها مؤ ِّثرة في السياسات الدولية ،كما في تكوين
رأي عام يتعاطف معها ،وهي« :إسرائيل» والغرب عموما ً زائدا ً
الواليات المتحدة األميركية «الجريحة» والفاتيكان.
ولهذه الغاية جاءت ما ُسميت مبادرة الملك السعودي الراحل
عبدالله ب��ن عبد ال�ع��زي��ز ،وال�ت��ي عرفت ف��ي م��ا بعد بالمبادرة
العربية للسالم مع «إسرائيل» بعدما طرحها عبدالله في القمة
العربية في بيروت في آذار  2002أي بعد حوالى سبعة أشهر
من أحداث أيلول .علما ً أن « ُملهِم» الملك عبدالله في مبادرته هو
الصحافي اليهودي األميركي توماس فريدمان ال��ذي صاغ
عناوينها الكبرى ومحاور محتواها الذي خلت نسخته األولى
م��ن ح��ق ع��ودة الالجئين الفلسطينيين إل��ى دي��اره��م ورفض
توطينهم في الدول المضيفة لهم ،إال أن ّ
تدخل رئيس الجمهورية
لحود والرئيس السوري
اللبنانية آنذاك رئيس القمة العماد إميل ّ
الدكتور بشار األسد وإلحاحهما بشدة على ضرورة إدراج حق
العودة للفلسطينيين ورفض توطينهم ،أدى إلى إلحاقهما في
متن المبادرة.
وفي آذار العام  2003وعلى عكس ما كان ُيشاع في العلن
عن معارضة الرياض الغزو األميركي للعراق واحتالله ،فقد
أكدت تقارير ودراسات عربية وغربية ،تقديم السعودية الدعم
لواشنطن أثناء حرب األخيرة ضد العراق استنادا ً إلى مقولة
سعودية مفادها أن «الضرورة تؤدي إلى بعض التوافقات من
وقت آلخر».
أما ثقافياً ،فقد كانت الفتة الزيارة التاريخية التي قام بها
الملك عبدالله للفاتيكان ولقاؤه البابا بنديكتوس السادس عشر
عام  2007وهي المرة األولى في تاريخ العالقات بين رئيس
الكنيسة الكاثوليكية والسعودية ،التي ي��زور فيها مسؤول
سعودي الفاتيكان .وقد جاءت هذه الزيارة تحت عنوان «الدفاع
عن القيم الدينية واألخالقية والنزاع في الشرق األوسط وأهمية
الحوار بين الثقافات واألديان ومساهمة أتباع مختلف الديانات
في النهوض بالتفاهم بين البشر والشعوب» ،علما ً أن «الفقه
الوهّابي يؤمن بعكس ذلك تماماً ،ويك ِّفر أتباع األديان األخرى
غير اإلسالم وحتى بعض المذاهب اإلسالمية ،ويدعو إلى ما
يس ّمى «الجهاد» ضدهم وحتى اقتالعهم من البلد التي يعتبرها
الوهّابيون ،موطنا ً للمسلمين فقط».
ولم تغِب عن بال المسؤولين السعوديين ،تتابع األوساط
نفسها« ،أه�م�ي��ة االق �ت �ص��اد وال �م��ال ف��ي ج��ذب ال�ح�ل�ف��اء إليهم
و«تجميل» صورتهم لديهم ،خصوصا ً أن اع�ت��راف��ات بعض
الضالعين في أح��داث أي�ل��ول ،تخطيطا ً وإع ��دادا ً وتدريباً ،بعد
ال�ق�ب��ض عليهم الح �ق �اً ،أك ��دت أن ع� ��ددا ً م��ن األم� ��راء األث��ري��اء
السعوديين وراء تمويل الهجمات اإلرهابية المذكورة.
ولقلب الصورة ،واسترضا ًء للغرب ،شارك الملك عبدالله
في مؤتمر قمة العشرين االقتصادية العالمية التي انعقدت
في واشنطن ع��ام  ،2008وأعلن خاللها رصد المملكة مبلغ
 400مليار ريال لمجابهة األزمة المالية العالمية ،وشرب مع
المشاركين في القمة األنخاب بعد انتهائها.
كما قام عبدالله ومسؤولون سعوديون آخ��رون بتحركات
ونشاطات عديدة لحمل العالم على نسيان أح��داث أيلول وما
تبعها من عمليات إرهابية على يد متخ ّرجي المدرسة الوهابية
في السعودية والخليج.
لكن أفواج المتخرجين استمرت في التدفق طالما «المدرسة»
لم تقفل .وتكثّف تفريخ التنظيمات اإلرهابية من التنظيم األب
وهو «القاعدة» ،حتى أن الرئيس األميركي باراك أوباما «ح ّمل
الفكر المذكور ومناهج التعليم في السعودية مسؤولية تخريج
األجيال اإلرهابية» ،داعياً ،خالل زيارته األخيرة للرياض ،إلى
«تعديل تلك المناهج وإال فخطرها سيصيبها أيضاً».
ف��ي ال �خ�لاص��ة ،بحسب األوس� ��اط نفسها أي �ض �اً ،مدرسة
التكفير مازالت أبوابها مش ّرعة ،والعمليات اإلرهابية تتوالد
بكثرة ضاربة بكثافة شرقا ً وغ��رب�اً ،وآخ��ره��ا في فرنسا ،ما
ينعش ال��ذاك��رة ويعيدها إل��ى أح��داث  2001التي ك��ان أبطالها
سعوديون قيادة وتخطيطا ً وتنفيذا ً وتمويالً ،وفق التحقيقات
والدراسات الكثيرة على هذا الصعيد.

يتحدّث مصدر ديبلوماسي غربي عن نية سعودية بزيارة
العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس فالديمير بوتين،
لكنه يشدّد على أنها مرفقة بتردّد التأجيل وتحديد موعد
انطالق طائرة الملك ألسباب تتعلق بسرعة تطورات الشرق
األوس��ط من جهة ،وحسابات داخلية سعودية من جهة
أخرى ،وبعدما كان من المفترض أن تت ّم الزيارة في وقت
مبكر بداية العام  2016تأجلت ليعود مجدّدا ً كالم روسي
رسمي عن موعد للزيارة في الشهر الحالي بعدما كان قد
أعلن مساعد الرئيس الروسي ،يوري اوشاكوف ،أنّ زيارة
العاهل السعودي إلى روسيا قد تجري بداية عام .2016
معاون الرئيس الروسي يتحدّث اليوم عن زيارة مق ّررة
منتصف آذار من دون تحديد جدول أعمال الزيارة المجمع
على مفصليتها ،والتردّد السعودي في هذا اإلطار ليس إال
ترجمة لخطورة ما يمكن أن يشكله أيّ فشل في الخروج من
قمة ثنائية بهذا الحجم من دون تقاطع في ما من شأنه أن
يحقق مصلحة البلدين اللذين يشكالن رأس حربة االشتباك
في الشرق األوسط ،خصوصا ً حول سورية وباقي المصالح
وال��ع�لاق��ات ،فبينما تطغى السلبية على شكل العالقة
التركية  -الروسية يطغى مثلها على العالقة السعودية -
اإليرانية.
الموقف الروسي يشكل ضمانة سعودية لجهة تط ّور
الموقف مع إيران على الرغم من أنها أسهمت في إيصاله
إلى حائط مسدود حتى وقت قريب ،فالرياض ت��درك أنّ
تصعيد الموقف مع إيران يمكن تداركه بضمانة قوة عظمى
حليفة لطهران مثل موسكو بشكل يمكن الرياض من العودة
إلى المربع األول والدخول من بوابة التعاون بالمفاوضات
بضمانات روسية ال يمكن أن تؤ ّمنها السياسة الخارجية
األميركية ،وعليه ف��انّ الحرص على العالقة الروسية

الخليجية في وجه إي��ران هو ض��رورة حيوية للسعودية
ومعها دول خليجية حرصت على العالقة الجيدة مع القيادة
الروسية وعلى زيارات توالت طيلة األزمة السورية .وقد
أسهمت القيادة الروسية في النجاح بتعزيز االتصاالت مع
حكام الدول العربية الخليجية منذ بدء دورها بشكل أكبر،
وكان ذلك واضحا ً باستقبال بوتين في منتجع سوتشي
ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان
وزي��ارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لثالثة أيام بحث
فيها مستجدات األزمة السورية وقضايا التعاون الثنائي
والتنسيق مع روسيا ،خصوصا ً في مجال الطاقة ،إضافة
لزيارة أخيرة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ،في 7
شباط الماضي وهي الزيارة رقم ثالثة له...
محجة وب��واب��ة ال ب � ّد من
تفرض روسيا اليوم نفسها
ّ
دخولها لتمرير الحلول أو تعطيلها بما يتماهى مع مصالحها
التي توقفت عندها كثيرا ً بعد مراجعتها أوائ��ل األح��داث
العربية ،وك ّل ذلك بقناعة أميركية على ضرورة الشراكة،
وبالمفاتيح التي تملكها موسكو في أكثر الملفات دقة مثل
تعاطيها في األزمة السورية والعالقة مع إيران والعراق؛ إذ
باتت العالقة مع حلفاء الدول المذكورة من قوى سياسية
أساسية وحركات تح ّرر ومقاومة تحصيالً حاصالً بلعبة
العالقات السياسية والخارجية لألحالف.
في الظروف المترافقة لزيارة الملك السعودي ،خصوصا ً
بعد مرور سنة على حرب اليمن ،وتحقيق تقدّم جدي في
الميدان السوري لمصلحة النظام وحلفائه ،تشكل هذه
الزيارة نقطة انطالق مرحلة جديدة سعت الرياض كثيرا ً
لتفاديها ،وت��ردّدت في التعجيل بالزيارة فاسحة للمجال
إلى مساحات ونقاط ممكن أن تؤجل موعد انخراطها في
مفاوضات تحتم عليها التنازل مثل أن تتقبّل دور إيران
في العراق واليمن والمنطقة واقتسام سياسي للسلطة في
سورية في ظ ّل وجود األسد وفوز سياسي لفريق حزب الله
في لبنان.

بري يلتقي مراد و�شاتيال ونقابة ال ُم�ص ِّورين
استقبل رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه بري ،في عين التينة ،وفد مؤتمر
ب��ي��روت وال��س��اح��ل ب��رئ��اس��ة كمال
شاتيال ،ف��ي حضور عضو المكتب
السياسي ف��ي حركة «أم���ل» محمد
خواجة ،وكان عرض لألوضاع.
وطالب شاتيال ،بعد اللقاء ،دول
الخليج «ب��ال��ن��ظ��رة اإلي��ج��اب��ي��ة إلى
لبنان ألن��ه بمعظم أط��راف��ه حريص
على العالقات اللبنانية ـ الخليجية
واللبنانية ـ العربية» .وق��ال« :نحن
ال نريد ولم نكن ساحة لإلساءة ألي
بلد عربي ،وفي هذا المجال ال يجوز
أن نلعب بقضية اإلجماع ،فالكالم عن
اإلجماع تفسيراته عديدة لك ّنني أذكر
بأول إجماع حصل منذ سنة في مصر
حينما انعقدت القمة العربية وقررت
باإلجماع القوة العربية المشتركة».
أض��اف« :أنا أسأل كمواطن عربي
وع��روب��ي أي��ن تطبيق ه��ذا ال��ق��رار؟
هناك أكثر من ثالثين ق��رارا ً ص��ادرا ً
عن قمم عربية وعن مؤتمرات وزراء
الخارجية ال��ع��رب ترفض مساواة
المقاومة باإلرهاب ،وهذه قرارات من
الجامعة ونالت إجماعا ً عربياً ،لذلك
فإنّ ما جرى أثناء اجتماعات مجلس
التعاون الخليجي أو وزراء الداخلية
العرب لم يكن أصالً إجماعا كما تبين
في ما بعد ،وفي الوقت عينه ال يمكن أن
نتحمل الصراعات الحادة في المنطقة
وال يمكن أن نتحمل هذا التجاذب الذي

دعت �إلى الن�أي بالنف�س عن ا�شتباكات الخارج

«�أمل» :الوقت لي�س للمزايدات وال بديل عن الحوار

بري مستقبالً مراد
يحصل وال أن نقبل بمثل هذه القرارات
التي ت��س��اوي المقاومة ب��اإلره��اب،
فالمقاومة هي ق��وة دفاعية تتكامل
مع الجيش اللبناني في ردع العدوان
اإلسرائيلي».
ث��م اس��ت��ق��ب��ل ب���ري رئ��ي��س ح��زب
االتحاد الوزير السابق عبدالرحيم
مراد وعرض معه للتطورات.
كما التقى وف��د نقابة المصورين
الصحافيين برئاسة النقيب عزيز
ط��اه��ر ف��ي ح��ض��ور م��س��ؤول اإلع�لام
المركزي في حركة «أم��ل» الدكتور
طالل حاطوم.
ورح��ب بري بالوفد ،منوها ً بدور
المصورين الصحافيين «الذين ينقلون
الحقيقة بك ّل تجرد» ،مؤكدا ً «أهمية

موقع اإلعالم ودوره في العالم».
وش��ك��ر ط��اه��ر ،م��ن جهته ،لبري
«ال��دور والجهود التي يبذلها على
المستوى الوطني في رعاية وقيادة
ال��ح��وار ،ووق��وف��ه بجانب اإلع�لام
والحريات اإلعالمية» .وقال« :الوفد
تمنى على دولته رعايته للمعرض
الذي ستقيمه النقابة لمناسبة عيد
المقاومة والتحرير في األونيسكو.
وعرضنا ع��ددا ً من مطالب النقابة
وخ���ص���وص���ا ً م���وض���وع ص��ن��دوق
التعاضد والمساهمة المالية السنوية
للنقابة».
وق��دم الوفد لبري درع �ا ً تقديرية
بعنوان «رجل الحوار الوطني وحامي
السلم األهلي».

الراعي :لوال ال�شلل الوطني
لما تمادى المتمادون ّ
ب�شل الرئا�سة
رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،أن
«لوال الشلل على الصعيد الوطني ،لما تمادى المتمادون
بش ّل رئاسة الجمهورية في لبنان بالفراغ منذ سنة
وتسعة أشهر ،ولما ُش َّل المجلس النيابي بالكليّة ،فال من
تشريع ومساءلة ومحاسبة ،والحكومة بالعجز عن اتخاذ
ال��ق��رارات الواجبة ،ولما انتشر الفساد في المؤسسات
العامة من دون رادع ،بل بحماية سياسية».
واعتبر الراعي ،خالل عِ ظة ق �دّاس األح��د في بكركي،
أ ّنه «لوال هذا الشلل لما ُشلّت اإلرادة العربية والدولية
عن إنهاء الحروب في بلدان الشرق األوسط ،وعن إيجاد
حلول سياسية لها ،وإح�لال سالم عادل وشامل ودائم،
ولما ُش ّل الضمير بالالمباالة بماليين النازحين والمش ّردين
والمحرومين من جميع حقوقهم ،وأ ّولها العودة إلى بيوتهم
وأراضيهم بسالم».
من جه ٍة أخرى ،لفتَ الراعي إلى أنّ «كاريتاس لبنان

هي جهاز الكنيسة االجتماعي واإلنمائي ،وبهذه الصفة
تخدم المحبة وإنماء الشخص والمجتمع على ك ّل األراضي
اللبنانية ،وتح ّقق مشاريع إنمائية زراعية ومائية وسواها.
وتولي اهتماما ً
خاصا ً بالع ّمال والعامالت األجانب ،وال
ّ
سيّما اآلسيويين واألفريقيين وتساعدهم في شؤونهم
القانونية وحاجاتهم ،وتعتني كذلك بالنازحين السوريّين
والعراقيّين .ك ّل ذلك بفضل المحسنين من لبنان والخارج،
ّ
والمنظمات الخيرية غير الحكومية ،والمسؤولين
والعاملين والمتط ّوعين» ،مشيرا ً إلى أ ّنه «في زمن الصوم
الكبير تقوم كاريتاس ،بواسطة الشبيبة المتط ّوعة
المشكورة ،بحملة جمع التبرعات ،للمساهمة في تحقيق
بعض من برامجها المتعدّدة واآلخذة في اال ّتساع ،با ّتساع
ٍ
الحاجات».
ودعا إلى «القيام بواجب التب ّرع ألعمال المحبة والرحمة
بواسطتها».

ن�شاطات
 استقبل رئيس تيار «المردة»
النائب سليمان فرنجية في دارته
في بنشعي ،رئيس حركة االستقالل
ميشال معوض ،في حضور الوزير
السابق يوسف س��ع��ادة وطوني
فرنجيه ،وعضو المكتب السياسي
في الحركة نصري معوض.
وقال معوض بعد اللقاء« :الزيارة
اليوم إلى دارة رئيس تيار المرده
النائب سليمان فرنجية هي جزء
من الزيارات التي أقوم بها للقيادات
المسيحية والوطنية ،وهي أيضا ً
أساس للتواصل الذي يحصل بيننا
وبين تيار المرده ،وعلينا في هذه
المرحلة أن ُنغلِّب مساحات الحوار
على مساحات الخالف».
وأض���اف« :ليس لدينا مقاربة
مشتركة على ك ّل الملفات ،ولك ّل منا
رأيه الخاص في بعضها ،كما يوجد
تباين بالرأي ،ولكن في نفس الوقت
لدينا إرادة صلبة لمد الجسور
وتمتينها».
 ال��ت��ق��ى ال��رئ��ي��س السابق

تخوض المملكة العربية السعودية قبل هذه الزيارة
بشكل مكثف حربا ً سياسية واضحة على حزب الله تبدو
أنها محسوبة من الوقت الضائع لموعدها والهجوم على
الحزب ضمن سياسة عزل وتصنيفه إرهابا ً وسحب أيّ
يتجسد بإيصال مرشحه للرئاسة
إمكانية لفوز سياسي
ّ
وضغطه بما أمكن لينزلق في أتون فتنوي داخلي أكد أمينه
العام استحالة السماح بمروره.
أحد أبرز الملفات المطروحة بين بوتين وسلمان سيكون
الملف الرئاسي ف��ي لبنان ال��ذي دخ��ل مرحلة حساسة
تفرض عقد جلسات متتالية بعد عودة الحريري واإلعالن
عن مرشحين رئاسيين تدرك المملكة أنهما من فريق حزب
الله فوافقت على تسميات تعرف أنها لن تتحقق من دون
تعاونها وبأنها ال يمكن أن تبقى مناورة تعرضها على فريق
حزب الله الذي ينتظر رفع الفيتو على مرشحه الرئيسي
وهو العماد ميشال عون رسمياً.
وم��ن لبنان وعلى خ��ط روس��ي��ا التقى العماد ميشال
عون في دارته في الرابية وفدا ً روسياً ،بحضور مسؤول
العالقات الدبلوماسية في التيار الوطني الحر ميشال دي
شادارفيان في  25شباط من المرجح أنه ناقش فكرة زيارة
يقوم بها عون إلى العاصمة الروسية للقاء قيادات روسية،
ما لبث أن تناقلت معلومات صحافية عن أنّ هناك حديثا ً
عونيا ً جديا ً عن زيارة قريبة واردة للعماد عون إلى موسكو
لطرح الملف الرئاسي بشكل أساسي ،ومناقشة أوضاع
المسيحيين في المنطقة بعد الدور الروسي وما يمكن أن
يشكله عون بعد طرحه كممثل ألكبر حزبين مسيحيين
في لبنان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية كمرشح
ضمانة للمسيحيين في المنطقة.
ومن دون الدخول بالمواعيد يبدو أنّ زيارة من هذا النوع
بتزامن الحديث عنها مع زي��ارة الملك السعودي لروسيا
أيضا ً والتداعيات التي سترخيها نتائجها ،منتجة جدا ً
وحاسمة السم الرئيس اللبناني العتيد.

كشفت مصادر بقاعية
أنّ عددا ً غير قليل
من رؤساء البلديات
رفضوا تلبية الدعوة
لزيارة بيت الوسط
ولقاء الرئيس سعد
الحريري ،علما ً أنّ
الموعد كان مق ّررا ً قبل
زيارة الحريري إلى
البقاع ،ووفق معلومات
خاصة فإنّ الرفض
جاء على خلفية عدم
تأمين «مطالب إنمائية
ووظيفية» كان وعد
بها الحريري سابقا ً
ولم ينفذ وعوده،
وزاد الطين بلة أنّ
هناك من أبناء البقاع
مئات الموظفين في
مؤسسات تابعة
للحريري ولتيار
المستقبل لم يتقاضوا
رواتبهم منذ أشهر
عديدة.

خالل االحتفال بذكرى الشهداء في معركة
لفت وزير المال علي حسن خليل إلى «أننا نواجه على
مستوى المنطقة مشروع تقسيم وتفتيت على أساس
طائفي ومذهبي».
وقال خليل خالل احتفال أقامته حركة أمل في باحة
ملعب تجمع ال��م��دارس في معركة ،بمناسبة الذكرى
السنوية الستشهاد القادة المقاومين الشهيد محمد سعد
وخليل جرادي وحيدر خليل وشهداء تفجير حسينية بلدة
معركة على أيدي قوات االحتالل «اإلسرائيلي» عام :1985
«شاهدنا جميعا ً كيف أنّ داع��ش والمنظمات اإلرهابية
هيأت المناخ فكان قرار مقاومتها وكان قرار محاربتها هو
دفعا ً لهذا التقسيم وهذا التفتيت».
وكرر ما قاله الرئيس نبيه بري ،بأنّ المطلوب اليوم
«هو الوقوف صفا ً واحدا ً لمحاربة هذا اإلرهاب الذي يهدد
المسلمين والمسيحيين ،يهدّد األوطان بجميع مكوناتها».
وأض��اف« :علينا الدفع ،وإيجاد الحلول السلمية في
المنطقة ،بدءا ً من سورية عبر دعم الدولة لمواجهة هذا
اإلرهاب ،وبوحدة أبناء لبنان الذي تجلى في ك ّل المحطات
رفضا ً لتصنيف أي مكون بإرهاب ،ألنّ لبنان هذا الوطن
وقف إلى جانب األشقاء العرب ورفع رأس العرب ورأس
المسلمين والمسيحيين ،بمقاومته كنموذج ،يحتذى به
داخلياً».
واعتبر أنّ «ال��وق��ت ليس للمزايدات في ظ � ّل حريق
المنطقة ،ب��ل للتفتيش ع��ن اللقاء فيما بيننا لتجميد
الخالفات وتحييدها قدر اإلمكان بما يسمح لنا بأن ننطلق
مجددا نحو إعادة بناء دولتنا التي نريد .على هذا األساس
عمل الرئيس بري خالل الفترة الماضية على تخفيض
مستوى التوتر في العالقات الداخلية ألنه كان يعرف
مخاطر وحجم االشتباك الدولي الحاصل على مستوى
المنطقة».
أكد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي،
خالل احتفال تكريمي للمعلمين أقامته حركة «أم��ل» ـ
البقاع الغربي في ثانوية مشغرة الرسمية« ،مدى تأثير
وقدرة حدة االشتباكات على المسرح اإلقليمي على واقعنا
في لبنان».
وجدّد «االلتزام بالحوار كأرقى أشكال ممارسة النظام
الديمقراطي ،إن كان على مستوى الحوار الثنائي بين
حزب الله والمستقبل ،أم على مستوى الحوار الوطني
الذي يقوده الرئيس نبيه بري».
وختم« :إننا نتطلع إل��ى اليوم ال��ذي يلتئم فيه هذا
الجرح ونطوي صفحة خالفاتنا وانقساماتنا وتجاذباتنا
واصطفافاتنا ونمأل الفراغ في المقام األول في رئاسة
الجمهورية ونفعل عمل المجلس النيابي وال نعطل
الحكومة».
وأكد النائب علي خريس ،بدوره ،خالل احتفال تأبيني

في بلدة قالويه ،أنّ ما من بديل عن الحوار« ،إن كان الحوار
الثنائي أو حوار المجموعة» ،مؤكدا ً «أنّ لبنان يستطيع أن
يخرج من هذه األزمة بالحوار والتالقي والتوافق إلى بناء
الدولة والمؤسسات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية،
والجلسة األخيرة التي حصلت قبل أيام في مجلس النواب
يمكن أن نقول إنها ب��ادرة خير .ويمكن أن نستطيع في
األيام أو األسابيع المقبلة أن نتفاهم على انتخاب رئيس
للجمهورية ويكون المدخل لح ّل األزم��ات األخ��رى على
المستوى الوطني العام».
وأكد «أننا ض ّد كالم رئيس الحكومة بإنه إن لم نجد حالً
ألزمة النفايات فليس هناك من ضرورة لبقاء الحكومة».
وق��ال« :فلتجتمع الحكومة ولتأخذ القرار الصائب بحل
أزم��ة النفايات ،وينفذ هذا القرار بقوة وح��دة الحكومة
ووحدة الموقف ،ألنه ليس هناك من تراخ بالنسبة لهذا
الموضوع ،فلتكن هذه الحكومة جريئة ومسؤولة ولتتخذ
القرار وتنفذه في المناطق ،ومن غير الجائز على االطالق
ان يبقى هذا الموضوع عالقا ،وإن لم تح ّل هذه المشكلة
فكيف باإلمكان ح ّل مشكالت أخرى ،فلتكن الحكومة على
مستوى المسؤولية ومستوى الهم المعيشي واالقتصادي
وإيجاد الحلول لكي نخرج لبنان من هذه المحنة».
واعتبر نائب رئيس حركة أمل هيثم جمعة ،من ناحيته،
أنّ «المقاومة أعادت السالم والهدوء إلى لبنان وموانع
القوة ولوال هذه المقاومة لما استطعنا أن نبني وننهض
بحيث لم نعد نلتفت إلى التهديدات من هنا وهناك بل نتطلع
إلى المستقبل بفضل تضحيات الشهداء والجرحى».
ودعا جمعة في كلمة ألقاها خالل حفل تكريم جرحى
حركة أمل في بعلبك إلى «ع��ودة الحياة السياسية من
خالل مؤسساتنا الدستورية بحيث ال يجوز أن نبقي لبنان
بدون رئيس ،وعلينا أن نعيد للمؤسسات دورها بانتخاب
رئيس للجمهورية بأسرع وق��ت من أج��ل انتظام عمل
المؤسسات بدءا ً من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب
وتفعيل دور الحكومة لكي نتمكن من عبور حقل األلغام في
المنطقة ،وبالعودة إلى المؤسسات يمكننا السير بكل ما
ينتج هذه الحياة .نحن مقبلون على انتخابات بلدية هذه
االنتخابات التي نرى عملها ،نرى من خاللها دورا ً فعاال ً في
إعادة اإلعمار والتنمية التي نحتاجها».
وأكد «الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في ثورته
المباركة».
وخ��ت��م« :ن��ش � ّد على أي���دي إخ��وان��ن��ا ال��ذي��ن يقدمون
الشهداء والجرحى وم��ا بخلنا يوما ً في عطاءاتنا إلى
جانبهم وما بخلوا هم بالتضحيات وقد بذلوا الدماء وال
بد أنهم منتصرون ومن جرحانا نستمد القوة والعزم
والتضحية».

الم�شنوق يُم ِّثل �سالم في م�ؤتمر القمة الإ�سالمية
فرنجية ومعوض خالل لقائهما في بنشعي
ميشال سليمان السفير الصيني
جيانغ جيانغ برفقة وفد من معاهد
شانغهاي للدراسات الدولية .وأكد
سليمان أم��ام الوفد على «أهمية
تطور المجتمع ،خاصة في مجالي
تكنولوجيا المعلومات وتقنيات
االتصال ،ما أثر بشكل فعال على
أسلوب حياة األف���راد وذهنياتهم

وتصنيف القيم لديهم».
 ت���اب���ع رئ���ي���س «ال���ح���زب
الديمقراطي اللبناني» النائب طالل
أرسالن ،في السراي األرسالنية في
الشويفات ،مع وف��ود من ع��دد من
المناطق ،تقدمها رجال دين ورؤساء
بلديات ومخاتير وفاعليات ،قضايا
إنمائية ومطالب مختلفة.

مثل وزي��ر البيئة محمد المشنوق
رئيس الحكومة تمام سالم في أعمال
الدورة االستثنائية الخامسة لمؤتمر
القمة اإلسالمية عن فلسطين والقدس
ال��ت��ي انطلقت أم��س ف��ي العاصمة
اإلندونيسية جاكرتا ،بعنوان «االتحاد
من أجل الح ّل العادل والدائم» ،ويلقي
اليوم أمام المؤتمرين كلمة باسم سالم
تتناول األوضاع في لبنان والمنطقة.
وعقد المشنوق لقاء أمس مع وزير
الخارجية المصري سامح شكري
تناول القضايا المتعلقة بالمؤتمر
والعالقات الثنائية والظروف العربية
القائمة ومسألة اختيار أمين عام
جديد للجامعة العربية .كما شارك
في الصورة التذكارية لرؤساء الوفود
المشاركة في القمة اإلسالمية.

المشنوق مشاركا ً في افتتاح القمة

