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حمليات � /إعالنات

ت�صنيف حزب اهلل والفتنة...
علي جانبين
هل استطاعت الحروب التي أطلقها «الربيع العربي» وما
خلفته من خ��راب م��ادي ومعنوي وم��ا ش ّوهته من هويات
أن ت�س�ت�ب��دل ال �ع��داء ل �ـ»إس��رائ �ي��ل» ب��االن�ق�س��ام��ات الطائفية
والمذهبية؟
ه��ذا ه��و ال�س��ؤال المحوري ال��ذي يشغل ب��ال «إسرائيل»
وال ي��زال منذ خمس س �ن��وات ،ب��ل ه��و مشروعها الوحيد
مع العجز عن تغيير الواقع العسكري في وج��ه المقاومة
والخالص من معادلة توازن الردع.
وض��ع «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون» وح�ل�ف��اؤه��م ثقلهم ليتحقق هذا
ال �ه��دف ،وق�ط�ع��وا أش��واط �ا ً ف��ي ال �ع�لاق��ات م��ع السعودية،
وأط�ل�ق��وا عليها صفة رم��ز ال�ع��رب المسلمين م��ن المذهب
السني ،ليقولوا إنّ ح��رب «إس��رائ�ي��ل» مع الشيعة وليست
ع �ل��ى ال��ع��رب وال �م �س �ل �م �ي��ن وال �م �س �ي �ح �ي �ي��ن ،واستضافت
«إسرائيل» «جبهة النصرة» وكشفت س ّر عالقتها بتنظيم
«القاعدة» فهل ربحت الرهان؟
ج��اء ال �م��ال ال �س �ع��ودي واالص �ط �ف��اف الخليجي يحاول
اختبار النتيجة عبر انتزاع قرار يعتبر حزب الله في لبنان
منظمة إره��اب�ي��ة ،ف�م��اذا ك��ان��ت النتيجة الفعلية بعد ك � ّل ما
جرى؟
الشارع العربي ال��ذي يشكل غالبية بل هو كله من أهل
السنة لم يحتفل بهذا القرار ،كما تخيّلت السعودية وكما
راه �ن��ت «إس ��رائ� �ي ��ل» ،ب��ل ظ �ه��رت إش� ��ارات ت�ب�ش��ر بالخير
بالوقوف ض� ّد ه��ذا ال�ق��رار الجائر ،فرفضت تونس شعبا ً
وأحزابا ً وحكومة ورئيسا ً أن تكون جزءا ً من القرار ،وكانت
أول الرافضين ومن بعدها الجزائر وتبعهما آخرون.
في المقابل كانت مصر مسرحا ً لحدث متصل ،حيث ُطرد
النائب توفيق عكاشة من البرلمان بعد ضربه على رأسه
ب��ال�ح��ذاء ألن��ه استقبل السفير «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ،ومصر هي
مركز أهل السنة في الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه
في آسيا وأفريقيا ،وال يمكن ألحد أن يزايد على إسالمهم
ووطنيتهم وع��روب�ت�ه��م ،ومعظمهم م��ن أه��ل السنة الذين
كانوا سباقين للدفاع عن الكرامة العربية عبر التاريخ ،ال
سيما مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
في ك ّل ساحات المقاومة ض ّد «إسرائيل» كان المسلمون
السنة في لبنان من أوائ��ل المدافعين عن فكرة المقاومة،
وك��ان��وا ف��ي ب �ي��روت وط��راب �ل��س وع �ك��ار وص �ي��دا والبقاع
وص��والً إل��ى ع��رس��ال ،ال�ت��ي ُي��راد ال�ي��وم تشويه تاريخها،
هؤالء جميعا ً هم الذين د ّربوا وعلموا الشباب اللبناني على
مقاومة االح �ت�لال ،ون��اص��روا اإلم��ام م��وس��ى ال�ص��در يوم
ش� ّك��ل أف��واج المقاومة اللبنانية م��ع شخصيات مسيحية
وسنية ودرزية.
سقوط تصنيف ح��زب الله إره��اب �ا ً ف��ي ال�ش��ارع العربي
يعني سقوط الفتنة المذهبية.

الح�سم الميداني ( ...تتمة �ص)1
إزاء اتساع اللغط حول تصريح ريابكوف ،أوضحت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «أنّ بناء الدولة السورية يق ّرره
السوريون أنفسهم من خالل الحوار» .هذا التوضيح يؤكد موقفا ً قديما ً
لموسكو حرصت على ترجمته دائما ً في قرارات مجلس األمن الدولي بأنّ
مستقبل سورية يق ّرره السوريون أنفسهم .دمشق بدَت متأكدة من ثبات
موقف روسيا في هذا المجال .فصحيفة «األخبار» نسبت إلى مصدر
سوري رفيع قوله «إنّ تحليالت ما بعد تصريح ريابكوف هي محاوالت
لتخريب العالقات السورية  -الروسية ،وأن ال ح ّل خارج الحفاظ على
كامل األراضي السورية».
حتى لو كان الروس جادّين في طرح الفدرالية في الوقت الحاضر
فإنّ أيّ بحث جدّي في شكل نظام الدولة في المستقبل ال يُعقل أن يبدأ
قبل حسم الصراع في الميدان .ذلك أنّ
تنظيمي «داعش» و«النصرة»
ْ
ما زاال يسيطران على مساحات شاسعة من البالد ،وال سبيل ،تالياً،
إلى تنفيذ ما قد يتفق عليه السوريون في ما بينهم قبل تحريرها من
محتليها .كما ال يغيب عن أذهان أطراف الصراع جميعا ً أنّ قرار مجلس
ينصان على
األمن الدولي  2268واالتفاق الثنائي األميركي  -الروسي
ّ
استثناء «داعش» و«النصرة» من قرار وقف األعمال العدائية.
سورية ،إذاً ،مستم ّرة في حربها الدفاعية على جميع تنظيمات اإلرهاب
في أراضيها أ ّيا ً كانت األطراف الدولية أو اإلقليمية التي تم ّولها وتسلّحها
وتؤازرها .وال سبيل ،تالياً ،إلى انخراط حكومتها في محادثات جدية
حول شكل نظام الدولة قبل انتهاء الحرب ،أيّ قبل هزيمة التنظيمات
اإلرهابية وتحرير جميع المناطق التي تسيطر عليها.
غير أنّ أولوية الحسم الميداني ال تحجب حقيقة بازغة هي صعوبة
نجاح الجيش السوري في استئصال «داعش» و«النصرة» وأمثالهما
من دون دعم عسكري وازن من روسيا وتنسيق فاعل مع العراق الذي
يواجه مع سورية عدوا ً مشتركاً .فهل ثمة تحفظ روسي في توفير الدعم
المطلوب للجيش السوري؟
ظاه ُر الحال يشير إلى أنّ موسكو جادّة في توفير الدعم السياسي
والعسكري لدمشق ،وال سيما في مجلس األم��ن الدولي وفي السالح
والعتاد والقصف الجوي لمواقع اإلرهابيين .مع ذل��ك ،ثمة مصالح
واعتبارات مهمة تضعها موسكو في الحسبان ومن الطبيعي أن تراعيها
في تعاونها مع سورية ض ّد األع��داء المشتركين .هذا من جهة ،ومن
جهة أخرى فإنّ لروسيا مصالح واعتبارات تحرص على مراعاتها مع
الواليات المتحدة ومن شأنها أن تترك هي األخ��رى تأثيرا ً في تحديد
أشكال الدعم العسكري الروسي على األرض.
لذلك ،يُستحسن في هذه اآلونة طرح أسئلة استيضاحية:
ـ هل ثمة اتفاق ضمني أميركي  -روسي على إقامة كيان حكم ذاتي
لألكراد السوريين في شمال شرق سورية؟
ـ إذا كان الجواب إيجابياً ،هل ينطوي االتفاق على الحؤول دون وصول
«وحدات حماية الشعب» الكردية السورية إلى المناطق الحدودية في
غرب سورية ،أيّ إلى منطقة عفرين؟
ـ هل ثمة ضغوط أميركية على روسيا للحؤول دون قيام الجيش
محافظتي الرقة
السوري بعمليات عسكرية شرق نهر الفرات ،أيّ في
ْ
ودير ال��زور ،ض ّد تنظيم «داع��ش» الذي تستخدمه الواليات المتحدة
ظرفيا ً في إطار مخططها الرامي إلى إقامة كيان حكم ذاتي للعراقيين من
لمحافظتي الرقة
محافظتي نينوى واألنبار المحاذيتين
أهل الس ّنة في
ْ
ْ
ودير الزور السوريتين؟
محافظتي الرقة ودير الزور إلى ما بعد
ـ هل تستأخر دمشق تحرير
ْ
تحرير محافظة إدلب من «النصرة» ومن ثم تر ّكز على مقاتلة «داعش»
شرق نهر الفرات بالتنسيق مع العراق وبالتزامن مع هجوم جيشه
المرتقب لتحرير مدينة الموصل؟
ـ هل تسعى تركيا إلى مشاغلة الجيش السوري على حدود محافظة
إدل��ب ،ومشاغلة «وح��دات حماية الشعب» الكردية في مناطق اعزاز
وجرابلس ال��ح��دودي��ة إل��ى حين االنتهاء م��ن االنتخابات الرئاسية
األميركية أمالً في فوز الجمهوريين بالرئاسة وما يمكن أن يج ّره ذلك
من تغيير في سياسة الواليات المتحدة يجعلها أكثر تشددا ً مع سورية
وإيران؟
من الصعب توفير أجوبة مفيدة في الوقت الحاضر عن ك�� ّل هذه
األسئلة ،ألنّ حكومات الدول المعنية ،وال سيما إدارة أوباما ،حريصة
على عدم كشف أوراقها قبل اشهر معدودة من إجراء انتخابات الرئاسة
واحتمال انتقال السلطة في الواليات المتحدة إلى الجمهوريين األكثر
تشدد ا ً.
ماذا عن سورية؟
األكيد أنها حريصة ،بالدرجة األول��ى ،على تحرير كامل أراضيها
المحتلة من «داعش» وأمثاله قبل الخوض في أيّ بحث حول شكل نظام
الدولة في المستقبل.

د .عصام نعمان

�أهالي منطقة حا�صبيا ينا�شدون الأجهزة المخت�صة
ّ
الت�شدد في مكافحة المخدرات ومعاقبة المر ّوجين والمتعاطين
سعيد معالوي
ناشد أهالي منطقة حاصبيا وفاعلياتها االجتماعية
والروحية األجهزة األمنية والعسكرية ،التعامل بحزم وشدة،
مع ك ّل من تس ّول له نفسه تعاطي المخدرات وترويجها،
معتبرين أنّ هذه الحالة الشاذة تجب مكافحتها ،شاكرين
األجهزة األمنية على خلفية توقيف مجموعة من المراهقين

اجتماعات �أمنية لتر�سيخ اال�ستقرار في عين الحلوة

متهمين بتعاطي المخدرات وترويجها في حاصبيا.
وشدّد أهالي المنطقة على ضرورة أن تلعب المدارس
والمؤسسات التربوية دورا ً أساسيا ً في مكافحة هذه
الظاهرة الشاذة من خالل توعية الطالب والتالمذة على
خطورة هذا األمر ،والتعاون مع العائالت والمجتمع المدني
للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة في مهدها ،ألنها خطر
فتاك.

حمدان التقى الحكيم :بيروت كانت و�ستبقى
ع�ص ّية على الفتن المذهبية والطائفية
استقبل أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين
المستقلين  -المرابطون» العميد مصطفى حمدان رئيس
«تيار وحدة لبنان» راجي الحكيم على رأس وفد.
وأشار الحكيم إلى أن «الزيارة إلى «المرابطون» أتت
في إطار نقل معاناة أهلنا في بيروت الذين يتح ّملون
أعباء الفتنة المذهبية والطائفية التي يحاول البعض
دس سمها في العيش المشترك إلى العميد مصطفى
ّ
حمدان» ،مؤكدا ً «أن اإلسالم كالطير بجناحيه الس ّني
والشيعي ،ال يمكن له أن يُحلّق دون أحد جناحيه بل
السنة والشيعة متالحمون».
وأعرب الحكيم عن رفضه «كل النعرات الطائفية التي
يحاول البعض إثارتها بغية توتير األوضاع الداخلية» ،
داعيا ً إلى «الوحدة الوطنية ألنها السبيل الوحيد إلنقاذ
وطننا» ،ومؤكدا ً أن «القضية الفلسطينية هي قضيتنا
المركزية وغ��اي��ة تحرير المسجد األق��ص��ى والقدس
الشريف تندرج في سلّم أولويات اهتماماتنا».
رحب العميد حمدان بالحكيم والوفد المرافق
بدورهّ ،
له مثمنا ً «دورهم الفعّ ال على الساحة البيروتية من خالل
نقلهم معاناة أهلنا البيروتيين» ،الفتا ً إلى أن «األخوة في
تيار وحدة لبنان وفي مقدمهم األخ راجي الحكيم هم من

الساعين إلى توحيد الكلمة ول ّم الشمل بغية عدم الوقوع
فخ تفجير الغرائز المذهبية السنيّة والشيعية» ،الفتا ً
في ّ
إلى «أن بيروت كانت وستبقى عصيّة على كل من يحاول
إدخالها في آتون الفتن المذهبية والطائفية».
وأكد حمدان أن «الحل الوحيد هو التمسك بعروبتنا
الحقيقية ،المتقدمة والضامنة والجامعة التي تحمينا
جميعا ً من شر المذهبية والطائفية والتي تصون أبناءنا
م��ن خطر التفتيت والتقسيم على أي��دي العصابات
التي بدأت بما يسمى الربيع العربي والذي هو صقيع
عربي».
وشدد حمدان على «مظلومية أهل بيروت بحيث إن
الطبقة السياسية المذهبية الحاكمة تسكن في بيروت
وت��ردد ب��أن بيروت هي لكل اللبنانيين ،ولكن حقيقة
الواقع أن أهلنا البيروتيين يعانون من األزمات المعيشية
والطبية وغالء األسعار ،وهم بحاجة إلى معالجة أزمة
المياه التي استفحلت في شوارعها وخاصة في الطريق
الجديدة ،مشيرا ً إلى أنّ الخدمات المجانية تذهب إلى
األغنياء بينما أهلنا الفقراء ال يجدون سوى كثرة الكالم
ممن يدّعون تمثيلهم س��واء في مجلس النواب أو في
ّ
المعطلة».
بلديتها

معلولي :النظام الديمقراطي البرلماني
هو الحامي الأوحد للكيان واال�ستقرار
اعتبر النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال
معلولي أنّ تخلّف النواب عن حضور جلسة انتخاب
رئيس للجمهورية للمرة  36هو إمعان في نسف النظام
الديمقراطي البرلماني الذي كان الحامي الوحيد للكيان
اللبناني في وجه االنتفاضات التي عصفت به منذ إعالنه
دولة عام .1920
وسأل معلولي في بيان :لمصلحة مَن إفراغ المؤسسات
الدستورية األساسية المتمثلة بالسلطتين الشرعية
والتنفيذية من أركانها ،أال وهي رئاسة الجمهورية ومجلس
النواب وحكومة تحقق الوفاق الوطني ،وبالتالي السلم
األهلي واإلنماء المتوازن بين المناطق اللبنانية كافة.
أض��اف :يقودنا هذا السؤال إلى الحقيقة التالية :هل

المخطط هو إدخال لبنان في أتون الحروب العبثية التي
تد ّمر ال��دول المجاورة كالعراق وسورية واليمن وليبيا
وغيرها؟
وفي خضم هذه األخطار المصيرية ما هي األسباب التي
تجعل من اللبناني غير عابئ بما يجري ،والذي سيؤدّي به
إلى تكرار الحروب الداخلية أو الهجرة.
ورأى معلولي أنّ الح ّل األوحد هو بانتفاضة شعبية
تعيد إل��ى لبنان نظامه الديمقراطي البرلماني ب��دءا ً
بانتخابات نيابية تأتي بمجلس نيابي يكون مصدر
السلطات وينتخب رئيسا ً للبالد ويشكل حكومة وفاق
وطني تحمي لبنان وتعيد إليه األمن واالستقرار واإلنماء.

جانب من االجتماع األمني في المخيم
عقدت القوة األمنية ولجان األحياء في مخيم عين
الحلوة في صيدا ،اجتماعا ً موسعا ً ضم ممثلي لجان
األحياء والقواطع ،وذل��ك في «قاعة األس��دي» داخل
المخيم ،أعقبه اجتماع آخر عقد في منزل قائد القوة
األمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير
المقدح ،وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها
المعنيون ،من أج��ل «تحصين الوضع األمني داخل
المخيم ،والمحافظة على الهدوء واالستقرار».
واتفق المجتمعون على «تشكيل لجنة تواصل بين
لجان األحياء ،للعمل على التواصل المباشر في حال
حصول أي إشكاالت فردية ،سعيا ً إلى حلها».
واقترحوا على المقدح «وض��ع نقاط جديدة للقوة
األمنية الفلسطينية ،في أماكن التوترات وجميع األحياء،
من أجل ضبط الوضع األمني وحل المشاكل».
من جهته ،وعد المقدح الحضور بـ»طرح هذا االقتراح،
أمام اللجنة األمنية العليا ألخذ الموافقة».
وشددوا على «ضرورة تسليم سالم عوض ،الذي قتل

زوجته هناء يعقوب ،قبل أيام في المخيم» ،مؤكدين أن
«أي شخص يخفي القاتل هو مشارك بالجريمة».
ب��دوره ،أكد المقدح أن «القوة األمنية الفلسطينية،
ستعمل على إلقاء القبض على القاتل ،وأن لجان األحياء،
رفعت الغطاء عن أي شخص متورط في إيوائه».
وكان ،عقد اجتماع أمني لبناني فلسطيني في ثكنة
محمد زغيب العسكرية في صيدا بين مدير فرع مخابرات
الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود ووفد
اللجنة األمنية الفلسطينية العليا في لبنان برئاسة قائد
األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب.
وناقش المجتمعون الوضع األمني داخل مخيم عين
الحلوة في ضوء األحداث األمنية التي حصلت أخيرا ً في
المخيم وما تم من تداول معلومات صحافية عن دخول
غرباء إلى داخله نفتها الحقا ً اللجنة األمنية إلى جانب
التحركات االحتجاجية التي تقودها القوى الفلسطينية
واللجان الشعبية ضد وكالة «أون��روا» احتجاجا ً على
سياستها التقليصية.

الأ�سعد :لبنان بحاجة لم�ؤتمر ت�أ�سي�سي
ي�شكل بداية تح ّول �إلى العلمانية
رأى األمين العام للتيار األسعدي المحامي معن األسعد،
أنّ لبنان في ظ ّل الظروف الصعبة التي يم ّر بها ،بات في
حاجة ضرورية ووطنية ،إلى عقد مؤتمر تأسيسي سياسي
قد يشكل بداية تح ّول إلى العلمانية».
وفي بيان له اعتبر األسعد أنّ «االرتكاز إلى الطائفية في
الحكم أثبت عقمه وفشله الذريع ،ألنّ الطائفية باتت مطية
للتحكم بالبالد والعباد م ّمن ركبوا موجتها وح ّرضوا الناس،
وال خيار لقيامة لبنان سوى الخروج من دوائر الصراعات
الطائفية والمذهبية والمصلحية السياسية والمناطقية
الضيقة ،وإزاحة كابوس توزيع المغانم والحصص».
ولفت إلى أنّ «معظم اللبنانيين يئ ّنون من الفقر والعوز
وال��ج��وع ،والطبقة الحاكمة تنهب المال العام وتكدّس

األم��وال حتى من النفايات التي تشكل لها مدخوال ً ماليا ً
كبيرا ً برأيها ،يستحق ك ّل هذا السجال والصراع الذي قد
يؤدّي إلى اعتكاف رئيس الحكومة تمام سالم».
توجه سالم إلى االعتكاف
وشدّد على أنّ «الحديث عن ّ
إذا لم تح ّل أزمة النفايات ،يبيّن اإلفالس وعقم الحكومة».
وح ّمل «الطبقة السياسية مجتمعة مسؤولية األزم��ات
والمشكالت التي تحصل في البالد وليس الحكومة فقط،
رغم أنها مك ّون من مك ّونات هذه الطبقة الفاسدة بامتياز».
وختم األسعد آمالً بأنّ «تح ّل أزمة النفايات التي يبدو
أن ال م��ؤش��رات إيجابية بما يتعلق بها حتى اآلن ،ألنّ
المستفيدين من الصفقات والسمسرات لن يتخلّوا عن
نهمهم وجشعهم».

التفاهم الدولي ( ...تتمة �ص)1
ت �ن �دّد ب��ال �ق��رار ،وت��ؤك��د التمسك
بخيار ال�م�ق��اوم��ة ،وك��ان أبرزها
ما أعلنته أحزاب التيار الناصري
ف��ي م�ص��ر وال �ت �ي��ار ال �ق��وم��ي في
موريتانيا.
الموقف السعودي كان محور
خطاب األم�ي��ن ال�ع��ام لحزب الله
السيد حسن نصرالله في تأبين
ال�ق�ي��ادي ف��ي ح��زب ال�ل��ه الشهيد
علي فياض الذي سقط في معركة
خ �ن��اص��ر م��ع ت�ن�ظ�ي��م «داع � ��ش»،
ف �ك��ان ال �خ �ط��اب م�ن��اس�ب��ة لتأكيد
السيّد نصرالله أنّ قتال المقاومة
ض � ّد اإلره ��اب ف��ي ال �ع��راق حمى
السعودية من «داع ��ش» ،وحمى
ل�ب�ن��ان ع�ب��ر ال�ق�ت��ال ف��ي سورية،
وابتزاز اللبنانيين بالمساعدات
والعاملين في السعودية للضغط
على ح��زب ال�ل��ه ل��وق��ف ق�ت��ال��ه ،ال
ي�ع�ن��ي إال ال�س�ع��ي ل�ج�ع��ل تهديد
اإلره ��اب م�ب��اش��را ً على مستقبل
لبنان واللبنانيين والمنطقة كلها
بما فيها السعودية نفسها.
وتوقف السيّد نصرالله أمام ما
جرى في اجتماع وزراء الداخلية
ال �ع��رب ف�ش�ك��ر ت��ون��س وك� � ّل من
وقف مع المقاومة ،واعتبر الر ّد
ال� ��ذي ص��اغ��ه ال� �ش ��ارع العربي
عالمة سقوط لمشروع الفتنة،
بالتوازي مع ما ظهر من انتفاضة
ف ��ي م �ص��ر ف ��ي وج� ��ه التطبيع
ليخلص بالقول لـ»اإلسرائيليين»
إنّ خطتكم أنتم والسعودية قد
فشلت.

نصرالله :نفتخر بإفشال
المشاريع السعودية في المنطقة

تكلّم األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله خ�لال المهرجان
التكريمي للشهيد القائد علي فياض
(أبو عالء البوسنة) في بلدة أنصار
جنوب لبنان أم��س ،بلغة المقتدر
الواثق من النصر المطمئن للنتائج
وه ّمه إفشال العدوان وليس االنتقام
مقسما ً إلى
من أدوات��ه ،فكان خطابه ّ
قسمين ،األول المحطات والميادين
التي عدّدها في مسار الشهيد علي
ف��ي��اض وال��ت��ي تشير إل��ى محطات
قتال حزب الله ،والتي جميعها كانت
دفاعا ً عن المظلوم في وجه الظالم
وحماية لحقوق المعتدى عليهم من
سورية إل��ى لبنان إل��ى العراق إلى

فوجه
البوسنة .أم��ا القسم الثاني
ّ
فيه رس��ائ��ل امتنان إل��ى الشعوب
الداعمة للمقاومة من جهة ،ومن جهة
أخ��رى رسائل تح ٍد إل��ى السعودية
و«إسرائيل».
ور ّد السيد حسن نصر الله على
قرار مجلس التعاون الخليجي الذي
صنف حزب الله باإلرهابي ،مؤكدًا
أن «مَن يواجه السعودية في سورية
هو المدافع الحقيقي عن المصالح
الوطنية اللبنانية» ،والفتا ً في الوقت
ذات���ه إل��ى أن «ال��ن��ظ��ام السعودي
يحتاج إلى من يح ّمله مسؤولية فشله
الذريع في سورية واليمن والبحرين،
ومعربا ً عن افتخاره بإفشال هذه
المشاريع العدوانية والحروب في
الدنيا واآلخرة».
وأض���اف« :م��ا يحصل ال��ي��وم من
تآمر على المقاومة ليس جديدا ً بل
هو تواصل لالستراتيجيات السابقة
متوجها ً ل��دول مجلس
والقديمة»،
ّ
التعاون الخليجي بالقول« :مَن الذي
استعاد الكرامة العربية وبعضا ً من
الحقوق واألرض وال��ع��زة العربية
س���وى ال��م��ق��اوم��ة ف��ي ل��ب��ن��ان التي
تصفونها باإلرهاب».
ولفت السيد نصرالله إلى أنه «لو
انتظرنا استراتيجية عربية واحدة
وجامعة عربية ،لكانت إسرائيل
ف��ي ال��ج��ن��وب وال��ع��اص��م��ة ب��ي��روت
وال��ض��واح��ي ،ب��ح��ال ل��م تكمل على
كل لبنان وكانت المستعمرات في
لبنان ،وك��ان الشباب اللبناني في
المعتقالت».
وسأل« :ما هي جريمة تدخل حزب
الله في العراق؟ في مواجهة مَن؟ في
مواجهة «داعش» الذي يُجمع العالم
على أنها تنظيم إره��اب��ي؟ وحتى
جامعة ال���دول العربية ومجلس
التعاون الخليجي ومجلس وزراء
الداخلية العرب يصفونه باإلرهابي،
نحن نقاتل التنظيم ال���ذي أجمع
العالم على وصفه ب��اإلره��اب ،هل
نكون مدانين؟».

خطاب برسائل ثالث

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن
«السيد نصرالله خاطب السعودية
بهدوء الناصح ال المستف ّز وأبلغها
أن غضبها لن يقودها إلى انتصار،
بل سيفاقم الخسائر وأن عليها أن
تعتذر عن المغامرة والمقامرة طيلة
السنوات الخمس الماضية ،ألن األمور
وصلت إلى حد ال تستطيع السعودية
أن تغيّر مسار األمور».
وأشارت المصادر إلى أن «السيد
نصرالله توجه إلى إسرائيل برسالة
بالغة األهمية أنه إذا طبّعت األنظمة
العربية معها ،ف��إن ال��ش��ع��وب لن

تطبّع وأن األنظمة ساقطة مع سقوط
المشروع والشعوب باقية وستفرض
إرادت��ه��ا؛ وبالتالي تصبح األنظمة
خارج أي معادلة جديدة في المنطقة،
كما عبر السيد نصرالله عن تقديره
وامتنانه للشعوب المتعاطفة مع
ح��زب الله والمقاومة ضد هجمات
األنظمة ،فكانت رسالة افتخار بهذه
العاطفة الشعبية وطمأنينة بأن
المقاومة بهم منتصرة».

الحريري غادر
إلى السعودية

في غضون ذلك وفي ظل المواقف
التصعيدية ف��ي ال��داخ��ل واألزم���ات
الحياتية والبيئية ،غ��ادر الرئيس
سعد الحريري لبنان إلى السعودية،
على أن يعود إلى بيروت خالل أيام
قليلة.
ونفت مصادر نيابية في المستقبل
لـ»البناء» وجود أسباب أمنية وراء
مغادرة الحريري لبنان ،وأك��دت أن
«سفر الحريري سيستم ّر أليام ويعود
بسبب ارتباطه بمواعيد في بيروت،
كما أنه وسيأتي بالتأكيد للمشاركة
في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
في  23آذار المقبل».
وتحدثت المصادر عن تفاؤل لدى
الحريري بقرب إنجاز االستحقاق
الرئاسي «يستند إلى عوامل خارجية
أكثر منها داخلية ،أي ضغوط دولية
ت��م��ارس على إي���ران وت��ح��دي��دا ً من
الواليات المتحدة وفرنسا والفاتيكان
في محاولة إلقناع حزب الله بانتخاب
رئيس في أقرب وقت».
وش��دّدت المصادر على أن «لقاء
الحريري ووزي��ر الخارجية جبران
باسيل منذ أيام لم يقدّم شيئا ً جديدا ً
ع��ل��ى صعيد ال��رئ��اس��ة» ،وق��ال��ت:
«مرشحنا فرنجية وسيبقى ،ولن
نقبل برئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون رئيسا ً حتى لو
أقفلت األبواب كافة إال إذا ذهبنا إلى
االنتخاب وف��از ع��ون ف��ي المجلس
النيابي بالطريقة الديمقراطية».

بن نايف
والهبة في باريس

ل��م ت��ق��دّم م��ح��ادث��ات ول��ي العهد
ال��س��ع��ودي األم��ي��ر محمد ب��ن نايف
مع كبار المسؤولين في فرنسا أي
جديد إزاء اإلج����راءات «العقابية»
ب��ح��ق ل��ب��ن��ان ،رغ���م ح��ض��ور هبات
األربعة مليارات في اللقاءات ،إال أن
أجواء المحادثات أوحت بخالف بين
المملكة وفرنسا التي تؤكد حرصها
على استقرار لبنان األمني والسياسي
واالقتصادي.

ونفت مصادر وزاري��ة لـ«البناء»
أي مؤشر يشي بحلحلة على صعيد
ال��ع�لاق��ات الخليجية  -اللبنانية
بسبب التصعيد في المنطقة ،و«ألن
السعودية في طور التصعيد وليس
الهدوء» ،ونفت أيضا ً أي حديث مع
الحكومة اللبنانية للعودة عن قرار
وق��ف الهبة وال عن إرس��ال الرئيس
سالم أي وفد وزاري إلى السعودية
الس��ت��ط�لاع��ه��ا ب��ش��أن ال��م��س��اع��دات
ولتصحيح العالقة معها» ،وقالت
المصادر« :األبواب مازالت مغلقة».
وقالت مصادر «المستقبل» لـ«البناء»
إن «الوضع يتجه إلى التصعيد بين
لبنان ودول الخليج وال معطيات
جديدة لتصحيح الوضع مع الدول
الخليجية» ،معتبرة «أن خطاب
السيد نصرالله سيؤدي إل��ى مزيد
من التأزيم» ،وتحدثت عن هلع لدى
العاملين اللبنانيين في السعودية
ودول الخليج إزاء ترحيلهم قريبا ً إلى
لبنان».

الحكومة رهن
ملف النفايات

حكومياً ،لم يسلك خيار المطامر
طريقه نحو التنفيذ بسبب العراقيل
التي مازالت تعترضه نتيجة رفض
أهالي بعض المناطق إقامة مطامر
فيها ،ما دفع رئيس الحكومة تمام
س�لام إل��ى رب��ط ال��دع��وة إل��ى جلسة
لمجلس ال��وزراء بالتوصل إلى حل
نهائي لملف النفايات وعرضه على
مجلس ال���وزراء واض��ع��ا ً االستقالة
ك��أح��د ال��خ��ي��ارات إذا تعطل الحل.
بالتالي ف��إن الحكومة باتت رهن
مصير ملف النفايات.
وأك��د وزي��ر الشؤون االجتماعية
رشيد درباس لـ«البناء» أن «الرئيس
س�لام لن يدعو إل��ى جلسة لمجلس
الوزراء إال بعد التوصل إلى حل نهائي
لملف النفايات وعرضه على مجلس
الوزراء للبت به وإنهاء األزمة».
ولفت درباس إلى «انزعاج سالم
الشديد م��ن عرقلة خ��ي��ار المطامر
وع��زم��ه على نقل المسؤولية على
كاهل جميع األط��راف» ،مضيفاً« :إذا
حلت أزم��ة النفايات يُح ّل كل شيء
ويعود مجلس الوزراء لالنعقاد بشك ٍل
طبيعي ويُبت بمئات البنود الحياتية
والمعيشية واالقتصادية األخ��رى
التي تنتظر على جدول األعمال».
ونقلت مصادر وزاري��ة عن سالم
لـ«البناء» إعالنه في جلسة مجلس
ال��وزراء األخيرة عن نيته االستقالة
وأنه سيلجأ إلى خيار سيكون أبعد
من تعليق جلسات مجلس الوزراء».
وعن خيار المطامر قالت المصادر:
«فلت الملق» ،وحملت بعض وسائل

اإلع�ل�ام المسؤولية ف��ي تحريض
المواطنين على رفض إقامة المطامر
في بعض المناطق ،ما أدى إلى عرقلة
الخطة ،وحذرت المصادر من أن خيار
المطامر على وشك السقوط وال بديل
آخر في الوقت الحالي ،ما ينذر بأزمة
جديدة وكارثة بيئية وصحية مع
حلول فصل الصيف».

ال خيار إال المطامر

وقال وزير التنمية اإلداري��ة نبيل
دو فريج لـ»البناء» إن «ال خيار أمام
الحكومة إال خيار المطامر لحل هذه
األزمة ،مشيرا ً إلى اتصاالت وتواصل
مكثف بين المعنيين بهذا الملف وبين
فعاليات المناطق إلقناعهم بإقامة
المطامر في المناطق التي حددتها
اللجنة المكلفة ،وإلق��ن��اع بعض
المواطنين المعترضين على ذلك».
وأشار دو فريج إلى وجود دراسات
بيئية وجيولوجية معدّة قبل العام
 2000إلنشاء مطامر ومعالجة يعمل
لالستفادة منها اليوم».

النقاش يدور
حول ثالثة مطامر

وعلمت «البناء» من مصادر وزارية
في اللجنة المكلفة الملف أن «عمل
اللجنة يدور حاليا ً حول ثالثة مطامر
وه��ي الكوستابرافا وب���رج حمود
والشوف  -إقليم الخروب  -الكجك».
وأوض����ح����ت ال���م���ص���ادر أن «ال
مشكلة في مطمر الكوستابرافا ،أما
المشكلة ففي مطمر إقليم الخروب،
أما في برج حمود فاألمر شبه منت ٍه
ويتم البحث في التفاصيل للتأكد
من الحوافز وال��م��دة الزمنية لفتح
المطمر والمساحة المخصصة للردم
ومعالجة جبل النفايات ف��ي برج
حمود».
كما أوض��ح��ت أن «المشكلة هي
ف��ي المناطق التي كانت خاضعة
لنطاق عمل شركة سوكلين ،أي في
بيروت وضواحيها وقسم كبير من
جبل لبنان (الشوف  -إقليم الخروب
وكسروان  -المتن وعالية – بعبدا،
أما في البقاع والجنوب والشمال فال
مشكلة».

 ..وإقليم الخروب يرفض

ون ّفذ أهالي واتحاد بلديات إقليم
الخروب الشمالي اعتصاما ً واسعا ً
عند مدخل كسارة الجية في ساحة
ب��ل��دة ال��ج��ي��ة ،رف��ض��ا ً إلق��ام��ة مطمر
للنفايات ف��ي أي منطقة م��ن قرى
اإلقليم وبلداته.
وأوض��ح نائب اإلقليم الدكتور
محمد الحجار لـ«البناء» أنه «من

غير المقبول إق��ام��ة مطامر بين
ال��ن��اس ،ون��ح��ن ك��ن��واب وبلديات
نعمل على إي��ج��اد ح��ل ليس فقط
ألزمة النفايات في كل لبنان بل في
إقليم ال��خ��روب أوالً ،الن المكبّات
العشوائية منتشرة ل�لأس��ف في
مجمل مناطق اإلقليم».
وعزا الحجار عرقلة خيار المطامر
إلى فقدان الثقة بين الدولة والمواطن
وتعاطي ال��دول مع ملف النفايات
بهذه الطريقة منذ أشهر ،فضالً عن
ال��ت��ح��ري��ض اإلع�لام��ي ال���ذي يدفع
المواطن إلى التشكيك في أي حل».
م��ش��دّدا ً على أن «المسؤولية تقع
على البلديات في إيجاد حل الزمة
النفايات».

 ..والحراك
يعود إلى الشارع

عاد الحراك المدني إلى الشارع
من بوابة التفتيش المركزي حيث
اعتصم ناشطو «بدنا نحاسب» أمام
مقره في بيروت ،احتجاجا ً على ما
أسموه «تقاعس التفتيش المركزي
ف��ي محاسبة م��ن يقيم الصفقات
توجهوا من
ويسرق المال العام» .ثم ّ
أمام التفتيش المركزي إلى السراي
الحكومي ،حيث أنهوا اعتصامهم
ببيان طالبوا فيه رئيس الحكومة
ب��ال��ض��غ��ط ع��ل��ى التفتيش ليقوم
بدوره في كشف الصفقات» ،واعدين
«بكشف الحقائق للرأي العام عمن
يسرق المال العام».

�إعالنات ر�سمية
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء أسعار إلزال��ة رواس��ب الفيول
الموازية لمجرى مياه التبريد العائد الى
البحر في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
األس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/3/25عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/2/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتو رجى العلي
التكليف
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