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ّ
الهبتين الرو�سية والإيرانية غير الم�شروطتين»
«التدخل في �ش�ؤوننا الداخلية مرفو�ض ولقبول ِ

لقاء الأحزاب :العدوان على المقاومة عدوان على جي�ش لبنان و�شعبه
عقد لقاء األح���زاب وال��ق��وى والشخصيات
الوطنية اللبنانية ل��ق��ا ًء تضامنيا ً بعنوان
«دفاعا ً عن لبنان وجيشه ومقاومته» في فندق
«ك��وم��ودور» ،بحضور وزي��ر الصناعة حسين
الحاج حسن ،النائب علي بزي ،رئيس المكتب
السياسي في الحزب السوري القومي االجتماعي
الوزير السابق علي قانصو ،ال��وزراء السابقين
ومنسق اللقاء الوطني للنهوض
بانوس مانجيان
ّ
والتغيير الدكتور عصام نعمان ،الن ّواب السابقين
نجاح واكيم واألمين العام لحركة النضال اللبناني
العربي فيصل ال���داوود واألمين العام لرابطة
ّ
الشغيلة زاه��ر الخطيب ،األمين العام للتنظيم
الشعبي الناصري أسامة سعد ،األمين العام
للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات ،رئيس
حركة «التوحيد اإلسالمي» الشيخ بالل شعبان،
إم��ام مسجد «ال��ق��دس» في صيدا الشيخ ماهر
المنسق العام لجبهة «العمل اإلسالمي»
حمود،
ّ
الشيخ زهير الجعيد ،رئيس المركز الوطني في
الشمال كمال الخير ،مم ّثل حزب التوحيد العربي
بهجت العريضي ،الدكتور هاني سليمان مم ّثالً
اللجان والروابط الشعبية ،الدكتور زياد الحافظ
مم ّثالً المؤتمر القومي العربي والمؤتمر اإلسالمي
والمؤتمر العام لألحزاب العربية.

بيان

وأ ّكد المشاركون في اللقاء في بيانهم الختامي،
أنّ «العدوان على المقاومة إ ّنما هو عدوان على
لبنان وشعبه وجيشه ،فالمقاومة التي صنعت
التحرير وردع���ت المحت ّل وح��م��تْ لبنان من
االعتداءات الصهيونية ونصرت فلسطين ،هي
فخرنا وع ّزتنا وكرامتنا ،وال نسمح ألحد كائنا ً من
كان التطاول عليها ،ومن يصفها باإلرهاب إ ّنما
يخدم العدو الصهيوني ،ويتن ّكر لعروبة األمة
تتجسد في دعم قضية فلسطين
األصيلة التي
ّ
والمقاومة ض ّد االحتالل».
ّ
التدخل بشؤون لبنان
ورفض المؤتمر بـ«شدّة
الداخلية ،وم��ح��اوالت إث��ارة الفتنة عبر تأليب
اللبنانيينبعضهمض ّدبعض»،مؤ ّكدا ًأنّ «معادلة
الجيش والشعب والمقاومة هي الضمانة للحفاظ
على الوحدة الوطنية واالستقرار ،وتحرير ما تب ّقى
من أراض لبنانية محتلة».
وش �دّد على «م��ا ج��اء في الدستور اللبناني
لناحية رفض أن يكون لبنان مق ّرا ً أو مم ّرا ً للتآمر
على ال��دول العربية ،وخصوصا ً سورية التي
تربطنا بها عالقات مم ّيزة» ،مشيرا ً إلى أنّ «هذا
التكامل ال��س��وري  -اللبناني يش ّكل نموذجا ً
ُيحتذى به من كل العرب».
وث ّمن عاليا ً «م��واق��ف ال���دول العربية التي
انتصرت للمقاومة ورفضت القرار الذي ص ّنف
حزب الله المقاوم كمنظمة إرهابية» ،داعيا ً الدولة
اللبنانية إلى «قبول الهِبتين الروسية واإليرانية
غير المشروطتين».

الحاج حسن

وكان الوزير الحاج حسن أشار في كلمة له
إلى أنّ «قرار السعودية ض ّد حزب الله والمقاومة
ولبنان أتى في الفترة نفسها التي كثرت فيها
األنباء عن اللقاءات بين السعودية والخليج مع
السلطات «اإلسرائيلية» ،معتبرا ًأنّ «هذه اللقاءات
تؤ ّكد ال��دور التكاملي بين أميركا و«إسرائيل»
والسعودية ،باإلضافة إلى األدوار المشبوهة
للسعودية».
ولفتَ إلى أنّ «قرار السعودية يأتي تعبيرا ً عن
الغضب «اإلسرائيلي» واألميركي والسعودي»،
موضحا ً أنّ «هذا التكامل حاول إسقاط سورية
والسيطرة على اليمن وفلسطين ،باإلضافة إلى
افتعال المشاكل والفتن في لبنان ،ولكنها فشلت
وأخفقت».
وأ ّك��د الحاج حسن أنّ «السعودية بقرارها
هذا ستكتشف بعد حين أ ّنها ستزيد إخفاقا ً على
إخفاقاتها» ،مشيرا ً إلى أنّ «الشعوب وال��دول
تنتفض و ُتدين هذا القرار».
ك��م��ا ح � ّي��ا ال��ح��اج ح��س��ن وش��ك��ر ك��ل ال���دول
والشعوب على المواقف النبيلة والملتزمة بخط
المقاومة ،معتبرا ً أنّ «العروبة الحقيقية هي

قان�صو�« :إ�سرائيل» هي الإرهاب
فلماذا التعامي عنها بل التن�سيق معها
لت�صنيف المقاومة �إرهاب ًا؟
الدفاع عن الفلسطينيين وأرضهم» ،موضحا ً أنّ
«العروبة ال تتم ّثل بالتآمر على المقاومة ،أو دعم
مشاريع التطبيع وإسقاط حق العودة للشعب
الفلسطيني».
كما أ ّكد أ ّنه «رغم كل الضغوط التي تتع ّرض لها
المقاومة ماضون حتى التحرير الكامل لفلسطين،
وماضون بمواجهة مشاريع الفتنة والتجزئة»،
مشيرا ً إلى «أ ّننا سننتصر بإذن الله بالعزيمة
والثبات في ق ّمتنا».
كما ل��ف��تَ إل��ى «أ ّن��ن��ا سننتصر على الحقد
تمسكنا بالمقاومة».
السعودي من خالل ّ

بزي

من جهته ،طالب النائب بزي بـ«إلغاء مندرجات
قرار مجلس التعاون الخليجي الذي اعتبره رئيس
وزراء «إسرائيل» أ ّنه مهم ومدهش».
ولفتَ إلى أ ّنه «تكفينا هذه الشهادة من رئيس
إره���اب ال��دول��ة المنظم ف��ي «إس��رائ��ي��ل» لنؤ ّكد
صوابية وق��رار وخيار المقاومة في مواجهة
اإلرهاب «اإلسرائيلي» والتكفيري».

«القومي»

وألقى رئيس المكتب السياسي في الحزب
السوري القومي االجتماعي الوزير السابق علي
قانصو كلمة الحزب قال فيها :من اآلخر ،ال مشكلة
لنا مع الشعب السعودي ،فنحن ال نحمل له إلاّ
االحترام .مشكلتنا مع سياسات ح ّكامه ،وخاصة
مع حربهم المفتوحة على المقاومة ،ففي ك ّل محفل
خليجي أو عربي أو إقليمي ،ال شيء على جدول
أعمال السعودية إلاّ تشويه ص��ورة المقاومة،
وصوال ً إلى تصنيف حزب الله حزبا ً إرهابياً.
ال مح ّل لفلسطين في اهتمامات السعودية،
وال كالم عن العدو «اإلسرائيلي» وجرائمه بحق
أهلها ،وال مح ّل في اهتمامات السعودية للتضامن
صب
م��ع س��وري��ة أو ل��ح� ّل سياسي فيها ،ب��ل
ّ
الزيت على نار حربها ،ال ...وال مح ّل للعراق وال
لتونس وال لمصر وال لليمن المحترق بنار حرب
السعودية على شعبه .ال شيء لديهم إلاّ شيطنة
المقاومة ،ويريدون من لبنان أن يجاريهم في
هذا الموقف ،ث ّم ي ّتهمونه بالخروج عن اإلجماع
العربي .فعن أيّ إجماع تتحدّثون؟ أهو إجماعكم
ض ّد المقاومة؟ أال بئس هذا اإلجماع ،وما يقوم
على باطل فهو باطل.
حزب الله حزب مقاوم .نقطة على السطر،
شاء من شاء وأبى من أبى .وقرار تصنيفه حزبا ً
إرهابيا ً قرا ٌر مدانٌ من اللبنانيين ،أل ّنه اعتدا ٌء على
سيادتهم وعلى وحدتهم ،واعتداء على تراثهم
في المقاومة وعلى شهدائهم وكرامتهم الوطنية.
أنسيتم أنّ لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي
انتصرت مقاومته على العد ّو م ّرتين؟

وي��ا أي��ه��ا الحكام ال��ع��رب« :إس��رائ��ي��ل» هي
اإلرهاب .هي دولة اإلرهاب ومعلّمته ومصدّرته
إلى بالدنا .هي العدو ،فكيف تتعامون عنها ،بل
تنسقون معها في تصنيفكم حزب الله إرهابياً؟
ّ
أين عروبتكم حين تنزعون صفة اإلرهاب عن عدو
العرب لتلصقوها بالحزب الذي قاوم هذا العد ّو
وأذ ّل��ه؟ والعصابات التي ترتكب المجازر بحق
شعبنا هي اإلرهاب ،فكيف تص ّنفون الحزب الذي
يقاتل هذه العصابات ويقدّم أغلى األثمان حزبا ً
إرهابياً؟
بك ّل ثقة نقول لكم :أنتم لم تص ّنفوا حزب الله
على هذا النحو إلاّ ألنه يقاتل «إسرائيل» واإلرهاب.
ث � ّم ل��م��اذا تعاقبون الجيش اللبناني بإلغاء
الهبتين؟ أأل ّنه يقاتل المجموعات اإلرهابية؟ أألنه
ينسق مع المقاومة؟
ّ
اعلموا جيدا ًبأنّ لبنان لن يكون مم ّرا ًلإلرهاب وال
مق ّراً ،ومهما اشتدّت ضغوطاتكم عليه ،فالجيش
بالمرصاد ،والشعب بالمرصاد ،وسيبقى الجيش
ينظر إل��ى المقاومة على أ ّنها السند والظهير.
وال يه ّولنّ أح ٌد علينا ،فنحن قادرون على تأمين
احتياجات الجيش وتعزيز قدراته.
ولمن طالبنا باالعتذار نقول :إنّ االعتذار
يجب أن يُقدّم إلى اللبنانيين ،من الذي أساء إلى
كرامتهم الوطنية حينما ا ّتخذ ق��راره بتصنيف
حزب الله حزبا ً ارهابيا ً وحينما أوقف المساعدات
عن الجيش اللبناني؟
وختم قانصو بتوجيه التحية إلى الجيش
والمقاومة وك ّل األح��رار العرب الذين وقفوا مع
لبنان ومع المقاومة.
وأ ّكد الخطيب ،باسمه وباسم قيادتي رابطة
ّ
الشغيلة وتيار العروبة للمقاومة والعدالة
االجتماعية ،رف��ض وإدان���ة «الحملة الخبيثة
المسمومة التي تش ُّنها السعودية المتآمر ُة مع
بعض الحكومات العربية ال��دائ��رة ف��ي فلكها
ض ّد لبنان وجيشه الوطني ومقاومته الباسلة،
صانعة ،مجدنا ومجد األمة بتحريرها األرض
وردعِ ها العدوان الصهيوني».
وأ ّكد أنّ «المقاومة الباسلة اليوم تحمي عروبة
األمة ولبنان بمشاركتها الجيش العربي السوري
�وح��ش اإلره����اب التكفيري
ف��ي ال��ح��رب ض�� ّد ت� ّ
السعودي،الوجهاآلخرللعدوالصهيوني»،مشيرا ً
إلى أنّ «قرار الحكومة السعودية منح لبنان هِ بة
افتراضية مزعومة لتسليح جيشه وقوى األمن ث ّم
حجبها ،إ ّنما ينفي عنها ِسمة وصفة الهبة أل ّنها
مجانية ،والهدف ابتزاز
باتت مشروطة وليست ّ
لبنان ودفعه لتأييد الحرب العدوانية الوحشية
التي تش ّنها السلطة السعودية العميلة والظالمة
والخضوع
ض ّد شعبنا العربي المجاهد في اليمن،
ِ

لقاء �شكر لإيران في مق ّر «حركة الأمة»:
الدعم ّ
المقدم من �إيران و �سورية �أثمر االنت�صارات

من اللقاء
ّ
نظمت «حركة األم��ة» ولقاء الجمعيات والشخصيات
اإلسالمية في لبنان «لقاء الشكر وال��وف��اء للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية على وقوفها ودعمها للبنان وفلسطين
شعبا ً ومقاومة» ،في مركزها الرئيسي في بيروت ،بحضور
مم ّثلين لسفراء عدد من الدول العربية واإلسالمية ،ومم ّثلين
ل�لأح��زاب وال��ق��وى والشخصيات الوطنية واإلسالمية
الفلسطينيةواللبنانية.
وبعد كلمة ترحيب من الشيخ إبراهيم البريدي ،تحدّث
الشيخ ماهر ح ّمود ،الذي انتقد «من يتزعّ م الدفاع عن مذهب
أهل السنة باألقوال والشعارات الفارغة» مؤ ّكدا ً أ ّنه «لن
يكون على ساحة هذا الصراع وجود إلاّ لمن يدعم المقاومة،
ومن ال يتب ّنى قضايا األمة وعلى رأسها فلسطين ومواجهة
التشرذم بين المسلمين ال ينتمِي إلى العروبة بشيء».
وشكر مسؤول «حركة الجهاد اإلس�لام��ي» في لبنان
أبو عماد الرفاعي إليران «دعمها لفلسطين ،وهي التي لم
تبخ ْل يوما ً في سبيل نصرة المستضعفين» ،وطالب العرب
والمسلمين بـ«دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان
الصهيوني ،وض��رورة تقديم كل أشكال الدعم السترجاع
األرض والمقدّسات».
ورأى الشيخ حسان عبد الله ،أنّ «الدعم اإليراني للمقاومة
هو نتاج فكر ونهج وإيمان ،وعندما اجتمعت كل الدول ض ّد

الخطيب

إيران لم تتو ّقف الجمهورية المباركة عن دعم فلسطين،
وهي لم ت� َ
�رض ب��أيّ مساومة مع العدو على أيّ شب ٍر من
أرض فلسطين ،كما يفعل بعض العرب اليوم بمبادراتهم
االستسالمية».
من جهته ،أشار مسؤول لبنان في «الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة» أبو عماد رامز مصطفى،
إلى «أنّ خيار المقاومة الذي آمنتْ به الجمهورية اإليرانية
هو الخيار الصحيح ،وهي التي دعمت فلسطين لم تنتظر
من فلسطين وشعبها شكرا ً أو حمدا ً على مواقفها» ،منتقدا ً
ْ
تقف إلى جانب فلسطين في مواجهة
«األنظمة التي لم
الغطرسة الصهيونية».
وأشا َد أمين عام «حركة األمة» الشيخ عبد الناصر جبري
بـ«دعم الجمهورية اإلسالمية اإليرانية للمقاومة في فلسطين
ولبنان» ،مشيرا ً إلى أنّ «الدّعم المقدّم من إيران ومن سورية
الشقيقة أثمر االنتصارات في لبنان وغ ّزة».
وقال« :لن نترك هذا الطريق ،فبصمودنا ووقوف إيران
إلى جانبنا ،ومساندةالشعوب الح ّرة الدّاعمة لنا سننتصر،
والمسيرة إلى فلسطين لن تتو ّقف مهما بلغتِ التضحيات».
وفي الختام ،قدّم الشيخ جبري درعا ً تكريمية «عربون
شكر وتقدير من بيروت عاصمة المقاومة والتحرير» إلى
السفير اإليراني مم َّثالً بالقائم باألعمال محمد صادق فضلي.

واالستسالم لسياساتها العدوانية ض ّد الدولة
الوطنية العربية المقاومة في سورية».
وأف��اد أ ّن��ه «بالتالي ،ف��إنّ النظام السعودي
العميل الجائر يضع لبنان أمام خيارين ،إ ّما قبَول
الهِبة المشروطة المعروفة بالمكرمة والتخلّي
عن مقاومتنا وكرامتنا ّ
بذل ،وهوان وهيهات م ّنا
ال ّذله» ،وإ ّما وقوفنا مع مقاومتنا التي رفعت راية
ع ّزتنِا وكرامتنِا عالياَ ،وجعلت من لبنان قوي
بمقاومته وجيشه وشعبه».
وق��ال« :فليسمع ح ّكام السعودية وح ّكام
دول مجلس «التآمر» الخليجي صوتَ الشرفاء
واألح��رار في لبنان والعالم أجمع أنّ مقاومت َنا
يا حكام ال ّتبعية والفساد المطبّعين مع العدو
الصهيوني ليست تنظيما ً إرهابياً ،بل إنّ ُطه َر
دماء شهداء مقاومينا وبطوالت مجاهدينا إ ّنما
هي تجسيد إلرادتنا وق ّوتِنا وعزمنِا ،ودفاع عن
شرفنا وكرامتنا وفخرنا وع ّزتنا وأنّ من أراد من
األتباع أن ي ِ
ُخضعَنا إلذالل الحكومات الذليلة،
وف��رض االع��ت��ذار علينا والغفران إ ّنما يفتقد
ِ
للح ّد األدن��ى من الكرامة الوطنية ،وهو ليس
أهالً للحرص على سيادتنا واستقاللنا ورفض
الوصاية علينا».
وتابع« :يا ح ّكام الفساد والعمالة والخيانة،
أي��ن أنتم أ ّوال ً وأخ��ي��را ً من فلسطين والعروب ِة
األص��ي��ل��ة ،أي��ن أن��ت��م م��ن مقدّساتنِا مسلمين
ومسيحيين ومن القضايا العادل ِة ألمتنا ،أين أنتم
من تاريخِ نا وثقافتنِا و ِقيَمنا وأخالقنِا ،أين أنتم
تتلمسون
من آمالِنا وأحال ِم أطفالنِا وشهدائِنا ،أفال
ّ
لهيبَ نا ِر جَ حيمِكم» ،مشيرا ً إلى أنّ «حسابكم مع
شعوبكم آتٍ آت وسيكون عسيرا ً عسيراً ،فالمجد
والخلود للمقاومة ولشهداء األمة».

منجيان

وش���دّد م��ان��ج��ي��ان ،ال���ذي أل��ق��ى كلمة حزب
الطاشناق ،على أنّ «معادلة الجيش والشعب
والمقاومة هي حامية لبنان» ،مؤ ّكدا ً أنّ «الشعب
اللبناني له كرامة ال يتخلّى عنها».
وذ ّكر أنّ «هناك عدوا ً إسرائيليا ً على الحدود
الجنوبية ،ولدينا آالف اإلرهابيين على الحدود
الشرقية يخطفون العسكريين ويحتلّون بلدة
لبنانية كعرسال».
وقال« :اسألوا قيادة الجيش ووزارة الدفاع عن
صرفت لتسليح الجيش» ،وأضاف:
المبالغ التي ُ
«إ ّنكم تدعمون الجيش باإلعالم والكالم وتريدون
من المقاومة تسليم السالح إلدارة ال تعرف توجيه
شاحنة نفايات».

سعد

وأ ّكد الدكتور سعد في كلمته «أهمية المقاومة
ف��ي م��واج��ه��ة اإلره����اب الصهيوني واإلره���اب
ال��ظ�لام��ي» ،وق���ال« :ال��ش��ع��ب اللبناني أطلق
المقاومة الوطنية واإلس�لام��ي��ة ف��ي مواجهة
االحتالل والعدوان الصهيوني على لبنان من
أجل إزالة االحتالل من أراضية ومواجهة أطماعه
متمسكا ً
وتهديداته ،وال يزال الشعب اللبناني
ّ
بح ّقه بالمقاومة وهو حق مشروع .ونحن نقول
للمنظومة اإلمبريالية الصهيونية الرجعية
العربية ،إنّ الشعوب العربية جميعها س ُتطلق
المقاومة لمواجهة اإلرهاب الصهيوني واإلرهاب
الظالمي .وتحيّة للمقاومة في لبنان وفلسطين
وفي سائر أنحاء العالم».
وأ ّكد واكيم أنّ «هذه المقاومة المس ّمرة على
صليب فلسطين ،والمرفوعة على صليب فلسطين
وهي تنزف وتبقى قدماها نازفتين ،أعلى بكثير
من تلك الرؤوس المحتلة».
وقال الشيخ حمود ،إنّ « لحزب الله والمقاومة
في لبنان وفلسطين كل الفخر ب��أن يوصفون
باإلرهاب بالمعنى القرآني».
و قال الشيخ الجعيد « هنيئا ً لمقاومة تضعها
دول ترتضي أن تكون في ركب العدو وأميركا على
الئحة إرهابها».
كما أُلقيت كلمات للوزيرين السابقين فيصل
ال��داوود وعصام نعمان ،كمال الخير ،الدكتور
زياد الحافظ ،بالل شعبان ،وليد بركات ،هاني
سليمان ،وبهجت العريضي.

دعا �إلى انتظار عون في � 14آذار

«التغيير والإ�صالح» :لإجراء
انتخابات نيابية موازية للبلدية
طالب تك ّتل التغيير واإلصالح بإجراء انتخابات نيابيّة موازية لالنتخابات
البلدية واالختيارية ،داعيا ً إلى انتظار كلمة رئيسه النائب ميشال عون في  14آذار،
«توصف وتحدِّد مسارا ً للتعاطي مع الوضع الراهن».
أل ّنها
ّ
وكان التك ّتل عقد اجتماعه األسبوعي برئاسة عون في دارته بالرابية ،وبعد
االجتماع تال الوزير السابق سليم جريصاتي مق ّررات التك ّتل ،فقال« :أوالً ،ما ورد
في صحيفة «معاريف» «اإلسرائيلية» عن أنّ إسرائيل زرعت «داعش» في الشرق،
َ
سبق
ح ّتى أنّ من يقاتل ويقاوم «داعش» ،إ ّنما يقاتل ويقاوم عدو لبنان والعرب .لقد
للعماد عون أن أشار إلى أنّ مقاومة العدو «اإلسرائيلي» واإلرهاب التكفيري ،وهما
وجهان لعمل ٍة واحدة ،إ ّنما يجب أن تكون موضع إجماع بديهي لدى اللبنانيين،
الذين بوحدتهم على هذا الهدف يح ّققون مزيدا ً من الوحدة والمِنعة على مستوياتٍ
أخرى؛ في السياسة ،والتحالفات ،واالستحقاقات ،واألمن والعالقات الخارجيّة».
وفي موضوع االنتخابات البلدية واالختيارية ،لفتَ جريصاتي إلى أ ّنه بدأت
أمس «مهلة الشهرين القانونية لدعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب مجالس
بلدية ،ومخاتير ،ومجالس اختيارية في جبل لبنان في  8أيار» ،مطالبا ً بإجراء
«انتخابات نيابية موازية ،كما في فرعية جزين ،والمقصود انتخابات نيابيّة عامة
بصندوق اقتراع إضافي رابع في األقالم ذاتها .بنا ًء على إصرار وزير الداخلية
والبلديات الذي نشاركه فيه ،ونش ّد على يده ،ونشاطر تصميمه ،نقول له :أقدِم
ووسع بيكارك ديمقراطياً ،وأش ِبع َنهَم الشعب اللبناني بأن يقول كلمته بعد طول
ّ
خسوف متع َّمد من أهل األكثرية الراهنة ،أ ّما النتائج فهي التي تفرض األكثرية
البرلمانية على الجميع».
وفي ملف النفايات ،وهنا ذ ّكر التك ّتل أ ّنه سبق لعون «أن تصدّى لهذه المعضلة
منذ العام  1990بمرسو ٍم خالل عهد رئاسته للحكومة اللبنانية ،واعتمد فيه
برنامجا ً للتف ّكك الحراري لمعالجة النفايات على ساحل المتن الشمالي ،آخذا ً
في االعتبار المواصفات الصحية والبيئية ،وأرفق مرسومه في حينه بالخرائط
والتصاميم والنماذج الالزمة ،لع ّل في الذكرى فائدة».
أضاف« :أ ّما اليوم ،فالمساءلة يجب أن تكون شاملة ،وال سيّما لنهج حكم
تراع القانون منذ بدايات تكليف القطاع الخاص
ولثقافة سلطة ،ولمؤسسات لم ِ
بملف النفايات ،وبالرغم من مواقف فريقنا السياسي في الحكومات التي شارك
فيها منذ العام ( 2010والمقصود تك ّتل التغيير واإلصالح) ،أي المطالبة بمناقصة
شفافة تراعي األصول والمعايير العلميّة والصحيّة والبيئيّة».
سبب سياسي أو مالي وراء عرقلة ملف النفايات؟! وبالتالي
وسأل «هل من
ٍ
النسبي والمع ّرض لالهتزاز في الدولة؟!» ،وقال« :الشعب ينتظر
ضرب االستقرار
ّ
إجابات ومواقف من رئيس الحكومة ال ُمشرف على مجلس اإلنماء واإلعمار والوزارء
المختصين .المطلوب من رئيس السلطة التنفيذية والحكومة تح ّمل المسؤوليات
ّ
ّ
ٍّ
الملف الخطير».
ونهائي وشفاف لهذا
ع
ناج
ل
ح
إيجاد
في
كاملة
ٍ
ّ
ورأى أنّ «المسؤولية تقضي برفع التحدّي وليس بسياسة النعامة أو االعتكاف،
أو نفض األيدي ،أي االستقالة» ،الفتا ً إلى أنّ «مج ّرد التهديد باالستقالة يوحي
بعج ٍز ُمقيم ،وهذا ما نرفضه من هيئ ٍة ناط بها الدستور ،السلطة التنفيذية أصال ًة،
وصالحيات رئيس الجمهورية وكال ًة حال خل ّو سدّة الرئاسة».
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ما بين «داع�ش» والتحالف الدولي الذي يحاربه
} شارل أبي نادر*
لم نشهد لغاية تاريخه ،ومنذ نشوء ه��ذه الحالة
اإلرهابية الغريبة والتي اسمها «داعش» أن ت ّم حصر
أو ضبط أو تحديد ما يمكن أن يتصرف هذا التنظيم
الغريب ،وال��ذي يمكن تشبيهه بمعدن الزئبق الذي
يتمدّد مع الضغط ويفلت وينتشر عند محاولة حصره
أو تقييده.
في كافة الميادين التي تشهد معارك في مواجهة
هذا التنظيم ،من العراق إلى سورية إلى اليمن ،ومؤخرا ً
في الساحل األفريقي شماالً في ليبيا وتونس خاصة،
نجد «داعش» يفلت من مواجهة مباشرة ليختار نقطة
أي
أخرى تكون بعيدة عن بقعة االشتباك وليس لديها ّ
ارتباط ميداني أو عسكري معها ،ويخلق نقطة اشتباك
أخرى غير متوقعة وغير واردة.
ف��ي األم���ن ،ت���راه ي��ض��رب ف��ي ن��ق��اط أو مناطق أو
م��واق��ع غ��ي��ر متوقعة أي���ض���اً ،فينقل بقعة عملياته
اإلرهابية ،انتحارية أو عادية إلى بقعة أخرى يختارها
بعناية وبفن ،لكي تلبّي أهدافه التكفيرية المتشدّدة،
فيصيب في السياحة أو في األمن أو في الجيش أو في
االقتصاد أو غير ذلك من األهداف االستراتيجية.
ما يلفتك في هذه الظواهر الميدانية واألمنية من
ناحية اختيار «داع��ش» لهدفه وسرعة وصوله إليه
وتحقيقه هو ه��ذه الفعالية وه��ذا النجاح ،بحيث إنه
ال يمكنك إال االستنتاج ب��أنّ هناك ق��وة كبيرة لديها
ق��درات وإمكانيات كافية لتغطية ولدعم ولمساندة
هذه المجموعات اإلرهابية في تحقيق هذه األهداف
وبهذه الفعالية .قوة توجه هذه المجموعات باتجاه
بقعة ضعيفة ال تملك عناصر مواجهة كافية للوقوف
في وجه «داعش» ،قوة تختار هدفا ً استراتيجيا ً بحيث
تشكل ال��س��ي��ط��رة عليه ص��دم��ة م��وج��ع��ة ألصحابه
تصب في مصلحة
ويؤمن الفوز به نقاطا ً مهمة تراها
ّ
مخططات جهنمية لقوى كبرى وقوى إقليمية والتي
هي في الظاهر تشكل تحالفا ً واس��ع��ا ً لمحاربة هذا
التنظيم اإلره���اب���ي ،وم��ب��دئ��ي��اً ،م��ن المفترض أن ال
تستفيد ه��ذه ال��ق��وى م��ن األه���داف التي يحققها هذا
التنظيم الذي تحاربه.
ما هذه القدرة الخارقة التي يتمتع بها «داعش» في
الرصد وفي دقة المعلومات لكي يهاجم مثالً طريق
اثريا  -خناصر – حلب في الشمال السوري ،وعلى
جبهة تتجاوز الثالثين كيلومترا ً ما بين تل الحمام
ش��م��ال اث��ري��ا ورس���م النفل ش��م��ال خناصر مختارا ً
عشرات مراكز الحراسة والمدافعة للجيش العربي

ّ
وينقض عليها كاملة وبطريقة
ال��س��وري ولحلفائه
م��ت��زام��ن��ة وص��اع��ق��ة ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ت��ك��ون أغلبها
متحركة وغير ثابتة وع��رض��ة للتبديل ال��دائ��م تبعا ً
الستراتيجية يتبعها الجيش السوري في عدم تثبيتها
منعا ًالعتالمها ومهاجمتها؟
ما هذه القوة التي يتمتع بها «داعش» في االستطالع
كي يختار نقاطا ً محدّدة في شرق الرمادي وفي غرب
األنبار وفي صالح الدين في العراق ،تكون مراكز
المدافعة فيها م��ن وح���دات الجيش ال��ع��راق��ي أو من
وحدات الحشد الشعبي ضعيفة وغير كاملة ويهاجمها
بسيارات انتحارية وبطريقة متزامنة أيضاً ،بعد أن
يحدّد وبطريقة غريبة نقاط تواجد العناصر األمنية
أو العسكرية م��ن بين ع��ش��رات النقاط المخالة من
العناصر ألسباب ميدانية وعسكرية؟
في الحقيقة ،ال يمكن ألية مجموعة عسكرية مهما
تميّزت بالقوة وبالفعالية أن تصمد ف��ي مواجهة
تحالف واسع من دول عدة ولسنوات عدة ،وال يمكن
ألية وحدات عسكرية( ،تنتشر على مساحات واسعة
وتتع ّرض لقصف ج��وي مر ّكز ولعمليات عسكرية
واسعة تقوم بها وحدات كبرى) ،أن تتمتع بهذه القدرة
التي يتمتع بها «داع���ش» على اإلف�ل�ات م��ن الميدان
واختيارها أله��داف يظهر الحقا ً أنّ جميعها أهداف
رخوة وضعيفة وفيها ثغرات قاتلة في عديد العناصر
أو في طريقة االنتشار أو في نوعية األسلحة وطريقة
تمركزها وتهاجمها في أوقات مناسبة ،وذلك من دون
أن تستفيد من مصدر معلومات ورصد وإنذار ،دقيق
وف ّعال وواسع التغطية في المكان وفي الزمان ولديه
إمكانية واسعة في تحديد نقاط الضعف والثغرات في
ميدان واسع يتجاوز مئات ال بل اآلف الكيلومترات.
وأخ����ي����راً ...إن «داع������ش» ،ال ي��م��ك��ن إال أن يمثل
ص��ورة للتواطؤ األميركي التركي ،لقد خلقوه على
خلفية نقاط ضعف في السياسة وفي الطائفية وفي
المذهبية ،وعلى خلفية ص��راع��ات على السلطة في
جغرافيا صاخبة ،تغلي عصبية وغ��ب��ا ًء .لقد خلقوه
في توقيت حساس يشهد تبدّالت وتغييرات أساسية
واستراتيجية في األنظمة وفي السلطات في منطقة
تشهد ن��زاع��ات ب��ي��ن ق��وم��ي��ات مختلفة ،ف��ي منطقة
تجلس على ثروات قاتلة وتحضن جغرافيا خارقة في
استراتيجيتها وفي أهميتها .خلقوه بمواصفات عدة
وبقدرات واسعة ،جعلوه محركا ً لسياستهم الدموية
وموجها ًلمخططاتهم الشيطانية ،إنه سالحهم الفتاك،
إنه ...هم.
* عميد متقاعد

عر�ض «م�ضبطة ا ّتهام» طويلة لل�سعودية

قا�سم :خ ّربت لبنان و�سورية والعراق واليمن
وتبني عالقات مع «�إ�سرائيل» علن ًا
أعلن نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم،
«أنّ إط�لاق صفة اإلره��اب ض ّد حزب الله لم يكن لها
تأثير على اإلطالق ،خصوصا ً أنّ رصيدنا رصيد شعبي
كبير جدا ً في العالم العربي واإلسالمي ،وأ ّننا نواجه
«إسرائيل» وكسرناها» ،مشيرا ً إلى أ ّنه «عندما تستخدم
السعودية هذا المصطلح ،يعني أ ّنها تلجأ إلى المفردات
«اإلسرائيلية» وباألسباب «اإلسرائيلية» نفسها ،وهذا
ّ
فخ كبير وخطيئة كبيرة وقعت فيها السعودية ،وهذا
األمر كشف ضعف السعودية وألمها».
واعتبر قاسم خالل لقاء سياسي أقامه حزب الله مع
فعاليات منطقة حارة حريك في مجمع السيدة زينب
بحارة حريك ،أنّ «السعودية خدمتنا بهذا التوصيف،
أل ّنها استف ّزت شعوب العالم اإلسالمي وأحرار العالم،
وبيَّنت مكانة المقاومة».
وأض��اف« :على ك ّل حال ،ك ّل العالم أصبح يرى بما
ّ
شك فيه إنجازات المقاومة اإلسالمية في موردين
ال
أساسيين كبيرين :األول في مواجهة «إسرائيل» ،والثاني
في مواجهة التكفيريين».
ولفتَ قاسم إلى «أنّ السعودية ال تتح ّمل كلمة ُتقال
وصفنا
ضدّها ،وال تتح ّمل نقدا ً ُتنتقد به ،لذلك عندما ّ
ما قامت به السعودية ُج��نّ جنونها من ه��ذا الموقف
السياسي واإلعالمي من ِقبَل حزب الله».
وتابع« :مضبطة اال ّتهام بحق السعودية كبيرة جداً:
ّ
وتدخلت في شأن بلد عربي،
السعودية د ّم��رت اليمن

وحاولت أن ُتغيّر نظامه وأن ُتربِّع عليه من لم يجد
مكانا ً ليحكم من خالله ألشهر عديدة ،وهذا فعل إجرامي.
السعودية هي التي كانت ُتم ّول التيارات التكفيرية في
العراق ،وأدّى ذلك إلى أن يجتاح «داعش» أماكن كثيرة
في العراق تحت رعاية السعودية وغيرها ،وه��ذا ما
جعل هذا البلد يعيش حالة من الفوضى والصعوبات
والتعقيدات التي يعاني منها إل��ى اآلن .السعودية
هي وراء ال�دّع��م ال��ذي حصل للمسلحين التكفيريين
واستقدامهم من ثمانين دولة في العالم إلى سورية،
وهي ُتخ ِّرب سورية ،السعودية اآلن تبني عالقات مع
يرحبون ويتحدّثون
«إسرائيل» علناً ،و«اإلسرائيليون» ّ
عن تقدّم كبير ،والسعودية ال تنفي .هناك أشياء معلنة،
وهناك أشياء سريّة كثيرة».
وفي الشأن الداخلي اللبناني ،لفتَ قاسم إلى «أنّ
السعودية هي التي ضغطت كثيرا ً على جماعتها في
لبنان من أجل أن ُيخ ّربوا ،وأن يغ ّيروا في المعادلة ،وهي
التي أوقفت إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية ،حيث
كان سيت ّم انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنة تقريبا ً
عندما كانت الحوارات قائمة بين رئيس تك ّتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون واألستاذ سعد الحريري،
لكن شاهدنا بعد فترة أنّ سبب فرط عقد اال ّتفاق هو قرار
من السعودية بلّغه وزير الخارجية آنذاك سعود الفيصل،
وهو أ ّنه ممنوع أن يأتي فالن رئيسا ً للجمهورية ،يعني
هم خ ّربوا في البلد».

حمدان والقطّ ان وعبد الرزّاق
ندّ دوا بت�صنيف حزب اهلل �إرهابي ًا
عُ قد لقاء مشترك في مق ّر «حركة
الناصريّين المستقلّين  -المرابطون»،
ض ّم أمين الهيئة القيادية مصطفى
ح��م��دان ،ورئ��ي��س «جمعية قولنا
وال��ع��م��ل» ال��ش��ي��خ أح��م��د ال��ق� ّ
�ط��ان،
ورئيس «حركة اإلصالح والوحدة»
الشيخ ماهر عبد الر ّزاق.
ّ
القطان أنّ «ق��رار تصنيف
وأ ّك��د
حزب الله منظمة إرهابية أتى تلبي ًة
ل��ل��م��ش��روع ال��ت��ك��ف��ي��ري ال��ص��ه��ي��و -
أميركي ،وال يم ّثل اإلسالم وال العروبة،
إ ّنما يم ّثل المشروع الصهيو -أميركي
بلسان عربي ،وعلى الدول العربية
واإلسالمية ال ّتراجع عن هذا القرار
الجائر ،ألنّ المقاومة كانت دائما ً رافعة
ل��رؤوس العرب والمسلمين وأح��رار
العالم ،وهي التي ح � ّررت الجنوب
عام  ،2000وانتصرت عام ،2006
وت��خ��وض ال��ي��وم أش��رس المعارك،
ليس فقط مع العدو «اإلسرائيلي»،
إ ّنما ض ّد العدو التكفيري أيضاً».
بدوره ،دعا عبد الرزاق «كل القوى
السياسية في لبنان وجميع رجال
ال��دي��ن إل��ى وع��ي خ��ط��ورة المؤامرة
على لبنان والمنطقة» ،مشدّدا ً على
التمسك بالوحدة الوطنية
«وجوب
ّ
واإلسالمية حفاظا ً على أمن وطننا»،
مح ّذرا ً من «خطورة ج ّر لبنان إلى
مستنقع الفتنة ال��م��ذه��ب��ي��ة التي
ت��خ��دم ال��ع��دو الصهيوني وال��ق��وى
الخارجية».
من جهتهِ ،أ ّك��د حمدان «وج��وب
حفظ المقاومة التي كانت وستبقى
تش ِّكل الحصن الحصين ألهلنا على

جانب من اللقاء
امتداد أمتنا العربية وفي لبنان ،ألنّ
رجال الله هم الذين يسعون إلى رفع
راي��ة الحق وإزال��ة الكيان اليهودي
التلمودي من وسط أمتنا العربية كي
تستمر هذه األمة في تقديم رسالتها
اإلنسانية الحضارية».
وأش��ار إل��ى أنّ «إدراج المقاومة
على الئحة اإلره��اب ،سواء من دول
مجلس ال��ت��ع��اون الخليجي أو من
خالل اجتماع وزراء الداخلية العرب
الذي عُ قد في تونس ،قد يكون خيراً.
فقد تبيّن أنّ اللغة العربية للسيد
حسن نصر الله هي اللغة المفهومة
لدى أمتنا العربية من محيطها إلى
خليجها العربي».
وع��ل��ى الصعيد ال��داخ��ل��ي ،دع��ا
ح��م��دان ال��ج��م��ي��ع ،إل���ى «ال��ت��ح�لّ��ي
بالحكمة وال���رو ّي���ة ،وال��ع��ودة إلى

صوابهم ،واالبتعاد ع ّما يُثير الغرائز
الفتنوية المذهبية» ،مشيرا ً إلى
«أ ّننا نستبشر خيرا ً عندما نرى دولة
الرئيس سعد الحريري يسير بمنطق
عقالني وه��ادئ ويدعو إلى الحوار،
لك ّننا ن��ق��ول ل��ه إ ّن���ه سيكون أول��ى
ضحايا الخطاب المذهبي التحريضي
عندما يرفع وتيرته».
وختم حمدان« :إنّ جيشنا الوطني
اللبناني هو ضمان لألمن واالستقرار
في لبنان ،ونعلم تماما ً أنّ جيشنا،
بقيادته وضباطه وأف����راده ،ق��ادر
على مواجهة اإلره��اب في المناطق
الحدودية مع سورية ،وق��ادر على
مواجهة ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» مع
المقاومة التي ستبقى مقاومة من
أج��ل تحرير كل فلسطين ،وقدسها
الشريف».

