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حزب اهلل �إرهابي ًا� :أبو الغيط ونخب االنتخاب

أسامة العرب
في تاريخ األمم ،يكاد ال يكون هنالك بلد في العالم ال يحتفل
سنويا ً بعيده الوطني ،الذي يكون دائما ً ذكرى َتح ُّرره من احتالله
ونيله استقالله ،وكثيرا ً ما يكون التح ُّرر أو االستقالل قطاف
نضال أو ثورة شاملة ،فهل يُص َّنف أولئك الذين حملوا النضال أو
الثورة في سبيل التح ُّرر أو االستقالل باإلرهابيين؟ لماذا ال يعتبر
العالم أجمع أنّ نضال اللبنانيين والفلسطينيين من أجل تحرير
أرضهم من االحتالل الصهيوني حركة استقاللية؟ هل هنالك
شعب في العالم يرضى بذلك في نظرته إلى تاريخه؟ فاالنتفاضة
الفلسطينية الجديدة على سبيل المثال ،إذا ما ُتوِّجت بالنصر،
بإذن الله ،فإنّ يوم نصرها سيكون يوم فلسطين الوطني بامتياز،
الذي سوف نحتفل به سنويا ً أسو ًة بسائر الشعوب واألمم في
العالم .فهل يُعقل أن نص ّنف شباب االنتفاضة باإلرهابيين؟ هذا
األمر ينطبق أيضا ً على دفاع اللبنانيين عن وطنهم في وجه الكيان
الصهيوني في الجنوب المحت ّل سابقاً ،واليوم في مزارع شبعا
وتالل كفرشوبا المحتلة أيضاً ،وهذا هو أيضا ً شأن ك ّل مَن يدافع
يتوسل
عن أرضه المحتلة ويواجه اإلرهاب التكفيري الذي
ّ
عندما تواجه دول��ة عظمى اإلره���اب ،ول��و على أرض الغير،
يتح ّول المنتمي إليها إلى «رج��ل السالم العالمي» ،فتفتح له
الصاالت ويتلقى التهاني والتبريكات ،ويتح ّول إلى رمز وطني
وقومي يُحسب له أل��ف حساب .أم��ا إذا ك��ان المقاوم لإلرهاب
مواطنا ً منتميا ً إلى شعب مسكين ومقهور ،كالشعب الفلسطيني
أو اللبناني ،يُص ّنف عمله هذا إرهاباً ،ويُصبح دمه وماله وعرضه
مهدوراً .وما كان تصنيف المقاومة الفلسطينية «حماس» من قبل
أميركا واالتحاد األوروبي حركة إرهابية ،إال خير دليل على ذلك.
أميركا و«إسرائيل» ال تع َتبران ،بأي شكل من األشكال ،أنّ
إب��ادة أطفال الشعب الفلسطيني أو اللبناني ونسائهما بأنواع
الصواريخ والقذائف كافة تشكل إرهاباً ،وإنما على العكس من
ّ
لحق مشروع من
ذلك فإنها تعتبرها دفاعا ً عن النفس وممارسة
قبل سلطات االحتالل .أما مَن يتجرأ ويقول ،أو تس ّول له نفسه أن
ّ
الحق بأن يُدافع عنها،
يقول :هل بات لل ُمحتل الصهيوني أرضا ً له
فهو يتحول فورا ً وتلقائيا ً إلى مجرم وخارج عن القانون ومنتهِك
للقوانين وللمواثيق ولألعراف الدولية ،ومش َتبَها ً بانتمائه أو
تعامله مع منظمات إرهابية ،وبالتالي ،فال ب� ّد من مكافحته
والحجز على أمواله ،ال بل مصادرتها أيضاً!
كيف نستطيع أن نؤمن بأنّ مجلس األمن وسائر المنظمات
الدولية األجنبية ،سوف تطبّق أحكام الشرعية الدولية؟ فها
هي «إسرائيل» تنتهك قراري مجلس األمن الدولي  242و338
اللذين يدعوانها إلى الجالء عن األراضي التي احتلّتها في حرب
 ،1967ومن ثم في حرب  ،1973كما تنتهك القرار  194الصادر
عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والذي يضمن ّ
حق الالجئين
الفسطينيين بالعودة إلى بالدهم .وال يتجرأ أحد على المطالبة
بإلزام إسرائيل» ،بتنفيذ تلك القرارات عنو ًة تحت الفصل السابع
من ميثاق األمم المتحدة ،ألنّ غضب اللوبيات الصهيونية العالمية
الساطع سوف يكون بالمرصاد!
أمام مشهد العنف الذي تمارسه «إسرائيل» في غزة والضفة
الغربية والقدس ،وأمام ممارستها الالإنسانية مع الفلسطينيين
ومقدّساتهم ،وأمام مواصلتها العمليات االستيطانية الجديدة
في األراض��ي العربية المحتلة كافة ،هل يص ّدقنّ أحد أنّ هنالك
قيما ً حضارية يؤمن بها الغرب؟ وأين هي العدالة الدولية ،وأين
هي الحقوق المشروعة ،وأي��ن هي المحاسبة التي تتالزم مع
الممارسات الديمقراطية والقيم المجتمعية اإلنسانية التي تزعم
المجتمعات الغربية إيمانها بها؟ ال بل أين هي القوانين الدولية
التي تنظم العالقات بين األمم؟
لذلك ،وطالما أنّ هنالك مَن يتساءل :هل نحن حقا ً إرهابيون
فيما «اإلسرائيلي» هو الضحية؟ فإننا نجيبه :طبعا ً نحن كذلك،
ال ب��ل نحن ُظ� َّ
ل�ام وإره��اب � ّي��ون ومتغطرسون! كيف ل��م نسمح
ُ
لـ«اإلسرائيلي» وللتكفيري أن يسلب أرضنا ويغتصب نساءنا
ويذبح أطفالنا؟ وكيف لم ننتظر الشرعية الدولية لتتحرك؟
وكيف لم ننتظر مجلس األمن ليأتي بالحلف األطلسي ويحارب
«اإلسرائيلي»؟ صحيح أنّ هذا األم��ر قد يأخذ مئة عام أخرى،
ولك ّنه قادم بالتأكيد! أميركا تؤكد لنا ذلك! أليس هذا ما تحلمون
به؟ أليس من حقنا أيها اإلرهابيون المجرمون المتغطرسون أن
ندافع عن أوطاننا وعن مقدّساتنا وعن أعراضنا؟ وهل جربتم
يوما ً إنصافنا؟ وه��ل جربتم يوما ً أن ترفعوا نيران احتاللكم
عن أطفالنا ونسائنا؟ ال بل عن خناقنا أيضاً؟ وهل جربتم يوما ً
مساعدة الالجئين الفلسطينيين المشردين للعودة إلى ديارهم؟
وهل ج ّربتم وضع ح ّد لممارسات القهر «اإلسرائيلي» في اعتقال
مواطنينا وتعريضهم ألش ّد ألوان التنكيل والتعذيب؟ وهل ج ّربتم
التوقف عن سرقة ممتلكاتنا باسم الشرعية الدولية؟ وهل ج ّربتم
التوقف عن محاوالت هدم مقدساتنا؟ لقد سلكتم أقذر السبل،
ووصمتمونا باإلرهاب لتح ّرضوا على قتلنا وتشريدنا ،ومن
ث ّم هدّدتمونا بـ«اإلسرائيلي» المتغطرس وبطيرانكم الحربي
وبحروبه العبثيّة المد ّمرة ،وما زلتم تهدِّدون! ولكننا صامدون ،ال
نخشاكم وال نخشى غيركم ،ال نخشى سوى الله عز وجل.
م��ع ك � ّل ذل��ك ،ك ّنا ندعوكم دوم���ا ً إل��ى التوقف ع��ن إجرامكم
المتطرف ،وللتوقف أيضا ً عن ممارستكم لإلرهابَين الصهيوني
والتكفيري ،وللسعي الحقيقي إلى ح ّل عادل لقضيتنا المركزية
فلسطين ،وإلعادة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ،وإلعادة
أراضينا العربية المحتلة ،إنما على مَن تقرأ مزاميرك يا داوود؟
ال حياة لمن تنادي!
ولذلك ،وحتى نضمن استمرار صوت القضية الفلسطينية عاليا ً
ومدوياً ،وحتى نحرج العدو الصهيوني ونرغمه على التخلي
عن نهجه اإلرهابي الجامح ،فإننا بحاجة إلى السعي دائماً،
موحد قوامه صنع الحريات
ألن نتكاتف على مشروع مقاوم
ّ
واالستقالل ألوطاننا ونبذ كافة أشكال التطرف اإلجرامي الالديني،
وكذلك ألن نولي اإلع�لام مزيدا ً من االهتمام ،وأن نتواصل مع
الجمعيات واألحزاب اإلقليمية والدولية الداعمة لقضايانا العربية
واإلسالمية المح ّقة ،وفي مطلعها القضية الفلسطينية ،ذلك أنّ هذه
األمور تشكل صمام األمان الدائم ألي محاولة لتشويه صورتنا
ولتجريدنا من الشرعية أمام الرأي العام ،كما علينا أن نسعى قدر
اإلمكان أال ّ ُنحقق أحالم األعداء بإشعال الحروب الفتنوية الطائفية
والمذهبية فيما بيننا ،ألنّ القول بغير ذلك معناه أننا نقدّم الهدايا
المجانية لهؤالء على حساب نضاالتنا ودماء شهدائنا.
أما بعد ...أفتهدّدوننا بالحرب «اإلسرائيلية» في حين أننا
ّ
الحق وأصحاب األرض فيما أنتم
عُ شاق الشهادة لكوننا أصحاب
ّ
ُم ِ
للحق ولألرض معاً ،بل إننا نحن من يح ّذركم أيها
غتصبون
اإلرهابيون الحقيقيون من مغبّة العبث مع المقاومة ،ألنّ الهزيمة
المدّوية تنتظركم عاجالً أم آجالً ،فتربّصوا إن ّنا معكم متربِّصون!

�سليمان :للوقوف خلف الجي�ش ودعمه
أسف الرئيس ميشال سليمان بعد اجتماع «لقاء الجمهورية» لـ «عدم
تغليب بعض القوى للمصلحة الوطنية العليا وبذل الجهود كافة لتحييده
في ذروة االشتعال في المنطقة وضمان سالمة أراضيه وصون كرامته
والحفاط على حدوده عند رسم الحلول الخارجية» ،معتبرا ً أنّ «الدول
تبحث عن مصالحها فيما الزعماء في لبنان يبحثون عن مصالحهم».
ودعا اللقاء جميع القوى «وخصوصا ً أعضاء هيئة الحوار الوطني،
إلى المجاهرة في المطالبة بتطبيق إعالن بعبدا كونه الح ّل األمثل ،ال بل
الوحيد للعودة إلى الداخل اللبناني وتغليب مصلحة لبنان من خالل
انتخاب رئيس الجمهورية ،ما يعيد الحياة الدستورية إلى طبيعتها
ويشكل حجر الزاوية للسهر على مصالح لبنان في الداخل والخارج».
وحيا اللقاء الجيش «الذي أثبت قدرته على المبادرة كما جهوزيته
الدائمة لحماية لبنان في مواجهة األخطار من أينما أتت» ،داعيا ً «جميع
القوى إلى الوقوف خلف هذا الجيش الوطني ودعمه ،حفاظا ً على الح ّد
األدنى من االستقرار المالي واالجتماعي واالقتصادي».
وث ّمن «الجهود المكثفة إلنهاء فضيحة النفايات التي انتشرت سمومها
في أرجاء الوطن» ،داعيا ً إلى «االسراع في سحبها من الطرق تمهيدا ً إليجاد
السبل األمثل لمعالجتها واالستفادة منها في إنتاج الطاقة بعد حين».

 روزانا ر ّمال
حركة جديدة تتصاعد في األراضي المحتلة أسست لتيار
يَع ُد بالمزيد لما من شأنه أن يضع مصير الكيان على المحك
فـ»إسرائيل» ت��رى نفسها اليوم أم��ام والدة سرية لقيادة
انتفاضة حقيقية من دون أن تصل إلى مفاتيحها التي لطالما
اعتمدت عليها في مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع القوى
الفلسطينية للتوصل إلى هدنات متعددة.
مع صعود منسوب القلق «اإلسرائيلي» بعد توقيع االتفاق
النووي الغربي مع طهران ،وم��ا من شأنه أن يرفع سقف
احتماالت تمرير فرص ثمينة للشبان المنتفضين في األراضي
المحتلة ازداد قلق تل أبيب من مغبة استغالل حزب الله
للصعود اإليراني وتوظيفه تصعيدا ً في إعادة التسلح وتدريب
فصائل فلسطينية في ال��داخ��ل ،إضافة إل��ى تطوير اإلع��داد
تحضيرا ً ألي حرب جديدة مقبلة.
من هنا تقدّمت التصرفات الهستيرية «اإلسرائيلية» في
األشهر التي أعقبت الحراك الفلسطيني الشاب على شكل
اقتحامات للمسجد األقصى واستفزاز الفلسطينيين وطرد
عائالت المشاركين في االنتفاضة ،إضافة إلى مساعي تطبيق
سياسة االستيطان التعسفية ،كل ه��ذا جعل من المحافل
الدولية تتحرك بشكل الفت من دون مراعاة حساسية الموقع
«اإلسرائيلي» الذي ساد لعقود ودون السعي لتفادي االنتقاد
للسياسات «اإلسرائيلية» فاالتحاد األوروبي وبرلمانه ومعهما
منظمات حقوقية بدأوا برفع الصوت بوجه تل أبيب بعدما
كانت األمم المتحدة قد أقرت عبر الجمعية العامة االعتراف
بفلسطين دولة مراقبة.
ليس غريبا ً اليوم ،أن يتم إعالن حزب الله في جامعة الدول
العربية منظمة إرهابية ،وهو ما جهدت لتصل إليه «إسرائيل»
منذ أكثر من عقد من الزمن ،حيث واظبت على تأجيج الفتن
وتوريط القوى المقاومة بها حتى وقعت خالفات بين بعضها،

وشغلت اآلخرين في ح��روب مصيرية طويلة تعرف قيادة
المقاومة في لبنان ،أنها محاكة بيد «إسرائيلية» تستفيد من
مفاعيلها تدريجيا ً بزرع الخالفات بدقة.
مع انتخاب األمين العام الجديد لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر السابق ،جاء إعالن وزراء
الخارجية العرب ،باستثناء لبنان والعراق وتحفظ الجزائر
حزب الله منظمة إرهابية ،بعدما كانت قد مهدت السعودية
لذلك بقرار مماثل من مجلس التعاون الخليجي.
حزب الله نفسه الذي كان قد حصل على ترحيب ومباركة
الجامعة العربية بمس ّميات مثل المقاومة اللبنانية في بيانات
عدة إبان تحرير عام  2000تتم تسميته إرهابياً ،مع انتخاب
أحمد أبو الغيط المرشح المصري الذي جهدت السعودية
إلقناع بعض المتحفظين مثل قطر على وصوله ،وتواصلت
مع لبنان عبر قنوات ديبلوماسية مصرية لضمان تصويته
لمصلحته استطاعت إيصاله إلى األمانة العامة وقبض الثمن
سلفا ً بتسمية حزب الله إرهابياً.
تتكشف هنا أسماء لكبار شخصيات مرحلة «مبارك»
الذين ال يزالون حاضرين ،وهم بمعظمهم حسب التقارير
المتعددة ،التي رفعتها منظمات حقوقية مصرية في معرض
محاسبتهم بعد الثورة لهم تاريخ من التعاون والتواصل
المنتج مع «إسرائيل» وساهموا بما فيه الكفاية في ملفات
فساد عدة .أحمد أبو الغيط واحد من أولئك الذين لعبوا دورا ً
أساسيا ً في معارك مفصلية دبلوماسية عربية كان بينها على
الصعيد اللبناني إيصال الرئيس اللبناني السابق ميشال
سليمان إلى سدة الرئاسة بعد استعصائها .ويفيد الذكر هنا
أن انتخاب الرئيس ميشال سليمان جاء ثمرة طرح اللواء
عمر سليمان وهو رئيس االستخبارات المصري السابق الذي
رشح سليمان منذ أن كان قائدا ً للجيش اللبناني ليخلف
العماد اميل لحود.
رجل االستخبارات األول في مصر ،وهو الرجل األخطر في
حقبة مبارك ،كان واحدا ً من أكثر القادة األمنيين تنسيقا ً مع

بري يُه ّنئ �أبو الغيط
بانتخابه �أمين ًا عام ًا للجامعة
بعث رئيس مجلس النواب رئيس االتحاد البرلماني العربي نبيه
بري رسالة إلى األمين العام لجامعة الدول العربية الجديد أحمد
أبو الغيط مهنئا ً بانتخابه ،جاء فيها:
«نتقدم منكم باسمي وباسم االتحاد البرلماني العربي وباسم
مجلس النواب اللبناني بأحر التهاني بمناسبة انتخابكم باإلجماع
أمينا ً عاما ً لجامعة ال��دول العربية .نسأل الله سبحانه وتعالى
لكم التوفيق في مه ّمتكم القومية بما يخدم وحدة الموقف ،والعمل
العربي المشترك ،واستنهاض المشروعات المقرة في إطار الجامعة
وف��ي الطليعة شرعة حقوق اإلنسان العربي والسوق العربية
المشتركة ،وأوال ً ودائما ً األمن القومي العربي بمواجهة التهديدات
اإلسرائيلية ،وبما يخدم قضية العرب المركزية فلسطين واستعادة
الشعب الفلسطيني الشقيق ألمانيه الوطنية ،وبما يدعم الحرب
والمواجهة المشتركة لإلرهاب التكفيري والتهجيري الذي يُهدِّد
استقرار النظام العربي».
من جهة أخ��رى ،هنأ رئيس هيئة ح��وار األدي��ان الدكتور محمد
شعيتاني الرئيس ب��ري على تسلمه رئاسة االت��ح��اد البرلماني
العربي ،معتبرا ً أنه «على قدر كبير من المسؤولية والقدرة والخبرة
والحكمة إلحياء ه��ذا البرلمان وتفعيله ليقوم ب��ال��دور العربي
المطلوب منه».
وأكد شعيتاني أنّ «الرئيس بري الذي شكل وال يزال صمام أمان
لوحدة لبنان ق��ادر على ضمان وح��دة البرلمان العربي ووح��دة
العرب في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة في ظل
الهجمة اإلرهابية التكفيرية التي تحمل مشاريع الفتنة والتقسيم
والتجزئة».
كما هنأ رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين الرئيس بري،
معتبرا ً أنه بتسلم الرئيس بري لهذا المركز «سيعطي روحية جديدة
للبرلمان العربي ويفتح آفاقا ً جديدة للبنان».
وتمنى تقي الدين لبري «التوفيق في مه ّماته الجديدة في قيادة
االتحاد لما فيه ازدهار الشعب العربي وتأمين أمنه واستقراره».

سجل وزير الخارجية والمغتربين تح ُّفظ لبنان ،خالل اجتماع المجلس الوزاري
ّ
العربي الذي انعقد في القاهرة أمس ،على ذكر «حزب الله ووصفه باإلرهابي كون
األمر ال يقع ضمن تصنيف األمم المتحدة وال يتوافق مع المعاهدة العربية لمكافحة
اإلرهاب التي تميز بين اإلرهاب والمقاومة ،وكون حزب الله يمثل مكونا ً أساسيا ً
وشريحة واسعة من اللبنانيين ،وله كتلة وازنة نيابية ووزارية في المؤسسات
الدستورية».
وآثر باسيل عدم المغادرة ،كما كان مقررا ً ليل أول من أمس ،وذلك لمواكبة
النقاشات بالتنسيق الدائم والكامل مع رئيس الحكومة تمام سالم.
وسجل لبنان المواقف التالية:
ـ «أوالً :عدم موافقته على إغالق مكاتب الجامعة العربية في عدد من دول العالم،
خصوصا ً تلك التي تحتضن عددا ً كبيرا ً من الجاليات العربية ،والدول التي لها
مواقف مؤيدة لقضايا عربية ،ال سيما القضية الفلسطينية ،وتحديدا ً دول أميركا
الالتينية ودول أخرى في آسيا وأوروبا وأفريقيا .وت ّم إرجاء البت بهذا الموضوع
الى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
ـ ثانياً :موافقة لبنان على القرار المتعلق باألوضاع في سورية ،وهي المرة
األولى في الجامعة العربية التي ال ينأى فيها لبنان بنفسه عن الموضوع السوري
حيث أنّ القرار جاء مختلفا عما سبق ،وقد جاء ضمن مندرجات القرارات األممية
ومسار فيينا ومجموعة الدعم الدولي لسورية ،وهي مسارات يشارك فيها لبنان
وت��دور حول فكرة الح ّل السلمي في سورية ال��ذي يقرر من خالله السوريون
بأنفسهم مستقبل بلدهم.
ثالثاً :في ما يتعلق ببند التضامن مع لبنان ،وهو بند دائم تعبر فيه الدول
العربية عن تضامنها مع لبنان في شؤون داخلية وخارجية ،أبدى عدد من الدول
مالحظات واعتراضات كثيرة على بنود القرار .وقد دافع لبنان بصالبة عن النقاط
األساسية ،ال سيما تلك الواردة في البيان الوزاري والمنبثقة عن توافق وطني
حياله ،وأبدى في المقابل مرونة حول صياغات عدة من أجل تمرير القرار بموافقة
ك ّل الدول الحاضرة .ورغم ذلك ،أصرت بعض الدول على النأي بالنفس عن القرار
مهما كانت التسهيالت اللبنانية لحصول التوافق .وعبر الوزير باسيل عن تفهمه
لموقف هذه الدول ،خصوصا ً أنّ النأي بالنفس ال يعطل اإلجماع العربي وال يمنع

فرنجية مستقبالً كاغ في بنشعي
والمرونة إليجاد ح ّل للفراغ الرئاسي
والتآكل المستمر لمؤسسات الدولة
من خالل هذا الفراغ في رأس الدولة
الذي يؤثر سلبا ً على ك ّل المؤسسات
بالرغم من ك ّل الجهود الشجاعة من
حكومة الرئيس تمام سالم».
وختمت« :الشغور الرئاسي يجب

أن ُي��ح � ّل لمصلحة البلد ووح��دت��ه
واستقراره العام ،والمجتمع الدولي
س��ي��واص��ل عمله م��ع ك��� ّل األف��رق��اء
اللبنانيين للمساعدة والتخفيف
من تأثير األزمة السورية ضمن ذلك
وج��ود النازحين السوريين الذين
يستقبلهم لبنان بسخاء».

قهوجي يتفقد قيادة الفوج المجوقل
�سفير ْي �ألمانيا و�أ�ستراليا
ويلتقي َ
تفقد قائد الجيش العماد جان قهوجي أمس قيادة الفوج
المجوقل ،حيث التقى ضباطه وعسكرييه واطلع على
نشاطاتهم المختلفة وزودهم بالتوجيهات الالزمة.
ون� ّوه قهوجي بـ«جهوزية الفوج وكفاءة الوحدة التي
نفذت العملية النوعية يوم أمس ،ض ّد مجموعة إرهابية في
منطقة جرود رأس بعلبك والقضاء عليها» ،مثنيا ً على «ما
تميز به عناصر هذه الوحدة من شجاعة وبسالة».
وقدم إليهم التعزية باستشهاد رفيقهم الجندي محمد
السبسبي ،متمنيا ً للعسكريين الجرحى الشفاء العاجل.
وفي نشاطه ،استقبل قهوجي في مكتبه في اليرزة ،السفير
األلماني مارتن هاث ،يرافقه الملحق العسكري الكولونيل
ديتريك جنش ،وجرى البحث في التطورات والجهود التي
يبذلها الجيش لمكافحة اإلرهاب.
وفي ختام اللقاء قال هاث« :اغتنمت هذه الفرصة ألعرب
عن تقديري العميق للجهود التي يبذلها الجيش في مكافحة
اإلره��اب ،خصوصا ً على الحدود الشرقية ،وألهنئ قيادته

السلطات «اإلسرائيلية» ،وكانت له أدوار استخدمت داخل
مصر وخارجها وصرفت بين التعاون الخبيث بين الحكومتين،
خصوصا ً ف��ي م��ا يخص ح��رك��ات ال��م��ق��اوم��ة ،حيث عملت
المخابرات المصرية حينها على تطويق عملها وتحركاتها في
مصر .ويذكر بهذا اإلطار لبنانيا ً ما قيل عن خاليا لحزب الله
أبرزه ما عرف بخلية سامي شهاب الذي اعتقل في ذلك الوقت
وتحرر بعد الثورة وغيره.
القرار العربي الخطير يؤسس بعد حزب الله الذي ال يبدو
شديد التأثر بما تعتبره أجواؤه تحصيل حاصل أو متوقعا ً
بعد القرار الخليجي ،للتمهيد إلدراج حركات فلسطينية أخرى
مستقبالً بظروف متعددة على الئحة التنظيمات اإلرهابية
العربية ،خصوصا ً تلك التي لم تدخل المصالحات أو التنسيق
المباشر مع قوى موالية للسعودية أو حليفة في الداخل أو التي
تعتبر صديقة إلي��ران ،خصوصا ً أن «إسرائيل» تشعر بقلق
شديد اليوم من نيات دخول إيران على المشهد الفلسطيني،
بشكل مختلف بعد ما أعلنته عبر سفيرها في بيروت عن
استعدادها لدعم عوائل شهداء انتفاضة األقصى.
يُهدي أحمد أبو الغيط نخب انتخابه لـ«إسرائيل» هدية
العمر دون أن يتأثر عهده الحديث ال���والدة ال��ذي سيبدأ
مطلع تموز المقبل ،بما يعتبره طبيعيا ً وعاديا ً من تنسيق
مع األمنيين «اإلسرائيليين» .وهو مرتاح أكثر كون الداعم
السعودي منسجما ً مع المصالح «اإلسرائيلية» علنا ً هذه
المرة ،تحيات العرب لـ«إسرائيل» أتت مزدوجة هذه المرة أوال ً
بتعيين صديق قديم هو أبو الغيط وثانيا ً بإعالن حزب الله
منظمة إرهابية..
أحمد أبو الغيط اسم مصري حافل ومثير للجدل ،ينتخب
ردا ً على رمي النائب توفيق عكاشة من قبل زمالئه النواب
باألحذية لرفضهم استقباله السفير «اإلسرائيلي» لتأكيد
اعتبار التعاون والتنسيق مع تل أبيب أمرا ً عادياً ،تمهيدا ً لعهد
أبو الغيط الذي ال يُستبعد أن يكون رأس حربة تصعيد عربية
بوجه إيران وحلفائها.

كشف مسؤول
فلسطيني عن انتشار
فلسطيني كثيف
في منطقة مرتفعة
مشرفة على مخيم
عين الحلوة ،وذلك
تحسبا ً ألي عمل
أمني مباغت قد يقوم
به تنظيم إرهابي
بدأ يتم ّدد داخل
المخيم ،الفتا ً إلى
أنّ التنظيم ال ُمشار
إليه يملك مخططا ً
يريد تنفيذه على
مرحلتين للسيطرة
على المخيم :األولى
«التهام» التنظيمات
اإلسالمية المعتدلة
والثانية تحجيم
الفصيل الذي استبق
هذه الخطوة بنشر
قواته المسلحة في
منطقة استراتيجية
بجوار المخيم.

با�سيل :و�صف حزب اهلل بالإرهابي ال يقع
�ضمن ت�صنيف الأمم المتحدة ويُناق�ض المعاهدة العربية

كاغ تزور فرنجية :لإيجاد ّ
حل لأزمة الفراغ
استقبل رئ��ي��س «ت��ي��ار ال��م��ردة»
النائب سليمان فرنجية ،في دارته
في بنشعي أمس ،المنسقة الخاصة
لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ،
ترافقها منسقة الشؤون السياسية
ساسكيا رايمينغ ،حيث عُ قد لقاء في
حضور الدكتور جان بطرس جرى
خالله بحث مجمل األوضاع الراهنة.
وقالت ك��اغ بعد اللقاء« :س��ررت
بلقاء السيد سليمان فرنجية الذي
جاء كجزء من استشارات دورية كما
تعلمون مع ك ّل القادة السياسيين
واألفرقاء كما مع المرشحين لرئاسة
الجمهورية».
أضافت« :سأتوجه إلى نيويورك
إل��ى مجلس األم��ن الجمعة المقبل
لتقديم تقرير لألمين العام حول قرار
مجلس األمن  1701الذي يُر ِّكز بشكل
عام على الوضع في لبنان ،االستقرار
ال��س��ي��اس��ي ،ال��وض��ع األم��ن��ي ،كما
التطورات التي تحدث تأثيراً ،وسأؤكد
على نقطة في تقريري لمجلس األمن،
حيث سأتطرق ألهمية تقصير الوقت

خفايا
خفايا

وعسكرييه على نجاح العملية النوعية التي جرت يوم أمس
(أول من أمس) في منطقة رأس بعلبك .وال يسعني إال التوجه
بأعمق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الجندي محمد
السبسبي ،الذي استشهد يوم أمس خالل العملية ،وتمني
الشفاء العاجل للعسكريين الجرحى».
وأضاف« :لقد أظهرت هذه العملية استعداد الجيش الدائم
لخوض المعارك ضد اإلرهاب ومحاربته أينما وجد ،وهذا ما
أظهره في الماضي ،كما أظهره أمس ،وإني على ثقة تامة بأنه
سيثبت ذلك في المستقبل .وأود أن أقول للمؤسسة العسكرية
اللبنانية بوضوح إنها تستحق ك ّل االحترام والتقدير ،وإنّ
العديد من البلدان الصديقة وفي مقدمها ألمانيا ،تقف إلى
جانبها في معركتها المتواصلة ضد اإلرهاب».
كما التقى قائد الجيش السفير األوسترالي غلين مايلز
ترافقه الملحق العسكري العقيد كاترين آن ستيوارت،
وتناول البحث األوضاع العامة في لبنان والمنطقة ،وسبل
تعزيز عالقات التعاون بين جيشي البلدين.

صدور القرار بالتضامن مع لبنان بما في ذلك ما طلبه لبنان .وعليه ،فقد صدر
القرار المطلوب عن الجامعة العربية.
ـ رابعاً :االعتداءات اإليرانية على الدول العربية :سجل لبنان تحفظه على
بندين بسبب ذكر «حزب الله ووصفه باإلرهابي كون األمر ال يقع ضمن تصنيف
األمم المتحدة وال يتوافق مع المعاهدة العربية لمكافحة اإلرهاب التي تميز بين
اإلرهاب والمقاومة ،وكون «حزب الله» يمثل مكونا ً أساسيا ً وشريحة واسعة من
اللبنانيين ،وله كتلة وازنة نيابية ووزارية في المؤسسات الدستورية .ووافق
لبنان على البنود األخرى رغم مالمستها لقرار النأي بالنفس ،وتحديدا ً موافقته
على البنود المتعلقة بإدانة االعتداءات على بعثات المملكة العربية السعودية في
إيران ورفضه أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية .وطالب بحذف عبارة
«حزب الله اإلرهابي» لكي تتم الموافقة على القرار من دون تحفظ ،إال أن األمر لم
يحصل ،فسجل وزير خارجية لبنان موقفه خطياً .وكذلك ،سجل عدد من الدول
تحفظها ومالحظاتها على القرار .إنّ وزارة الخارجية تؤكد مجددا ً أنّ المواقف التي
اتبعتها جاءت حفاظا ً على اإلجماع العربي والتزاما ً بسياسة الحكومة اللبنانية
وبيانها ال��وزاري ،واضعة مصلحة لبنان العليا وموجبات وحدته الوطنية
واستقراره الداخلي كهدف أساسي لهذه السياسة الخارجية من ضمن مبادئ
القانون الدولي.
وأكد وزير الخارجية أنّ «لبنان تحفظ على ذكر حزب الله ووصفه باإلرهابي
ألنّ هذا األم��ر غير متوافق مع المعاهدة العربية لمكافحة اإلره��اب ،وهو غير
مصنف في االمم المتحدة ،و«حزب الله» هو حزب لبناني لديه تمثيل واسع ،وهو
مكون أساسي في لبنان ،ويحظى بكتلة نيابية ووزاري��ة وازنة في مؤسساتنا
الدستورية».
وقال في ختام االجتماع« :لقد وافقنا على بقية بنود القرار ،إنما من الطبيعي
أننا ال نستطيع الموافقة على ذكر حزب الله ووصفه باإلرهابي».
وختم« :اليوم ،أيد لبنان دون النأي بالنفس القرار المتعلق باالوضاع في سورية
ألنّ القرار جاء هذه المرة من ضمن مندرجات القرار الدولي  2254والسياق العام
المتبع في مسار فيينا ولبنان شريك فيه ،وهو يضع العملية بأيدي السوريين لكي
يق ّرروا مصيرهم بأنفسهم».

الراعي يبحث التطورات مع نظريان ورئي�س المجل�س الماروني

الخازن :ال جدوى من مقاطعة جل�سات االنتخاب
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي قبل
ظهر أمس ،في الصرح البطريركي في بكركي ،رئيس المجلس
العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي قال« :تداولنا
في األوضاع العامة المأزومة في ك ّل شيء ،بدءا ً من الشغور
الرئاسي الذي يعتبره في أساس المشكالت التي تتخبط بها
البالد في غياب السلطة األصيلة العليا إلدارة دفة الدولة في
ك ّل مرافقها».
أض��اف« :اعتبر غبطته أنّ الوضع المزري ما كان ليصل
إلى ما وصل إليه لو كان عندنا رئيس للجمهورية ،بدليل
الصالحيات المستعارة بين ال���وزراء ،والتي شكلت مآزق
حكومية على صعيد العالقات بين أطرافها ،وفي تصويب
بوصلة السياسة الخارجية التي يجسدها رئيس الجمهورية
مع سائر دول المنطقة والعالم .وذكر نيافة الكاردينال الراعي
أنه بذل وما زال ،أقصى المحاوالت لدفع األفرقاء إلى إنجاز
اإلستحقاق الرئاسي ،باعتبار رئيس الجمهورية هو الركن
األول للحفاظ على الدستور والمؤسسات .وقد حذر م��رارا ً
وتكرارا ً من أنّ التهرب من هذه المسؤولية سوف يؤدي إلى
ش ّل الدولة وتعطيل مؤسساتها ،وهو ما وصلنا إليه اليوم
بشكل مأساوي ومعيب ومهين .فال جدوى من مقاطعة جلسات
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما دامت المعركة قد حصرت
بين مرشحين رئيسيَّين ،وثالث إقترحه النائب وليد جنبالط،

وبإمكانهم التواصل والتفاهم إليجاد مخرج مشرف ،فإما أن
يتفقوا بالحضور إلى مجلس النواب لمواجهة االستحقاق ،أو،
إذا استحال األمر ،يتم التشاور بينهم على ح ّل إنقاذي يحفظ
حرمة رئاسة الجمهورية».
وتابع الخازن« :كان الرأي متفقا ً على أنّ عامل الخسارة
أو الفوز هو انتصار للمكون الماروني التاريخي والوطني لئال
يخسر لبنان مبرر وجوده القائم على الميثاقية والشراكة في
الهوية والمواطنية».
وقال« :يؤسفني القول إنّ الدولة بأجمعها في خطر إذا ما
استم ّر هذا االستهتار باالستحقاق الرئاسي ،الذي يؤمِّن وحده
رمزية الوحدة وبعث الحياة في المؤسسات الدستورية التي
يمثل رئيس الجمهورية عنوانا ً لحرمتها وهيبتها وحضورها
الفاعل في المجتمع الدولي ،بعدما أصبحنا في نظر هذا المجتمع
عاطلين عن العمل وخارجين عن االلتزامات واالستحقاقات».
من ناحية أخ��رى ،حيا الخازن «الجيش الوطني وقائده
العماد جان قهوجي على العملية البطولية التي قام بها في
جرود رأس بعلبك والقاع» ،متمنيا ً أن «يبقى حربة عصية
في وجه االرهاب لحماية المواطنين في أرضهم وحياضهم»،
ومعزيا ً المؤسسة العسكرية وأهل الجندي الشهيد السبسي،
كما تمنى للجرحى الشفاء العاجل.
ومن زوار الصرح :وزير الطاقة آرتور نظريان.

ن�شاطات
 استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في السراي
الحكومية ،وفدا ً من نقابة محامي طرابلس والشمال
برئاسة النقيب فهد المقدم.
ثم استقبل سالم رئيس جمعية المصارف ورئيس
اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور
ج��وزف طربية واألمين العام لالتحاد وس��ام حسن
فتوح ،اللذين سلماه دعوة لمؤتمر اتحاد المصارف
العربية ال��ذي سيعقد في  30من الشهر الحالي في
بيروت.
ومن زوار السراي :النائب السابق صالح حنين،
والرئيس السابق لبلدية الميناء عبد القادر علم الدين.

 ش���ارك رئ��ي��س كتلة «المستقبل» النيابية
الرئيس فؤاد السنيورة الموجود في باكو ،في «منتدى
باكو العالمي الرابع» تحت شعار «نحو عالم متعدد
األقطاب» ،في ندوة عن األوضاع في إيران وأفغانستان،
مع رئيس وزراء باكستان سابقا ً شوكت عزيز ووزير
خارجية إيطاليا سابقا ً فرانكو فراتيني ونائب وزير
خارجية جورجيا.

 استقبل الرئيس سعد ال��ح��ري��ري ،ف��ي «بيت
الوسط» ،رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق
عدنان القصار ،ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل
لبنان محمد شقير .وع��رض الحريري م��ع السفير
المصري في لبنان محمد بدرالدين زايد األوضاع في
المنطقة والعالقات الثنائية بين البلدين.
من جهة أخرى ،أجرى الحريري اتصاال ً هاتفيا ً بوزير
الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط مهنئا ً
بانتخابه أمينا ً عاما ً جديدا ً للجامعة العربية.
 أعلنت األمانة العامة للرابطة المارونية في
بيان أنه «بناء لمرسوم جمهوري صادر عن الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند ،سيقوم سفير فرنسا في لبنان
ايمانويل بون ،بمنح رئيس الرابطة المارونية النقيب
سمير أبي اللمع وسام جوقة الشرف الفرنسية ،تكريما
له في عطاءاته الوطنية الشاملة ودفاعه عن الحريات
العامة والخاصة وسعيه الدائم الى شد أواصر الصداقة
بين لبنان وفرنسا ،وذلك في حفل رسمي يقام في قصر
الصنوبر مساء االثنين الواقع فيه .»2016/3/14

