2

حمليات �سيا�سية

ت�صنيف المقاومة �إرهابية
نك�سة جديدة بقرار عربي

السنة السابعة  /االثنني  21 /آذار  / 2016العــدد 2035
Seventh year / Monday / 21 March 2016 / Issue No. 2035

جعجع ير ّوج لما يعجز عنه «�إنجاح عهد عون لي�س من مهامي»
 روزانا ر ّمال

جمال الكندي
الكل يذكر نكسة الجيوش العربية في حزيران عام 1967م
والتي كانت تس ّمى حرب األيام الستة بين إسرائيل وثالث دول
عربية ،هي مصر وسوريا واألردن والتي انتهت بهزيمة كبرى
لهذه الجيوش العربية أمام العدو الصهيوني ،ومن نتائجها تهجير
معظم سكان مدن قناة السويس ومحافظة القنيطرة السورية
وعشرات اآلالف من العرب من قراهم ،وفتح باب االستيطان في
القدس الشرقية والضفة الغربية.
ه��ي ذك ��رى مؤلمة ف��ي ال�ت��اري��خ ال�ع��رب��ي واإلس�ل�ام��ي ،لكون
هذه الحرب رسمت خارطة سياسية جديدة في الوطن العربي
ت�ك� ّرس��ت م��ن خ�لال�ه��ا سلطة االح �ت�لال الصهيوني لألراضي
العربية ،فتجعلها أمرا ً واقعا ً نتج ّرعه علقما ً مرا ً كل يوم ،حينما
نرى خارطة الوطن العربي وفيها هذا الكيان الصهيوني يشق
أراضي عربية بقوة السالح.
إن تبعات حرب  67ال تزال قائمة وماثلة أمامنا نحن العرب
والمسلمين ،حيث إن هذا الكيان السرطاني يحتل أراضي عربية
في فلسطين وسوريا ولبنان ،وغطرسته وعربدته العسكرية
نشاهدها كل يوم بل في كل ساعة في فلسطين الجريحة وال يملك
الشعب الفلسطيني غير الحجارة للدفاع عن حريته وكرامته.
تاريخ  1967ال نريد أن نتذكره ،ولكننا مرغمون أن نسرد
هذا التاريخ بمآسيه ونقول بأن العالم في ذلك الوقت تكالب على
األم��ة العربية من اجل إسرائيل ،فكان ق��رار الحملة اإلسرائيلية
ع�ل��ى ال���دول ال�ع��رب�ي��ة ال �ث�لاث ق� ��رارا ً ل��م ي�خ��رج ع��ن ال �ت��واف��ق مع
تتوسع ربيبة أميركا في
الغرب في ذلك الوقت وذلك من أجل أن
ّ
المنطقة وتقوى شوكتها فيها ،فكان القرار خارج القدرة العربية
للتصدي .لذلك كانت نكسة  67نكس ًة عسكرية بمعنى الكلمة،
فتدمير جيوش ثالث دول عربية ،واحتالل بعض أجزائها البداية
الحقيقية للصراع العربي اإلسرائيلي وال��ذي حملت ل��واءه دول
وأحزاب معروفة تصارع هذا الكيان منذ سنين واستطاعت في
فترات زمنية معينة أن تكسر أنف اإلسرائيلي في مواقع عسكرية
كثيرة.
نحن اليوم ولألسف الشديد أم��ام نكسة جديدة استطاع من
خاللها ه��ذا العدو أن يتغلغل إل��ى العقل السياسي العربي وأن
يخترقه ويسبب انقساما ً بين العرب ،ويضرب إجماعهم العربي
الذي ولو كان ضعيفا ً في بعض فتراته التاريخية في تأييد من
يناضل وي�ح��ارب إسرائيل بسبب احتاللها األراض��ي العربية،
وتنكيلها اليومي بنساء وأطفال وشيوخ فلسطين ،فال يه ّم إن
كانوا إسالميين من هذا اللون أو ذاك أو قوميين ،المهم أن بنادقهم
موجهة لصدور الصهاينة فقط .العدو الصهيوني استطاع اليوم
أن يكسر هذا اإلجماع ،والذي لم يستطع فعله بقوة السالح ،فعلته
بذور المذهبية العفنة التي ولألسف تالقي تربة صالحة لزراعة
الصراعات المذهبية والتي تريح إسرائيل ألنها تبعد خطر الوحدة
اإلسالمية والوطنية عن كيانها الغاصب الذي ال يقدر أن يعيش إال
وسط الخالفات العربية واإلسالمية.
ال أبالغ عندما أق��ول إن النكسة العربية الجديدة والتي نراها
حقيقة أم��ام�ن��ا ب�ق��رار ع��رب��ي م�خ� ٍز ي�خ��رج م��ن الجامعة العربية
بوصفها حزبا ً مقاوماً ،م ّرغ أنف إسرائيل في الوحل عام 2000م
و2006م بصفة أن��ه منظمة إره��اب �ي��ة .ه��ذه النكسة أساويها
بنكسة  ،67فاألولى عسكرية وكانت تبعاتها احتالل أراضي
عربية وتغير الخارطة السياسية للوطن العربي ،والثانية أوجدت
شرخا ً في العقل السياسي العربي وأكسبت إسرائيل المسوغ
العربي لضرب ح��زب الله ألن��ه ببساطة حسب إج�م��اع َم��ن في
الجامعة العربية هو إرهابي ويتساوى مع داعش و َمن يدور في
فلكه.
هذا التصنيف الجديد من الجامعة العربية لحزب الله ،والذي
جاء بضغط خليجي سوف يع ّمق الشرخ األيديولوجي بين تيارين
في المنطقة العربية ،تيار المقاومة والممانعة ،وتيار المهادنة كما
ُيس ّمى ،فبعد إبعاد سوريا من المشهد العربي بقرار من الجامعة
العربية وتدمير ليبيا بطلب من الجامعة العربية كذلك؛ ها نحن
اليوم نرى قرارا ً جديدا ً من جامعتنا العريقة والتي من المفروض
الموحد ضد
أن تكون حاضنة لإلجماع العربي والصف العربي
ّ
الكيان الصهيوني فنراها تلتقي مع إسرائيل في تصنيفها حزب
الله بأنه حزب إرهابي.
هذا يعني أن زمن المقاومة تحت سقف اإلجماع العربي قد
انتهى فركن من أركان المقاومة المسلحة ضد هذا الكيان الغاصب
قد صدر القرار فيه بأنه إرهابي ،وحتى إذا حارب إسرائيل فسوف
يصنف بأنه منظمة إرهابية تحارب إسرائيل الحمل الوديع .وهذا
ال��ذي كانت إسرائيل ت��ري��ده وتتمناه ،واستغلت ارت�ب��اط حزب
الله إيديولوجيا ً بإيران ولكون األخيرة بينها وبين بعض دول
الخليجية خالفات مذهبية وسياسية ،فتالقت مصالح بعض هذه
الدول مع إسرائيل في العداء لحزب الله ،فكانت صناعة هذا القرار
في الدائرة الخليجية ثم انتقل بعد ذلك إلى حضن الجامعة العربية
والتي هي ومنذ بداية ما ُيسمى الربيع العربية مرهونة القرار
لدول معينة كانت بقراراتها سببا ً من أسباب دمار ليبيا وسوريا.
إن إدراج حزب الله من ضمن المنظمات اإلرهابية سوف يع ّقد
من المشهد السياسي الداخلي اللبناني وال��ذي هو أصالً متأزم
في مسائل كثيرة ،ومنها مسألة استمرار الفراغ الرئاسي وعدم
التوافق على رئيس تتفق عليه الكتل السياسية في لبنان ،ومن
ضمنها حزب الله ،ومن صنع هذا القرار يدرك ذلك ويريد زيادة
الضغط السياسي على فرقاء السياسة في لبنان ،محاولة منه
إلبعاد حزب الله من مشهدهم السياسي.
الحرب اإلعالمية على حزب الله ،وإدراج��ه ضمن المنظمات
اإلرهابية ،كان متوقعا ً،فهي ردة فعل بسبب مواقف الحزب من
الحملة السعودية في اليمن ومخالفته لما يجري فيها ،ووقوف
الحزب مع الرئيس السوري بشار األسد في حربه ضد الجماعات
المسلحة المدعومة من بعض دول الخليج.
ختاماً ،أق��ول شتان بين َم��ن يقاتل م��ن أج��ل تحرير األرض
من براثن الصهاينة ،ويدعم المقاومة الفلسطينية ،ومن يص ّوب
ويفجر نفسه تجاه أخوته في العقيدة والعروبة .لذلك
سالحه
ّ
سيظل حزب الله حزبا ً مقاوما ً كسر العنجهية اإلسرائيلية ورفع
أسم اإلسالم والعروبة في تاريخ حروبه مع الكيان الصهيوني،
وهذا التاريخ لن يمحى بجرة قلم تخرج هذا الحزب من صفوف
المقاومة إلى صفوف اإلرهابيين ال لسبب إال لكونه لم يجامل في
ثوابته السياسية ،واالستنكار العربي الكبير لوضع الحزب ضمن
لوائح اإلرهاب يطمئننا أن البوصلة الشعبية العربية مازالت بخير
ولم ُيصبها ما أصاب ساستها في الجامعة العربية.

الوفد النيابي �إلى �ساحل العاج
يلتقي �أركان الجالية اللبنانية
اجتمع الوفد النيابي الذي أوفده رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى
ساحل العاج باسم اإلتحاد البرلماني العربي والبرلمان اللبناني إثر
الهجوم اإلرهابي الذي استهدف غراند بسام ،إلى أركان الجالية اللبنانية
في دارة القائم بأعمال السفارة اللبنانية في أبيدجان وسام كالكش ،ثم زار
المستشفى المركزي وعاين المصابين ،عارضا ً ما يمكن للبنان تقديمه من
دعم ومساعدة ،وعمل على إجالء جريحة ستنقل إلى لبنان للمعالجة.
وشارك الوفد في وقفة تضامنية في موقع االعتداء مع الوفود الدولية
التي تزور ساحل العاج تضامناً ،في حضور الرئيس العاجي الحسن واتارا
وكبار المسؤولين العاجيين.

خفايا
خفايا

ي��ذ ّك��ر رئ�ي��س ح��زب ال �ق��وات اللبنانية سمير جعجع دائما ً
اللبنانيون بمبادرته التي أعلن فيها العماد ميشال عون مرشحا ً
لحزب القوات اللبنانية ،ضمن مصالحة بين الفريقين أثمرت
مرشح أكبر قوتين مسيحيتين في لبنان والشرق األوسط والتي
لم توصل عون إلى قصر بعبدا حتى الساعة .مبادرة جعجع
الضرورية لجهة إرخ��اء ن��وع من الهدوء على جبهة الطرفين
المتشنجة دائما ً وألبسط األسباب والمتوقفة عند حساسيات
كادت تهدد الشارع المسيحي في غير مرة أتت في وقت يحتاج
المسيحيون في المنطقة إلى كل أسباب الوحدة أمام التطرف
ال��ذي يالحق أقليات المنطقة ويهدد وج��وده��م فيها في وقت
ارتفعت نسبة الهجرة بين صفوفهم منذ حرب العراق وصوالً
إلى األزمة في سوريا إلى أوجها ،بعدما فتحت عواصم غربية
كبرى أبوابها أمامهم مثل برلين وباريس وس ّهلت هجرتهم بما
يؤشر إلى انعدام فرص العودة ،فقدم الزعيمان للمسيحيين
نوعا ً من الضمانة لحفظ الكرسي المسيحي األوحد في الشرق
بمبادرة م��ن جعجع تزامنت م��ع جلسات تفاهم بين القوات
اللبنانية والتيار الوطني الحر سبقت إعالنها.
يبدو جعجع غير مهت ّم ،رغم إيجابيات المبادرة إلى ضرورة
إنجاحها ويحصر مواقفه بما من شأنه التصويب على حزب
الله الذي ال يحرك ساكنا ً من أجل إيصال مرشحه العماد عون،
حسب تعبيره ما يضع نياته في إط��ار ت�س��اؤالت باتت تضع
المبادرة بر ّمتها في خانة استهداف حزب الله أو التصويب عليه
في معرض ما يتع ّرض له الحزب إقليميا ً ومحليا ً من تصنيفات
ولوائح إرهابية عربية وخليجية.
يقول جعجع «إن فريق  8آذار وبالتحديد حزب الله ال يريد

انتخابات رئاسية ،وال أعرف حتى إن كان الحزب يريد الجنرال
ميشال ع��ون رئيساً ،فبعد م��رور شهرين على إعالننا تبني
ترشيح الجنرال لم يحرك أح ٌد إصبعه الصغير النتخابه ،بينما
كان يرفع إصبعه الكبير ليقول لنا إنه يؤيد عون».
تسويق جعجع إلهمال حزب الله استغالل فرصة الترشيح
االستثنائية التي حظي بها عون يأتي ضمن ترويجه لفكرة أن
الحزب ق��ادر على الضغط على حلفائه المعترضين أو الذين
لم يوضحوا موقفهم من المبادرة مثل حركة أمل وأنه إذا أراد
إنجاحها لفعل .وبالتالي فإن الحزب قادر على تأمين النصاب
المطلوب بسهولة وهذا ما لم يحصل ألسباب يعرفها جعجع
جيداً.
يتجاهل جعجع في ه��ذا اإلط��ار دوره في تسويق مبادرة
ع��ون ل��دى كل القوى وع��دم حصرها بمبادرة يقدمها لحزب
الله إلنجاحها ،فال يحرك ساكنا ً هو اآلخر في تحريك الركود
الحاصل من جهة تسويقها في ما تبقى من قوى  14آذار والقوى
المسيحية التي يستطيع جعجع أن يضغط باتجاهها؛ هذا إذا ت ّم
التسليم جدالً أن الطريق مع الحريري مسدود ،رغم أن المطلوب
منه هو نفسه الذي يطالب في حزب الله في معرض المساعي.
تأكيد جعجع أن  14آذار ليست بألف خير في الوقت الراهن،
وأمنياته لو لم تحصل خالفات في وجهات النظر داخل تكتل
كبير فيها ،يؤكد أن المقصود في ذلك الخالف الكبير بينه وبين
الحريري ال��ذي يعتبر خالفا ً استراتيجيا ً بموضوع الرئاسة
اللبنانية وترشيح األخير للنائب سليمان فرنجية ،ويقصد أيضا ً
التمايز ال��ذي يقدمه الحريري للكتائب منذ فترة تقديم النائب
سامي الجميل كحليف أساسي له عوضا ً عن جعجع الذي قرر
االستقالل كمرجعة وفق أجندة لم تعجب الحريري الذي تف ّرد
بزعامة حركة  14آذار منذ نشأتها.
يطلب جعجع من حزب الله ما ال يطلبه من حزبه المفترض

بري ي�ستقبل �سالم ويتلقى برقيات تهنئة
بتر�ؤ�سه االتحاد البرلماني العربي
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه
بري في عين التينة ،رئيس الحكومة
تمام س�لام ،وع��رض معه على مدى
أكثر من ساعة األوضاع والتطورات.
من جهة ثانية ،تلقى بري بصفته
رئيسا ً لالتحاد البرلماني العربي
برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب
العراقي سليم عبدالله الجبهوري
يؤكد فيها «الدور الفاعل الذي يؤديه
الرئيس بري في هذا المجال».
وتلقى برقية مماثلة من األمين
العام للجمعية البرلمانية للبحر
األب���ي���ض ال��م��ت��وس��ط س��ي��رج��ي��و
بياتزي ،مهنئا ً باسم الجمعية بري
برئاسة االتحاد البرلماني العربي،
مؤكدا ً تعزيز العالقة بين الجمعية
واالتحاد.

أن يبذل جهودا ً في إطار إقناع الحريري بااللتفاف حوله ودعم
المبادرة التي تضم أكثرية المسيحيين في لبنان ،وال يعتبر أنه
مسؤول في هذا اإلطار فيطلب تبرير موقفه من سوء الوضع
بينه وبين الحريري وال يقرأ إمكانية أن يكون هناك مواقف
مغايرة بين الحزب وحلفائه.
يقع على ع��ات��ق جعجع مسؤولية ب��ذل الجهد األك �ب��ر في
م��وض��وع إن�ج��اح ال�م�ب��ادرة ،لكن يبدو أن��ه غير مستعد لذلك،
بل عاجز عنها العتبارات إقليمية ومحلية ال تغيب عن القوى
السياسية اللبنانية ليستغ ّل في هذا اإلطار ما أفردته المصالحة
على صعيد االنتخابات البلدية أو النيابية في البالد وما أعطته من
صورة زعيم مسيحي كبير في لبنان بعد كل ما أحاط به اسمه
في الحرب األهلية أيضاً.
ال يبالي جعجع كثيرا ً إلنجاح عون في وصوله إلى الرئاسة
وال حتى في إنجاح عهده على حد سواء ،ما يؤكد على ريبة ما
في الترشيح ووظيفته .وفي هذا اإلطار يطرح أمين عام حزب
الله السيد حسن نصرالله في أحد خطاباته مسألة وصول عون
للرئاسة وحسمه أنه مرشح حزب الله األول رابطا ً إياه بضرورة
أن يصل للرئاسة بأكبر قدر ممكن من التوافق ،خصوصا ًبضمان
أصوات أكبر فصيل سني في المجلس النيابي اللبناني وهو تيار
المستقبل ،ما يؤشر إلى حرص الحزب على عدم إيقاع البالد في
فتن غير مطلوبة حالياً؛ وهو بهذا تجاهل مصلحته في إيصال
عون للرئاسة عبر الحساب الديمقراطي الذي يصب في مصلحة
الحزب مع ما يتيحه من فوز حسب األكثرية البرلمانية.
ير ّوج جعجع لما من شأنه تغطية ركود مبادرته بالهجوم
على حزب الله ،مقدما ً نفسه عرابا ً لمبادرة ال تعنيه كثيرا ًنتائجها
وإذا ك��ان وص��ول ع��ون ب��أي ثمن للرئاسة تأكيدا ً على نجاحه
الشخصي ،فإن نجاح عهد عون ووصوله في ظروف تسمح له
بالحكم بشكل سليم ليكون عهدا ً منتجا ً ال يعني «العراب».

�سالم يبحث مو�ضوع �شبكات الإنترنت غير ال�شرعية

حرب :الحكومة ال ُتغني عن الرئي�س
استقبل رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام س�ل�ام ،ف��ي ال��س��راي
الحكومية ،وزير االتصاالت بطرس حرب الذي أطلعه على
تفاصيل حول ما جرى على صعيد شبكة اإلنترنت غير
الشرعية في لبنان.
وقال حرب بعد اللقاء« :تمنيت على دولته مواكبتنا بهذه
القضية الخطرة ،وإعطاء التوجيهات لألجهزة المعنية في
الدولة ،للتعاون من أجل وضع ح ّد نهائي لهذا الموضوع،
بعد أن صادرنا ك ّل اآلليات التي كانت تستعمل لتمرير
هذه الجريمة لتبادل المعلومات وإيصالها إلى أماكن ال
يمكن السيطرة عليها أو التأكد من المحافظة عليها وعلى
سريتها».
وأضاف« :أما اآلن وقد توصلنا إلى ح ّل لمسألة النفايات،
كان ال ب ّد من البحث مع دولته في المرحلة المقبلة .الحكومة
تحاول بك ّل اإلمكانات استعادة دورها في تسيير أمور البالد،
إال أنّ المشكلة تكمن في أن تسير أمور البالد بشكل طبيعي
وكأنه إعطاء مجال أكثر لتعطيل رئاسة الجمهورية وإبقاء
البالد من دون رأس ،وهذا أمر ال يجوز ،وال يمكن أن نقبل

بري مستقبالً سالم في عين التينة

اعتبرت أوساط فلسطينية
أنّ عدم تجاوب المجتمع
الدولي مع مطالب
الالجئين بالضغط على
وكالة «أونروا» للتراجع عن
قرارها تقليص تقديماتها
دليل على وجود مؤامرة
إلنهاء مه ّمة الوكالة والدفع
باتجاه إجهاض حقّ العودة
إلى فلسطين بعد تصفية
قضيتها التي يجري العمل
عليها في المرحلة الراهنة
واستيعاب وتوطين
الالجئين الفلسطينيين في
عدد من الدول األوروبية،
في إطار البرامج والخطط
التي وضعتها هذه الدول
لتوطين اآلالف من
النازحين السوريين ولذلك
تكثر زيارات الموفدين
األمميين إلى بيروت
تحت عنوان تفقد أوضاع
النازحين السوريين ،من
دون أن يقدم هؤالء شيئا ً
ملموسا ً لمساعدتهم.

به أو أن نساهم به ،لذلك كان البحث مع دولته اليوم في ما
يمكن اتخاذه من تدابير على الصعيد السياسي ،لكي نعيد
إلى ذهن جميع المسؤولين عن تعطيل الرئاسة في لبنان،
أنّ الحكومة موجودة فقط لتسيير أمور البالد في القضايا
الملحة والمستعجلة ،وليس أن تسير ك ّل أعمال البالد وكأنه
ال مشكلة وال فراغ في سدة الرئاسة األولى ،أو وكأن وجود
الرئيس أو عدمه ال يغير شيئاً».
وتابع« :بحثنا في موضوعين أساسيين مطروحين،
ويعود لدولته بشكل أساسي إيجاد حلول لهما هما :جهاز
أمن الدولة وحالة الشلل المصاب بها ،واتفقنا مع دولته
على وضع هذا الملف في ج��دول أعمال جلسة الحكومة
المقبلة لبحثه وإيجاد حلول له ،أما القضية الثانية فهي
قضية التفتيش المركزي ،الذي يعتبر أهم بداية ممارسة
السلطة الرقابية على أعمال اإلدارات وال��وزارات ،وهو في
حالة الصراع القائمة بين الرئيس وبعض أعضائه ،يتم
تعطيل عمله وال يقوم بدوره ويترك البلد من دون أي رقابة
أو محاسبة».

حزب اهلل :ال ّ
حل �أمام ال�سعودية �إال الت�سليم «الخارجية» ت�ستنكر تفجيرات ا�سطنبول
بالوقائع التي ُر�سمت بالدماء والت�ضحيات
رأى ح��زب الله أنّ «ال��ره��ان على
إخضاع المنطقة واليمن وسورية
وال���ع���راق ه��و ره����ان ف��اش��ل ،وأنّ
السعودية التي راهنت على سياسة
اإلخضاع بالقهر والقوة واالستعانة
ب��األم��ي��رك��ي وت��رس��ان��ة األس��ل��ح��ة
األوروبية والقرارات الدولية والمال
لن يوصلها إلى أي نتيجة ،ألنّ األمور
ال��ي��وم تسير بشكل أو ب��آخ��ر نحو
نقاشات سياسية بغية الوصول إلى
حلول سياسية ،وهذا الذي كنا ندعو
إليه منذ اليوم األول ،وبالتالي ال حل
أم��ام السعودي إال أن يرضخ لهذا
الواقع ،ويسلم بالوقائع التي رسمت
وكتبت بالدماء والتضحيات».

رعد

وف��ي ال��س��ي��اق ،لفت رئيس كتلة
«ال��وف��اء للمقاومة» النائب محمد
رعد ،إلى «موضوع شبكة اإلنترنت
اإلسرائيلية في لبنان» ،وس��أل« :ما
معنى أن يكتشف المسؤولون أنّ
محطات عمالقة لشبكات اإلنترنت
م��وج��ودة منذ أك��ث��ر م��ن  5سنوات
تعمل في هذا البلد ،وتوزع إشتراكات
م��ج��ان��ي��ة ل��م��واق��ع سلطة وأج��ه��زة
أم��ن��ي��ة؟ ،أول���ي���س ذل���ك الس��ت��راق
المعلومات واإلطالع على ك ّل تفاصيل
ما يجري في بلدنا؟» ،مضيفاً« :علينا
أال نخدع أنفسنا ،وعلينا أن نلحظ
ب��أنّ ك � ّل ات��ص��ال خلوي وك��ل شبكة
إنترنت وغيرها من وسائل التواصل
عبر االثير يتتبعها اإلسرائيلي لحظة
بلحظة».
وح��ذر رعد خالل احتفال تأبيني
في بلدة الدوير من «تسلل المخدرات
لفتياننا ال��ذي يبدأ ف��ي مستويات
وينتهي إل���ى م��س��ت��وي��ات أخ���رى»،
مشيرا إل��ى أن��ه «قبل س��ن��وات كان
يتسلل تعاطي المخدرات بين طالب
الجامعات عبر ال��م��زاح والصداقة،
وال�������دس ل��ح��ب��ي��ب��ات ف����ي ب��ع��ض
المشروبات ،لكنه اآلن يتسلل إلى
مدارسنا المتوسطة».
ودق ناقوس الخطر «لما وصلت
إليه األمور في مدارس لبنان» ،داعيا ً
المجتمع والدولة واألجهزة األمنية
والقضائية إلى «رفع الصوت وتحمل
المسؤولية لمحاصرة هذه الظاهرة
وتجفيف منابعها».

فنيش

وخالل لقاء سياسي نظمته جمعية
صور الثقافية االجتماعية وجمعية
األكاديميين في قاعة مطعم شواطينا
في مدينة ص��ور ،دع��ا وزي��ر الدولة

رعد متحدثا ً في الدوير

...وفنيش في صور

لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
إلى «ضرورة انعقاد المجلس النيابي
حرصا ً على مصالح اللبنانيين ،وأن
أي كالم عن أن شغور موقع رئاسة
الجمهورية يوجب تعطيل المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ،ه��و ك�ل�ام ال يستقيم مع
الدستور ،ألن صالحية ودور المجلس
النيابي مسألة منفصلة تماما ً عن أي
مسألة أخرى» ،آمالً في «أن تستجيب
القوى السياسية لضرورات المصلحة
العليا للبنانيين ،بحيث يكون
التعاطي مع مسألة انعقاد المجلس
النيابي كما هو الحال مع الحكومة،
حتى يكون هناك على األق � ّل تفاديا ً
لمزيد من الضرر».

ت��ص��ن��ف ك���ل ع��رب��ي وم��س��ل��م وح��ر
ولبناني وشريف يحب هذه المقاومة
كإرهابي ،فليذهبوا إذا ويقيسوا هذه
المشاعر ،ألنهم لو تمكنوا من إلحاق
األذى المباشر بهذه المقاومة أو من
تغيير معادلة ما خصوصا في سوريا،
ما كانوا وصلوا إلى هذا المستوى».

فضل الله

واس��ت��غ��رب عضو كتلة «ال��وف��اء
للمقاومة» النائب حسن فضل الله،
ب���دوره« ،م��ا تضمنه ال��ق��رار األخير
الذي اتخذته السعودية في إعالنها
أنها ستالحق ك � ّل من يتعاطف مع
المقاومة ولديه عاطفة ومشاعر وحب
لها» ،وق��ال« :لم يقم في أي يوم من
األيام أي سلطان جائر قبلهم بقياس
المشاعر والعواطف ليحاسب عليها،
وما سبقهم عليها أحد من العالمين».
واعتبر خالل احتفال تأبيني في
حسينية بلدة عيترون أنّ هذا «دليل
على الفشل والعجز واليأس ،ألنهم
يريدون بذلك اختبار القلوب التي إن
قاسوها ل��دى أغلب شعوب عالمنا
العربي واإلسالمي لرأوها تتعاطف
وت��ؤي��د ه���ذه ال��م��ق��اوم��ة وتدعمها،
فليذهبوا إذا ويحاسبوا ك ّل الشعوب
العربية».
وأك���د أن «ال ال��والي��ات المتحدة
وال إسرائيل وال أي أح��د وص��ل إلى
مستوى وض��ع شعب بأكمله على
الئحة اإلره��اب ،ولكن نرى اليوم أنّ
ق��رارات المملكة العربية السعودية

صفي الدين

وش �دّد رئيس المجلس التنفيذي
ف��ي ح��زب الله السيد هاشم صفي
الدين ،على «ضرورة أن يعرف بعض
اللبنانيين أنّ المعادالت الجديدة
أصبحت قائمة وثابتة في المنطقة
وق���د ي��ص��ع��ب ع��ل��ى ال��س��ع��ودي أن
يستوعبها ويتعايش معها ،وكذلك
قد يصعب على بعض اللبنانيين أن
يدركوها أو أن يفهموها لضعف أو
عجز أو عناد ،وبالتالي على الجميع
أن يعرفوا أنّ ال��واق��ع الجديد في
منطقتنا وبلدنا أصبح واقعا ً مختلفا ً
ب��م��ف��ردات��ه وس��ي��اس��ات��ه وأول��وي��ات��ه
وأدبياته وب��األه��داف التي يجب أن
ترسم لكل زعيم أو جهة أو حزب أو
قيادة أو أي مستقبل».
ورأى خ�لال احتفال تأبيني في
مجدل زون أنّ «الرهان على إخضاع
المنطقة واليمن وسورية والعراق
ه��و ره���ان ف��اش��ل ،وأنّ السعودية
التي راهنت على سياسة اإلخضاع
بالقهر والقوة واالستعانة باألميركي
وت���رس���ان���ة األس��ل��ح��ة األوروب���ي���ة
والقرارات الدولية والمال لن يوصلها
إلى أي نتيجة ،ألنّ األمور اليوم تسير
بشكل أو بآخر نحو نقاشات سياسية
بغية الوصول إلى حلول سياسية،
وهذا الذي كنا ندعو إليه منذ اليوم
األول ،وبالتالي ال حل أمام السعودي
إال أن يرضخ لهذا ال��واق��ع ،ويسلم
بالوقائع التي رسمت وكتبت بالدماء
والتضحيات».

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين «بشدة التفجير
اإلرهابي الذي استهدف مدينة اسطنبول التركية».
وقالت في بيان« :ها هو وحش اإلرهاب يضرب مجدداً،
حاصدا ً ومصيبا المدنيين ،ومستهدفا ً استقرار وأمن
تركيا».
وإذ أعربت الوزارة «عن مشاعر التضامن مع الشعب
والحكومة التركيين إزاء هذه الجريمة البشعة» ،رأت «أنّ
الرد األمثل على اإلرهابيين المجرمين يكون في توحيد
الجهود على المستويين الدولي واإلقليمي للتصدي
ل�لإره��اب وأدوات���ه ،بغية اجتثاثه بالكامل والقضاء
عليه».
ورح��ب��ت «ب��إع�لان ال��س��ل��ط��ات البلجيكية توقيف
المدعو صالح عبدالسالم ،المشتبه بكونه العقل المدبر
العتداءات باريس اإلرهابية» ،وحيت «جهود األجهزة
األمنية البلجيكية على هذا اإلنجاز النوعي والهام ،الذي
يوجه رسالة قوية وواضحة لالرهابيين ،حيثما وجدوا،
بأنّ يد العدالة ستكون بالمرصاد».
وتابع البيان« :ال ّ
شك في أنّ اإلره��اب أصبح الخطر

األكبر الذي يواجهه العالم اليوم .وهو تحد يطال ال أمن
واستقرار المجتمعات فحسب ،بل اإلنسانية وقيامها في
الصميم .ولذا ،فإنّ المجتمع الدولي مدعو ،أكثر من أي
وقت مضى ،إلى التصدي بشكل تضامني وفعال لالرهاب
بكل أش��ك��ال��ه ،وع��ل��ى مختلف المستويات ،عسكريا ً
وإيديولوجيا ً وتمويلياً».
وختمت وزارة الخارجية بيانها بتأكيد أنّ لبنان «يقف
اليوم في طليعة الدول المنخرطة في الحرب ض ّد اإلرهاب
التكفيري ،وآخر تجلياته كداعش والنصرة وسواها من
التنظيمات الظالمية ،ويأتي انخراطه هذا إيمانا منه
ب��أن ال��ح��رب على اإلره���اب ه��ي ح��رب وج��ود حاسمة.
ولع ّل انطالق آلية الحوار بين لبنان واالتحاد األوروبي
حول مكافحة اإلره��اب ،التي عقدت اجتماعها األول في
بيروت في شباط  ،2016خير مؤشر على األولوية التي
يعطيها لبنان لمكافحة اإلرهاب ،كما وعلى التطابق في
الرؤى بين بيروت وبروكسل بشأن حيوية هذه المسألة
وضرورة تنسيق الجهود إزاءها».

ابراهيم مُك َّر ًما من جمعية «مدرار» في �شوكين:
الأمن ُبنيان متكامل ال يقت�صر على البعد الع�سكري
أكد المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم أنّ األم��ن «ال يقتصر
على البعدين العسكري واألمني ،بل
هو بنيان متكامل يبدأ من العائلة،
الخلية األول��ى للمجتمع ،ويتدرج،
حتى تتكامل حلقاته».
وقال ابراهيم خالل احتفال أقامته
جمعية «م����درار» وم��رك��ز «م���درار»
الطبي في شوكين ـ النبطية تكريما ً
له« :إذا كان البيت والمدرسة يؤديان
دورا ً ت��أس��ي��س��ي�ا ً ف��ي غ���رس ب��ذور
الوطنية والفضيلة في عقول الناشئة
الحس الجماعي
وقلوبها ،وتقديم
ّ
على األن��ان��ي��ة ،ف��إنّ توفير الخدمة
االجتماعية المتعددة الجانب يساعد
ف��ي ردم ال��ه��وة وتضييق هوامش
ال��ص��راع ب��ي��ن ال��ط��ب��ق��ات ،ويجعل
المجتمع أكثر استقرارا ً وأم��ان�اً .إنّ
األمن االجتماعي المتكافل هو احدى
الركائز االساسية لألمن بمفهومه
العام .وهو ما ينبغي ايالؤه االهمية
التي يستحق».
وأض������اف« :إنّ وج����ود م����درار
وم��ث��ي�لات��ه��ا ال��ت��ي ي��ش��رف عليها
متطوعون م��ن مختلف القطاعات
حب العطاء والخدمة ،يجب
يحدوهم ّ
أن يكون حافزا ً للمواطنين ليتفهموا
بشكل أعمق دور هذه الجمعيات في
بلورة الوعي االجتماعي وااللتزام
ب��اإلن��س��ان ،ك � ّل أن��س��ان .أملنا كبير
في أن تكون م��درار أكثر من جمعية

بري تسلم ابراهيم درعا ً تقديرية
خ��ي��ري��ة ،وت��ص��ب��ح ح��ص��ن �ا ً منيعا
م��ن ح��ص��ون ال��خ��دم��ة االجتماعية
والخيرية في هذه المنطقة العزيزة
من جنوبنا الحبيب».
وتابع« :إنّ ما ستقوم به الجمعية
ليس بعيدا ً أو غريبا ً عن قيم أبناء
ال��ج��ن��وب ورس��ال��ت��ه��م االن��س��ان��ي��ة
وال��ت��ن��وي��ري��ة ،ه��ذا ال��ج��ن��وب ال��ذي
خ��رج منه رج��ال طبعت مسيرتهم
السياسية الدعوة إلى قيام الدولة
الحديثة ،وأعني هنا دولة الرئيس
نبيه بري ال��ذي كان رائ��دا ً في دعم
ال��م��ش��اري��ع التطويرية وال��ب��رام��ج

اإلنمائية على مساحة ك� ّل الوطن،
س���واء ت��ل��ك ال���ص���ادرة ع��ن مجلس
ال���ن���واب ،أو م��ن خ�ل�ال ال���ق���رارات
الحكومية .أم��ا أب��ن��اء الجنوب فال
ينسون األيادي البيضاء التي كانت
سندا ً لهم في أحلك الظروف وأدقها،
فهي التي حملت البندقية لتحرير
األرض من العدو اإلسرائيلي ،في
وقت كانت تحمل راية إعادة البناء
في هذه المنطقة الغالية .ولم تأل
جهدا ً من أج��ل تمتين حالة الوئام
والوفاق بين كل مكوناته في إطار
العيش المشترك بحرية وكرامة».

