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سياسة

رسائل
إلى المحرر
بلدية بيروت
ورد ف ــي "األخـ ـب ــار" ()2015/4/16
م ـ ـقـ ــال ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت زي مــا
هـ ـ ــي" ت ـض ـم ــن املـ ـ ـق ـ ــال ال ـك ـث ـي ــر مــن
االفـتــراءات ومجافاة للموضوعية
وتضليل لـلــرأي الـعــام وس ــوء فهم
لكيفية وضع املوازنات اضافة الى
مـحــاكـمــة ال ـنــوايــا واح ـ ــداث الـفــرقــة
ب ــن ابـ ـن ــاء ال ـص ــف الـ ــواحـ ــد .لــذلــك
ً
ن ـح ـت ـفــظ ب ـح ــق ال ـ ــرد كـ ــامـ ــا ح ــول
ك ــل م ــا ورد ،وسـنـضــم امل ـقــالــة ومــا
حوت من افتراءات الى ملف دعوى
القدح والــذم التي سبق ان تقدمنا
بـهــا ضــد صحيفتكم .ونــؤكــد أننا
ف ــي ت ـيــار املـسـتـقـبــل وحـ ــدة واح ــدة
ال ي ـف ــرق بـيـنـنــا اي كـ ــام م ـغــرض،
وي ـه ـم ـنــا ان ن ـش ـيــر الـ ــى ان ك ــل مــا
ي ـت ــم م ــن ان ـ ـجـ ــازات ومـ ـش ــاري ــع فــي
مدينة بيروت هو خدمة للعاصمة
واهلها ،وانجازات املجلس البلدي
واض ـ ـحـ ــة وضـ ـ ــوح ال ـش ـم ــس وت ـتــم
بــالـتـنـسـيــق م ــع ن ـ ــواب وف ـعــال ـيــات
واه ــل ب ـيــروت وف ــي مـقــدمـهــم دولــة
الرئيس سعد الحريري.
رئيس المجلس
البلدي لمدينة بيروت
الدكتور المهندس بالل سليم حمد

♦♦♦

ال صراع سنيًا شيعيًا
ال يمكن للنظام امللكي السعودي أن
ي ـكــون م ــع امل ـق ــاوم ــات ض ــد امل ـشــروع
األم ـي ــرك ــي ال ـص ـه ـيــونــي ،ألن حـكــام
اململكة ينتمون الى الحركة الوهابية
الـ ـت ــي حـ ــاربـ ــت مـ ــع االمـ ـب ــراط ــوري ــة
البريطانية ومع نابوليون بونابرت
عندما غزا مصر وبالد الشام أواخر
القرن الثامن عشر ،وبعد ذلك ّ
تعرف
اب ـ ــن ع ـب ــد الـ ــوهـ ــاب ال ـ ــى م ـح ـمــد بــن
سـعــود ال ــذي بــايـعــه وقـبــل بشروطه
ال ــداعـ ـي ــة الـ ــى االرت ـ ـبـ ــاط ب ــامل ـش ــروع
ال ـبــري ـطــانــي تـمـهـيـدًا إلق ــام ــة سلطة
ل ــه ع ـل ــى ك ــام ــل نـ ـج ــد ،وق ـ ــد ت ــم ذل ــك
عـنــدمــا دعـمـتـهـمــا بــريـطــانـيــا بــاملــال
وال ـســاح .مــن هنا يحق لكل مقاوم
ـودي
ع ــرب ــي م ـق ــاوم ــة ال ـخ ـي ــار ال ـس ـعـ ّ
مــن دون خشية مــن الـصــراع السني
ـ ـ ـ ـ الـشـيـعــي ،فــالـشـخـصـيــات السنية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة املـ ـق ــاوم ــة لــإم ـبــريــال ـيــة
املتوحشة أشهر من أن ُي ّ
عرف عنها،
ً
ف ـض ــا ع ــن أن ن ـحــو ن ـصــف ضـبــاط
السوري على األقل
الجيش
وجنود
ّ
ّ
مــن أه ــل الـســنــة؟ مــن ح ــق كــل مـقــاوم
أن يـ ّ
ـرحــب بــأي جـهــة تــدعــم املـقــاومــة
الـعــربـيــة ،مــا دام يعلم ب ــأن الـصــراع
ط ــوي ــل م ــع م ـح ــور ت ـ ّ
ـوس ـع ــي دم ــوي
اسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي ،وي ـ ـعـ ــرف كـ ــل ف ـح ــوى
وص ـ ّـي ــة ب ــن غ ـ ــوري ـ ــون ،وي ـع ـل ــم ب ــأن
الـ ـخـ ـط ــن األزرق ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـج ــاثـ ـم ــن فــي
العلم الصهيوني "على نجمة داوود
ّ
السداسية" ،ما هما سوى إشارة الى
النهرين العربيني ،الفرات والنيل.
مــن هـنــا نـقــول لـشـبــاب أقـنـعــوه منذ
عــام  2005بواسطة التغرير بــه بأن
ً
هــاال شيعيًا سيولد ليحكم العالم
العربي بأسره .إنها خدعة لتقويض
مشروع املقاومة .عودوا الى نضاالت
ع ـف ـي ــف ال ـط ـي ـب ــي وي ـح ـي ــى س ـك ــاف،
ونـ ـض ــاالت ع ـبــد الـح ـمـيــد والــرش ـيــد
واألمـيــر شكيب ّ أرس ــان .عــودوا الى
شعر عمر الزعني ،والى روح معركة
املالكية عام  ،1947التي خاضها ابن
صـيــدا الشهيد مـعــروف سعد جنبًا
الــى جنب مــع الشهيد محمد زغيب
اب ــن بعلبك ضــد عـصــابــات األرغ ــون
أن
والشتيرن الصهيونية ،وتذكروا ً
أجدادكم وآباءكم ساهموا مساهمة
فـعــالــة فــي إس ـقــاط اتـفــاقـيــة  17أيــار
 1983مع العدو ،وتأكدوا أن املقاومة
ستعود الى رونقها التعددي.
ريمون ميشال هنود

في الواجهة

حوار عين التينة:

الرؤوس الحامية تساوي
االقدام الباردة
انقضت عشر جوالت من
الحوار بينهما ،من غير ان
يبرر تيار المستقبل وحزب
الله اعجوبة استمراره
سوى تنفيس االحتقان .باتا
يختلفان على كل شيء
تقريبًا في الداخل والخارج،
ويتصرفان وفق معادلة:
رؤوس حامية تساوي
اقداما باردة
نقوال ناصيف
رغم قلقه من نبرة التصعيد املتبادل
بني تيار املستقبل وحــزب الله بازاء
اح ـ ـ ــداث ال ـي ـم ــن وال ـ ـنـ ــزاع ال ـس ـع ــودي
ـ ـ ـ ـ االي ــران ــي ،ال يـ ــزال رئ ـيــس مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه بـ ــري ي ـت ـمـ ّـســك بـقـشــة
الـحــوار الــدائــر بــن الطرفني ،ويجزم
بثباته واستمراره .بانقضاء الجلسة
ال ـعــاشــرة م ـنــه ،ثـ ّـبــت يقينه ب ــأن كال
منهما ال يسعه التخلي عن الحوار،
وقـ ــال امـ ــام زواره« :س ـي ـظــل ال ـحــوار
قــائ ـمــا ،ون ـحــن نـبـصــر كــل مــا يجري
من حولنا ال يسعنا اال ان نمشي مع
الحائط ونقول يا رب السترة».
مع ذلك ،ال يخفي بري عدم ارتياحه
الـ ــى ال ـط ــرف ــن ي ــرف ـع ــان ،ج ــول ــة بـعــد
اخ ــرى مــن ال ـحــوار ،لهجة التصعيد
واالت ـ ـهـ ــامـ ــات وال ـت ـش ـه ـيــر امل ـت ـب ــادل.
يجيب محدثيه ان تــراكــم الحمالت
يـبـ ّـرر الـتــوجــس ،خصوصا وان ثمة
افـ ــرقـ ــاء عـ ــن ي ـم ــن تـ ـي ــار ا ّمل ـس ـت ـق ـبــل،
وفي صفوفه بالذات ،يحضون على
وقف الحوار فورًا والتحريض عليه.
ع ـل ــى ان مـ ـص ــدر اط ـم ـئ ـن ــان ــه يـكـمــن
ف ــي اص ـ ـ ــرار ك ــل م ــن ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
الـحــريــري واالم ــن الـعــام لـحــزب الله
الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه ـ ـ ـ ـ وه ـمــا في
قـلــب الـحـمــات تـلــك ـ ـ عـلــى اسـتـمــرار
الجلوس الى طاولة واحدة.
ع ـلــى ط ــرف نـقـيــض م ــن ق ـلــق رئـيــس

امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ،ي ـس ـت ـخ ـل ــص م ـت ـص ـل ــون
بسفراء عــواصــم غربية ب ــارزة بضع
مالحظات عن تقويمهم لحوار تيار
املستقبل وحزب الله:
اوالها ،اطراء التواصل بني الفريقني
م ــا دام يـبـقــي ل ـب ـنــان خـ ــارج اح ـتــدام
الـ ـن ــزاع االق ـل ـي ـمــي ،وي ـح ـيــد ب ــه عـنــه.
ورغم ارتفاع نبرة التصعيد بينهما
ف ــي االســاب ـيــع االخـ ـي ــرة ،اال ان املـهــم
ف ــي م ــا ي ـف ـعــان ويـ ـث ــاب ــران ع ـل ـيــه :ال
ي ــزاالن يـتـحــدثــان ،ويـجـلـســان وجهًا
لوجه ،ويحترمان مواعيد الجوالت
وم ـس ـت ــوى ال ـت ـم ـث ـيــل ف ـي ـهــا وجـ ــدول
ّ
يتسببا بعد ،تحت وطأة
االعمال .لم
اتساع انقسام موقفيهما من النزاع
اليمني والعداء السعودي ـ ـ االيراني،
ب ـت ـع ـط ـيــل اي مـ ــن ج ـ ـ ــوالت الـ ـح ــوار
او عــرقـلـتـهــا ،او توقفهما عـنـهــا ،او
الخروج بعدها بموقف معلن يهدد
دوام هذا الحوار.
ثــانـيـهــا ،ان مــن غـيــر املـتــوقــع انبثاق
ع ـنــاصــر ت ـســويــة ب ــن امل ـت ـح ــاوري ــن،
او ال ــذه ــاب ال ــى اب ـعــد م ــن الـتــواصــل
اآلنــي في مواكبة الغليان االقليمي.
ال يتعدى جــدول اعمالهما الخوض
فــي الـشــق االم ـنــي ح ـص ـرًا ،والتركيز
عـلــى االس ـت ـقــرار الــداخـلــي وال ـحــؤول
دون اي ع ــام ــل ل ـت ـف ـل ـتــه ،وم ـح ــاول ــة
اقتراب احدهما من اآلخر من تعريف
مشترك لالرهاب الذي يجبهه لبنان
بـغـيــة الـتــوصــل ال ــى ت ـصـ ّـور مشترك
مل ــواج ـه ـت ــه .وقـ ــد ال ي ـك ــون امل ـط ـلــوب
مـ ـنـ ـهـ ـم ــا سـ ـ ـ ــوى ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة
الحاضرة.

الحريري ونصرالله
مصران رغم الحمالت
على استمرار الجلوس
الى طاولة واحدة

يــاحــظ الـسـفــراء ايـضــا ان الطموحات
ال ـتــي يـبــديـهــا ال ـطــرفــان مــن حــوارهـمــا
متواضعة ،وربما اكثر مما يجب .منذ
الجولة االولى في كانون االول املاضي،
ل ـ ــم ي ـ ـخـ ــرج ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل وح ـ ــزب
ال ـلــه س ــوى بتفاهمهما عـلــى تنفيس
االح ـت ـقــان ومـنــاقـشــة خـطــط امـنـيــة في
البقاع الشمالي وبيروت ،ورفع الغطاء
عن اي مخل او مرتكب ،وسبل تسهيل
عمل حكومة الرئيس تمام سالم.
ثالثها ،مــن املـبــالــغ بــه االعـتـقــاد بأن
الفريقني سيخوضان في انتخابات
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ك ـمــا يــوح ـيــان.
بــل يـبــدو االسـتـحـقــاق هــو سـقــف ما
ي ـت ــداوالن ــه ،وك ــل مـنـهـمــا ي ـعــرف انــه
ال يسعه الـتـفـ ّـرد بـقــرار الــرئــاســة ،وال
االث ـن ــان مـعــا كــذلــك ،مــن دون وجــود
الـ ـش ــري ــك امل ـس ـي ـح ــي اوال ،والـ ـظ ــرف
االقـلـيـمــي امل ــائ ــم لـلـبـحــث جــديــا في
انتخاب الرئيس ثانيا.
يـ ـكـ ـش ــف ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــراء اي ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ـ ـ ــن ان
االس ـت ـح ـقــاق ل ــم ي ـعــد ف ــي رأس سلم
اح ــادي ـث ـه ــم م ــع ال ــزع ـم ــاء واالف ــرق ــاء
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،وي ـك ـت ـف ــون ف ــي مـعـظــم
االح ـي ــان بــالـتــركـيــز عـلــى االس ـت ـقــرار
ال ــداخ ـل ــي وت ـض ــام ــن ح ـك ــوم ــة س ــام
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــراره ـ ــا ك ـم ـم ـث ــل ل ـل ـشــرع ـيــة
اللبنانية في غياب رئيس الدولة.
رابـ ـعـ ـه ــا ،ان حـ ـ ــوار تـ ـي ــار املـسـتـقـبــل
وحزب الله يرسل اشارات متناقضة
في وقت واحد :يحاور قادة الطرفني
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرؤوس ح ـ ــام ـ ـي ـ ــة ،وك ـ ـ ـ ــل م ـن ـه ـم ــا
ّ
يتصرف على انه ليس محايدا حيال
ما يجري في املنطقة بــازاء الصراع
االيراني ـ ـ السعودي ،بل منخرط في
حملة حليفه االقليمي ،فيما االرض
تحت اقدامه هادئة وقادرة من خالل
طــاولــة ال ـحــوار على منع اي زعزعة
لــاس ـت ـقــرار ،او اض ـط ــراب يـنـجــم عن
االشتباك االقليمي.
بــات االس ـت ـقــرار يطبع حـكــومــة ســام
اكثر من اي وقت مضى ،ويضعها في
منأى عن انقسام الطرفني الرئيسيني
ف ـي ـه ــا حـ ـي ــال احـ ـ ـ ــداث الـ ـيـ ـم ــن .مـ ــا ان
يصبح الوزراء خارج مجلس الوزراء
حـتــى يـعــود كــل منهم ال ــى ســربــه في
ال ـخ ـي ــار االق ـل ـي ـم ــي ،وي ـط ـل ــق ال ـع ـنــان

ل ــه ف ــي مــواج ـهــة ال ـفــريــق اآلخـ ــر .على
نحو مماثل ،تمكنت حكومة الرئيس
نـجـيــب مـي ـقــاتــي م ــن ام ـ ــرار الـسـنـتــن
االول ـيــن مــن الـحــرب الـســوريــة عامي
 2011و 2012بحد ادنى من االضــرار،
بـ ــال ـ ـتـ ــزام وزرائ ـ ـ ـهـ ـ ــا سـ ـي ــاس ــة الـ ـن ــأي
بالنفس الــى طــاولــة مجلس ال ــوزراء،
والتفلت منها خارجه.
خ ــام ـس ـه ــا ،ب ــن الـ ـسـ ـف ــراء ال ـغــرب ـيــن

تقرير

العالقون في السعودية :أغيثونا
رضوان مرتضى
فوجئ سائقو الشاحنات العالقون في
السعودية بــإعــان وزيــر الــزراعــة أكــرم
ّ
شهيب اسـتـعــداد الحكومة اللبنانية
ً
إلعادتهمّ ،غاسال يديه من املسؤولية
األكبر املتمثلة في استعادة الشاحنات
املشكلة في ملعب
والبضائع ،وواضعًا
ّ
الشركات التي يجب أن تتكفل بنقلهم،
ولـكــن غ ــاب عــن ب ــال شـهـ ّـيــب أن معظم
الـشــاحـنــات املحتجزة تـعــود ملكيتها
ّ
للسائقني .هكذا يتوزع نحو  ١٧٠سائقًا
لبنانيًا بني جدة والرياض وضبا ،في
انتظار الفرج ،منذ نحو ثالثة أسابيع
بـعــدمــا ُم ـن ـعــوا م ــن دخـ ــول األردن إثــر
سـيـطــرة «جـبـهــة الـنـصــرة» عـلــى معبر
نصيب الحدودي بني سوريا واألردن.
أحد السائقني العالقني في السعودية،

السائقون أوضحوا
لشهيب أن معظم
الشاحنات المحتجزة
تعود ملكيتها لهم
حـ ـس ــن مـ ـحـ ـم ــد ،ق ـ ـ ــال ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»:
«ت ــواصـ ـل ــت مـ ــع ال ـ ــوزي ـ ــر ش ـه ـ ّـي ــب كــي
ّ
أصـحــح لــه معلوماته ب ــأن الشاحنات
ليست للشركات وأن مشكلتنا ليست
في تذكرة العودة إلــى لبنان ،إنما في
تـ ــرك أرزاق ـ ـنـ ــا وأم ــاك ـن ــا ال ـخ ــاص ــة من

شــاح ـنــات وب ـض ــائ ــع» .وأش ـ ــار إل ــى أن
«ال ـت ـ ّـج ــار م ـس ـت ـع ـ ّـدون ل ـت ـحـ ّـمــل نصف
ال ـت ـك ـل ـفــة م ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة»،
م ـبــديــا اس ـت ـغ ــراب ــه م ــن «الـ ــدولـ ــة الـتــي
ـدوالرات على محكمة
تــرمــي مــايــن الـ ـ
ّ
دولية لن ُت ّ
قدم أو تؤخر ،بينما تعجز
عن أن تدفع  ٥٠٠ألــف دوالر لنقل ١٧٠
شاحنة» .ونقل عن الوزير ّ
شهيب قوله
ّ
إن «ال ـح ـكــومــة ت ـتــابــع قـ ّـصـتـكــم ومــش
تاركينكم» ،مشيرًا إلى أن هذه الكلمات
«لـ ـيـ ـس ــت سـ ـ ــوى ُح ـ ـقـ ــن م ـ ــورف ـ ــن كــي
ُيسكتنا» .حال حسني محمد ينسحب
معظم السائقني العالقني هناك،
على
ُ
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ً
ُ
إلــى منطقة ضـبــا ،لكونها تضم مرفأ
ّ
للعبارات التركية واملصرية واألردنية،
ُ
ً
أمــا في أن ترسل الحكومة اللبنانية
ع ـ ّـب ــارة لـنـقـلـهــم ،لـكـنـهــم ل ــم يـحـصـلــوا

سـ ـ ــوى عـ ـل ــى الـ ـتـ ـس ــوي ــف واملـ ـم ــاطـ ـل ــة.
وكـ ـش ــف ال ـس ــائ ـق ــون ل ـ ـ «األخ ـ ـب ـ ــار» أن
«السفير اللبناني والجالية اللبنانية
في السعودية أرسلوا مبلغ  ٤٠٠ريال
سـ ـع ــودي ل ـكــل س ــائ ــق ،أي م ــا ُي ـع ــادل
 ١٢٠دوالرًا» .وبــرغــم تقدير السائقني
ل ـهــذه املـ ـب ــادرة ،إال أن أح ــده ــم رأى أن
«الحكومة اللبنانية ُت ّ
صر على إهانة
السائقني بتركهم ملصيرهم مــن دون
أي اكتراث ألمر عائالتهم» ،مشيرًا إلى
ّ
مسألة مهمة تتعلق بـ«عائالتنا الذين
بــاتــوا فــي وضــع صـعــب ،لـكــون قوانني
ّ ُ
السعودية تحظر تحويل األم ــوال ملن
ال يـحـمــل إق ــام ــة ،وبــالـتــالــي ال يمكننا
ـوال ل ـع ــائ ــات ـن ــا» .ت ـجــدر
إرسـ ـ ــال األم ـ ـ ـ ـ ُ
عيدت شاحنات كانت
أ
اإلشارة إلى أنه
ُ
آتية من اإلمارات ،كما أعيدت شاحنات
كانت آتية من الكويت عبر السعودية.

