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المشهد السياسي

العلن
استياء إسرائيلي من حكومة لبنان
الـ ــى ذل ـ ــك ،وفـ ــي تــوق ـيــت الفـ ــت يصعب
ال ـف ـصــل ب ـي ـنــه وبـ ــن ال ـح ـم ـلــة املـفـتـعـلــة
أخيرًا ضد حزب الله ،خارجيًا وداخليًا،
أعــربــت تــل أبيب أمــس عــن «استيائها»
مــن الحكومة اللبنانية ،المتناعها عن
مواجهة الحزب.
السفير اإلسرائيلي لــدى األمــم املتحدة،
دانـ ـ ـ ـ ــي دانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ،أشـ ـ ـ ـ ــار فـ ـ ــي رس ــالـ ـت ــن
متطابقتني وجههما الــى األم ــن العام
للمنظمة الــدول ـيــة ب ــان كــي م ــون ،وإلــى
أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس األم ـ ـ ــن ،ال ـ ــى اس ـت ـيــاء
إسرائيل من الحكومة اللبنانية وقوات
«ال ـيــون ـي ـف ـيــل» واألم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،لـعــدم
مواجهة حزب الله.
وأوضح دانون أنه خالفًا للقرار الدولي
 ،1701فإن «الحكومة اللبنانية ال تعمل
شيئًا مــن أج ــل مـنــع أنـشـطــة ح ــزب الله
ف ــي جـ ـن ــوب ل ـب ـن ــان .ف ـع ـنــاصــر ال ـح ــزب
امل ـس ـل ـحــون ،يـتـجــولــون بـكــل حــريــة في
ـدال
املـنــاطــق الجنوبية اللبنانية» .و»ب ـ ً
مــن الـعـمــل ضــد ال ـخ ــروق الـتــي ينفذها
ع ـنــاصــره ،ت ـ ّ
ـدس األم ــم املـتـحــدة رأسـهــا
وأك ــد أن
فــي الـتــراب وال تحرك ساكنًا»ّ .
«إسرائيل من جهتها ستواصل التمسك
وتنفيذ سياسة صفر صبر إزاء أي عنف
يمارس ضدها».
وأرفـ ـ ـ ــق دانـ ـ ـ ــون رس ــال ـت ـي ــه ب ـقــائ ـمــة من
املعطيات قــال إنها توثق لخروق حزب
الله في جنوب لبنان عام  .2015وبحسب
املعطيات ،سجلت إسرائيل  2374خرقًا،
مع توثيق  1079حالة تجول ملسلحني
بكل حــريــة فــي الـجـنــوب اللبناني ،بما
يخالف القرار  ،1701إضافة الى توثيق
 589حالة تجاوز للخط األزرق ،كما جرى
تــوثـيــق  653حــادثــة نـفــذ فيها عناصر
حزب الله دوريات على طول الحدود ،من
بينها حادثتان شنت خاللهما هجمات
ضد األراضي اإلسرائيلية.
يشار الى أن دانــون كان قد وجه سابقًا
رســالــة الــى األم ــن الـعــام لــأمــم املتحدة
طالبه فيها بإدانة التهديدات الصادرة
عن األمني العام لحزب الله ،السيد حسن
نـصــرالـلــه ح ــول ح ــاوي ــات األمــون ـيــا في
خليج حيفا ،ألن «كارثة استهداف خليج
ح ـي ـفــا ،إذا ح ـص ـلــت ،فـسـتـقـتــل ع ـشــرات
اآلالف ،وسـتـصـيــب أك ـثــر مــن 800.000
آخ ــري ــن» .وق ــد اس ـت ـجــاب ب ــان ك ــي مــون
سريعًا للطلب اإلسرائيلي ،وصــدر عنه
بـيــان إدان ــة .أمــا الــرســالـتــان الحاليتان،
وت ــوثـ ـي ــق «الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروق» واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــراب عــن
االستياء من الحكومة اللبنانية ،فتأتي
بال سبب ظاهر.

ّ
جنبالط يحذر من سياسة لإلطاحة بلبنان:
وقف المساعدات حصار اقتصادي مسيء
مـ ــع ازديـ ـ ـ ـ ــاد ح ـ ـ ـ ّـدة الـ ـت ــوت ــر ال ـس ـيــاســي
وال ـ ـتـ ــراشـ ــق اإلع ـ ــام ـ ــي بـ ــن فـ ــريـ ــق 14
آذار ووس ــائ ــل اإلعـ ــام املـحـســوبــة على
السعودية من جهة ،وفريق املقاومة في
لبنان من جهة ثانية ،بدأت ّ
الحدة تنتقل
ت ــدري ـج ــا إلـ ــى ال ـ ـشـ ــارع .وب ـ ــدا ال ـف ـيــديــو
الساخر األمــن العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله الــذي عرضته قناة «أم.
بي .سي» ،محاولة ّ
لجر جمهور املقاومة
نحو ّ
ردات فعل غرائزية يمكن للخصم
ّ
التحركات التي
استثمارها ،بعد فشل
حاول الوزير أشرف ريفي قيادتها بعد
إطــاق الــوزيــر السابق ميشال سماحة.
وقــد حصل إعــام السعودية فــي لبنان
ّ
وخــارجــه على مــادة إضافية تمكنه من
زيــادة التوتر ،بعدما جابت مجموعات
من الشبان شــوارع محيطة بالعاصمة
على الدراجات النارية ليل السبت بعد
ظهور الفيديو  ،تزامنًا مع إطالق بعض
الغوغاء شعارات مذهبية وتحريضية
ســرعــان مــا انـتـشــرت تسجيالتها على
وسائل التوصل االجتماعي.
أتت هذه التطورات على خلفية الحمالت
ال ـتــي أطـلـقـتـهــا ال ـس ـعــوديــة وحـلـفــاؤهــا
قبل نحو أسـبــوع ضــد اللبنانينيّ ،عبر
اإلع ــان عــن وقــف الــدعــم املــالــي املتوقف
ً
أص ــا عــن الـقــوى العسكرية اللبنانية،
ً
وصــوال إلى طرد لبنانيني من الخليج،
ومـ ـح ــاول ــة ت ـح ـم ـيــل حـ ــزب ال ـل ــه ووزيـ ــر
الخارجية جبران باسيل املسؤولية عن
الخيارات السعودية.
ّ
وع ـلــى رغ ــم ال ـت ـحــريــض ،وت ـفــلــت بعض
الـغــوغــاء لـســاعــات لـيــل الـسـبــت ـ ـ األح ــد،
ّ
إل أن ال ـغــال ـب ـيــة الـعـظـمــى م ــن جـمـهــور
ّ
ّ
املقاومة لم تنجر إلى ردود فعل في ظل
الـجـهــد ال ــذي تـبــذلــه ق ـي ــادات ح ــزب الله
وحركة أمل .
وفيما يستمر التحريض على حزب الله
مذهبيًا ،بدأت ردود مسؤولني في الحزب
تخرج تباعًا .إذ رأى نائب االمــن العام
للحزب الشيخ نعيم قاسم أن «مشكلة
ال ـس ـعــوديــة مـعـنــا أن ـن ــا ح ــررن ــا أرض ـنــا
مــن دون حاجة إلــى أحــد ،وأنـنــا أفشلنا
املشروع التكفيري في املنطقة ،ونجحنا
فــي وأد الـفـتـنــة املــذه ـب ـيــة» .ووص ــف ما
تقوم به السعودية بأنه «ضغط العاجز،
لـكـنـنــا ل ــن نـتــأثــر ب ـهــذه ال ـض ـغــوط ،وكــل
النتائج السلبية ستكون موجهة إليهم
وإل ــى جماعتهم» .واعـتـبــر رئـيــس كتلة
الــوفــاء للمقاومة النائب محمد رعــد أن

كاف وبمثابة اعتذار (مروان طحطح)
جنبالط :بيان الحكومة ٍ

«االستعراضات والعنتريات والتطاول
واملس بالكرامات والحكي عن القيادات
التي ال مثيل لها في كل تاريخ بلدانكم،
هذا األمر ال ينفعكم على اإلطالق .عليكم
أن تخجلوا وأن تعتذروا إلــى األمــة من
ك ــل فـشـلـكــم» .وت ــاب ــع« :تـسـتـطـيـعــون أن
تـضـلـلــوا أمـثــالـكــم واألغ ـب ـيــاء والحمقى
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـ ـ ــرون لـ ـك ــم وج ـ ـ ـ ـ ــودًا ف ـ ــي ه ــذه
امل ـن ـط ـقــة ،أمـ ــا ن ـحــن ف ـن ـعــرف ـكــم ون ـعــرف
طـبـيـعـتـكــم ونـ ـع ــرف س ـقــوف ـكــم ون ـعــرف

رعد :إذا أصر البعض
فسنتعامل معه
على أنه شريك للعدو
وعاصفة حزمهم
ّ
حولناها إلى فتات ورماد

املــدى الــذي تستطيع أيديكم أن تطاله،
فــا تـتـطــاولــوا .ح ــذار مــن الـتـطــاول على
مقاومتنا» .وأضــاف« :إذا أصر البعض
فسنتعامل معه على أنــه شريك للعدو
اإلسرائيلي ،ونحن ال نخاف صراخًا وال
يتوعدنا أحــد بالقوة وال ـحــزم .عاصفة
حزمهم ّ
حولناها إلى فتات ورماد».
م ــن ج ـه ـتــه ،أشـ ــار بــاس ـيــل ف ــي بــرنــامــج
«األس ـ ـبـ ــوع ف ــي س ــاع ــة» إلـ ــى أن «ك ــام
رئيس الحكومة تمام سالم عن ارتكابنا
غلطة فــي السياسة الخارجية ال يمثل
ل ـب ـنــان وال س ـيــاســة ال ـح ـك ــوم ــة» .وق ــال:
«في سياسة الحكومة ال يجب أن نكون
مـ ــع امل ـ ـحـ ــور اإلي ـ ــران ـ ــي وال مـ ــع امل ـح ــور
ّ
ّ
نصوت في
السعودي» ،مؤكدًا «أننا لم
القمة العربية باالمتناع ،بل امتنعنا عن
التصويت ولم ّ
نمس باإلجماع العربي،
وعندما ذهب القرار في املؤتمر العربي
إلـ ـ ــى مـ ـك ــان ب ـع ـي ــد س ـح ـب ـنــا أن ـف ـس ـن ــا».
وكـ ـش ــف أن «هـ ـن ــاك وزيـ ــريـ ــن أب ـل ـغــانــي
أن ـه ـمــا يـطـلـقــان ال ـن ــار الـسـيــاسـيــة عـلـ ّـي
ألنهما ال يستطيعان استهداف رئيس
الـحـكــومــة ال ــذي نـسـقــت مـعــه امل ــواق ــف»،
ّ
مــؤك ـدًا أن «أول مــن يتضرر مــن املوقف

ال ـس ـعــودي ه ــو س ــام ون ـه ــاد املـشـنــوق،
وهــذا األمــر أتفهمه» .واعتبر أن «هــدف
البعض أن يقول للسعودية إن (رئيس
تكتل التغيير واإلصالح) العماد ميشال
عون سيأخذ لبنان إلى إيران إذا انتخب
رئـيـســا بــدلـيــل مــواقــف وزي ــر الخارجية
الـتــي يفسرونها كما يــريــدون» ،مشيرًا
إلـ ـ ـ ــى أن «ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك غـ ـيـ ـظ ــا م ـع ـي ـن ــا ل ــدى
ْ
ال ـس ـع ــودي ــن ،ول ـك ــن ه ـن ــاك ش ــيء ق ــد ال
يمكننا أن نقدمه للسعودية».
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،أط ـلــق ال ـنــائــب ولـيــد
جـنـبــاط مــوقـفــا الفـتــا أم ــس ،إذ رأى أن
وقف املساعدات العربية للبنان وتجميد
ال ـه ـبــة ال ـس ـع ــودي ــة لـلـجـيــش الـلـبـنــانــي،
ب ـم ـثــابــة «ح ـص ــار اق ـت ـص ــادي ل ـل ـب ـنــان»،
منبها إلى ان «حصار لبنان اقتصاديا
يفقر كــل اللبنانيني ،ولــن يـفـيــد .إال إذا
ك ــان ــت ه ـن ــاك س ـيــاســة ت ــرس ــم لــاطــاحــة
باالستقرار اللبناني وبالكيان اللبناني.
تـجـمـيــد ال ـهـبــة لـلـجـيــش الـلـبـنــانــي غير
مفيد .اتفقنا أن هــذا الجيش بالتعاون
مــع اململكة ومــع ال ــدول الـكـبــرى يحارب
اإلرهـ ـ ــاب وق ــد ق ــام ب ــإن ـج ــازات ك ـب ـيــرة».
وفي مقابلة مع قناة «اورينت» السورية
املـعــارضــة ،وصــف وقــف املـســاعــدات عن
الـجـيــش الـلـبـنــانــي «ف ــي ه ــذه الـلـحـظــة»
بـ»املسيء» .ولفت إلى ان بيان الحكومة
اللبنانية بشأن السعودية و»اإلجـمــاع
كاف و»بمثابة اعتذار» ،منبهًا
العربي» ٍ
إلى أنه «إذا كان البعض يظن بأن حزب
الله سينسحب من سوريا نتيجة بعض
املواقف العربية ،فلن ينسحب» .وقال إن
ح ــزب ال ـلــه «يـمـثــل الـسـيــاســة اإليــران ـيــة،
لكن الــرد على املؤسسات اللبنانية هو
إضعاف للمؤسسات وإضعاف للدولة.
تجميد السالح وتجميد املساعدات هو
إضعاف للدولة ،هم (حــزب الله) سوف
يـسـتـفـيــدون مــن ه ــذا األمـ ــر» .وردًا على
س ــؤال ق ــال إن «ه ـن ــاك سـيــاســة تمليها
إيـ ـ ــران ع ـلــى حـ ــزب الـ ـل ــه ،وهـ ــو جـ ــزء من
منظومة إيرانية في لبنان .يقوم بهذه
السياسة ( )...لكن هذا أمر أكبر من طاقة
اللبنانيني».
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـن ــه ،ق ـ ــال إن «ال ـ ـحـ ــوار
ال ـس ـع ــودي ـ ـ االي ــران ــي م ـف ـيــد ،وال ـح ــوار
الـ ـع ــرب ــي ـ ـ ـ اإلي ـ ــران ـ ــي ض ـ ـ ـ ـ ــروري» .وع ــن
استقالة ريفي ،اعتبر أنها مزايدة على
ال ـحــريــري ،و»ه ــذا غـيــر مـفـيــد ،بالعكس
ال ـت ـض ــام ــن م ــع س ـع ــد الـ ـح ــري ــري مـفـيــد
أكثر».

تقرير

بعد  41عامًا ...صيدا نصفها لمعروف
آمال خليل
ليس عيبًا أن مسيرة الــوفــاء للشهيد
م ـعــروف سـعــد الـتــي نظمها التنظيم
الـشـعـبــي ال ـنــاصــري فــي ص ـيــدا أمــس،
قد جمعت حوالى ثالثة آالف مشارك.
الــرقــم بـعــد واح ــد وأرب ـعــن عــامــا على
قليال أو عــاديــا .مقارنة
اغتياله ليس
ً
صـ ـغـ ـي ــرة بـ ــن ذك ـ ـ ــرى م ـ ـعـ ــروف ال ـ ـ ــ41
وال ـ ــذك ـ ــرى الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة الغ ـت ـيــال
ال ــرئ ـي ــس رف ـي ــق الـ ـح ــري ــري ،ت ـظ ـهــر أن
ذك ـ ــرى «أب ـ ــو ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء» مـ ـتـ ـج ــذرة فــي
ال ــوج ــدان الــوط ـنــي والـ ـصـ ـي ــداوي .في
ال ـب ـيــال ض ـيــوف وشـخـصـيــات وجــذب
مذهبي ومالي .أما في البوابة الفوقا
وسـ ــاحـ ــة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ،ف ــالـ ـج ــذب «ن ـه ــج
م ـع ــروف ...نـهــج امل ـقــاومــة والـتـغـيـيــر»،
بحسب اليافطة الحمراء التي تحدث
خلفها النائب السابق أسامة معروف

سـعــد .ال يملك التنظيم وحـلـفــاؤه في
صيدا ،الحزب الديموقراطي الشعبي
وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي والـ ـفـ ـص ــائ ــل
الفلسطينية ،دف ــع امل ــال وتخصيص
الباصات لحشد مشاركني في مسيرة
الوفاء .هؤالء حضروا من دون دعوة.
الـفـقــراء وال ـص ـيــادون :الــرجــل العجوز
املمتلئة ثيابه برائحة البحر والسمك،
والسيدة املنتعلة حذاء البيت وعباءة
بـسـيـطــة ،وع ـشــرات الـفـتـيــان والـشـبــان
والشابات غير املنتسبني إلى التنظيم.
على غــرار املـشــاركــن الثابتني فــي كل
عــام والـصــامــديــن على نهج مـعــروف،
جــاء خـطــاب سـعــد فــي خـتــام املـسـيــرة.
رك ـ ـ ــز عـ ـل ــى املـ ـ ـب ـ ــادئ الـ ـت ــي اس ـت ـش ـهــد
ّ
ألج ـل ـهــا وال ـ ـ ــده ،امل ـق ــاوم ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر،
لـكـنــه ف ـصــل أبـ ــرز م ـنــاس ـبــة لتنظيمه
على مدار العام عن األزمات املستجدة
التي تطاله كجزء من محور املقاومة.

ل ــم ي ـش ــر ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر إل ـ ــى األزم ـ ــة
ال ـســوريــة أو عـ ــدوان ال ـس ـعــوديــة على
اليمن وتهديدها للبنان وحزب الله.
اب ـتــدأ سـعــد خـطــابــه بـتــوجـيــه التحية
إلى «املقاومني البواسل وأبطال جبهة
املقاومة الوطنية اللبنانية واملقاومة
اإلس ــام ـي ــة وامل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
ال ــذي ــن ب ـف ـضــل تـضـحـيــاتـهــم ت ـحــررت
صـ ـي ــدا وبـ ـ ـي ـ ــروت والـ ـجـ ـب ــل وال ـب ـق ــاع
ال ـغ ــرب ــي والـ ـجـ ـن ــوب ،وال ــذي ــن يـقـفــون
بـ ـ ــاملـ ـ ــرصـ ـ ــاد ل ـ ـل ـ ـعـ ــدو الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي،
م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــن الس ـ ـت ـ ـك ـ ـم ـ ــال تـ ـح ــري ــر
لـبـنــان ومـتــأهـبــن ل ـلــدفــاع ع ــن شعبه
وس ـ ـيـ ــادتـ ــه» .ك ــذل ــك خ ـ ـ ّ
ـص بــال ـت ـح ـيــة
«ال ـع ـس ـكــريــن ال ـب ــواس ــل ف ــي الـجـيــش
والقوى األمنية الذين يقدمون الشهداء
ويدافعون عن لبنان والشعب من خطر
الظالمية واإلرهـ ــاب» .وأك ــد أن صيدا
«تفتح ذراعيها وقلبها لجوارها في

ال ـشــرق والـجـنــوب وال ـش ـمــال ،موقنني
أن مشاريع الفتنة والتقوقع واالنعزال
قــد فشلت ولــن يكتب لها النجاح ألن
الـغــالـبـيــة الـســاحـقــة مــن الـصـيــداويــن
ترفضها ،وستتصدى لها كما تصدت
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدوام ألي م ـ ـشـ ــروع ان ـع ــزال ــي
وفتنوي».
وانـتـقــد سـعــد «الـسـلـطــة ال ـعــاجــزة عن
إيجاد حل ملشكلة النفايات ،ال ألسباب
ف ـن ـيــة أو ب ـي ـئ ـيــة ،ب ــل ب ـس ـبــب ال ـخــاف
عـلــى تـقــاســم ال ـع ـمــوالت والـصـفـقــات».
ومل ــواج ـه ـت ـه ــا ،وضـ ــع ث ـق ـتــه «ب ـش ـبــاب
صيدا ودورهم في التغيير السياسي
ّ
واالجتماعي» .وتعهد باسم التنظيم
«بتفعيل تحركاتنا وتزخيم نشاطنا
وسط الناس من أجل تحقيق مطالب
م ـخ ـت ـل ــف ف ـ ـئـ ــات الـ ـشـ ـع ــب وصـ ـي ــان ــة
مـصــالــح الــوطــن وهــزيـمــة االسـتـعـمــار
والصهيونية والرجعية واإلرهاب».

وت ـقــدم الـحـضــور مـمـثـلــون عــن الـقــوى
ال ــوط ـن ـي ــة وال ـف ـص ــائ ــل الـفـلـسـطـيـنـيــة.
أمــا تـيــار املستقبل ال ــذي ش ــارك العام
ال ـفــائــت ،لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ س ـنــوات،
ـا ال ـت ـي ــار وال ـنــائ ـبــة بهية
ب ــوف ــد م ـم ـثـ ً
ال ـح ــري ــري ،ف ـقــد اس ـت ـبــدل بـمـمـثــل عن
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـت ـيــار املـسـتـقـبــل أحـمــد
الحريري.

