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سياسة

سياسة
قضية اليوم

ّ
ُ
نصرالله :نحن أكبر حزب ولكن أقل حزب يمارس الســلطة
ً
ّ
أطل األمين العام لحزب الله ّ
السيد حسن نصرالله ُمحتفال بالذكرى األولى لتحرير السلسلة الشرقية،
من مدينة الهرمل،
ّ
«الذي صنعته المعادلة الذهبية :الجيش والشعب والمقاومة» .ثالثية ثبتها نصرالله ،كما أكد عمق العالقة مع الرئيسين
ميشال عون ونبيه ّبريّ ،
وشدد على ضرورة اإلسراع في تشكيل الحكومة
ال ـ ــذك ـ ــرى األولـ ـ ـ ــى ل ـت ـح ــري ــر ال ـس ـل ـس ـلــة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ف ـ ــي  26آب  ،2017ك ــان ــت
ُمـنــاسـبــة لـيـتـحـ ّـدث فيها األم ــن الـعــام
ل ـح ــزب ال ـل ــه ال ـس ـ ّـي ــد ح ـس ــن ن ـصــرال ـلــه
ع ــن ذكـ ــرى «ال ـت ـحــريــر ال ـثــان ـيــة» (بـعــد
تحرير جـنــوب لـبـنــان ،فــي أي ــار ،2000
ً
م ــن االح ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي) ،م ـت ـنــاوال
الــوضــع اللبناني الــداخ ـلــي ،وموجهًا
ّ
رسالة إلى «كل» أهالي منطقة البقاع.
ـاس
ه ــذه املـنـطـقــة الـتــي كــانــت عـلــى تـمـ ٍ
ُمباشر مع الخطر التكفيري ،فاختار
ّ
حزب الله مدينتها الهرمل ُلينظم فيها
ً
مهرجان «شموخ وانتصار» ،احتفاال
بـتـحــريــر «صـنـعـتــه امل ـعــادلــة الــذهـبـيــة:
الجيش والشعب واملقاومة» ،على ّ
حد
ً
قول نصرالله ،فضال عن دور الجيش
السوري من الداخل السوري.
خـمــس ِع ـبــر ع ـ ّـدده ــا ن ـصــرال ـلــه ،أولـهــا
«سرعة اتخاذ القرار من أهــل املنطقة،
ومـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــم املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي

نصرالله :حين تنتهي
الحرب في سوريا والعراق،
سيكبر االستحقاق األمني
لـلـجـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة ،داخ ــل األرض
اللبنانية أو السورية» .املوقف الداعم
ّ
ل ـح ــزب ال ـل ــه« ،ح ــت ــى م ــن ال ــذي ــن كــانــت
أحــزابـهــم فــي مــوقـ ٍـع آخ ــر ،ألنـهــم كانوا
يـ ــرون الـخـطــر أمـ ــام أعـيـنـهــم ،الـ ــذي لم
ت ـكــن ت ـ ــراه ق ـيــادت ـهــم ال ـت ــي ت ـس ـكــن في
أمـ ــاكـ ــن بـ ـعـ ـي ــدة» .فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،كــانــت
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة «م ــرت ـب ـك ــة ول ــم
تستطع أن تتخذ ق ــرارًا» .ولكن األهــم،
ّ
أن الـتـحــريــر الـثــانــي مــا ك ــان ليتحقق،
«لــوال انتصارات الجيش السوري في
ّ
كل املنطقة املحيطة ُ بلبنان».
الـ ـعـ ـب ــرة ال ـث ــان ـي ــة امل ـس ـت ـخ ـل ـص ــة ،هــي
«استجابة الشباب اللبناني وشباب
املقاومة لهذه املعركة» .رأى نصرالله
ّ
أن ه ـ ــذه ال ـن ّـق ـط ــة أس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـتــوقــف
عـنــدهــا« ،ألنـ ــه يـجــب أن ن ـعــرف قوتنا
ّ
ل ـن ـت ـك ــئ عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ...ف ـ ــي ك ـ ـ ــل املـ ـ ـع ـ ــارك،
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كـ ــان ع ـن ـصــر ال ـش ـب ـ ّـاب وحـ ـض ــوره هو
ّ
األس ـ ـ ــاس» ،وأك ـ ــد أنـ ــه اآلن «إذا أردن ــا
أن نتخذ قــرار املشاركة فــي أي عملية
ّكبرى جديدة في ســوريــا ،ســوف نجد
أنه تكفي شبابنا اإلشارة».
ال ـع ـبــرة ال ـثــال ـثــة ،تـكـمــن ف ــي «الـتــأيـيــد
ال ـش ـع ـبــي ال ـك ـب ـيــر ل ـه ــذا الـ ـخـ ـي ــار» .في
ُ
ب ـي ـئــة املـ ـق ــاوم ــة ،ك ــان ــت الـ ـن ــاس ت ـص ـ ّـر
ع ـلــى امل ـش ــارك ــة« ،ل ــم يـكـتـفــوا ب ــإرس ــال
أوالدهم ،بل خبزهم ومونتهم والكشك
وامل ـكــدوس وال ـقــاورمــا .هــذا قيمته في
االح ـت ـض ــان ،وم ــن األمـ ــور ال ـتــي ُيبنى
عليها للحاضر وا ًملـسـتـقـبــل» .وكــانــت
هذه النقطة ُمناسبةُ ،ليطمئن خاللها

نصرالله إلى الوضع املادي لحزب الله،
«مــا زلنا فــي خير ،وسنبقى بخير إن
ّ
شاء الله ،على رغم كل العقوبات».
ال ـت ـجــربــة ال ـج ــدي ــدة مل ـع ــادل ــة الـجـيــش
والشعب واملقاومة ،هي العبرة الرابعة
من معركة الجرود .شرح نصرالله كيف
ّ
أن «الناس احتضنوا املعركة ،والجيش
ع ـلــى رغـ ــم ارتـ ـب ــاك ال ـح ـكــومــة وال ـق ــرار
ال ـس ـيــاســي ال ــرس ـم ــي ،أث ـب ــت ح ـضــورًا
وقـ ـ ّـدم تـضـحـيــات وشـ ـه ــداء» .ه ــذا كــان
في املعركة ضـ ّـد «جبهة النصرة» .أما
حــن تـقـ ّـرر االنـتـهــاء مــن «داع ــش» ،كان
ُ
الــوضــع الــرسـمــي قــد تـغـ ّـيــر« ،وانـُـتـخــب
ّ
فخامة الرئيس ميشال عــون ،وشكلت

تقرير

تقرير

ديوان ابن سلمان :لننقل المعركة إلى لبنان
كشف تقرير دبلوماسي غير معلن،
وصـ ــل الـ ــى ج ـه ــات ل ـب ـنــان ـيــة ن ــاف ــذة،
ّ
واطـلـعــت «األخ ـبــار» على مضمونه،
عن اجتماع عقد في الرياض برئاسة
ول ـ ــي ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي م ـح ـمــد بــن
سلمان وحضور عدد من املسؤولني،
أبرزهم وزير الخارجية عادل الجبير
ورئ ـيــس جـهــاز االسـتـخـبــارات خالد
ال ـح ـم ـي ــدان وم ـس ــاع ــد خـ ــاص لــولــي
العهد .ويشير التقرير الى أنه «جرى
ت ــداول معطيات النتائج السياسية
وال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـج ـنــوب ال ـســوري
الذي حرره الجيش مؤخرًا بمعاونة
روس ـي ــا وح ـل ـفــاء ال ـن ـظــام .كـمــا جــرى
التداول بنتائج املعارك األخيرة في
اليمن ودراسة التأثيرات والتداعيات
السلبية لها على مكانة السعودية
بـ ــن الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة واإلس ــامـ ـي ــة،

حـ ـك ــوم ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،واجـ ـتـ ـم ــع مـجـلــس
بتنفيذ
الــدفــاع األع ـلــى وات ـخــذ ال ـقــرار
ّ
فجر الجرود .دخل الجيش وأثبت أنه
قادر على إلحاق الهزيمة باإلرهابيني
التكفيريني».
ف ــي الـ ـش ــأن ال ـ ـسـ ــوري ،قـ ــال ن ـصــرال ـلــه،
ّ
ّ
إن «ك ـ ـ ــل امل ـع ـط ـي ــات ت ـش ـي ــر اآلن إل ــى
تحضيرات جديدة ملسرحية كيميائية
ّ
فـ ــي إدلـ ـ ـ ــب ،ل ـغ ــاي ــة ش ـ ــن عـ ـ ـ ــدوان عـلــى
سوريا فيما يسكت عن الجرائم التي
ُ
ترتكب بحق أطفال اليمن».
ف ــي الـ ـش ــأن ال ـل ـب ـن ــان ــي ،بـ ــدا ن ـصــرال ـلــه
ّ
ّ
حريصًا على نفي كــل مــا ُيـقــال عــن أن
ّ
«ل ـب ـنــان ب ــات يـحـكـمــه ح ــزب ال ـل ــه ،وأن

ح ــزب ال ـل ــه يـسـيـطــر ع ـلــى ال ــدول ــة ،وال
ُيتخذ أي قرار من دون موافقته ،وقال:
«ه ـ ــذا الـ ـك ــام ل ــه هـ ــدف تـحـمـيــل حــزب
ّ
ال ـلــه مـســؤولـيــة ك ــل األوضـ ــاع القائمة
ف ــي لـ ـبـ ـن ــان ،والـ ـت ــي ال ي ـت ـح ـ ّـمــل فـيـهــا
يتحمل
مسؤولية ،أو ممكن أن يكون
ّ
ج ـ ــزءًا م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة» .وأضـ ـ ــاف أن ــه
«نحن أكبر حــزب سياسي نعم ،ولكن
ّ
أق ــل حــزب سياسي ُيـمــارس السلطة».
ّ
ّ
ُ
كما أن نصرالله دحض ما يشاع عن أن
الرئيس ميشال عون والتيار الوطني
ّ
الحر ُ«ينفذان ما يمليه عليهما حزب
الله» .فالعالقة القائمة بني حــزب الله
«وفـ ـخ ــام ــة ال ــرئـ ـي ــس ،ك ــان ــت وال ت ــزال

وتـ ـ ـع ـ ــززت ،ه ــي ع ــاق ــة ث ـق ــة واحـ ـت ــرام
مـتـبــادل .ال أحــد يملي توجهاته على
ّ
اآلخ ـ ــر» .واع ـت ـبــر نـصــرالـلــه أن الـهــدف
م ــن ذل ــك «اس ـت ـه ــداف فـخــامــة الــرئـيــس
والتيار (الحر) في العالم».
بالنسبة إل ــى تشكيل الـحـكــومــة« ،مــا
زل ـن ــا ن ــراه ــن ع ـلــى الـ ـح ــوار ال ــداخ ـل ــي،
ولـكــن الــوقــت يضيق بــوجــود الوضع
املـ ــالـ ــي فـ ــي الـ ـبـ ـل ــد ،والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات فــي
امل ـن ـط ـق ــة ،واال ّس ـت ـح ـق ــاق ــات امل ـق ـب ـلــة».
وش ـ ّـدد على أنــه ال ينبغي «طــرح عقد
ج ــدي ــدة ،مـثــل ال ـعــاقــة م ــع س ــوري ــا .ال
أُحــد اشـتــرط شيئًا .والـبـيــان ال ــوزاري
نناقشه بعد تشكيل الحكومة» .وسأل
ن ـص ــرال ـل ــه« :ه ـ ــل م ـص ـل ـحــة ل ـب ـن ــان أن
يعود النازحون بأمان وكرامة؟ كيف؟
ُ
إذا ف ـت ــح مـعـبــر ن ـص ـيــب ،أال تقتضي
ُ
املـصـلـحــة الــوطـنـيــة أن تـفـتــح املـعــابــر
لنقل املنتجات اللبنانية؟ مــا البديل
لــدي ـكــم؟ ح ـتــى ف ــي الـتـنـسـيــق األم ـن ــي،
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة ،تسعى
ل ـف ـتــح ع ــاق ــات م ــع األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .ن ـح ــن ب ـل ــد مـ ـ ـج ـ ــاور ،حــن
تنتهي ال ـحــرب فــي ســوريــا وال ـع ــراق،
سيكبر االستحقاق األمني».
ّ
ووجـ ــه نـصــرالـلــه رس ــال ــة إل ــى جمهور
امل ـقــاومــة ،طــالـبــا منهم «ال ـح ـفــاظ على
التحالف العميق بني حزب الله وحركة
أمل وكل القوى السياسية التي تؤمن
ب ـم ـحــور امل ـق ــاوم ــة ،ف ـهــو أه ــم ّ
رد على
الـ ـعـ ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـك ــي نـتـمـكــن
وإي ــاك ــم مــن أن نــواجــه كــل مـحـتــل وأن
نصنع كل انتصار».
وخـصــص نـصــرالـلــه حـيـزًا مــن خطابه
ّ
فـ ـ ــي ال ـ ـهـ ــرمـ ــل ملـ ــلـ ــف الـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاع ،أم ـن ـي ــا
ّ
ً
وإنمائيًا وسياسيًا .أوال ،فأكد أن «ما
وعــدنــا بــه فــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة،
نعمل على متابعته وإنـجــازه .تأخير
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة م ــؤث ــر ج ـ ـدًا ،وع ــدم
ال ـل ـجــوء إل ــى تـشــرُيــع ّالـ ـض ــرورة مــؤ ّثــر
جـدًا .ولكن نحن نحضر» .وكشف أنه
خــال اللقاء األخير بينه وبــن رئيس
ّ
«تحدثنا في
مجلس النواب نبيه ّبري،
مجموعة مــواضـيــع ،عـلــى رأس ـهــا كــان
ّ
الـبـقــاع ،واتفقنا أن األولــويــة هــي لــه».
ّ
مجلس إنـمــاء بعلبك
وقــال إن تشكيل
ّ
الهرمل« ،قيمة وجوده أنه أصبح هناك
إط ــار قانوني رسـمــي ،يمكن الحـقــا أن
نستجلب له القروض والهدايا»ّ .
وشدد
ّ
على أن «اإلنماء في البقاع يحتاج إلى
ال ـت ـعــاون مــع الـجـمـيــع ،وبــالـخـصــوص
الثنائي املقاوم حزب الله وحركة أمل».
(األخبار)

وكيفية التعويض عن هذه الخسائر
إلي ـجــاد تـ ــوزان جــديــد مــع إيـ ــران في
املنطقة».
وب ـح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر ،ف ـ ــإن م ـســاعــدي
ابــن سلمان دع ــوا إلــى «نـقــل املعركة
م ــن ال ـي ـم ــن إلـ ــى ال ـس ــاح ــة الــداخ ـل ـيــة
الـلـبـنــانـيــة .وق ــال الـتـقــريــر إن ــه «بعد
زي ـ ــادة ال ـض ـغــوط االق ـت ـصــاديــة على
إيـ ـ ـ ـ ــران وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ل ـ ـل ـ ـخـ ــروج مــن
ُ
ســوريــا ،مــن املـفـيــد أن تـنـقــل املعركة
من اليمن إلــى الساحة الداخلية في
لبنان».
بعد هــذا االجـتـمــاع ،ب ــدأت «هجمة»
إعالمية في السعودية تجاه لبنان،
أب ــرزه ــا مــن صـحـيـفــة «ع ـك ــاظ» الـتــي
عنونت« :لبنان ...للصبر حدود» ،إذ
رأى الكاتب خالد السليمان (املعروف
بقربه من ديــوان ولي العهد) أنه «ال

يمكن أن يستمر لبنان في ممارسة
تناقضاته ،يبيعنا نظامه السياسي
املواقف التي ال تسمن وال تغني من
ج ــوع ،بينما تـمــارس بعض أحــزابــه
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ــدوان ـي ـت ـه ــا ت ـجــاه ـنــا،
فــا شــيء يجبرنا على تحمل حالة
االنـفـصــام الـسـيــاســي الـتــي يعيشها
لـ ـبـ ـن ــان» .وخ ـت ــم ب ــال ـق ــول إنـ ــه «ح ــان
ال ــوق ــت ل ـك ــي ُي ـح ـس ــم امل ــوق ــف داخ ــل
لـبـنــان ،وخ ــارج لـبـنــان ،فــإمــا مــواقــف
صلبة من الداخل تضع النقاط على
ال ـح ــروف ضــد ال ـحــزب ال ــذي يجاهر
بعمالته إليران ،أو مواقف حازمة من
الخارج تضع لبنان دون تمييز بني
نظامه السياسي وأحــزابــه اإليرانية
فــي مــوقـعــه الحقيقي ضـمــن املـحــور
اإليراني».
(األخبار)

تحقيق

عام على تحرير عرسال :اإلنماء أزمة مزمنة
ارتاحت عرسال من
الجماعات اإلرهابية
احتالل
ّ
لجرودها ،لكنها ترزح اليوم
تحت وطأة غياب ًالدولة
واإلنماء عنها ،فضال عن
بقايا ّاأللغام التي زرعها
ّ
والكم الكبير
المسلحون،
من النازحين السوريين
الذين ينافسون أهلها
في العمل والتجارة
رامح حمية
بـعــد أن دف ـعــت ع ــرس ــال أث ـمــانــا باهظة
ط ــوال الـسـنــوات الـســت املــاضـيــة ،تعود
الحياة اليوم إلى شوارعها وأحيائها.
الـحــركــة طبيعية ،ال ينغصها قلق من
بـيــك آب أو س ـيــارة «مـفـ ّـيـمــة» أو دراج ــة
م ـف ـخ ـخــة ،أو م ــن م ـس ـل ـحــن ي ـســرحــون
وي ـم ــرح ــون ف ــي األزقـ ـ ــة ،أو يـقـتـحـمــون
ً
م ـنــزال ويـخـطـفــون أو يـقـتـلــون صاحبه
أو يـحــاكـمــون مــواطـنــن فــي محاكمهم
«الـ ـش ــرعـ ـي ــة» .ح ـت ــى املـ ــراكـ ــز وال ـن ـق ــاط
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة خـ ـفـ ـف ــت م ـ ــن اج ـ ــراءاتـ ـ ـه ـ ــا
وت ـع ــزي ــزات ـه ــا ،ب ـع ــد أن ك ــان ــت ع ــرس ــال
«م ـط ـ ّـوق ــة» بــأك ـثــر م ــن  5آالف عـسـكــري
م ــع إجـ ـ ــراءات م ـش ــددة لـلــداخـلــن إليها
والخارجني منها.
«الحمد لله اللي تحررنا» عبارة يجمع
عليها العراسلة ،كما عبارة «تنذكر وما
تنعاد» التي يشدد عليها ابــن عرسال
اح ـمــد الـفـلـيـطــي .ي ـقــول إن «م ــا عاشته
ع ــرس ــال طـ ــوال س ـن ــوات ل ــم ت ـش ـهــده أي
ب ـلــدة أخـ ــرى ،اح ـتــال للحجر والـبـشــر،
خـطــف وق ـتــل وتـنـكـيــل واغ ـت ـي ــاالت ،أمــا
ال ـيــوم ،فنحن بــألــف نعمة والحمدلله،
الفضل لربنا ولــدمــاء شـهــداء املقاومة
والـ ـجـ ـي ــش» .ل ـكــن ال ـف ـل ـي ـطــي ي ـل ـفــت إلــى
حاجة البلدة إلى «معركة إنماء شبيهة
بمعركة التحرير من اإلرهابيني».
ثـمــة مــا ي ــزال يـنـغــص ح ـيــاة الـعــراسـلــة،
بــدءًا مــن املـســاحــات الشاسعة املــزروعــة
ً
بـ ــاألل ـ ـغـ ــام ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى غـ ـي ــاب خـطــة
إنمائية ـ ـ خدماتية للبلدة .مــا يقارب
 100ك ـلــم 2م ــن مـســاحــة ع ــرس ــال عـبــارة
ع ـ ــن مـ ـس ــاح ــة م ـ ـح ـ ـظـ ــورة بـ ـفـ ـع ــل آالف
األلغام العشوائية التي زرعها مسلحو
جبهة الـنـصــرة وداع ــش عـلــى «خـطــوط
الـتـمــاس بينهما ،وق ــد تمتد ملـســافــة 5

ال ــى  7كـيـلــومـتــرات ،وف ــي أمــاكــن اخــرى
تكون عشوائية ،بحسب ما يشرح أحد
ضـ ـب ــاط ال ـج ـي ــش .األراض ـ ـ ـ ــي امل ــزروع ــة
باأللغام تمتد في جــوار الشيح وسهل
الــرهــوة االسـفــل فــي مساحة كبيرة بني
نـهــايــة ال ـج ــرد االدنـ ــى ال ـقــريــب وال ـجــرد
االوســط .محاوالت الجيش ثني بعض
األهــالــي عــن الـتــوجــه الــى أراضـيـهــم في
تلك املنطقة ب ــاءت أحـيــانــا بالفشل ،ما
أدى ال ـ ــى سـ ـق ــوط ع ـ ــدد م ــن ال ـض ـحــايــا
مـ ــن الـ ـع ــراسـ ـل ــة وال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،وع ـل ـمــت
«األخ ـ ـبـ ــار» أن اج ـت ـم ــاع ــات ع ـق ــدت بني
بـلــديــة عــرســال وجـمـعـيــات تعنى بنزع
األلغام منذ قرابة شهرين ،وأفضت إلى
أن املنطقة املزروعة باأللغام تحتاج الى
مسح دقـيــق يمتد لـقــرابــة ثــاثــة أشهر،
ع ـلــى أن يـسـتـتـبــع ب ـف ـتــرة نــزع ـهــا الـتــي
تمتد ملا يزيد على تسعة أشهر.
وإذ تشدد نائبة رئيس بلدية عرسال
ري ـم ــا كــرن ـبــي ع ـلــى أه ـم ـيــة هـ ــذا امل ـلــف،
ت ـ ــدع ـ ــو إلـ ـ ـ ــى إيـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة األهـ ـمـ ـي ــة
الالزمة للمعركة االنمائية في عرسال،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي ظـ ـ ــل تـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردي الـ ــوضـ ــع
الـ ـصـ ـح ــي والـ ـبـ ـيـ ـئ ــي ن ـت ـي ـج ــة ال ـت ـل ــوث
الحاصل من الصرف الصحي والحفر
السطحية املنتشرة بالقرب من أكثر من
 100مخيم للنازحني السوريني ،وتلوث
امل ـي ــاه الـجــوفـيــة وظ ـه ــور حـ ــاالت حمى
ف ــي اآلونـ ـ ــة األ ّخ ـ ـيـ ــرة .وت ـك ـشــف كــرنـبــي
ع ــن وعـ ــود تـلــقـتـهــا ع ــرس ــال م ــن جـهــات
مانحة إلقامة محطات تكرير «إال أنها
بـقـيــت وع ـ ــودًا ح ـتــى الـ ـي ــوم» ،تـسـتــدرك
بالقول «الـجـهــات والجمعيات املانحة
ك ـث ـيــرة جـ ـدًا ول ـك ــن م ـشــاري ـع ـهــا بــالـكــاد
يحكى عنها» .مجلس االنماء واالعمار

والـهـيـئــة الـعـلـيــا لــإغــاثــة يـسـهـمــان في
تمويل تعبيد عدد من الطرق ،أما معمل
تدوير النفايات الذي وعدت به جمعية
الهالل االحمر القطري منذ سنتني «فما
زلنا ننتظره» ،تقول.
لكن م ــاذا عــن قـطــاع حجر الــزيـنــة الــذي
كان يعتبر الدعامة االساسية القتصاد
ع ــرس ــال وم ـص ــدر ال ـ ــدورة االقـتـصــاديــة
ف ــي ال ـب ـلــدة؟ ي ـشــرح مـحـمــد الـحـجـيــري،
صاحب أحد مقالع الصخر في عرسال،
أن ق ـطــاع حـجــر الــزيـنــة ك ــان يـضــم 430
م ـن ـشــرة ص ـخ ــر ،و 180مـقـلـعــا ويـعـمــل
فــي كــل مـنـشــرة أو معمل  6عـمــال كحد
ً
أدن ـ ـ ـ ــى ،وكـ ـ ـ ــان ي ــوف ــر م ـ ــدخ ـ ــوال يــوم ـيــا
ل ـعــرســال ي ـق ــارب نـصــف مـلـيــون دوالر.
القطاع الــذي كان بأكمله خــارج الطوق
ال ــذي فــرضــه الـجـيــش ،تـعــرض مــن قبل
مسلحي جبهة النصرة وداعش للسرقة
والنهب والتخريب والحرق .بعد تحرير
الـجــرود ،عــادت بعض املقالع واملناشر
واملـ ـخ ــارط لـلـعـمــل ،وإن بـشـكــل جــزئــي،
وبنسبة  ،%20وســط تحديات عديدة.
وي ـض ـيــف ال ـح ـج ـيــري أن آل ـي ــات الـحـفــر

ال تزال آالف األلغام
تنتشر في الجرود وتحرم
األهالي من أراضيهم

الدولة لم ّ
تقدم تعويضات كافية وقطاعا حجر الزينة والزراعة ّ
تضررا بشكل كبير (أرشيف)

والنقل واملولدات سرقت أو نهبت ،وهي
باهظة الـثـمــن ،وأصـحــابـهــا يحتاجون
الى «دعم من قبل الدولة ملساعدتهم في
الـعــودة إلــى العمل م ـجــددًا» ،باالضافة
الــى الحد من منافسة الحجر الصيني
واملصري واالردني الذي دخل االسواق
اللبنانية إبان احتالل عرسال ،وتسهيل
الجيش نقل ديناميت تفجير الصخور
بموجب تراخيص.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ي ـش ـيــر م ـح ـم ــود الـفـلـيـطــي
إل ــى أن الـقـطــاع ال ــزراع ــي ايـضــا تـعـ ّـرض
لـ ـك ــارث ــة ح ـق ـي ـق ـيــة فـ ــي كـ ــل مـ ــن الـ ـج ــرد
األدنـ ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ـ ــروي ،وال ـ ـ ـجـ ـ ــرد األوس ـ ـ ـ ــط،
ف ــي ح ــن ل ــم ت ـت ـجــاوز نـسـبــة ال ـخ ـســارة
خمسة فــي املـئــة فــي الـجــرد األعـلــى .في
ال ـجــرد االدن ــى ،تـعــرضــت شـبـكــات الــري
واآلبــار بمضخاتها وكابالت الكهرباء
ف ـي ـهــا ل ـل ـســرقــة م ــن ق ـبــل امل ـس ـل ـحــن ،ما
أدى بحسب الفليطي الــى هــاك سائر
االش ـ ـجـ ــار امل ـث ـم ــرة م ــن ك ـ ــرز وم ـش ـمــش
وتـ ـف ــاح ،ع ـلــى امـ ـت ــداد املـنـطـقــة املـمـتــدة
من شبيب عرسال الى شبيب الفاكهة.
أم ــا فــي ال ـجــرد األوسـ ــط ،فـقــد تعرضت
ال ـب ـس ــات ــن م ــن ق ـب ــل امل ـس ـل ـحــن لـلـقـطــع
الستعمالها في التدفئة .وتشير ريما
كرنبي إلــى ان الــدولــة اللبنانية دفعت
10مـلـيــارات لـيــرة كتعويضات ملــزارعــي
عرسال املتضررين ،و»هذا املبلغ أقل من
نصف موسم زراعــي واحد في عرسال،
وق ـ ــد ط ــال ـب ـن ــا ب ـت ـع ــوي ـض ــات اض ــاف ـي ــة،
ووع ــدن ــا بــالـكـشــف قــريـبــا عـلــى امل ـنــازل
املهدمة ومقالع وكسارات ونحن ننتظر
االيفاء بذلك» تقول.
عـ ــرسـ ــال ت ـح ـت ـضــن أكـ ـث ــر مـ ــن  45ال ــف
نـ ــازح س ـ ــوري ،ب ــاالض ــاف ــة ال ــى  37الــف
عرسالي ،ورأت ريما كرنبي ان الوضع
«ي ـ ـ ـ ــزداد سـ ـ ـ ــوءًا» فـ ــي ظـ ــل ع ـ ــدم تـنـظـيــم
وجـ ــود ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن ،فــاملـحــال
التجارية التي افتتحها السوريون في
ال ـب ـلــدة ت ـفــوق م ـحــال ال ـعــراس ـلــة بـثــاث
مــرات ،وتقول إن «النازح السوري لديه
م ـســاعــدة شـهــريــة وتـقــديـمــات مختلفة
وال مترتبات مالية في ذمته ،وينافس
ال ـع ــرس ــال ــي ب ــال ـع ـم ــل ب ـي ــوم ـيــة خـمـســة
االف لـيــرة لبنانية ،فــي الــوقــت ال ــذي ال
يـسـتـطـيــع ال ـع ــرس ــال ــي ال ـع ـمــل بـيــومـيــة
عشرة دوالرات» .ومن املفترض أن يبدأ
مركز االمن العام اللبناني بالعمل اليوم
في مبنى بلدية عرسال السابق ،بعدما
جــرى التواصل مع االمــن الـعــام ،بهدف
ت ـس ـه ـيــل ت ـس ـج ـيــل اس ـ ـمـ ــاء ال ـس ــوري ــن
الذين ينوون العودة طوعًا الى سوريا
ويـحــول دون ذلــك انتقالهم الــى اللبوة
واملرور على حاجز الجيش بني عرسال
واللبوة.

تقرير

«ال تلعبوا بالنار»!
هــي ع ـبــارة مقتضبة أنـهــى بها األمــن
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
كالمه عن مساعي جهات لبنانية وغير
لـبـنــانـيــة الس ـت ـخــدام املـحـكـمــة الــدولـيــة
من جديد في مواجهة الحزب داخليًا.
لــم يـشــرح السيد تفاصيل كثيرة ّ
عما
يـجــري ،لكن كــامــه كــان الفـتــا فــي نبرة
التحذير وربطه بإشارات وردت اخيرًا
في مجالس محلية وتصريحات فرقاء
م ــن خ ـص ــوم ال ـ ـح ــزب .وق ـ ــال نـصــرالـلــه
إن «بـعــض األوس ــاط فــي  14آذار تقول
إن الـسـبــب الـحـقـيـقــي لـتــأجـيــل تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة هـ ــو أن امل ـح ـك ـم ــة ال ــدول ـي ــة
س ـت ـصــدر ق ـ ـ ــرارات ،وبــال ـتــالــي سيكون
هـ ـن ــاك وضـ ـ ــع ج ــدي ــد س ـي ـب ـن ــى ع ـل ـيــه،
وصدرت إشارات في نفس هذا االتجاه».
وج ـ ّـدد نصرالله تأكيد مــوقــف الحزب
من أن املحكمة «ال تعني لنا شيئًا على
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االطالق ،وما يصدر عنها ليس له قيمة
على االطالق ،ألننا ال نعترف باملحكمة
وال نعتبرها جهة ذات صلة ،ونقول ملن
يراهنون على ذلك ال تلعبوا بالنار».
مـ ـص ــادر م ــواك ـب ــة أوضـ ـح ــت أن األم ــر
يتصل بكون املحكمة الدولية اقتربت
من مرحلة املرافعات النهائية لفريقي
االدعاء والدفاع ،قبل الدخول في مرحلة
اإلع ــداد للحكم ،وأن ــه بعد نشر مذكرة
فــريــق االدع ـ ــاء ،ب ــادرت جـهــات لبنانية
(فــريــق فــي تيار «املستقبل» وليس كل
التيار ،والقوات اللبنانية ،وشخصيات
من بقايا  14آذار ،وأفــراد من مجموعة
العشرين القريبة مــن الحريري والتي
تــديــرهــا الـسـعــوديــة ،وج ـهــات إعالمية
ع ـلــى ص ـلــة ب ــال ـس ـف ــارة االم ـي ــرك ـي ــة في
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،وآخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون) ال ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام
مضمون ما ورد في مذكرة ّ
االدعاء على

عون ونصرالله يسحبان ذرائع تعطيل التأليف
أنــه مؤشر على طبيعة الحكم املرتقب
من جانب املحكمة ،خصوصًا أن املذكرة
تتحدث فــي أح ــد مقاطعها عــن دواف ــع
الجريمة ،فتشير الى أسماء واتصاالت
ب ــن ش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة م ــن ح ــزب
الله ومن سوريا ،وبني املجموعة التي
اتهمتها املحكمة بالتورط في الجريمة.
وي ـبــدو أن الـفــريــق الخصم لـحــزب الله
في لبنان وجــد أن من املفيد استخدام
هـ ــذا امل ـل ــف ب ــوج ــه ال ـ ـحـ ــزب ،سـ ـ ــواء من
خ ــال ال ـعــودة ال ــى الـبـحــث فــي مالحقة
املطلوبني للمحكمة ،أو فــي الـكــام عن
أن ال ـح ــزب كـمــؤسـســة سـيـكــون متهمًا
بــالـجــريـمــة ،وبــال ـتــالــي ،يـجــب التعامل
معه على أنه منظمة إجرامية ال يمكن
أن يكون جــزءًا من السلطة السياسية،
وأن ـ ــه ف ــي حـ ــال ص ـ ــدور ال ـح ـك ــم ،ستتم
ّ
تضم حزب الله.
املطالبة بحكومة ال

ي ــوم الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،أع ـلــن رئـيــس
الـجـمـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون أن
ُ
“االسـتــراتـيـجـيــة” الــدفــاعـيــة ستبحث
بـ ـع ــد ت ــألـ ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة .كـ ـ ــام ع ــون
ص ــدر خ ــال اسـتـقـبــالــه مـســاعــد وزي ــر
الدفاع االميركي لشؤون االمن الدولي
ـارم .هــل لكالم عون
روب ــرت سـتــوري ك ـ ِ
عالقة بتأليف الحكومة؟ منذ ما قبل
االنتخابات النيابية في أيــار الفائت،
أعـ ـل ــن عـ ـ ــون أنـ ـ ــه سـ ـي ــدع ــو الـ ـ ــى بـحــث
“االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة” ب ـعــد االن ـت ـخــابــات.
الحـ ـق ــا ،ل ــم ي ـعــد هـ ــذا ال ـب ـنــد م ـطــروحــا
على طــاولــة النقاش .سـفــراء الــواليــات
املتحدة االميركية وبريطانيا وفرنسا
واالمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي ل ـب ـن ــان ج ـه ــدوا
ملعرفة أسـبــاب “الـتــراجــع” عــن الدعوة
إل ـ ــى ع ـق ــد ط ــاول ــة حـ ـ ــوار “ت ـب ـح ــث فــي
مستقبل سالح حزب الله” .وعلى مدى

االشـهــر املــاضـيــة ،كــان ه ــؤالء السفراء
ي ـفــات ـحــون مـسـتـقـبـلـيـهــم ب ـه ــذا االمـ ــر،
ال ــى أن تــوصـلــوا ال ــى نتيجة مـفــادهــا
أن “حـ ــزب ال ـلــه طـلــب م ــن ع ــون إرج ــاء
البحث في السالح” .لم يربط املعنيون
بتأليف الحكومة هــذا املـلــف بتأخير
إبصارها النور .لكن حالة االستعصاء
غ ـي ــر امل ـ ـبـ ــررة ت ــدف ــع ال ـ ــى ال ـب ـح ــث عــن
االس ـبــاب الحقيقية الـتــي تـحــول دون
صـ ــدور م ــرس ــوم ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة.
فــالـخــافــات عـلــى الـحـصــص مــوجــودة
ّ
دوم ـ ـ ـ ـ ــا ،وتـ ـخ ــطـ ـيـ ـه ــا ال يـ ـحـ ـت ــاج ال ــى
وق ــت كــالــذي استهلكه الــرئـيــس سعد
ال ـحــريــري حـتــى ال ـي ــوم .ومـهـمــا حــاول
االخـيــر إقـنــاع اللبنانيني بــأن العقدة
مـحـصــورة فــي مقعد للعونيني وآخــر
للقوات وثــالــث للنائب طــال أرســان،
فــإن املعنيني باملفاوضات يدركون أن

في مكان آخــر .االزمــة أن
العقد ال تــزال ّ
الحريري لم يتلق بعد الضوء االخضر
من الخارج لتأليف الحكومة .وعندما
ُ ُّ
ُيقال له أن يسير في التأليف ،فستحل
جميع العقد ،إما باإلقناع أو بالفرض.
وب ــرأي معنيني بالتأليف ،فــإن إعــان
ع ــون بـحــث االسـتــراتـيـجـيــة الــدفــاعـيــة
بـعــد تــألـيــف الـحـكــومــة يسحب ذريـعــة
رئيسية من أمام تأليف الحكومة ،ألن
القوى الغربية ّ
تعول جديًا على بحث
االستراتيجية الدفاعية.
خطاب االمــن العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله فــي الهرمل أمــس ،في
الذكرى االولــى للتحرير الثاني ،القى
مسعى رئيس الجمهورية .فنصرالله
ّ
تولى سحب ذريعة أخرى استخدمها
الحريري للتلويح بعدم التأليف ،وهي
العالقة مع سوريا .وتأكيد نصرالله أن

هذا امللف ُيبحث بعد تأليف الحكومة،
يـ ـن ــزع م ــن الـ ـح ــري ــري ورقـ ـ ــة امل ـمــاط ـلــة
ب ــذري ـع ــة رف ـض ــه م ــا يـسـمـيــه “تـطـبـيــع
العالقة مع النظام السوري”.
على صعيد آخــر ،علمت “األخـبــار” أن
مساعد وزيــر الــدفــاع االمـيــركــي طالب
ع ــون بـمــوقــف لـبـنــانــي م ــن الـعـقــوبــات
االمـيــركـيــة عـلــى إيـ ــران شـبـيــه بموقف
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
الذي أعلن التزم بالده تنفيذ العقوبات،
إال أن عون رفض منح ضيفه االميركي
أي موقف في هذا املجال .كذلك بدا من
ـارم أن ب ــاده ب ــدأت ت ـيــأس من
ك ــام كـ ـ ِ
إمكان تأثر جسم حزب الله التنظيمي
بــال ـع ـقــوبــات ،وأن ـه ــا مـهـتـمــة بتحديد
كيفية حصوله على االم ــوال بصورة
مستمرة.
(األخبار)

