سياسة

السبت  25شباط  2012العدد 1644

3

خطاب

نصر اهلل يستذكر القطيف

معظم مواقف ن��واب  14آذار ،وفي لقاءين
في عني التينة ،جمع أولهما الرئيس نبيه
ب��ري مع الرئيس أم�ين الجميل ،ال��ذي أمل
«ال �ت��وص��ل ال ��ى ح ��ل مل ��وض ��وع ال � �ـ 8وال � �ـ11
م �ل �ي��ارًا ب��ال �ت��واف��ق ب�ي�ن ج�م�ي��ع األط � ��راف»،
والثاني مع النائب إبراهيم كنعان ،الذي
نفى علمه بتأليف لجنة وزاري��ة ـــــ نيابية
«ل�ف��ض إش �ك��ال ال� �ـ 11م�ل�ي��ار دوالر» .وق��ال
إن «ه��ذا اإلن�ف��اق يختلف ع��ن إن�ف��اق 8900
م�ل�ي��ار ل �ي��رة ،ال ��ذي أرس �ل��ت ف�ي��ه الحكومة
اع �ت �م��ادًا اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ًا ع �ل��ى ن �ح��و ق��ان��ون��ي
للمجلس النيابي إلج ��ازة ال �ص��رف ،فيما
مبلغ الـ 11مليار دوالر ال توجد فيه ورقة
تثبت الصرف ،بل هناك شبح».

ّ
املر يتراجع

م� ��ن ج �ه ��ة أخ� � � ��رى ،ت �ف��اع �ل��ت ت �ص��ري �ح��ات
النائب ميشال املر أول من أمس بشأن ندم
الطاشناق على ع��دم دعمه في انتخابات
ع ��ام  ،2009وت �ب��ري��ر ذل ��ك ب��أن��ه ن��ات��ج عن
«ض �غ ��وط خ ��ارج �ي ��ة» ،ف ��أص ��در امل ��ر ب�ي��ان��ًا

َ
ورد فيه «بعد اجتماعه بحزب الطاشناق
العريق (أول من) أم��س ،عبارة «الضغوط
ال � �خ � ��ارج � �ي � ��ة» .وت ��وض� �ي� �ح ��ًا ل � ��ذل � ��ك ،ف ��إن
املقصود هو الضغوط التي كانت تمارس
ف��ي ح�ي�ن��ه م��ن ال �خ��ارج ع�ل��ى ك��ل األح ��زاب
أو الشخصيات السياسية ،ال على حزب
ال �ط��اش �ن��اق ف �ق��ط .أم� ��ا ال� �ي ��وم ،ف �ق��د ج��رت
املصالحة بنيات حسنة متبادلة ،سادتها
روح املحبة من دون العودة الى الوراء».
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أك � ��دت م� �ص ��ادر ال �ط��اش �ن��اق
أن ك�لام امل� ّ�ر ال��ذي ص��در بعد لقائه قيادة
الحزب ّأول من أمس ،كان وليد لحظته ،ولم
يكن نتيجة نقاش ج��رى خ�لال االجتماع.
ف �ه��ذا االج �ت �م��اع ل�ي��س ّ
األول م�ن��ذ ان�ت�ه��اء
االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب� ّ�ي��ة ع ��ام  ،2009ال�ت��ي
ل��م ينل فيها امل� ّ�ر س��وى ال�ن��زر اليسير من
أصوات ّالطاشناق ،التي ُج ّيرت غالبيتها
إل ��ى امل ��رش ��ح ال �خ��اس��ر غ �س��ان ال��رح�ب��ان��ي.
لذلك ف��إن ق��ول امل� ّ�ر إن اللقاء هدفه «تقويم
م� ��ا ج � ��رى ول �ت �ص �ح �ي��ح األخ� � �ط � ��اء ،ألن �ه��م
اعترفوا بهذا الخطأ» ،لم يكن منطقيًا أبدًا.
ول�ف�ت��ت م �ص��ادر س�ي��اس�ي��ة إل ��ى أن أهمية
اللقاء بني الطاشناق و«أبو الياس» تكمن
ف��ي ك��ون��ه ي��أت��ي ف��ي س�ي��اق م �ب��ادرة تهدف
إلى إعادة املياه إلى مجاري العالقات بني
ّ
املر وعون .وبحسب أحد املشاركني في لقاء
ّ
أول من أمس ،فإن املر قال «كل منيح» بحق
ع��ون« ،وك��ان إيجابيًا ج �دًا ،وه��و مستعد
للتحالف مع ع��ون م�ج��ددًا» .ولفت النائب
هاغوب بقرادونيان إلى أن الوقت ال يزال
ّ
االنتخابية ،مؤكدًا
مبكرًا لبحث اللوائح
«متانة التحالف السياسي م��ع الجنرال،
ّ
لكن التعاون والتنسيق مع كل القوى في
مختلف املناطق ممكن ،م��ع الحفاظ على
ّ
األساسية».
التحالفات

بييتون في بعلبك
ولفتت أم��س ،جولة لسفير فرنسا دون��ي
بييتون ف��ي م��دي�ن��ة بعلبك ،ح�ي��ث تمشى
في أسواقها التجارية وزار املركز الثقافي
الفرنسي والبلدية ،والتقى ن��واب بعلبك
الهرمل ،مؤكدًا اهتمام بالده بكل املناطق
اللبنانية.
ف ��ي م �ج ��ال آخ � ��ر ،ق� ��دم ل �ب �ن��ان ش �ك ��وى ف��ي
مجلس األم��ن ض��د إس��رائ�ي��ل ،على خلفية
إقدامها في  8الشهر الجاري «على تمديد
سياج كونسرتينا بطول ح��وال��ى أربعني
م �ت �رًا ف ��ي ج � ��وار ال �خ ��ط األرزق ف ��ي ب �ل��دة
العديسة ،لقطع الطريق املؤدي الى الخط
األزرق».

وزيرًا ،لم تقف عند هذا الحد .فاملتابعون
ل�ل�ع�لاق��ة ب�ي�ن س �ك��اف وع ��ون ع�ل��ى ارض
زح �ل��ة وج � ��دوا ف ��ي ال ��وزي ��ر ج��ري�ص��ات��ي
«ع �ن �ص��را م �ه �م��ا ل �ت �ق��ري��ب امل �س��اف��ة ب�ين
ال�ح�ل�ي�ف�ين ال �س��اب �ق�ين» .وي��وض �ح��ون ان
ع �ل��ى ج��ري �ص��ات��ي ان «ي �ق ��رأ ج �ي �دًا ق ��رار
عون بتوزيره على الصعيد الزحالوي،
وان يكون على ق��در املهمة التي اوكلت
إل �ي��ه ،وان ي�ت�خ��ذ م��ن زح �ل��ة م �ق��ر اق��ام��ة
ل ��ه وال� �ت ��واص ��ل م ��ع االه� ��ال� ��ي وم �ت��اب �ع��ة
اح �ت �ي��اج��ات �ه��م» .وال ي �خ �ف��ي ه � ��ؤالء ان
تمثيل ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ف��ي زحلة
ب �ح �ق �ي �ب �ت�ين وزاري� � �ت �ي��ن ي �ع �ت �ب��ر س��اب �ق��ة
ت�س�ج��ل ل ��ه ،و«م ��ن ه �ن��ا ،ع�ل��ى ال�ع��ون�ي�ين
ف��ي املدينة االس�ت�ف��ادة م��ن ق��رار قائدهم
واالس� � ��راع ف��ي ت��رت�ي��ب ب�ي�ت�ه��م ال��داخ�ل��ي
واع � � � ��ادة رف � ��ع م �س �ت ��وى ع�ل�اق ��ات �ه ��م م��ع
الجمهور قبل الوصول الى االنتخابات
النيابية».
هذه الدعوة ألبناء التيار الوطني الحر
في زحلة يجد فيها بعض هؤالء «دعوة
م�ح�ق��ة وداف �ع ��ًا ق��وي��ًا ل �ن��ا» .وي �ق��ول أح��د

ال�ع��ون�ي�ين ال�ن��اش�ط�ين اع�لام�ي��ًا وثقافيًا
إن ق� ��رار ال �ن��ائ��ب م �ي �ش��ال ع ��ون ب�ت��وزي��ر
سليم جريصاتي «رف��ع م��ن معنوياتنا
ب�ع��د اس�ت�ق��ال��ة ال ��وزي ��ر ش��رب��ل ن �ح��اس».
وي� �ض� �ي ��ف ان اس� �ت� �ق ��ال ��ة ن � �ح� ��اس ،غ�ي��ر
املنتمي الى التيار كما حال جريصاتي،
«سببت لنا احباطًا نسبيًا ملا كان يمثله
ال ��رج ��ل م ��ن ق�ي�م��ة م�ه�م��ة ل�ل�ت�ك�ت��ل داخ ��ل
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء» .وي �ت��اب��ع ان ت��وزي��ر
ج��ري �ص��ات��ي «ن �ج��د ف �ي��ه إض ��اف ��ة ب� ��ارزة
ل�ل�ت�ي��ار ول��زح �ل��ة ،ون �ح��ن ن�ف�ت�خ��ر ب �ق��رار
ال�ج�ن��رال بتسمية ص��دي��ق ال�ت�ي��ار وزي �رًا
ل �ل �ع �م��ل» .وي ��ؤك ��د ال �ن��اش��ط ال �ع��ون��ي أن
تمثيل ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ف��ي زحلة
بحقيبتني وزاري �ت�ين «يلزمنا بمجاراة
ق ��رار ال �ج �ن��رال ب��رف��ع م�س�ت��وى تمثيلنا
ك �م��ًا ون ��وع ��ًا ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة ،ول� ��ذا يجب
علينا رفع مستوى حضورنا السياسي
والشعبي في زحلة والبقاع ،واالستفادة
معنويًا وسياسيًا من وجود غابي ليون
(وزير الثقافة) وسليم جريصاتي داخل
مجلس الوزراء».

ال للنأي بالنفس
دعا األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحكومة إلى
الكف عن «النأي بالنفس» في امللفات املعيشية والسياسية واألمنية ،فيما
أكد أن الغرب وبعض العرب يرفضون الحلول السياسية في سوريا والبحرين
والسعودية ،التي ّ
خص منطقة القطيف فيها بلفتة غير مسبوقة
رب�م��ا ه��ي امل��رة األول ��ى ال�ت��ي ّ
يسمي
فيها األمني العام لحزب الله السيد
ح �س��ن ن �ص��ر ال �ل��ه امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال �س �ع��ودي��ة ،ف��ي س �ي��اق ن �ق��دي .ففي
خ �ط��اب��ه ال � ��ذي أل� �ق ��اه أم� ��س ب��ذك��رى
ال �ق��ادة ال �ش �ه��داء ،وب�م�ن��اس�ب��ة م��رور
أس� �ب ��وع ع �ل��ى وف � ��اة وال � ��د ال�ش�ه�ي��د
ال� �س� �ي ��د ع� �ب ��اس امل � ��وس � ��وي ،ان �ت �ق��د
نصر الله أداء الحكم السعودي مع
سكان منطقة القطيف ،واصفًا إياها
ب��واح��دة م��ن أك�ث��ر امل�ن��اط��ق ف�ق�رًا في
السعودية« ،وعندما يخرج الناس
ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب��اع �ت �ب��اره��م م��واط �ن�ين،
ولو درجة ثانية ،يواجهون» بالحل
األمني.
الحديث السعودي لنصر الله ورد
ف� ��ي س� �ي ��اق ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن ض � ��رورة
ال�ل�ج��وء إل��ى ح��ل س�ي��اس��ي ف��ي كافة
ال � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة ،م ��ن س ��وري ��ا إل��ى
البحرين والسعودية وغيرها.
ف ��ي خ �ط��اب��ه أم � ��س ،وت �ح ��ت ع �ن��وان
«أه� �م� �ي ��ة ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة
الحالية» ،انتقد نصر الله ،بطريقة
غ � �ي� ��ر م� � �ب � ��اش � ��رة ،أداء ال� �ح� �ك ��وم ��ة
وإنتاجيتها ،وشدد على أن الحفاظ
عليها «ال يجوز أن يكون حجة لدى
أط ��راف أو م�ك��ون��ات الحكومة لعدم
اإلنتاجية وع��دم الفاعلية» ،مشيرًا
إل ��ى أن ال �ت��ذرع ب ��أن ه ��ذه الحكومة
ت �ح��اف��ظ ع �ل��ى االس� �ت� �ق ��رار واألم � ��ن،
ال ي �س �ق��ط ال �ت �ك �ل �ي��ف ع �ن �ه��ا وال ع��ن
مكوناتها.
ورأى أن «هناك ،واقعًا ،من يريد أن
يعطل ه��ذه الحكومة ،وأن ال تكون
منتجة وفعالة ،من يريد إسقاطها
ل��و اس �ت �ط��اع أن ي�س�ق�ط�ه��ا» .وأش ��ار
إل ��ى ب ��ذل ح ��زب ال �ل��ه ج �ه��ودًا كبيرة
وتقديمه التنازالت وتأجيله ملفات
ال ي�ن�ب�غ��ي ت��أج�ي�ل�ه��ا مل�ص�ل�ح��ة ب�ق��اء
ال �ح �ك��وم��ة ،واس �ت �م��راره��ا وت �ع��اون
أطرافها.
ول� � � �ف � � ��ت إل � � � � ��ى أج� � � � � � � ��واء ش� ��ائ � �ع� ��ات
وت� �ش ��وي� �ه ��ات ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ف� ��ي م��ا
ي�ع�ن��ي امل �ق��اوم��ة ،وخ �ص��وص��ًا ح��زب
الله ،واضعًا في هذا اإلط��ار ما قاله
«وزير داخلية نظام حسني مبارك،
خلف القضبان ،الذي يحاكم بتهمة
إط �ل��اق ال� �ن ��ار ع �ل��ى امل �ت �ظ��اه��ري��ن»،
ح�ي��ث ات �ه��م ع�ن��اص��ر م��ن ح ��زب ال�ل��ه
وح��رك��ة ح�م��اس ب��إط�لاق ال�ن��ار على
امل�ت�ظ��اه��ري��ن .وك��ذل��ك ق��ول إس��رائ�ي��ل
إن ال �ح��زب يقيم ق��واع��د ف��ي أميركا
ال�لات�ي�ن�ي��ة وغ� ��رب أف��ري �ق �ي��ا وال�ه�ن��د
وجورجيا وتايلند وأذربيجان.
ودع ��ا ن�ص��ر ال�ل��ه إل��ى التفتيش عن
«األي��ادي اإلسرائيلية في الفوضى
امل �ن �ت �ش��رة ف ��ي م �ن �ط �ق �ت �ن��ا» ،م�ش�ي�رًا
إل� ��ى أن ه� ��دف امل � �ش� ��روع األم �ي��رك��ي
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ال �ف �ع �ل��ي ه ��و خ�ل��ق
االقتتال والفوضى عند العجز عن
ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى س�ل�ط��ة م ��ا ،ف��ي بلد
عربي أو إسالمي م��ا .وأك��د أن كالم
نتنياهو «ال يخيفنا ،ال نتنياهو
وال (إي � �ه� ��ود) ب � � ��اراك وال (إي� �ه ��ود)
أومل � ��رت وال وزي� ��ر ال� �ح ��رب ال�س��اب��ق
وال (دان) حالوتس وال «مالوتس،
ً
هؤالء ال يخيفوننا أصال ،فليقولوا
م��ا ش � ��اؤوا ،ول �ي �ه��ددوا ب�م��ا ش ��اؤوا
ول �ي �ف �ع �ل��وا م� ��ا ش � � � � ��اؤوا» .ووص� ��ف
تصريحاتهم بأنها جزء من الحرب

ال�ن�ف�س�ي��ة .وذك ��ر أن ل�ب�ن��ان ج��زء من
املنطقة ،وتشمله دون شك مخططات
األميركيني واإلسرائيليني.
وإقليميًا أكد نصر الله حزن حزبه
ع�ل��ى «ك ��ل دم ي�س�ف��ك ف��ي أي م�ك��ان:
ف��ي لبنان أو س��وري��ا أو ال �ع��راق أو
فلسطني أو ب��اك�س�ت��ان أو إي ��ران أو
أف�غ��ان�س�ت��ان» .وت��اب��ع« :ن�ح��ن نتألم
ألي طفل يصاب باليتم ،ألي امرأة
ت �ص ��اب ب��ال �ث �ك��ل ،ألي ب �ي��ت ي �ه��دم،
وألي أل� ��م ي ��دخ ��ل إل� ��ى أي ق �ل��ب أو
ب �ي��ت أو ع ��ائ �ل ��ة ،ل �ك��ن ال ي �ك �ف��ي أن
نتألم .يجب أن نبحث عن املوقف،
ع��ن األداء ال��ذي يسد أب��واب الفتنة
وأب � � ��واب ال� �ص ��راع وأب � � ��واب األل � ��م».
وج��دد الدعوة إل��ى «ح��ل املعضالت
ع � ��ن ط� ��ري� ��ق ال � �ح � �ل� ��ول ال �س �ي��اس �ي��ة
وال� �ح ��وار» ،م��ذك �رًا ب�ت�ن�ظ�ي��ر ال�ع��رب
ع �ل��ى ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ط � ��وال  30ع��ام��ًا
بشأن وجوب الجلوس على طاولة
مستديرة وتدوير الزوايا ،عكس ما
يفعلونه في سوريا .وأك��د في هذا
ً
ال�س�ي��اق أن ال �ع��رب ال ي��ري��دون ح�لا
سياسيًا ف��ي س��وري��ا ،ل��ذل��ك يتعثر

الغرب ال ينوي
التدخل عسكريًا
في سوريا
ً
الحل ،سائال في هذا السياق عمن
يتحمل مسؤولية الالحل.
وإذ أك��د أن الغرب ال ينوي التدخل
ً
عسكريًا في سوريا ،بل يريد قتاال
عربيًا ،قال إن «املطلوب ذبح العيون
السود في سوريا ال العيون الخضر
وال� � � � � � ��زرق» .وج� � � ��زم ب� � ��أن ال � ��والي � ��ات
املتحدة وأوروبا ليستا مستعدتني
ل �ل �ت��دخ��ل ال �ع �س �ك ��ري ف� ��ي س ��وري ��ا،
تكتفيان حتى اآلن بإرسال السالح
وامل ��ال ،وت�ح� ّ�رض��ان ال�س��وري�ين على
ق �ت��ل ب �ع �ض�ه��م ال �ب �ع��ض ،وت ��دع ��وان
ال �ع��رب إل ��ى إرس � ��ال م�ق��ات�ل�ي�ه��م إل��ى

س ��وري ��ا ،ب�ع��دم��ا ك��ان��وا ي��رس�ل��ون�ه��م
إل ��ى ال� �ع ��راق ل �ت��دم �ي��ره .وأش � ��ار إل��ى
أن أب��واب الحلول السياسية مقفلة
م��ن ال �ب �ح��ري��ن م � ��رورًا ب��ال�س�ع��ودي��ة،
ال �ت��ي ت ��رد ب��ال��رص��اص وال��دب��اب��ات
على متظاهرين ال يطالبون بأكثر
م ��ن ب �ع��ض اإلص�ل�اح ��ات وال �ح �ق��وق
ً
واإلنماء ملناطقهم الفقيرة ،وصوال
إلى سوريا.
وخ�ت��م ن�ص��ر ال�ل��ه ب��اإلش��ارة إل��ى أن
ش �ع��وب امل�ن�ط�ق��ة ي�م�ك��ن أن تختلف
ع �ل ��ى م �ل �ف ��ات ك� �ث� �ي ��رة ،م� ��ن س ��وري ��ا
ف � ��ال � � �ع � ��راق ح � �ت� ��ى إي � � � � � � ��ران ،ل �ك �ن �ه��ا
ت�ت�ف��ق ع�ل��ى ام �ت��داد ال �ع��ال��م ال�ع��رب��ي
واإلس�ل�ام ��ي ع �ل��ى أم ��ر واح� ��د اس�م��ه
اسرائيل وفلسطني.
وذك ��ر ن�ص��ر ال �ل��ه أن ال�ع�ق��د امل��اض��ي
ك��ان ي�ف�ت��رض أن ي ��ؤدي إل��ى هيمنة
أميركية مطلقة على املنطقة ،وإلى
ت �ص �ف �ي ��ة ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
ب�ش��روط إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ل�ي��ول��د ال�ش��رق
األوس� � ��ط ال �ج ��دي ��د ،ل �ك��ن «امل��ؤم �ن�ي�ن
ال� ��واث � �ق�ي��ن ال � �ع� ��ازم�ي��ن امل �ج ��اه ��دي ��ن
املضحني الثابتني في أكثر من بلد،
وف ��ي أك �ث��ر م ��ن م�ن�ط�ق��ة اس�ت �ط��اع��وا
أن يدفعوا ه��ذه العاصفة الخطيرة
وال �ع��اص �ف��ة اآلت �ي��ة أي �ض��ًا ،ب��ال��وع��ي
واإلي � � �م� � ��ان وال� �ت� �ص� �م� �ي ��م وال� �ص� �ب ��ر
والوحدة والثقة ،والتوكل على الله
والحضور واإلخ�لاص واالستعداد
للتضحية».
بدوره علق رئيس املجلس النيابي
ن �ب �ي��ه ب � ��ري ع �ل ��ى ت �ص ��ري ��ح رئ �ي��س
ال� � � � � � ��وزراء اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ب �ن �ي��ام�ي ّ�ن
نتنياهو األخ�ي��ر ب��أن «لبنان يمثل
ع� �ق ��دة إس ��رائ� �ي ��ل ف� ��ي ه � ��ذا ال �ع��ال��م،
ال ال �ع��رب��ي ف �ح �س��ب .وذل � ��ك نتيجة
انتصاره وانتصار مقاومته على آلة
الدمار واألفكار اإلجرامية» .وأشار
إل��ى أن «خ��ط القطار العمالق ال��ذي
ي �ل �ح��ق أك �ب��ر األض � � ��رار ب��االق �ت �ص��اد
امل �ص��ري وق �ن��اة ال �س��وي��س ال ي��ؤت��ي
ثماره اال إذا اندحر لبنان واندحرت
س��وري��ا ،ك��ي يصبح ال�خ��ط ال��دائ��ري
سالكًا وساملًا ،وإال فإنه لن ينافس
ق�ن��اة ال �س��وي��س» .وت��وج��ه ب��ري إل��ى
اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين ب��ال�ق��ول« :ل�ب�ن��ان كان
وسيبقى كما يريده اللبنانيون ،ال
كما تريدونه أنتم ،سيبقى دولة لن
يطاولها احتاللكم».

