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حمليات �سيا�سية

ا�ستعادة الوعي الوطني

} تركي حسن*

ال ش��ك ف��ي أنّ سهاما ً أص��اب��ت ال��وع��ي الوطني لطيف من
السوريين عبر الحرب الشاملة المتعددة الجانب والشكل،
وال �ت��ي اس�ت�خ��دم فيها أح ��دث م��ا أنتجته م��راك��ز ال��دراس��ات
واألب�ح��اث واالستخبارات وعلم النفس ال�ف��ردي والجمعي،
عسكريا ً وأمنياً ،باإلضافة إلى األوجه االقتصادية واإلعالمية
والنفسية ،واألهم الفكرية والثقافية.
اخ�ت�ط��ف وع��ي ق�س��م م��ن ال�س��وري�ي��ن ع�ب��ر ت��زي�ي��ف وعيهم
وتطييف التاريخ ،في سياق ما ُيسمى بـ«الثورة السورية»،
إذ ل��م تعد المبادئ وال�ش�ع��ارات الوطنية والقومية صالحة
ك��راف�ع��ة ل �ـ«ث��ورت �ه��م» ال�م��زع��وم��ة .وب ��دأ ال�ت��رك�ي��ز ف��ي وسائل
اإلع�لام المختلفة (مرئية ،م �ق��روءة ،مسموعة ،إلكترونية)
على الطائفية والمذهبية ،وتقسيم المجتمع ال�س��وري على
أسس متنافرة بل متناقضة ومتصارعة ،واستُحضر التاريخ
بجميع صراعاته وصفحاته السوداء من حرب الجمل والفتنة
الكبرى ،ونهاوند وصفين ،وأصبحت مسميات التشكيالت
اإلرهابية والشعارات المرفوعة تستلهم مسمياتها من هذه
واصطرعنا
سمنا فيها
ّ
الصفحات السوداء في تاريخنا التي ُق ّ
خاللها بين «عربي ـ مجوسي» و«عربي فارسي» و«عربي ـ
كردي» و«سني ـ شيعي» و«سني ـ علوي» ومسلم ـ مسيحي»،
إل��خ .واستُحضرت ف�ت��اوى م��ن الكتب ال�ص�ف��راء على لسان
رموز دينية ،وتسابقت وسائل إعالم علمانية ودينية متطرفة
في عرض ذلك.
كما نزلت رموز إعالمية في مراحل سابقة ببرامجها إلى
الدرك األسفل من السفاهة ودس السم في عقول السوريين
وغير السوريين ،وأصبحت قنوات مشهورة ذات صدقية
ت��ردد عناوين واح��دة ،كأنك تشاهد وتسمع قناة واح��دة ال
تختلف عن القنوات المتطرفة.
خ��اض اإلع�ل�ام الوطني وال�ص��دي��ق أف ��رادا ً وهيئات ـ على
قلّته ـ م�ع��ارك غير متكافئة ف��ي ال�ح��رب على ال��وع��ي ،ورغم
بعض النجاح لحلف ال�ع��دوان في تزييف الحقائق وتطييف
األزم��ة،وخ�ط��ف قسم م��ن الشباب ال��ذي ف��ي طبيعته التم ّرد
واالن��دف��اع وال��ذي وق��ع ضحية اإلع�ل�ام واألم ��وال والسالح
والمخدرات والجنس فخرج يحمل السالح يقتل ويدمر البنى
التحتية وي�ح��رق ويغتصب مؤمنا ً بأنه على «ص ��واب»! في
حين كان كبار المتآمرين يدركون ما يفعلون ،وتسابق من
رسمناهم في أذهاننا من المثقفين (كأصنام ) لالنخراط في
هذا الهجوم على العقول والتسويق لفكرة مسؤولية النظام
في التمويل والتسليح والخطاب الطائفي عبر المسائل اآلتية:
أوالً  -ان�ك��ار الطائفية ،ب��ل اعتبارها منتجا ً للنظام ،وما
يحصل من حوادث طائفية حالة موقتة ستسقط بعد «سقوط
نظام األسد»!
ثانيا ً  -تبرير الممارسات اإلرهابية والفعل الطائفي على
أنها ردود فعل على تدخل الفرس والمجوس وح��زب الله،
والتي ظهرت منذ األيام األولى في درعا.
ث��ال�ث�ا ً  -تبسيط ال�ع��ام��ل الطائفي واستسهاله والتبشير
بزواله «بعد سقوط النظام» ،واإلدعاء بقيام ثورة مضادة له
في ما بعد تدعو إلى الحرية والديمقراطية والشعب السوري
الواحد.
ً
رابعا  -محاولة زرع فكرة أن ما حصل هو أزم��ة محض
داخليّة ،أدت إلى خروج المواطنين بقضايا مطلبيّة وسياسية
محقة بعيدا ً عن التأثير الخارجي والمشاريع المعدة مسبقا ً
وتحميل النظام المسؤولية بعدم االستجابة لها.
خامسا ً  -محاولة تحويل م�ك� ّون��ات النسيج االجتماعي
السوري إلى مك ّونات سياسية لتخرج من المجال الخاص
ّ
ال�ض�يّ��ق إل��ى ال�م�ج��ال ال �ع��ام ال��واس��ع وتتنافس ف��ي هوياتها
مع هوية الدولة الوطنية .وبذلك تشكل مشروعا ً مستقبليا ً
متفجرا ً بشكل دائم وتك ّون فيه الطائفة جسما ً سياسيا ً داخل
الجسم الوطني مثلما هو في لبنان والعراق اآلن.
سادسا ً  -تح ّول الدول الداعية إلى إسقاط الدولة السورية
إل��ى دع��اة للطائفية وم��زوري��ن للتاريخ والحقائق مثل وزير
خ��ارج�ي��ة ف��رن�س��ا ف��ي مجلس األم ��ن وال�م�س��ؤول�ي��ن األت ��راك
وآخرين.
إذا ك��ان��ت األس�ط��ر السابقة ق��راءة تشخيصية ،فالسؤال
الواجب علينا :كيف يتحقق الوعي؟
أعتقد بادئ ذي بدء أنّ محاولة إظهار أننا جميعا ً في مرحلة
ال�لاوع��ي الوطني خطأ ف��ادح وق��ات��ل ،وتظهر صحة ذل��ك في
ع��دم استطاعة حلف ال�ع��دوان  -رغ��م كثرة مك ّوناته وكمية
س ّخر واستثمار رجال الدين
المال الذي أنفق واإلعالم الذي ُ
كمطيّة  -من تحقيق أه��داف��ه في إسقاط ال��دول��ة .فمن صمد
ألكثر من ثالثة أع��وام في مواجهة العدوان كان يمتلك وعيا ً
وطنيا ً وإيمانا ً كامالً بوطنه .ورغ��م النجاح الجزئي لحلف
العدوان (عسكريا ً واقتصاديا ً وإعالمياً) والتهشيم الجزئي
للبنية الفكرية والثقافية للمجتمع السوري إالّ أن الدولة ال
ت��زال ت��ؤدي دوره��ا الكامل ،والجيش يحقق النجاحات على
كامل األرض السورية ،وشعبنا بأكثريته يقف مع جيشه
وقيادته،
وأجد أن تحقق الوعي سيم ّر في مراحل سوا ًء أكان فرديا ً
أو جمعياً ،وهي:
أ ـ مرحلة الالوعي.
ب ـ مرحلة اإلحساس.
ج ـ مرحلة اإلدراك.
د ـ مرحلة المسؤولية.
هـ ـ مرحلة العمل.
تراجعت مرحلة الالوعي وب��دأ الناس يحسون ويدركون
بعدما لمسوا حجم ال�م��ؤام��رة وكيف استغلوا ف��ي مشروع
لتدمير بلدهم فانتقلوا بأغلبية ساحقة الس�ت�ع��ادة الوعي
والعودة إلى كنف الدولة.
بلى ،قسم ممن خ��رج ،ب��دأ يشعر بما ج��رى على األرض،
وآخ ��ر أدرك ف�ب��دأ ينتقل إل��ى ال�ب�ح��ث ع��ن ال�م�ع��رف��ة الكاملة.
ويتح ّول ذلك إلى عمل ،وبجب أن نقر بأن القسم األكبر لم
يغادر الوعي الوطني.
م��ا ال �ت �س��وي��ات ف��ي ب�ع��ض ال�م�ن��اط��ق (م �ص��ال �ح��ات) وطلب
المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها اإلرهاب من الدولة
اإلس��راع في إنقاذهم بدخول القوات المسلحة مناطقهم إالّ
تعبيرا ً عن التح ّول الكبير في انتهاء ظاهرة البيئة الحاضنة
لإلرهاب نتيجة الوعي الوطني المتشكل ،وعبر جهود حثيثة
بذلتها ال��دول��ة والوطنيون ف��ي مواقعهم ،وم��ا بذله اإلعالم
الوطني والصديق كأفراد وجماعات.
أعتبر أنّ المسؤوليات الوطنية تحتم علينا طرح مشروع
«ثقافي فكري» تشارك فيه ال��دول��ة ممثلة ب ��وزارات التربية
والتعليم ال�ع��ال��ي واإلع�ل�ام وال�ث�ق��اف��ة واألوق� ��اف والشؤون
االجتماعية واالقتصاد وهيئة تخطيط ال��دول��ة مع األحزاب
والمنظمات والنقابات وجمعيات المجتمع األهلي ،تحدّد فيه
مفاهيم المواطنة والوطنيّة وكيفية محاربة الفكر المتط ّرف
الذي كان أساسا ً في اختطاف ابنائنا ،ألن المعركه في قسم
كبير منها معركة فكر.
*باحث في األمور االستراتيجية
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انتخابات رئا�سة لبنان

خفايا

داخلي!
الموا�صفات للإقليم ...والتظهير
ّ
احتاج مؤسس ميليشيات «القوات اللبنانية» بشير الجميل إلى
َ
اجتياح «إسرائيلي» بلغ العاصمة بيروت في  1982ليصبح رئيسا ً
للبنان ،لكنه اغتيل قبل ممارسته لصالحياته .فهل يتك ّرر المشهد
مع خلفه سمير جعجع القائد الحالي لهذه الميليشيات الذي أعلن
ترشيحه ،مثيرا ً نقمة حلفائه واشمئزاز القوى المناهضة لتاريخه
«اإلسرائيلي» وال��دم��وي التي اقترفت مجازر في حق المدنيين
الفلسطينيين واللبنانيين ،وبينهم رئيس الوزراء رشيد كرامي.
لشرح م��دى ارت�ب��اط ه��ذا االنتخاب بالعامل الخارجي ،يجب
اإلش��ارة إلى أن ال وج��ود لموارد اقتصادية في لبنان ،ما فرض
تأسيس قطاع خدمات يقوم على السياحة والمصارف والترانزيت،
فأصبحت سورية بلد المعبر والسعودية بلد المال.
أما في السياسة ،فالنظام اللبناني هش وضعيف ألنه يرتكز على
محاصصة طائفية تجعل هذه القوى ترتبط بمستندات لها عربيا ً
وإقليمياً ،والوجه اآلخر للسياسة في لبنان ،وجود أحزاب قومية
وإسالمية وداخلية ذات بعد وطني ،ترتبط مع سورية وإيران
بعالقات لها نتيجتان :إقامة حلف في وجه النفوذ األميركي ،وبناء
تحالف في وجه الكيان الغاصب.
لذلك ترتبط القوى اللبنانية على تنوعها بقوى عربية وإقليمية
ودولية ...تتكئ عليها وتتل ّقى منها الدعم بمختلف ألوانه .وتجد
نفسها مضطرة إلى االستماع إلى نصائحها وطلباتها.
ول�ل�ت��اري��خ ،ف��إن جميع رؤس ��اء لبنان حتى ه��ذا ال�ت��اري��خ هم
منتجات النفوذ المتتالي :الفرنسي ،األميركي ـ المصري (اللواء
شهاب في عهد عبد الناصر) السوري ـ والسعودية ،ومرة واحدة
نجح االجتياح «اإلسرائيلي» للبنان في فرض رئيس له في .1928
ب��دأت مرحلة النفوذ السوري ـ السعودي بإشراف واشنطن
اب �ت��دا ًء م��ن  1989ال��ذي رع��ى اتفاقا ً لبنانيا ً ـ لبنانيا ً على أرض
سعودية هي الطائف وبضغط سوري ورعاية أميركية .وكل ما

د .وفيق ابراهيم
جرى من انتخابات رئاسية وبرلمانية ونقابية بين  1990ـ 2005
إنما كان نتيجة للتفاهم السوري ـ السعودي.
لذلك اعتبر الخبراء ترشيح جعجع إحراجا ًَ لحلفائه ألنه غير
مقبول ف��ي أي تسوية .وال�م�ع��روف أن��ه خ��رج م��ن السجن بعفو
خاص ال يشير البتة إلى براءته بقدر ما يؤكد على إدانته كقاتل
رئيس حكومة ،ومفجر كنيسة كان يحاول فيها اتهام المسلمين
إلحداث حرب أهلية.
يضاف أن ت��وازن ال�ق��وى الحالي يكشف بجالء أن أصحاب
النفوذ على األرض اللبنانية هم سورية أوالً ومعها إي��ران .وهما
اللذان وكال حليفهما حزب الله حرية المفاوضة على اسم الرئيس
المقبل من ضمن عدة قناعات أولها االلتزام بترشيح الحليف الكبير
ميشال عون ،وإال فالقبول بأسماء أخرى ال تقل أهمية كالوزير
سليمان فرنجية.
واإلس��م الثاني ،في دائ��رة النفوذ القوي هي السعودية التي
تمسك بقرار حركة « 14آذار» اللبنانية الموالية لها .لكن السعودية
لم تحسم أمرها ،ويرجح الخبراء أنها قد تدفع في اتجاه إحداث
فراغ إذا لم تتم تسوية إقليمية كبيرة ترضيها في العراق واليمن
وسورية.
أم��ا راع��ي ه��ذه ال�ت��وازن��ات ،فهي ال��والي��ات المتحدة األميركية
التي تربط بين الوضع اللبناني والوضع اإلقليمي ،وتريد إرضاء
السعودية في لبنان من خالل اختيار رئيس مقبول من الرياض
وال يستفز المحور السوري ـ اإليراني .وعلينا أال نتجاهل أيضا ً
جهود الفاتيكان المصرة على انتخابات رئاسية ف��ي موعدها
( 25أيار المقبل) إذ تخشى على الدور السياسي للمسيحيين في

�سليمان عر�ض الأو�ضاع مع �سفراء
�أميركا وبريطانيا و�أرمينيا

سليمان مجتمعا ً إلى سفير أرمينيا

حردان :ال�ستكمال خطوة مقاطعة الم�ستوطنات ال�صهيونية
بقرار �سيا�سي �أوروبي حا�سم يرف�ض االحتالل واال�ستيطان

الدوليين ،منها توفير أفضل الفرص ألجهزته األمنية إلرساء
االستقرار فيه ،كذلك تأمين الكتب المدرسية لجميع الطالب
في المدارس الرسمية ،الذي يأتي تقديرا ً للحمل الثقيل على
كاهل المجتمع اللبناني من خالل استجابته الكريمة ألزمة
الالجئين السوريين» ،الفتا ً إلى «أنّ بريطانيا هي ثاني
أكبر دولة مانحة للجهود اإلنسانية في األزمة السورية».
وبحث رئيس الجمهورية العالقات الثنائية مع سفير
أرمينيا آش��وت كوتشاريان ،ال��ذي أع��رب عن قلق بالده
«حيال األوضاع في سورية ،خصوصا ً في منطقة كسب
التي تقطنها غالبية أرمنية ب��دأت تغادر بفعل الحرب
واالشتباكات هناك».
وزار بعبدا وفد المؤتمر العلمي لحوكمة الشركات في
إط��ار األخ�لاق والثقافة والمواطنة ،ال��ذي يعقد مؤتمره
الرابع على التوالي في لبنان وتشارك فيه شخصيات
أكاديمية وخبراء من أوروبا والواليات المتحدة والشرق
األوسط.

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
{ أب���رق رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه بري إلى رئيس الوزراء األرميني
الجديد هوفيك أبراهاميان مهنئاً.
{ أب��رق رئيس ال��ح��زب التقدمي
االش��ت��راك��ي النائب ول��ي��د جنبالط،
إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح ،مع ّزيا ً بوفاة
الشيخ جابر بن ناصر صباح الناصر
الصباح.
{ اس��ت��ق��ب��ل وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين جبران باسيل في مكتبه
ف��ي قصر بسترس ،سفيرة االتحاد
األوروبي أنجلينا إيخهورست وعرض
معها العالقات بين لبنان واالتحاد
األوروبي.
{ استقبل ال��م��دي��ر ال��ع��ام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه
أمس ،السفير السوري في لبنان علي
عبدالكريم علي وبحث معه األوضاع
العامة في لبنان والمنطقة.
وع��رض ال��ت��ط � ّورات الداخلية ،ال
سيما في الشمال ،مع النائبين جهاد
الصمد ونادر س ّكر.
كذلك استقبل ابراهيم السفيرة
البلجيكية في لبنان كوليت تاكيه.
{ استقبل المدير العام لقوى األمن
الداخلي ال��ل��واء إبراهيم بصبوص
في مكتبه أم��س ،الملحق العسكري
الروسي رافيل كورماشوف وممثل
هيئة التصدير الحربي لدى السفارة
محمد ن��اص��ر ال��دي��ن وع���رض معها
األوضاع األمنية العامة في البالد.
وشكر كورماتشوف بصبوص على
اإلج���راءات األمنية المتخذة لحماية
مبنى السفارة الروسية.
ثم التقى رئيس المفوضية الدولية
لحقوق اإلنسان في العالم محمد شاهد
أمين خان ،يرافقه السفير فوق العادة
في لبنان والشرق األوسط علي عقيل
خليل وبحث معهما األوضاع العامة.
وك��ان بصبوص قد استقبل وف��دا ً

بقاعيا ً ض ّم رئيس دائرة أوقاف البقاع
برئاسة إمام مسجد بلدة مجدل عنجر
الشيخ محمد عبد الرحمن .وأع��رب

باسيل مستقبالً إيخهورست

ابراهيم والسفير السوري خالل لقائهما

 دب�ل��وم��اس��ي عربي
ي� � ��رى أن أح� � ��د أس� �ب ��اب
دع��م دول ��ة ك�ب��رى بشكل
كبير ل��دول��ة إقليمية في
مفاوضاتها مع دولة غير
م�ك�ت�م�ل��ة ه ��و استحقاق
انتخابي في تشرين األول
ل �ك �س��ب ل ��وب ��ي م �ع��روف
لصالح الحزب الحاكم في
الدولة الكبرى.

�سفير رومانيا زاره و�أكد الحر�ص على ا�ستقرار المنطقة

(داالتي ونهرا)

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في
قصر بعبدا أمس ،عالقات لبنان الدولية والموقف اللبناني
من عدد من المل ّفات ذات الصلة بالوضع الداخلي ،مع وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
ثم تناول مع السفير األميركي دايفيد هيل ،العالقات
الثنائية والمساعدات العسكرية للجيش اللبناني ،إضافة
إل��ى األوض��اع في المنطقة وآف��اق المعالجات الجارية
راهناً.
والتقى سليمان السفير البريطاني طوم فلتشر الذي
أشار بعد اللقاء
إلى «أنّ المملكة المتحدة فخورة بدعم جهود الجيش
اللبناني من خالل برنامج التدريب والمعدات تجاوبا ً مع
متطلباته».
وأطلع فلتشر الرئيس سليمان على آخر المستجدّات
يخص الدّعم البريطاني الطويل األمد للبنان ،بما
في ما
ّ
فيه تأمين المزيد من المساعدات بالتشاور مع الشركاء

لبنان ،وهو آخر دور سياسي يؤديه مسيحيون في العالم العربي
واإلسالمي.
ال يتدخل والفاتيكان في األسماء ،لكنه يبدو منسجما ًمع إصرار
سورية وحلفائها على إجراء االنتخابات في موعدها ( 25أيار) مع
اختيار رئيس قوي يعكس توق المسيحيين إلى االرتباط بالمشرق
العربي حيث االنتماء األصيل ،ويكون على استعداد للدفاع عن
الوجود المسيحي ضد قوى التكفير والهرطقة.
من هنا ،نرى أن الرياض ليست في موقف تحسد عليه ،فال
يستطيع الموالون لها في لبنان أن ينتخبوا وحدهم رئيساً ،ولم
ينجح مشروعها في إسقاط النظام السوري الذي يدحر التنظيمات
الموالية للسعودية وأصدقاء سورية في لبنان يمسكون بكامل
األرض وأصبحوا قوى ذات بعد إقليمي.
لذلك تجد ال��ري��اض نفسها أم��ام واح��د م��ن احتمالين ،إم��ا أن
تسعى إلى رئيس لبناني محايد وتعتمد بذلك على نفوذ أميركي،
أو أن تدفع باتجاه الفراغ الذي ال يعني إال تدمير لبنان على رؤوس
القوى المقربة من السعودية و«إسرائيل».
أما االتكال على «إسرائيل» كي تحدث تغييرا ً في موازين القوى
فليس إالّ هذيانا ً ألن الدول تنفذ مصالحها فحسب ،وإذا صودف
أن الهجوم على لبنان قد يتسبب بحرب إقليمية في ظل الممانعة
الروسية ،فإن الكيان الغاصب لن يفعل إال مصلحته ،ومصلحته
فحسب .ولن يخوض حرب السعودية في لبنان وسورية.
سورية إذن ،ومعها تحالفاتها من بحر قزوين وحتى المتوسط
هي مفتاح االنتخابات الرئاسية في لبنان ،وال تريد أب��دا ً رئيسا ً
مسيحيا ً تابعاً ،ألن العماد عون ليس من قياس التابعين .بل تريده
مستقالً يعرف أين هي مصلحة لبنان ومتى على الرئيس المسيحي
أن يعتبر التاريخ والمستقبل أهم من اإلغراءات المالية والقصور
في عواصم أوروبا واسطمبول وفنادق الخليج.

 نائب حالي ووزير
سابق يقول إن��ه ال يمكن
ت� �ج���اه���ل رأي وزارة
مختصة وال رأي مسؤول
م��ؤس �س��ة م��ال �ي��ة كبيرة
مشهود لرئيسها بكفاءته
ع���ال� �م� �ي� �اً ،ح� �ي ��ال ملف
سلسلة الرتب والرواتب،
م��ؤك��دا ً أنّ مجلس النواب
سيكون متوازنا ً في هذا
األمر.

اعتبر رئيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان أنّ قرار االتحاد األوروبي بمقاطعة
المستوطنات الصهيونية يشكل خطوة إيجابية ،وأنّ
الحزب القومي يتطلع إلى استكمال هذه الخطوة بقرار
سياسي أوروب��ي حاسم برفض االحتالل واالستيطان،
وتهويد األرض الفلسطينية.
كالم حردان جاء خالل استقباله في مركز الحزب أمس
وبحضور عميد الخارجية حسان صقر ،سفير رومانيا في
لبنان فيكتور ميرسيا يرافقه القائم بأعمال السفارة.
وجرى خالل اللقاء ت��داول في األوض��اع العامة ،وفي
العالقات الثنائية وكان حرص مشترك على أهمية تطوير
هذه العالقات.
وتط ّرق اللقاء إلى موضوع اإلرهاب ،فكان الرأي متفقا ً
على إدان��ة اإلره��اب بوصفه يم ّثل خطرا ً على اإلنسانية
وتهديدا ً لألمن واالستقرار الدوليين.
وفي معرض الحديث عن لبنان ،كان تشديد مشترك على
أهمية استقرار لبنان وإنجاز االستحقاقات الديمقراطية في
مواعيدها.

السفير ميرسيا أكد أنّ ب�لاده حريصة على استقرار
دول والمنطقة وازدهارها .وهي في إطار االتحاد األوروبي
تتطلع إلى عالقات وطيدة مع دول وشعوب المنطقة.
واعتبر ح��ردان أنّ ق��رار االتحاد األوروب���ي بمقاطعة
المستوطنات الصهيونية يشكل خطوة إيجابية ،وأنّ
الحزب القومي يتطلع إلى استكمال هذه الخطوة بقرار
سياسي أوروب��ي حاسم برفض االحتالل واالستيطان،
وتهويد األرض الفلسطينية.
وأشار حردان إلى أنّ “إسرائيل” ال تزال تحت ّل أرضا ً
لبنانية ،وتنتهك سيادة لبنان يومياً ،وتشكل تهديدا ً
دائما ً له ،وهذا يستوجب موقفا ً أوروبيا ً حازما ً بإدانة هذا
االحتالل وممارساته العدوانية ض ّد لبنان.
وأكد حردان أنّ اإلرهاب الذي تشهده بالدنا ،ال يقتصر
خطره على استقرار المنطقة ،بل هو خطر يتهدّد العالم
بأسره ،ولذلك هناك ض��رورة ألن تتح ّمل جميع ال��دول
مسؤولياتها في مكافحة اإلرهاب ووقف جرائمه ومجازره
الوحشية.

حردان مستقبالً سفير رومانيا

الوفد عن دعمه لمؤسسة قوى األمن
الداخلي ،السيما في تنفيذ الخطة
األمنية في البقاع.

(داالتي ونهرا)

�أبو فاعور يقدم اليوم �إلى مجل�س الوزراء
خطة لإنقاذ م�ست�شفى بيروت الحكومي
الصحة وائ��ل أبو
وص��ف وزي��ر ّ
ف��اع��ور وض��ع مستشفى بيروت
ال��ح��ك��وم��ي ب��ال��م��أس��وي ألس��ب��اب
ع���دّة ،منها م��ا يتعلّق «بتخلف
الدولة عن الكثير من مسؤولياتها
تجاهه ،ومنها ما ي ّتصل بمشاكل
داخلية ،باإلضافة إل��ى األوض��اع
السياسية».
وخ�ل�ال مؤتمر صحافي عقده
أم���س ،بعد لقائه رئ��ي��س مجلس
إدارة المستشفى الدكتور وسيم
ال������و ّزان ،وع��ش��ي��ة ع���رض وزارة
الصحة خطتها إلنقاذ المستشفى
على مجلس ال���وزراء ال��ي��وم ،لفت
أبو فاعور إلى «أنّ الوضع ال يمكن
أن يستم ّر بهذا االستنزاف الدائم،
بحيث تدفع الدولة ك ّل مدّة مبلغا ً
م��ال��ي �اً ،ي��ؤ ّم��ن ف��ق��ط اس��ت��م��راري��ة
المستشفى التي تتدنى نوعيّة
الخدمات فيها ،كما تتراجع قدرتها
على استيعاب ال��م��رض��ى ،حيث
يعمل في المستشفى حاليا ً 230
سريراً ،فيما كان العمل في السابق
على  400سرير».
وأشار إلى أنّ «عددا ً من مجالس
اإلدارات خضع آللية التعيينات
اإلداري����ة وم��ا تفرضه م��ن إج��راء
مقابالت مع ع��دد من المرشحين
الذين من الممكن تقديم أسمائهم
من أجل تعيينهم ،فيما لم تخضع
مجالس إدارات أخرى لهذه اآللية
وللمقابالت ،وهي تحتاج بالتالي
إل���ى ال��س��ي��ر ب���إج���راءات معينة

أبو فاعور والوزان
كتشكيل ل��ج��ان لتعزيز أوض��اع
المستشفيات الحكومية» ،مؤكدا
أنّ «كل ذلك سيخضع للنقاش في
مجلس الوزراء الذي نأمل أن يتخذ
بعض الخطوات الجذرية في هذا
األمر».
وع��ن العناوين العامة لخطة
الصحة إلنقاذ المستشفى،
وزارة
ّ
ّ
الخطة
أوضح أبو فاعور «أنّ هذه
قدّمت في كتاب إلى األمانة العامة
لمجلس ال����وزراء ،وت��� ّم تعميمها
على الوزراء ،وهي تتضمن سلسلة
مقترحات على المستويات اإلدارية
والمالية والقضائية».
وق�����ال« :إنّ ال���دول���ة ال ت��ق��وم
ب���واج���ب���ات���ه���ا ال���م���ال���ي���ة ت��ج��اه
المستشفى ،وهناك اقتراحات على

مستوى مجلس اإلدارة والموظفين
واستئجار الخدمات ،واقتراحات
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���دع���م ال��ع��ام
للمستشفى».
وردا ً على س��ؤال ح��ول إمكانية
الوصول إلى ح ّل ،أجاب« :إنّ صحة
المواطن هي أول��وي��ة األول��وي��ات،
وه���ذا المستشفى يتح ّمل أع��ب��ا َء
َ
���راض وأوج����اعَ معظم فقراء
وأم�
لبنان ،وإذا ك��ان م��ن ح� ّ
�ق الدولة
أن ت��ض��ع ح�����دودا ً لمسؤوليتها
االجتماعية تعكسها في قراراتها
ّ
يحق لهذه الدولة أن
المالية ،فال
تتخلى بالمطلق عن مسؤوليتها
وعن وظيفتها االجتماعية في مجال
الصحة وت��ح��دي��دا ً ف��ي مستشفى
ّ
بيروت الحكومي.

