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مناطق

أم�س
رئي�س «رابطة ال�شغيلة» زاهر الخطيب لـ«البناء» و«توب نيوز» :لبنان ب� ّ
الحاجة �إلى رئي�س جمهورية يك ّر�س الن�صر الذي ح ّققه محور المقاومة والممانعة
حاوره :محمد حم ّية
حمل القضية مدافعا ً عنها في أروقة
المجلس النيابي اللبناني لسنوات عدّة،
ثبت عليها ولم يبدّل كما فعل آخرون،
على رغم اإلغراءات من أموال ومناصب
ومكاسب .بقي هو هو ،ذلك الذي عهدناه في
الثمانينات من القرن الماضي« ،مشاكساً»
في المجلس النيابي ،يفضح حيتان المال،
ويهاجم المتخاذلين .ذلك المدافع عن حقوق
«الشغيلة» ،رئيسا ً لرابطة ِباسمهم ،محبّا ً
للثقافة ،وقارئا ً جيّدا ً في كتاب التاريخ ،يحفظ
الوجوه واألسماء واألحداث ،وال ينسى من
كان إلى جانب القضية األساس ـ فلسطين ـ
ومن كان يعمل ضدّها .هو زاهر الخطيب،
الذي استفاض بالحديث لـ«البناء» و«توب
نيوز» عن اتفاق  17أيار وعن فلسطين
وسورية ولبنان ،وعن االنتصار الكبير الذي
يؤمن بأننا سنالقيه قريباً.

كان من �ش�أن اتفاق«� 17أيار» جعل لبنان محمية
�صهيونية ،و�إ�شراك العدو ال�صهيوني في قرارات
الحكومة اللبنانية بمعنى التن�سيق الأمني
وال�سيا�سي واالقت�صادي
{ ما مضمون اتفاق السابع عشر من أيار عام 1983؟
وما هي تداعياته على لبنان والمنطقة لو شهدنا تطبيقه؟

بداي ًة ،في ذكرى هذه المناسبة ،ال ب ّد من توجيه التحية
إل��ى ك� ّل الشهداء والمقاومين الذين وقفوا ض� ّد اتفاق 17
أي��ار ،وال ب ّد من اإلش��ارة في هذا السياق إلى أن اتفاق 17
أيار ،طرح على الساحة اللبنانية مفاضلة غير علمية وغير
منطقية ،ج��اوزت ك ّل القيم األخالقية والوطنية .وفي ذلك
الوقتُ ،ر ّوج لهذا االتفاق على أنّ لبنان أمام خيارين :بين
السيئ واألسوأ ،ففي حال عدم الموافقة على اتفاق  17أيار،
هذا األمر سيكون األسوأ ،فيما ستكون الموافقة على االتفاق
أمرا ً سيئا ً فقط ،وعندئذٍُ ،طمس مضمون هذا االتفاق ،و ُقدّم

«�إ�سرائيل» الآن ككيان
في طريقها �إلى التدهور...
وتتق ّل�ص طموحاتها
و�أ�ضحت �أ�ضعف
من �أن تدخل في �أي
مواجهة مع المقاومة
آنذاك على أنه مجرد «ترتيبات أمنية» على الحدود مع العدو
«اإلسرائيلي» ،بينما في الحقيقة ،كان يش ّكل صلحا ً شامالً
ّ
ويتخطى مسألة الترتيبات األمنية.
مع العدو الصهيوني،
وبالتالي ،يمكن القول أنّ ذلك االتفاق كان «اتفاق خيانة»
بكل المعاني القانونية والدستورية.
كما ال ب ّد من اإلش��ارة إلى الجلسات الس ّرية في اللجان
النيابية في ذلك الوقت ،التي كانت تريد تمرير أمور خطيرة
جدا ً على هامش االتفاق ،ومنها أن هذا االتفاق يشرك العدو
الصهيوني في قرارات الحكومة اللبنانية ،أي بمعنى التنسيق
أمنيا ً وسياسيا ً واقتصاديا ً بين الحكومة اللبنانية والعدو
الصهيوني .وبالتالي يمكن القول أنّ اتفاق  17أيار كان من
شأنه أن يجعل لبنان «محمية صهيونية» ،وكان هدفه على
مستوى المنطقة ،تعميم اتفاقية «كامب ديفيد» من مصر إلى
لبنان ،ثم االنتقال إلى األردن و بعدئ ٍذ فلسطين.

{ كيف تم ّكنتم من إسقاط هذا االتفاق آن��ذاك؟ وما هو
الثمن الذي دفعه لبنان حينذاك؟

على رغم أن االجتياح «اإلسرائيلي» شكل المحطة األقوى
للعدو الصهيوني آنذاك ،إذ سيطر على لبنان وفرض إرادته،
وكان من المنتظر أن يوافق كل أعضاء مجلس النواب ،ال سيما
مع بدء حملة التهديدات والضغوطات على كل من ال يوافق
إلي تهديدات من قبل
على ّ
نص االتفاق ،وأنا شخصيا ً ُو ّجهت ّ
األمن العام ،أنه «في حال عدم موافقتي ،سأُغتال على درج
المجلس النيابي» ،عندئ ٍذ كان الجواب أنني سأختار الشهادة
وسأطرح خيار المقاومة بدال ً من الموافقة على اتفاق  17أيار.
وفي ما بعد ،بدأت جبهة المقاومة ت ّتسع وتتبلور ،والتي
ضمت آنذاك الحزب السوري القومي االجتماعي والرئيس
سليمان فرنجية والرئيس نبيه ب ّري والنائب وليد جنبالط،
وس ّميت في ما بعد بـ«الجبهة الوطنية» .والجدير بالذكر ،أن
ُ
سورية كانت المظلة الراعية لهذه الجبهة ،الرافضة اتفاق
 17أيار ،وأعلنت سورية في ذلك الوقت موقفا ً مميزا ً عن باقي
الدول العربية.

أي دور في
{ هل كان للرئيس الراحل رفيق الحريري ّ
اتفاق  17أيار؟

من حيث المعلومات ال أملك أيّ معلومة تفيد بذلك ،لكن
من حيث المواقف التي كنت اتخذها في المجلس النيابي،
كانت لي تحفظات على السياسة «الشرق أوسطية» التي
كان يتبعها الرئيس الحريري آنذاك ،والتي تطرح إمكانية
ال��وص��ول إل��ى س�لام شامل ،في الوقت ال��ذي لم تكن هذه
الطروحات في مصلحة لبنان.

{ ه��ل ت��ع��ت��ق��دون أنّ ال��م��ش��روع ال���ذي ك��ان س��ي��نُ�� ّف��ذ من
خالل اتفاق  17أيار ما زال قائما ً حتى اآلن وهناك محاولة
الستكماله في أساليب أخرى؟

نحن اآلن أمام واقع جديد ،وال ّ
شك أنّ ما أنجزناها على
مستوى المقاومة سيقف عائقا ً أمام أيّ مشروع شبيه باتفاق
 17أيار ،كما أن االنتصارات المتتالية التي حققتها المقاومة،
وآخرها في  ،2006إضافة إلى تعاظم قوة محور المقاومة
والممانعة ،المتمثل بسورية وإيران وروسيا والصين ودول
البركس ،وفي المقابل نجد معسكر الرجعية والتبعية في
تدهور ،والمتمثل بتركيا والسعودية وقطر وغيرها من الدول
التابعة ل�لإدارة األميركية وللحلف الغربي الصهيوني،
فهذه الظروف المستجدة ،لن تسمح بتمرير أيّ اتفاق على
شاكلة « 17أيار» ،خصوصا ً بعد انتصار سورية في الحرب
الكونية التي تع ّرضت لها ،ونحن اآلن بانتظار أن يك ّرس
هذا االنتصار سياسيا ً من خالل انتخاب الرئيس بشار األسد

قوة
انت�صار �سورية ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا وازدياد ّ
محور المقاومة المتم ّثل ب�سورية و�إيران
ورو�سيا وال�صين ودول البرك�س يحوالن دون
قيام � ّأي اتفاق �شبيه بــ� 17أيار

رئيسا ً للجمهورية العربية السورية.

{ أال تعتقدون أنّ ه��ن��اك م��ح��اوالت إلع���ادة لبنان إلى
الوراء من خالل ترشيح شخصيات إلى رئاسة الجمهورية
لها تاريخ بالعداء للمقاومة واالرتباط بمشاريع خارجية،
ال سيما أن م��ن ي��رش��ح ه��ذه الشخصيات ت��يّ��ار كبير هو
جزء من الطائفة السنّية التي كانت وما زالت معادية لهذه
المشاريع الرجعية؟

هنا ال ب ّد من التفريق بين أن يكون هناك رغبة ،وبين أن
يكون هناك ق��درة .ف��إذا فرضنا أن ق��وى معينة تريد ذلك
فعالً ،لكن مؤكد أنها لن تستطيع ،فمعسكر التبعية فشل في
تحقيق ما يريد ،وها هو يخوض حربا ً منذ ثالث سنوات في
سورية وفشل فيها .وسورية اليوم كإحدى قوى الممانعة،
هي من ترسم معالم العالم ،ونحن اليوم أمام واقع جديد
يؤ ّكد االنتصار على كل المستويات السياسية والميدانية،
وفي المقابل نالحظ التدهور في المحور الرجعي ،وبالتالي
بأمس الحاجة إلى رئيس جمهورية مقاوم.
لبنان اآلن
ّ

{ كيف تعلّقون على ف��ك��رة التمديد للرئيس ميشال
سليمان؟ أليس التمديد أفضل من الفراغ؟

الرئيس سليمان فقد ثقة اللبنانيين ،فال يمكن الوثوق
َ
برئيس حمل في ِ
مواقف ض� ّد المقاومة كمن قال:
سجلّه
«تخلّوا عن المعادالت الخشبية» ،وبالتالي التخلي عن
المعادلة الذهبية التي حمت لبنان وهي «الجيش والشعب
والمقاومة» .ك ّل ما يهمنا اآلن أن يكون رئيس الجمهورية
العتيد رئيسا ً مقاوما ً ال أن ينال من المقاومة ،فنحن حسمنا
موقفنا ونعيش اآلن زمن الممانعة والمقاومة ،وعلى وشك
أن يُعلَن عن هذا االنتصار مع االنتخابات في الثالث من
حزيران.

{ م��ا رأي��ك��م بالحوار ال��ذي يجري بين التيّار الوطني
الحر وتيّار المستقبل؟ وهل يساهم هذا الحوار في وصول
شخصية وازنة إلى رئاسة الجمهورية؟

ال ب ّد من التنويه هنا إلى وثيقة التفاهم بين التيار الوطني
الحر والمقاومة ،والتي نقلت لبنان من مرحلة إمكانية قيام
الحرب األهلية بين المسلمين والمسيحيين ،إلى مرحلة

ت ّيار المقاومة �أعطى
العماد عون تفوي�ض ًا مطلق ًا
التحركات
للقيام بكل
ّ
واللقاءات التي من �ش�أنها
�إي�صاله �إلى �سدّ ة الرئا�سة
استحالة هذه الحرب بعد اآلن .لذلك ُزجَّ من قبل األع��داء
بصراع بديل وهو صراع إسالمي ـ إسالمي ،بمعنى صراع

س ّني ـ شيعي ،أما بالنسبة إلى اللقاءات التي يقوم بها التيار
الوطني الحر مع تيار المستقبل ،ففريق الثامن من آذار وضع
كل الثقة بالعماد عون ،خصوصا ً بعد موقفه التاريخي إلى
جانب المقاومة في  .2006من هنا كان التفويض المطلق من
قبل تيّار المقاومة للعماد عون على أساس أن هذا التحرك
الذي يقوم به من شأنه أن يصل به إلى سدة الرئاسة ،وهذا
خير للبنان وللمقاومة.

{ هل سيغيب ال��دور السوري في رئاسة الجمهورية
اللبنانية بعد التعويل على حوار سعودي ـ إيراني؟
سورية ما زال��ت تصنع المعادالت .سورية اليوم ق ّوة
صاعدة وبدأت مشاريع إعادة اإلعمار فيها ،سواء بالخطوات

الدور ال�سوري لن يغيب
في رئا�سة الجمهورية
اللبنانية ...ف�سورية
ما زالت ت�صنع المعادالت
وبالمقابل ال�سعودية تعي�ش
�أزمة �سيا�سية و�أمنية
السياسية عن طريق االنتخابات التي ستجري ،أو بما جرى
ّ
مؤخراً ،وبالمقابل نجد أن السعودية تعيش أزمة
في حمص
سياسية وأمنية ،وبالتالي سورية هي التي تصنع المعادالت
ال السعودية ،وهذا ما قاله الرئيس أوباما للسعوديين خالل
زيارته ،أن عليهم التكيف مع الواقع الميداني السوري ،و من
هنا جاءت دعوة الرياض لطهران ،فالمعادلة اليوم تفرض
طهران كق ّوة إقليمية وكأساس في محور المقاومة والممانعة،
كما أنّ هذا التفاهم اإليراني ـ السعودي إذا ما حصل ،لن يغيّب
دور سورية بعد سقوط مقولة «إسقاط النظام» ،وبالتالي
سنكون أمام واقع جديد وإعادة رسم معالم العالم من خالل
ما يجري على الميدان السوري ،كما ال نستبعد أن توجه
السعودية دعوة لسورية إذا شاءت أميركا ذلك.

{ كيف ترون الحل السياسي في سورية مستقبالً؟

بطبيعة الحال ،بعد االنتخابات الرئاسية في سورية،
ستكون الحلول سياسية بأكملها ،ال سيما بعد قدرة الرئيس
األسد على إج��راء االنتخابات على رغم كل التخريب الذي
قامت به العصابات اإلرهابية ،وهنا ال ب ّد من التنويه بأنّ
ال��دول التي تس ّمي نفسها مجموعة «أص��دق��اء سورية»،
ّ
يدل
سارعت إلى عدم االعتراف باالنتخابات الرئاسية ،ما
على أنها ال تريد حالً سياسيا ً يك ّرس مفاهيم الديمقراطية.
وفي السياق ذات��ه نشير إلى أننا عندما كنا نسأل :لماذا
تريدون استبدال الرئيس األسد؟ كان الجواب ألنه إذا جرت
االنتخابات سيفوز على األقل بنسبة  75في المئة ،وعلى رغم
ذلك ،ينادون بالديمقراطية.
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ّ
والحل المتاح
الحرام المباح...
} د .رآفات أحمد
ردود فع ٍل متتالية ومتن ّوعة تل ّقيتها على مقالي السابق
في جريدة «البناء»« ،الحرام المباح» ،إذ انبرى كثير من
األحبّة المتابعين ،الجتراح حلول مناسبة لواقع قاتم،
ّ
وشخصتها.
ولحالة مجتمعية كنت قد تناولتها
من باب الدعابة ،أو القناعة الكاملة ،ال أدري بالضبط،
قال أحدهم« :الحل يكون بالصبر! نعم الصبر والتحمل،
فعلى هذه السيدة التي ه ُّجرت وعائلتها أن تصبر على
الفقر وان��ع��دام ال��ح��ال ،وعلى زوج��ة الشهيد أن تصبر
وتعاند فطرة األنثى التي خلقها الله عليها ،شأنهن في
ذلك شأن أي متأ ٍّذ من األزمة السورية!!!».
وقال آخر« :يكون الخالص بترك الطبيعة اإلنسانية
وحركة التط ّور المجتمعية تعمل وفق قوانين الطبيعة،
ال وف���ق ال��ق��وان��ي��ن ال��وض��ع��ي��ة ،لنصل ف��ي ال��ن��ه��اي��ة إلى
التوازن المجتمعي .فكما هي الطبيعة قادرة على فرض
المشكالت ،فهي أي��ض��ا ً ق����ادرة ،ال ب��ل مخ ّولة بإيجاد
الحلول».
لطارحيْهما،
ه��ات��ان ال��رؤي��ت��ان ،وم��ع ك��ل االح��ت��رام
َ
تمثالن نوعا ً من الهروب إلى األم��ام ،وهذا الهروب هو
متأصلة أصبحت تسيطر
أيضا ً مشكلة خطيرة وثقافة
ّ
على مجتمعاتنا ،وهي ال تقل عن سابقتها في تأثيراتها
السلبية.
تشير أدبيات علم النفس والعالج النفسي في مجال
نظر ّيات الحاجات والغرائز اإلنسانية ،إلى أن حاجات
الطعام وال��ش��راب والجنس تمثل ال��ح��اج��ات الغريزية
الرئيسة التي ال تستقيم حياة اإلنسان من دونها ،لتأتي
في ما بعد حاجات األمن االجتماعي واالستقرار وإيجاد
ال��ذات وتقديرها .وقد عبّر ماسلو في نظريته عن هذه
الحاجات الغريزية من خالل هرم يوضح فيه ترتيبها
في حياة اإلنسان .ويشير الترتيب إلى األهمية والقوة
والتأثير.
إنّ فرضية الصبر ،وانطالقا ً من المخطط السابق،
تسقط تحت ضغط الطبيعة ،ووفقا ً للتشريعات اإللهية
المختصة بالطبيعة اإلنسانية .أ ّم���ا فرضية أن نترك
للمجتمع فرصة إعادة تنصيب الح ّل بحركة طبيعية ،من
دون ّ
تدخل ،ومن دون قوانين وضعية ّ
تحضر لمواجهة
واقع مفروض بالقوة ،فهو تعا ٍم عن مشكلة ،وإصرار
على ع��دم االع��ت��راف بها وإن ه��ذا التعامي ع��ن وجود
المشكلة ،هو بح ّد ذات��ه مشكلة .ناهيك عن أنّ نقيض
ه��ذا ال��ف��رض ،أي «ال��ت��دخ��ل والتحكم ع��ن سبق إصرار
بعيدا ً ع��ن العفوية» ،أثبت فعاليته وأهليته ف��ي إع��ادة

بناء المجتمع وف��ي إيجاد حالة ال��ت��وازن بين مك ّوناته.
والتجربة األوروبية حاضرة في هذا المجال ،فبعد أن
خلّفت الحربيين العالميتين مئات اآلالف م��ن القتلى
والمع ّوقين واألرام��ل ،تغيّرت التركيبة الديمغرافية في
تيسر
المجتمع األوروبي .كان ال ب ّد من قوانين وضعية ّ
وتشجعها لالنخراط
دخول المرأة إلى العمل وتس ّهله،
ّ
في ميادين مهن متعدّدة ،وكان ال ب ّد من تنظيم الشوارع
واألبنية ووسائط النقل والمطاعم والحياة العامة في
مجملها لتناسب حركة المع ّوقين والعجائز الذين ارتفعت
نسبتهم في المجتمع بسبب ظروف الحرب ومخلّفاتها.
الصحي ليشمل
وك��ان ال ب�� ّد أي��ض��ا ً م��ن تطوير النظام
ّ
الخدمات النفسية والنظام التربوي ،ليولي عناية أكبر
ألطفال المفقودين واألطفال غير الشرعيين .وكان ال ب ّد
فوق ذلك ،من قوانين تتيح تنظيم تشكيل األسرة ،سواء
عن طريق الزواج أو غيره من أشكال الشراكات ،بما يكفل
لها مستوى معيشيا ًيليق بإنسانيتها.
فهل نجرؤ في سورية ،وفي ظ ّل المفرزات االجتماعية
للحرب الكونية على يومياتنا ،أن نواكب الواقع و ُنخرج
القوانين الكفيلة بإعادة المجتمع إل��ى سابق عهده في
التوازن؟
ّ
ل��م��اذا ال ينطلق ال��ح��ل م��ن صميم المشكلة المتمثلة
باختالل توازن األسرة بغياب أحد أفرادها ،وهو غالبا ً
الرجل المعيل ،وع��دم إقبال ال��زوج��ة على ال���زواج م ّر ًة
أخرى لما هنالك من أثمان قاسية ،وخسارات يمكن أن
يتسبّب بها هذا الزواج؟
ال ب ّد من ح ّل يعتمد وبشكل أساس على إعادة التوازن
إلى األسرة من خالل استراتيجية وطنية لتشجيع الزواج
من زوجات الشهداء ،وليكن هذا الزواج واجبا ً وطنيا ً قبل
بأي حال
أن يكون واجبا ً دينيا ً واجتماعياً .هنا ال ُيقصد ّ
من األح��وال تشجيع تعدّد الزوجات ،أو تشجيع زيادة
النسل ،إنما تشجيع الشاب األعزب على االقتران بأرملة
لديها أطفال ،من دون الخوف من أعباء الحياة ،من خالل
جملة قوانين تخ ّفف من ناحية األعباء المالية على هذا
الشاب ،ومن ناحية أخ��رى تصون ح ّق زوج��ة الشهيد
بحضانة أطفالها واالحتفاظ بمر ّتب زوجها الشهيد،
إضافة إلى االحتفاظ بالمكرمات والعطاءات الممنوحة
إل��ى حاملة لقب زوج��ة شهيد ،حتى وإن تز ّوجت م ّر ًة
أخرى.
ال��ح��ل��ول م���وج���ودة ،وال��ع��ق��ول ال���ق���ادرة ع��ل��ى الطرح
مستعدّة ،والواقع يتطلّب ...فهل نتسلّح بالجرأة وبإرادة
العمل لننطلق قبل فوات األوان؟

«اللبنانية» تحْ يي «اليوم االحتفالي للما�ستر»
ّ
نظمت كلّية العلوم في الجامعة اللبنانية« ،اليوم
االحتفالي للماستر» ،بعنوان «نحو رؤية جديدة» ،على
مسرح الكلّية في الفنار ،برعاية رئيس الجامعة الدكتور
عدنان السيد حسين وحضوره ،كما حضر رئيس جمعية
الصناعيين الدكتور فادي الجميل ،الرئيس السابق لجمعية
الصناعيين نعمة افرام ،عميد كلية العلوم الدكتور حسن
زين الدين ،عميد معهد الدكتوراه في العلوم العميد فواز
العمر والعميد السابق للكلية الدكتور علي منيمنة ،رئيس
رابطة االساتذة المتفرغين الدكتور حميد حكم ،رئيس
جامعة غرونوبل ـ فرنسا البروفسور يانيك فاليري ،الملحق
الثقافي الفرنسي للتعاون مع الجامعة اللبنانية جيل
تيودات ،وعدد من المديرين واالساتذة والطالب.
وألقى مدير كلية العلوم الفرع الثاني الدكتور جورج
رحب فيها بالسيد حسين والحضور ،مشدّدا ً
الرحباني كلمة ّ
على أهمية المناسبة ،الفتا ً إلى أن «يوم الماسترات» هو يوم
االنجازات.
ثم ألقى فاليري كلمة ذ ّكر فيها بتاريخ توقيع اتفاقية
التعاون بين كلية العلوم في الجامعة اللبنانية وجامعة
غ��رون��وب��ل منذ عشر س��ن��وات ،مشيرا ً إل��ى أهمية هذه
الماسترات البحثية والمهنية التي تغني المجتمع وتضعه
على طريق التطور االقتصادي ،وتفتح االفاق أمام الشباب
حتى يجدوا فرص العمل في مختلف المجاالت والتي تكون
لهم عونا ً في تأمين مستقبلهم ،خصوصا ً أن أسواق العالم
أصبحت مفتوحة على بعضها.
وألقى زين الدين كلمة ركز فيها على أهمية هذا اللقاء
المميز في اليوم االحتفالي بشهادات الماستر البحثية
والمهنية في كلية العلوم ،ولما لهذه الشهادات من مردود
إيجابي للشباب على صعيد توفير فرص العمل ،وللمجتمع
على صعيد رفده بالكفاءات والطاقات المؤهلة والمعدّة
إعدادا ً جيداً.
ثم ألقى السيد حسين كلمة قال فيها« :بعد عشر سنوات
على فكرة إنشاء الماستر المهني والبحثي ،أثبت سوق العمل
أن هذا االختصاص مطلوب جداً ،وبحكم العالقة الطبيعية
بين الجامعة اللبنانية وسائر الجامعات ،كان ال بد من أن
تنشأ عالقات متطورة معها بهدف تعزيز التعليم العالي في

لبنان ،أكثر من  500متخ ّرج حتى االن في الماستر من كل
االختصاصات المهمة جداً ،وأهمها في التغذية والتحليل
الكيماوي الصناعي ،واالحصاء ،وهذه الشهادات تثبت مدى
أهمية العالقة بين كلية العلوم وسوق العمل».
وطالب السيد حسين أهل الجامعة بالنهوض بجامعتهم
من خالل وحدتهم ،على رغم طمس االعمال العظيمة التي
يقومون بها في االع�لام ،فالجامعة اللبنانية تنال أعلى
المراتب والجوائز ،ونحن نفاخر بكلياتنا.
ثمسلمرئيسالجامعةوعميدالعلومالشهاداتالتقديرية
لكل من افرام ،الجميل ،فاليري ،منيمنة ،المدير المساعد لبنك
عودة بشارة خشان ،المدير المساعد لبنك لبنان والمهجر
إيلي عرقتنجي ،رئيس جمعية العزم والسعادة عبد اإلله
ميقاتي ممثال بالدكتور هيثم عز الدين ،المدير العام لشركة
إيفر تيم أنطوان هراوي.
وفي الختام ،ألقى منيمنة كلمة شكر فيها رئيس الجامعة،
مشيرا ً إلى أنّ االنجازات التي قام بها لوال التعاون الذي لقيه
الجميع.

ندوة لـ«الكورية» في طيردبا

{ أين «إسرائيل» في ظ ّل ك ّل هذه المتغيّرات التي تعيشها
المنطقة؟

يمكن القول إنّ «إسرائيل» اآلن ككيان ،في طريقها إلى
التدهور ،وتتقلّص طموحاتها ،كما أضحت أضعف من أن
تدخل في أي مواجهة مع المقاومة إزاء تعاظم جاهزية
المقاومة وازدياد قوة المعسكر المقاوم والممانع.
هل تتو ّقعون أن تعود الحركات الفلسطينية التي غلّبت
القومي إلى محور المقاومة؟
الديني على
انتماءها
ّ
ّ
بداي ًة ،يجب أن نؤ ّكد أ ّننا لسنا ض ّد الدين بالنسبة إلى
هذه الحركات حتى لو رفعت راية «الجهاد» ِباسم الدين ،لكن
مطلبنا ألاّ ي َّ
ُوظف الدين لخدمة مآرب رجعية واستبدادية
وتآمرية على المقاومة وعلى الشعب وعلى العروبة كما
فعلت هذه العصابات اإلرهابية .في المقابل ،لنا موقف
إيجابي إزاء الدين إذا ما ُو ّظ��ف ضد االستبداد والعدوان،
كما أننا نقف مع كل الحركات الفلسطينية على أساس خيار
المقاومة ،ونؤكد أننا نريد فلسطين كاملة مح ّررة.

{ هل وقفت السلطة اللبنانية عائقا ً أمام إق��رار سلسلة
الرتب والرواتب؟

بالطبع ،وإذا لم تستجب هذه السلطة للمطالب المح ّقة
التي يطالب بها الشعب ،فإنها ستجعل لبنان يدفع ثمنا ً
سلمي ،لذلك نحن مع
اجتماعي
باهظاً ،وقد نكون أمام انفجار
ّ
ّ
هذه المطالب وعلى الدولة أن تستجيب لها.

يذاع الحوار كامالً الساعة الخامسة بعد ظهر
اليوم على قناة «توب نيوز» الفضائية ،التردّد
« ،»12034واإلع��ادة الساعة الحادية عشر
ليالً.

أقامت الكتيبة الكورية العاملة ضمن إطار «اليونيفيل»،
بعد إتمامها السنة السابعة في خدمة لبنان ،ندوة بعنوان
«كوريا الجنوبية بين الماضي والمستقبل» ،لرؤساء
االقسام في الجامعة اللبنانية في مقرها في بلدة طيردبا،
حضرها  22أستاذا ً جامعياً ،تخللها عرض تايكواندو.
وألقى قائد الكتيبة الكولونيل جونغ هاي إيل كلمة
تحدث فيها عن «حركة القرية الجديدة التي كانت أشبه
بثورة أتاحت لكوريا النهوض بالدولة» ،وذ ّكر باألعمال
المنجزة كاقتراحات تفيد التطور اللبناني منطلقا ً من
التجربة التي مر بها التطور الكوري.

ب��دوره��ا ،ن� ّوه��ت عميدة كلية الفنون وال��ت��اري��خ في
الجامعة اللبنانية أمل شحادة بهذه التجربة وقالت:
«مرت سبع سنوات منذ أرسلت جمهورية كوريا الجنوبية
قواتها إلى جنوب لبنان ،وأنا على اطالع تام على إنجازات
الكتيبة الكورية في المنطقة .وبالتالي أتيحت لنا الفرصة
من خالل هذه الندوة المهمة التعرف على تاريخ كوريا
وإنجازاتها كي نتأمل لتطور أفضل من خالل تاريخ الحرب
واالستعمار في كوريا ،إضافة إلى عجائب نهر هان».
كما احتفلت الكتيبة الكورية بمناسبة معالجة سبعين
ألف مريض في األول من أيار من هذه السنة.

