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ّ
وحل م�شكلة النازحين
�أكد في حديث �إلى «راديو فان» �ضرورة التن�سيق بين لبنان و�سورية لحفظ �أمن البلدين

حردان� :أهداف العدوان على غزة �ستف�شل والمقاومة هي من �سيفر�ض ال�شروط
النظام الطائفي يو ّلد الأزمات وبات عاجز ًا عن �إنتاج حياة م�ستق ّرة للبنانيين
أكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان أنّ «لبنان جزء ال يتجزأ من
المنطقة التي تتع ّرض لغزو وع��دوان وإرهاب
خارجي يستخدم بعض الداخل ،وما يشهده
لبنان في بعض مناطقه من توتر أمني وخطاب
تحريضي ،هو مرتبط بأحداث المنطقة».
وإذ اعتبر أنّ «المشهد الذي نراه في السلسلة
الشرقية للبنان من عمليات اعتداء وقتل أبرياء
وخطف مدنيين تقوم بها المجموعات اإلرهابية
يبعث على القلق» ،رأى أنّ «الكالم عن إمكانية
قيام إمارة إرهابية في تلك المنطقة مبالغ فيه،
ألن ال قدرة للمجموعات اإلرهابية على القيام
بهذا األمر ،ففي لبنان قوى شعبية فاعلة وواعية،
كما أنّ القوى العسكرية واألمنية اللبنانية تقف
بالمرصاد لمثل هكذا حاالت».
ولفت حردان إلى أنّ «المجموعات اإلرهابية
اس��ت��ف��ادت ف��ي ف��ت��رات م��ت��ع �دّدة م��ن بيئات
حاضنة لها ف��ي لبنان ،لكنّ سلوكها القائم
على اإلره��اب والقتل واإلج���رام أفقدها الكثير
من البيئات الحاضنة ،وما يه ّم هو أن ال يكون
هناك بيئة حاضنة لإلرهاب ،وأن تعي بعض
القوى السياسية ما هي مسؤولياتها تجاه هذا
الموضوع ،وأن تقوم القوى العسكرية واألمنية
بواجباتها للقضاء على اإلرهاب».

معركة القلمون

كالم حردان جاء خالل حديث إذاعي لبرنامج
الحوار السياسي الذي يبثه «راديو فان» أجرته
اإلعالمية هال حداد في مركز الحزب ،وتط ّرق فيه
إلى مجمل المستجدات على الساحة.
واعتبر ح���ردان أنّ «م��ا حصل ف��ي منطقة
القلمون معركة كبيرة أفضت إلى انتصار الدولة
السورية وتثبيت سلطة القانون على مدن
وقرى تتاخم السلسلة الشرقية لجبال لبنان،
وقد جاءت هذه المعركة لتع ّزز سيطرة الجيش
السوري من حمص إلى الزبداني ،وذلك بعد أن
قضى على أع��داد كبيرة من المسلحين ،وسلّم
آخ���رون أنفسهم ،ف��ي حين ف � ّر قسم كبير من
المسلحين اإلرهابيين الى أماكن غير مأهولة في
السلسلة الشرقية للبنان ،وهي أماكن ال تخضع
ألي إدارة أمنية ،ويستخدمها المسلحون في
إطالق الصواريخ على القرى والبلدات اآلمنة
في الجانبين السوري واللبناني» .وأشار إلى
أنّ «هناك تواجدا ً للقوى العسكرية واألمنية في
بعض المناطق من جهة لبنان ،لكن ليس هناك
تواصل بين هذه القوى وبين القوى العسكرية
واألمنية ال��س��وري��ة ،حتى يت ّم العمل بشكل
مشترك» .وقال« :لقد طالبنا الدولة اللبنانية،
بالتنسيق م��ع ال��ج��ان��ب ال��س��وري وأجهزته
العسكرية واألمنية ،لمصلحة األمن واالستقرار
في البلدين ،لكنّ المؤسف أنّ هذا التنسيق ال
يحصل ألسباب مجهولة «معلومة» على قاعدة
النأي بالنفس .لقد كان مطلوبا ً التنسيق مع
القوى السورية من أجل عدم تمكين المسلّحين
من التموضع في سلسلة جبال لبنان الشرقية».
وأض��اف« :على الدولة اللبنانية اآلن وبجرأة
تنسق مع ال��دول��ة السورية ،بك ّل
كاملة ،أن
ّ
المواضيع» ،سائالً« :كيف يمكن أن تح ّل الدولة
اللبنانية قضية النازحين من دون التنسيق مع
الدولة السورية»؟

االتفاقات لمصلحة لبنان

وأكد حردان أنّ «ادّعاء البعض أنّ االتفاقات
الموقعة بين لبنان وس��وري��ة ليست لصالح

لم ين�ضج بعد
التفاهم على رئي�س
للجمهورية يمكنه
التوا�صل مع الجميع
وي� ّؤمن م�صلحة البالد
لأنّ تيار الم�ستقبل
يتم�سك بمر�شح
ّ
لن ي�صل
لبنان ،ال أساس له من الصحة ،ففي فترة تو ّلي
النائب فؤاد السنيورة رئاسة الحكومةُ ،و ّزعت
االتفاقيات على الوزارات المعنية إلعطاء رأيها
واقتراح اإللغاء أو التعديل ،لكنها لم تعدّل أي
تصب في مصلحة
حرف فيها ،بعدما تبيّن أنها
ّ
لبنان ،ومن أعاجيب لبنان أنه حتى اآلن يستج ّر
الكهرباء من سورية ،فيما تخضع مدنها ومناطقها
لنظام التقنين» ،الفتا ً إلى أنّ «عدم مبادرة الدولة
في لبنان إلى التنسيق مع الدولة السورية ،هو
قرار خارجي ،وبعض القوى اللبنانية ملتزمة
بتنفيذ اإلم�ل�اءات الخارجية ،وه��ذا ما يعطل
ك ّل شيء في لبنان ،علما ً أنّ مسؤولية صون
االستقرار هي مسؤولية الجميع».

السلسلة الشرقية

وردا ً على سؤال عن دور األحزاب الوطنية في
حماية المناطق المحاذية للسلسلة الشرقية،
أجاب حردان« :إنّ حزب الله كما الحزب السوري
القومي االجتماعي كما العديد من القوى واألحزاب
م��وج��ودون في المناطق المحاذية للسلسلة
ال��ش��رق��ي��ة ،وع��ن��دم��ا ت��ت��ع� ّرض ه��ذه المناطق
والبلدات للهجمات والتهديدات اإلرهابية ،فإنّ
ك ّل أبناء هذه المناطق سيحملون السالح للدفاع
عنها ،طالما أنّ الدولة ال تقوم بذلك ،وعندما تقوم
الدولة اللبنانية بواجباتها كاملة في حماية
القرى والبلدات من خطر اإلره��اب والصواريخ
والسيارات المفخخة ،عندها فقط ينتفي دور
القوى الحزبية ودور أبناء المنطقة .ونحن نقول
أكثر من ذلك ،لو أنّ الدولة اللبنانية استمعت إلى
النداءات والتحذيرات والتنبيهات المتك ّررة حول
مخاطر نزوح المجموعات اإلرهابية إلى المناطق
ال��ح��دودي��ة ،لما كنا اليوم نواجه ه��ذا الخطر
اإلرهابي في السلسلة الشرقية ،لذا ،نعود ونؤكد
على ضرورة التنسيق بين القوى العسكرية في
لبنان وسورية للقيام بالدور الطبيعي وتأمين
السلسلة الشرقية ،ألنّ تخلي الدولة عن القيام
يشجع المستفيدين من االنفالت على
بواجباتها،
ّ
االستمرار بارتكاباتهم».

اضطر الغرب وعلى رأسه أميركا إلى التفاوض مع
ايران ،ألنّ الغرب يفكر في كيفية تأمين مصالحه،
كما أنّ صالبة الموقف اإليراني أوصلت إيران إلى
التفاوض ،وهي اتخذت سلسلة خطوات حيال
السعودية ودول الخليج ،وأزالت الهواجس ،ما
حمل السعوديين على االنفتاح على المبادرات،
رغم أنها جامدة اليوم ،ولكن ربما تتحرك األمور
وت��ؤدي إلى نتائج ،ونحن اليوم في ستاتيكو
�ض األص��اب��ع ،وه��ذا الستاتيكو قائم أيضا ً
ع� ّ
في لبنان ،فيما يمكن أن تستم ّر المفاوضات
لسنوات ،ألنّ الدول ،كما قلت ،تبحث عن تحقيق
مصالحها».

العدوان على غزة

بالتفرج على المجزرة
العالم يكتفي
ّ
بحق الفل�سطنيين واالمم المتحدة
تحرك �ساكن ًا لأنها ال تتجر�أ
ال
ّ
على �إدانة الظالم الذي يمار�س الإرهاب
الشغور الرئاسي

وفي الشأن السياسي الداخلي ،أكد حردان
أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي «ض ّد
ال��ف��راغ وض��� ّد ال��ش��غ��ور» ،وق����ال« :ن��ح��ن مع
انتخاب رئيس للجمهورية وال نقبل بالفراغ في
مؤسسات الدولة ،ألننا نعتبر أنّ المؤسسات
تحصن وحدة البالد ،وال تجعل الدولة
هي التي
ّ
دويالت ،بل دولة متماسكة تخدم مصلحة البلد
والمواطنين ،لكن عندما توجهنا إلى المجلس
النيابي للقيام بواجبنا وحقنا الدستوري ،وهو
انتخاب رئيس للجمهورية ،لم نجد إال مرشحا ً
واح���داً ،ونحن ال نريد ه��ذا المرشح ،وق��د قلنا
رأينا في هذا الخصوص ،ودعا رئيس المجلس
النيابي بعدها إلى عدة جلسات النتخاب رئيس
جديد ،لكن لم يت ّم التوافق على اسم الرئيس
وليس هناك أكثرية تستطيع أن تأتي برئيس،
لذا ليس هناك من نتيجة ما لم يت ّم التوافق،
وبالتالي ال يجوز الدخول إلى المجلس النيابي
على قاعدة أن يحصل هذا على مجموع أصوات،
وذاك يحصل على مجموع أصوات ،وهي أصوات
غير كافية النتخاب رئيس ،فهذا ينقص من هيبة
رئاسة الجمهورية».
وأش��ار ح��ردان إلى أنّ «العماد ميشال عون
رفض أن يترشح إال على أساس أن يكون رئيسا ً
وفاقياً ،وهو يعمل من أجل ذلك ،وقد أقام حوارات
مع األفرقاء السياسيين من أجل هذه الغاية».
وأضاف« :لقد طرح الجنرال عون الحوار من أجل
الرئاسة ،والحقاً ،طرح موضوع انتخاب الرئيس
م��ن الشعب ،وقصد م��ن ذل��ك تحريك الوضع
السياسي في البلد».
وح��� ّذر ح���ردان م��ن االن��ع��ك��اس��ات السلبية
للشغور ،معتبرا أن��ه «بداية الشغور في ك ّل
المؤسسات ،وهو ناتج عن انقسام داخلي حادّ،
ّ
وهذا االنقسام بدأ يعطي مفاعيله القاسية عبر
المؤسسات» .وقال« :قد نصل إلى أن
تعطيل ك ّل
ّ
يصبح تعيين حارس سببا ً في تعطيل ك ّل لبنان،
ألنّ االنقسام هو سيّد الموقف ،مع غياب التفاهم
والحوار».
ّ
معطلة ،كذلك المجلس
وأض��اف« :الحكومة
النيابي ،بالرغم من ك ّل الجهد الذي يبذله رئيسه
ّ
يتعطل ،وإن لم يحصل توافق حول
حتى ال
موضوع سلسلة الرتب والرواتب لن تكون هناك
جلسة لمجلس النواب».
وراى أنّ «االنقسام الحا ّد في لبنان مرتبط
بالخارج ،ويعطي هذه النتائج» ،مخاطبا ً القوى
السياسية :ك��ون��وا مسؤولين أم��ام ضميركم
ووجدانكم وشعبكم .نتم ّنى أن يحصل هذا األمر،
لكننا ال نعتقد ذلك ،علما ً أنّ األي��ام المقبلة هي
أيام حراك سياسي وموضوع التمديد للمجلس
النيابي ليس أمرا ً محسوما ً بعد ،ولكنه مسؤولية
كبرى على ك ّل اللبنانيين».
أما عن قلق بكركي حيال الشغور الرئاسي،
ودع��وة البطريرك الراعي إلى انتخاب رئيس،
قال ح��ردان« :أتفهم قلق غبطة البطريرك لكن
ليس هناك تفاهم ،والعرقلة في هذا المجال هي
من خارج المجلس النيابي ،والنقطة المركزية
في هذا الموضوع هي التفاهم على مستقبل البلد
من خالل التفاهم على رئيس للجمهورية يمكنه
التواصل مع الجميع ،ويؤ ّمن مصلحة البالد وهذا
األمر لم ينضج بعد ،فتيار المستقبل ،حتى اآلن،
يتمسك بمرشح يعرف أنه
لم يغيّر قناعاته وهو
ّ
لن يصل ،لذا عليه أن يغيّر قناعاته ويبدأ بمحاورة
اآلخرين» .وأضاف« :إذا كان البعض في لبنان
يمتلك ق��راره ،فلينأ عن العبارات االستهالكية
الفضفاضة ،وليأت لنتحاور ونتناقش ونتفق
على رئيس للجمهورية ،وعلى الدفاع عن لبنان
نتوحد جميعا ً في
وسيادته واستقالله ،وأن
ّ
مواجهة العدو «اإلسرائيلي» الذي يعتدي على
لبنان واللبنانيين يومياً».
ّ
تعطل انتخاب
وأكد ح��ردان أنّ «هناك قوى
رئيس للجمهورية ،ويجب الكالم عن هذه القوى
بوضوح ،هناك كتلة كبيرة في المجلس النيابي
يترأّسها تيار المستقبل ،فليتقدّم ه��ذا التيار
بمبادرة ويقيم حوارا ً منتجا ً مع باقي األطراف،
مرشحي ،وأعلنوا عن ّ
أما أن يقول هذا ّ
مرشحكم،
فال هذا يفوز وال ذاك ،وفي ذلك تعطيل النتخابات
الرئاسة ،ما يؤكد أنّ القرار خارجي ،وما دام كذلك
فليس هناك انتخابات رئاسية».
ورأى حردان أنّ «النظام القائم في لبنان لم
يو ّلد إال أزمات ،منذ االستقالل حتى اليوم ،وك ّل
عدّة سنوات نخوض حربا ً داخلية ،نتيجة عدم
المساواة بين اللبنانيين أمام النظام اللبناني ،بل
تو ّزع الناس على الطوائف والمذاهب ،وإذا اخت ّل
التوازن أو المصالح عند أيّ طرف في الخارج،
ينعكس على الداخل».
وأض��اف« :هذا النظام بات عاجزا ً عن إنتاج
حياة مستق ّرة للبنانيين ،نحن مع نظام سياسي
جديد للبنان ،يقوم على احترام اإلنسان فيه ،على
قاعدة المواطنة التي تساوي بين الناس في بلد
متمسكون بموقفنا من
يحتضن الجميع ،ونحن
ّ
قانون االنتخاب الذي يجب أن يعتمد لبنان دائرة

واحدة من خارج القيد الطائفي ،ألننا نعتبر أنّ أيّ
يوحد اللبنانيين ويحقق
موسع من شأنه أن ّ
عامل ّ
مصالحهم ،وهذا يلغي الهواجس ،وعندما توضع
القوانين التي تصون المصلحة العامة ،يبحث
الناس عن نقاط االتفاق في ما بينهم».

االنتخابات السورية

ون ّوه حردان باالنتخابات الرئاسيّة السورية
األخيرة ،وبالتفاف الجيش والشعب السوري
حول قيادته برئاسة الرئيس بشار األسد ،وقال:
«سورية سيدة قرارها ،ورغم األزمة والحرب التي
المؤسسات
ش ّنها العالم على سورية ،احترمت
ّ
السورية مواعيد االستحقاقات ،واعتبرت نفسها
أمام امتحان االستحقاق الدستوري» ،كاشفا ً عن
«العديد من المغريات التي قدّمت للرئيس األسد
ليمدّد سنة أو سنتين ،لكنه أبى معتبرا ً ذلك نوعا ً
من أنواع االعتداء على سيادة البلد فسورية دولة
لها قوانينها وسيادتها ،وسورية تحترم هذه
القوانين وهذه السيادة ،وال تخضع إلمالءات
ال��خ��ارج ،ونحن نعرف م��دى التدخالت التي
بدأت من اإلغراءات ،وصوال ً إلى التهديدات ،لكنّ
مؤسساتها وأجرت االنتخابات
سورية احترمت ّ
بديمقراطية ،ومن المؤسف أنّ لبنان الذي يتغ ّنى
بالديمقراطية قراره في الخارج»

ثمانون دولة ض ّد سورية

وأش��ار ح��ردان إلى أنّ العدوان على سورية
شاركت فيه دول كبرى في العالم بهدف إسقاط
الدولة السورية وإلغاء دورها الممانع والمساند
لقوى المقاومة في المنطقة ،سائالً« :مَن جمع
ثمانين دولة ض ّد سورية ،ومَن جمع المسلحين
واإلرهابيين من ك ّل الجنسيات للقتال فيها؟
ولفت إلى أنّ االرهابيين المتطرفين الذي يأتون
إلى سورية للقتال ،ال يعرفون إال القتل والتدمير،
بينما َم��ن أرسلهم وسهّل عبورهم وو ّف��ر لهم
التمويل ،يعرف أهدافه جيدا ً وهي أهداف تحقق
مصلحة العدو الصهيوني الذي يرتكب اليوم
أفظع المجازر بحق الفلسطينيين في غزة».

مصطلحات ال يصدّقها أحد

وعما ُس ّمي ثورات الربيع العربي ،والتغيير
الديمقراطي ،وغيرها من التسميات ،رأى حردان
أنّ «هذه مصطلحات لم يعد يصدّقها أحد ،وهي
ساقطة أساساً ،بينما العنوان األوحد هو العدوان
على بالدنا وتدميرها ،لمصلحة «إسرائيل» ،التي
اختارت لحظة العدوان على قطاع غزة ،بهدف
تيئيس شعبنا في فلسطين ،وجعل المقاومة
عنصرا ً هشاً ،وهي المحاولة ذاتها التي استهدفت
المقاومة في لبنان عام  ،2006وقد حاول العدو
الصهيوني بموافقة داخلية عربية ودعم دولي،
تغيير المعطيات ،لكنه فشل ،وعجز عن تحقيق أيّ
من أهدافه ،وهذا العدو اليوم يجتمع في مجلس
ّ
مصغر وعلى مستوى القيادات العسكرية
وزراء
الصهيونية ،وال يحدّد أهدافا ً واضحة لعدوانه
على القطاع ،ألنه يخشى عدم تحقيق ما يحدّده،
ولذلك نراه غارقا ً في دوامة من التخبّط».

لبنان والصراع في المنطقة

وأكد حردان أنّ لبنان ال يمكن أن ينأى بنفسه
عما يحدث في المنطقة ،الفتا ً إل��ى أنّ «هناك
استراتيجية إسرائيلية  -أميركية  -غربية،
تحظى بغطاء عربي ،تقابلها قوى المقاومة مع
حلف مك ّون من روسيا والصين وإي��ران ،وهذا
المحور يرفض استراتيجية الهيمنة واالستعمار
ووضع اليد على خيرات بالدنا وشرذمة شعوبنا،
ونحن نرى أنّ االنقسام في لبنان قائم على قاعدة
هاتين المعادلتين».
وأض����اف »:ه��ن��اك م��ف��اوض��ات ح��ول الملف
النووي اإليراني وهو شأن مه ّم ،ونحن نعتبر
أنّ ما حصل في الموصل وبعض المدن العراقية
من غزوة داعش ليس منفصالً ،وهنا نسأل :هل
إنّ داعش وليد اللحظة؟ أم هي جسم منظم يخدم
أجندات معينة؟ وم��ا هو دور بعض األجهزة
والضباط الذين س��اع��دوا داع��ش لوضع اليد
على محافظة عراقية كاملة بنفطها وأموالها،
وعلى أسلحة اشتراها ال��ع��راق م��ن أميركا؟
وقال« :إنّ داعش تتمدّد في العراق وفي الشام
لتنشر التخلّف والظالمية واإلجرام ،وهذا يخدم
المشروع الصهيوني.

التسويات

وردا ً على س���ؤال ح��ول إمكانية حصول
تسويات ف��ي المنطقة ،أش��ار ح���ردان إل��ى أنّ
«التسويات المقبولة هي تلك التي تقوم على مبدأ
رفض االحتالل والقهر والعدوان ،والتي تحقق
مصلحة شعبنا وتؤكد حقه في تقرير مصيره،
وتمنع االستراتيجية األميركية  -الصهيونية من
تحقيق أهدافها» ،الفتا ً إلى أنّ «إيران تع ّرضت
للعقوبات ودفعت أثمانا ً نتيجة تمسكها بحقها
في استخدام الطاقة ألغراض سلمية ،ولم تؤخذ
بالتهديد والتهويل وق��رع طبول الحرب ،وقد

وتط ّرق حردان إلى الجرح النازف في غ ّزة،
حيث تسطر المقاومة الفلسطينية أروع مالحم
البطولة والفداء رغم إمكانيات ال تضاهى بقوة
العدو الغاشم ،وقال« :هناك غضب شعبي كبير
نتيجة العدوان الصهيوني على غزة ،وغضب
شعبنا العارم يُترجم في العديد من األعمال،
وفي المواجهات والصمود ،لكن األه ّم من ك ّل ذلك
تجميع ك ّل قدراتنا وإمكاناتنا ،وترجمة الغضب
بانتفاضة شعبية على امتداد األمة».
وأض��اف« :لقد أح��رق المستوطنون اليهود
حي ،وهذه
جنودا ً ومدنيين ،شابا ً فلسطينيا ً وهو ّ
جريمة بشعة من مجموع الجرائم الصهيونية
التي ينبغي أن يتح ّرك العالم إلدانتها والمطالبة
بإحالة القادة الصهاينة إلى المحاكم الدولية،
لكن لألسف ،ف��إنّ العالم يكتفي بالتف ّرج على
ّ
بحق الفلسطنيين واألم��م المتحدة ال
المجزرة
تح ّرك ساكناً ،ألنها ال تتجرأ على إدان��ة الظالم
الذي يمارس اإلرهاب».
وتابع حردان« :نحن مع فلسطين ك ّل فلسطين،
مع غزة الصامدة التي تقاوم همجية االحتالل
ووحشية العدوان ،ونحن نعرف أثمان الصمود
والمقاومة .فالعدو الصهيوني ال يميّز في عدوانه
وإرهابه وجرائمه بين طفل وشيخ وإمرأة ،وال بين
منزل أو مستشفى أو مدرسة أو أي موقع حتى لو
كان هذا الموقع مدرسة تابعة لألمم المتحدة
وترفع علمها ،فالعدو قتل األطفال في قانا تحت
فيء أحد مواقع األمم المتحدة ،وفي غزة سبق
له أن د ّمر مدارس األونروا .ولكن بالرغم من ك ّل
األثمان التي يدفعها الفلسطينيون ،وخصوصا
أبناء غزة ،لم نسمع صوتا ً فلسطينيا ً واح��داً،
وفي أيّ موقع كان ،إال وكان صوت اإلصرار على
المقاومة والتمسك بحق تقرير المصير ،ولذلك
فإنّ أهداف العدوان على غزة ستفشل ،والمقاومة
بك ّل فصائلها هي من سيفرض الشروط من خالل
ق��وة ال��ردع التي وفرتها الصواريخ التي تدك
المستعمرات الصهيونية».

الصمت العربي

وأسف حردان للصمت العربي على ما يُرتكب
من جرائم بحق الفلسطينيين وقال« :إنّ العرب
يتخبّطون في مواقفهم ،وجامعتهم غير موجودة،
بعد أن أصبحت كناية عن مجموعة موظفين
يتقاضون الرواتب ،ونحن كنا دع ْونا أمينها العام
نبيل العربي إلى أن يستقيل بدال ً من أن يشكل أداة
ضغط على سورية ،فقد كان صوته ض ّد سورية
مرتفعاً ،أما اليوم حيال قتل العدو «اإلسرائيلي»
للفلسطينيين ،فهو بال ص��وت» .وأض��اف« :إنّ
المواقف العربية متباينة ،وهناك مبادرة مصرية
للتهدئة ،وقد ت ّم اإلع�لان عن إمكانية تعديلها،
وأه ّم ما في األمر هو صمود شعبنا في فلسطين

ّ
كل العالم يعرف
�أنّ ال�صواريخ التي
ت�ستعمل في غزة
هي �صناعة �سورية
منقولة براً وبحراً
ً
ف�ضال عن الدعم
الإيراني المطلق
للمقاومة
وفي غزة على وجه الخصوص ،وهذا الصمود هو
الذي يفرض المعادالت في المرحلة المقبلة».

حماس والجهاد وحزب الله

وعن اتصال السيد حسن نصرالله مع قادة
حماس والجهاد ،اعتبر ح��ردان أنّ «م��ا يدور
على الساحة الفلسطينية يعنينا ويعني حزب
الله ويعني المقاومة في ك � ّل أصقاع الدنيا،
العدو يعتدي والمقاومة تواجهه ،ومن البديهي
أن يكون موقف المقاومة حاسماً ،ولذلك فإنّ
اتصال السيد حسن نصر الله بقادة المقاومة في
فلسطين يحمل عنوانا ً أساسيا ً هو تأكيد مواجهة
العدو اإلسرائيلي ،وأنّ المقاومة هي الخيار ،ألنّ
المقاومة هي التي تقاتل االستراتيجية األميركية
 اإلسرائيلية ،وحينما تكون حماس في إطارالمحور المقاوم ،فهي حتما ً إلى جانب هذا الخيار،
ونأمل أن تعلن عن ذلك ،ونأمل أن تكون المقاومة
ف��ي فلسطين معبرا ً حقيقيا ً لتحقيق أح�لام
وتطلعات شعبنا في فلسطين».
وق��ال« :لك ّل حرب نتائجها ،ومن المحتم أن
يكون لهذا العدوان الصهيوني نتائجه ،خصوصا ً
على المستوى الفلسطيني ،والمواقع المتحركة
التي تفرضها المعارك ،وك ّل العالم يعرف أنّ
الصواريخ التي تستعمل في غزة هي صناعة
سورية ،منقولة برا ً وبحرا ً باإلضافة إلى الدعم
اإليراني ،وليس هناك أمر مخفي ،ومن البديهي
أن تكون سورية حاضنة للمقاومة ،وقد أعلن
الرئيس األسد في خطابه منذ أيام أنّ فلسطين
ستبقى البوصلة».
وأم��ل ح��ردان «أن يتوحد اللبنانيون حول
مصلحة بلدهم ،وال يتركوا األمور بيد الخارج،
فتت ّم إعادة تعزيز المؤسسات ،وتعزيز الوحدة
االجتماعية والشعبية ،ونواجه جميعنا اإلرهاب
في لبنان ،ال أن تحتضنه فئة وتواجهه فئة
أخرى ،ويجب إنشاء جبهة شعبية لمواجهته،
ونحن في الحزب السوري القومي االجتماعي
دعونا إلى هذا األم��ر ،واآلن نك ّرر هذه الدعوة
من أج��ل حشد الطاقات في مواجهة االحتالل
واإلرهاب والتط ّرف».
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جبهة الن�صرة :معارك الحدود
ومخاطر الت�س ّرب
} هتاف دهام
تلقت األج��ه��زة االم��ن��ي��ة اللبنانية معلومات من
مصادر استخباراتية أجنبية مفادها أن مجموعات
إسالمية تضم أوروبيين وعربا ً يحملون الجنسيات
االوروب����ي����ة (ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة واألل��م��ان��ي��ة والفرنسية
واإلي��ط��ال��ي��ة  )...ان��ض��م��ت م��ن��ذ ش��ه��ر ال���ى تنظيم
«داع��ش» ،للمشاركة في «الجهاد» في سورية وفي
ام��اك��ن ع���دة ،وأن ع���ددا ً م��ن ه���ؤالء دخ��ل االراض���ي
اللبنانية ب��ج��وازات��ه��م ال��ش��رع��ي��ة ،وم���ن ال��م��ق��رر أن
ينضموا ال��ى خ�لاي��ا أص��ول��ي��ة أخ���رى م��وزع��ة على
األراضي اللبنانية ،وفي المخيمات الفلسطينية.
وأكد تقرير االستخبارات الغربية انضمام  5آالف
من حاملي الجنسيات األوروب��ي��ة إلى المجموعات
اإلره��اب��ي��ة التكفيرية ف��ي س��وري��ة وال���ع���راق تحت
مسمى «الجهاد».
وع��ل��م��ت «ال��ب��ن��اء» أن م��ع��ل��وم��ات خ��اص��ة وصلت
لألجهزة األمنية اللبنانية تفيد بأن مجموعة أصولية
موجودة في بيروت تضم انتحاريين وهي برئاسة
السوري مهند م .م - .مواليد دير الزور - 1975
وتضم مواطنين من جنسية فرنسية أحدهم فرنسي
األصل معروف باسم (ميكائيل) ،واآلخر جزائري
األص��ل يحمل الجنسية الفرنسية يدعى مصطفى
احمد ب .ملقب بـ«عبد القادر» ،مكلفة بتنفيذ مهمة
محددة وهي بانتظار تعليمات من جهات في تنظيم
«القاعدة» في اليونان.
وأف�����ادت م��ص��ادر مطلعة «ال��ب��ن��اء» ب���أن اجهزة
استخبارتية اوروبية عدة بدأت بإرسال وفود منها
إل��ى س��وري��ة للقاء مسؤولين ف��ي األج��ه��زة األمنية
السورية لمتابعة ملفات تتعلق بعدد من األصوليين
ممن يحملون الجنسيات االوروبية ،والذين يصلون
ال��ى االراض���ي ال��س��وري��ة للمشاركة ف��ي «الجهاد»،
بالتنسيق مع خاليا تعمل لهذه الغاية في عواصم
أوروبية عدة.
وت��ؤك��د معلومات واردة لمخابرات الجيش أن
«جبهة ال��ن��ص��رة» أن��ش��أت خ�لاي��ا س��ري��ة داخ���ل عدد

م��ن المناطق ف��ي ب��ي��روت وداخ���ل بعض المخيمات
الفلسطينية ،وأنها تضم أصوليين سوريي الجنسية
مدربين على عمليات ارهابية ،ومعظمهم من أبناء
منطقة يبرود ،وم��ن بينهم حوالى  9اشخاص من
الجنسية اللبنانية.
وأش����ارت المعلومات ال��ى أن ال��س��وري حسان
محمد م .يتولى تأمين تنقالت هذه الخاليا وتأمين
التموين لعناصرها والهويات والوثائق المزورة،
التي جرت في منطقة يبرود على يد السوري وفيق
محمود ع – .مواليد ريف دمشق  1973ملقب بـ(ابو
محمود) ،وهو خبير في التزوير .وحسان محمد م.
من مواليد القلمون ،وملقب بـ (اب��و مصطفى) ،من
أبرز الناشطين في جبهة النصرة ،تولى في الفترات
السابقة نقل حوالى  6سيارات مفخخة من يبرود
الى لبنان بالتعاون مع سوريين من بينهم ابو قاسم
العطار ،وخالد صالح س.
من جهة أخ��رى ،ال ت��زال االشتباكات متواصلة
بين حزب الله وقوى المعارضة السورية المسلحة
من «جبهة النصرة» ول��واء االس�لام ال��ذي يترأسه
زه���ران ع��ل��وش ف��ي المنطقة الشمالية ف��ي جرود
ع��رس��ال وج���رود نحلة وج���رود ي��ون��ي��ن ،وال يزال
عناصر حزب الله يالحقون المجموعات المسلحة
االرهابية التي لجأت الى المناطق الوعرة والحفر،
ف��ي ش��ك��ل منهجي ،فيما خ��ف��ت ح���دة االشتباكات
ل��ن��اح��ي��ة ج����رود ال��زب��دان��ي ال��ت��ي ت��ط��ل ع��ل��ى البقاع
األوسط بعد سيطرة الجيش السوري على المنطقة.
ما يضع تلك المجموعات المسلحة بين مطرقة حزب
الله وسندان الجيش السوري النظامي.
وتخشى ال��م��ص��ادر األم��ن��ي��ة المتابعة أن يؤدي
تطور االوض��اع العسكرية خلف الحدود السورية
ال���ى ن����زوح ال��م��ج��م��وع��ات ال��م��ن��ه��زم��ة ن��ح��و الداخل
اللبناني من جهة ،وال��ى استنهاض بعض الخاليا
النائمة من جهة أخرى ،خصوصا ً في منطقتي البقاع
االوسط والغربي باالستناد الى قناعة مشغلي هذه
المجموعات المسلحة بوجود بيئة حاضنة لها في
هاتين المنطقتين.

حذروا من عدم �إقرار ملفي الجامعة

متفرغو «اللبنانية»� :سنعلنها منكوبة
حذرت رابطة األساتذة المتفرغين
في الجامعة اللبنانية من عدم إقرار
ملفي الجامعة في مجلس ال��وزراء
ال��ي��وم ،مؤكدة أنها «ستعلن للرأي
العام اللبناني بأنّ الجامعة اللبنانية
قد أصبحت جامعة منكوبة بفضل
تصارع القوى السياسية عليها» ،في
حال عدم إقرارهما.
وأكدت الرابطة في بيان تاله رئيس
الهيئة التنفيذية الدكتور حميد الحكم
بعد مؤتمر صحافي عقدته في مقرها
أم���س ،أنها «متمسكة باستقاللية
تنص عليه
الجامعة قوال ً وفعالً كما
ّ
قوانينها وأنظمتها ،وترفض رفضا ً
قاطعا ً ك ّل محاوالت الهيمنة والتعدي
على حرمة الجامعة ،تارة من خالل
االع���ت���راض ع��ل��ى م��ل��ف��ات األس��ات��ذة
وط���ورا ً م��ن خ�لال ترشيح بعضهم
لهذا المنصب أو ذاك ،وكل ذلك تحت
س��ت��ار ح��ق��وق ال��ط��وائ��ف وال��م��ذاه��ب
متناسين أنّ للجامعة مجالسها وأنّ
للتعيين آلياته» .وأش���ارت إل��ى أنّ
أساتذة الجامعة اللبنانية «هم من
هذا النسيج الديمغرافي للبلد ،وهم

ينتمون إلى طوائفه ومذاهبه ،لكنهم
ال يمثلون قطعا ً طوائفهم في مجالس
الجامعة التي هي مجالس أكاديمية
بامتياز وليست مجالس ملّية».
أما بالنسبة إلى ملف التفرغ ،أكدت
الرابطة «موقفها السابق باعتباره من
األولويات نظرا ً الى الحاجة الماسة
لهؤالء األساتذة وللحالة المأسوية
التي يعيشونها لفقدانهم الح ّد األدنى
م��ن ال��ض��م��ان��ات ال��ت��ي تح ّقق األم��ن
الصحيواالجتماعيلهمولعائالتهم».
ودع���ت« :إل���ى اإلس����راع ف��ي تعيين
العمداء ضمن ال��ش��روط القانونية
واألك��ادي��م��ي��ة واح��ت��رام ترشيحات
مجالس الكليات والخروج من سياسة
المحسوبيات والمحاصصة التي
تؤدي إلى تقويض األسس األكاديمية
في الجامعة وتدميرها».
وأضافالحكم«:لقدتابعناباهتمام
كبير هذين الملفين مع ك ّل من رئيس
الحكومة ووزير التربية وشرحنا لهما
معاناة الجامعة واألساتذة و ُوعدنا
بالح ّل القريب في مجلس ال��وزراء،
بل إننا كدنا قاب قوسين أو أدنى من

الفرج وإذا بالتفاصيل الشيطانية غير
المبررة تظهر من هنا وهناك وتؤدي
إلى عرقلة هذه الملفات» .ودعا مجلس
ال��وزراء إلى إق��رار هذين الملفين في
جلسته المقررة ال��ي��وم ،وق��ال« :إذا
ل��م يتصاعد ال��دخ��ان األب��ي��ض في
هذه الجلسة وما يليها من جلسات،
فإننا سنضطر إلى اعتبار الجامعة
اللبنانية جامعة منكوبة وسنكون
أمام خطوات تصعيدية يت ّم تنفيذها
في مطلع العام الجامعي المقبل ،إذ
أننا على بعد أيام قليلة من العطلة
الجامعية».
وأش��ار الحكم إل��ى أنّ «التصعيد
سيكون إضرابا ً شامالً يطاول جميع
األوجه في كليات الجامعة اللبنانية
ومعاهدها كافة ويشمل عدم إجراء
ام��ت��ح��ان��ات ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة حيث
توجد ،وعدم افتتاح العام الجامعي
الجديد في جميع الكليات والمعاهد
التي ال تعتمد الدورة الثانية ،واعتماد
جميع وسائل الضغط الديمقراطي
المنظم للوصول إل��ى تحقيق هذين
المطلبين».

