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حمليات �سيا�سية

خفايا
خفايا

الدولة ال�سورية لي�ست خط�أً تاريخي ًا

�سورية �أو ًال...
وحتى �إ�شعار �آخر

 د .وفيق ابراهيم
 د .فايز الصايغ

استكماالً للمقال السابق وللتأكيد على مضامينه وأولويات العمل
السياسي السوري ،في ظ ّل الحصار العربي الرسمي وفي ظل التآمر
العربي الرسمي متمثالً ببعض ال��دول الخليجية وغير الخليجية ،إذ
لم يقتصر التآمر على البيانات والمواقف وتوريد وتدريب وتمويل
اإلرهاب الكوني في سورية ،األمر الذي أطال الصراع.
استكماالً لك ّل ما ُذكر نقول :نعم لقد دفعتنا األحداث في ظ ّل استهداف
عالمي شاركت فيه أميركا وأوروبا ودول الجوار العربي وغير العربي،
التمسك ،أكثر من أي وقت مضى ،بسوريتنا وبفطرتينا .فنحن
إلى
ُّ
بلد الفكر القومي والعمل القومي ،بعضنا اندفع أكثر باتجاه الخارطة
السورية وبعضنا أرجأ الهام عن األهم وأعاد ترتيب األولويات.
والتمسك بخياراتها ،من شأنه
إنّ الحفاظ على سورية ،موضوعياً،
ّ
الحفاظ على العروبة والقومية واإلس�ل�ام الصحيح ،ألنّ استهداف
سورية وسقوط نظامها السياسي ،هو سقوط لألمة العربية ال قبله
سقوط وال بعده ،وه��و انحسار مرعب لقيم ومفاهيم اإلس�لام وهو
خذالن للشارع العربي عموماً ،وهو أيضا ً قضاء على تطلعات حركات
التح ّرر في المنطقة ،إن لم نقل في العالم.
إنّ الذين خططوا للمؤامرة على سورية ونفذوها ،عربا ً وأجانب
ودوائ � ��ر اس �ت �خ �ب��ارات ،ي �ع��رف��ون ذل ��ك ج��ي��داً ،وخ�ل�ص��ت ال��دراس��ات
والتحليالت واالجتهادات ،إلى أنّ قرار استهداف سورية ،خصوصا ً
بعد أن أثبتت جدارتها السياسية واالقتصادية من جهة ،وقدرتها على
قيادة العمل القومي وانتزاع مكانتها على طريقة العالم من جهة أخرى،
لن يكون سهالً.
القرار الذي لخصته كوندوليزا رايس عندما كانت مستشارة األمن
القومي في عهد الرئيس األميركي جورج بوش اإلب��ن ،الذي ق ّرر بعد
أح��داث  11أيلول استهداف مواقع «القاعدة» في افغانستان .فأميركا
مروجة العدوان وهي ال تريد
تبحث عن أهداف عسكرية أخرى ما دامت
ّ
التوقف عند ملوك «القاعدة» أو مراكز تج ّمعها فقط .يومها أعلنت رايس
عزم الواليات المتحدة األميركية على إطالق ما ُسمي «الشرق األوسط
الجديد» والتمهيد له عبر نشر الفوضى الخالقة .ولم تكد تم ّر ساعات
معدودات ،حتى انطلقت الفوضى وال تزال مستمرة ،وقد حققت أهدافها
في أغلب الجغرافية العربية وبعض الجغرافية السورية ،لكنها وبعد
أرب��ع سنوات فشلت على أعتاب سورية والجيش السوري واإلرادة
السورية.
عندما تسقط المؤامرة هنا ،تسقط في األمكنة األخ��رى .وبدالً من
أن يتضامن العرب مع سورية وهي تدافع عنهم وعن أموالهم ال يزال
التآمر مستمراً،
وه��ا ه��ي تخوض ال�ي��وم معركة م�ت�ع�دّدة األه���داف ،أب��رزه��ا وحدة
األرض ال�س��وري��ة وحماية استقاللها وال�ق�ض��اء على اإلره���اب .إنها
معركة وجود األمة كلها ،معركة بقاء تتطلب وحدة السوريين ووحدة
مؤسسات الدولة الوطنية .أما شكل وطبيعة النظام السياسي فيرسم
مالمحهما الشعب السوري نفسه وقواه السياسة الوطنية والمجتمع
السوري الحي والمتفاعل مع نفسه ومع غيره من المجتمعات العربية،
في اإلطار القومي العربي ،وغير العربي في اإلطار األممي واإلنساني،
وهو ما شرعنا في تحقيقه على نحو غير مسبوق خالل العقود الماضية
من حياة الزهو السوري ومن حياة المشروع القومي العربي المناهض
وال�م�ت�ص�دّي للمشروع الصهيوأميركي ال�م�ع��روف والموصوف،
وآخ��ر عالماته رفض أميركا االعتراف بدولة فلسطين التي ي��راد لها
أن تكون «دويلة» على بعض من بعض فلسطين المذبوحة بالساطور
األميركي_ الصهيوني وبالسكاكين العربية نفسها التي تطعن الجسد
السوري اليوم.
صحيفة «معاريف» تقول اليوم أنّ الجيش «اإلسرائيلي» يستعد
للمواجهة ويعمل بشكل مكشوف على طول الحدود اللبنانية ويخترق
ال�ق��رار  1701ويجمع المعلومات ،وه��ذا يعني أن��ه يحاول استغالل
انشغال سورية في مواجهة اإلرهاب لتحقيق مآرب عسكرية لم يستطع
تحقيقها من قبل .أال يستدعي هذا فقط ،من بين آالف األسباب دعم
سورية ورفع شعار كنا في يوم من األيام ننتقد مطلقيه وهو سورية
أوالً ...نعم سورية أوالً ،وحتى إشعار آخ��ر .منها وم��ن على ترابها
تتحقق الطموحات ،إذا ما بقي عند العرب من طموحات ...للحديث صلة
أيضاً.

ن�شاطات

عون مجتمعا ً إلى وفد بلدية الدكوانة
استقبل رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون في
دارته في الرابية ،رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة على رأس
المجلس البلدي.
استقبل وزير الثقافة ريمون عريجي متروبوليت صور وتوابعها
للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل أبرص .ثم التقى نقيب ممثلي
المسرح والسينما واإلذاعة والتلفزيون جان قسيس ،الذي وضعه في
أج��واء آلية سير العمل النقابي ،إضافة إلى الوضع الراهن لصندوق
الموحد للفنانين ،حيث أك��د عريجي «أهمية تفعيل عمل
التعاضد
َّ
الصندوق بما يعود بالمنفعة على ك ّل العاملين في القطاع الفني».
زار ممثل المرجع السيد علي السيستاني ورئيس «جمعية آل البيت
الخيرية» في لبنان حامد الخفاف ،مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد
اللطيف دريان ،ووجه إليه دعوة لحضور «مهرجان الصادقين الشعري
األول» الذي سيقام في أجواء مولد النبي محمد واإلمام جعفر الصادق
بعنوان «درءا ً للفتنة الطائفية» ،بمشاركة نخبة من شعراء العالم
العربي ،وذلك عند الساعة السادسة من مساء غد األربعاء في قاعة
السيد عبد الحسين شرف الدين  -مجمع اإلمام الصادق الثقافي  -طريق
المطار  -بيروت.

دريان مستقبالً ممثل السيستاني
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تستم ُّد الدولة السورية مناعتها من تاريخ عريق جعل من
المستحيل على المستعمرين أن ينجحوا في إلغائها .ورغم
محاوالت تقليصها وتقزيمها وتمزيقها ،تميزت سورية دونا ً عن
ك ّل التلوينات السياسية الناتجة من سايكس ـ بيكو ،بأنها ليست
هجينة وال مستولدة بعمليات قصيرية.
هذه األصالة ،هي من العوامل التاريخية التي حمت سورية
طيلة ثالث سنوات دموية وتدميرية وتخريبية ،شارك فيها
نحو ثمانين دولة جمعتها الواليات المتحدة األميركية في حلف
شياطين ،لبعثرة الشرق األوسط وإعادة برمجة دوله على نحو
أميركي جديد.
لم يستجب السوري لأليديولوجيات الطارئة والمشاريع
المستترة بالدين ،وبدت التفاعالت التاريخية السورية أقوى من
ك ّل المخططات المنسوجة في ليل بهيم ،وأمتن من عمليات اإلفقار
والتهجير .فهذه التفاعالت تتعامل مع الدين كعالقة بين اإلنسان
والله وليس كوسيلة لتدمير المجتمعات والدول وإنتاج رسوم
كاريكاتورية تاريخية عمرها آالف السنين.
إنّ من يُمعن في تحليل العناصر التي تشكل مناعة الدولة
السورية ،يالحظ أنّ الهجمات اإلرهابية والعثمانية استهدفتها
للتفكيك والتدمير ،وأب���رز العناصر المستهدفة ه��ي على
التوالي :الجيش واألمن ،الخط القومي ،الخدمات االجتماعية،
والتحالفات .وقد أدّى اجتماع هذه العناصر منذ ( ،1970مرحلة
الرئيس حافظ األس��د) وحتى ( 2010في عهد الرئيس بشار
األسد) ،إلى استيالد دور إقليمي فاعل ومتقدم ال يوازي اإلمكانات
المتواضعة للدولة السورية اقتصادياً .إنّ التالزم بين السياسة
واالقتصاد حقيقة علمية ،لكنّ سورية تشكل استثناء وهي تشبه
األب الذي يمارس هيمنة على أوالده حتى ولو كان متواضع
اإلمكانات .هذا هو المقصود بمناعة التاريخ.
وهكذا نرى كيف جرى استهداف الجيش السوري بإصرار على

تفكيكه بثالثة عوامل :المال لشراء الظباط لكي يعلنوا انشقاقهم
عن الجيش ،واإلع�لام لتضخيم ظاهرة االنشقاق ،والفتاوى
الدينية المباركة لهذه االنشقاقات ،وهي فتاوى شيطانية صادرة
من جوف وهّ ابيين حاقدين.
وأظهر فشل ظاهرة االنشقاقات ،مدى تماسك الجيش السوري
الذييعبّرعنتفاعلاجتماعيقويجدا ًبينأبناءالريفبشرائحه
الفقيرة من ك ّل المذاهب والطوائف ،وقد قدّم هذا الجيش ،بمناعته
وبسالته ،صورة حقيقية عن تاريخ الدولة السورية ،وذهبت
آالف «األفالم اإلعالمية» المفبركة عن انشقاقات مزعومة أدراج
الرياح ،وسقطت «الفتاوى الشيطانية» التي ال تمتُّ إلى الله بأي
صلة .عندها ،أدرك صانعو االستراتيجيات والمخططات أنّ ما
يحمي سورية هو الخط القومي فاستهدفوه براجمات شياطينهم،
طارحين شعار «األمة اإلسالمية» مقابل الخط القومي ،وسرعان
ما انكفأوا لتبني شعار «أهل الس ّنة» وبدّلوا سريعا ً نحو «سلفية
جهادية» انتسب إليها مئات المجرمين والقتلة والمغتصبين
والسفاحين الذين قتلوا المسيحيين واأليزيديين والمسلمين من
ك ّل المذاهب ،ولم يف ّرقوا بين سوري وعراقي ولبناني ومصري
وأجنبي ،وأصبح الذبح المجنون وسيلتهم للترويع واإلبادة.
وبالنتيجة ،انتصر الخط القومي المؤمن باآلخر في وجه
خط اإلرهاب المستظل بالدين ،إال أنّ اإلعالم الخليجي والغربي
متمسكا ً بالتركيز على التمايزات الدينية
والعثماني ظ � ّل
ِّ
والمذهبية ،على الرغم من تراجع فائدتها ،وانتقل المخططون
في أنقرة والدوحة والرياض وواشنطن إلى لعبة تدمير الطبقة
الوسطى السورية التي ُتعتبر الداعم األساسي للدولة ،وبما
أنّ التعليم والطبابة واإلسكان الشعبي والمواصالت عناصر
رئيسية في تشكيل هذه الطبقة ،وبالتالي تأمين استقرار النظام
السياسي ،باشروا عمليات تدمير منهجية للمدن والقرى ،ما أدى
إلى تهجير قسري ارتدى لبوس نزوح ،وهو تهجير متع َّمد لفئات
واسعة من السوريين إلى داخل البالد وخارجها ،ولم يوفروا
البنى التحتية من مياه وكهرباء ووق��ود فد َّمروها ،محاولين
القضاء على ك ّل مظاهر العيش ،حتى في الحدود الدنيا ،في

مسعى شيطاني لكسر عالقة الدولة بالمجتمع ،ما يؤدي إلى
تدميرها وإفنائها.
رغم ذلك كله ،ال تزال الدولة السورية المستندة إلى جيش
متماسك وقوي وتأييد شعبي ،توفر الح ّد األدنى من مقومات
تأمين االستقرار االجتماعي للمواطنين ،وإنّ مظهر المدن والقرى
َصعَق الشرق والغرب،
التي تتعايش مع حروب التدمير ،دلي ٌل ي ْ
ومؤشر ساطع يعجز المتآمرون عن تحليل أسبابه ...إنه التاريخ
أيها األغبياء.
ظهرت سورية بعد ث�لاث سنوات مرعبة ،بصورة البلد
االستثنائي بك ّل المواصفات والمقاييس ،بلد يدافع عن مجتمعه
ودوره وقيمه الحضارية ،في وج��ه «المغول الجدد» الذي
يهاجمونه من ك ّل االتجاهات ،وهذا ما أدى إلى يأس أصحاب
المخططات ،فلجأوا إلى البند األخير ،وهو ضرب تحالفات سورية
العربية واإلقليمية والدولية ،فج ّمدوا عضويتها في جامعة الدول
العربية وهي التي كانت من كبار مؤسسيها .أما إقليمياً ،فحاولوا
خنقها بواسطة شريرين اثنين هما تركيا و«إسرائيل» ،وشاغلوها
بدور لبناني سيّئ وأردني متواطئ ،ضاغطين على العراق لمنعه
من دعمها.
تنج إيران من ضغوطات خانقة لكسر تحالفها مع دمشق
ولم ُ
األسد ،لكنها وقفت بجانب خيارات الشعب السوري إلى حدود
الدفاع عن أسوار دمشق بالحرب ،وكذلك روسيا التي اعتبرت أنّ
خط الدفاع عنها يبدأ من بالد الشام ،فلم تنفع إغراءات آل سعود
لقيصر الكرملين في ّ
فك عرى هذا التحالف القوي.
المحصلة ،يتبيّن أنّ سورية ليست خطأ ً تاريخيا ً نتج من
وفي
ِّ
أقالم ديبلوماسيين اخترعوا في الحرب العالمية الثانية كيانات
وحدود معظم دول المشرق العربي ،إنما مكون تاريخي يرمز إلى
أسست في بالد الشام حضارات ق ّل نظيرها.
تفاعالت منتصرة ّ
وفيما يواصل السوريون الدفاع عن بلدهم ،يستم ُّر المخططون
في محاوالت التدمير ،وال ب ّد أن يسجل التاريخ انتصار سورية
على أعدائها في خاتمة األمر ،ولو كره الكارهون واإلرهابيون
والوهّ ابيون في مشارق األرض ومغاربها.

تخ ّوفت مصادر
لبنانيةوفلسطينية
من بروز صراع
أجنحة في صفوف
تنظيم فاعل
في المخيمات
الفلسطينية قد
يتط ّور إلى اشتباك
مسلح في ما بينها
في محاولة من
ك ّل فريق لتحجيم
اآلخر .كما الحظت
األوساط باستغراب
تصعيد إحدى القوى
اإلسالمية في مخيم
عين الحلوة لهجتها
مبشرة بأنّ عودة
ما أسمته «الخالفة
اإلسالمية» باتت
قريبة.

ا�ستقبل وفداً من م�شايخ البيا�ضة ووفوداً حزبية و�شعبية و�إعالميين

بري التقى �سفيرتي كندا واالتحاد الأوروبي

�إيخهور�ست :ندعم الحوار بين «الم�ستقبل» وحزب اهلل حردان� :أهلنا في حا�صبيا ومرجعيون يدركون
� ّأن قوى التطرف و «�إ�سرائيل» وجهان لعملة واحدة

بري مستقبالً إيخهورست في عين التينة
ع��رض رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري األوض���اع العامة مع
زواره ف��ي ع��ي��ن ال��ت��ي��ن��ة ،حيث
استقبل سفيرة االتحاد األوروبي
أنجيلينا إيخهورست ،في حضور
المستشار اإلعالمي علي حمدان،
وجرى عرض للتطورات في لبنان
والمنطقة.
وأش�����ارت إي��خ��ه��ورس��ت بعد
ال��ل��ق��اء ،إل���ى أن��ه��ا ع��رض��ـ��ت مع
الرئيس بري «الجهود التي بذلها
م��ع جميع األط����راف المختلفـة
وإج���ـ���راء ح����وار ج��ي��د ب��ي��ن��ه��ا»،
الفتـة إلى «أنّ االتحاد األوروبـي
يرحـب بالحوار بين ح��زب الله
وت��ـ��ي��ار المستقبل ،ه��ذا ال��ح��وار
ال��ـ��ذي يعطـي إش���ـ���ارات جيدة
للشعب اللبناني وللمنطقة بأنّ
االختالفــات يمكـن تجاوزها».
واع��ت��ب��رت «أنّ ه���ذا ال��ج��ه��د
ل��ل��ح��وار يعطي إش����ارات جيدة
أيضا ً لألطراف األخرى في لبنان،
فالحوار ليس للحوار ،بل يجب
أن ي��ج��ري وف��ق أج��ن��دة واضحة
تتض ّمن النقاط المه َّمة للبالد».
ُ
«هنأت
وأضافت إيخهورست:

دول��ة الرئيس ب��ري على الجهود
التي بذلها في هذا المجال .إنها
ب��داي��ة ج��ي��دة للعام ال��ج��دي��د مع
ان��ع��ق��اد ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة لهذا
ال��ح��وار ال��ذي هو موضع اهتمام
للجميع لجهة تجاوز الخالفات
بين األطراف اللبنانية».

سفيرة كندا

ث��م استقبل ب��ري سفيرة كندا
هيالري شايلدز أدام��ز في زي��ارة
وداع���ي���ة ،ف��ي ح��ض��ور ح��م��دان،
وكانت مناسبة لعرض األوضاع
والتطورات.

نقابة محامي
طرابلس والشمال

وكان بري التقى مجلس نقابة
المحامين في طرابلس والشمال
ب��رئ��اس��ة ال��ن��ق��ي��ب ف��ه��د ال��م��ق��دم،
والوزير رشيد درباس الذي حضر
بصفته محامياً .كما حضر اللقاء
مسؤول مكتب المحامين في حركة
أمل المحامي مصطفى قبالن.
وق����ال ال��م��ق��دم ب��ع��د ال��ل��ق��اء:

«استغلينا فرصة زيارتنا هذه،
وكون دولة الرئيس بري محاميا ً
زميالً ،طلبنا منه دعمنا في عدة
مشاريع تتعلق بشؤون المحامين
وبمواضيع نقابية ته ّم طرابلس
والشمال ،ومنها ما يتعلق بقصر
العدل الجديد وأجرى دولته لهذه
الغاية اتصاال ً بوزير المال على
حسن خليل لتأمين االعتمادات
ال�لازم��ة م��ن أج��ل تسليمنا ه��ذا
القصر مجهّزا ً بأثاثه ف��ي أق��رب
وق�����ت ،وش���ك���رن���اه ع���ل���ى ه���ذه
المبادرة .كما وعدنا بأن يساعدنا
بالنسبة إلى قصر العدل في عكار،
وع��رض��ن��ا معه م��ش��اري��ع تتعلق
بتنظيم المهنة وزيادة عدد أعضاء
مجلس النقابة في الشمال».
وأض���اف« :تطرقنا أي��ض�ا ً إلى
موضوع الحوار حيث أثنينا على
جهود دولته الكبيرة في إنجاحه،
واطلعنا منه على ما ت ّم التوصل
إليه حتى اآلن ،وهناك خطوات
إيجابية نتمنى أن تنجح وتؤدّي
إل��ى انتخاب رئيس جديد للبالد
وعودة الحياة السياسية بانتخاب
مجلس نيابي جديد».

�سالم �أبرق �إلى ال�سب�سي مهنئ ًا
والتقى وفد ًا من نواب زحلة
أبرق رئيس الحكومة تمام سالم
إلى الرئيس التونسي الباجي قائد
السبسي ،مهنئا ً بانتخابه رئيسا ً
للجمهورية.
واس��ت��ق��ب��ل س�ل�ام ف��ي ال��س��راي
الحكومية أم��س ،رئيس مجلس
إدارة ط��ي��ران ال��ش��رق األوس���ط
«ميدل إيست» محمد الحوت على
رأس وفد من مجلس اإلدارة ،هنأه
ب��ال��ع��ام ال��ج��دي��د وج���رى ع��رض
ألوض��اع الشركة وم��ط��ار بيروت
ال���دول���ي .واس��ت��م��ع ال���وف���د إل��ى
توجيهات الرئيس س�لام في هذا
الشأن.
ثم التقى وف��دا ً من كتلة نواب
زحلة ض ّم النواب :إيلي ماروني،
ع���اص���م ع����راج����ي ،ط���ون���ي أب��و
خاطر ،جوزيف معلوف وشانت
جنجنيان ،ف��ي ح��ض��ور ال��وزي��ر
السابق سليم وردة.
وق���ال أب��و خ��اط��ر بعد اللقاء:
«ت��داول��ن��ا م��ع الرئيس س�لام في
مشكلة إق��ام��ة معمل لإلسمنت
ف��ي م��دي��ن��ة زح��ل��ة وانعكاساته
السلبية على الصحة والبيئة
والمفاعيل السلبية التي قد تؤثر
على المدينة والتي تعتبر مدينة
سياحية ونتغنى بنقاء هوائها،
ووض��ع��ن��اه ف��ي أج����واء ال��ش��رخ

استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان ،في دارته في راشيا الفخار ،وفودا ً
حزبية وشعبية وروحية ه ّنأته باألعياد ،وفي مقدّمتها
وفد من مشايخ البياضة تقدّمه الشيخ أبو سهيل غالب
قيس.
وتحدث حردان أمام اإلعالميين عن اإلنماء في منطقتي
حاصبيا ومرجعيون ،ومما قاله :هذه المنطقة تشكل
نموذجا ً للوحدة الوطنية ،وألهلها مطالب وحاجات،
و ُي��ض��اف إل��ى ذل��ك القلق ال��ذي يعيشونه ،لذلك على
الدولة أن ُتقرن االستقرار في هذه المنطقة الحدودية
وال��ذي يرعاه الجيش اللبناني ،باالهتمام الكافي من
خالل التقديمات على المستويات كافة ،حتى ال يشعر
الناس أنّ هناك استخفافا ً بحقوقهم من قبل دولتهم.
ولفت إلى أنّ محطة الهاتف في العرقوب لم تعد تتسع
لمشتركين جدد ،والمطلوب أن تتح ّمل وزارة االتصاالت
مسؤولياتها وأن تبادر فورا ً إلى ح ّل هذه المسألة ،وهذا
ال يكلّف الدولة أعبا ًء ألنّ قطاع االتصاالت مربح للدولة،
فلماذا إهمال هذا القطاع وتعطيل مصالح الناس؟
وشدّد حردان على أهمية إيالء الزراعة ك ّل االهتمام،
وأن تبادر وزارة الزراعة إلى القيام بمهمة اإلش��راف
والمتابعة ،فترسل أخصائيين لتوجيه المزارعين
حول ال��زراع��ات المطلوبة وارش���ادات تضمن تسويق
منتوجاتهم الزراعية.
وت��وق��ف ح���ردان عند معاناة الطلبة الجامعيين
في المنطقة ،الفتا ً إلى أنّ أكثر من ألف طالب جامعي
يتوجهون يوميا ً إلى الجامعات خارج المنطقة ،وهذا
يُضاعف على ذويهم األعباء المعيشية واالقتصادية،
لذلك ال ب ّد من أن تستحدث الجامعة اللبنانية فرعا ً
لها في منطقة حاصبيا ـ مرجعيون ،أقله في بعض
االختصاصات ،فهذه المنطقة يجب أن تحظى باالهتمام
وأن تنعم بمسار إنمائي يليق بصمود أهلها ،ويخ ّفف

عنهم المعاناة.
وعما يُشاع عن احتمال انفجار الوضع األمني عند
مقلبي جبل الشيخ السوري واللبناني قال حردان :إنّ
ْ
التخ ّوف والقلق موجودان في ك ّل بالدنا من فلسطين
المحتلة إلى لبنان والشام واألردن والعراق ،لكن ما
ّ
مضخما ً وال يتطابق كليا ً مع حقيقة
يُشاع قد يكون
بحس وطني
الواقع ،ألنّ أهل هذه المنطقة يتمتعون
ّ
عال ،وهم يدركون أنّ قوى اإلرهاب والتطرف والعدو
«اإلسرائيلي» وجهان لعملة سوداء واحدة ،والناس التي
عانت من وحشية االحتالل واإلرهاب الصهيونيّين على
مدى  30عاما ً ستتصدّى للخطر الذي تمثله المجموعات
اإلرهابية المتطرفة.
وعن انتخابات رئاسة الجمهورية قال :موقفنا معلن
وثابت ،فنحن ندعو إلى التسريع في انتخاب رئيس
للجمهورية يكون لك ّل اللبنانيين ومتمسكا ً بخيارات
لبنان وثوابته ،ونعتبر أنّ موقع رئاسة الجمهورية
تجسد الوحدة
أساسي ،فهو رأس هرم المؤسسات التي
ّ
الوطنية ،كما أننا ندعو إلى ضرورة أن يكتمل عقد ك ّل
المؤسسات يصدّع
المؤسسات في لبنان ،ألنّ الفراغ في
ّ
الوحدة الداخلية.
وعن مناخ الحوارات قال :الحوار ضروري جداً ،وقد
ساهم في خفض منسوب الخطاب التصادمي الذي كان
قائماً ،وحتى إنْ لم ينتج الحوار تفاهمات ،لكنه بالتأكيد
سينتج عنه خطابا ً خاليا ً من الحدة ،والجميع مطالبون
بتحمل المسؤولية من أجل إنتاج مناخ إيجابي يوصل
إلى تفاهم حول مختلف المواضيع.
واعتبر أنّ ما من مجتمع يتقدّم ويتط ّور إال من خالل
ال��ح��وار والتفاهمات ،فهي مصلحة وطنية وخطوة
أساسية تسهم في ح ّل المشكالت ،والمصلحة الوطنية
هي فوق ك ّل اعتبار ،ولذلك نحن مع مبدأ الحوار دائماً،
ألنّ بديل الحوار هو ِ
الصدام.

حردان مرحبا ً بالشيخ قيس

الم�شنوق من دار الفتوى :هدف الحوار
ثم الرئا�سة
تنفي�س االحتقان المذهبي ّ

سالم مجتمعا ً إلى وفد نقابة محامي طرابلس والشمال بحضور درباس
الحاصل في المدينة نتيجة هذا
المشروع المزمع إقامته .وقد تفهّم
دولته المشكلة ووعدنا بمتابعتها
مع ال��وزارات المعنية إليجاد ح ّل
لتغيير الوضع».
وأضاف« :كما بحثنا مع دولته
الوضع األمني في المنطقة وكيفية
تحصينه ،وبعض الخدمات التي
تحتاجها المنطقة».
واستقبل رئيس الحكومة وفدا ً
من مجلس نقابة محامي طرابلس

وال��ش��م��ال ب��رئ��اس��ة النقيب فهد
المقدم ،في حضور وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درباس.
ومن زوار السراي :سفيرة لبنان
في رومانيا رنا المقدم ،ثم سفير
لبنان في الفاتيكان جورج خوري،
فرئيسة الجمعية اللبنانية لتطوير
وع��رض الفنون ريتا نمور ،على
رأس وف��د من الجمعية ،ورئيس
مجلس اإلن��م��اء واإلع���م���ار نبيل
الجسر.

أك��د وزي��ر الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق «أنّ مواجهة اإلرهاب
تحتاج إلى شجاعة» ،الفتا ً إلى أنّ
الهدف الرئيسي من الحوار بين تيار
المستقبل وحزب الله هو «تنفيس
االح��ت��ق��ان السني – الشيعي ،ثم
البحث في الرئاسة».
وق��ال المشنوق بعد لقائه مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دري���ان ف��ي دار ال��ف��ت��وى« :ال��ه��دف
م��ن زي��ارت��ن��ا لسماحة المفتي هو
االس��ت��م��اع إل��ى توجيهاته ف��ي ك ّل
ال��ش��ؤون الوطنية التي يواجهها
اللبنانيون في هذه األيام الصعبة،
وكالعادة وجدت عنده ك ّل شجاعة
وحكمة ورؤية وقدرة على استشراف
المستقبل».
ور ّدا ً على س��ؤال عن اإلج��راءات
حيال المواطنين السوريين ،ومدى
انعكاسها على الوضع السياسي
واألمني ،أكد المشنوق أنّ الهدف من

تلك اإلج��راءات ،هو الح ّد من دخول
ال��س��وري��ي��ن إل��ى ل��ب��ن��ان ،إال بهدف
م��ح �دَّد ،وم��ع ال��وق��ت سيتبيّن أنها
إج��راءات جدية ستحقق انخفاضا ً
في الوجود السوري غير المب َّرر في
لبنان» .وأض��اف« :لدينا اآلن زهاء
مليون ونصف مليون س��وري في
لبنان ،منهم مليون ومئة وسبعون
ألفا ً مسجلون كنازحين ،واآلخرون
مقيمون ال يعملون أو يقطنون مع
عائالتهم في لبنان ،وأعتقد أنّ هذا
عدد كاف ،وليس لدى لبنان القدرة
على استقبال المزيد من النازحين.
ه��ذا ليس إغ�لاق�ا ً للحدود ،فالباب
مفتوح لمن ل��دي��ه م��ب � ّرر ل��ل��زي��ارة،
أي العمل أو الطبابة أو التعليم،
والوثائق تؤكد هذه األسباب فالباب
مفتوح وليس مغلقاً».
وتابع المشنوق« :اإلرهابيون
والمسلحون ليسوا في حاجة إلى
ف��ي��زا ،وال أعتقد أنهم ي��م � ّرون عبر

الحدود ،منع اإلرهابيين واألعمال
اإلرهابية تقوم به األجهزة األمنية
بشكل جدي ومثابر ومتابع ،ونأمل
أن نستطيع أن نخفف م��ن نتائج
الحريق السوري ،سواء عبر الحدود
أو عبر مواجهة اإلره��اب ،ومواجهة
اإلرهاب تحتاج إلى شجاعة بطبيعة
الحال ،ألنّ اإلرهابيين يستخدمون
شعارات دينية تحتاج إلى شجاعة
فقهية ،وسماحة المفتي كان مبادرا ً
قبل انتخابه وبعده إل��ى نصوص
فيها ق��در ع��ال ج��دا ً م��ن الشجاعة
الفقهية وال��ت��ي تحمي لبنان وك� ّل
المواطنين».
ول��ف��ت وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة إل���ى أنّ
ال��ه��دف الرئيسي م��ن ال��ح��وار بين
ح���زب ال��ل��ه وت��ي��ار المستقبل هو
«تنفيس االحتقان السني  -الشيعي
ث ّم البحث في الرئاسة» .وقال« :ما
زلنا ف��ي ال��ب��داي��ات دع��ون��ا ننتظر،
ونحن متفائلون دوماً».

