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حمليات �سيا�سية

هوالند ...من يزرع
الريح يح�صد العا�صفة
د .سليم حربا
إنها أفعى اإلره��اب التي فاخر بها الرئيس الفرنسي السابق
نيكوال س��ارك��وزي ،وجعل لها قدمين ويدين وش�ع��اراً ،وأطلقها
تحت ُمس ّمى »ال �ث��ورة» ،مرهونا ً بما كبّل ي��داه وفتح ف��اه وأطلق
لسانه وم��أخ��وذا ً بأميّة َمن مأل جيوبه من البترودوالر ،ليسلِّم
األمانة إلى خلفه هوالند ليكمل المشوار ويقامر بدماء الشعب
ال�ف��رن�س��ي وم��وروث��ه »ال��دي �غ��ول��ي» ،وي�ن��اف��س ر ّواد »الوهابية»
و«اإلخونجية» في إقامة وزع��ام��ة اإلم ��ارات ،ويطلق العنان بما
ملكت يمينه لدعم اإلرهاب وأدواته وأفرعه وأذرعه ويم ّد السجاد
األحمر لممثليه والناطقين باسمه ،معتبرا ً أنّ الكتيبة الفرنسية
اإلرهابية »الداعشية» في سورية هي »الطليعة الثورية» المقاتلة
والتي ستمأل األرض ،عدالً وحرية وديمقراطية.
لم ينتصح السيد هوالند من الديك الفرنسي الفصيح ،وغاب
عن فطنته أنّ اإلرهاب الذي يدعمه هو الذي َ
نبش قبور الصحابة
وفجر مرقد النووي وأكل لحوم البشر ود ّمر
وقطع رأس المع ّري ّ
الكنائس والمساجد تحت شعار الوهّابية »المقدّس» ،معتبرا ً ما
قبلها وما بعدها كفرا ً وزندقة ووجهات نظر ،كما أنه لم يستمع
إلى صوت العقل عندما ح ّذرت سورية حتى أسمعت ،بالصوت،
من به صمم ،وجعلت ك ّل أعمى بصر وبصيرة يرى ،بالصورة،
أنّ هذا اإلره��اب ال ُيع َّرف بأكثر مما َع� َّرف نفسه به ،وأنّ داعمه
كمن يضع عقربا ً في جيبه وأنّ اإلرهاب سيرت ّد حتما ً على داعمه
ومموله ومسلحه والناطق باسمه ،وسيعود إل��ى موطنه حيث
تر ّبى ونشأ.
ُيقسم السيد هوالند بأنّ ما يدعمه هو »إرهاب معتدل» ،وبأنه
سيأتي بما ل��م ول��ن يستطيع أن ي��أت��ي ب��ه سلفه وخ�ل�ف��ه ،وهو
يعتبر أنّ «داعش» وإخوانه أحقّ بتمثال الحرية من أميركا ،فهو،
أي ه��والن��د ،ل��م يقرأ ت��اري��خ س��وري��ة وب�لاد ال�ش��ام ليتعرف على
موروثها الحضاري القديم وتراثها الحافل باألمجاد من األجداد
إلى األحفاد لكي يستشرف المستقبل ويدرك أنّ الدولة السورية،
شعبا ً وجيشا ً وقيادة ،عصيّة على الهزيمة.
أرب��ع سنوات من الصمود األسطوري وإنجازات وإعجازات
الجيش السوري وإف�لاس اإلره��اب وتقهقره واندحاره وتشتت
شمل حلف ال �ع��دوان واإلره� ��اب ومجالسه وائ�ت�لاف��ه ،ل��م تدفع
الرئيس الفرنسي إلى ف ّك ارتباطاته وعقده مع الوهابية ،والعدول
عن كونه رأس حربة في إدارة التوحش على سورية وشعبها ،وها
ِّ
ويكشر عن أنيابه ويضرب ،بك ّل
هو اإلره��اب يعود إلى فرنسا
أسى وأسف ،صحيفة »شارلي إيبدو» ،بعد أن ضرب وقتل وفتك
في سورية واشت ّد عوده ،ليعود إلى حيث احتياطه النائم ويلدغ
اليد التي دعمته وكأنه يقول لهوالند :يداك أوكتا وفوك نفخ ،وها
هو «داعش» يدخل وإخوانه حلبة التنافس مع هوالند ،في سباق
على دماء الفرنسيين األبرياء ومصيرهم.
نعم ،بدأت رحلة اإلرهاب المرت ّد الراجع من ربيعه الوهّابي إلى
مرابعه ،فمقتل قائد حرس الحدود السعودي في عرعر مؤشر
لما قد م ّر واستق ّر في السعودية وما هو آتٍ  ،كما أنّ مقتل شرطي
تركي في اسطنبول في ميدان السلطان أحمد رفع درجة اإلنذار
إلى الحمراء ،ال سيما أنّ الواقع والمعلومات في سورية والعراق
تقول أنّ «داعش» وإخوانه في صدد إعادة التجميع والقرار لفرار
جماعي .فأين سيحط التنظيم اإلره��اب��ي رحاله وراي��ات��ه؟ وأين
سيقيم أعضاؤه المتعدّدو الجنسيات إمارتهم؟ إنها لحظة التجلّي
واليقين بأنّ الذي زرع الريح يحصد العاصفة .فهل تكون لحظة
صدق وعقل وتخ ٍّل ،والعالم اليوم يعذرنا بعد أن ح ّذرنا وأنذرنا
ودافعنا ع��ن اإلنسانية والبشرية ،أم أننا سنقول دائ �م �اً :سبق
السيف العذل وسبقت الغريزة والحقد العقل؟

ات�صل بنظيره الفرن�سي معزي ًا

با�سيل :حربنا م�شتركة ّ
�ضد الإرهاب
أج��رى وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل اتصاال ً هاتفيا ً بنظيره
الفرنسي لوران فابيوس ،قدم خالله تعازيه الحارة وتعازي الدولة اللبنانية
بضحايا الجريمة اإلرهابية التي استهدفت مقر صحيفة «تشارلي إيبدو» في
باريس.
وأكد باسيل «تضامن لبنان الكامل مع فرنسا ،حيث م ّر بلحظات مأساوية
مشابهة نتيجة األعمال اإلرهابية واالعتداءات التي طاولت الجسم اإلعالمي فيه»،
مشدّدا ً على «وقوف لبنان إلى جانب فرنسا في الحرب المشتركة على اإلرهاب
التي هي حرب يخوضها البلدان معا ً وسوف يربحانها معاً».
كما هنأ على «السرعة التي ت ّم فيها اكتشاف اإلرهابيين ،وعلى تصريحات
المسؤولين الفرنسيين التي تظهر مجددا ً أنّ فرنسا هي ضامنة لحقوق اإلنسان،
وعلى الوحدة التي أظهرها الشعب الفرنسي في تحركاته العفوية ،تعبيرا ً عن
تمسك فرنسا بقيم الحرية».
ُّ
وأب��رق الرئيس ميشال سليمان ،من جهته ،إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند ،معتبرا ً «أنّ مكافحة األعمال اإلرهابية باتت أولوية تتطلب جهدا ً دوليا ً
للح ّد من أخطارها ،وصوال ً إلى القضاء عليها نهائياً».
ووجه الرئيس سعد الحريري ،بدوره ،رسالة إلى الرئيس الفرنسي مستنكرا ً
بشدة االعتداء اإلرهابي ،ومعربا ً عن «تضامنه مع الشعب الفرنسي في مواجهة
اإلرهاب والتطرف».

ميقاتي :لإخراج اال�ستحقاقات
الد�ستورية من البازارات
دعا الرئيس نجيب ميقاتي إلى وضع مصلحة لبنان «فوق ك ّل االعتبارات
والحسابات» ،وإلى إخراج االستحقاقات الدستورية «من البازارات المفتوحة على
المقايضات والتبادالت المصلحية الذاتية».
وقال ميقاتي أمام زواره في طرابلس أمس« :ينبغي علينا أن نقف أمام لحظة
الحقيقة .علينا جميعا ً واجبات ،أولها وآخرها إنقاذ بلدنا ووضعه على السكة
السليمة ،وأولى الواجبات أن نخرج من دائرة االستسالم لهذا الواقع الذي نعيشه،
لهذا الفراغ المستحكم في ك ّل شيء .وأقول للجميع ال ب ّد من أن تستقيم الحياة
السياسية في لبنان ،رحمة بلبنان وباللبنانيين إلى أي طائفة انتموا».
وأضاف« :إنني ،من جهتي ،أم ُّد يدي إلى الجميع لنضع مصلحة لبنان فوق ك ّل
االعتبارات والحسابات ،ولنذهب معا ً إلى التصدي لالستحقاقات الدستورية بك ّل
ما أوتينا من عزة وطنية تنهي هذا الوضع الشاذ ،وأن نخرج هذه االستحقاقات من
البازارات المفتوحة على المقايضات والتبادالت المصلحية الذاتية التي ،ولألسف،
يمتهنها البعض في هذه المرحلة».
وتابع« :ك ّل هذا ال يعفي أحدا ً من االلتفات إلى مصالح الناس ،والمسؤولية تقع
بالدرجة األولى على الحكومة ،التي مع األسف ،تبدو شبه مستقيلة من تح ُّمل
مسؤولياتها حيال الح ّد األدنى من مطالب المواطنين وأولوياتهم واحتياجاتهم
الضرورية الضائعة في المناكفات والمزايدات بين هذا الوزير وذاك».
ور ّدا ً على سؤال عن الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله ،أجاب ميقاتي:
«نحن نرحب بإعالن تيار المستقبل عن حصول تقدم في الحوار بينه وبين حزب
الله ،ونأمل أن يحقق األهداف المرجوة ،وال سيما تخفيف التشنجات السياسية
وتنفيس االحتقان المذهبي .كما نشدّد على ضرورة االلتزام بعدم اعتماد خطاب
سياسي يساهم في تأجيج النعرات المذهبية والطائفية ،مهما بلغت حدّة الخالفات
السياسية».
ورأى «أنّ المرحلة الدقيقة التي تم ّر بها المنطقة ،تستدعي منا جميعا ً اليقظة
فنؤسس لخطاب
والوعي ،وأن نتحمل مسؤوليتنا كاملة تجاه المواطن والوطن،
ّ
سياسي جديد ،على مستوى طموحات اللبنانيين والشباب في شكل خاص ،الذين
سئموا المماحكات السياسية وتقاذف المسؤوليات».
وختم ميقاتي« :ال خيار لنا إال الحوار لحماية الوطن من األخطار المحدقة به،
ولتجنيب البالد المزيد من تداعيات ما يجري في المنطقة ،ولنؤسس لنهوض لبنان
نهضة حقيقية على المستويات كافة ،لتعزيز االستقرار االجتماعي واألمني».
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خفايا
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هويات متخ ّيلة �أم م�صطنعة؟
 نظام مارديني
منذ انفجار األزمة في سورية في آذار  ،2011وقبلها احتالل
العراق في نيسان  ،2003امتألت الصحف ومواقع التواصل
االجتماعي بالعديد من المقاالت والدراسات تبحث في مكامن
الخلل الذي تعانيه أكبر دولتين في الهالل السوري الخصيب،
ليطرح بعده السؤال الفلسفي الخطير :من نحن؟
هل نحن جماعات وإثنيات وطوائف نعيش في هويات
متخيّلة ومصطنعة وفي «عصر الهويات المتقوقعة» بحسب
تعبير الباحث جورج قرم (السفير )2014/6/28؟ وهل
ث ّمة حاض ٌر يجمعنا ويوحدنا؟ أم نحن «جماهير وكوارث»
كما يقول المفكر هنري حاماتي ،تتخيّل نفسها «شعوباً»
و«أم��م �اً» ،وت�دّع��ي أنّ لها تاريخها وجغرافيتها ولغتها
وعاداتها؟ وهل نحن «سوراقيا» أم أمة سورية تامة؟
عندما انهارت اإلمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب
العالمية األولى اقتطعت القوتان العظميان في ذلك الوقت،
بريطانيا وفرنسا ،دوال ً وريثة لضمان سيطرتهما على نفط
الشرق األوس��ط ومفاتيحه الجيوسياسية وط��رق العبور
التي تم ّر خاللها إلى آسيا .وبفضل نهجهما االستعماري الذي
انعكس على سبيل المثال في اتفاق سايكس – بيكو ،نشأ
نمط من التدخل الخارجي المد ّمر .ث ّم ظهرت أميركا في وقت
الحق كقوة عالمية ،فتعاملت مع الشرق األوسط والهالل
تنصب الحكومات أو
الخصيب بالطريقة نفسها ،فأخذت
ّ
تطيحها أو ترشوها أو تتالعب بها بال هوادة ،وهذا كله في
حين تتشدّق بخطاب الديمقراطية.
ك��ان��ت ال��ت��ح��ذي��رات الكثيرة ال��ت��ي ت��ح�دّث��ت ع��ن «عش
الدبابير» أو «صندوق باندورا» في أوقات سابقة تستعيد
نفسها اليوم بإشعال الحرائق والتمهيد لها ودعمها ونشرها
وتمويلها وتوفير سائر الخدمات اللوجستية العملية لها.
وعلى ما يبدو ،استهدف في إشعال الحرائق أكثر من هدف،

منها تحويل اتجاهات الغضب الشعبي ألسباب معظمها
اقتصادية ،والعمل بااللتفاف واالن��ق�لاب على خياراته
وتمزيق وحدته وسيادته وثرواته وموقعه في البيئات
الساخنة حالياً.
لم تضع كياناتنا في الهالل السوري الخصيب أخطار
المواطنة الغائبة والهويات المتخيّلة والمصطنعة في
حسبانها ،خاصة أننا نحيا ضمن «مجتمعات» أُري َد لها أن
تكون مركبة ومعقدة وقابلة لالنفجار في ك ّل وقت ،وجاءت
فكرة العروبة الوهمية لتك ّرس ه��ذا االت��ج��اه واالنقسام
العمودي واألفقي في كياناتنا القائمة ،وبتنا نذهب ضحايا
لإلثنية الكردية وللسريانية ،وللمذهبية السنية والشيعية،
ال ضحايا الوطن الواحد والمجتمع الواحد.
تترسخ بع ُد في الكيانات السورية الحديثة فكرة
لم
ّ
المواطنة على الصعيدين النظري والعملي ،فهي تحتاج إلى
جهد كبير على صعيد الدولة والحكم (السلطة والمعارضة)
إضافة إل��ى مؤسسات المجتمع المدني على حد س��واء،
نظرا ً إلى غياب ثقافة المواطنة وضعف الهياكل والتراكيب
والمؤسسات الناظمة لالجتماع السياسي الحكومي وغير
الحكومي ،بما فيها فكرة الدولة المدنية وسياقاتها!
هذا الحديث يتزامن والتوغل في مسألة الجماعات اإلثنية
والطائفية والمذهبية (األقليات) في هذا المدى الواسع من
الهالل السوري الخصيب ،ومن األهمية بمكان طرح مشكلة
الجماعات عندما يتعرقل مشروع بناء األمة وينس ّد األفق
أمام المشروع القومي الديمقراطي الذي هو ناتج التط ّور
الثقافي واالقتصادي واالجتماعي.
يتحدّث ك ّل من إيلي خضوري في كتابه حول «القومية»
وإيريك هوبزباوم في كتابه حول «اختراع التقليد» عن
الكيفية التي تصنع بها فكرة الهوية وارتباطها بالدور
ال��ذي تلعبه نخب ثقافية تشعر بالتهميش ،أو سياسية
لديها تطلع وطموح سياسي ،في التقاط عناصر تاريخية
وميثولوجية لصناعة سردية جمعية تقدم بوصفها بديالً

سياسيا ً واجتماعياً.
جميع الهويات الجمعية ،يقول بينديكت أنديرسون،
هي «هويات متخيّلة» ،تحتاج إلى مَن يصنعها ويط ّورها
بحيث تغدو قابلة للتخيّل بل وحقيقية بالنسبة إلى الذين
يشعرون باالنتماء إليها .وربما كان أعظم مظاهر فشل الدولة
الحديثة في العراق وسورية هو في أنّ نخبت ْيها السياسية
والثقافية عجزتا عن صناعة هويات وطنية قابلة لتوجيه
والءات الغالبية السكانية ،بل وفي حالة نظام البعث في كال
البلدين ،كانت الفكرة الوطنية مناقضة لإليدولوجيا القومية
العابرة لألوطان التي تب ّناها النظامان.
ما نشهده اليوم في العراق مثالً يشبه إلى ح ّد كبير ما
شهده هذا الكيان منذ ستينات القرن الماضي ،عملية صناعة
هوية بديلة تستثمر في مشاعر السخط وعدم الرضا لدى
الجمهور ،وت��ع � ّوض ع��ن تفكك الهوية الوطنية وغياب
السردية الوطنية الجامعة ،وتنسجم مع الخريطة الذهنية
للنخب الفكرية المنتجة للمعنى – وهي في هذه الحالة نخب
إثنية وطائفية – ومع مصالح مقاولين سياسيّين موجودين
أو محتملين يريدون تحقيق أهداف سياسية عبر تشجيع
هذه الدينامية .
إنّ الهوية المتخيّلة ذات الميل العرقي أو المذهبي
المتنامية هي صناعة فكرية وسياسية بوظيفة أحادية،
أو هي مواجهة ع��دو داخلي وخ��ارج��ي .خ��ارج إط��ار هذه
المواجهة ،ستواجه ما تواجهه أي هوية متخيّلة من أسئلة
وأولها :ماذا سنفعل من دون العدو الذي صنعَ نا وصنعناه؟
إنّ هذا الحطام الهائل من الفضالت التي خلّفتها عقود
م��ن الهيمنة المطلقة ألح��ادي��ة الهوية الوهمية ال يمكن
معالجته بالتعاويذ والتمنيات وباختراع هويات جديدة
ووهمية أخرى .بل يحتاج إلى ما يُعرف بالنخب المثقفة
(اإلنتلجنسيا) ،ولكن عزلة المثقف وتل ّذذه بدور المعارض
الدائم وغير المنتج هي عزلة تاريخية أوالً ،وعزلة طرد
ثانياً ،وعزلة تعكس فقر الثقافي ألدوات المواجهة ثالثاً.

مق ّربون من مسؤول
سابق كشفوا أنّ األخير،
وقبل ان يصبح سابقاً،
كان في ك ّل مرة تطرح
أمامه مسألة تنظيم
موضوع النازحين
السوريين إلى لبنان،
يجيب بأنّ هذا األمر
يتطلب التنسيق مع
النظام في سورية ،وهذا
غير ممكن اآلن ،ألنّ
النظام سيسقط حتما ً
خالل أشهر معدودة،
فلننتظر قيام نظام جديد
للتنسيق معه في مسألة
النازحين! لكن الذي
حصل هو أنّ المسؤول
المعني أصبح سابقا ً
ّ
فيما سورية صامدة
بنظامها وجيشها
وشعبها...

�إطالق �أعمال مجموعة العمل حول ق�ضايا الالجئين الفل�سطينيين الإجراء فاقد للم�شروعية الم�ؤ�س�ساتية ويناق�ض االتفاقات والم�صالح الم�شتركة

�سالم :ال �سبيل �أمامنا كلبنانيين �سوى الحوار
لمعالجة ما يُعيق م�سيرتنا الوطنية
أكد رئيس الحكومة تمام سالم «أن ال سبيل أمامنا
كلبنانيين سوى الحوار العقالني المنفتح ،ونحن نتفاءل
بك ّل ح��وار يجري بين مكونين من مكونات المجتمع
اللبناني ،وص��وال ً إلى ح��وار وطني أشمل يفتح أمامنا
طريق الخروج من المأزق الراهن ،والشروع في معالجة
المشكالت الجوهرية التي تعيق مسيرتنا الوطنية».
وخالل رعايته إطالق أعمال «مجموعة العمل اللبنانية
ح��ول قضايا الالجئين الفلسطينيين» ،ف��ي ال��س��راي
الحكومية في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني_
الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة ،ق��ال سالم:
«أحببت أن ألتقيكم في جلستكم الثانية هذه ،ألعبّر لكم
عن دعمي لجهود مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا
الالجئين الفلسطينيين ،ليس فقط بسبب أهمية الملف
الذي تتعاطون به ،بل من أجل أن يكون عملكم نموذجا ً
ودليالً إضافيا ً على إمكانية قيام حوار بين مختلف الفرقاء
السياسيين اللبنانيين ،للوصول إل��ى تفاهمات تفتح
الطريق لتحقيق ما نصبو إليه جميعا ً من تآلف ووحدة».
ون�� ّوه «بالقيمين على إدارة ه��ذا ال��ح��وار ،ووعيهم
لمسؤولياتهم القومية والوطنية ف��ي ه��ذه األوض��اع
الخطيرة التي تجتازها المنطقة العربية ،وفي القلب منها
فلسطين» ،داعيا ً إلى متابعة الجهود «بالروحية ذاتها،
التبصر والبحث عن التفاهمات ،بدل تضخيم
روحية
ُّ
نقاط االختالف وجعلها مب ّررا ً لمزيد من التباعد».
وأضاف سالم« :إنني أعوِّل على قدرتكم على تذليل
العقبات ،التي تحول دون الوصول إلى تفاهمات شاملة
على الحلول الناجعة لهذا الملف ،بعيدا ً من األفكار التي
كانت في أساس الفتنة ووراء الكثير من األحداث الدموية
التي عشناها جميعاً ،ولم تخلِّف سوى الدماء والدمار
والدموع .ويبقى األه��م هو أن ينجح حواركم ه��ذا ،في
تحويل المشتركات إلى خطة عمل تنال موافقة السلطتين
التشريعية والتنفيذية ،اللتين تحوِّالن ما تتوصلون
إليه ،إلى قوانين وق��رارات ملموسة تعالج المشكالت
وعناصر الخلل المزمنة».
وت��اب��ع« :ل��ق��د أطلقت على حكومتي اس��م حكومة
المصلحة الوطنية .وهل هناك من مصلحة وطنية أسمى
من أن ننجح في عالج الملف الفلسطيني المزمن ،وتوحيد
السياسات العامة حوله ،لنتفرغ جميعا ً للتصدي لملفات
شائكة أخرى تعترض طريق تقدم وطننا؟».

وأكد رئيس الحكومة «أن ال سبيل أمامنا ،كلبنانيين،
س��وى ال��ح��وار العقالني المنفتح .ونحن نتفاءل بك ّل
حوار يجري بين مكونين من مكونات المجتمع اللبناني،
وصوال ً إلى حوار وطني أشمل يفتح أمامنا طريق الخروج
من المأزق ال��راه��ن ،وال��ش��روع في معالجة المشكالت
الجوهرية التي تعيق مسيرتنا الوطنية».
وج���دّد ال��دع��وة إل��ى «اإلس����راع ف��ي ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية يتولى مهماته في الحفاظ على الدستور
وإدارة دف��ة ال��ب�لاد ،بحيث تنتظم الحياة السياسية
وتعود المؤسسات إلى العمل واإلنتاج في خدمة الوطن
والمواطن».
وتضم مجموعة العمل :الوزير السابق طوني كرم
(ال��ق��وات اللبنانية) ،ال��وزي��ر السابق سليم الصايغ
(الكتائب) ،النائب سيمون أبي رميا (التيار الوطني
الحر) ،النائب علي فياض (ح��زب الله) ،النائب عمار
الحوري (المستقبل) ،محمد جبّاوي (حركة أمل) ،بهاء
أبو كروم (التقدمي االشتراكي).
وستشمل م���داوالت مجموعة العمل ثالثة محاور
رئيسية :المحور الديبلوماسي والسياسي ،ويتضمن
بلورة للموقف اللبناني إزاء التطورات اإلقليمية والدولية
بما يتصل بالقضية الفلسطينية ،والمحور المعيشي
والمتصل بالحقوق االقتصادية واالجتماعية لالجئين
بما ال يتعارض م��ع ال��س��ي��ادة والمصالح اللبنانية،
والمحور األمني الذي يتعلق بكيفية تطبيق سيادة الدولة
والقانون على كامل األراضي اللبنانية وتنفيذ مق ّررات
هيئة الحوار الوطني.
وقد تألفت هذه المجموعة بناء على اقتراح اللجنة
بهدف ال��ت��داول وال��ح��وار بين األع��ض��اء ،بما يمثلون
م��ن أط���راف سياسية فاعلة ،ح��ول قضايا الالجئين
الفلسطينيين في لبنان توصالً إلى تفاهمات لبنانية
وتحديد واض��ح لتوجهات السياسة اللبنانية .ومن
المتوقع ،بنتيجة هذه المداوالت ،أن يخرج المجتمعون
بتفاهمات لبنانية بين األط���راف السياسية المؤثرة
بحيث يمكن االنتقال من التفاهم المبدئي على مشتركات
ومقترحات ،إلى ترجمة ذلك إلى إجراءات عملية تنفيذية
سواء على مستوى الحكومة ،أم على مستوى الوزارات
والمؤسسات المعنية ،م��ا م��ن شأنه أن يحدث أث��را ً
إيجابياً».

�شكر المعزين بوفاة والده:

في�صل كرامي� :س�أحمل �أمانته التي ت�ستحق
�أن تكون عنوان ًا لن�ضالنا الوطني
ل��ف��ت ال���وزي���ر ال��س��اب��ق فيصل
كرامي إل��ى أنّ مصلحة لبنان «ال
تتحقق إال بوحدة الصف والترفع
عن العصبيات ،وتثبيت قوة لبنان
ومناعته عبر مؤسساته الشرعية
وع��ل��ى رأس��ه��ا ال��ج��ي��ش اللبناني
ووع��ي شعبه وحفظ مقاومته في
وجه العدو الوحيد إسرائيل».
وقد باشر كرامي عمله من قصر
ك��رم ال��ق��ل��ة ح��ي��ث مكتب الرئيس
الراحل عمر كرامي ،شاكرا «جميع
األه��ل واألحباء في لبنان والعالم
العربي ال��ذي��ن وق��ف��وا إل��ى جانب
ال��ع��ائ��ل��ة ف���ي األي�����ام العصيبة
األخيرة» ،مؤكدا ً «ثوابت عمر كرامي

كرامي خالل المؤتمر الصحافي

الوطنية والقومية» ،ومعاهدا ً بأن
يحمل أمانته مدى الحياة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في
ذكرى أسبوع والده« :نحن كعائلة
فقدنا أغلى ال��رج��ال ،وأن��ا كفيصل
كرامي فقدت قائدي ومعلمي وأبي،
وطرابلس فقدت من أحبها وأحب
أهلها وحجرها وترابها ،وجعلها
قضيته طوال حياته .لكن سبق أن
قلت إننا مؤمنون يودّعون مؤمناً،
وإنّ ه��ذا ف��ي ح � ّد ذات��ه ه��و عزاؤنا
الكبير».
وأضاف« :أشكر الجميع ،وأعاهد
�اق فينا ،نهجا ً
عمر كرامي بأنه ب� ٍ
وقيما ً وسلوكا ً وم��ب��ادىء ،في ك ّل

ما نقول وفي ك ّل ما نفعل .إيماننا
بلبنان هو إيمان عمر كرامي بوطن
مستقل وديمقراطي ولك ّل أبنائه،
وط���ن ف���وق ال��م��ذاه��ب وال��ط��وائ��ف
والمناطق .وإيماننا بالدولة هو
إيمان عمر كرامي ب��أنّ اللبنانيين
يستحقون دول���ة ح��دي��ث��ة ،دول��ة
ال��ق��ان��ون وال��م��ؤس��س��ات ،ودول���ة
المواطن .وإيماننا بمصلحة لبنان
هو إيمان عمر كرامي ،وهي مصلحة
ال تتحقق إال بوحدة الصف والترفع
عن العصبيات ،وتثبيت قوة لبنان
ومناعته عبر مؤسساته الشرعية
وع��ل��ى رأس��ه��ا ال��ج��ي��ش اللبناني
ووع��ي شعبه وحفظ مقاومته في
وجه العدو الوحيد إسرائيل».
وتابع كرامي« :إيماننا بقضيتنا
األغ��ل��ى ك��ع��رب ،ه��و أي��ض �ا ً إيمان
عمر ك��رام��ي ،وه��ي قضية تحرير
فلسطين ودع���م م��ق��اوم��ة الشعب
الفلسطيني وع���دم ال��ت��ن��ازل عن
الحقوق واالستمرار في النضال،
مهما كانت التضحيات .وإنني أقول
للجميع ،ولك ّل محبي عمر كرامي ،إنّ
األمانة كبيرة وعظيمة ،وتستحق
أن نقدم لها أع��م��ارن��ا ،وأن تكون
عنوان نضالنا السياسي والوطني
واإلنساني مدى الحياة .إنها أمانة
عمر ،أمانة الكرامة ،وسيبقى ذكر
عمر كرامي حاضرا ً فينا من خالل
التزامنا بك ّل قيم الكرامة التي كان
ويبقى رمزا ً لها».

حردان :لوقف فر�ض �سمة الدخول على ال�سوريين
ومعالجة ق�ضية النازحين بالتن�سيق مع الحكومة ال�سورية
اعتبر رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح��ردان أنّ اإلج���راءات التي ُتطبّق
على المواطنين السوريين القادمين
إلى لبنان ،وفقا ً لصيغة وضعتها
ّ
مصغرة ،أمر يناقض
لجنة وزاري��ة
االت��ف��اق��ي��ات ال��م��وق��ع��ة ب��ي��ن لبنان
وس����وري����ة ،وي��ح��م��ل ف���ي ط��ي��ات��ه
موقفا ً سياسيا َ يتناقض تماما ً مع
سياسة «الحيادية» التي ال يظهر
أنّ الحكومة اللبنانية تتبعها ،إذ
أنّ الصيغة ال تالمس إطالقا ً مشكلة
«النزوح» السوري وكيفية التصدّي
ل��ه بالحلول ،ب��ل تستهدف جميع
ال��س��وري��ي��ن بمن فيهم ال��ذي��ن لهم
استثمارات ورؤوس أم��وال وأمالك
وم��ص��ال��ح ف��ي ل��ب��ن��ان ،م��ا ي��رس��م
عالمات استفهام كبيرة حول هدف
اإلجراءات وخلفياتها.
ولفت حردان في بيان أمس إلى أنّ
ربط تنفيذ اإلج��راءات المعقدة على
السوريين بمضمون الصيغة التي
توصلت اليها اللجنة الوزارية ،أمر
غير مقبول إذ انّ الصيغة المذكورة
تنص على ضرورة حصول السوريين
ّ
على «سمة دخ���ول» ،وه��ذا ش��أن ال
تق ّرره لجنة وزارية بل يجب أن يُق ّرر
في مجلس الوزراء ويُش ّرع دستوريا ً
في المؤسسات المعنية .لذلك فإنّ
المطلوب وق��ف اإلج���راءات المعقدة
والمض ّرة بمصلحة لبنان ومصالح
اللبنانيين قبل السوريين ،والشروع
في خطوات عملية وج��ادّة لمعالجة
قضية النازحين ،وه��ذا يحتاج إلى
تنسيق مشترك بين الحكومتين
اللبنانية والسورية.
ورأى أنّ ما تض ّمنته صيغة اللجنة
ال��وزاري��ة ،يُعتبر فاقدا ً للمشروعية
ال��م��ؤس��س��ات��ي��ة ،وم��خ��ال��ف �ا ً ألبسط
قواعد العالقات بين الدول التي تقيم
في ما بينها معاهدات واتفاقيات
مشتركة ،علما ً أنّ ك � ّل االتفاقيات
بين لبنان وس��وري��ة تخضع لمبدأ
التنسيق المشترك ،وخالف ذلك يعّ د
نكوصا ً بها ونسفا ً لها .فالمعاهدات
واالت��ف��اق��ي��ات بين ال����دول ،توضع
موضع التنفيذ بعد تشريعها في
محصنة
المجالس التشريعية ،وهي
ّ
وقائمة ومستم ّرة بقوة التشريع

المؤسساتي ،وك ّل ما يخالف منطوق
ّ
المعاهدات واالتفاقيات بين الدول
يجب أن يخضع لتشريع جديد.
وأش��ار ح��ردان إل��ى أنّ الصيغة
التي أق ّرتها اللجنة ال��وزاري��ة تمثل
ت��ج��اوزا ً لمجلس ال���وزراء وت��ج��اوزا ً
للتشريع ،وه���ذا أم��ر ل��ه تداعيات
خطيرة على سمعة لبنان وم��دى
احترامه لالتفاقيات الموقعة مع دول
أخرى ،إضافة إلى كونه قد يستدرج
إج����راءات مماثلة ت��ض � ّر بمصالح
اللبنانيين وتضع لبنان في عزلة عن
محيطه.
وأضاف :إنّ معالجة قضية أعداد
النازحين السوريين في لبنان ،ال تت ّم
بإضافة مشكالت أخرى ،بل يجب أن
تعالج هذه القضية برؤية واضحة
ومن خالل التنسيق الطبيعي الجدَي
بين الحكومتين اللبنانية والسورية،
إذ أنه ومنذ أشهر عديدة توقف قدوم
السوريين إل��ى لبنان تحت صفة
ال��ن��زوح ،وبالتالي ف��إنّ المعالجة
يجب أن تشمل الذين يكتسبون صفة
نازحين ،ال أن يشمل اإلجراء إطالقا ً
عموم السوريين ،وبشكل يضرب
عرض الحائط اتفاقية حرية تنقل
األف��راد بين البلدين .وعليه ،نعتبر
أنّ استناد اإلج��راءات على المعابر
إل��ى صيغة أق� ّرت��ه��ا لجنة وزاري��ة
مصغرة ،سابقة خطيرة في مخالفة
ال��ق��ان��ون وال��ت��ش��ري��ع ،ويستبطن
اتجاها ً غير معلن لقطع العالقات

بين البلدين من طرف واح��د ،وهذا
قرار ال تستطيع فئة معيّنة أو فريق
سياسي معيّن فرضه على لبنان
م��ن دون إق����راره ف��ي المؤسسات
التنفيذية والتشريعية التي تق ّرر في
هذا الخصوص.
وحرصا ً على العالقات المميّزة
والمصالح المشتركة ،طالب حردان
الحكومة اللبنانية بما يلي:
1ـ وقف هذا اإلجراء فورا ً وإعادة
ال��ع��م��ل ب��ن��م��وذج ب��ط��اق��ة ال��ع��ب��ور
الموحدة والتزام اإلجراءات المعتمدة
بين الجانبين وفق ما هو متفق عليه
بين الدولتين.
 2ـ فتح قنوات التواصل والتنسيق
م��ع ال��ح��ك��وم��ة ال��س��وري��ة للتوافق
وال��ت��ف��اه��م على خ��ط��وات مشتركة
تنتفي فيها األعباء على أيّ طرف.
 3ـ تشكيل لجنة مشتركة مه ّمتها
التشاور بشأن قضية النازحين،
وإي��ج��اد ال��ح��ل��ول المطلوبة لهذه
ال��ق��ض��ي��ة ،خ��ص��وص �ا ً أنّ ال��دول��ة
السورية أعلنت أكثر م��ن م��رة عن
استعدادها لبحث ه��ذا الموضوع
وتأمين عودة مواطنيها إلى بلداتهم
�ج��روا منها
وقراهم ومدنهم التي هُ � ّ
بعدما استعادها الجيش السوري
من أي��دي اإلرهابيين ،أو إلى أماكن
اإليواء اآلمنة والكريمة التي تو ّفرها
الدولة السورية لمواطنيها الذين ال
تزال مناطقهم غير مستق ّرة وعرضة
للهجمات اإلرهابية.

ن�شاطات

ب ّري مستقبالً السفير األلماني في عين التينة
زار السفير األلماني في لبنان كريستيان كالغس
رئيس مجلس النواب نبيه بري في مق ّر الرئاسة الثانية
في عين التينة ،في حضور المستشار اإلعالمي علي
حمدان ،وجرى عرض لألوضاع في لبنان والمنطقة.
كما زار كالغس رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد
السنيورة.
يزور وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد
الحمد الصباح بيروت يوم اإلثنين المقبل ،ويلتقي نظيره
اللبناني جبران باسيل في قصر بسترس ،حيث سيعقدا
محادثات ثنائية يعقبها مؤتمر صحافي مشترك.

عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
األوضاع في طرابلس على المستويات كافة ،مع نقيب
المحامين في الشمال فهد المقدم ،ثم التقى النائب غسان
مخيبر مع وفد من المنظمة العربية للقانون الدستوري
برئاسة الدكتور زيد العلي.
شارك عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار
الساحلي في مؤتمر «برلمانيون من أجل القدس» والذي
يعقد في اسطنبول ،ممثالً حزب الله .وينهي المؤتمر
الذي دعا إليه المنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين
أعماله اليوم.

