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عندما يتدخل الر�أي العام للمحا�سبة

} د .سمير ص ّباغ
النظام السياسي في لبنان هو نظام طائفي مذهبي بامتياز ،خلف لنا
على مدار سنواته الطويلة ( 72عاماً) تركة ثقيلة تتجلّى بخرق الدستور
وبمخالفة القوانين وبفساد مع ّمم على إداراته وأجهزته األمنية ،وبعض
القضاء ،وأدخ��ل البالد في حروب موسمية أكبر مسافة بين الواحدة
واألخ��رى ال تزيد عن عشر سنوات ،وشكل قهرا ً طبقيا ً وانتفت فيه
المواطنة والوطن ،وضاعت هويته وحلّت مكانها الطوائف والمذاهب
بك ّل رموزها.
في ضوء ذلك يتوجب على ك ّل طامح إلى العمل السياسي أكان فردا ً
أو حزبا ً أو هيئة في مجتمع ما أن يكون واعيا ً لهذا الواقع الذي حدّدناه،
وأن يكون في نفس الوقت قادرا ً على التمييز بين من هو فاشل ومن هو
غير فاشل ،وبين من هو فاسد ومن هو غير فاسد .هذا من جهة ،ومن جهة
ثانية فإنّ معرفة الطليعيّين بهذا العمل المعروفة هويتهم وثقافتهم
وعالقاتهم الداخلية والخارجية هي التي تحدّد التعاون معهم أو رفض
التعاون معهم.
واليوم في ظ ّل الحراك الشعبي الذي نعيش ،وبصرف النظر عن
خلفياته ورؤاه ،التي تختلف بين مراقب وآخر ،فإنّ اختالف الشعارات
وتعدّدها واالختالف في ترتيب أولوياتها ال يمنعنا من القول بأنّ
التصدّي لواقع هذا النظام الطائفي والمذهبي القائم وأزماته المض ّرة
والمتوالدة بعضها من بعض والتي جعلت اللبناني بمختلف طوائفه
ومذاهبه وطبقاته خارج دائرة الشعوب المستقرة ،وأوصلت هذا الشعب
الى أن يعيش مظاهر حياة الدولة الفاسدة في مخالفته المالية العامة
(دولة بدون موازنة منذ عام  ،)2005وبطالة زادت على  40في المئة
من شعبه وهجرة متمادية أفقدت البالد من شبابها ،األمر الذي يدفعنا
إلى القول إنّ العودة بلبنان مجتمعا ً وشعبا ً الى الطريق الصحيح باتت
صعبة جدا ً وأصبح ينبغي اللجوء الى أطر وأساليب غير مألوفة.
أضف الى ذلك أنّ نصوص الدستور كانت نتيجة اتفاقية الطائف
وهدفها تلميع صورة النظام واالنتقال به الى حالة عصرية ،ولكن أبى
أركان النظام إال أن يبقى في مستنقع ما قبل الحرب العالمية الثانية،
وأه ّم ما ورد في نصوص الدستور التي لم تنفذ حتى اآلن:
 1ـ ال شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك أو الشراكة بين
مكونات النظام.
 2ـ تشكيل هيئة وطنية تمهيدا ً إللغاء الطائفية السياسية على
مراحل.
 3ـ إصالح النظام االنتخابي اللبناني وإقامة مجلس شيوخ تتمثل
فيه الطوائف بعدد متساو ،ويُعنى ب��األم��ور المصيرية التي نص
عليها الدستور ،ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي بعد إعادة النظر
بالتقسيمات اإلدارية.
نحن ندين ممارسات النظام على مدى  25عاما ً على الطائف وعلى
إمعانه في مخالفة هذه المبادئ وتجاهل المجلس النيابي إرادة الشعب
اللبناني والتقيّد بالنصوص ،وهو قد أقدم على التمديد لنفسه مرتين
تحت ذرائع وحجج واهية وليس لها أيّ أساس أه ّمها أنّ الوضع األمني
ال يسمح بإجراء انتخابات بالرغم من أنّ مراجع متعدّدة كانت مختلفة
في ما بينها في هذا المجال ،حيث كان بعضها يتذ ّرع بالتمديد للمجلس
عدة مرات عام  1978وانتخاب رئيس للجمهورية مرتين في ظ ّل التمديد
الحاصل متجاهلة عمدا ً واقع الحرب اللبنانية واالحتالل «اإلسرائيلي»
لألراضي اللبنانية عام  1978وتطهير أرضه من رجس االحتالل طيلة
عشر سنوات .وفشل فشالً ذريعا ً في حمل العالم على تنفيذ القرارين
 425و  426والقاضيين بانسحاب «إسرائيل» من لبنان دون قيد أو
شرط ،ولم يعمل بجدية واهتمام على ما أقدم عليه شعب لبنان من
بطوالت يق ّرها العالم من أع��راف وقوانين ومواثيق دستورية وكلها
تعترف بحق الشعوب في مقاومة المحت ّل كما فعل شعب لبنان يوم أبدع
جبهة المقاومة الوطنية ،وأفواج المقاومة اللبنانية ،وبعض عمليات
المقاومة في التنظيمات اللبنانية ،والمقاومة اإلسالمية التابعة لحزب
الله التي تصدّت لالحتالل «اإلسرائيلي» وطردته عام  ،2000وصوال ً
الى كسر هيبة جيش العدو في صمودها الرائع عام  .2006كما اعتمدت
أجندة خاصة تتجاهل هذا النصر ،وأمعنت في تشويه صورته في لبنان
والوطن العربي والى تضليل الرأي العام ونشر األكاذيب حولها وحول
أهدافها وابتداع أعداء جدد (غير «إسرائيل» طبعاً) ،وتربط لبنان بعجلة
أجندات عربية ودولية.
من أجل ذلك وجب إص�لاح النظام وتغييره ،ولهذا ق � ّررت شرائح
الشعبية أن تأخذ قضيتها بيدها بعدما س �دّت المنافذ الدستورية
والسياسية فلم يعد أمامها إال االنتفاض .ظهرت مجموعات مختلفة
االنتماء واأله��داف المخفية منها والعلنية في صفوف الحراك المدني
الشعبي ،وتحاول هذه المجموعات إخفاء اختالفاتها واتفاقاتها على
األولويات التي يجب على الحراك المطالبة بها خاصة موضوع النفايات،
ورغم أنّ الحراك المدني الشعبي ال يزال في أولى خطواته فإنه أربك
أركان النظام الذين نراهم اليوم يحاولون استنهاض بعضهم بعضاً...
وفي سياق البحث في هذا الحراك الشعبي المدني ال ب ّد من مالحظة
الخالفات بين أرك��ان النظام وه��ي تتمحور اليوم ح��ول الدعوة الى
انتخابات رئاسية فورية من المجلس النيابي القائم ،وبين ما يطرحه
التيار الوطني الح ّر وحلفاؤه وبين االتفاق على قانون انتخابي جديد
على قاعدة األكثرية النسبية والدوائر الموسعة ،وإال فمن الشعب الذي
هو مصدر السلطات ،انّ هذا الخالف في صفوف أركان النظام يزيد عمليا ً
من إرباكه.
اننا ندعو مختلف القوى الشبابية التي تقود هذا الحراك الى تبني
مطلب وضع قانون انتخابي جديد واالتفاق بين ك ّل مكوناته رسميا ً
عليه ،خاصة أنّ مطلب بعض أركان النظام المتحلقين حول الحوار
بإجراء انتخابات رئاسية فورية تتقاطع مع أجندة خارجية بدأت
مالمحها تظهر بوضوح من تصريح جيفري فيلتمان والدائرة السياسية
في مجلس األمن وم��رورا ً ووصوال ً الى خطاب سمير جعجع والروائح
المنبعثة من قطر ...وأخيرا ً الى مجموعات في قيادة الحراك الشعبي
باتت معروفة من الجميع.
انّ هذه الخطة الخارجية تسعى للوصول في نهايتها الى طرح
موضوع المقاومة وسالحها وانسحابها من القتال في سورية ،بهدف
إسقاطها وإسقاط سورية ،وهو أمر يستدعي من المجموعات الوطنية
والتقدمية زيادة أواصر التعاون في ما بينها لكي تقف موحدة في وجه
من يريد أخذ هذا الحراك الى مبتغاه والى ما يريد...

 روزانا رمال

جمعه المنظمون للتظاهرات يستقطب جمهور الزعامات
المجتمعة في ساحة النجمة فيكون الفارق بين تظاهرة السبت
في التاسع والعشرين من آب وتظاهرة األربعاء في التاسع من
أيلول بذات نسبة التوسع في الحجم بين تظاهرتي الثاني
والعشرين من آب والتاسع والعشرين منه أيّ قرابة العشرة
أضعاف.
كما كان الترقب على ضفة الحراك والقوى األمنية لمواجهة
تصادمية ،تشكل تطورا ً دراميا ً ينقل الحراك والقوى األمنية
إلى حال من التصادم المفتوح ،بسبب حجم الحشود من
جهة وشحنة الغضب التي يختزنونها من جهة مقابلة ،ودور
المجموعات المتح ّمسة والمتطرفة وربما المدسوسة داخل
الحراك الستغالل هذا الحشد وتضييع الطاسة فيه بعد أخذه
إلى الفوضى المفتوحة ،وكانت الدعوة لالعتصام في ساحة
النجمة التي يعرف المنظمون استحالة الوصول إليها تعبيرا ً
عن مواصلة نية البحث عن الصدام فتجعل توقع المواجهة
أقرب إلى الحدوث وفي ظ ّل الحشود أقرب إلى التوسع وفي
ظ ّل الغضب أقرب إلى االستمرار.
م ّر اليوم الطويل ولم تقع أيّ من المفاجآت ،فم ّر الحوار
بسالم وم ّر الحراك بسالم ،وتالقى الحوار والحراك على جمع
الحكومة للبدء بح ّل لقضية النفايات.
على جانب القيادات السايسية جاؤوا جميعا ً ولم يستطع
حتى من كان يرغب بالتملّص أن يفعل ذلك ويتغطى بذرائع
ويحس
وهمية ألنّ اللبنانيين كانوا حاضرين خلف الستارة
ّ
السياسيون بوجودهم ،فالميزان بين بقاء اللبنانيين أمام
الشاشات يتابعون األحداث وبين قرار نزولهم إلى الشارع
ليس الغضب وهو كاف لينزلوا ،بل التحقق من أنّ رسالتهم
في التاسع والعشرين من آب قد وصلت إلى السياسيين بأال
يطمئنوا كثيرا ً لتماسك وضع زعامتهم على الشارع ،وكان
يكفي حدوث مثل هذه الدعسة الناقصة من أيّ طرف حتى
يخرج الناس يرفدون التظاهرات بكثافة الحضور ،وهكذا
لم يكتفوا بالحضور فقط بل تعاملوا مع الطاولة وخالفاتهم

كان يوم األربعاء الطويل طويالً على اللبنانيين شعبا ً
وأجهزة أمنية ومؤسسات إعالمية ،فمنذ الصباح احتشدت
عيون الناس أم��ام الشاشات لتتابع التحضيرات للحوار
الذي سيجمع قادة البلد بعد طول انقطاع عن اللقاء ولو على
مستوى ثنائي بينهم باستثناء لقاءات بدت ال تحمل جديداً،
ض ّمت حزب الله وتيار المستقبل في ضفة والتيار الوطني
الح ّر والقوات اللبنانية في ضفة مقابلة.
كان ه ّم الناس واإلعالميين والديبلوماسيين المستنفرين
إلبالغ ك ّل جديد مثير إلى عواصم بلدانهم ،هو الحدث الجديد،
والحدث الجديد هنا هو من نوع ،غاب رمز ها ّم عن الحوار
بدواع غير مقنعة مثل المرض ،وتعطلت فرصة تشكيل طاولة
الحوار كمنصة سياسية صالحة للتفاوض الالحق حول
الرئاسة وسواها ،أو تشكيل مظلة عليا للحكومة تتيح لها
السيطرة على أزماتها من جهة وإدارة أزمات اللبنانيين من
جهة مقابلة.
الحدث الجديد الذي استنفر الجميع لرصد فرصه ووقعه
كان من نوع حادث أمني يطال موكب أحد المتحاورين الكبار،
يدخل البلد في منعطف جديد ويؤشر إلى قرار جهة إقليمية أو
دولية نافذة وفاعلة بضرب االستقرار اللبناني.
ما عدا هذا النوع من المفاجآت غير السا ّرة لم يكن ثمة
مفاجأة سارة ينتظرها المتابعون من نوع إعالن طاولة الحوار
التوصل إلى تفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية والدعوة
إلى جلسة انتخابية عاجلة ألنّ الدخان األبيض قد تصاعد من
ساحة النجمة ،فكان يكفي ترقب فرص حدوث مفاجأة من نوع
انفراط عقد الطاولة بسبب مشادّة أو انفعال أو تنافر وتجاذب
بين أط��راف منقسمة حول ك ّل شيء وتخاطب بلغة عالية
السقوف وحادّة النبرات.
على ضفة الحراك كان الترقب لحشد مليوني ينجح في

وانفعاالتهم بإبقائها تحت السيطرة ،كي ال يتح ّمل أيّ منهم
أمام اللبنانيين مسؤولية الفشل ،فيدفع الثمن غالياً ،وعندما
مخصصة لبحث ملف النفايات
دعا رئيس الحكومة إلى جلسة
ّ
تص ّرف الجميع بشطارة ،فحضروا بما ال يعطل الجلسة
ويحفظ لك ّل طرف مواقفه وناقشوا واتخذوا القرارات مثلما
يفعل ك ّل الشاطرين عندما يكون أستاذ الصف واقفا ً خلف
الباب ،واألستاذ هو الرأي العام اللبناني.
على ضفة الحراك ،كان اللبنانيون يراقبون وهم يريدون له
أن يبقى بزخم يسمح ببقاء رسالة السخونة مع السياسيين
قائمة ،لكنهم ال يريدونه ساحة اشتباك ،وأخ��ذوا يخشونه
كمنصة لنقلهم إلى الفوضى ،وقد تسبّب مصطلح ربيع لبنان
بإثارة الذعر بين صفوفهم وهم عرفوا ماذا جلب الربيع المشابه
لتونس ومصر ،وعرفوا أنّ وج��ود أيد خفية ورسائل خفية
داخل وخلف الحراك والمحركين ليس مجرد اتهام سياسي وال
هو تخويف مبالغ فيه ،فقد تنبّهوا لس ّر الذهاب إلى التصعيد
ورفض الحوار واإلصرار على السقوف المرتفعة الغامضة من
نوع الشعب يريد إسقاط النظام دون أن يفهموا من سيسقط
بإسقاط النظام؟ الجيش وق��وى األم��ن نحو الفوضى ،أم
الحكومة التي ال فرص لبديل عنها بغياب رئيس جمهورية ،أم
مجلس النواب الذي البديل عنه إلقرار قانون انتخابات جديد
أو انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل النسحاب المجلس من
الصورة كشرط لهذا االنسحاب؟
كانت وسيلة الناس في ضبط الحراك وإيصال رسالة
وصب الماء البارد على بعض
العقالنية والتهدئة إلى صفوفه
ّ
رؤوس منظميه الساخنة في طقس شديد الحرارة أصالً ،هو
عدم منح المنظمين فرصة التعالي والتف ّرد والتباهي بأنهم
يمثلون الشعب وحصر حدود مه ّمتهم بالتحفيز عبر منحهم
حضورا ً ب��اآلالف في تظاهرة شكلت منتصف المسافة بين
تظاهرتي الثاني والعشرين من آب والتاسع والعشرين منه.
حضر ال���رأي ال��ع��ام خلف ال��س��ت��ارة للمحاسبة فتأدّب
الجميع.

لم تستبعد مصادر
عليمة أن يكون الهدف
الفعلي لزيارة الرئيس
الفرنسي فرنسوا
هوالند المرتقبة إلى
لبنان هو موضوع
رئاسة الجمهورية،
فضالً عن الهدف
المعلن المتعلق
بموضوع النازحين
السوريين ،ولفتت
المصادر إلى أنّ فرنسا
معنية في الفترة الحالية
باسترضاء الجانب
ً
اإليراني ،خصوصا أنّ
االتفاق النووي الذي
كان واضحا ً خالل
المفاوضات بشأنه
أنّ فرنسا تعارضه،
صار أمرا ً واقعاً ،وال ب ّد
أن تترتب عليه نتائج
سياسية واقتصادية
استراتيجية ،وليس من
مصلحة «األ ّم الحنون»
أن تكون بمنأى عنها...

ا�ستقبل وفدين من دائرة العالقات العربية في منظمة التحرير الفل�سطينية وحركة الجهاد الإ�سالمي

حردان :فل�سطين جوهر ال�صراع ومرتكزه و�إنقاذها واجب قومي وعربي

حردان مستقبالً وفد دائرة العالقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية
أكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان أنّ فلسطين هي جوهر الصراع ومرتكزه،
وهي تشكل أولوية نضالية ،والمطلوب أن ُتحشد ك ّل
الطاقات في سبيل إنجاز التحرير وال��ع��ودة ،وإسقاط
مشاريع التهويد واالستيطان والتهجير.
كالم حردان جاء خالل استقباله أمس وفدا ً من دائرة
العالقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية ،برئاسة
مديرها زياد سلعوس وعضوية مدير اإلعالم غسان أبو
حنيش ،وأمين سر المنظمة في بيروت العميد سمير أبو
عفش.
حضر اللقاء إلى جانب حردان رئيس المكتب السياسي
الوزير السابق علي قانصو ،مدير الدائرة اإلعالمية العميد
معن حمية ،وعضو المجلس األعلى قاسم صالح.
تداول المجتمعون في آخر المستجدات على الساحتين
الفلسطينية والقومية ،وقدّم الوفد الفلسطيني عرضا ً لما
يواجهه شعبنا في فلسطين من تحديات ،جراء السياسات
الصهيونية االستيطانية ـ التهويدية ،والتي تأخذ مسارا ً
تصعيديا ً يهدّد القضية الفلسطينية بالتصفية الكاملة.
واعتبر الوفد أنّ هذه التحديات تتطلب مواجهة حقيقية
من خالل وحدة الموقف الفلسطيني ،ومن خالل مواقف
عربية واضحة إلى جانب فلسطين وأهلها.
كما عرض الوفد لواقع المخيمات الفلسطينية في لبنان،
والدول العربية ،وأكد ضرورة االهتمام وتحقيق المطالب
الفلسطينية المدنية واالجتماعية واإلنسانية.
من جهته لفت ح��ردان إل��ى أنّ المسألة الفلسطينية
تتع ّرض لخطر التصفية وسط غياب الحاضنة العربية
المربَكة بساحاتها وأوضاعها الداخلية ،وهو إرباك مفتعل

اللقاء الوطني يزور نائب رئي�س مجل�س ال�شيوخ الرو�سي:
للتعاون في مواجهة الإرهاب الذي ّ
يهدد الجميع

امخانوف متوسطا ً مراد وسكرية وهاشم وطبارة وأرزوني
في إطار زيارته إلى روسيا ،زار رئيس «اللقاء الوطني»
الوزير السابق عبد الرحيم مراد على رأس وفد من اللقاء
ض ّم النائبين قاسم هاشم ،العميد الوليد سكرية ،هشام
طبارة ومستشار الشؤون الروسية الدكتور وائل أرزوني،
نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي الياس أمخانوف.
بداية ،رحب أمخانوف بمراد والوفد المرافق وأعرب عن
سعادته باللقاء ،مبديا ً حرصه على «التعاون لمواجهة
اإلره��اب ال��ذي يهدّد الجميع من دون استثناء» ،مؤكدا ً
«ضرورة العمل لح ّل األزمات العربية».
وق���ال« :سياسة روس��ي��ا ه��ي ال��ح��وار ،وال تدعو إلى
التغيير بالعنف ،بل أن يترك للشعب تقرير مصيره ضمن
األطر الدستورية» ،متمنيا ً في السياق «تعزيز العالقة بين
مجلس الشيوخ واللقاء الوطني وأن تكون هذه الزيارة

خفايا
خفايا

مقدمة للتعاون».
وش���دّد م��راد على «ال��ث��واب��ت ف��ي م��ا يتعلق بالشأن
تنص على إقرار
اللبناني ،وعلى ثوابت اللقاء الوطني التي
ّ
قانون انتخابي عادل على قاعدة النسبية ،ومن ثم انتخاب
رئيس للجمهورية ،والعمل على محاربة الفساد والح ّل
الفوري لك ّل المشاكل التي يعاني منها المواطن اللبناني».
وشكر «روسيا على دعمها القضايا العربية» ،متمنيا ً
«تعزيز العالقات».
وفي السياق ،وجه دعوة باسمه وباسم اللقاء الوطني
إلى أمخانوف لزيارة لبنان فرحب األخير ووعد ببتلبية
الزيارة في القريب العاجل.
وف��ي ختام ال��زي��ارة ق��دم أمخانوف ميدالية مجلس
الشيوخ لمراد والوفد.

...ووفد حركة الجهاد اإلسالمي

الإرهاب الذي ي�ضرب في بع�ض ال�ساحات العربية هو الوجه
الآخر لل�صهيونية العن�صرية التي تنفذ م�شاريع التهويد
واال�ستيطان لت�صفية ق�ضية فل�سطين
ومدبّر في غالبية أسبابه ،وخصوصا ً هذه الهجمة اإلرهابية
الشرسة على دولنا وكياناتنا وشعبنا ،والمدعومة من
تصب
بعض العرب والقوى اإلقليمية والدولية ،حتى
ّ
النتائج في مصلحة مخططات العدو الصهيوني.
وأكد حردان أنّ فلسطين هي جوهر الصراع ومرتكزه،
وهي تشكل أولوية نضالية ،والمطلوب أن ُتحشد ك ّل
الطاقات في سبيل إنجاز التحرير وال��ع��ودة ،وإسقاط
مشاريع التهويد واالستيطان والتهجير.
ورأى ح��ردان أنّ أمر إنقاذ فلسطين ال يقع على عاتق
الفلسطينيين وحسب ،بل هو واجب قومي ويقع أيضا ً
على عاتق جميع القوى القومية والعربية ...وهذه القوى
يجب أن تتح ّمل مسؤولياتها كاملة .بدءا ً بتوحيد الصف
الفلسطيني وفق برنامج نضالي بأهداف واضحة ترتكز
على ثوابت حق العودة والتحرير ،وص��وال ً إلى التفاف
عربي حول المسألة الفلسطينية من خالل الدعم والمؤازرة
على مختلف الصعد.
وأكد حردان انّ اإلرهاب الذي يضرب في بعض الساحات
العربية ،هو الوجه اآلخر للصهيونية العنصرية التي
تنفذ مشاريع التهويد واالستيطان في فلسطين المحتلة،
وتمارس أبشع أنواع القتل والغطرسة ض ّد شعبنا لكسر

لقاءات ديبلوما�سية
لوزير الخارجية
استقبل وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة والمغتربين ج��ب��ران باسيل القائم
بأعمال السفارة األلمانية في لبنان السفير مارتن هوس في زيارة
بروتوكولية.
وأعلن هوس أنه بحث مع الوزير باسيل «في مواضيع عدة مقلقة
للمستقبل ،أهمها األوضاع المتعلقة بأزمة النازحين التي تؤثر على
لبنان وألمانيا أيضا ً إلى ح ّد ما .وأن��ا اتطلع قدما ً من أجل توسيع
وتعميق الحوار والشراكة على ك ّل المستويات ،وال سيما منها على
صعيد الوزارات والوزراء ،وك ّل من يلعب دورا ً هنا».
ور ّدا ً على سؤال حول استضافة ألمانيا العدد كبير من الالجئين
السوريين ،ما قد يحدث تغييرا ً ديموغرافياً ،أجاب« :إذا نظرنا إلى
األرقام في لبنان وقارناها باألرقام في ألمانيا ،أقول إنّ ما لدينا هو
قليل نسبياً .جميعنا يعي أنّ التحدي ،الذي يواجه ليس فقط ألمانيا
إنما أيضا ً أوروب��ا ،هائل ولكننا نقارب هذا الموضوع بروح إيجابية
واعتبارات إنسانية وسياسية ،وأنا مقتنع وقد ك� ّررت المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل أكثر من م��رة أنّ علينا السيطرة على هذه
المشكلة».
كما التقى الوزير باسيل في زيارة بروتوكولية القائم بأعمال سفارة
س��ري النكا في لبنان السفيرة هيرات جيدارا ميندس ،التي قالت
بعد اللقاء« :أود أن أشكر الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني على
استضافته حوالي  7000عامالً  90في المئة منهم من اإلناث ،وبعض
هؤالء يتم حرمانهم من حقوقهم .وآمل تعزيز التعاون الثقافي بين
بلدينا ،وخصوصا ً أنّ لبنان هو بلد غني بثقافته وحضارته وتاريخه،
وأيضا ً تعزيز التعاون على الصعيد االقتصادي والسياحي والتعليمي
إذ توجد في لبنان جامعات تعتبر من األهم في الشرق األوسط».
ثم استقبل باسيل القائم بأعمال سفارة بنغالدش في لبنان السفير
عبد المطلب ساركر في زيارة بروتوكولية.
وعرض مع رئيسة مجلس النواب السابقة في اإلكوادور اللبنانية
األصل إيفون عبد الباقي األوضاع العامة.

إرادته والنيل من صموده .الفتا ً إلى أنّ هناك تكامالً بين
العدو الصهيوني اإلرهابي والقوى اإلرهابية األخرى ،ألنّ
هدفهما واحد وهو تصفية المسألة الفلسطينية.
وختم ح��ردان مؤكدا ً على ض��رورة تحصين مخيمات
اللجوء وتحسين أوض��اع الفلسطينيين ،وض��رورة أن
تتح ّمل الدول العربية مسؤولياتها تجاه فلسطين ،ألنّ
الصمت العربي حيال ما يتهدّد فلسطين وأهلها ،هو تواطؤ
مكشوف لمصلحة مخطط تصفية المسألة الفلسطينية.

«الجهاد اإلسالمي»

كذلك استقبل حردان وفدا ً من حركة الجهاد اإلسالمي في
فلسطين برئاسة ممثل الحركة في لبنان أبو عماد الرفاعي
وعضو قيادتها محفوظ من ّور (أبو وسام) ،وبحضور نائب
رئيس الحزب توفيق مهنا ومدير الدائرة اإلعالمية العميد
معن حمية.
ج��رى خ�لال اللقاء بحث التطورات على الساحتين
الفلسطينية والقومية .وتوقف المجتمعون عند التحدّيات
التي تواجه القضية الفلسطينية من جراء تصاعد وتيرة
مخططات االستيطان والتهويد الصهيونية ،خصوصا ً في
القدس والمسجد األقصى ،وكذلك التحديات التي تواجه

المخيمات الفلسطينية في لبنان وغيره ،وم��ا تنطوي
عليه من استهدافات ترمي إلى طمس شواهد االحتالل
«اإلسرائيلي» لفلسطين.
وأشار المجتمعون إلى أنّ عمليات االستيطان والتهويد
التي ينفذها العدو الصهيوني في القدس والضفة الغربية
تت ّم بصورة مدروسة ومتسارعة ،في مسار ي��ؤدّي الى
تصفية القضية الفلسطينية بالكامل لمصلحة االحتالل
الصهيوني.
وأكد المجتمعون أنّ مواجهة المخططات الصهيونية
رص الصف الفلسطيني من خالل وحدة القوى
تتطلب أوال ً ّ
الفلسطينية كافة ،على أس��اس برنامج نضالي واضح
موحد متمسك بالثوابت والحق ،وتتطلب
األهداف وموقف ّ
ثانيا ً موقفا ً عربيا ً مسؤوال ً في الدفاع عن فلسطين ،فالدول
العربية ُمطالبة بالوقوف ال��ى جانب فلسطين وحق
الفلسطينيّين في التحرير والعودة.
وتوقف المجتمعون عند األحداث األخيرة التي شهدها
مخيم عين الحلوة ،وكان تأكيد مشترك على ضرورة عدم
تكرار هذه االحداث ،ألن ج ّر المخيم إلى وضعية االقتتال
يخدم مخططات العدو الصهيوني.
وش��دّد المجتمعون على ض��رورة أن تتوصل القوى
الفلسطينية ال��ى تفاهم وتوافق يج ّنب المخيمات أية
خضات أمنية ،ألنّ تداعيات هذه الخضات كارثية على
فلسطين والفلسطينيين.
وأك��د المجتعون على أهمية وض��رورة التنسيق مع
الدولة اللبنانية بما يساهم في تحصين أمن المخيمات،
وبما يؤ ّمن الحقوق المدنية واالجتماعية للفلسطينيّين في
المخيمات.

القائم بالأعمال البريطاني يزور با�سيل وقهوجي:
ملتزمون دعم �أمن لبنان وا�ستقراره

قهوجي وشورتر
أكد القائم باألعمال البريطاني أوغو شورتر دعم بالده
لالستقرار واألم���ن ف��ي لبنان «ومساعدته ف��ي مواجهة
التحديات اإلنسانية الناجمة عن العدد الكبير للنازحين
السوريين فيه».
وقال شورتر بعد لقائه وزير الخارجية جبران باسيل:
«أك��دت له استمرار التزام المملكة المتحدة بالعمل مع
شركائنا في لبنان ،ودعمنا لالستقرار واألمن في هذا البلد
ومساعدته في مواجهة التحديات اإلنسانية الناجمة عن
العدد الكبير للنازحين السوريين فيه .إنّ شراكتنا ستستمر

(مديرية التوجيه)
وأنا أتطلع قدما ً لإلسهام في تعزيزها أكثر خالل مه ّمتي
هنا».
وأضاف« :كما تطرقنا بإيجاز إلى الوضع السياسي في
هذا البلد ،وك ّررت دعمنا من أجل إيجاد ح ّل قريب للتحديات
السياسية التي تواجه لبنان ،ونحن نعتبر أنّ هذا األمر مهم
جدا ً للبنان وأيضا ً للمجتمع الدولي».
وكان شورتر زار أيضا ً قائد الجيش العماد جان قهوجي
في مكتبه في اليرزة ،حيث جرى التشاور في األوض��اع
العامة والعالقات الثنائية بين جيشي البلدين.

