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ال�سعودية لوا�شنطن من لبنان بال وكالء� :أنا من يعزل حزب اهلل
 روزانا ر ّمال

 راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
واضح أنّ الحروب الفاشلة التي شنتها السعودية ض ّد اليمن
وس��وري��ة وال��ع��راق ،وضياع المليارات التي استثمرتها لكي
تخلق مناطق نفوذ وأنظمة ديكتاتورية تابعة لها في المنطقة،
خلقا لديها حالة عميقة من الحقد واإلحباط .فقد فشلت في منع
توقيع االت��ف��اق ال��ن��ووي مع إي��ران وف��ي منع تصنيف ربيبتها
«جبهة ال��ن��ص��رة» ف��ي س��وري��ة منظمة غير إره��اب��ي��ة ،كما أنها
أي نصر على جماعة أنصار الله «الحوثيين»
عجزت عن تحقيق ّ
في اليمن ،باإلضافة إلى تفكك جماعة الصحوات والعشائر التي
راهنت عليهم في العراق ،في ظ ّل حقدها األعمى على ك ّل قوى
المقاومة وفشلها في تركيع حزب الله ،وهي التي كانت تراهن
على قدرة «إسرائيل» على تدميره في عدوان تموز  ،2006حين
هزمت المقاومة في لبنان مشروع «الشرق األوس��ط الكبير»
الذي ّ
بشرت به وزيرة خارجية أميركا آنذاك كونداليزا رايس.
كانت الرياض سعيدة بإدراج حزب الله ،الذي لعب دورا ً هاما ً
في إفشال مخططاتها في سورية ولبنان ،على الئحة اإلرهاب،
وفرض حصار مالي وسياسي عليه ،واستخدمت ك ّل ماكينتها
اإلعالمية وأموالها لشيطنة الحزب وتكفيره ،قيادة وأعضاء،
خصوصا ً أمينه العام السيّد حسن نصرالله الذي واجه مملكة آل
سعود بحقيقة دورها في تمويل اإلرهاب ودعمه ،وسعيها إلى
تفكيك وتدمير الدول العربية المناهضة لسياساتها وسياسة
أميركا والغرب.
أدركت السعودية أنّ فشل مشروعها في سورية ،سينعكس
حتما ً على لبنان ،وأنّ رهانها على تيار المستقبل بأن يكبح جماح
حزب الله قد سقط ،فهي ال تريد حلفاء فقط يحتلّون مناصب
رفيعة و ُتدفع مرتباتهم كاملة من خزينة الدولة السعودية ،وهم
في الواقع ال يقدّمون لها شيئا ً سوى الوعود الفارغة .الوقت
والمخاطر يداهمانها ،واالن��ت��ص��ار ال��س��وري يعني انتصارا ً
للبنان ،لذلك فإنّ شكل التحالفات سيتغيّر وستغير بعض القوى
اللبنانية تحالفاتها وفق مصالحها ،وهي ال تثبت على موقف أو
مبدأ ،بل مبدأها الوحيد كما يقول المثل الشعبي« :اللي بيتج ّوز
إمي بقلو يا ع ّمي».
االن��ت��ق��ادات ال��ت��ي ت��ع�� ّرض��ت لها ال��س��ع��ودي��ة م��ن اللبنانيين،
ومبادرة رئيس حزب «القوات» سمير جعجع إلى دعم ترشيح
العماد ميشال ع��ون ،جعالها تفقد صوابها وتستعير مقولة
وزير الدفاع األميركي األسبق دونالد رامسيفلد في ما يس ّمى
الحرب على اإلرهاب «من ليس معنا فهو ضدّنا» ،والحرب على
حزب الله مطلوبة ومتفق عليها أميركيا ً و«إسرائيلياً» وخليجياً،
فالحزب هو الخطر األول على «إسرائيل» ،لذلك فإنّ الحرب عليه
أولوية لهذا التحالف ،ويبدو كذلك أنّ الرهان السعودي على
الحريري وفريق  14آذار لم ُيثمر ولم ينجح في تحجيم حزب
الله والتيار الوطني الحر ،بل إنّ المحور الذي ينتمي إليه الحزب
والتيار سيقوى ويتعزّز وستنض ّم إليه قوى لبنانية جديدة بعد
خسارة السعودية للورقة السورية.
لذلك سقط الرهان السعودي على الجماعات التي تحارب
إل��ى جانب «ال��ن��ص��رة» ،لتوتير وتدمير الساحة اللبنانية عبر
افتعال المشاكل والمعارك المذهبية والطائفية ،ولم تنفع ك ّل
��وس�لات ال��ح��ري��ري وج��ع��ج��ع وج��ن��ب�لاط وت��وق��ي��ع العرائض
ت ّ
والتصريحات والزيارات إلى السفارة السعودية ،والقول لملك
السعودية سلمان «ارحمنا نحن تالميذك المطيعين» ،و«اغفر لنا
وسامحنا» ،بل أخذ سلمان قراره الحاسم بج ّر لبنان إلى ساحة
االشتباك واالضطراب المذهبي والطائفي ،فتدمير لبنان ال يعني
له شيئاً ،بعد أن د ّم��ر سورية والعراق ويد ّمر في اليمن بفعل
المال النفطي ،ولذلك كانت الحرب المفتوحة على اللبنانيين،
والتي بدأت بوقف الهبة للجيش اللبناني الذي يحارب اإلرهاب
المدعوم من المملكة ،ثم التهديد بطرد اللبنانيين من السعودية،
وتخفيض حجم األم���وال السعودية ف��ي المصارف اللبنانية
والتي تشكل عصبا ً أساسيا ً في االقتصاد اللبناني ،كما أنّ
وسائل اإلعالم اللبنانية الممولة سعوديا ً تبلغت أن ال أموال وال
إعالنات من دون مواقف عدائية ض ّد حزب الله.
جنّدت السعودية توابعها من البحرين واإلم��ارات والكويت
ورب��م��ا ت��ح��ذو ح��ذوه��ا ق��ط��ر ،ب��م��ن��ع رع��اي��اه��ا م��ن ال��س��ف��ر إلى
لبنان ،وه��ي ح��رب هدفها إخضاع لبنان بالكامل لكي يكون
محميّة سعودية ،تمتلك فيها ال��ح�� ّل وال��رب��ط م��ن الرئيس إلى
عامل النظافة ،وال تأثير فيها لحزب الله والتيار الوطني الحر
وغيرهما من القوى ذات المواقف الوطنية والقومية ،لك ّن زمن
تدخل السعودية في الشأن اللبناني قد ولّى.
ه��ي ح��رب إف�لاس وتجويع تقودها السعودية ض�� ّد لبنان
ومعها توابعها من مشيخات الخليج ،وهي تستع ّد لعملية تفكيك
وإعادة تركيب حلفائها في لبنان ،وبعد أن خسرت في سورية
يبدو أنّ معركتها مع حزب الله وحلفائه ستكون معركة «كسر
عظم» ،فإما أن يكون لبنان خاضعا ً لها بالمطلق ،وإما أن تخرج
ويد ّمر لبنان ،وهي لم تعد تراهن على تيار المستقبل والحريري
للقيام بهذه المه ّمة ،وهو الذي لم ينجح في إطالق سراح «أمير
الكبتاغون» السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد العزيز
آل سعود المتهم بتهريب طنين م��ن ال��م��خ��درات والمسجون
منذ تشرين األول من العام الماضي ،وال��ذي لم تجد وسيلة
إلخراجه ،بل ستلجأ إلى خيار الجماعات المسلحة التي حاربت
إلى جانب حليفتها «النصرة» في سورية.
ك ّل الدالئل والمعطيات تشير إلى أنّ السعودية تقود لبنان
إلى مرحلة خطيرة كارثية وتدميرية ،والمرحلة المقبلة استقالة
الحكومة ،وما يرد من معلومات ومن مصادر إعالمية متعدّدة
يؤكد أنّ السعودية أخ��ذت ق���رارا ً بتفجير ال��وض��ع ف��ي لبنان،
والمخطط يقوم على افتعال توترات في المناطق.
يبدو أنّ لعنة الفشل والحروب الخائبة تطارد حكام مملكة
آل سعود ،فهم لم يحققوا حتى اآلن نصرا ً يتيما ً واحدا ً في ك ّل
حروبهم ،بل على العكس تزداد نقمة الشعوب العربية عليهم،
وتزداد أزمة مملكتهم الداخلية وصراعات أمرائهم ،والحروب
المقبلة قد تطال مملكتهم بالتفكك في ظ ّل أزمة مالية تزداد حدّة
بسبب السياسات الفاشلة وانخفاض أسعار النفط.
Quds.45@gmail.com

خفايا
خفايا

لم تعد فكرة وقف إط�لاق النار ،بما ُترخيها من بثّ أجواء
موقف مشترك ومنسجم بين القوى الكبرى روسيا والواليات
المتحدة تتوقف على كونها نابعة من ضرورة فرضتها الحرب،
أو تعاطفا ً إنسانيا ً لم يكن واردا ً منذ خمس سنوات ،فهذه النوايا
ليست إال إعالنا ً مباشرا بأنّ شيئا ً ما ثبت على صعيد األزمة
السورية غير قابل للعودة عنه ،وهو الشيء نفسه الذي سيم ّهد
النطالق قطار الح ّل السياسي في سورية بعدما كان قد توقف
عنوة بسبب انكشاف عجز الفريق المشارك عن المعارضة
السورية بعد التقدّم الذي أحرزته القوات السورية مع حلفائها
في الشمال.
ّ
وبغض النظر عن
إع�لان االت��ف��اق على وق��ف إط�لاق ال��ن��ار،
إمكانية صموده ،هو إعالن ثان يلي االعتراف الغربي بالحضور
السوري وقوته على األرض بعد االعتراف السياسي بضرورة
التواصل عبر وسطاء بين النظام أو الحكومة السورية وبين
المعارضة من أج��ل التوصل إل��ى ح�� ّل ُينهي األزم��ة و ُيرضي
الطرفين بعدما كان التركيز في بداية األزمة على استحالة بقاء
الرئيس السوي بشار األسد أو قبول التعاون معه مهما كلف
الثمن.
تدرك السعودية أنّ هذا التقدّم بين األميركيين والروس هو
إعالن مرحلة اقتراب الح ّل السياسي في سورية ،غير مريح
لها بعدما اتفق على وضع القوة األبرز التي راهنت عليها وهي
أي أنّ ك ّل المنطقة تقع اليوم
أي ح�� ّلّ ،
«جبهة النصرة» خ��ارج ّ
تحت ضغط تصريف األعمال وتحقيق ما أمكن من مكاسب لم
يكن واردا ً تحقيقها من قبل ،وفي هذا اإلطار تعرف السعودية
أنّ المأزقين األكبرين بالنسبة إليها هما األزمة السورية واألزمة

اليمنية حيث لم تستطع ،في كال الحالتين ،تحقيق ما كانت
تسعى إليه وتضعه كهدف استراتيجي ،فال في الحالة السورية
تمكنت من إسقاط الدولة السورية أو ضعضعتها على األق ّل،
وال في اليمن تمكنت من التخلص من التيار الحوثي بشكل
خاص ،والذي تقاتل إلى جانبه قوات علي عبدالله صالح.
وإذا كانت الرياض في الحالتين حاولت الظهور بالوكالة كما
في األزمة السورية عبر حلفائها ومجموعات مدّربة ومم ّولة
لالنقضاض على الهدف المطلوب ،فقد اعترفت بعجزها وعجز
وكالئها في اليمن بعدما استقدمت مرتزقة للقتال.
الوقت الذي تتسابق معه السعودية يفرض عليها إعطاء زخم
على أكثر من جبهة ،وإذا كانت بعض الجبهات قد أثبتت فشل
سياستها التي تعتمد على الحرب بالوكالة ،فإنها اليوم تبدو
أي وقت مضى للظهور في واجهة الحدث،
أكثر استعدادا ً من ّ
ولو كان الثمن هو االعتراف بضمور الحجم وتضاؤل النفوذ.
في حرب شعواء تشنّها الرياض على لبنان ،بذريعة الغضب
من ح��زب الله ،عمدت المملكة إل��ى نشر فيديوات تتّهم فيها
حزب الله بالوقوف وراء عمليات تدريب الحوثيين في اليمن،
بالتزامن مع االتهامات التي تطاوله في لبنان من قبلها بأنه
خصصة للجيش
وحلفاءه تسببوا بإلغاء الهبة السعودية ال ُم ّ
اللبناني.
لبنان اليوم ساحة ضغط رئيسية ،فبعدما كان تحت مظلة
إقليمية ودولية تتوخى استقراره وعدم االشتباك وفتح جبهة
غير محسوبة النتائج فيه أسقطت السعودية ه��ذا االعتبار
بهجومها ال��ح��ا ّد على ح��زب الله ،وللمرة األول��ى على حليفه
أي حساب لدقة ما تمثله هذه
المسيحي من دون أن تحسب ّ
الخصومة على المستوى الداخلي في أج���واء من التصعيد
أدخلت لبنان في مرحلة نقاط المفاوضات المقبلة.
على المستوى السياسي ،وب��ع��د ع���ودة ال��ح��ري��ري الغير

استغرب سياسي بارز
أن يكون الهدف من عودة
الرئيس سعد الحريري
إلى لبنان هو توتير
الساحة الداخلية بالتناغم
مع القرارات السعودية
والخليجية األخيرة،
بدالً من أن يكون هدف
هذه العودة المساهمة
في التخفيف من حدّة
األزمات التي يعانيها
البلد ،بدءا ً من الشغور
الرئاسي ،والشلل
الحكومي ،وتعطيل
التشريع والرقابة
في المجلس النيابي،
وأولوية مواجهة اإلرهاب
المتر ّبص في سلسلة
جبالنا الشرقية ،وصوالً
إلى حلحلة التعقيدات
االقتصادية واالجتماعية
وتخفيف أعبائها عن
المواطنين ،فضالً عن
أزمة النفايات التي فاقمت
الفضائح والسمسرات
روائحها الكريهة!...

واضحة الدور حتى الساعة ،يبدو التصعيد السعودي في ظ ّل
االنقسام واالختالف في قوى  14آذار من جهة ،وبين فريق
المستقبل من جهة أخرى أكثر قربا ً إلى التصعيد الذي يمثله
بعض المنضوين في المشروع السعودي منذ خمس سنوات
حتى اليوم في األزمة السورية ،وفي هذا اإلطار ترتفع أسهم
التطرف في لبنان بأصوات مثل وزير العدل السابق أشرف
ريفي الذي بات أقرب وأكثر انسجاما ً مع الموقف السعودي
في لبنان منه إلى موقف الحريري الذي الذي يخضع ،على ما
يبدو ،لمشهد توزيع األدوار التي قد ال تض ّمه معظمها.
تقول مصادر سعودية لفريق «المستقبل» إنّ سبب هذا
التصعيد ض ّد لبنان هو المواقف الرمادية لحلفائها ،وللحكومة
التي تمثل الموقف الرسمي في البالد ،وفي هذا اإلطارُ ،يضيف
مصدر سياسي ف��ي المستقبل لـ«البناء» إنّ ال��ت��ن��ازالت التي
قدّمها فريقه هي التي تقف وراء ه��ذه اإلج����راءات ،وأنّ ذلك
يرفع منسوب أص��وات شخصيات مثل الوزير أش��رف ريفي
وخصوصا ً في الشمال.
ت��درك السعودية فشل حلفائها وتتدخل مباشرة فتضغط
مع مجموعة دول خليجية وتدخل البالد نقطة الالعودة ،ويبدو
أنّ ثمة ما هو آتٍ أش ّد قساوة على لبنان ،ودائما ً تحت شعار أنّ
السعودية ال تريد شيئا ً بينما هي تقول بالفم المآلن إنها لم تعد
تكتفي بما حصلت عليه وتريد ك ّل شيء أو ال شيء.
فهل تلحق الرياض بقطار التسويات من باب تقديم أوراق
االعتماد لواشنطن كونها الجهة الوحيدة القادرة على إشعال
استنفار طائفي في لبنان في وجه حزب الله يصل ح ّد الحرب
األهلية ،ويضع البلد على حافة إف�ل�اس ،ويح ّمل ح��زب الله
مسؤولية التدهور االقتصادي والسياسي تحت ضغط الدعوة
إلى إذالل لبنان واستلحاقه بمواقف رسمية تعزل حزب الله
وتعاديه وإال؟

بحث ووفد «الديمقراطية» تطوّرات االنتفا�ضة و�إجراءات «�أونروا» غير
ّ
المبررة بري يلتقي �شولتز ويدعو االتحاد الأوروبي
حردان :فل�سطين بو�صلة الن�ضال وال م�ساومة �إلى لعب دور للتقريب بين ال�سعودية و�إيران
على حق التحرير والعودة ورف�ض التوطين

حردان مستقبالً وفد «الديمقراطية»
استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان وفدا ً من الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين ض�� ّم أعضاء المكتب السياسي علي فيصل،
ابراهيم النمر ومحمد خليل ،وحضر اللقاء مدير الدائرة
اإلعالمية العميد معن حمية.
بحث الطرفان تطورات االنتفاضة والتحركات الشعبية
الفلسطينية في لبنان رفضا ً إلجراءات «أونروا» بتخفيض
خدماتها.
وعرض وفد الجبهة للتحركات الشعبية التي تشهدها
المخيمات رفضا ً إلجراءات «أونروا» بتخفيض الخدمات،
والتي هي أشبه بالعقاب الجماعي بسبب مزاجية الدول
المانحة التي تمارس سياسة االبتزاز في العالقة مع شعبنا
لدفعه نحو تقديم تنازالت سياسية ...معتبرا ً أنّ الخدمات
التي تقدّمها وكالة الغوث هي حق لشعبنا ونرفض
التح ّول إلى متس ّولين على أبواب الدول المانحة المطالبة
بتح ّمل مسؤولياتها لجهة س ّد العجز في الموازنة...
وأك��د وف��د الجبهة أنّ إص���رار إدارة «أون����روا» على
إجراءاتها ،خاصة في مجالي االستشفاء والتعليم ،يعني
إبقاء المواجهة مفتوحة مع الالجئيين الذين يدافعون
عن وكالة الغوث وعن حق العودة وقضية الالجئيين،
وأنّ إج���راءات «أون���روا» هي استهداف مباشر للنسيج
االجتماعي والوطني لالجئين الفلسطنيين ن��زوال ً عند
الضغوطات األميركية و«اإلسرائيلية» ...داعيا ً الدول
المانحة إلى االستجابة للمطالب الفلسطينية بتوفير
األموال الالزمة وتأمين االستشفاء الكامل واستكمال إعمار
مخيم نهر البارد وصرف بدالت اإليجار والطبابة الكاملة
لسكانه ولالجئيين الفلسطنيين من سورية.
وث ّمن الوفد التحركات الشعبية في المخيمات ،معتبرا ً
أنها ستتواصل حتى تستجيب «أون����روا» والمجتمع
الدولي لمطالبهم المحقة بالصحة والتعليم واإلغاثة ،وأنّ
«أونروا» تتح ّمل مسؤولية كاملة عما سينتج عن إجراءاتها
الجائرة ...ومؤكدا ً على وحدة الموقف الفلسطيني ووحدة
التحركات الشعبية التي تتض ّمن ف��رض التراجع عن
قرارات «أونروا» الجائرة ...وداعيا ً الدولة اللبنانية إلى
دعم شعبنا ومطالبه المحقة.
كما ع��رض الوفد آخ��ر تطورات االنتفاضة الشعبية
المتواصلة في الضفة والقدس ،وأكد أنّ هذه االنتفاضة
حققت الكثير من اإلنجازات رغم تجاهلها على المستويين
العربي والدولي وصمت العالم تجاه ما ترتكبه «إسرائيل»
من إعدامات يومية وميدانية بحق الشعب الفلسطيني،

بري مجتمعا ً إلى شولتز في بروكسل
وه��ي انتفاضة ستتواصل رغ��م ك�� ّل سياسات القمع
والعدوان واالعتقال وهدم المنازل وغير ذلك من اإلجراءات
التعسفية.
ّ
وجدّد الوفد الدعوة ،باسم الجبهة الديمقراطية ،إلى
العمل الجدي على استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء
االنقسام لحماية منجزات وتضحيات شعبنا في الميدان،
وذل��ك عبر تشكيل األط��ر الوطنية المطلوبة لتحصين
إن��ج��ازات شعبنا الوطنية وذل��ك في إط��ار استراتيجية
وطنية جديدة تنهي مسيرة المفاوضات العبثية وتعمل
على تطبيق ق���رارات المجلس المركزي خاصة وقف
التنسيق األمني وإلغاء اتفاق باريس االقتصادي.
حردان
ب���دوره ،أك��د رئيس الحزب النائب أسعد ح��ردان أنّ
فلسطين هي بوصلة النضال ،وأنّ حق العودة والتحرير هو
حق مشروع ويجب أن يُصان ،وأنّ تتوحد كل الطاقات في
سبيل الدفاع عن فلسطين ،وتكريس ّ
حق العودة والتحرير،
الفتا ً إلى أنّ إجراءات «أونروا» غير مب ّررة ،والذرائع التي
تضعها هذه المؤسسة غير مقبولة ،ألنها معنية بشؤونهم
وأوضاعهم ،وهي مطالبة بتأمين التمويل الالزم للقيام
التنصل من هذه
بواجباتها تجاه أبناء شعبنا ،وليس
ّ
المسؤولية رضوخا ً للضغوط الصهيونية التي ترمي الى
شطب حق العودة وتصفية المسألة الفلسطينية.
وشدّد حردان على ضرورة أن يتكثف الحراك الفلسطيني
ـ اللبناني باتجاه سفارات الدول المعنية ،ورفع الصوت
عاليا ً تحذيرا ً من إجراءات «أونروا» وانعكاساتها السلبية
على الفلسطينيين وأوضاعهم اإلنسانية واالجتماعية.
وأك��د أنّ قضية اللجوء تمثل الشاهد القانوني على
االحتالل «اإلسرائيلي» ،ولذلك تسعى «إسرائيل» ودول
والتنصل من االلتزامات
غربية إلى طمس هذه الشواهد،
ّ
الدولية.
التمسك بحق العودة
وجدّد حردان التأكيد على ضرورة
ُّ
والتحرير ورفض أيّ شكل من أشكال التوطين.
وحيّا حردان صمود أبناء شعبنا في فلسطين ،ورأى
أنّ اندفاعة الجيل الجديد في مواجهة غطرسة االحتالل
وج��ب��روت��ه ،ه��ي تعبير ع��ن إرادة الصمود والمقاومة
والتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن األرض والوجود،
ونحن نرى في هذا الجيل الجديد بشبابه وشاباته حالة
نضالية زاخ��رة بالعطاء ،يجب احتضانها من جميع
القوى والفصائل ،حتى تحقق إرادتها في إنهاء االحتالل
والعدوان.

ح ّيا ال�شهداء ومواقف عوائلهم و�إيمانهم بالحزب وق�ضيته

رئي�س «القومي» ي�شكر الم�شاركين والمع ّزين بالرفقاء الأبطال
الذين ارتقوا �شهداء في مواجهة الإرهاب والتطرف

شكر رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان ،القيادات والشخصيات الرسمية
والديبلوماسية والحزبية والعسكرية والنقابية واإلعالمية وك ّل الذين عبّروا بالمشاركة أو باالتصال
والبرقيات عن أصدق مشاعر العزاء بالرفقاء الذين ارتقوا شهداء في ريف الالذقية في مواجهة اإلرهاب
والتطرف.
وخص حردان المشاركين في تشييع الشهيد الرفيق أدونيس نصر (المسؤول عن اإلعالم الحربي في
ّ
نسور الزوبعة) ،وبالشهداء جمال كمال وأدونيس الخوري وخالد غزال وعبد الرحيم طه.
وأكد االعتزاز الكبير بهذه الكوكبة من الشهداء األبطال ،الذين بإقدامهم وتضحياتهم وشجاعتهم ّ
سطروا
ملحمة نصر وتحرير ،وترجموا خيار حزبهم في الدفاع عن بالدنا وشعبنا ض ّد اإلرهاب وداعميه.
تجسد بالحشود التي شاركت في أعراس
وث ّمن حردان هذا االلتفاف الشعبي العارم حول الحزب الذي
ّ

الشهداء ،بدءا ً من العرس الكبير للشهيد البطل أدونيس نصر في مدينة الشويفات ،إلى أعراس الشهداء
جمال كمال وأدونيس الخوري وخالد غزال وعبد الرحيم طه ،في البطيحة وفي مدينة جرمانا ،الفتا ً إلى أنّ
جسدوا باستشهادهم الوحدة الروحية واالجتماعية
هؤالء الشهداء الذين بذلوا الدماء دفاعا ً عن بالدهمّ ،
المتج ّذرة ،وحقيقة أنّ هناك قضية واحدة يناضلون في سبيلها ويستشهدون من أجل انتصارها.
وقال حردان إنّ المشهدية التي تجلت في تشييع شهدائنا األبطال ،قداسا ً في كنيسة ،وصالة في جامع،
حي عن جوهر وحقيقة هذه النهضة القومية التي تكفل وحدة النسيج
ووقفة في خلوة ،إنما هي تعبير ّ
وتحصنها وتجعلها عصية على مؤامرات التفتيت والفتنة.
االجتماعي،
ّ
وختم حردان محيّيا ً مواقف عوائل الشهداء ،وصالبة إيمانهم بالحزب وقضيته ،وحيا ك ّل شهداء
الحزب وشهداء الجيش في الشام ولبنان وشهداء المقاومة.

واص��ل رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري لقاءاته ف��ي بروكسل
على مستوى البرلمانين األوروبي
والبلجيكي ،حيث التقى في اليوم
الثاني من زيارته رئيس البرلمان
األوروب���ي مارتن شولتز ،وتركز
الحديث في اللقاء على تداعيات
أزم��ة النازحين السوريين على
ل��ب��ن��ان وال���وض���ع ف���ي س��وري��ة
والمنطقة.
بعد اللقاء ،قال شولتز« :بحثنا
في األوض��اع في المنطقة ولبنان
والدور األساسي الذي يلعبه لبنان
في العالقة التي تربط الجهات
األوروبية بالمنطقة .وتحدثنا أيضا ً
في التحديات الكبرى التي تواجه
لبنان والمنطقة برمتها والتي
تم ّر بأزمة تق ّوض استقرارها ،كما
تحدّثنا عن األوض��اع في سورية
وم��ش��ك��ل��ة ال�لاج��ئ��ي��ن ،ل��ي��س عن
السوريين ال��واف��دي��ن إل��ى لبنان
فحسب ،بل الالجئين برمتهم بما
في ذلك الالجئون الفلسطينيون
المقيمون ف��ي لبنان منذ عقود.
واتفقنا على أنّ االتحاد األوروبي
ينبغي أن يفي ب��وع��وده الرامية
إلى تقديم المساعدة المطلوبة بما
في ذلك المساعدات المادية لهذا
البلد».
أض���اف« :ع��ن��دم��ا تحدثنا عن
أرق��ام الالجئين الموجودين في
لبنان اليوم ،وكذلك عندما قمت
بدراسة نسبة الالجئين مقارنة
بإجمالي السكان في لبنان ،فقد
شعرت بصفتي أوروبيا ً بكثير من
الخجل .فنحن في أوروبا نتجادل
في ما يتعلق بإمكان استقبالنا
مليون الج��ئ ينض ّمون إل��ى 500
مليون أوروب���ي ويتوزعون على
 28دولة أوروبية .وبالتالي عندما

(حسن ابراهيم)
قارنت الجدل القائم على مستوى
االتحاد االوروبي في هذا المضمار
حيال م��ا يعيشه لبنان شعرت
بالفعل بخجل كبير».
وتابع« :أشعر بكثير من االمتنان
والعرفان للرئيس ب��ري بصفته
رئيسا ً للمجلس النيابي ،وكذلك
بصفته شخصية ب��ارزة معروفة
ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال��ع��ال��م��ي وألن��ه
تمكن من تقديم آرائه وتشخيصه
الوضع القائم في لبنان ،وكلنا
ن��ع��رف أن��ه ي��ق��وم ب���دور ب���ارز من
أجل إضفاء االستقرار على الوضع
السياسي من خالل رعايته الحوار
بين مختلف المجموعات واألحزاب
والالعبين على الساحة السياسية
اللبنانية».
وق���ال ب���ري« :ك���ان الموضوع
األس�����اس ال�����ذي ب���دأن���ا ب���ه هو
م��وض��وع ال��ن��ازح��ي��ن السوريين
والفلسطينيين الموجودين في
لبنان ،وق��د طالبت ف��ي األس��اس
بأن يُصار إلى التركيز على الح ّل
السياسي لألزمة السورية خاصة،
وقبل البحث بأية مساعدة وعندئذ
وبعد ذلك ،ومن اآلن وحتى الح ّل ال
ب ّد من مساعدات».
أض������اف« :ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة
البرلمانية التي يقودها السيد
شولتز ف��ي أوروب���ا خ��اص��ة وفي
العالم يمكن أن تلعب دورا كبيراً،
خصوصا ً بالنسبة إل��ى عالقات
ال���ج���وار ب��ي��ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة
الخليجية ،وخصوصا ً بين المملكة
العربية السعودية والجمهورية
اإلسالمية االيرانية .وعلى أوروبا
أن ت��س��اع��د وت��ص��ل إل���ى نتائج
سريعة تفاديا ً لتكرار ما حصل
لالخوة الفلسطينيين وتهجيرهم
من وطنهم فلسطين ،فبعد  68عاما ً

من تهجير الفلسطينيين حتى اآلن
لم تحصل االعترافات بحقهم في
فلسطين».
وأشار إلى «أنّ المساعدات التي
يمكن تأمينها للبنان هي اآلتية:
ـ ت��أم��ي��ن ق����روض تفضيلية
لمشاريع استثمارية يستفيد منها
النازحون السوريون.
ـ س���وى ال��ه��ب��ات ،دع���م ف��وائ��د
س��ن��دات الخزينة مما سيساعد
المالية اللبنانية على التحمل،
ال سيما أنّ خسائر لبنان نتيجة
الالجئين السوريين هي  17مليار
دوالر منذ خمس س��ن��وات حتى
اليوم».
وك���ان ال��رئ��ي��س ب��ري د ّون في
السجل الذهبي للبرلمان األوروبي
اآلت����ي« :ل��ق��اء رئ��ي��س ال��ب��رل��م��ان
األوروب�������ي ف���ي ه����ذه ال���ظ���روف
الحرجة في الشرق األوسط جعلت
السياسة تتغلب على الجغرافيا،
واإلنسانية تتغلب على ك ّل شيء
(موضوع الالجئين)».
وح��ض��ر ال��رئ��ي��س ب��ري جلسة
ع��ام��ة للبرلمان األوروب�����ي ،كما
عقد جلسة مع مجموعة الصداقة
مع لبنان في البرلمان األوروب��ي
برئاسة رامونا مانيسكو.
وك���ان ال��س��ف��ي��ر ال��ل��ب��ن��ان��ي في
بلجيكا رامي مرتضى ،أولم تكريما ً
للرئيس ب���ري وال��وف��د ال��م��راف��ق
والنائبين األول والثاني لرئيس
ال��ب��رل��م��ان األوروب������ي انطونيو
تاياني وديفيد ساسولي ورئيس
لجنة ال��ش��ؤون الخارجية المار
ب��روك ورئيس مجموعة أصدقاء
لبنان رامونا مانيسكو وع��دد من
أعضاء الكتل النيابية في البرلمان
األوروبي.

الوفد النيابي يلتقي م�س�ؤولين
في «البنتاغون» ووزارة الخزينة
استه ّل الوفد النيابي اللبناني الذي يض ّم النواب:
ياسين جابر ،محمد قباني ،روبير فاضل ،باسم الشاب،
آالن عون ومستشار الرئيس بري علي حمدان والسفير
السابق انطوان شديد ،يومه الثاني في واشنطن بلقاء مع
عضو الكونغرس األميركي رالف آبراهام وكانت مناسبة
لبحث سبل التعاون بين المجلس النيابي اللبناني
والكونغرس األميركي ،ال سيما في الشؤون ذات االهتمام
كدعم الجيش اللبناني في حربه ض ّد اإلرهاب.
ثم انتقل الوفد إلى البنتاغون حيث التقى مستشار
ومساعد وزير الدفاع األميركي لشؤون الشرق األوسط
أندرو أكسم وتركز البحث على المساعدات العسكرية
األميركية للجيش اللبناني وأهمية مواصلة الجهود

لتسليح الجيش اللبناني وتأمين حاجاته.
وف��ي وزارة الخزينة ،التقى ال��ن��واب مساعد وزير
الخزينة لشؤون مكافحة اإلره��اب داني غليزر وكانت
مناسبة للبحث في الضغوطات المالية التي يتعرض
لها لبنان ومضاعفاتها على االقتصاد اللبناني.
وكان الوفد النيابي عقد عشاء عمل مع نائب مساعد
وزير الخارجية لشؤون الشرق األوسط الري سيلفرمان
ومسؤول لبنان فيها روالن��د مكاي تخلله نقاش حول
األوضاع في لبنان والمنطقة.
وكانت للوفد لفتة ترحيبية من اإلدارة التي دعتهم
إلى جولة خاصة في جناح عمل الرئيس في البيت
األبيض.

