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خفايا
خفايا

من بيروت� ...إيران ُت�ص ِّوب البو�صلة فتهت ّز «�إ�سرائيل»
 روزانا ر ّمال

أسامة العرب*

إذا كان الصراع على البترول ش ّكل مساحة كبيرة من معادالت
المنطقة منذ عقود كثيرة وحتى اآلن ،فإنّ الصراع على المياه من
اآلن فصاعدا ً سوف يكون أش ّد قسوة وأكثر خطورة .وفي هذا
اإلطار ،يقول نائب مدير البنك الدولي« :إنّ القرن العشرين كان
قرن الصراعات على النفط ،لكنّ القرن الواحد والعشرين سيتميّز
بالحروب على المياه».
يقع الكيان الصهيوني ضمن المناطق القاحلة في العالم والذي
تشكل نسبة التصحر فيه ما يقارب الـ  80في المئة من مساحته
بالنسبة إلى األراضي المحتلة قبل عام  ،1967حيث أنّ أكثرية
مناطقه صحراوية جافة ،بينما تعاني المناطق األخ��رى من
الجفاف والندرة المطلقة من المياه .لذلك أعلن دايفيد بن غوريون
(أول رئيس وزراء للكيان) عام « 1955أنّ اليهود يخوضون مع
العرب معركة المياه ،وعلى نتيجة تلك المعركة يتوقف مصير
إسرائيل ،وإذا لم ننجح في ه��ذه المعركة فإننا لن نبقى في
فلسطين».
ويشير الكاتبان مايك غونزاليس أستاذ دراسات أميركا الالتينية
في جامعة غالسكو البريطانية ،والصحافية والكاتبة الفنزويلية
مايرانيال يانس ،في كتابهما الجديد «قطرة المياه األخيرة ـ سياسات
الماء» الصادر عن دار «بلوتوبرس» البريطانية في تشرين األول
 ،2015ما حرفيته« :كانت  60في المئة من مياه إسرائيل قبل حرب
األيام الستة في  1967تأتي من حوض نهر األردن ،و 75في المئة
منها تعود لنهر األردن ،واحتاللها لهضبة الجوالن السورية في
سياق تلك الحرب ،والذي يع ّد احتالال ً إلى يومنا الحاضر ،أعطى
«إسرائيل» تح ّكما ً بمصادر مياه نهر األردن ،واليوم تحت الحصار
«اإلسرائيلي» ،يحصل مليون نسمة في الضفة الغربية ،باإلضافة
إلى سكان قطاع غزة ،على ما يُعادل  44لترا ً من المياه لك ّل شخص
يوميا ً فقط ،وهذا ما يضع الفلسطينيين أمام مصدر وحيد للمياه،
وهو ناقالت المياه ،والتي تبلغ كلفتها  400ضعف المياه التي
تأتي عبر الصنبور» .ويُضيف الكاتبان« :حرب إسرائيل كانت حول
المياه التي لم يكن من غنى عنها بالنسبة لمشروعها االقتصادي
الصحراوي ،وفي صراع  1967على مرتفعات الجوالن ،كان لديها
 كما اعترفت «إسرائيل» ،هدف التحكم بمصدر نهر األردن ،واليومهيمنتها على مياه األردن أصبحت أداة في حرب أخرى مستمرة ض ّد
الشعب الفلسطيني ،حيث تحاصرهم بالعطش ،وباآللة العسكرية
الوحشية».
كانت المياه من أه ّم العوامل التي نشأت بسببها الحروب بين
العرب والكيان الصهيوني ،فالعمليات العسكرية «اإلسرائيلية»
على الحدود السورية ـ اللبنانية عامي  1964و 1965كانت بسبب
األطماع «اإلسرائيلية» بمياه أنهار األردن وبانياس واليرموك
والحاصباني ،كما كان تحويل مجرى نهر األردن من أسباب حرب
 .1967وفي العام  1982ش ّنت «إسرائيل» حملة عسكرية على
لبنان كان من بين أهدافها السيطرة على نهر الليطاني.
نهبت «إسرائيل» ،حتى اآلن ،ما يزيد عن  33مليار متر مكعب من
مياه الجوالن السوري المحتل ،وبحسب رأي خبراء المياه ،ليس
لدى سلطات االحتالل أيّ امكانية أو مصدر مياه آخر لتعويض
الكميات التي تسرقها إذا ما انسحبت من الجوالن .فالجوالن تم ّر
فيه ثالثة أنهر تجري نحو روافد نهر األردن ،وهي بانياس والدان
والحاصباني الذي ينبع من لبنان .وتؤمِّن هذه األنهر وحدها اليوم
 40في المئة من حاجات «إسرائيل» السنوية من المياه .لهذا نشرت
صحيفة «يديعوت أحرونوت» قديما ً مقاال ً تحت عنوان «تج ّرؤ على
السالم» ،أشارت فيه إلى أنه «قبل حرب عام  1967كانت إسرائيل
تواجه مشاكل ألنّ سورية كانت تح ّول مصادر المياه في الجوالن،
لذلك فإنّ رئيس الوزراء إيهود باراك يرى أنّ هذا األمر يجب أال يتك ّرر،
وهذا األمر يشكل خطا ًأحمرا ًبالنسبة إليه ،وهو لن يسمح بتجاوزه».
لذلك فإنّ «إسرائيل» تتعامل مع الموارد المائية باعتبارها مسألة
أمنية استراتيجية وجودية من الدرجة األولى ،وهذا ما أكده أيضا ً
الرئيس السابق لكيان العدو شمعون بيريز بقوله« :إنّ إسرائيل
تحتاج إلى الماء أكثر من حاجتها إلى األراضي».
لهذه األسباب ،كانت عين االحتالل مؤخرا ً على منابع المياه
في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة ،وبحسب ما أكدته صحيفة
«السفير» ،ترغب «إسرائيل» بالسيطرة على سيول مياه األمطار
في درعا والقنيطرة وج ّرها نحو أراضيها ،واستكمال حفر اآلبار
االرتوازية في مناطق متقدّمة لتستكمل سرقتها من تحت األرض ،ما
يعني أنّ الحرب على سورية تستهدف في جزء منها السيطرة على
الموارد الطبيعية.
لكنّ ما جرى في األيام األخيرة من تقدّم للجيش السوري وحلفائه
في الميدان أفشل ذلك المشروع بشكل واضح للعيان ،ذلك أنّ صمود
الجيش السوري بمساندة من حزب الله والجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ومؤخرا ً روسيا ،كان ال��رادع األول لكافة أطماع الكيان
الصهيوني .ومما ال شك فيه أيضا ً أنّ تشكيل نواة مقاومة في الجوالن
المحت ّل أثار ذعرا ً حقيقيا ً في األوساط «اإلسرائيلية» ،ذلك أ ّنها تعلم
مدى نسبة استعداد شباب الجوالن للمقاومة والتحرير ،وهذا ما بدا
واضحا ً لها في السابق من خالل انتفاضة الجوالن عام  ،1982ومن
خالل أعداد المعتقلين من أبناء قرى الجوالن في سجون االحتالل
الذين بلغت نسبتهم واحدا ً من ثالثة ،وهذه نسبة عالية جدا ً ّ
تدل
على مدى جهوزية هذه الجبهة لتتح ّول مستقبالً إلى جبهة قتال
مفتوحة على العدو ،تطاله في أعماقه.
إنّ نصرنا االستراتيجي الكبير لن يتحقق إال عندما تتح ّرر الجوالن
وم��زارع شبعا وتالل كفرشوبا كليا ً من االحتالل «اإلسرائيلي»،
كما حصل في السابق عندما تح ّررت أرضنا العربية «الجنوب
اللبناني المحتل» بفضل تضحيات المقاومة اللبنانية وبدعم من
سورية وإيران ،ذلك أنّ المقاومة هي واجب وطني لدرء كافة األطماع
«اإلسرائيلية» عنا ،ال سيما تلك المتعلقة بأرضنا وثرواتنا المائية
والنفطية ،وهي واجب قومي وإنساني أيضا ً للدفاع عن قضيتنا
المركزية فلسطين ،وهي واجب ديني وأخالقي أيضا ً إلغاثة شعبنا
الفلسطيني ال ُمستضعف وال ُمضطهد من قبل سلطات االحتالل .ألم ي َر
العرب والمسلمون جميعا ً أنّ المسجد األقصى بات مهدّدا ً باالنهيار
«في أيّ لحظة» بسبب االعتداءات «اإلسرائيلية» اليومية عليه؟ ألم
يروا كيف منع جنود االحتالل إغاثة الفتاة ياسمين التميمي من قبل
أهلها ،بعدما أطلقوا النار عليها ،ثم تركوها تسبح بدمائها حتى
الموت؟ ألم يروا كيف «تل ّذذ» المستوطنون «اإلسرائيليون» بحرق
الطفل الرضيع علي دوابشة وأهله أحياء ،لتت ّم تبرئتهم الحقا ً من قبل
سلطات االحتالل؟ ألم يروا كيف ُتسلب يوميا ً ممتلكات المقدسيّين
ظلما ً وعدواناً؟ وهل بغير المقاومة نتح ّرر يا عرب؟

*محام ،نائب رئيس
الصندوق المركزي للمهجرين سابقا ً

ن�شاطات
 استقبل وزير الثقافة المحامي ريمون عريجي في مكتبه في المديرية
العامة لآلثار ،القائم باألعمال األميركي ريتشارد جونز على رأس وفد من
السفارة ،وبحث معه العالقات الثنائية ،ال سيما الثقافية.
وجال عريجي وجونز والحضور في أرجاء المتحف الوطني لالطالع
على مقتنيات المتحف األثرية والمميزة.
 زار رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين وزي��ر الشباب
والرياضة عبد المطلب حناوي في مكتبه في الوزارة وبحث معه األوضاع
الراهنة في لبنان والمنطقة.
وشدّد تقي الدين على «ض��رورة تعزيز لغة الحوار في هذه المرحلة
الصعبة وعدم الرضوخ للمناكفات السياسية والتنبه لخطورة ما يجري
في لبنان والمنطقة».
وأكد «أهمية حسن العالقات بين لبنان وكل الدول العربية» ،مشيرا ً إلى
«أنّ لبنان هو عضو في جامعة الدول العربية وعليه احترام خصوصية ك ّل
بلد عربي».
 عرض قائد الجيش العماد جان قهوجي مع النائب هادي حبيش
التطورات الراهنة .ثم استقبل سفير بيالروسيا ألكسندر بانوماريف ،ثم
سفير جمهورية باكستان افتاب أحمد كوكر.
وكان قهوجي التقى الملحق العسكري الروسي اللواء رافيل كرماشوف.

ساعة بعد أخرى يتكشف األفق الذي انفتح أمام إيران
بمجرد تثبيت االتفاق على برنامجها النووي مع الغرب
فك ّل شيء بات خاضعا ً لتلك المحطة ،وما قبل االتفاق
غير ما بعده ،سياسيا ً وأمنيا ً واقتصاديا ً ومعنويا ً أيضاً،
فإيران التي حذرة في تط ّرقها لعدة ملفات ،خصوصا ً في
الشهور األخيرة للمفاوضات خشية إفسادها ،باتت اليوم
أمام هامش كبير من حرية العمل بما يع ِّزز تأكيدها على
الثوابت.
ال ُملفت في الديبلوماسية اإليرانية دقة التعبير والتوقيت
تأجل ذلك،
الذين ال يمنعانها عن اإلقدام نحو الهدف ولو ّ
ربما إلحداث فارق أه ّم ،هكذا يوضح مصدر ديبلوماسي
عربي عمل في إيران لسنوات السلوك اإليراني.
ال تنسى إيران شيئاً ،لكنّ لجدول أعمالها حسابا ً آخر
وم��ن بيروت ُتطلق اليوم رسالة م��دوِّي��ة تخرق الجدار
الفاصل بين كيان االح��ت�لال وجنوب لبنان فتصل إلى
القدس .يعلن السفير اإليراني في لبنان محمد فتحعلي
خالل مؤتمر صحافي أنّ بالده ستدفع آالف الدوالرات ألسر
الفلسطينيين الذين اس ُتشهدوا خالل الهبّة الفلسطينية ،أو
الذين هدمت «إسرائيل» منازلهم .ويتابع في تفصيل ماهية
القرار فيقول إنّ «القرار يشمل أوال ً مبلغ سبعة آالف دوالر
لك ّل أسرة من أسر شهداء االنتفاضة في القدس» .ويضيف:
«إيران ستقدّم كذلك  30ألف دوالر لك ّل أسرة هدم االحتالل
منزلها بسبب مشاركة أحد أبنائها في االنتفاضة».
يتحدث السفير فتحعلي عن الهبّة الفلسطينية التي
اس ُتشهد فيها خيرة م��ن شباب فلسطين ال��عُ � َّزل ،هذه
االنتفاضة التي ال تزال تعيش آثارها وهواجسها القوات
األمنية «اإلسرائيلية» التي عجزت عن تقديم أسباب لعدم
قدرتها على ضبطها أمام الحكومة حتى الساعة .وبالرغم

من الجهوزية االستخبارية العالية واألمن المفروض في
معظم األحياء المعنية وحصارها ،ال تزال السلطات غير
قادرة على إيقافها وعلى هذا األساس تعيش «إسرائيل»
حربا ً ب��اردة حقيقية يومياً .الالفت في هذا اإلط��ار غياب
أيّ دعم عربي لهذه االنتفاضة ،والتف ّرغ ألزمات «الربيع
العربي» ال ُمفتعلة من أجل إزاحة العين عن القضية المركزية
الكبرى ،وهي فلسطين ،بحسب تعبير كبار المسؤولين في
إيران فهم لم يقرأوا يوما ً الهجوم على سورية إال من منطلق
استهداف قوى ورموز المقاومة القادرة على إعادة إحياء ما
أفسدته الخيانات العربية.
تطلق إيران اليوم مبادرة جريئة جدا ً بعد توقيعها على
االتفاق النووي مع الغرب ،وكأنها تقول «أنا اليوم أقدر
ماليا ً على الدعم ،وإذا ظنّ أحد أنه ال يوجد مناصر في هذا
العالم قادر على دعم هؤالء الشبان والشابات في أرض
فلسطين فهو مخطىء».
ليس اإلعالن اإليراني هذا إال رسالة أو مقدّمة تتلقاها
سلطات االحتالل لمرحلة مقبلة من السياسة اإليرانية
حيال القضية الفلسطينية ،وتدرك «إسرائيل» خطورة هذه
الخطوة بما سترخيه من زخم وروح على هذه التحركات،
عدا عن صداها اإليجابي عند حركات التح ّرر الفلسطينية
ّ
بغض النظر ع��ن م��واق��ف األح���زاب والحركات
الكبرى،
المسلحة أو المعروفة سابقا ً مثل حركتي فتح وحماس،
فهؤالء الشبان الذين انتفضوا بعيدين بشكل كبير عن أي
انتماء إلى حركات سياسية أو دينية عقائدية ،وهذا يعني
أنّ إيران تم ّد يد العون إلى نوع جديد من التحركات من
دون تمييز ،وهذا من شأنه أن يصوِّب البوصلة نحو الهدف
ال نحو تكبير األح��زاب للحصول على مكاسب سياسية
في البالد على حساب هدف التحرير ،على غرار ما يحدث
اليوم.
تقول إيران من بيروت للفلسطينيين« :ال تهابوا تهديدات
العدو ،وإذا د ّمر بيوتكم فأنا مستعدة إلرسال مساعدات لكم

إلعادة إعمارها أو للحصول على مسكن آمن ،فال يستف ّزكم
االحتالل بلقمة عيشكم وال بدار تأويكم» ،هكذا تص ّرفت إيران
مع لبنان أثناء عدوان تموز وأعادت إعمار ك ّل ما تد ّمر.
يشبه هذا الدعم اإليراني اليوم ألهالي األراضي المحتلة
وتذليل العقبات أمامهم وإزاحة عبء التفكير بتبعات الحرب
توجه به أمين عام حزب الله السيد
بشكل كبير عنهم ،ما
ّ
حسن نصرالله في حرب تموز ألهل الضاحية والجنوب
بشكل مباشر ،حين قال :سنعيد إعمارها وستعود أجمل
م ّما كانت وكانه يقول «ال تركزوا إال على النصر اآلتي».
إنها المرة الثانية التي تعلن فيها طهران موقفا ً سياسيا ً
يتعلق بالقضية الفلسطينية ،وتحديدا ً االنتفاضة الحالية
م��ن ب��ي��روت ال��ت��ي تحمل م��ا يكفي م��ن رم��زي��ة لمقاومة
االحتالل ويشكل إعالنا ً من هذا النوع عبرها رسالة دقيقة
لـ»إسرائيل» ،فقد سبق إع�لان فتحعلي عن المساعدات
تهديد مساعد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد
اللهيان في زيارته األخيرة لبيروت كيان االحتالل بقوله إنّ
االنتفاضة الفلسطينية مسألة جدية للغاية وإذا لم تعدل
«إسرائيل» عن طريقة تص ّرفها ،فهناك أسابيع صعبة
ومريرة بانتظارها .وبالفعل تحولت انتفاضة السكاكين
إلى انتفاضة إطالق نار واشتباكات مع قوات االحتالل تهدأ
تارة وتعود طورا ً واليوم تدخل إيران على خط ّ
بث زخم
جديد فيها من دون تردّد.
إي��ران تتحرك وتصوِّب البوصلة من بيروت وتتدخل
الحساس ،أي في مرحلة التحضير إلطالق سكة
في الوقت
ّ
يؤسس هذا الضغط
الحلول السياسية في المنطقة .فهل
ِّ
لتحول في المواقف؟
تتلقى واشنطن الرسالة ومعها «إسرائيل» التي تحاول
حشد العالم ،من دون فائدة ،فإيران تبدو مطمئنة لجهة
تماسك توقيعها مع الغرب .كيف ال وقد أنجزت ما يكفي من
العقود المالية الكبرى في قلب أوروبا؟

بحث مع وفد من «ال�صاعقة» �سبل ال�ضغط ال�ستعادة تقديمات «�أونروا»

حردان :من َّ
يتخل عن فل�سطين يخ�سر العروبة والكرامة مع ًا
ً
�صادقا يحفظ موقعه وكرامته وقوميته وعروبته
ومن ينح ْز �إليها

ع��رض رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح���ردان األوض���اع على الساحتين
الفلسطينية والقومية م��ع األمين
ال��ق��ط��ري ل��ح��زب ال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي
االش���ت���راك���ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي أم��ي��ن
ع��ام منظمة الصاعقة ف��رح��ان أبو
الهيجا ،ال��ذي زار مركز «القومي»
على رأس وف��د م��ن ض�� ّم أم��ي��ن س ّر
منظمة الصاعقة في لبنان أبو حسن
غ��ازي وأعضاء القيادة :عبد راشد،
أح��م��د الشيخ ومحمد أب��و نظمي.
وحضر اللقاء مدير الدائرة اإلعالمية
العميد معن حمية.
ابو الهيجا وضع حردان في صورة
التحدّي الذي يواجه الفلسطينيين
في لبنان ،من جراء إجراءات منظمة
«أون������روا» بتخفيض تقديماتها
لـ»الالجئيين» الفلسطينيين ،وهو
تخفيض انحداري يصل في العديد
م��ن ال��م��ج��االت اإلن��س��ان��ي��ة إل��ى ح ّد
االنعدام .محذرا ً من مخاطر السياسة
التي تتبعها «أون��روا» ،وانصياعها
للضغوط واإلم�لاءات «االسرائيلية»
ـ��ـ الغربية ب��ه��دف مراكمة معاناة
الفلسطينيين وتقويض حق العودة.
وأكد أبو الهيجا أنّ انتفاضة شعبنا
ف��ي فلسطين ومواجهته االحتالل
ال��ص��ه��ي��ون��ي ،ان��م��ا ه��ي تعبير عن
إرادة الصمود والمقاومة ،والمطلوب
أن ت��ت��وح��د ال��ق��وى وال��م��ؤس��س��ات
الفلسطينية كافة ،لتعزيز هذا الصمود
وهذه المقاومة في وجه االحتالل.
وشدّد ابو الهيجا على ضرورة أن
تكون االهتمامات مشدودة ،والطاقات
ّ
مسخرة ،لدعم خيار صمود شعبنا
ومقاومته ،ألنّ ك ّل الرهانات األخرى
س��ق��ط��ت ،ول���م ي��ت��ب� ّ
�ق س���وى خيار
المقاومة سبيالً للتحرير والعودة.

حردان

من جهته أكد حردان ،أنّ المسألة
الفلسطينية ه��ي ج��وه��ر ال��ص��راع،
ونرى في انتفاضة شعبنا المتجدّدة
داخل األراضي المحتلة ،في مواجهة
االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،خ��ي��ارا ً
صحيحا ً صائباً ،يك ّرس حق التحرير
وال��ع��ودة .وإن��ن��ا ندعم ه��ذا الخيار
ونؤيده ،باعتباره أولوية أساسية
ونضالية تتبناها جميع القوى
الفلسطينية ،التي كافحت وتكافح من
أجل فلسطين ،وقدّمت خالل مسيرتها

استغرب مشاركون
في استقبال الرئيس
سعد الحريري في
جامع اإلمام علي
بن ابي طالب في
الطريق الجديدة
دعوته لمناصريه «أال
يخافوا» ألنه استق ّر
في لبنان ،وإذا سافر
فسيعود بسرعة،
ودار همس بين عدد
من الحاضرين الذين
قال أحدهم« :نحن
لم نخف وبقينا في
بيروت .هو الذي
لدواع
خاف وغادر
ٍ
قال إنها أمنية ،فهل
زالت هذه الدواعي
اليوم»؟

�سالم يلتقي �سفيري م�صر وبريطانيا
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم السفير المصري الدكتور محمد بدر
الدين زايد الذي قال بعد اللقاء« :مصر تنطلق في رؤيتها من أولوية المصالح
والعالقات العربية ،وه��ي حجر ال��زاوي��ة في رؤيتها للمنطقة ولسياستها
الخارجية عموما ،وهي تؤمن وتدرك أن مفتاح االستقرار واألمن اللبنانيين هو
في هويته العربية ،ومن الضروري األخذ في االعتبار أنّ وجود لبنان مرتبط
بالهوية العربية».
ثم التقى سالم السفير البريطاني هيوغو شورتر الذي أبلغه استمرار دعم
بالده «القوي الستقرار لبنان وأمنه واستقالله».
وقال شورتر« :نبحث مع المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج في
أفضل الطرق لدعم لبنان السيادي والقوي والحرص على حصوله على الدعم
الذي يحتاجه في هذه األوقات الصعبة .وقد أبلغت دولة الرئيس سالم ترحيبنا
بما يقوم به حتى اليوم لمعالجة القلق الذي أعربت عنه دول التعاون الخليجي،
أمالً بالوصول إلى تسوية في القريب العاجل لحماية العالقات الوثيقة بين
لبنان وشركائه».
ومن زوار السراي :سفيرة سري النكا ويجيراتني هيراث ممديز ،والرئيس
التنفيذي لشركة يونيليفر « »Unileverبول بولمان.

التقى مراد و�أ ّدى �صالة الجمعة في الطريق الجديدة

الحريري لأن�صاره� :س�أبقى معكم
حردان مستقبالً أبو الهيجا ووفد «الصاعقة»

�أبو الهيجا :انتفا�ضة �شعبنا في فل�سطين تعبير
ّ
يتبق �سوى خيار المقاومة
عن �إرادة ال�صمود لأنه لم
ً
�سبيال للتحرير والعودة
الكفاحية آالف الشهداء.
ون��� ّب���ه ح�����ردان م���ن أنّ ال��ع��دو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» يعمل على تكريس
احتالله بك ّل ال��وس��ائ��ل ،س��واء من
خالل عمليات االستيطان والتهويد،
أو م��ن خ�ل�ال األع��م��ال ال��ع��دوان��ي��ة
اإلرهابية بهدف قهر الفلسطينيين
وتيئيسهم ،وه���ذا ال��ع��دو يستفيد
من تخلي معظم ال��دول العربية عن
قضية فلسطين ،للوصول إلى تصفية
المسألة الفلسطينية ،وهذا من أخطر
التحدّيات المصيرية التي تواجه
شعبنا وقضيته.
واعتبر ح��ردان أنّ ك� ّل ما يحدث
في المنطقة ،من إره��اب وفوضى،
�ب في
وم��ن تصعيد ت��وت��ي��ري ،ي��ص� ّ
مصلحة العدو «اإلسرائيلي» ويسهّل
ل��ه تحقيق أه���داف���ه ومخططاته،
لذلك ف��إنّ ال���دول العربية مطالبة
بتح ّمل مسؤولياتها تجاه فلسطين
والفلسطينيين ،ألنّ معيار االنتساب
الى العروبة ،هو بالوقوف الى جانب
فلسطين ودعم مقاومتها وانتفاضتها
في مواجهة االحتالل.

وش��دّد ح��ردان على أنّ من يعقد
لواء العزم من العرب وينحاز صادقا ً
الى فلسطين ،هو الذي يحفظ موقعه
وكرامته وقوميته وعروبته ،ومن
يتخلى عن فلسطين ،ويتغاضى عن
الممارسات الصهيونية العنصرية
االستيطانية العدوانية ،فإنه يخسر
العروبة والكرامة معاً.
تنصل منظمة
وتوقف حردان أمام ّ
«أون����روا» م��ن مسؤولياتها تجاه
قضية «الالجئين» الفلسطينيين في
لبنان وتقليص خدماتها ،معتبرا ً أنّ
اإلجراءات المتخذة من قبل «أونروا»
بتقليص ال��ت��ق��دي��م��ات اإلن��س��ان��ي��ة
للفلسطينيين ،هي مؤشر على اتجاه
يقضي بوقف هذا الدعم اإلنساني،
وه��ذا األم��ر ليس مرتبطا ً بنقص في
التمويل ،بل هو استجابة لضغوط
«إسرائيلية» ولرغبات دولية ،الهدف
م��ن��ه��ا ش��ط��ب ق��ض��ي��ة «ال�لاج��ئ��ي��ن»
بوصفها الشاهد القانوني على احتالل
فلسطين ،وإلغاء لحق العودة .وهذا
يتناقض مع االلتزامات والمواثيق
الدولية بحق عودة «الالجئين» إلى

أرضهم في فلسطين.
ودعا حردان إلى حراك فلسطيني ـ
لبناني يشمل سفارات الدول الكبرى
والمعنية ووضعها في التداعيات
الخطيرة التي ستنتج عن تخفيض
تقديمات «أون��روا» ،سواء بالنسبة
للفلسطينيين أم بالنسبة للبنان.
ك��م��ا ش����دّد ع��ل��ى ض����رورة تكثيف
التحركات الشعبية والحزبية رفضا ً
إلج���راءات «أون����روا» وممارسة ك ّل
أشكال الضغط من أجل أن تعود إلى
تح ّمل مسؤولياتها كاملة وتعمل على
مضاعفة تقديماتها ،وليس تقليصها
وخفضها.
وختم حردان محيّيا ً صمود أبناء
شعبنا في فلسطين المحتلة ،واإلرادة
المص ّممة على النضال والمقاومة ،في
مواجهة إجرام االحتالل الصهيوني
وممارساته الوحشية .الف��ت�ا ً إلى
أنّ فعل اإلرادة والصمود ومراكمة
النضال والتضحيات ،هو السبيل
غلى التحرير وال��ع��ودة ،واستعادة
الحق السليب.

عميد الخارجية في «القومي» يزور مق ّر البعثة الأوروبية:
المطلوب �سيا�سة دولية واحدة للق�ضاء على الإرهاب
زار عميد الخارجية في الحزب السوري القومي االجتماعي حسان صقر مق ّر
بعثة االتحاد األوروبي في لبنان ،والتقى القائم باألعمال ماشي غوليوبوسكي،
والسكرتير الثاني مسؤول الشؤون السياسية خوان مانويل فيالبالنا لوبيز،
وجرى خالل اللقاء عرض عام لألوضاع.
وقد وضع صقر المسؤولين في البعثة في صورة موقف الحزب السوري
خص الحرص على
القومي االجتماعي إزاء العديد من القضايا ،ال سيما في ما
ّ
السلم األهلي في لبنان وتحصين االستقرار وض��رورة إنجاز االستحقاقات
اللبنانية ،وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ،والدفاع عن لبنان في مواجهة
التهديدات «اإلسرائيلية» وفي مواجهة خطر اإلرهاب.
وأكد صقر أنّ خطر اإلرهاب والتطرف ليس مقتصرا ً على دولة دون األخرى،
بل هو خطر يتهدّد العالم بأسره ،والمطلوب أن تكون هناك سياسة دولية واحدة
وخطاب واحد وإجراءات واحدة لمكافحة اإلرهاب والقضاء عليه ،من أجل حماية
اإلنسان والقيم اإلنسانية.
ولفت صقر إلى أنّ دول االتحاد األوروبي معنية بلعب دور أساسي في الحرب
على اإلرهاب وعلى المستويات كافة ،وأنّ االختالف في المصالح وفي المواقف
السياسية ،مع هذه الدولة أو تلك ،ال يجب أن يكون مسوغا ً لتجاهل خطر اإلرهاب،
كما يحصل من تجاهل له في سوريا .ألنّ اإلرهاب في سوريا وكذلك في العراق إذا
ما تمكن فإنه سيتمدّد الى ك ّل العالم.

صقر مع غوليوبوسكي ولوبيز

الحريري مستقبالً مراد في بيت الوسط
استقبل الرئيس سعد الحريري ،في بيت الوسط ،رئيس حزب االتحاد الوزير
السابق عبد الرحيم مراد ،في حضور وزير الداخلية والبلدات نهاد المشنوق.
بعد اللقاء ،قال مراد« :لقاؤنا اليوم مع الرئيس الحريري جاء انطالقا ً من
الفكرة المطروحة منذ زمن والتي نرددها دائماً ،وهي أنه طالما هناك جو من
الحوارات على أكثر من صعيد ،وخاصة الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل»
و»حزب الله» ،واللقاءات التي تحصل مع غبطة البطريرك وبين كافة الطوائف،
فقد كنا ننادي بضرورة أن يكون هناك حوار سني  -سني ولقاء بين الفرقاء
داخل الشارع السني .وقد كانت لنا لقاءات سابقة مع بعض األخوة في «تيار
المستقبل» ،توجت اليوم بلقاء الرئيس الحريري ال��ذي رحب ب��دوره بهذا
موحدة على الصعيد السني وكذلك
الموضوع ،واتفقنا على أن تكون الكلمة
ّ
الوطني ،آملين أن تصل هذه الحوارات إلى وحدة وطنية كاملة على الصعيد
الوطني ،لنصل إلى إيجاد حلول فعلية وجذرية لهذا الواقع المتأزم على
الساحة اللبنانية».
أضاف« :أما فيما يتعلق بموضوع عروبة لبنان ،فال يجوز أبدا ً أن يكون
نص عليه
هناك نقاش في هذا الموضوع ،فنحن جزء من األمة العربية ،وهذا ما ّ
الدستور ،ونتمنى أن يصل الوضع العربي إلى حالة صحية أفضل من تلك
القائمة حالياً ،وتلتقي القوى مع بعضها البعض .فهناك دول تشكل العامود
الفقري لألمة العربية تاريخيا ،وال ب ّد أن تلتقي هذه الدول مع بعضها البعض
لكي نعزز النظام العربي ،ألنه ال يجوز أن نستمر بهذا الضعف المتمثل حاليا
بجامعة الدول العربية .نأمل أن يتم تعزيز النظام العربي أكثر فأكثر ،وتلتقي
القوى العربية مع بعضها البعض ،ونجد حلوال ً على الساحة العربية بشكل
عام وساحات الدول التي تعاني من بعض المرارة والمشاكل بشكل خاص».
وردا ً على سؤال حول واقع العالقات اللبنانية ـ السعودية اليوم ،أجاب« :كنا
دائما ً نقول ال يجوز أبداً ،إال أن تكون عالقاتنا جيدة ومتينة مع المملكة العربية
نص على أن تكون عالقاتنا جيدة مع
السعودية ،حتى أنّ اتفاق الطائف نفسه ّ
ك ّل الدول العربية ومميزة مع سورية .لكننا نقول إنّ المملكة التي تحتضن
أوالدن��ا وأهلنا تاريخياً ،ال يجوز أبدا ً أن نسيء إليها أو أن نسمع أي شتيمة
بحقها ،أو أن نوجه لها مثل هذه العبارات في اإلعالم ،يجب أن تكون عالقاتنا
جيدة .برأيي أننا أخطأنا كثيرا ً عندما لم نقف إلى جانب السعودية في موضوع
حرق سفارتها في إيران ،والذي أدين من ك ّل دول العالم ،فال يجوز أن ال نقف
أيضا ً وندين بدورنا هذا العمل».
ومن زوار بيت الوسط :النائب قاسم عبد العزيز ،النائب سامر سعادة،
والوزير السابق سليم وردة.
وكان الحريري أدى صالة الجمعة في مسجد اإلمام علي في الطريق الجديدة.
وخاطب المصلين قائالً« :أتيت ألصلي معكم هنا في منطقة الطريق الجديدة،
في بيروت التي أحبها الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي نحبها نحن كثيرا ً
أيضاً .بيروت التي بقيت وفية للرئيس الشهيد ولمسيرته ،وأنا أتيت ألكمل
مشواره .أعلم أننا نمر بمرحلة صعبة جداً ،ولكننا لسنا ضعفاء.
أض��اف« :قضيتنا قضية ّ
حق وليست باطالً ،قضيتنا هي لبنان وتحقيق
العدل .قضيتنا رفيق الحريري وأن نرى هذا البلد يعيش فيه المسلمون
والمسيحيون تحت سقف الدولة .كل ما نريده لهذا البلد ،هو ما أراده الرئيس
الشهيد ،قيامة الدولة والمؤسسات».
وختم« :سنكمل هذا المشوار مع سماحة المفتي ومعكم جميعاً ،ألننا ال نريد
أن يحدث أي سوء لهذا البلد ،وال سيما أننا نرى جميعا ً ما يحدث حولنا .لقد
حمينا لبنان وسنستمر في حمايته ،وقد عدت إلى لبنان وسأبقى معكم ،وإذا
سافرت فلن أغيب طويالً».

