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الزحف نحو رو�سيا و�أبعاد هدية بوتين لنتنياهو...

} أسامة العرب*
في رمضان الكريم ،وبينما يشيح العرب بوجههم عن فلسطين
ومقدساتها ،تقوم جحافل من المستوطنين بحماية وحدات عسكرية
خاصة من قوات االحتالل ،باجتياح المسجد األقصى يومياً ،بغية
االحتفال بشكل استفزازي مقيت ،بذكرى احتالل القدس .كما أنّ
عددا ً من هؤالء القطعان يقومون بإطالق هتافات عنصرية خطيرة،
منها دع��وات إلى حرق المسجد األقصى ،إضافة إلى دع��وات لطرد
الفلسطينيين من القدس .فيما تتخلل تلك االقتحامات مشاهد إرهابية،
هدفها إثارة الرعب في نفوس المرابطين في المسجد .فصباح يوم
األربعاء الماضي ت ّم دهس أحد ح ّراس األقصى لؤي أبو السعد بسيارة
تابعة لشرطة االحتالل «اإلسرائيلي» بالقرب من باب السلسلة أحد
أبواب األقصى في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة .كما ترافق
ذلك مع دع��وات منظمات الهيكل المزعوم ،للمشاركة في اقتحامات
المسجد األقصى ،واصف ًة إياه بأنه «قلب األمة اليهودية» ،ومطالب ًة
«ببناء» الهيكل المزعوم مكانه.
وعلى صعيد متصل ،فقد أقدمت سلطات االحتالل على اعتقال
المواطنين في المنطقة المحيطة بالحرم ،بعد مداهمة منازل ذويهم
وتفتيشها ،بزعم أنهم من المطلوبين بتهمة تنفيذ أنشطة مضادّة
لالحتالل .كما ت ّم نشر اآلالف من القوات العسكرية الخاصة بصورة
ألي طارئ .ومن ثم ت ّم منع مئات
علنية وسرية في المدينة استعدادا ً ّ
المواطنين الفلسطينيين من دخول األقصى ألداء الصالة فيه ،وذلك
في أول يوم جمعة مباركة من شهر رمضان الكريم ،وسط تشديدات
أمنية إسرائيلية .كما ُمنع رئيس الهيئة العليا لنصرة القدس واألقصى
من دخول المسجد ،بعد تسليمه قرارا ً يقضي بإبعاده عنه.
كما كثّفت سلطات االحتالل اإلسرائيلية وبتمويل من جمعية إلعاد
االستيطانية ،حفرياتها تحت األقصى ،حيث تسبّبت تلك الحفريات
ف��ي تكشف ح��ج��ارة عمالقة م��ن أس��اس��ات المسجد وس��ور القدس
الصخرية .كما ظهر تصعيد في
التاريخي ،حتى وصلت إلى المنطقة ّ
عمليات الحفر ،ال سيما أسفل الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد
باتجاه الجنوب ،إضافة إلى أسفل الجدار الغربي باتجاه الشمال،
والتي وصلت إلى أسفل باب المغاربة وحائط البراق ،حتى أنه لم
ي ُعد يتسنّى ألحد التع ّرف على طول الحفريات ألنّ المنطقة مغلقة
وال يسمح بالدخول إليها .وقد كشفت منظمة اليونسكو مؤخرا ً بأنّ
االح��ت�لال اإلسرائيلي يستخدم أحماضا ً كيميائية خ�لال حفرياته
إلضعاف تماسك قواعد المسجد .فيما تط ّرقت سلطات االحتالل
مرارا ً وتكرارا ً عبر وسائل اإلعالم لالعتراف بأنها وصلت إلى القاعدة
الصخرية األخيرة التي يقع عليها المسجد ،ما يعني وصولهم إلى
أخطر منطقة في عمق بناء األقصى.
مشروع جديد
وبموازاة ذلك ،أعلنت سلطات االحتالل أيضا ً عن
ٍ
لها تنوي إقامته شمال القدس المحتلة ،يقضي بإقامة  82وحدة
استيطانية جديدة .ولهذا ،بات عشرات آالف المستوطنين اإلرهابيين
يقومون باجتياح البلدة القديمة في القدس المحتلة ،حاملين معهم
آالفا ً من أعالم االحتالل «اإلسرائيلي» ،ومطلقين المزيد من هتافاتهم
العنصرية واالستعالئية ،وسط حراسة مشدّدة من قوات االحتالل،
حيث تفرض على أصحاب المكان أوام���ر تقضي بإغالق محالهم
التجارية ،وعدم التج ّول في الشوارع.
ومؤخرا ً التمس بعض المقدسيّين من محكمة العدو العليا أن ُيصار
إلى تأخير مسيرات المستوطنين نظرا ًلحساسية التاريخ الذي يتزامن
مع شهر رم��ض��ان .كما ج��اء التماسهم ه��ذا على خلفية االعتداءات
اإلرهابية التي يمارسها المشاركون ض ّد الجمهور الفلسطيني في
المدينة ،والتي يتض ّمنها إطالق الشتائم النابية ض ّد الشعب الفلسطيني
والمسلمين ،والرسول الكريم .ولكن محكمة العدو كالعادة رفضت ك ّل
تلك الطلبات .وبحسب ما كشفت عنه صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية،
فإنّ تلك المسيرات تهدف حقيق ًة لتهويد المدينة ،وإلطالق مزيد من
الدعوات الرامية لحرق المسجد األقصى المبارك.
ول���ذل���ك دع���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ن��ص��رة ال���ق���دس واألق���ص���ى ،كافة
الفلسطينيين الذين يستطيعون القدوم إلى األقصى لالعتكاف فيه
طيلة أيام الشهر الفضيل ،وبش ّد الرحال إليه يوميا ً وبإقامة الصلوات
الخمس والتراويح فيه .كما تقدّمت الهيئة بصرخات استغاثة لعموم
ال��ع��رب والمسلمين لنصرة قضية ال��ق��دس واألق��ص��ى ف��ي ك�� ّل وقت
وحين .وبدوره قال مدير المسجد األقصى عمر الكسواني إنّ دائرة
األوقاف اإلسالمية في القدس تؤ ّكد بأنّ بناء المسجد األقصى حصل
قبل آالف األع��وام ،وبالتالي ف��إنّ الكشف عن أساساته والمواصلة
بأعمال الحفر في مواقع حساسة أسفله ،س��وف ي��ؤدّي حكما ً إلى
انهياره مستقبالً.
وعليه ،فإننا نستغرب حقيق ًة سبب هذا الصمت العربي المريب
حيال ما نشهده من سياسات إسرائيلية إجرامية حاقدة على األقصى
والقدس ،ال سيما أنّ تلك الممارسات تظهر للعالم أجمع مدى تطرف
الصهاينة ،كما تفضح فكرهم اإلج��رام��ي الداعي إل��ى انتهاك حرمة
األدي���ان واالع��ت��داء على المقدسات ودور ال��ع��ب��ادة ،م��ن دون أدنى
اكتراث ألحكام القوانين واألعراف الدولية الداعية الحترام مقدسات
اآلخرين.
ولهذا يبدو واضحاً ،ب��أنّ عملية تل أبيب التي أسفرت عن مقتل
أربعة إسرائيليين لم تكن سوى ر ّد فعل واضح عن الغضب الشديد
لدى الفلسطينيين من سلطات االحتالل ومن الجرائم التي ترتكبها
بحقهم منذ  49عاماً .فالجيل الجديد من الشباب الفلسطيني يص ّر
على المقاومة في ظ ّل ما يتع ّرض له شعبه من إعدامات واعتقاالت
وتهديدات من مسؤولين إسرائيليين متطرفين ،من بينهم وزير دفاع
العدو أفيغدور ليبرمان ،الذي يطالب يوميا ًبترحيل الشعب الفلسطيني
وتطهيره فلسطين عرقياً.
ومن هنا ،فإننا نتساءل هل ما زالت فعالً قضية القدس واألقصى
موجودة على أجندات دولنا العربية؟ ولماذا ال ُيصار إلى االستجابة
إلى استغاثات الفلسطينيين الرامية لوجوب التحرك السريع لحماية
مقدسات العرب والمسلمين وإرثهم التاريخي ،وحضارتهم الضاربة
جذورها في أعماق التاريخ؟ وأين هي مواقفهم الحاسمة والواضحة
في مواجهة تدنيس المقدسات وتهويد المزيد من المناطق العربية؟
وهل وصلت أمتنا فعالً إلى الحضيض؟
موحد ومتكامل،
مقاوم
مشروع
لذلك ،فنحن بحاجة ماسة إلى
ّ
مشروع قوامه جمع العرب والمسلمين في سفينة واحدة ،وتوحيد
جهودهم للتعاون والتكامل وللعمل في سبيل حفظ الكرامات ،وعلى
أن ُي��ص��ار إل��ى تجميد الجزئيات وال��ك ّ
��ف ع��ن نبش الماضي وآث��اره
والسعي مقابل ًة لتحقيق وبناء مجتمعات متماسكة .فأخطر ما م ّرت به
دولنا هو آفة االحتالل األجنبي ،والذي لحقتها آفة االستعمار ،وهذا ما
جعل ك ّل بالدنا تئ ّن تحت وطأة الحروب الطائفية والمذهبية ،وتحت
المقسم ،وتمزيق األم��ة وإسقاط القوة والمقاومة
شعارات تقسيم
ّ
والممانعة فيها.
ولذلك ،فإنّ محور المقاومة مشكوراً ،ما يزال يحاول أن يضع ح ّدا ً
لك ّل تلك المخططات الفتنوية البغيضة ،خصوصا ً تلك المتعلقة بإثارة
نيران التفرقة والتمييز المذهبي والعنصري ،متداركا ً الخلل وباذالً
قصارى جهده لمنع التداعي واالنهيار المر ّوع للمنطقة .أما بالنسبة
للمستقبل ،فال ب ّد من العمل على توعية المواطن لحجم المسؤوليات
الملقاة على عاتقه ودعوته أيضا ً للمشاركة بالعمل المقاوم؟ فقد آن
نتوحد لحماية مقدساتنا
األوان لكي نضع خالفاتنا العبثية جانباً ،وأن
ّ
التي باتت على شفير االنهيار ،ال سيما أنّ الثوابت التي تجمعنا كثيرة
جداً ،ثوابت بسيطة مفادها بأنّ من ينصر فلسطين ينصر األمة ،وأن
من يستبسل بالدفاع عن أراضينا ومقدساتنا وأمتنا فهو األجدر بأن
يتّبع؟ ولذلك ،فلنسارع معا ً لدقّ ناقوس الخطر تجاه أقصانا المبارك،
ولنسلّط الضوء يوميا ً على المخاطر المحدقة به ،ولنبارك جميعا ً
عملية تل أبيب البطولية ،والتي تمثّل نقلة نوعية في عمل االنتفاضة.
مؤكدين في الوقت نفسه بأنّ أمة فيها مقاومة كهذه ،وبواسل كهؤالء
ال خوف عليها أبداً!
* محام ،رئيس الصندوق الوطني للمهجرين سابقا ً

خفايا
خفايا

 روزانا ر ّمال
تبدو المنطقة متوجهة نحو حراك سياسي وديبلوماسي
أخير بعدما صار االستحقاق االنتخابي االميركي اقرب من
اي وقت مضى ،وبعدما حسم الحزب الديمقراطي مرشحته
الرسمية هيالري كلينتون ،ودعم الرئيس باراك أوباما لها.
وهنا بدأ األخير بالدخول في أجواء مسؤولياته وما يترتب
عليه من المحافظة على الكرسي للحزب الذي اوصله ألروقة
البيت االبيض ،بالتالي فإنّ جهدا ً غير قليل سيضعه أوباما في
مسألة دعم كلينتون ،وهنا فإنّ هذا قد يعمل بعدين اساسيين،
االول امكانية ان يسعى اوباما لتجيير إنجازات خارجية
بالمنطقة ترسم في سجل الحزب الديمقراطي كأبرز اإلنجازات
كتلك التي ض ّمها اوباما لتاريخه وتاريخ الرؤساء من حزبه
معاً ،والمقصود االنسحاب من العراق والمصالحة مع كوبا
واالت��ف��اق النووي مع اي��ران ،ليبقى االه � ّم معضلة مكافحة
يضج بها العالم ،ويرفعها لسلم أولوياته،
االره��اب التي
ّ
بالتالي فإنّ اقتراب موعد الرئاسة قد يحمل نية للرئيس اوباما
في التقدّم نحو اختتام سلسلة إنجازاته بالتقدم نحو تحقيق
تح ّول في قتال اإلرهاب في سورية وربما التوصل لحل األزمة
«المعضلة» السورية التي دخلت عامها السادس ،اما البعد
اآلخر الذي قد يكون ممكنا ً ايضا ً هو انشغال الرئيس األميركي
تدريجيا ً عن األزمات بالمنطقة ،ما يعني تسلّم كلينتون إذا
فازت بالرئاسة مهمتها الثقيلة التي تستوجب عليها متابعة
ملف األزمة السورية بحذافيرها ،وبالحالتين ستكون كلينتون
أمام عناية خاصة من اوباما حتى يحين موعد االستحقاق.
في هذا اإلطار يتح ّرك الرئيس األميركي نحو إتمام المشهد
بزواياه ورسم خطوطه العريضة بالمرحلة المقبلة ،وتبدو
روسيا التي دخلت المعركة السورية سياسيا ً وعسكرياً،
والتي قطع معها الرئيس األميركي شوطا ً كبيرا ً من التعاون
الشريك الجديد الحاضر بالمنطقة بعدما تف ّردت واشنطن فيها

بك ّل أشكال الترتيب.
امتعاض كبير من زيارات بنيامين نتنياهوالمتتالية الى
موسكو بفترات زمنية قريبة زرعت شكوكا ً وفتحت الباب امام
تأويالت متعددة األهداف ،فموسكو بالنسبة للشعب السوري
حليفة أولى وكبرى وشريكته بالتخلص من اإلرهاب ،والزيارة
تأتي مع أجواء تقارير جهدت إلظهار مشكلة جدية بالعالقة
بين روسيا وإيران ميدانيا ً من جهة وبين روسيا وسورية من
جهة أخرى لناحية تقليص الحضور العسكري وعدم النية
بإظهار حسم عسكري أكبر او ربما انسحاب روسيا بمنتصف
الطريق.
يهدي الرئيس الروسي فالديمير بوتين نتنياهو دبابتين
سلّمت سورية واحدة منهما اغتنمتها قوات الجيش السوري
في معركة السلطان يعقوب بسهل البقاع في لبنان أثناء
االجتياح «اإلسرائيلي» عام  ،1982إلى روسيا ،أقدم الرئيس
الروسي فالديمير بوتين خالل زي��ارة نتنياهو إلى موسكو
فعلّق نتنياهو بالتالي« :أو ّد أن أغتنم هذه المناسبة ألتقدّم
بالشكر للرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين على لفتته»،
والتي وصفها بـ«اإلنسانية والمؤثرة باسم عائالت» جنود
االحتالل ...وأضاف« :أعتقد أنّ هذا الحدث يرمز إلى الرابطة
العاطفية والعميقة بيننا» .وكان نتنياهو قد أمضى يومين،
في زيارة هي الثالثة منذ أيلول الماضي في محادثات تركزت
على الحرب في سورية وزيارته االخيرة تزامنت مع الذكرى
الـ 25إلقامة عالقات دبلوماسية بين روسيا و«إسرائيل».
ال يبدو السلوك الروسي عبثيا ً وال بعيدا ً عن المصلحة
االستراتيجية الروسية ،لكن في المقابل تشرح الزيارات
«اإلسرائيلية» المتتالية التي افتتحها رؤوفين ريفلين الرئيس
«اإلسرائيلي» وتبعه نتنياهو بزيارات ثالث شيئا ً هاماً ،فهي
تأكيد على انّ تل ابيب «تزحف» نحو موسكو حيث اصول
التح ّول السياسي بالمنطقة وطبيعتها من «أجل شيء ما»
ال يملك مفاتيحه سواها ،وهو اعتبار روسيا ضمانة المنطقة
ومفاتيحها واعترافا ً بالحضور الروسي الناجح والمنتج

والزيارات «اإلسرائيلية» الرفيعة المستوى ال تشكل اال اعترافا ً
بالمكانة الروسية الجديدة بالمنطقة والمتغيّر المستجدّ،
بحيث لم يعد ممكنا ً اللجوء ال��ى واشنطن او أخ��ذ الحلول
ومفاتيحها «إسرائيلياً» منها.
بذكاء الفت يتقدّم الرئيس الروسي رجل االستخبارات
السابق نحو «إسرائيل» والمؤسسة األمنية «اإلسرائيلية»
بهدية معنوية يعرف مدى تأثيرها على الكيان ومؤسساته،
يؤكد فيها على لعب دور الضامن والمطمئن فكيف لحليف
الرئيس السوري بشار األسد في الميدان وحليف حزب الله
أن يكون طرفا ً ق��ادرا ً على تبديد الهواجس من دون تقديم
شيء للرأي العام «اإلسرائيلي» الذي سيصعب عليه الثقة
بعد الخطوة الروسية والحضور إلى جانب األسد في الميدان
وحماية النظام واعتبار الرئيس السوري خطا ً أحمر وحليفا ً
استراتيجياً؟
خطوة روسية بأبعاد شديدة التأثير ميدانيا ً وسياسيا ً
وديبلوماسياً ،فروسيا ال تبدو في وارد دعسات ناقصة وال
تبدو مستعدّة للسماح بأيّ ثغرة ،وهي اليوم ترسم مشهد
التعامل بين الدول اقليمياً ،وتضع حدا ً للتف ّرد األميركي ،وهنا
بُعد رئيسي تستفيد منه سورية ديبلوماسيا ً اذا ما ت ّم فعالً
االتفاق الروسي ـ «اإلسرائيلي» إلتمام مفاوضات المنطقة
في أجواء يبدو الصراع الفلسطيني ـ «اإلسرائيلي» مطروحا ً
للبحث بالتوازي مع حلول المنطقة ،فالحسم الديبلوماسي في
سورية ال يمكن أن يت ّم بدون ان تظهر صورة او مصير الجوالن
السوري الذي خرج عن هدنة دامت عقوداً ،وفي هذا اإلطار فإنّ
ايّ تقارب روسي ـ «إسرائيلي» بملف المفاوضات يصيب تركيا
بعزلة جدية بعد انسحاب واشنطن من المنطقة في أواخر عام
 ،2016وهنا فإن العالقة السيئة الروسية التركية ستتعزز إما
تصعيدا ً وإما تنازال ً تركيا ً لصالح روسيا بعد تحجيم دورها
وثانويتها في مستقبل سورية.
الزحف نحو روسيا سيستم ّر ونتنياهو ليس آخر الزوار في
األشهر المقبلة.

كشف سياسي
مخضرم أنّ ما أعلنه
الرئيس سعد الحريري
أول أمس عن مراجعة
ومكاشفة سيجريها بعد
النتائج التي أظهرتها
االنتخابات البلدية
واالختيارية في مختلف
المناطق التي يتواجد
فيها تيار المستقبل،
ليس سوى مق ّدمة
لـ«نفضة» مرتقبة داخل
التيار ،ستت ّم برعاية جهة
سعودية معينة ،وقد
تناولت هذا األمر وسائل
اإلعالم السعودية التي
تنطق عادة باسم جهات
فسر
رسمية ،في حين ّ
التح ّرك األخير لبهاء
الحريري على أنه رسالة
مر ّمزة تلقاها سعد من
جهة سعودية أخرى!...

عقد لقاء مع م�س�ؤولي فروع «القومي» و�أع�ضاء الم�ؤتمر العام القادمين من االغتراب

حردان :موقعنا الطبيعي في �ساح ال�صراع �إلى جانب الجي�ش ال�سوري
في مواجهة المجموعات الإرهابية العاملة لم�صلحة العدو ال�صهيوني

حردان متحدثا ً خالل اللقاء

جانب من الحضور

أشاد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان ،بدور فروع الحزب في المغتربات ،وحملها
قضية الوطن من خالل تنظيمها االعتصامات والتظاهرات
تنديدا ً باإلرهاب ،واستنكارا ً للسياسات الدولية التي تدعم
االحتالل واإلرهاب والتطرف.
ولفت حردان إلى أنّ دور القوميين االجتماعيين في عالم
االغتراب وجهودهم ،مح ّل تقدير قيادة الحزب والقوميّين،
وك ّل أبناء شعبنا ،ألنّ إسماع شعوب العالم صوت الدفاع
عن شعبنا والتمسك بحقنا في مقاومة اإلرهاب وداعميه،
يرقى الى مستوى األعمال النضالية الكبرى.
موقف حردان جاء خالل لقاء عقده مع مسؤولي فروع
الحزب في االغتراب وأعضاء المؤتمر العام القادمين من
االغتراب ،بحضور عميد شؤون عبر الحدود حسان صقر
وهيئة العمدة.
وقال حردان إنّ الخطر الصهيوني على بالدنا ال يزال
يتجسد اليوم بقوى اإلرهاب
قائما ً ومستم ّراً ،وهذا الخطر
ّ
والتطرف وب��دول معروفة تتولى دع��م اإلره��اب بالمال
واإلعالم والعتاد والمؤازرة.
واعتبر حردان أنّ العدو الصهيوني الذي تل ّقى هزائم
متتالية على أرض لبنان واندحر تحت وط��أة ضربات
المقاومة ،دخ��ل إل��ى كيانات األم��ة من أب��واب مختلفة
وبأسماء مستعارة ،وليس خافيا ً أنّ بصمات هذا العدو
واضحة في مشروع تفتيت العراق وتدمير حضارته ،وفي

كما نطرق الأبواب لتر�سيخ ثقافة الوحدة في �أمتنا
ف�إنّ �أبواب حزبنا المقاوم مفتوحة لمن �أراد
وحدة حقيقية فاعلة في المجتمع
الحرب العدوانية التي تشنّ على سورية وتطال بالتدمير
المؤسسات التربوية والصحية واالجتماعية والغذائية
واإلنتاجية ،إذ أنّ هدف هذه الحرب هو تدمير الدولة
السورية تحت عناوين الحرية والديمقراطية وحقوق
اإلنسان.
أضاف ح��ردان :نحن أدركنا منذ األس��اس أنّ الحرب
على سورية ،إنما هي حرب تدميرية تستهدف إسقاط
الحاضنة األس��اس��ي��ة للمقاومة ،ولتصفية المسألة
الفلسطينية تصفية كاملة ،وندرك جيدا ً أنّ هناك دوال ً
في العالم العربي تسير في هذا الركب ،وهي متآمرة على
سورية وعلى المقاومة ،لذلك ق ّررنا أن نكون في موقعنا
الطبيعي في ساح الصراع إلى جانب الجيش السوري
ف��ي مواجهة المجموعات اإلره��اب��ي��ة المتطرفة ،ألننا
نعي جيدا ً أنّ هذه المجموعات على اختالفها واختالف
مس ّمياتها وتسمياتها ،هي أذرع تعمل لمصلحة العدو

الصهيوني والقوى االستعمارية التي تحمل مشروع
التفتيت والتدمير لشعبنا وأمتنا.
وأشار حردان إلى حجم وفظاعة العدوان على الشام،
صرفت ،والتضليل اإلعالمي
معتبرا ً أنّ األموال الطائلة التي ُ
الذي مورس وال يزال ،هو لتغطية المجازر والجرائم التي
ارتكبت بحق السوريين والتمهيد إلسقاط الدولة ،لكن لو
أنّ الدولة سقطت في الشام لما بقي لبنان ولما بقي األردن
ولما بقيت المنطقة كلها.
وأردف ح��ردان :نحن حزب الوحدة ،حزب المقاومة،
ح��زب الديمقراطية ،وح��زب الحق والحرية والصراع،
لذلك نعرف مواقعنا جيّداً ،فقد عرفنا موقعنا في مواجهة
العصابات اإلرهابية اليهودية على أرض فلسطين منذ
ثالثينيات القرن الماضي ،وعرفنا مواقعنا في مواجهة
العدو اليهودي على أرض لبنان ،وعرفنا مواقعنا في
مواجهة ق��وى والتقسيم في ك � ّل أنحاء ب�لادن��ا ،ونؤكد

اليوم أنّ موقعنا هو في ميادين القتال على أرض الشام
ض� ّد اإلره���اب والتطرف ،وف��ي موقع الشرف ه��ذا نقدّم
التضحيات والشهداء ،دفاعا ً عن وحدة بالدنا وحتى بلوغ
النصر األكيد.
وقال حردان :ألننا نعرف مواقعنا جيداً ،فإنّ مواقفنا
واضحة وضوح الحق ،ثابتون على مبادئنا ،حاسمون
في خياراتنا ،متمسكون بحقنا القومي وبوحدة بالدنا.
ولذلك أطلقنا مبادرات عدة ،واحدة لقيام مجلس تعاون
مشرقي بين كيانات ودول الهالل الخصيب ،للوصول الى
عالقات تعاون وتعاضد بين هذه الدول ،ومبادرة أخرى
لقيام جبهة شعبية لمكافحة اإلرهاب ،من أجل توحيد ك ّل
طاقات شعبنا في المواجهة المصيرية ض ّد أعداء شعبنا.
وهذا يد ّلل على طبيعة توجهاتنا الوحدوية ،وكما نطرق
األب��واب لترسيخ ثقافة الوحدة في أمتنا وتأكيد وحدة
أرضنا في مواجهة مخططات التفتيت والفدرلة ،فإنّ أبواب
حزبنا المقاوم مفتوحة لمن أراد وحدة حقيقية فاعلة في
المجتمع.
وختم ح��ردان م��ؤك��دا ً أنّ الحزب م��اض في خياراته
وفي مواقفه ،وهو يعقد مؤتمره القومي العام غدا ً السبت
(اليوم) تحت شعار« :لحزب أقوى ودور أفعل» ،حزب
أقوى في الميدان ،بقدرات ذاتية وإرادة صلبة قوية ،ودور
أفعل على ك ّل المستويات ،وحزبنا لن يدّخر وسعا ً في
السعي لتحقيق غايته وأهدافه ،وبلوغ ما يسعى إليه.

بوغدانوف يلتقي �شهيب:
ندعم وحدة لبنان وا�ستقراره

با�سيل يبحث التطورات مع نظيره الفنلندي:
النزوح ّ
يهدد وجود لبنان

استقبل المبعوث الخاص للرئيس
الروسي إلى الشرق األوسط وأفريقيا
ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
ميخائيل بوغدانوف ،وزير الزراعة
أكرم شهيب في موسكو ،في حضور
السفير اللبناني في موسكو شوقي بو
نصار والقيادي في الحزب التقدمي
االشتراكي حليم أبو فخر الدين.
وت���ن���اول المجتمعون ال��وض��ع
ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة
وخاصة االنتخابات الرئاسية حيث
ج��دد ال��وزي��ر شهيب التأكيد على
«أهمية انتخاب رئيس جديد ألنه
يشكل مدخالً إلعادة االنتظام للحياة
السياسية وال��دس��ت��وري��ة وإلع���ادة
تفعيل المؤسسات».
كما تناول سبل إبعاد التأثيرات
السلبية ل�لأزم��ة ال��س��وري��ة على
األوض���اع السياسية واالجتماعية
واالق��ت��ص��ادي��ة اللبنانية .وق��د أكد
الوزير شهيب على الحل السياسي
في سورية لوضع حد لهذه المأساة
المتفاقمة ،مشدّدا ً على أهمية وحدة
أراضيها.
من جهته ،أبدى الجانب الروسي
دع��م��ه الس��ت��ق�لال ل��ب��ن��ان ووح��دت��ه
واس��ت��ق��راره ،مؤكدا ً أهمية انتخاب
رئيس جديد.

رأى وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ
«االعتقاالت األخيرة في اليونان وألمانيا وفرنسا لخاليا
إرهابية هي مثال صارخ على الترابط بين الهجرة واإلرهاب
الذي ال يزال بعض القادة التقليديين يرفضون االعتراف
به ،وبات األمر يستدعي تطبيق قواعد أكثر صرامة للتمييز
السليم بين المهاجر االقتصادي ومن هو في حاجة إلى
المساعدة اإلنسانية» ،مشددا ً على ضرورة «تجفيف مصادر
تمويل التنظيمات اإلرهابية وتضافر الجهود العسكرية
الجتثاثها من معاقلها» ،والفتا ً الى إن حجم النزوح الكثيف
إلى لبنان «يشكل تهديدا ً وجوديا ً له».
وق��ال باسيل خالل المؤتمر الصحافي المشترك الذي
عقده مع نظيره وزير الخارجية الفنلندي تيمو سويني الذي
التقاه خالل زيارته لفنلندا« :إنّ اآلثار السلبية الناجمة عن
الهجرة الجماعية على مجتمعاتنا واقتصاداتنا وحياتنا
السياسية ،ظاهرة ال تحتاج إلى إثباتات أو أدلة .وقد بات
األمر يستدعي تطبيق قواعد أكثر صرامة للتمييز السليم
بين المهاجر االقتصادي ومن هو في حاجة إلى المساعدة
اإلنسانية ،ولقطع الطرق أمام التنظيمات اإلجرامية التي
تدس بين المهاجرين ألسباب إنسانية إرهابيين ومجرمين.
إنّ االعتقاالت األخيرة في اليونان وألمانيا وفرنسا لخاليا
إرهابية تتألف من أفراد دخلوا االتحاد األوروبي كالجئين،
هي مثال صارخ على الترابط بين الهجرة واإلرهاب الذي ال
يزال بعض القادة التقليديين يرفضون االعتراف به».
وش �دّد على أنه «ينبغي تركيز الجهود على تجفيف
مصادر تمويل هذه التنظيمات وتضافر الجهود العسكرية
الجتثاثها من معاقلها .واألهم من ذلك ،على المجتمع الدولي
العمل على نزع الشرعية عن األيديولوجيات التي تقف وراء
كل أشكال التطرف العنيف ،مما يتطلب إسقاط األقنعة عن

بوغدانوف متوسطا ً شهيب وأبو فخر الدين
كما أك��د الطرفان ،بحسب بيان،
«ن��ي��ة م��وس��ك��و وب��ي��روت اس��ت��م��رار
وتعميق العالقات الروسية ـ اللبنانية
على مختلف الصعد والمستويات،
ال سيما في المجال ال��زراع��ي حيث

سيسعى الوزير شهيب إلى التفاهم
م��ع ال��ج��ه��ات ال��روس��ي��ة المعنية،
ال سيما وزارة ال��زراع��ة على فتح
األسواق الروسية للمنتجات الزراعية
اللبنانية.

قبح الوجوه والكشف عن الجهات الفاعلة الحقيقية التي
تقف وراء تلك التنظيمات اإلرهابية».
وتابع« :اتفقنا على أنّ االقتصاد هو وسيلة ملموسة
لتطوير عالقاتنا الثنائية ،وق��د تسنى لي لقاء الجالية
اللبنانية في فنلندا ،التي تعوض ديناميتها وريادتها في
مجال األعمال والمشاريع عن ضآلة عددها .ما زال لبنان على
استعداد الستنهاض المغتربين اللبنانيين المنتشرين في
جميع أنحاء العالم لخدمة عالقاتنا الثنائية .ونحن نشجع
الشركات الفنلندية على التعاون مع الجاليات اللبنانية
لالستفادة من نجاحاتها في الدول التي تقيم فيها».
وختم باسيل بشكر فنلندا «على دعمها المستمر لجهة
االستجابة الفورية الحتياجاتنا اإلنسانية ومشاركتها في
المساعدة اإلنمائية طويلة األجل».
ووص��ف سويني ،من جهته ،العالقات الثنائية بين
البلدين بالممتازة ،وق��ال« :لدينا تعاون وثيق وقديم،
ونحن نشارك في قوات اليونيفيل في جنوب البالد .إنّ
لبنان يتأثر جدا ً بالصراع في سورية ،وشكرت الوزير
باسيل على م��ا يقوم ب��ه بلدكم الستضافة النازحين
السوريين ،وأنتم تحملون حمال ثقيالً ،وعلى ك ّل الدول أن
تقدر هذا األمر وتقدم الدعم لكم».
أضاف« :لقد ناقشنا مواضيع عدة ومنها ما يحدث في
سورية ،وهو أمر صعب جدا .ال نعرف ماذا سيحصل ،ال
أحد يعرف ،لكننا ندرك أمرا ً واحدا ً هو أنّ علينا التخلص
من اإلرهاب واإلرهابيين ،ألنهما يشكالن مصدر الهجرة إلى
أوروب��ا ،ونحن نستطيع العمل معا ً في المستقبل ،وعلينا
أن نتعاون معاً ،ألنّ ال��دول الصغيرة هي المستفيدة من
سيادة القانون ،استنادا ً إلى قاعدة دولية والتعاون المتعدّد
األطراف».

