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خفايا
خفايا

بعد فرن�سا ...بريطانيا ّ
ن�صف» حزب اهلل
تتقدم و» ُت ِ

من الم�س�ؤول الحقيقي
عن �أحداث ني�س؟

 روزانا ر َّمال

أسامة العرب*
قتل  84شخصا وج��رح مئة آخ��رون في عملية ده��س بشاحنة
استهدفت حشدا ً لمحتفلين بالعيد الوطني لفرنسا في مدينة نيس
جنوبي البالد ،بينما أكد وزير الداخلية برنار كازنوف أنّ «التهديد
اإلرهابي ما زال قائما ً في فرنسا ،ونحن في حرب عليه» .وأفادت
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ب��أنّ ح��ادث ال��ده��س ال��ذي وق��ع على ط��ول مسافة
كيلومترين في شارع «برومناد ديزانغليه» الذي يعتبر قبلة سياحية،
مما تسبّب في سقوط عدد كبير من الضحايا ،وفرضت السلطات
طوقا ً أمنيا ً بالمكان ،ودع��ت المواطنين إل��ى أخ��ذ الحيطة والحذر.
ويأتي الحادث بعد ساعات على إعالن هوالند عن عدم تمديد حالة
الطوارئ التي فرضت على خلفية الهجمات التي استهدفت العاصمة
باريس في تشرين الثاني الماضي ،وأسفرت عن مقتل وإصابة
العشرات.
وق ��د أك ��د ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ل�لاس �ت �خ �ب��ارات ال�ف��رن�س�ي��ة برنارد
سكارسيني أنّ السلطات الفرنسية تدفع عواقب ق��رارات سياسية
معينة والهجمات اإلره��اب�ي��ة التي ضربت فرنسا م��ؤخ��را ً ل��م تكن
مفاجئة مشيرا إل��ى أنّ إص��رار الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
على موقفه تجاه سورية يمنع تعاون البلدين في محاربة اإلرهاب.
وانتقد سكارسيني رفض الحكومة الفرنسية لمقترحه قبل عامين
ح��ول توفير قائمة بأسماء الفرنسيين الذين يقاتلون إل��ى جانب
اإلرهابيين ،معتبرا ً أنّ الرفض ك��ان مخزياً .ول��و أحصينا عبارة
«طابخ الس ّم آكله» كم مرة تردّدت منذ تلك األحداث ،لعرفنا كم تتألم
الشعوب العربية واالسالمية من السياسات الغربية ،فاإلرهاب منتج
غربي استشراقي ،كيف يستطيع الغرب أن يح ّول أمتنا إلى قبائل
ومذاهب متقاتلة من دون هذه الوسائل ،ولكن مهما يكن الموقف من
السياسات الفرنسية تجاه اإلرهاب الذي تفشى في المنطقة العربية،
وال��دور السلبي ال��ذي لعبته ه��ذه السياسات في نم ّوه وانتشاره
أي عمل إرهابي هو مدان بالمطلق .إنما على
لحسابات معينة ،إال أنّ ّ
غالة االستعمار والتآمر أن يفيقوا من أوهامهم ويعيدوا حساباتهم
ويقفوا م��ع أنفسهم وقفة ص��ادق��ة ،فسياسة تغذية االنقسامات
والكراهية والعنصرية ،والعصبية الدينية والقومية ،هي وصفة
تقليدية تعتمدها القوى اإلمبريالية للسيطرة على مصائر الشعوب
التعصب
ومقدّراتها .كما أنّ اإلره��اب ال��ذي ينطلق في ظاهره من
ّ
الديني أو العنصرية ،يؤدّي إلى الدمار والفوضى اللذين تحتاجهما
القوى اإلمبريالية للتوسع وفرض سيطرتها على مساحات جديدة،
وهو بالضبط ما حصل في دول عديدة كالعراق وليبيا وباكستان
وال�ي�م��ن ،حيث ات�خ��ذت ال ��دول الغربية م��ن اإلره ��اب والصراعات
الداخلية ذري�ع��ة للتدخل ف��ي ه��ذه البلدان للسيطرة على ثرواتها
والتحكم في قراراتها ومقدّراتها .وال أد ّل على ذل��ك من التدهور
الذي آلت إليه األوضاع في العراق ،بعد اثنتي عشرة سنة من غزو
التحالف الدولي بقيادة أميركا ،حيث يتعرض الشعب العراقي يوميا ً
لجرائم ضد اإلنسانية ،بينما تتقاسم الشركات المتعدّدة الجنسيات
الموارد النفطية الضخمة التي يحوز عليها هذا البلد.
وبحسب تقرير نشره موقع «ريزو إنترناسيونال» حول عالقة
سياسة الواليات المتحدة ودول حلف الناتو بتفشي اإلره��اب في
العالم ،ورد فيه ما يلي «:إنّ اإلرهاب يخدم دائما ً األهداف السياسية
للدول الرأسمالية ،حيث أنّ الهجمات العنيفة ،على غ��رار أحداث
فرنسا أو هجمات الحادي عشر من أيلول /سبتمبر في الواليات
المتحدة ،ت��ؤدّي دائما ً إل��ى ردود فعل متشنّجة وغير منطقية من
قبل الشعوب الواقعة تحت تأثير الصدمة ،وتجعلها على استعداد
للتضحية بالحريات الشخصيات وحقوق اإلنسان من أجل الشعور
باألمن ،وتفتح الباب أمام الحكومات التخاذ إجراءات قمعية وغير
ديمقراطية ،بحجة محاربة اإلرهاب .كما أنّ الهجمات األيديولوجية
التي تشنّها أجهزة الدعاية التابعة ل��دول الناتو ،تحاول الوصول
للشعوب المستهدفة وزرع األف�ك��ار ف��ي داخ��ل وعيها الجماعي.
والهدف من ذل��ك هو التمهيد لظهور حركات متطرفة ثم تمويلها
وتنظيمها ،ثم تقوم هذه الحركات بطبعها المتشدّد بالدخول في
ص��دام مع المجتمع والسلطة القائمة ،والتركيز على التناقضات
وإحياء الحساسيات بين فئات المجتمع والجهات والطوائف ،ما
يؤدّي الندالع العنف ويفتح الباب أمام التدخل العسكري» .وفي هذا
السياق ،ذ ّكر التقرير بأنّ سنة  1979شهدت قيام الواليات المتحدة
وحلفائها ألول مرة بتجميع متشدّدين دينيّين محسوبين على الدين
اإلسالمي ،وتدريبهم والترويج لهم تحت تسمية «مقاتلي الحرية»،
من أجل إسقاط الحكومة األفغانية االشتراكية .ثم انخرطت هذه
ال��دول ،في دعم عصابات خارجة عن القانون في أميركا الالتينية
بهدف إسقاط األنظمة المعادية للغرب وللرأسمالية ،وهو ما م ّكن
وشجعها على ال��وق��وف في
ه��ذه العصابات م��ن تطوير أنشطتها
ّ
وجه الدولة تحت نفس شعار «القتال من أجل الحرية» ،وهو ما أدّى
إلى تكوين عصابات المخدرات وازدياد معدالت الجريمة والفساد
والتم ّرد في أميركا الجنوبية.
والسياسة االستعمارية ع�م��وم�اً ،منذ نهاية ال�ح��رب العالمية
الثانية إلى اآلن ،أدّت لمقتل ما بين  50و 55مليون إنسان ،بسبب
حروب بدأتها الدول الغربية ،أو انقالبات عسكرية صنعها الغرب،
أو حروب أهلية تسبّب في اندالعها  ،باإلضافة إلى مئات الماليين
من الضحايا الذين تأثروا بطرق غير مباشرة وماتوا في صمت،
طي النسيان .كما أنّ الفظائع التي ارتكبها الغرب في فترة
وباتوا ّ
السياسات االستعمارية الجديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
مثالً ،حيث سقط نحو  5-3ماليين إنسان ،بسبب سعي الشركات
الكبرى لالستحواذ على المعادن الثمينة كمادة الكولتان المستعملة
في صناعة الهواتف الجوالة والحواسيب .كذلك فإنّ معاناة الشعب
الكمبودي انطلقت عندما طلب وزي��ر الخارجية األميركي هنري
كيسنجر بقصف المناطق السكنية في كمبوديا ،في ما يشبه الدعوة
«الرتكاب مجازر تطهير عرقي» ،بهدف ثني كمبوديا عن التفكير في
مساندة جارتها فيتنام في حربها ض ّد االحتالل األميركي ،وسقط
ماليين البشر ضحايا القتل بدم بارد في هذه «المجزرة االستباقية»،
التي لم تتوقف إال بعد فضحها من صحيفة «نيويورك تايمز» .كما
ألقت السلطات األميركية مؤخرا ً القبض على شاب يهودي أميركي
ُيدعى «جوشوا راي��ن غولدبيرغ» ويبلغ من العمر  20سنة بتهمة
انتحال صفة جهادي استرالي من تنظيم إرهابي باالسم الحركي
أي الشهيد االس�ت��رال��ي» .ولكن المفاجئ في
«استرالي ويتنس ّ -
األمر أنّ الشاب اليهودي ليس مسلما ً وال من أتباع أو مؤيدي تنظيم
إرهابي ،بل اتخذ هذه الصفة بهدف تحريض الشباب المسلمين على
القيام بأعمال إرهابية في أستراليا والغرب ،وكان يز ّودهم بطرق
صناعة المتفجرات باستخدام المواد الملوثة والمشعة والسامة،
وهذه طرق ال تتوفر بالتأكيد إال لدى الدول أو األطراف الدولية التي
استخدمتها من قبل ،فالواليات المتحدة األميركية مثالً استخدمت
الفوسفور األبيض في العراق ،أو دولة االحتالل الصهيوني التي
استخدمت نفس السالح في عدوانها اإلرهابي على غزة - 2008
 ،2009وهو ما يؤكد وقوف الموساد الصهيوني خلف هذا األمر
كما وقف خلف كثير من العمليات اإلرهابية.
وأخيراً ،فللقضاء على صناعة االرهاب ال ب ّد من العمل على وحدة
الجبهة الداخلية والعمل على إيجاد مشروع قومى لجموع الشعب
ونشر فكر التسامح وقبول اآلخر ،واعتماد برامج وخطط شاملة
لمعالجة ج��ذور االتجاهات الفكرية المنحرفة ،وللح ّد من قدرتها
على التأثير واالنتشار .وفي تعاليم ديننا وت��راث حضارتنا كنوز
من المعارف والتجارب التي تضيء لنا طريق الخالص من هذه
الفتن العمياء .خصوصا ً أنّ صناعة اإلرهاب ليست قائمة على عدو
خارجى بل على استقطاب من في ال��داخ��ل وتجنيدهم ليصبحوا
أداة فى يد صناع اإلرهاب التكفيري ،ألنهم نجحوا فى تسخيرهم
لتحقيق رغباتهم بوازع وإيدلوجية جديدة.
*محام ،نائب رئيس
الصندوق الوطني للمهجرين سابقا ً

غالبا ً ما ال تخرج إدانات دولية لحزب الله لدى وقوع تفجيرات
إرهابية هنا أو هناك في لبنان أو في سورية والعراق أو في فرنسا
وبلجيكا وغيرها ،وذلك منذ تصاعد العمليات اإلرهابية وخروجها
من دائرة التطرف الذي كان محصورا ً لعقود بالشرق األوسط
وصراعاته فال ُيتّهم الحزب على اعتبار أنّ ما يجري من أصل
موجة التطرف التي خرجت من الشرق األوسط نحو العالم.
الالفت أنه غالبا ً ما ُيدان الحزب ومعه حلفاؤه من على منابر
خصومه في لبنان وشركائه في الحكومة في لحظات الحدث
األولى ،أي عند لحظة وقوع أي تفجير إرهابي ،فتتشنّج البالد
بما فيه الكفاية ،حتى أنّ الحزب اعتاد وبات يتوقع ما سيصدر
التماسك في وجه اتهامات يعتبرها ظالمة
وأصبح أكثر قدرة على
ُ
تمت إلى الحقيقة بصلة هدفها فقط توسيع اله ّوة المذهبية
ال ُّ
والطائفية في البالد من جهة ،واالستفادة مما يمكن أن تبثه من
مشاعر قلق لدى حلفائه فتستثمر اهتزازا ً في العالقة لك ّن ك ّل
هذا لم ينجح في استخدامه ذريعة سرعان ما تالشت مفاعيلها
بتصاعد نفوذ «داعش» إقليميا ً ودولياً.
ال يعترف خصوم ح��زب الله في لبنان بإمكانية أن تكون
مخططات «داع��ش» مبنية على رؤيا عقائدية تعتبر لبنان واحدا ً
من محطات «الفتح» ال��ذي يسلك مسارا ً متسلسالً بعد العراق
وسورية ولبنان مرورا ًبأوروبا وحيث يمكن تعميم نفوذ التنظيم
من أجل بناء الدولة المنشودة فحزب الله بالنسبة اليهم استجلب
اإلره��اب إلى البالد بسبب قتاله إلى جانب الدولة السورية من
أي جميل أو عرفان بإبعاد خطر
دون أن يحسب للحزب «علنياً» ّ
اإلره��اب ،أو بالح ّد األدن��ى تحجيم حضوره من خالل عمليات
كبرى على غرار تلك في العراق وسورية ،إال أنّ الحزب استطاع

أن ُينشئ حالة شعبية م��ؤي��دة م��ن خ��ارج مناصريه وقاعدته
الشعبية ،خصوصا ًعند المسيحيين وتفجيرات القاع االنتحارية
وهي البلدة المسيحية التي لم تعهد هكذا أحداث والتي كشفت
بعد التفجير نوايا أهلها بالتسلح لر ّد خطر التكفير عنها.
يروي شاب من مؤيدي حزب الله «الناشطين» حادثة جرت
معه أثناء تف ِّقده المنطقة من ضمن حمالت التضامن التي أعقبت
الحادثة المؤسفة ،فيقول لـ»لبناء» :كنا نتحدث إلى بعض الشبان
وصودف مرور مسلحين من البلدة ُيعتقد أنهم ينتمون إلى حزب
«القوات» ،وقد انتشرت صور كثيرة لهم في تلك الليلة مع النائب
خصص للدفاع
أنطوان زهرا وهم يتأبطون سالحهم الفردي ال ُم َّ
عند أي هجمة ُممكنة .ويضيف :هم بذلك ُيقدمون على األمر
نفسه الذي قام به أنصار حزب الله وعناصره من أجل الدفاع
عن قرى بعلبك والهرمل ،تفاديا ً ألي مباغتة» .ويتابع« :تقدم أحد
الشبان نحوي ودار بيننا حديث وعرف أنّ من رافقوني هم من
الطائفة الشيعية ويؤيدون المقاومة ،فقال لي :رغم االختالف
فتبسمنا.
بس إنتو رجال أهلينّ .
ما قاله الشاب غيض من فيض القصص المدفونة داخل كثير
من اللبنانيين الذين ال يستطيعون االعتراف بما أرخاه حزب الله
من واقع مريح ،خصوصا ً عند المسيحيين الذين يتخوفون من
مخططات تهجيرهم من المنطقة برمتها .ال يمكن إخفاء مشاعر
الفرح التي تنتاب المسيحيين عند رؤية صور الشهداء المرفوعة
مع صور القديس شربل وتحرير كنائس سورية وحمايتها،
يختم الشاب.
سياسياً ،وح��ده رئيس الحزب التقدمي االشتراكي يتوجه
تدريجيا ً نحو تموضع جديد بشكل أكثر صراحة من األشهر
الماضية ،وه��و ي�ق��ول ال�ي��وم إنّ األم ��ور تتجه لصالح الحلف
ال��روس��ي اإلي��ران��ي ف��ي المنطقة وال ��ذي يضم س��وري��ة وحزب
الله ،وإنّ الرئيس بشار األس��د سيقايض األوروبيين والغرب

لوحظ أنّ موفدين من
التيار الوطني الح ّر
يجولون على قيادات
فاعلة في االستحقاق
الرئاسي للبحث
في مستجدات هذا
االستحقاق ،وذلك
وسط إشاعة أجواء
تفاؤل في أوساط
فريق  8آذار بارتفاع
أسهم رئيس تكتل
التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون
في االنتخابات
الرئاسية العتيدة،
مع آمال بإجرائها
بعد جلسات الحوار
الثالث التي دعا رئيس
المجلس النيابي نبيه
بري إلى عقدها في
مطلع شهر آب المقبل.

بالرئاسة ،مقابل تعاون مشترك في مكافحة اإلره��اب .يعترف
جنبالط ب��دور األس��د وحلفائه في مكافحة اإلره��اب وبحتمية
توجه العالم نحوهم كما فعل الطليان واأللمان و»الحبل عالجرار»،
كما يقول.
توجه لدى فرنسا نحو حزب الله أساسه
تتحدث المعلومات عن ّ
وقف العمل بمق ّررات سابقة اتخذها االتحاد األوروبي في شأنه
تكفلت بوضع «جناحه العسكري» على الئحة اإلرهاب فشكلت
الزيارة األخيرة لوزير خارجيتها إلى لبنان الحدث األبرز ،حيث
اجتمع إلى شخصيات نيابية وحزبية في حزب الله ،ألول مرة
منذ اشتداد األزم��ة .تحاول فرنسا كسر الجليد وتعترف بدور
الحزب األساسي في حسم ملف الرئاسة ،فهو ليس إرهابيا ً بل
عامل استقرار وهي تدرك امتالكه مفاتيح الح ّل.
ال يبدو أنّ خصوم ح��زب الله المحليين ق��ادرون على تقبل
األمر الواقع الذي سيتوجهون نحوه عاجالً أم آجالً ،فاالعتراف
بصوابية معركته ض ّد اإلرهاب صارت أقرب محليا ً وغربيا ً بين
نوايا ضمنية وجلسات ديبلوماسية غير معلنة تعترف بدور
محور روسيا ـ سورية ـ إيران ـ حزب الله في تقويض اإلرهاب،
حقيقة سيعترفون بها حتماً.
وفي هذا اإلط��ار ،يقول السفير البريطاني في لبنان هيوغو
شورتر :أظن أنّ «داعش» ناشط دوليا ً بمعزل عن الوضع ،ولع ّل
الدور الذي يأخذه حزب الله في سورية يحفز نشاط التنظيم في
لبنان ،لكننا نعترف بأنّ «داعش» ناشط أيضا ً في بلدان أخرى في
المنطقة وأوروبا ،وال أعتقد أنه يمكن ربط هذا النشاط فقط بدور
حزب الله في سورية ،يختم شورتر.
بعد التقرب الفرنسيُ ،تنصف بريطانيا «الجديدة» حزب الله
وترفع االتهامات التي سوق لها خصومه لسنوات وتؤكد أنها
ترى المعركة بعين أخرى ،عين المسؤولية بعيدا ًعن الكيدية التي
لم تعد واردة بعد اجتياح اإلرهاب أوروبا.

�ضم نواب ًا من �أربعة �أحزاب ومدير عام الخارجية:
حردان ا�ستقبل وفد ًا يوناني ًا ّ
الإرهاب يطال العالم ب�أ�سره ومواجهته تتطلب موقف ًا حازم ًا و�صادق ًا من ّ
كل الدول
استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان ،في مركز الحزب ،بحضور عميد
الخارجية حسان صقر وفدا ً يونانيا ً مشكالً من أحزاب
البازوك ،الديمقراطي المسيحي ،الوطني ،والخضر،
وأع��ض��اء م��ن كتلها النيابية .وض�� ّم ال��وف��د :النائب
والوزير السابق من حزب البازوك الدكتور تيودور
كاتسينياس ،رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي
النائب نيكوال كوبولوس نيكوالوس ،مدير عام وزارة
الخارجية اليونانية اناستازيا منولوبولو ،النائب
بناغويس افتيسيوس ،رئيس كتلة نواب حزب الخضر
النائب نيكوال كوبولوس بناغيوتس ،كبير مح ّرري
تلفزيون الفا اليوناني ستيفانوس كونستاتينس ،كبير
محرري صحيفة ايوال تيودور لولوديس ،والصحافي
ليانوس انابوتيس.
جرى خالل اللقاء بحث عدد من المواضيع والقضايا،
وفي مقدّمها خطر اإلرهاب في سورية والعراق والذي
بات يشكل تهديدا ً عالمياً .وكذلك ت ّم البحث في موضوع
العقوبات على سورية وضرورة رفعها.
كما ت ّم بحث عالقات الصداقة والتعاون المشترك
بين الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي واألح��زاب
اليونانية ،وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات
االهتمام المشترك ،واالت��ف��اق على تبادل ال��زي��ارات،
لتعميق العالقات.
وق��د أع��رب أعضاء الوفد اليوناني عن سعادتهم
باللقاء وحرصهم على إقامة عالقاتات صداقة وتعاون
متينة مع «القومي» ،واعتزازهم بالدور الذي يؤدّيه
في مواجهة اإلرهاب ،وبمواقفه المبدئية التي تعبّر عن
ثوابت الحق وقيم الديمقراطية والحرية.
وأكد أعضاء الوفد ،دعمهم القضايا المحقة ،ووقوفهم
مع سورية دول��ة وشعبا ً في مواجهة اإلره��اب الذي
يمارس اإلجرام والقتل والتدمير ،ض ّد السوريين وض ّد
اإلنسانية جمعاء.
وشدّد أعضاء الوفد على ضرورة أن يتح ّمل المجتمع
الدولي مسؤولياته كاملة لمواجهة اإلرهاب الذي بدأ

حردان متوسطا ً أعضاء الوفد اليوناني وبدا صقر إلى اليمين
يرت ّد على المجتمعات كافة ،الفتين إلى أنّ استمرار
بعض ال���دول ف��ي دع��م المجموعات اإلره��اب��ي��ة على
اختالف اسمائها ،يساهم في زي��ادة مخاطر اإلره��اب
لتطال الجميع.
وأش��ار أعضاء الوفد إلى أهمية إحاطتهم بحقيقة
األوضاع التي تشهدها المنطقة ،معتبرين أنّ استهالل
زيارتهم باللقاء مع حردان ،مثمرة جدا ً ومفيدة.
من جهته رحب رئيس الحزب النائب أسعد حردان
بالوفد اليوناني وقدّم عرضا ً عن العالقات التاريخية
بين الحزب القومي والعديد من األح��زاب اليونانية،
وكذلك العالقة بين شعبنا والشعب اليوناني ،مشيرا ً
إل��ى أنّ اليونان وقفت في مراحل سابقة مع قضية
شعبنا وحقنا في مقاومة العدو الصهيوني ،ووقفت

 ...والتقى وفد ًا من بلدية بعل�شميه
ّ
م�شدد ًا على �أهمية دور البلديات في الإنماء

إلى جانب المسألة الفلسطينية ومشروعية النضال من
أجل التحرير والعودة.
واعتبر رئيس الحزب أنّ موقف األحزاب اليونانية
اليوم ،في الوقوف الى جانب سورية دول��ة وشعبا ً
وجيشاً ،في مواجهة اإلره��اب وداعميه ،يعيد وهج
وعمق العالقة المشتركة بين حزبنا واألحزاب اليونانية
وبين شعبنا والشعب اليوناني ،وهذا ما نحرص عليه
وسنعمل لترسيخه وتكريسه.
ول��ف��ت ح���ردان إل��ى أنّ اإلره���اب ال��ذي يعيث قتالً
وتدميرا ً وإجراما ً في سورية ،وكذلك في العراق وصوال ً
إلى لبنان وك ّل المنطقة ،هو إرهاب يطال العالم بأسره،
ومواجهته تتطلب موقفا ً حازما ً وصادقا ً من ك ّل دول
العالم ،وفي مقدّمها الدول التي ال تزال تدعم اإلرهاب

بأشكال وعناوين مختلفة.
وق��ال ح��ردان ،إنّ القضاء على اإلره��اب بر ّمته لن
يوجهها التحالف الدولي
يتحقق بضربات تقليدية
ّ
بقيادة أميركا ،ألنه من جهة ثانية يدعم اإلرهاب بذريعة
دعم المجموعات المعتدلة ،ونموذج هذه المجموعات
التي تس ّميها اميركا وحلفاؤها معتدلة ،هي ذاتها التي
أقدمت على ذبح الطفل الفلسطيني في مدينة حلب
بطريقة وحشية يندى لها جبين اإلنسانية.
ووضع حردان الوفد في صورة استثمار العديد من
ال��دول في اإلره��اب ،وفي معاناة السوريين ،ال سيما
النازحين من ج��راء جرائم اإلره��اب ،وأك��د أنّ الحزب
القومي أطلق دعوة حول موضوع النازحين في لبنان
وفي األردن ،ودعا حكومات هذه الدول الى التنسيق
الفوري مع الحكومة السورية واألمم المتحدة من أجل
وضع الحلول المناسبة ،خصوصا ً أنّ الحكومة السورية
ومنذ بدء الحرب الكونية ضدّها ،تؤكد استعدادها
وإمكاناتها لتأمين أماكن ايواء للنازحين داخل األراضي
السورية ،وتح ّمل مسؤولياتهم تجاههم.
وقال حردان إنّ دور األحزاب اليونانية واألوروبية
أساسي في حمل هذه القضية ،إلفشال مخطط تهجير
السوريين من أرضهم وتوطينهم في أماكن أخرى ،الفتا ً
إلى أنّ الحكومة التركية التي هي طرف في الحرب ض ّد
سورية ،ال تزال تستثمر في اإلره��اب ،وهي استثمرت
قضية النزوح السوري بحصولها على تمويل أوروبي
وغربي من دون ان تقدّم أبسط الخدمات والمعونات
اإلنسانية للنازحين ،واقتصرت إجراءاتها على مواقف
لفظية لتسديد فواتير األم��وال الطائلة التي حصلت
عليها مستغلة معاناة النازحين.
وشدّد حردان على ضرورة رفع العقوبات عن سورية
سريعاً ،ألنها تشكل حصارا ً للسوريين وهو حصار غير
مشروع وغير قانوني ،وفرض بغير ذي وجه حق.
وختم ح��ردان م��ج �دّدا ً الترحيب بالوفد ،وم��ؤك��دا ً
السعي الحثيث لتعزيز العالقات بما يخدم المصالح
المشتركة ألحزابنا وشعوبنا.

الرئي�س الجديد لـ«يونيفيل» يزور �سالم وقهوجي:
حري�صون على ال�شراكة مع القوى الأمنية اللبنانية

سالم مستقبالً بيري في السراي

...ومستقبالً وفد بلدية بعلشميه
كذلك استقبل ح��ردان وف��دا ً من بلدية بعلشميه ض ّم
رئيس المجلس البلدي خالد الدنف ونائبه فادي أبو فراج
واألع��ض��اء ،وحضر اللقاء عضو المجلس األعلى حسام
العسراوي ومنفذ عام المتن األعلى عادل حاطوم وعدد
من أعضاء هيئة المنفذية ومدير مديرية بعلشميه نهاد
الدنف.
وأطلع الوفد ح��ردان على الخطوط العريضة لعمل
البلدية إنمائياً ،مؤكدا ً أنه سيبذل جهودا ً كبيرة من أجل
تحقيق اإلنماء وخدمة المنطقة.
وأكد الوفد أنّ هذه الزيارة هي األول��ى التي يقوم بها
المجلس البلدي والتي ستشمل ع��ددا ً من المسؤولين
والقيادات.
وأثنى ح��ردان على إرادة المجلس البلدي لتحقيق
تطلعاته اإلنمائية مشدّدا ً على أهمية دور البلديات في إنماء
المناطق وتحقيق مصالح الناس.

وأشار حردان إلى أنّ اإلنتخابات البلدية التي جرت هذا
العام ،تركت في بعض المناطق آثارا ً سلبية في العالقات
االجتماعية نتيجة حدة التنافس ،وعلى البلديات التي
ف��ازت وب��اش��رت بعملها اإلنمائي التركيز على الوحدة
االجتماعية واإلستفادة من ك ّل الطاقات والفاعليات بما
يخدم مصلحة المتحد وأهلنا.
وأكد أنّ الحزب سيواكب العمل البلديات من خالل تعاون
الوحدات الحزبية معها ،وتوجيهاتنا حاسمة بصدد تقديم
ك ّل عون ومساعدة لنجاح عمل البلديات.
واعتبر ح��ردان أنّ لبلدية بعلشميه خصوصية ،فهي
تزخر بالمناضلين والمقاومين ،ومنها انطلق الرفيق عاطف
الدنف في مسيرة نضاله ومقاومته ض ّد العدو اليهودي،
هذا الرفيق البطل ال��ذي تع ّرض لألسر على أي��دي قوات
االحتالل الصهيوني وقاد عملية الفرار الكبير من معتقل
انصار ،وت ّوج نضاله باالستشهاد.

زار رئ��ي��س بعثة «يونيفيل»
وقائدها العام اللواء مايكل بيري
أمس رئيس الحكومة تمام سالم
وقائد القوات المسلحة اللبنانية
العماد جان قهوجي في اجتماعين
منفصلين في بيروت.
وبحسب بيان لـ«يونيفيل»،
ناقش بيري مع س�لام وقهوجي
«مواضيع تتعلق بالوضع األمني
والسياسي في البالد ،وتنفيذ والية
يونيفيل بموجب قرار مجلس األمن
الدولي  ،1701وكذلك الوضع في
منطقة عمليات يونيفيل في جنوب
لبنان مع التركيز بشكل خاص
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ب��ي��ن اليونيفيل
والقوات المسلحة اللبنانية».
وق���ال ب��ي��ري« :أع��رب��ت للقادة
عن شكري على دعمهم ال��دؤوب
والمخلص للعمل ال��ذي نقوم به

على األرض بالتنسيق الوثيق مع
القوات المسلحة اللبنانية وعلى
التزامهم بقرار مجلس األمن الدولي
 .1701وأنا أقدر عاليا جهودهم
المستمرة لناحية المساعدة في
الحفاظ على االستقرار في البالد
خالل هذه المرحلة الحساسة جدا
التي تواجهها المنطقة».
أض��اف« :بما أنّ هذا االجتماع
ك��ان األول بيننا بعد أن توليت
ق��ي��ادة يونيفيل ،أك���دت لرئيس
الحكومة ولقائد القوات المسلحة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ل��ى ع��زم��ي ضمان
االستمرارية في عمليات يونيفيل.
ويجب علينا أن نواصل البناء على
شراكتنا االستراتيجية مع القوات
المسلحة اللبنانية وتعزيز قدراتها
م��ن خ�لال ال��ح��وار االستراتيجي
ومساعدة حكومة لبنان في تعزيز

سلطة الدولة في الجنوب».
ول��ف��ت ال��ب��ي��ان إل��ى أنّ «بيري
أكد خالل االجتماعات على أهمية
ع�لاق��ة ال��ب��ع��ث��ة م���ع ال��س��ك��ان»،
وق���ال« :أك���دت للقادة أنّ حفظة
ال��س�لام ،عسكريين ومدنيين،
سوف يواصلون عملهم مع إبداء
االحترام الكامل للمعتقدات الدينية
والتقاليد والحساسيات الثقافية
لسكان البلد المضيف .إننا نعلق
أهمية كبيرة على عالقاتنا مع
سكان الجنوب ،وهي عالقة خاصة
ومتجذرة ،وهذا التعايش المثالي
هو المفتاح لنجاح البعثة».
كذلك التقى بيري بشكل منفصل
منسق الحكومة اللبنانية لدى
«يونيفيل» ونائب رئيس األركان
للعمليات العميد محمد جانبيه.

