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حمليات �سيا�سية

بيت العنكبوت يالحق نتنياهو
جوني منصور
ال ت��زال ح��رب تموز  2006أو كما ُيطل ِق عليها «اإلسرائيليون»
حرب لبنان الثانية ،وهي من بدايتها وحتى نهايتها عدوان «إسرائيلي»
على لبنان أرضا ً وشعبا ً وسيادة ،األكثر جدالً في أروقة السياسيين
والعسكريين ومن صانعي القرار ،وأيضا ً في الشارع «اإلسرائيلي»
العام وفي المؤسسات والهيئات البحثية واإلعالمية .بمعنى آخر ،فإنّ
هذه الحرب ُتشغل «اإلسرائيليين» أكثر من حرب  1948والتي ُيطلق
عليها «اإلسرائيليون» «حرب التحرير» ،و «حرب االستقالل».
ص��درت العشرات بل المئات من األبحاث وال��دراس��ات والمقاالت
تصب في خانة
والنقاشات والتقارير حول حرب تموز  .2006وك ّل هذه
ّ
بناء استراتيجية مستقبلية لكيفية إعادة «كرامة الجيش اإلسرائيلي» التي
ضربت في صميمها .أضف إلى ذلك أنّ ك ّل هذه األبحاث تعمل معا ً من
أجل مساعدة متخذي القرار على صقل وبلورة مشروع حرب جديدة
على لبنان ،آتية قريبا ً أو بعيداً.
وبما أنّ ذك��رى الحرب العاشرة حاضرة اآلن في وج��دان وذاكرة
اللبنانيين والفلسطينيين و«اإلسرائيليين» والعرب أيضاً ،فإننا نو ّد أن
نلقي نظرة خاطفة على األسباب الدافعة لهذه الحرب ونتائجها والعبر
المستخلصةمنها.
كان ،وأعتقد ال يزال ،مشروع «إسرائيل» بتشييد منطقة عازلة مع
لبنان ،من خالل تشكيل ح��زام بين الحدود ونهر الليطاني ،فيه أق ّل
أي عدد قليل من القرى اللبنانية ،وعدم
ما يمكن من الكثافة السكانيةّ ،
أي الجيش وطبعا ً عدم وجود
الرسمية
أي قوة أمنية لبنانية سواء
ّ
وجود ّ
المقاومة اللبنانية الممثلة بحزب الله.
ل�ك��ن ه ��ذا ال �م �ش��روع ب ��اء ب��ال�ف�ش��ل ال ��ذري ��ع ب �ه��رب ف �ل��ول الجيش
أي ج��زء أو م��رك��ب من
«اإلس��رائ �ي �ل��ي» ف��ي ع��ام  2000دون تحقيق ّ
مشروعه هذا .وعادت منطقة الجنوب اللبناني تهنأ بالهدوء واالستقرار
وتحسنت أحوالها االقتصادية والعمرانية
وزاد عدد سكان المنطقة،
ّ
والتي يمكن مالحظتها بمجرد النظر عبر الخط الحدودي في الشمال
نحو هذه القرى أو بعض منها.
من جهة ثانية ،أرادت «إسرائيل» تسديد ضربة للمقاومة اللبنانية من
خالل قصف جوي ونسف للضاحية بفترة زمنية قصيرة جدا ً لدفع
قيادة المقاومة إلى رفع الراية البيضاء .وهدف «إسرائيل» هو تجريد
أي حركة مقاومة ضدّها ،فنجحت في
األراض��ي اللبنانية من وج��ود ّ
إخراج منظمة التحرير الفلسطينية في  1982إلى تونس وتصفية عدد
من قياداتها ،وج ّرها الى مفاوضات مدريد ثم إبرام االتفاقيات المذلة
في أوسلو .وطبعاً ،لم ُترفع راية بيضاء من قبل اللبنانيين والمقاومة.
بعزل لبنان ،في ما لو ت ّم ذلك ،تنجح «إسرائيل» في تشكيل تحالف
بين لبنان والواليات األميركية وجعل لبنان يخضع إلمالءات «إسرائيل»
وأميركا .لكن وجود المقاومة ص ّعب المعادلة بشكل كبير جداً .فحاولت
تجسسية كبيرة لمعرفة تحركات
«إسرائيل» اختراق لبنان عبر شبكات ّ
حزب الله ،لكنها في هذا الميدان أيضا ً لحق بها فشل ذريع ،ونجحت
بطريق غير مباشر في خلق معارضة لبنانية داخلية للمقاومة متمثلة
بتيار المستقبل المتماثل مع سياسات الواليات المتحدة وبعض دول
الخليج ،وعلى رأسها المملكة السعودية.
إذن ،محاولة «إسرائيل» تصفية المقاومة – حزب الله – كان أحد
أبرز أهدافها ،وفي حالة تحقيق النجاح من وراء ذلك تكون «إسرائيل»
قد حققت المزيد من هيمنتها على المنطقة وفرض أجندتها السياسية
والعسكرية ،لتبقى الالعب األقوى والحارس األكبر للمنطقة.
لكن ،ما حصل في حرب تموز  2006هو العكس تماماً ،حيث إنّ
«إسرائيل» تلقت صفعات مد ّوية كضرب مواقع عسكرية «إسرائيلية»
حساسة ،وض��رب ب��ارج��ة حربية م ��ز ّودة ب��أح��دث الوسائل القتالية
التكنولوجية ...ومصداقية الرسائل التي بثّها ويبثّها أمين عام الحزب
السيد حسن نصرالله ...كلها جعلت الشارع «اإلسرائيلي» العام يميل
إلى الثقة بما يقوله ويبثه ،أكثر مما ينقله إليه سياسيّو «إسرائيل».
بعد هذا العرض السريع والخاطف لعدد من النتائج ،نميل اآلن إلى
عرض موجز لعدد من النتائج والعبر من هذه الحرب ،ومنها:
بيّنت هذه الحرب وجود خلل في المنظومة العسكرية ،في مقدّمته
التعالي والغطرسة التي أغرقت عددا ً من القيادات في الجيش لدرجة
االستهزاء بقدرات المقاومة وعدم قياسها بشكل صحيح .ومن جهة
أخ��رى ،عدم اعتياد جنود جيش «إسرائيل» على هذا النوع من القتال
ال��ذي مارسه مقاومو ح��زب الله ،نعني به قتال العصابات ،وأيضا ً
استخدام االستحكامات واألنفاق.
وال ب� ّد من اإلش��ارة هنا إل��ى التغييرات التي حصلت على العقيدة
العسكرية «اإلسرائيلية» – إنْ وجدت مثل هذه العقيدة بصورة رسمية
– أال وهي جعل الحرب في أرض العدو وإلحاق أكبر هزيمة به .لكن في
أي في حرب تموز  2006كان جزءا ً من الحرب على «أرض
هذه المرةّ ،
إسرائيل» .إذ وصلت صواريخ المقاومة إلى ما بعد بعد حيفا ،وخلقت
فزعا ً ورعبا ً شديدين في أوس��اط «اإلسرائيليين» الذين كانوا واثقين
أنّ جيشهم األس�ط��وري لن ينتكس ،بل سيقوى ويقف في مواجهة
هذه الصواريخ ...لكن هذا لم يحدث ...فكانت الحرب وألول مرة على
«أرض إسرائيل» منذ عام .1948
تحويل ال�ح��رب م��ن أرض ال�ع��دو (بالمفاهيم «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة») إلى
«إسرائيل» ،ك ّون قوة ردع جديدة على الحدود مع لبنان .ألنّ «إسرائيل»
تدرك أنه بعد عشر سنوات على هذه الحرب التي ال تريد أن تتذ ّكرها،
أنّ حزب الله يمتلك اآلالف من الصواريخ التي يمكن أن تصل إلى أي
أي موقع في «إسرائيل» على مرمى صواريخ حزب
موقع فيها .أصبح ّ
الله .وهذا في ح ّد ذاته ق ّوض نظرية «إسرائيل التي ال ُتقهر» ،و«إسرائيل
أي هجوم خارجي آتٍ عليها».
القادرة على ص ّد ّ
إذن ،هناك تغييرات نجمت عن هذه الحرب ،في منظومة االستعدادات
«اإلسرائيلية» لحالة حرب مقبلة ،وأعتقد ال محالة .حيث إنّ «إسرائيل» لن
تقفز عن هذه الحرب دون أن « ُتبيض» وجهها ولو أمام مستوطنيها...
أي تبييض سيحصل!!! الله أعلم.
لكن ّ
من جهة أخرى ،تدأب حكومة «إسرائيل» على التخلّص من شبح «بيت
العنكبوت» الذي يالحقها منذ تلك الحرب .حيث وصف السيد حسن
نصرالله الجيش «اإلسرائيلي» عند خروجه مهزوما ً في بنت جبيل عام
 2000كبيت العنكبوت للداللة على الضعف والوهن واالرتخاء وعدم
معرفة البوصلة الصحيحة .نتنياهو وقيادات عسكرية كثيرة كانت
مص ّممة في عدوانها في  2006على العودة إلى بنت جبيل وسحق بيت
العنكبوت نهائياً .لكن ذلك لم يتحقق بالمرة .لكن ،ال يزال بيت العنكبوت
ُمالحقا ًأحالم ويقظة نتنياهو وقياداته السياسية والعسكرية منذ حرب
تموز  .2006وأش��ار نتنياهو إلى ذلك في خطابه لمناسبة الذكرى
العاشرة لهذه الحرب في الكنيست «اإلسرائيلي» قبل أسابيع قليلة.
لكن هذه الرمزية في وصف الحدث ،تحمل في طياتها صناعة تخويف
وتفزيع المستوطنين بأنّ الخطر المقبل سيكون أصعب وأشرس من
السابق .فـ «إسرائيل» بثت سيناريوات تشير إلى مخططات حزب الله
باحتالل مستوطنات ومواقع عسكرية «إسرائيلية» في الجليل .بمعنى
آخر ،ألول مرة ترسم «إسرائيل» سيناريو اجتياح المقاومة حدودها مع
لبنان نحو الجليل .طبعاً ،هذا السيناريو ّ
يقض مضاجع «اإلسرائيليين»
عموماً ،وخصوصا ًالساكنين في المناطق الحدودية ،لدرجة أنهم ُتخيّل
إليهم أصوات تحت األرض...
الخالصة التي يمكننا اإلش��ارة إليها هنا إلى أنّ «إسرائيل» 2016
ليست كما كانت في  .2006وأنّ ق��درات وطاقات حزب الله تزايدت
واتسعت ترسانته الحربية وخبرته في أعقاب مشاركته الفعلية في
الحرب في سورية إلى جانب الجيش العربي السوري ودعم الطيران
الروسي .وهذه المشاركة تضاف إلى سجل تطوير قدرات حزب الله
وتعزيز مكانته في لبنان والمنطقة عموما ً كقوة مقاومة ك ّل ما يمكن أن
يؤدّي إلى زعزعة الموقف العربي الثابت بمواجهة الموجة االستعمارية
التي تقدها الواليات المتحدة بدعم وتحالف مع عدد من الدول الغربية
واألنظمة العربية الرجعية المتآكلة.
الحرب المقبلة ستكون مختلفة كلياً ،وبالتالي ما ستفرزه سيكون
مختلفا ً أيضاً ...هل ستلد األيام المقبلة فرصا ً أخرى غير الحرب...؟ هذا
ما ال يمكننا جزمه في ظ ّل الظروف السياسية والعسكرية التي تم ّر بها
المنطقة حالياً.
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عندما ي�صبح م�ستقبل �أردوغان بيد الأ�سد...
 روزانا ر َّمال
التداخل المحتوم بين الملفات اإلقليمية والدولية منذ ما
بعد ثورات «الربيع العربي» أخذ الى حسابات ومسلمات
حكمت الفترة الممتدة من العام  2011حتى اليوم ،حيث
ب��دأ ال��ح��دي��ث ع��ن إع���ادة نظر ببعض تفاصيل األزم���ات
وتداعياتها التي أرخ��ت ما يكفي من مخاطر على ال��دول
المهتمة بالديمقراطيات من جهة ،وبالتوسع السياسي
والعسكري من جهة أخ��رى ،في لحظة ب��دأت االنهيارات
تتوالى على من كانوا رأس حربة الملفات لينكفئوا تماما ً عن
ريادة المشهد .فتمثل االنهيار األول باهتزاز شديد األهمية
والدالالت تمثل بخروج بريطانيا من االتحاد االوروبي ،وهي
الدولة الحليفة الرئيسية للواليات المتحدة االميركية ،والتي
تشكل اصل الحمالت الغربية بالمنطقة واول المنضوين في
األجندة االميركية ضمن عناصر التنفيذ على ارض الواقع
لالستراتيجية االميركية ،وهي الشريك االوروبي االول في
تقاسم المكاسب السياسية واالقتصادية في المنطقة.
االه��ت��زاز ال��ذي أرخ���اه انسحاب بريطانيا م��ن االتحاد
االوروبي يحتاج تدقيقا ً مطوال ً عن خلفيات هذا الشرخ الذي
حصل بين الغرب وواشنطن ضمنيا ً بالحسابات واألولويات
الذي يعتبر مؤشرا ً اساسيا ً على بدء اهتزاز تركيبة الحلف
االميركي الغربي مقابل تماسك الحلف الروسي ــــ الصيني
ــــ االيراني ــــ السوري ،ومنذ لحظة التصويت على خروج
بريطانيا من االتحاد األوروب��ي بدأت مالمح التغيير الذي
يجري داخل الحلف االميركي ،وأطلقت معه صفارة إنذار
التفكك الذي يحيط بأركان هذا الحلف؛ وتركيا التي عاشت
ليلة ان��ق�لاب دقيقة أن��ذرت باقتراب الخطر اليها بسبب
السياسة التركية الخارجية وانعكاساتها على الداخل ،وما
األزمة مع روسيا إال ترجمة لهذا االنغماس الذي جعل من
مركز تركيا اإلقليمي نقطة تكاد تتضاءل قدراتها بعدما تقلص

منطقها من منطق الداعي للتوسع السياسي ونشر ثقافة
حزب العدالة التنمية من فلسطين في حركة حماس ومصر
عبر حزب الحرية والعدالة وتونس عبر حزب النهضة حتى
ليبيا .وهي كلها امتدادات للحزب الحاكم في تركيا والذي
توقفت حظوظه باالمتداد منذ لحظة الثبات ال��ذي عاشه
النظام السوري وال يزال.
يتحدث رئيس وزراء تركيا عن نيات التوصل لح ّل االزمة
السورية ،وهي ما يرى فيها حالً ضروريا ً بعد المفترقات
التي عاشتها تركيا مع الدول الجارة ،فيقول إنّ دمشق بدأت
تدرك خطر األك��راد وإنّ بالده ستضطلع بدور أكثر فعالية
في التعامل مع األزمة السورية حتى ال تنقسم البالد .ازمة
االكراد التي يتحدث عنها يلدريم باتت اله ّم التركي األكبر في
ما يتعلق بمجمل األزمة ،والدولة الكردية التي عاش االكراد
من العراق حتى سورية بدوامة السعي للحصول عليها،
فاستغلوا واس ُتغلوا من الجوار والعالم عند ك ّل مشروع
توسعي مستجدّ.
يتحدّث يلدريم عن سورية وفي عمق رسائله قلق شديد
من مجاهل الملف الكردي المدعوم من واشنطن اليوم التي
تساعد بشكل علني على حياكة مفاصله وتحديد أطر دخوله
المفاوضات الدولية من دون أن يكون ملفا ً بيد تركيا كما
كانت تطمح ،يؤكد الرجل من أنّ «النظام السوري فهم أنّ
البنية التي يحاول األكراد تشكيلها في شمال سورية بدأت
تشكل تهديدا ً لدمشق أيضاً» ،وكأنه يضع نقطة مشتركة بين
تركيا وبين سورية للبناء عليها لمرحلة مقبلة ،فكيف يمكن
ان يجتمع الطرفان على فكرة أهمية االتحاد من أجل التوصل
لح ّل األزمة الكردية في هذا الوقت الدقيق وكيف يمكن أيضا ً
اعتبار حديث يلدريم خارج التح ّول او التموضع التركي
الجديد؟ «وح��دة سورية» هي كلمة الس ّر التي خرجت من
موسكو بعد لقاء بوتين واردوغان ،وخرجت من انقرة بعد
لقاء ظريف بأردوغان ايضاً .وها هو يلدريم يؤكد على هذا
مع فارق التقارب مع الحساب السوري بالمهمة.

الجزء الها ّم من كالم يلدريم يناقضه التمسك بضرورة
التعاون مع دمشق من أجل إيجاد ح ّل لالزمة الكردية كما
قال ،وهو الجزء الذي يتحدث فيها عم مصير األسد فتبدو
تركيا مستعدة للمزيد من التقدّم بالموقف تجاه الرئيس
السوري لوال بعض ماء الوجه الضروري حفظه .فالتغيير
التركي التدريجي لم يعد تحليالً او حسابا ً مفترضاً ،بل
أصبح واقعا ً منذ لحظة التقدم التركي نحو روسيا لتصحيح
الخلل الذي أعقب سقوط الطائرة وإع��ادة المياه ليس إلى
نقطة ما قبل عملية إسقاط الطائرة ،كما بدا للبعض ،إنما
إل��ى أبعد منها بكثير حيال سورية ،وق��د ب��دا ه��ذا واضحا ً
بالتصريحات التركية «المباشرة» منذ تاريخ الزيارة وم ّد يد
التعاون التركي مع روسيا وايران لح ّل األزمة.
تأكيد تركيا بلسان يلدريم بأنها تقبل ببقاء الرئيس
السوري بشار األسد رئيسا ً مؤقتا ً لكن من دون ان يكون له
دور في القيادة االنتقالية وفي مستقبل البالد يفتح الباب
بعد التمسك الشديد بضرورة التعاون التركي السوري
بشأن ملف االك��راد .وم��ا قاله يلدريم عن يقين دمشق انّ
الدولة الكردية باتت خطرا ً عليها وهو القاعدة المشتركة التي
تكشفها انقرة لدمشق على سؤال عن مصير حزب العدالة
والتنمية في تركيا أص�لاً ،فهل انّ للحزب مصيرا ً مطمئنا ً
في مستقبل تركيا؟ هل يستطيع الحزب تخطي مأزقه دون
النظام السوري الحالي حصراً؟
يدرك اردوغان وفريقه تماما ً أنهم غير قادرين على اعادة
التوازن بدون الرئيس السوري بشار األسد ومساعدته في
أزمة األك��راد اوال ً وما يتيحه التأقلم مع وج��وده من عالقة
جيدة بروسيا تحافظ على التوازن االقتصادي ،ويدركون
ايضا ً انهم يجهلون مصيرهم في مستقبل تركيا بعد محاولة
االنقالب المدعوم اميركياً ،حسب المعلومات والمرفوض
روسياً ،فيصبح السؤال عن مصير اردوغ��ان في مستقبل
تركيا ب��دون األس��د ب��دال ً من ال��س��ؤال عن مصير األس��د في
سورية!

أكد مسؤول رفيع
أي طرح
سابق أنّ ّ
لقانون انتخابي
جديد لن يكون له
مجال للنقاش على
أي مستوى ،سواء
ّ
في الحكومة أو في
المجلس النيابي أو
في هيئة الحوار،
إذا لم يكن قائما ً
على النسبية ،مهما
كان شكل الدوائر
االنتخابية وحجمها،
مشيرا ً إلى أنّ
اعتماد النسبية بات
المخرج الوحيد من
االستعصاء القائم
على المستويات
الرئاسية والنيابية
والحكومية.

تلوث مياه نهر الليطاني
ا�ستقبل وفداً من منفذية البقاع الغربي عر�ض معه التطورات وم�شكلة ّ

حردان :للتعامل بحزم مع الخروق «الإ�سرائيلية» في مزارع �شبعا ب�إ�صرار الحكومة
على قرار من الأمم المتحدة يدين الخروقات ويُح ِّمل العدو الم�س�ؤولية الكاملة عن التداعيات
تلوث مياه الليطاني يتطلب معالجة �سريعة وطارئة
ّ
ّ
ونحذر من � ّأي ا�ستهتار في معالجة م�شكالت خطيرة لها
ت�أثير مبا�شر على حياة النا�س

عمق الأزمة وطريق
العوامل الطائفية والمذهبية ُت ِّ
الخروج منها بقيام دولة مدنية عادلة وقادرة ي� َّؤ�س�س لها
بقانون انتخابات يعتمد الن�سبية والدائرة الواحدة

 ...ومتسلما ً الدرع التقديرية من المنفذ العام

حردان مستقبالً وفد منفذية البقاع الغربي في «القومي»

ت�صب في
طاولة الحوار ت�ستطيع اجتراح الحلول التي
ّ
م�صلحة لبنان �شرط �أن تتوافر لدى الأفرقاء الإرادة
ال�صادقة لإخراج البلد من الأزمات
شدّد عضو المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان على ضرورة التعامل بحزم حيال الخروق واالعتداءات التي ينفذها
العدو «اإلسرائيلي» في مزارع شبعا ،وأن تترجم الحكومة اللبنانية هذا الحزم،
باإلصرار على قرار من األمم المتحدة يدين بشدة الخروقات «اإلسرائيلية»
ويُحمِّل العدو كامل المسؤولية عن ك ّل التداعيات ،إن لم ين ِه هذا العدو احتالله
لألجزاء التي يحتلها ،ويتوقف عن ممارساته العدوانية وانتهاكاته المستمرة
للسيادة اللبنانية.
وقال حردان أمام وفد من منفذية البقاع الغربي زاره أمس في دارته بضهور
الشوير ،إنّ االعتداءات والخروق «اإلسرائيلية» على محور منطقة شبعا ،هي
أعمال عدوانية ال ب ّد من مواجهتها ،وهذه العدوانية لن تضعف إرادة اللبنانيين
ولن توهن عزائمهم ،بل ستزيدهم إص��رارا ً على التشبُّث بأرضهم والدفاع
عنها ومضاعفة النضال من أجل تحرير األجزاء اللبنانية المحتلة ،مهما غلت
التضحيات.
وأكد حردان أنّ أبناء المناطق التي تتع ّرض لالعتداءات «اإلسرائيلية» ،ليسوا
وحدهم في هذه المواجهة المباشرة مع العدو ،بل هناك معادلة ثابتة راسخة،
هي معادلة الجيش والشعب والمقاومة ،وهي في جوهرها معادلة ردع وقوة
قادرة على أن تحمي لبنان واللبنانيين من الخطر الصهيوني.
مؤسسات الدولة بأن تتح ّمل مسؤولياتها اإلنمائية والرعائية
وإذ جدّد مطالبته ّ
تجاه المناطق اللبنانية كافة وأهلها ،ال سيما الجنوبية منها ،اعتبر حردان أنّ
نأي هذه المؤسسات الرسمية عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها ،يفاقم األزمات
والمشكالت على اختالفها ،ويزيد األوضاع االقتصادية واالجتماعية والمعيشية

مواجهة الإرهاب والتطرف واجب قومي ونحن نقوم بهذا
الواجب ونقدّ م الت�ضحيات وال�شهداء جنب ًا �إلى جنب مع
الجي�ش ال�سوري والقوى الحليفة ونحقق انت�صارات متتالية

تردياً ،لذلك ،لم يعد جائزا ً هذا النأي الرسمي الذي يُترجم إهماال ً وعدم اكتراث
بمصالح الناس وهمومهم ومعاناتهم ،وهذا نهج يُض ّر بالمصلحة الوطنية العليا
التي تتطلب خطوات جادّة لتثبيت المواطنين في مناطقهم وتحصين وتعزيز
صمودهم.
ولفت حردان إلى أنّ هناك مشكالت كبيرة تواجه اللبنانيين ،وأبناء البقاع
عموما ً يواجهون مشكلة صحية وبيئية خطيرة ،تتمثل بتل ّوث مياه نهر الليطاني.
وهذه المشكلة تتطلب معالجة سريعة وطارئة من قبل مؤسسات الدولة ،ألنها
تشكل مصدر خطر يهدّد آالف المواطنين ،محذرا ً من أيّ استهتار أو مماطلة أو
تباطؤ في معالجة مشكالت خطيرة لها تأثير مباشر على حياة الناس.
وتابع مخاطبا ً الوفد :نتفهّم جيدا ً صرخة الوجع التي تعبّرون عنها ،وهي
صرخة محقة وموضوعية ومشروعة بوجه المعنيين ،لذلك ندعم موقفكم الذي
يطالب بح ّل مشكلة تل ّوث مياه الليطاني ،وندعوكم إلى تصعيد هذا الموقف
من خالل التواصل مع الهيئات والمؤسسات الحزبية واألهلية واالجتماعية
والثقافية ،خصوصا ً البلديات ،من أجل إسماع صوتكم وتشكيل قوة ضاغطة
تدفع باتجاه ح ّل هذه المشكلة.
وعن األوضاع السياسية في لبنان والكالم عن انسداد األفق أمام الحلول،
أشار حردان إلى أنّ لبنان يعيش أزمة سياسية حادّة ،تتع ّمق نتيجة عوامل
طائفية ومذهبية ،لذلك نرى أنّ طريق الخروج من األزم��ة ،هو بالعمل الجا ّد
المؤسسة لهذه األزمة ،وقيام دولة مدنية عادلة
الذي يؤدّي إلى انتفاء العوامل
ِّ
يؤسس لها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنجاز سائر االستحقاقات،
وقادرةِّ ،
وبقانون انتخابات نيابية على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية

واالنتخاب من خارج القيد الطائفي ،وبسلسلة تشريعات وطنية ال طائفية،
وبتطبيق الدستور.
وشدّد حردان على أنّ ك ّل القوى السياسية في لبنان معنية ومطالبة ببذل
الجهود للوصول إلى تفاهمات وطنية ُتنهي األزمة السياسية ،وفق اآلليات
والتمسك بثوابت لبنان وخياراته الوطنية،
الضرورية واألولويات الوطنية،
ُّ
تصب
ونحن نرى أنّ طاولة الحوار الجامعة ،تستطيع أن تجترح الحلول التي
ّ
في مصلحة لبنان واللبنانيين ،شرط أن تتوافر لدى ك ّل األفرقاء ،اإلرادة والنوايا
الصادقة إلخراج البلد من أزماته ومشكالته.
وأكد حردان أنّ لبنان يواجه تحديات عديدة ،أبرزها الخطر الصهيوني الدائم
والخطر الذي تمثله المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،وأنّ مواجهة التحديات
وتتجسد بالعمل من أجل تحصين استقرار
واألخطار تقع على عاتق ك ّل القوى،
َّ
لبنان وحماية سلمه األهلي ،وعدم عرقلة وتعطيل مسار الحلول المطلوبة.
وختم حردان ،مشيرا ً إلى أنّ االرهاب الذي يضرب في المنطقة ،وخصوصا ً في
سورية والعراق ،هو صناعة «إسرائيلية» ـ أميركية ،وهو أداة تنفيذية لمشروع
تدمير بالدنا وتفتيتها .لذلك ،فإنّ مواجهة اإلرهاب والتطرف واجب قومي ،ونحن
نقوم بهذا الواجب ،ونقدّم التضحيات والشهداء ،جنبا ً إلى جنب مع الجيش
السوري والقوى الحليفة ،وعلى األرض نحقق مجتمعين انتصارات متتالية
على اإلرهاب.
وكان منفذ عام البقاع الغربي الدكتور نضال منعم ،تحدث باسم الوفد عن
المؤسسات ومناقبيته القومية،
قدوة حردان في مسيرة المقاومة والنضال وفي
ّ
وقدّم له درعا ً تقديرية عربون وفاء.

مجل�س �أمناء جامعة المنار يولم على �شرف وزير التربية

كرامي :ليجتمع عون وفرنجيه ويتوافقا على رئي�س
بو�صعب لمقبل :ال تتحمل �أمر ًا لن ين�صفك به التاريخ
أولم رئيس مجلس أمناء جامعة المنار ـ مؤسسة رشيد
كرامي للتعليم العالي الوزير السابق فيصل كرامي ،لضيف
احتفال تخرج طالب الجامعة للعام  2016وزي��ر التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب في طرابلس.
بداية ،ألقى كرامي كلمة تطرق فيها إلى االستحقاق الرئاسي،
فقال« :لدينا مرشحان معلنان للرئاسة( ،رئيس تكتل التغيير
واإلص�ل�اح» النائب العماد ميشال ع��ون والنائب سليمان
فرنجية .واالثنان صديقان وحليفان وجديران .وأنا من الفريق
السياسي ال��ذي يلتزم بتأييد ع��ون ،وأن��ا أيضا ً من الفريق
السياسي الذي يتمنى تأييد فرنجية .ولن أقع في التمييز
بينهما .أقول فقط ،إنّ الكرة ليست عند هذا الدولة اإلقليمية
أو تلك ،وليست أيضا ً عند حزب الله أو تيار المستقبل ،الكرة
عند عون وفرنجية .وأدعوهما علناً ،باسم المحبة والصداقة

واإليمان بجدارتهما ووطنيتهما ،أن يجتمعا ويتحاورا ويتفقا،
وأن يكون لدينا رئيس جمهورية خالل أيام .قد تقولون أنها
أعجوبة ،لكن هذه األعجوبة يمكن أن تتحقق إذا أراد لها أن
تتحقق هذان الرجالن».
ولفت إلى أنّ «طاولة الحوار الوطني ،والحوارات الجانبية
األخرى التي ترافقها ،صارت «علب بنادول» منتهية الصالحية.
فلنذهب بجرأة وثقة إلى النسبية ،وليكن كل لبنان موجودا ً في
برلمان ،فهكذا يبدأ الوطن الحقيقي».
ثم تحدث بوصعب فقال« :عن أي حكومة نتحدث عنها وفي
آخر جلسة طرح ملف التعيينات األمنية مع العلم أننا قمنا منذ
أشهر عدة بتعيين  3أعضاء بالمجلس العسكري ،وتفاهمنا
عليهم وف��ق القانون والدستور ،وف��ي آخ��ر جلسة لمجلس
الوزراء طرح موضوع التمديد للواء محمد خير واعترضنا على

التمديد ،مع العلم أنه ليس هو الشخص المستهدف ويمكن أن
يبقى في منصبه كرئيس الهيئة العليا لإلغاثة ،لكنّ التعيين في
المجلس العسكري هذا يجب أن يخضع للدستور ،ووصلنا إلى
موضوع التعيين جاء وزير الدفاع (سمير مقبل) وبمسرحية
جاهزة وفاشلة ليقول أن لدينا شغور ،ويجب أن نعيين ،وت ّم
طرح  3أسماء ،وبإخراج عاطل لم يُصر إلى التصويت على هذه
األسماء».
وتوجه إلى مقبل بالقول« :ال تتحمل أمرا ً لن ينصفك التاريخ
به ،وال تكن غطاء ألحد ومن المعيب أن تستخف بعقول الوزراء
والشعب ،فالحكومة التي ال تحترم نفسها ال أحد يحترمها،
والخطيئة التي حصلت بتخطي الحكومة للقوانين والدستور
يدفعنا للقول اننا لن نسكت على هذه الحكومة ،ولدينا خيارات
كبيرة وندرسها ،والذي يحصل لن يمر مرور الكرام».

يازجي :الم�سيحيون
جزء من هوية ال�شرق
أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنا
العاشر يازجي «العيش الواحد والمشترك،
وط��ي��ب ال��ع�لاق��ة ال��ت��ي تجمع المسيحيين
والمسلمين في الشرق».
ك�لام البطريرك ج��اء في معرض جولته
على أماكن وكنائس ع��دة في إط��ار الزيارة
التي يقوم بها لبولونيا .حيث زار غبطته
برفقة متروبوليت وارسو وسائر بولونيا سابا
كنيسة الثالوث األقدس في هاينوفكا وكنيسة
القديس نيقوالوس في بياووفجا.
وأوض��ح حقيقة ما يجري من أح��داث في
سورية ،ناقالً «ص��ورة صادقة لما ي��روج له
في الشرق وفي سوريا تحديداً» .وقال« :إنّ ما
يجري من إرهاب هو غريب عن ماضي الشرق
األوسط وحاضره ،وغريب أيضا ً عن ماضي
العالقة المسيحية ـ اإلسالمية فيه وجوهرها
وحاضرها» ،مشدّدا على أنّ «المسيحيين
هم ج��زء من هوية الشرق وأنهم باقون في
أرضهم».

