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يازجي يتفقد المطرانيات والكنائ�س في حم�ص

يازجي خالل تفقده إحدى كنائس حمص
زار بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق
ل��ل��روم األرث��وذك��س يوحنا العاشر
يازجي مدينة حمص ،وجال على دور
المطرانيات والكنائس متوقفا ً عند دار
المطرانية حيث أقام صالة ابتهالية
في كاتدرائية األربعين شهيداً.

ث��م تفقد ي��ازج��ي دي���ر القديس
إليان الحمصي وكنيسة أم الزنار
للسريان األرثوذكس وكنيسة سيدة
السالم للروم الكاثوليك والكنيسة
اإلنجيلية ودير اآلباء اليسوعيين -
حيث أقام صالة من أجل راحة نفس

األب فرانسيس ،وزار أيضا ً كنيسة
القديس جاورجيوس وكنيسة مار
م���ارون ل��ل��م��وارن��ة وكنيسة سيدة
النجاة للسريان الكاثوليك.
وفي نهاية جولته التقى يازجي
محافظ حمص طالل البرازي.

الحرب على االنتخابات الرئا�سية
 تركي حسن*
لم يعد خافيا ً على أحد أن الحرب على سورية ليست
حربا ً عسكرية فحسب ،وليست حربا ً إلسقاط رئيس
��رب إلس��ق��اط ال��دول��ة والمجتمع ،فما
ون��ظ��ام ،ب��ل ه��ي ح ٌ
أن تحقق ال��ق��وات المسلّحة ان��ت��ص��ارا ً و ُت��ل��ح��ق الهزائم
بأدواتهم اإلرهابية في الداخل في مواقع متعددة حتّى
ُيس ّعر الغرب حمالته اإلعالمية والنفسية والدبلوماسيّة
والسياسية واإلي��ع��از ألداوت���ه بفتح م��ع��ارك ف��ي مواقع
أخرى بدع ٍم مباشر «إسرائيلي» وتركي وخليجي لتشويه
هذه اإلنجازات أو الح ّد من آثارها ورفع معنوياتهم .فمن
إنجاز اتفاق حمص إلى معركة نوى التي ضربت قواتنا
السوري،
فيها المخلب «اإلسرائيلي» الناشب في الجسد
ّ
طيب جديد» على حدود الجوالن،
وحلمه بإقامة «ج��دا ٍر ٍ
إلى معارك درعا ،إلى إنجاز فك الحصار عن سجنٍ تح َّول
والسجان
السجين َّ
إلى رم ٍز للحرية ،قاتل فيه ولسنة كاملة َّ
حثالة العالم ،أولئك اإلرهابيين الذين حاصروه وأمطروه
بالقذائف وال��ن��ي��ران .وتتالت عليه الهجمات اإلرهابية
والسيارات المفخخة القتحامه ،وقطعوا عنه الغذاء والماء
والدواء .وتتجه قواتنا اآلن إكمال طوق حلب عبر القوس
الشمالي لقطع األوردة التي تضخ لإلرهابيين سبل
استمرارهم عبر الحدود التركية .زد على ذلك اإلنجازات
في غوطة دمشق الشرقية وريف الالذقية.
ربح السوريون معركة إسقاط القرار إلحالة سورية
على المحكمة الجنائية ال��دول��ي��ة عبرالفيتو ال��روس��ي-
الصيني المزدوج الرابع في مجلس األم��ن .وكان حلف
ال���ع���دوان ي��ري��د م��ن��ه ال��ت��ع��وي��ض ع��ن ه��زائ��م��ه الميدانية،
ونتجه اآلن الى معركة المحافظة على مؤسسات الدولة
وشرعيتها التي عجز الغرب عن إسقاطها خ�لال ثالث
سنوات عبر االستحقاق الدستوري في إجراء االنتخابات
الرئاسيه .هنا يبرز سؤاالن كبيران:
األول :ل��م��اذا ال ي��رغ��ب ح��ل��ف ال���ع���دوان ف��ي إج���راء
االنتخابات في موعدها؟
الثاني :لماذا يص ُّر السوريون على إجراء االنتخابات
في موعدها المحدد .وما إمكان إجرائها في ظل الظروف
الميدانية الراهنة؟
وللجواب عن السؤال األول يقول البيان األخير لما
يس ّمى «مجموعة أصدقاء سورية» في لندن« :إننا ندين
إجراء هذه االنتخابات ألنها إهانة ومهزلة وتزوير ونطالب
بتأجيلها والذهاب إلى مؤتمر جنيف مجددا ً إلنجاز حل
سياسي لألزمة السورية» ،ويعددون أسباب وقوفهم
ضدها على هذا النحو:
 - 1عدم قدرة بعض السوريين على المشاركة بسبب
الظروف األمنية أو مغادرتهم القطر.
يتناسب مع
 - 2إج��راؤه��ا وف��ق قانون لالنتخابات
ُ
دستور النظام.
ُ
تخالف بيان جنيف.1
-3
 - 4انتخابات أح��ادي��ة الجانب ألنّ المعارضة لن
تشارك فيها.
ردّدت معارضة الخارج األسباب نفسها إذ ال تملك من
نفسها إالّ بما ُيملى عليها.
أما معارضة الداخل فتقسم ثالثة اتجاهات:
 - 1هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي وتيار
بناء الدولة اللذين قاطعا االنتخابات ُّ
ترشحا ً وانتخاباً،
وس��ب��ق أن قاطعا ان��ت��خ��اب��ات مجلس الشعب واإلدارة
المحليّة متذرعين باألسباب اآلتية:
ا -إلجرائها في ظ��روف ال��ص��راع المسلح ،وبالتالي
هناك جزء من الشعب لن يشارك في الداخل والخارج.
بُ -تجرى وفق الدستور الذي يناسب معايير الحكومة
الحالية.
ج -إجراؤها في هذا الوقت يفقدها المراقبة الحيادية.
د -يخالف بيان جنيف.1
هذا يتطابق مع بيان أصدقاء سورية .لكنني أعتقد أن
السبب الحقيقي لمقاطعتهما أنهما يتماهيان الى حد كبير
مع المعارضة الخارجية  ،وما زاال يراهنان على الحل
الخارجي وأوراقهما كلّها في سلة الغرب ،ويعتقدان أنه
يعطي المشروعية.كما أن االنتخابات تع ّريهما وتكشف
حجمهما الحقيقي ف��ي ال���ش���ارع ال���س���وري ،ول���و كانا
صادقين لقاال نريد المشاركة في هذه االنتخابات ونرغب
معياري الحرية والنزاهة.
في التحقق من تطبيق
ّ
��دع الذي
 - 2جبهة التغيير والتحرير :رغ��م ال��ت��ص ُّ
أصابها في الفترة األخيرة في انسحاب الحزب السوري
القومي االجتماعي (علي حيدر) منها ،كانت ترغب في
التأجيل لفترة محددة ريثما يتم إنجاز تسوية سياسية عبر
حوار وطني داخلي و«بمن حضر» ُيجرى بعده االستحقاق
ال��رئ��اس��ي .علما ً أن هناك مكونات سياسية أخ��رى فيها
ستشارك في االنتخابات وأصدرت بيانات بذلك.
 - 3معارضة داخلية لقوى سياسية متنوعة ومتعددة
أعلنت عن مشاركتها وأهمها الحزب السوري القومي
االجتماعي.
 إن��ن��ي م��ت��أك�� ٌد م���ن أن ال���ق���وى اإلره���اب���ي���ة ال تؤمنباالنتخابات وتعتبرها ُكفرا ً وقد أُوكلت لها مهمة تعطيلها
عبر أعمالهم اإلرهابية لثني المواطنين عن المشاركة فيها.
وأعتقد أن قوى العدوان ومن اصطف في موقفهما تعطيالً
أو مقاطعة هدفه األساسي أن نذهب إلى الفراغ ،فلو أراد
هؤالء حالً سياسيا ً فقد مضى على بيان جنيف عامان
ول��م نتقدم خطو ًة في ه��ذا الحل وسنمضي إل��ى تقطيع

الوقت لنصل إلى الفراغ في الرئاسة والحكومة ومجلس
الشعب والبلديات ،ونصبح دولة فاشلة .هنا يتقدم بند
هيئة الحكم اإلنتقالي ليأخذ مشروعيته وليكون بديالً من
جميع السلطات.
لإلجابة عن السؤال الثاني:
يص ُّر السوريون على إجراء االنتخابات حرصا ً على
السوري
استمرارية قيام الدولة ومؤسساتها .فالمواطن
ُّ
يتصف بوطنيته العالية وتعلّق ُه بالدولة كظاهر ٍة اجتماعية
إذ قدَّمت إليه خالل نصف قرن حوامل بدأ اآلن يص ُّر على
التمسك بها لشعوره بخطر فقدانها وهي:
شعبي ،من خالل تم ُّثل السوريين
 - 1شبكة أمانٍ
ّ
للفكر ال��ق��وم��ي وال��وط��ن��ي ال��ع��اب��ر ل��ل��ط��وائ��ف والمذاهب
واألعراق والمناطق الذي حمتهم من أخطار االنزالق في
حروب أريدت لنا وخطط لها.
 - 2الوعي الجمعي للسوريين يكتنز ما حققته الدولة
في األمن االجتماعي واالقتصادي والخدمتي والغذائي
والتعليمي والثقافي والنقلة النوعيّة في حياة السوريين.
 - 3الشعور العالي اآلن بخطر نسف اإلنجازات
الشعبيّة للشعب السوري ،نتيجة الحرب التي يشنّها عليه
حلف العدوان
 هنا ال ب َّد لي من التذكير بأن الدولة لم تنسحب منمسؤوليتها طوال فترة العدوان .ونحن في العام الرابع
وال تزال الدولة تقدِّم:
أ-الرواتب لسائر العاملين في الدولة والمتقاعدين،
أول كل شهر ،ومن دون تأخير.
ب -تقدم ال��دول��ة رب��ع مليون طن طحين شهريا ً في
السعر المقنن ( 9ل.س .لكيلو الخبز) في حين أن كلفته
الحقيقية  70ليرة تقريباً ،وبلغة األرق��ام تخس ُر الدولة
(تعطي لمواطنيها)  181مليار ليرة في الخبز.
ج -تقدم ال��دول��ة  35أل��ف طن سكر ومثله في الر ّز
بسعر م��دع��وم ( 25ل.س) وف��ي لغة األرق���ام يعني 7
مليار ليرة.
د -تقدم الدولة دعما ً في الطاقة والمشتقات النفطية
للمواطنين  ،بلغ في الربع األول من هذا العام  146مليار
ليرة.
ه  -إل��زام��ي��ة ومجانية التعليم ومجانية االستشفاء
والعالج والدواء ،وغير ذلك الكثير.
هنا تبرز حاجة المواطن أن يخاف على مؤسسات
الدولة وكيانها عبر صفتين األول��ى الوطنيّة السور ّية،
والثانية حاجته إل��ى استمرارية ال��دول��ة ،أي أن��ه سوف
يذهب االنتخابات شعورا ً بعاطفة االنتماء ،وعقالً نتيج ًة
حاجته إليها.
لكن هل تستطيع الدولة إجراءها في الظروف الراهنة؟
في اإلجابة أذهب إلى لغة األرقام:
المسجل ف��ي 2011/1/1
ع���دد س��ك��ان س��وري��ةّ
هو 23.695مليون نسمة منتشرون في مساحة 45
في المئة من الجغرافيا السور ّية والباقي بادية .بينهم
في الخارج للعمل واإلق��ام��ة  3.1مليون ،معظمهم في
لبنان واألردن والخليج ،و ُيحسبون اآلن ضمن أرقام
الالجئين في الخارج.
أكتر من  85في المئة من المواطنين السوريين فيال��داخ��ل يعيشون ف��ي المناطق اآلم��ن��ة حيث يقيمون أو
هم نزحوا إليها في مراكز اإلي��واء أو بين أهلهم وسآتي
بمثالين فحسب:
 يحتضن الساحل السوري نحو مليوني مهجر منحلب وإدل��ب وحماه وحمص ،وتحتضن مدينة حماه
ذات الـ 800ألف نسمة  900ألف نسمة من حلب وريف
الشمالي من المناطق
إدلب وريف حمص وريف حماه
ّ
الساخنة.
رتبت الدولة لجميع السوريين إمكان المشاركة في
حقهم وواجبهم في االنتخابات ،ألن القطر دائرة انتخابية
واحدة وال خطورة أمنية في المشاركة ،فاإلرهاب يضرب
بطاقته القصوى من دون النظر الى االنتخابات .وأدرك
أنه سيحاول ببعض السيارات المفخخة أو االنتحاريين،
وتحسبت الدولة لذلك .أم��ا ما يثار ح��ول النازحين في
ّ
ّ
فضخم عددهم من الحكومات (وال أقول
مخيمات اللجوء
ال��دول) المضيفة لسببين ،األول تس ّول تلك الحكومات
واستجداء األم��وال من المحافل الدولية ،والثاني لهدف
سياسي ولطرح الموضوع كمشكلة إنسانية واستثمارها
سياسيا ضد الدولة السور ّية.
في كل األحوال ،إلى َمن يحاول الطعن في شرعية هذه
االنتخابات أقول:
من يعطي الشرعيّة هو الشعب السوري وح��ده ،وإن
كنا نذهب الى انتخابات رئاسية بهذا الشكل للمرة األولى
في تاريخ سورية.
��وري أخ��اط��ب أخ��وت��ي وأخ��وات��ي السوريين،
وك��س ّ
لألسباب ال��ت��ي ذك��رت��ه��ا ،ب��أن علينا أن ن���ؤدي الواجب
بذهابنا إلى صناديق االقتراع وعدم اعتبار أن المعركة
محسومة لمصلحة م��رش��ح بعينه ألن��ه األوف���ر حظاً،
ما يدفعنا إل��ى االستكانة .فلنسبة المشاركة أهميتها
بقدر أهمية االنتخابات ندفعها في وجه من يشكك في
صحة التمثيل .فهل نساهم مع أعدائنا من حيث ال نقصد
بالعزوف عن أداء واجبنا .فلنذهب ولننتخب ،ومن ال
يرغب في أي من المرشحين ليضع ورقة بيضاء .فإلى
صناديق االقتراع في الثالث من حزيران.
 باحث في الشؤون االستراتيجية

مقبل يبحث تح�ضيرات
م�ؤتمر روما
التقى نائب رئيس الحكومة
وزي���ر ال��دف��اع سمير مقبل في
مكتبه ف��ي ال�����وزارة ،السفير
اإليطالي جيوسيبي مورابيتو
يرافقه الملحق العسكري في
السفارة.
وأوض����ح مقبل أنّ البحث
ت���ن���اول ال��ت��ح��ض��ي��ر للمؤتمر
المقرر عقده في السابع عشر
من ح��زي��ران المقبل في روم��ا،
وال��م��خ��ص��ص ل��دع��م الجيش
اللبناني ،ويشارك فيه أكثر من
 38دول��ة وع��دد من المنظمات
ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل�لأم��م
المتحدة.
وأض����اف« :ه��ن��اك اجتماع
عقد على مستوى الخبراء في
العاشر م��ن نيسان المنصرم
تمهيدا ً لهذا المؤتمر ،ولتحديد
حاجات المؤسسة العسكرية،
وسبق لدول مشاركة أن أعربت
عن استعدادها لدعم الجيش
ومساندته وتلبية حاجاته».

زعيتر :الحكومة تمار�س �صالحياتها الد�ستورية
والمطلوب انتخاب رئي�س ب�أ�سرع وقت
أشار وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر إلى
أنّ «ال��دس��ت��ور ح��دّد صالحية مجلس ال���وزراء القيام
بصالحيات رئيس الجمهورية ،وعندما يكون الدستور
واض��ح��ا ً وصريحا ً ال يُعتبر خرقا ً للميثاقية ،ألنّ من
واجب مجلس ال��وزراء االجتماع والقيام بدوره لتأمين
مصالح البلد والناس ،والمجلس النيابي أيضا ً عليه
واجب االجتماع والتشريع ،وما يقال عكس ذلك يوضع
في خانة الموقف السياسي» ،داعيا ً إلى انتخاب رئيس
للجمهورية «بالسرعة القصوى».
وقال زعيتر خالل حديث تلفزيوني« :ال شك أنّ المواقف
التي ُتتخذ من خ�لال تعطيل المؤسسات الدستورية
والمجلس النيابي وح��ض��ور الجلسات التشريعية،
توضع في خانة المواقف السياسية ،وال عالقة لها
إطالقا باألصول الدستورية ،ألنّ النصوص الدستورية
والقانونية والنظام الداخلي يرعى هذه األعمال ،وال رابط
بينهم وبين المواقف التي تتخذ من بعض الكتل النيابية
والسياسية ،أو حتى ال��ذي يحاول في بعض األحيان
االجتهاد في تفسير الدستور» ،مشيرا ً إلى أنّ «النصوص
واضحة والعمل التشريعي واجب على النواب».
وفي موضوع الميثاقية المطروحة تزامنا ً مع شغور
مركز رئيس الجمهورية ،لفت إلى أنّ «ه��ذا الموضوع

زار �أر�سالن وقباني مودع ًا

ركن �آبادي :الكيان ال�صهيوني
هو العدو الوحيد
رأى السفير اإليراني في لبنان غضنفر ركن آبادي «أنّ القضية الفلسطينية
والمقاومة في وجه االحتالل «اإلسرائيلي» في لبنان وفلسطين هما من أعدل
القضايا في العالم».
و خالل زيارته رئيس الحزب الديمقراطي النائب طالل أرسالن في دارته في
خلدة في إطار جولته الوداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية ،ن ّوه ركن
آبادي :بمواقف أرسالن «اإليجابية من أجل تعزيز الوحدة الوطنية التي تصب
في مصلحة االستقرار ودوره في ترسيخ العالقات بين الجمهوريتين اللبنانية
واإلسالمية ،ووقوفه إلى جانب المقاومة في وجه العدو «اإلسرائيلي» ،وهذا ما
تعتبره الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من أهم القضايا العادلة التي أدرجت في
دستور الجمهورية اإلسالمية ،وهو ما يح ّتم علينا الوقوف إلى جانب المظلومين
والمستضعفين في أرجاء العالم».
و قال أرسالن« :نقدر الدور المميز والنشاط الدائم والرعاية المطلقة واألثر
العميق ال��ذي سيتركه السفير ركن آب��ادي في تطوير العالقات اللبنانية -
اإليرانية وترسيخها وتعزيزها في كل المجاالت ،ونث ّمن الدور الذي قام به
سعادته خالل فترة وجوده في لبنان ،وهو الحفاظ على نهج المقاومة والوحدة
الوطنية وسيادة لبنان واستقالله ومنعته في مواجهة التحديات التي يتعرض
لها من العدو «اإلسرائيلي» منذ سنوات طويلة».
وأكد أهمية الدور «الذي تقوم به إيران في إعادة فرض التوازن األخالقي الذي
كان مفقودا ً في منطقة الشرق األوسط» ،مشددا ً على «أنّ ما يجري في سورية
دليل على المخطط ال��ذي يطمح إلى ضرب منطقة الشرق األوس��ط بأسرها
وزعزعتها» .وأضاف« :لقد برز دور الجمهورية اإلسالمية الثمين في الحفاظ
على القوى الممانعة والمقاومة لمبدأ ثقافة العدو اإلسرائيلي الذي لطالما سعى
إلى حرق هذه المنطقة بكل الوسائل».
كما زار السفير اإليراني مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني
في دار الفتوى ،ولفت بعد اللقاء إلى أنه قدم للمفتي قباني «التهنئة بمناسبة
ذكرى اإلس��راء والمعراج والبعثة النبوية ،وكانت مناسبة عرضنا فيها مع
سماحته األوضاع خالل مدة عملي في لبنان على مدى أربع سنوات بالتعاون
وتعزيز الوحدة بين الجميع ،وبخاصة الدور البارز الذي قام به سماحته في
هذا اإلطار».
بأمس الحاجة الى تعزيز الوحدة في الداخل
وزاد« :في هذه المرحلة نحن
ّ
اإلسالمي وبين المسلمين والمسيحيين ،وتقريب وجهات النظر ،وتأكيد موقف
الجمهورية اإلسالمية بأنّ العدو الوحيد هو الكيان الصهيوني المغتصب ،لذلك
على الجميع التضامن والتكاتف ألجل الوقوف بوجه هذا المشروع الصهيوني
المحتل».

زا�سيبكين :ما يه ّمنا النهج
ال�سيا�سي ال�سليم للرئي�س
أكد سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسيبكين «أنّ االستحقاق الرئاسي
اللبناني شأن داخلي وليس لروسيا أي مرشح محدد أو أي أجندة خاصة في
هذا االستحقاق».
وخالل لقاء سياسي في دارة رئيس «منتدى الثالثاء الثقافي» فريد الغول
في بلدة دردغيا ،أشار زاسيبكين إلى أنّ بالده «تؤيد انتخاب الرئيس في أسرع
وقت ممكن ،وبالنسبة إلينا المهم أن يكون هناك نهج سياسي سليم للرئيس،
كما للحكومة وللبرلمان بما يتفق مع المصلحة اللبنانية».
وجدّد «الموقف الروسي المؤيد لح ّل النزاع في سورية بالطرق السلمية
والحوار» ،مشيرا ً إلى أنّ «حق النقض الفيتو الذي تمارسه روسيا في مجلس
األمن إنما هو ض ّد األحالف التي تريد السيطرة والهيمنة ألغراض سياسية
وأمنية واقتصادية ،كما تفعل هذه األحالف اليوم في أوكرانيا وغيرها».
ولفت إلى «أنّ القدرات الدفاعية لروسيا قادرة على مواجهة أي مشروع
عدواني ضدها ومصالحها» ،مجددا ً التأكيد «أنّ الحوار والحلول السلمية هي
الطريق الصحيح لحل النزاعات» .وأضاف« :إنّ المرحلة الحالية التي تسود
العالم تتسم بالتصعيد لألوضاع وزيادة في المشاكل في العالقات الدولية
وهذا يعود إلى السياسات التي تنتهجها بعض الدول الغربية وأحالفها»،
مؤكدا ً «رفض بالده العودة إلى الحرب الباردة وإلى مراحل االستنزاف التي
كانت في عهد االتحاد السوفياتي».
وأك��د زاسيبكين أنّ «روسيا ستبقى تلعب ال��دور الطليعي على الصعيد
العالمي وفق الشرعية الدولية وإيجاد تفاهمات بين الدول كبديل لسياسات
السيطرة وفرض اإلرادات على الشعوب التي نرفضها وسيكون للبنان موقف
حاسم تجاهها ،كما أنّ االتفاق األخير مع الصين هو نموذج لهذه التفاهمات
التي تؤ ّمن المصالح المشتركة ،وتعتبر مجموعة «بريكس» نموذجا ً للعالقات
الصحيحة».
وأكد زاسيبكين أنّ روسيا «ستبقى في الموقع اإليجابي لحل النزاعات على
رغم أننا ال ننتظر ُحسن نيات من الغرب الذين يسعون للسيطرة عبر االنقالبات
في ال��دول مثلما يحصل في أوكرانيا وكما حصل في يوغوسالفيا وبلدان
أخرى».

الم�شنوق التقى مخزومي
ووفد ًا من اتحاد الم�صارف العربية
عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع وفد من اتحاد المصارف
العربية ،برئاسة األمين العام وسام فتوح األوضاع المصرفية العربية ،وأمورا ً
ذات اهتمام مشترك.
وقدم الوفد إلى المشنوق دعوة الفتتاح مؤتمر مشترك بين اتحاد المصارف
العربية واالتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلس الوحدة االقتصادية
العربية حول التعاون العربي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والذي
سيعقد في بيروت في  12حزيران المقبل.
وكان وزير الداخلية قد بحث مع النائب سامي الجميل في األوضاع العامة
في البالد ،وكانت جولة أفق حول مجمل التطورات اللبنانية في ضوء الفراغ
الرئاسي.
والتقى المشنوق رئيس منتدى الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي الذي
هنأه بـ«نجاح الخطة األمنية ،خصوصا ً في الشمال وطرابلس تحديداً ،الفتا ً إلى
«أهمية االستقرار األمني على موسم السياحة وحركة االقتصاد في البلد».
ومن زوار المشنوق مدير مكتب الرئيس عصام فارس العميد المتقاعد وليم
مجلي.

فيه موقف سياسي ألنّ الدستور حدّد هذه األمور حين
يشغر مركز رئاسة الجمهورية ألسباب عدة ،منها الوفاة
واالستقالة ،وهناك مادة أخرى تقول بالشغور لسبب
آخر».
وأكد زعيتر أن الرئيس نبيه بري «ذاهب إلى أبعد مدى
في تطبيق الدستور والقوانين ،ولن يتخلف إطالقا ً عنها،
والدستور أمامه أمر محسوم في المواد الدستورية ،وقد
أثبت ذلك من خالل ممارساته السابقة».
وردا ً على س���ؤال عما إذا ك��ان ه��ن��اك إم��ك��ان لفتح
الرئيس بري أبواب المجلس النيابي أمام حوار ،أجاب:
«عندما استشعر دولة الرئيس بقلق على الوضع العام
السياسي واألمني ،بادر فورا ً إلى دعوة لطاولة حوار،
وانطلق الحوار عام  ،2006وعندما يشعر اآلن بأنّ هناك
ضرورة إلطالق طاولة الحوار ،وأنّ الظروف غير عادية
بين كل المكونات والقوى السياسية ،أعتقد أنه لن يتأخر
في ذلك ،وهذا األمر يعود للرئيس بري من خالل قراءته
لألوضاع العامة».
وأكد أنّ «أبواب المجلس النيابي مفتوحة ،وهناك دورة
استثنائية فتحت بموجب مرسوم ،وهذا واجب علينا،
إنما اليوم هناك أخذ ور ّد في المواقف السياسية ،وهذا
في غير مكانه الطبيعي ،ألنه يشتت الناس والبلد».

خفايا
خفايا
نائب إصالحي
سخر من الذين
يتهمون رئيس تياره
بعدم تقديم برنامجه
السياسي ،معتبرا ً
أنّ ذلك هرطقة في
ظ ّل عدم وجود
الصالحيات الالزمة
لرئيس الجمهورية
أي برنامج
لتنفيذ ّ
يضعه ،واألولى بهؤالء
المطالبة بتنفيذ البيان
الوزاري الذي ال يتذ ّكر
الذين كتبوه ماذا ورد
فيه.

هل يمهّد �صمود �سورية
لع�سكرة التحالفات دولي ًا؟
 د .حسن أحمد حسن*
ام��ت��داد زم��ن ال��ح��رب المفروضة على س��وري��ة ألكثر
م��ن ث�لاث س��ن��وات قلب الطاولة ف��وق رؤوس أصحاب
ال��م��ش��روع التفتيتي ال���ذي يستهدف المنطقة ،تمهيدا ً
ل��ف��رض ق��واع��د تعامل واش��ت��ب��اك ج��دي��دة على الساحة
الدولية بما ينسجم واستراتيجية الصقور في اإلدارات
األميركية المتعاقبة ،جمهورية كانت أو ديمقراطية.
ومتتبع مجريات الحرب على سورية وتداعياتها يدرك
أن األس��س التي انطلقت منها أط��راف التآمر والعدوان
كانت تستند إل��ى قناعة مطلقة ب��أن أعاصير الصقيع
العربي ستجتاح سورية كسواها في غضون أسابيع،
وف��ي أس���وأ األح����وال خ�لال أش��ه��ر م��ع��دودة ،لكن تبنّي
هذه المقدمة الخاطئة أدى إلى نتائج خاطئة ساهمت في
تقويض روافع االندفاعة األميركية الجديدة ،فحسابات
البيدر متناقضة مع حسابات الحقول ،ما أرغم المايسترو
األميركي على التخلي عن بعض األتباع وط��رد آخرين
من عربته التي غدت مندفعة بقوة العطالة ال أكثر ،وهذا
كفيل بإلزام بعض الحلفاء إعادة النظر والتفكير جديا ً في
مغادرة المقطورات قبل ارتطام الرأس القاطر بصخور
ال��واق��ع��ي��ة ال��ج��دي��دة ال��ت��ي أف��رزه��ا ص��م��ود س��وري��ة على
الساحة الدولية ،فمجلس األم��ن لم يعد منصة متقدمة
إلمرار القرارات المطلوبة لفرض اإلرادة األميركية على
المنظمة الدولية ،وتكرار االستخدام المزدوج الروسي ـ
الصيني لحق النقض» الفيتو» أعاد األذهان أجواء الحرب
الباردة بعدما تجاوزت القواعد التي كانت ناظمة للعالقات
الدولية أيام الثنائية القطبية ،وتدحرجت التداعيات بوتائر
متسارعة تفوق ق��درة أصحاب ال��رؤوس الحامية على
المتابعة وتهيئة ما يلزم للتعامل مع كل جديد يفرزه
ات��ج��اه ال��ح��وادث نحو بيئة استراتيجية ج��دي��دة ينطبق
عليها مفهوم الحرب الفاترة ،فالعجز المركب والمتراكم
الضاغط على الصقور والحمائم في واشنطن في آن
معاً ،ما دفعهم إلى توريط حلفائهم األوروبيين بالتقرب
أكثر من الحد المسموح به من الخاصرة الروسية وتهديد
األمن القومي الروسي على نحو مباشر ،للضغط على
موسكو ومحاولة إرغامها على االنسحاب من منطقة
ال��ش��رق األوس���ط والتقوقع داخ���ل ال��ح��دود الجغرافية
ال��روس��ي��ة ،وتناسي ك��ل م��ا ل��ه عالقة بالمجال الحيوي
ال��ذي ال غنى عنه لدولة فاعلة في صنع القرار الدولي.
وهنا ك��ان الخطأ األكبر والحماقة القاتلة التي ارتكبها
مهندسو االستراتيجية األميركية بخاصة واألطلسية
بعامة ،فجميع منطلقات التحليل السياسي والعسكري
واالستراتيجي تؤكد أنه ال يمكن لروسيا السكوت عن
تمدد النفوذ الغربي ووصوله المباشر إلى خاصرتها
المؤلمة ،لسبب بسيط وجوهري يتلخص في أن انجراف
أوكرانيا في التيار األطلسي يعني فتح بوابات موسكو
لك ّل ما يهدّد عوامل األمن القومي الروسي .وبما أن األمن
القومي ال يحتمل الغفلة ،كان الرد الروسي الصاعق الذي
لم يعد في إمكان واشنطن وحلفائها قبوله أو التسليم
به ،كما ال يمكنهم تجاوز تداعياته ،وال وقف ما ترتب
على تلك التداعيات من نتائج وآثار تتدحرج بتسارعات
كانت خ��ارج حسابات من خطط لبسط السيطرة على
العالم انطالقا ً من البوابة الشرق أوسطية .وهنا ال بد من
توضيح عدد من النقاط األساسية المتعلقة بالسيناريوات
المحتملة لتطور ال��ح��وادث ،ورب��ط النتائج بالمقدمات
لتكوين صورة موضوعية ومفهومة لما حدث ،وما قد
يحدث في المستقبل القريب على الساحتين اإلقليمية
والدولية:
 1ـ اج��ت��ي��اح منطقة ال��ش��رق األوس���ط تحت عنوان
«الربيع العربي» جزء من مخطط أميركي إلرغام العالم
على التسليم باألحادية القطبية األميركية على امتداد
القرن الحادي والعشرين ،ولو قدر للنازيين الجدد تفتيت
سورية واالنتظار بوقفة تعبوية مدروسة تم ّكنهم من
إع��ادة توزيع القوى والوسائط ونشرها وفق متطلبات
ميادين المواجهة ،والبناء الهادئ على التداعيات الممكنة
لتغيرت معالم النظام العالمي وفق المشيئة األميركية
لعقود من الزمن.
 2ـ استمرار حلف الناتو بعد تفكك حلف وارسو
ي��ؤك��د أن ن��زع��ة اس��ت��خ��دام ال��ق��وة مفصل ج��وه��ري في
االستراتيجية األميركية المهيمنة على القرار األوروبي،
والعدو التقليدي للناتو هو روسيا االتحادية في المقام
األول ،ألن��ه��ا المرشح األوف���ر ح��ظ��ا ً للعب دور القطب
المكافئ المطلوب لضمان ت��وازن القوى على الساحة
الدولية.
 3ـ الصعود الصيني المتواتر على مستوى االقتصاد
العالمي يقلق مفاصل صنع ال��ق��رار األم��ي��رك��ي ،إذ ال
يستطيعون االنفكاك من معادلة سندات الخزانة األميركية
التي غ��دت ف��ي ي��د الصيني ،ويضاعف ال��م��أزق حرجا ً
إص��رار القيادة الصينية على تعزيز قدراتها العسكرية
واالستخفاف باالنتقادات األميركية لهذه الظاهرة.
 4ـ عقم المحاوالت األطلسية التي تستهدف تقديم
تطمينات غير مقنعة للجانب الروسي حول تمدد الناتو
ش��رق��اً ،وت��زام��ن ذل��ك مع تمسك واشنطن بنشر الدرع
الصاروخية في أوروب��ا الشرقية بذرائع شتى ال تقنع

من يعرف ألف باء السياسة الدولية ،فالمستهدف أوالً
وأخيرا ً روسيا ومن بعدها الصين.
 5ـ افتضاح اإلره���اب الممنهج العابر لحدود الدول
وال��ق��ارات ،وفظاعة الجرائم التي ارتكبها الظالميون
ال��ج��دد ف��ي س��وري��ة ،إذ ثبت بالدالئل القاطعة أن خطر
الفكر التكفيري قابل للتمدد واالنتشار وتهديد الجميع
دونما استثناء ،مع األخ��ذ في الحسبان تضاعف تلك
األخطار والتهديدات لألمن القومي الروسي في حال
االنتشار نحو شرق القارة اآلسيوية ،وإمكان تطويق
األراضي الروسية من الجنوب والجنوب الشرقي بنزعة
إس�لام��وي��ة تكفيرية تقودها عصابات محترفة القتل
واإلجرام وتفخيخ السيارات والعبوات الناسفة وغيرها
ص��دّروا إلى
من الجرائم التي أضحى المسلحون الذين ُ
سورية خبراء في التخطيط الرتكاب المجازر وتنفيذها
بكفاءة عالية تم اكتسابها وتطويرها على حساب الدماء
السورية التي يزداد نزفها منذ أكثر من ثالث سنوات.
 6ـ إص��رار واشنطن والغرب األوروب���ي على جس
النبض الروسي ـ الصيني بين وق��ت وآخ��ر عبر التقدم
ب��م��ش��اري��ع ق�����رارات إلم���راره���ا ف��ي مجلس األم����ن ،كما
حدث في  ، 2014/5/22وكان الرد حاسما ً وقاطعا ً
عبر استخدام الفيتو المزدوج للمرة الرابعة ،والسؤال
ال��م��ش��روع ال����ذي ي��ط��رح نفسه ه��ن��ا ه���و :ل��م��اذا التقدم
بمشروع ال��ق��رار وط��رح��ه للتصويت طالما أن روسيا
أعلنت بوضوح أنها ستستخدم الفيتو؟ وكيف يمكن
تفسير خ��ط��اب المندوبة األميركية ال��ف��ظ والبعيد عن
األعراف الدبلوماسية حين أكدت على أنه يجب محاسبة
من رف��ض إحالة ملف سورية على المحكمة الجنائية
ال��دول��ي��ة ،وه���ذا تهديد مباشر لموسكو وبكين ف��ي آن
واحد ،وهو دليل على مدى االرتباك والتخبط األميركي
واألوروب���ي من ج��راء العجز عن االستمرار في فرض
األحادية القطبية واالستفراد بالقرار الدولي ،وال شك
في أن تراكم اإلخفاقات قد يدفع المأزومين إلى سياسات
أك��ث��ر حماقة وت��ه��ورا ً على أك��ث��ر م��ن جبهة م��ن جبهات
الحرب الفاترة المفتوحة ،وبخاصة بعد تمكن السوريين
من ممارسة حقهم الدستوري في التوجه إلى صناديق
االقتراع وإتمام االنتخابات الرئاسية ،رغم أنوف جميع
أطراف التآمر والعدوان التي لم يعد في إمكانها إال التهديد
والوعيد ،فالسوريون حزموا أمرهم وق��رروا تحصين
االن��ت��ص��ارات الميدانية ال��ت��ي يحققها الجيش العربي
السوري بالتوجه إلى االنتخابات الرئاسية وإنجاز هذا
االستحقاق ال��وط��ن��ي وال��دس��ت��وري ،وجميع معطيات
الواقع تؤكد أن الشعب العربي السوري سينتخب من
يجسد إرادته الرافضة لجميع أشكال التبعية والحريصة
تماما ً على سيادة الدولة واستقاللية قرارها الوطني ،أي
أن من رف��ع شعار «إسقاط النظام» سيتلقى الصفعات
األكثر إيالما ً من صناديق االق��ت��راع التي تثبت التفاف
الشعب والجيش حول قيادة السيد الرئيس بشار األسد
وهو يقود سفينة الوطن إلى شواطئ األمن واالنتصار.
 7ـ إب���داع السياسة ال��روس��ي��ة ف��ي االس��ت��ث��م��ار على
تهور المأزومين ،وهذا ما ظهر بوضوح في عودة القرم
إلى موطنها األصلي روسيا االتحادية .ولع ّل الحماقة
األطلسية ف��ي أوك��ران��ي��ا ق��دم��ت إل��ى القيصر الروسي
فرصة م��ن أل��م��اس الس��ت��ع��ادة األل���ق ال��روس��ي وتوجيه
صفعة استراتيجية مركبة ألصحاب المشروع التفتيتي
الذين أرادوا معاقبة روسيا على مواقفها من سورية
فقدموا إليها برعونتهم ورقة قوة إضافية كفيلة بتغيير
قواعد اللعب على الساحة الدولية.
م�� ّم��ا ت��ق��دم يمكن ال��ق��ول  :إن ال��ص��م��ود األسطوري
للدولة السورية شعبا ً وجيشا ً وق��ي��ادة وعجز أطراف
التآمر وال��ع��دوان عن تفتيت سورية بأعاصير « الربيع
العربي» ولَّد بيئة استراتيجة جديدة عنوانها األبرز دق
المسمار األخير في نعش األحادية القطبية وتهيئة ما
يلزم ل��والدة نظام عالمي جديد متعدد القطب ،وه��ذا ال
يستقيم مع استمرار الناتو كحلف عسكري وحيد يعبر
عن إرادة أحد تلك األقطاب ،أي أننا أمام احتمالين ،فإما
يتم تفكيك الناتو ،وإما يكون التوجه إلى والدة «وارسو»
ج��دي��د ي��ت��ج��اوز معالم األح��ل�اف العسكرية التقليدية
أي��ام الحرب الباردة ليأخذ شكالً جديدا ً قد يتبلور عبر
عالقات استراتيجية تتجاوز مرحلة التنسيق السياسي
والدبلوماسي واالقتصادي لتصل إلى مرحلة التكامل
والتشبيك بين األط����راف ال��دول��ي��ة ال��ص��اع��دة مثل دول
البريكس أو غيرها من التحالفات الدولية القابلة للتشكل
واالن��ط�لاق بتسارعات تقلب الطاولة على رؤوس من
يدور في الفلك األميركي ،وقد يكون االتفاق الروسي ـ
الصيني األخير على تصدير الغاز الروسي إلى الصين
مج ّرد بداية ترخي بظاللها على العالقات الدولية ،وترغم
الجميع على إعادة الحسابات أكثر من مرة واالمتناع عن
التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة.
 باحث س��وري متخصص في ال��دراس��ات الجيو ـ
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