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ال�سل�سلة تط ّوق الحكومة والطالب و«التن�سيق» ّ
تهدد بمزيد من الت�صعيد

بالم�س بال�شهادة الر�سمية
غريب :لن ن�سمح
ّ
لأنها جزء من ال�سيادة الوطنية
ه��دّدت هيئة التنسيق النقابية
خالل اعتصام نفذته أمس في بيروت
باإلضراب المفتوح وش ّل الدولة بما
فيها االمتحانات الرسمية ابتدا ًء من
الـ  7من حزيران إذا لم تقر الدولة
سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة
النيابية ف��ي العاشر م��ن حزيران
المقبل ،كما ح���ذرت الهيئة وزي��ر
التربية من إلغاء الشهادة المتوسطة
معتبرة أنها خط أحمر.
وق��د س��ارع وزي��ر التربية الياس
بو صعب بعد انتهاء اعتصام هيئة
التنسيق إل��ى عقد مؤتمر صحافي
أعلن فيه تأجيل امتحانات البريفيه
 5أي���ام ،معلنا ً ع��ن إم��ك��ان إج��راء
امتحانات غير مسبوقة وبطريقة
مختلفة عن الـ .2010

غريب

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ق���ال رئيس
رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا
غريب في كلمة خالل اعتصام نفذته
هيئة التنسيق أمام ثانوية عبدالله
العاليلي في بيروت« :للذي يهددنا
بإلغاء البريفيه ولبعض المؤسسات
الخاصة التي تهددنا نقول ونتوجه
إلى وزير التربية :شهادة البريفيه
خ��ط أحمر ألنها ج��زء م��ن السيادة
الوطنية للدولة اللبنانية على قطاع
التربية والتعليم ،وأي مس بالسيادة
ال��وط��ن��ي��ة ه���و ان��ت��ه��اك ل��ل��س��ي��ادة
ونحن كهيئة تنسيق ال نقبل إال أن
نحررها ،والمسؤولون يتحملون
المس بالشهادة
كل المسؤولية عند
ّ
الرسمية» ،معتبراً« :أنّ أي إلغاء لها
ه��و ن��وع م��ن التصعيد» .وأض��اف:
«ال يريدون فقط إلغاء دولة الرعاية
االجتماعية وال م��وض��وع سلسلة
ال��رت��ب وال���روات���ب ون��ظ��ام التقاعد
والتقديمات االجتماعية بل إلغاء دور
الدولة والسيادة الوطنية من خالل
المس بالشهادة».
وتابع غريب« :المسألة ليست
مسألة امتحانات بل هناك إضراب
شامل مفتوح في كل القطاع العام بما
فيه االمتحانات الرسمية ،والدولة
كلها مشلولة ابتدا ًء من  7حزيران بما
فيه االمتحانات الرسمية إذا لم يقروا
السلسلة».

تلويح باإلضراب
من الشمال

وف����ي ال���ش���م���ال ،ع���ق���دت هيئة
التنسيق النقابية اجتماعا ً في مقر
مالية طرابلس ،في حضور نائب
رئيس الهيئة وليد الشعار وعضو
ال��ه��ي��ئ��ة س�ل�ام ي��ون��س وم��وظ��ف��ي
المالية ،وت��م البحث في موضوع
اإلضراب المفتوح.
وش���دّد الشعار خ�لال االجتماع
ع��ل��ى «ض����رورة اإلس����راع ف��ي ب��تّ
مصير سلسلة الرتب وال��روات��ب»،
داع��ي�ا ً «المجتمعين لرفع توصية
باإلضراب المفتوح لرابطة الموظفين
في أسرع وقت».
وفي هذا السياق ،أكد عضو الهيئة
اإلدارية هاني حليس «أنّ المندوبين
ف��ي الشمال سيرفعون التوصية
خالل  48ساعة باإلضراب المفتوح
المقرر ابتدا ًء من  7حزيران».

بو صعب

وف��ي ظل المواقف التصعيدية،
عقد وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب مؤتمرا ً صحافيا ً
في مكتبه في ال��وزارة ،أعلن خالله
موقفه من االمتحانات الرسمية في
ظل المقاطعة اإلداري���ة والمبدئية
إلجرائها من جانب هيئة التنسيق
ال��ن��ق��اب��ي��ة .وق����ال« :ت��وص��ل��ت إل��ى
خيارات عدة ،أولها إجراء االمتحانات

ف��ي موعدها ف��ي  7ح��زي��ران إذا تم
االت��ف��اق على السلسلة ،وه��ذا أمر
غير ممكن راهنا ً بحسب األوض��اع
ال��ت��ي ذك��رت��ه��ا ،وث��ان��ي��ه��ا ،تأجيل
اإلمتحانات خمسة أي��ام على أمل
إقرار السلسلة في الجلسة المقررة
لمجلس ال���وزراء ،وه��ذا الموضوع
قيد الدرس» .والحل الثالث «أنه في
حال عدم التوصل إلى اتفاق إلجراء
االمتحانات في التواريخ المؤجلة،
سيكون لي موقف آخذ فيه مصلحة
الطالب واأله��ل بإجراء االمتحانات
بطريقة غير مسبوقة ،خصوصا ً
البكالوريا ألنّ جامعاتهم تبدأ في
شهر آب ،وه��ذه الطريقة مختلفة
ع��ن ع��ام  ،2010وب��ال��ت��ال��ي يبقى
أمامنا نحو  12يوما ً لوضع خطة
لكيفية إج��راء ه��ذه االمتحانات»،
مؤكدا ً «أنّ هذا ال يعني أن نتخلى
عن موقفنا الداعم لمطالب األساتذة
وه��ي مطالب محقة ،وإنّ أي شيء
ال يع ّرض مصلحة الطالب للخطر
سنقوم به ،فالخيارات صعبة ولكنّ
مصلحة الطالب هي مصلحة وطنية
عليا ولن نتخلى عنها».
وأعلن بو صعب «أنّ االمتحانات
ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة ف��ي  7ح��زي��ران
ستؤجل إلى  12منه ،كذلك ستتأجل
البكالوريا على دفعتين ،وسنصدر
م���ذك���رة ت��ف��ص��ي��ل��ي��ة ب��ال��م��واع��ي��د
الجديدة وتوزيع المواد على أيام
االمتحانات».

(داالتي ونهرا)

بو صعب خالل مؤتمره الصحافي

قا�سم :توازن القوى ال ي�سمح
بانتخاب رئي�س من دون توافق
أو غدا ً أو بعد فترة من الزمن ،وكان ال ب ّد من أن يُنجز هذا
االستحقاق منذ فترة ،وموقفنا معروف ،وكذلك نحاول أن
ننهي هذه األزمة التي ستطاول أوالدنا ،فيجب أن نفتش
عن طريقة وعن مخرج لتقليل التكاليف واألثمان».
وعن قانون االنتخاب قال« :إذا كنتم تريدون تغييرات
حقيقية في هذا البلد فل ُنعِ د إنتاج السلطة ،واالنتخابات
النيابية هي الطريق الوحيد إلعادة إنتاج السلطة ،فإذا
أنتجناها منسجمة مع التمثيل الشعبي تخلصنا من تلك
األعباء التي نحملها سنة بعد سنة تحت عنوان تربع
بعض الشخصيات بمعادالت المال والتأثير اإلقليمي
والدولي ،بدل أن نكون بمعادلة االختيار الشعبي الحر،
ال��ذي يحقق للمذاهب وال��ط��وائ��ف وال��ق��وى السياسية
حقوقها ،ويجعل الفائزين من الذين يمثلون الشريحة
المعلومة في هذا الواقع الشعبي .نحن نؤكد أنّ بإمكاننا
أن ننجز قانونا ً لالنتخابات يكون عادالً ،وعلينا أن نسرع
ونحضر العدة قبل مواجهة االستحقاق ،فنرى أنفسنا أمام
خيارات صعبة ومعقدة فال نوفق إلنجاز هذا االستحقاق
في شكل صحيح».

رئي�س مجموعة البنك الدولي في بيروت

كيم� :سنبحث الحاجات الملحة
والإ�صالحات في قطاعات مختلفة
وص���ل ب��ع��د ظ��ه��ر أم���س رئ��ي��س
مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم
يرافقه وفد من خبراء البنك الدولي
آتيا من جدة ،في إطار زيارة رسمية
للبنان تستمر يومين تأتي ضمن إطار
جولة له إل��ى بعض دول المنطقة،
حيث من المقرر أن يلتقي ع��ددا ً من
المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم
رئيس الحكومة تمام س�لام ووزي��ر
المال علي حسن خليل وممثلون عن
القطاعين العام والخاص في المجال
االقتصادي.
وت��ه��دف زي���ارة رئيس مجموعة
البنك الدولي الستيضاح المرحلة
االقتصادية الراهنة القصيرة المدى
ف��ي ل��ب��ن��ان ،تمهيدا ً للتقرير ال��ذي

سيضعه خبراء البنك المتخصصون
ح���ول آف����اق االق��ت��ص��اد اللبناني
والتحديات التي يواجهها ،وذل��ك
انطالقا ً من تأثير االقتصاد اللبناني
في الوضع المعيشي.
كما سيعرض التقرير المنتظر
أيضا ً ملف سلسلة الرتب والرواتب
وتداعياتها على المالية العامة
في لبنان ،واإلص�لاح��ات المطلوبة
لمواجهة التحديات لرفع نسب النمو
وتأمين التوازن في مالية الدولة.
وكان في استقبال كيم في المطار
وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم،
المدير العام لوزارة المال آالن بيفاني،
المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا
حسن ومدير دائ��رة الشرق األوسط

في البنك الدولي فريد الحاج.
وقال كيم من المطار فور وصوله:
«نحن هنا اليوم لنؤكد دعمنا هذا
البلد ف��ي ال��ظ��روف الصعبة التي
يمر بها ،ولكي ندعمه ونشكره على
كرمه في فتح ح��دوده واستضافة
الالجئين» .وأض��اف« :سنبحث في
سبل تلبية ال��ح��اج��ات الملحة ،ال
سيما على صعيد اإلص�لاح��ات في
قطاعات مختلفة ولتحفيز النمو
االقتصادي ودع��م االستراتيجيات
ع��ل��ى ال��م��دى ال��م��ت��وس��ط وال��ط��وي��ل
والتي تشمل الجميع .وسيكون لي
لقاء مع الشباب في وزارة التربية
وسنستعرض التحديات وسأقدم
لهم رؤية للمستقبل».

انتخابات الرئا�سة ال�سوريّة...
نقطة تح ّول تع ّزز قوة �سورية وحلفائها
} حسن حردان

الحص وركن آبادي خالل لقائهما
أكد السفير اإليراني في لبنان غضنفر ركن آبادي «أنّ إيران مع ّ
حق الشعوب
الحرة في مجال الدفاع عن كرامتها وعزتها وحريتها وقيمها ومبادئها المحقة ،ال
سيما الشعبين اللبناني والفلسطيني في مقاومة تهديدات االحتالل الصهيوني».
وفي إطار جولته الوداعية على المسؤولين اللبنانيين لمناسبة انتهاء مهماته
في لبنان ،زار ركن آبادي أمس الوكيل الشرعي العام للسيد الخامنئي في لبنان
الشيخ محمد يزبك في مكتبه في مدينة بعلبك ،في حضور النواب :حسين
الموسوي ،كامل الرفاعي ،نوار الساحلي ،وإميل رحمة ،رئيس بلدية بعلبك حمد
حسن وفاعليات دينية وسياسية وأمنية واجتماعية.
وأشار إلى أنّ «إيران يسعدها أن يلتقي اللبنانيون الختيار رئيس لهم ،ولطالما
كانت إيران داعمة لكل المؤسسات ولصمود لبنان أمام المخاطر والتحديات».
ورأى السفير اإليراني «أنّ االنتصار في مواجهة أعداء األمة في أيار عام 2000
واالنتصار اإللهي في تموز  2006وصمود المقاومة في غ��زة ،فاتحة لعصر
انتصارات الشعوب التي تحققت ببركة شهداء الثورة اإلسالمية وشهداء المقاومة
اإلسالمية في لبنان وفلسطين».
وألقى يزبك كلمة قال فيها« :تتشرف مدينة بعلبك والبقاع بقدومكم يا سعادة
سفير الجمهورية اإلسالمية المباركة ،فقد كنتم نِعم االختيار ،للبنان خصوصية
وأنتم عشتم هذا الوطن بكل آالمه وأبعاده وطوائفه ومذاهبه وأحزابه ،وكنتم على
مسافة واحدة من الجميع ،وكان هدفكم األول واألخير نهوض اللبنانيين بوطنهم،
والجمهورية اإلسالمية يدها ممدودة وقلبها مفتوح لكل اللبنانيين ،وتكون سعيدة
عندما يلتقي اللبنانيون مع بعضهم البعض».
وأضاف« :إنكم باقون وحاضرون في قلوب جميع اللبنانيين لحرصكم على
لبنان وعلى المقاومة وعلى فلسطين وقوى الممانعة ،هذه القضايا التي ألجلها
مدت الجمهورية اإلسالمية يد العون لكل المستضعفين في العالم ،من أجل خير
وصالح كل المجتمعات البشرية».
كما زار السفير اإليراني الرئيس سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار وقال
ركن آب��ادي بعد اللقاء« :كانت جولة أفق مع الرئيس الحص وشكرناه على
المواقف اإليجابية المؤثرة والقوية جدا ً التي اتخذها تجاه القضايا اإلقليمية
والدولية وخصوصا ً القضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب المقاومة في لبنان
وفلسطين في وجه االحتالل الصهيوني .وأشرنا إلى الدور البارز للرئيس الحص
إلى جانب القضايا المحقة على كل المستويات وكذلك مواقفه المش ّرفة إلى جانب
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية».
كما أقامت حركة أمل برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثالً بعضو
هيئة الرئاسة في الحركة خليل حمدان ،احتفاال ً وداعيا ً للسفير اإليراني في
مطعم الساحة  -طريق المطار ،حضره النائبان علي بزي وعبدالمجيد صالح
ونائب رئيس الحركة هيثم جمعة وأعضاء هيئة الرئاسة وحشد من الشخصيات
السياسية واالجتماعية.

زا�سيبكين :نواجه محاوالت المتطرفين
الهيمنة على المنطقة

لإقرار ال�سل�سلة وقانون عادل لالنتخاب

لفت نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
إلى أنّ «المقاومة تصرفت تصرفا ً شريفا ً في كل المحطات،
خصوصا ً أثناء التحرير عندما لم نمس أحدا ً من الناس،
وتركنا أمر معالجة العمالء للدولة اللبنانية لتحاسبهم
وفق قوانينها من دون أن نتدخل ،على قاعدة أن يحاسب
المرتكبون وهي مسؤولية وواجب في آن واحد ،وعملنا في
الداخل اللبناني مع كل األطراف الصادقة من أجل إعمار
وبناء البلد».
وفي كلمة ألقاها في احتفال أقامته مؤسسة الجرحى
في الحزب في مجمع المجتبى ،قال قاسم« :من حقنا أن
نقول ونسجل :لوال المقاومة لما كان هناك بناء في البلد،
ول��وال الدفاع المقدس لما منعنا األخطار من أن تأتينا
من كل حدب وصوب لتدمر اإلنجازات التي تحققت في
لبنان» .وأض��اف« :نحن نطالب بثالث أول��وي��ات :أوالً،
انتخاب رئيس للجهورية وفق األطر الدستورية بأسرع
وقت ممكن .ثانياً ،إنجاز إقرار السلسلة التي تسبب مشكلة
إجتماعية كبيرة .ثالثاً ،ندعو إلى البدء بإعداد قانون
عادل لالنتخابات على قاعدة النسبية من أجل أن نواجه
االستحقاق الذي سيداهمنا بعد أقل من ثالثة أشهر .ونحن
نعتبر هذه األولويات مطلوبة بعرض واحد ومسارات
مختلفة» .وتابع« :أما رئيس الجمهورية فقد قلنا مرارا ً
إذا أردتم انتخاب رئيس في أسرع وقت فعليكم بالتوافق،
أما البهلوانيات التي يقومون بها من أجل التعبير عن
أن االستحقاق حار ،وأنهم في حالة منافسة ،وأنّ كثرة
الجلسات واللقاءات هي التي تنتج ،فالكل يعلم أن توازنّ
القوى في لبنان ال يسمح بانتخاب رئيس من دون توافق،
فتعالوا نتفق اليوم أفضل من أن نتفق بعد عشرة أشهر
أو بعد سنة ،فاألفضل أالّ نضيع الوقت ألن النتيجة هي
نفسها».
وبالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب ،قال قاسم« :فلننت ِه
من ه��ذا الجدل على ص��ورة معينة ،ال يجوز أن يهرب
المسؤولون والنواب من استحقاق ال بد من أن يُقر اليوم

ركن �آبادي :يُ�سعدنا �أن يلتقي
اللبنانيون الختيار رئي�سهم
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يش ّكل إج��راء االنتخابات الرئاسية السورية
اليوم نقطة تح ّول فاصلة في مسار األزمة التي
تشهدها س��وري��ة بفعل ال�ح��رب اإلره��اب�ي��ة التي
تقودها ال��والي��ات المتحدة ضدّها منذ أكثر من
ث�لاث س �ن��وات ،م��ن دون أن تتمكن م��ن تحقيق
أه��داف �ه��ا السياسية ف��ي تفتيت وح ��دة الشعب
السوري والنيل من تماسك الجيش السوري أو
شرعية الرئيس بشار األسد.
ي �ع��ود ال �ف �ض��ل ف��ي إن��ج��از ه ��ذا االستحقاق
االن�ت�خ��اب��ي ف��ي توقيته إل��ى االن �ت �ص��ارات التي
ح ّققها الجيش السوري في الميدان وأدت إلى
إح ��داث ت �ح � ّول ف��ي م��وازي��ن ال �ق��وى لمصلحته،
وإل���ى س �ق��وط ال��ره��ان��ات ال �ت��ي ع�ق��دت�ه��ا ال ��دول
الداعمة للجماعات اإلرهابية على إح��داث تغيير
في التوازن ميدانيا ً لفرض شروطها السياسية
على القيادة السورية بدفعها إل��ى التراجع عن
رفض التدخالت الخارجية في شؤون سورية
الداخلية وتقبل بحلول من خارج اإلرادة الوطنية
السورية.
ك��ان مؤتمر «جنيف  »2محطة مه ّمة عكست
فشل ه��ذه ال �م �ح��اوالت الغربية إلم ��رار صفقة
تسوية تقضي بتأجيل االن�ت�خ��اب��ات والتمديد
للرئيس بشار األسد مدة سنتين ،وكانت اإلسفين
الذي يسمح لها في ما بعد بالتشكيك في شرعية
الرئيس األسد وإظهار الدولة السورية بصورة
الدولة الفاشلة والعاجزة عن إجراء االنتخابات،
تمهيدا ً لفرض الوصاية الخارجية عليها.
غير أنّ مثل هذه المحاوالت تالشت وذهبت
أدراج ال��ري��اح بفضل صالبة الموقف الوطني
ال �س��وري وتمسكه ب�ث��واب��ت اس�ت�ق�لال سورية
أي مساس بها.
وسيادتها ورفض ّ
لذلك يبدو واضحا ً أنّ االنتخابات تجرى اليوم
ف��ي ظ � ّل ت �ح � ّوالت ميدانية وشعبية وسياسية
لمصلحة ال��دول��ة الوطنية السورية ،تتمثل في
اآلتي:
 1ـ سيطرة الجيش السوري على كامل منطقة
القلمون وقلعة الحصن قرب حمص ،وبالتالي
إق �ف��ال م �س��ارب ت�ه��ري��ب ال �س�لاح والمسلحين
عبر األراض ��ي اللبنانية إل��ى ال��داخ��ل السوري،
وبالعكس ،وتحرير أح�ي��اء حمص القديمة من
وج��ود المسلحين ،فضالً عن التقدم المستم ّر
للجيش في غوطة دمشق وريف درعا وحلب.
 2ـ ف� �ق ��دان ال��ج��م��اع��ات ال �م �س �ل �ح��ة البيئة
الحاضنة في المناطق التي كانت تسيطر عليها،
بعد انكشاف طبيعتها اإلرهابية وممارساتها
الفظيعة ،وافتضاح ارتباطاتها بالعدو الصهيوني
والواليات المتحدة وزيف ما ادّعته من مطالبة
بالحرية والديمقراطية واإلص�ل�اح في بدايات
األزمة.
توحد الشعب السوري وفشل محاوالت
3ـ ّ
تمزيقه والنيل م��ن وح��دت��ه الوطنية ،وبالتالي
إخ�ف��اق الحمالت اإلع�لام�ي��ة ال�ت��ي أُنفقت عليها
مئات ماليين من الدوالرات لتضليله ودفعه إلى

االنقالب على دولته الوطنية وقيادته المقاومة،
وتحويله إلى حصان طروادة في خدمة أعدائه،
وكان مشهد الحشود الكثيفة في يوم المشاركة
ف��ي االنتخابات الرئاسية ف��ي لبنان معبّرا ً عن
هذا الوعي الوطني وتلك الوحدة التي ظخر بها
الشعب السوري ،وستظهر بقوة أكبر اليوم في
الداخل السوري.
 4ـ ث �ب��ات ال �ق �ي��ادة ال �س��وري��ة ع�ل��ى مواقفها
السياسية الوطنية والقومية والمقاومة وعدم
التراجع قيد أنملة عنها ،وعكست الدبلوماسية
السورية في الخارج تلك الثوابت وبرهن الجهاز
الدبلوماسي السوري عن وطنية منقطعة النظير
لم تل ِن أو تط ّوع أمام اإلغراءات أو الضغوط.
انطالقا ً من ذل��ك ،ف��إنّ االنتخابات وحماسة
الشعب ال�س��وري إل��ى المشاركة فيها ،ف��ي ظ ّل
ال �ت �ح � ّوالت ال �م��ذك��ورة آن �ف �اً ،س�ت�ك��ون ذات آثار
كبيرة ومهمة ف��ي األزم ��ة ال�س��وري��ة ،على عدة
مستويات:
ـ على المستوى الميداني :سوف ينعكس نجاح
االنتخابات في رف��ع معنويات الجيش وتعزيز
دوره واندفاعه نحو تسريع عملية الحسم ض ّد
الجماعات اإلره��اب�ي��ة ،ويترافق ذل��ك مع انهيار
آمال الجماعات المسلحة في إمكان إحداث تغيير
في موقف الشارع السوري لمصلحتها.
ـ ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�م�ص��ال�ح��ات :س��وف تخلق
االنتخابات مناخا ً عاما ً يحفز على إجراء المزيد
م��ن المصالحات ف��ي العديد م��ن المناطق ،كما
سيعزز الوضع الميداني الذي يسجل التراجع
المستم ّر للجماعات المسلحة .من هذه القناعة
لدى العديد من المسلحين بعدم وج��ود أي أفق
الستمرارهم في الحرب.
ـ ع�ل��ى ال�م�س�ت��وى ال �س �ي��اس��ي :س ��وف تق ّوي
االن �ت �خ��اب��ات م��وق��ف ال��دول��ة ال �س��وري��ة وتعزز
شرعية قيادتها وتسقط جميع ال��ذرائ��ع التي
تطلقها الدول المعادية لسورية في هذا الشأن،
وبدأت الصحافة الغربية تم ّهد منذ اآلن للتعامل
مع الرئيس األس��د ،وأول مسؤول غربي ّ
دشن
ذل��ك هو رئيس وزراء بريطانيا السابق طوني
بلير.
انطالقا ً م��ن ذل��ك ،س��وف تش ّكل االنتخابات
نقطة ت �ح � ّول ف��اص�ل��ة ،م��ا قبلها غير م��ا بعدها،
وانتخاب الرئيس األسد وحجم المشاركة الكبير
سيوجهان صفعة قوية إلى المخططات الغربية
ّ
ورهانات الغرب وحلفائه على تغيير في المعادلة
لمصلحتهم ،ولن يكون أم��ام ال��دول التي قادت
الحرب على سورية سوى الشروع في التكيّف
مع الواقع الحاصل ،أي التسليم بفشل حربها
ف��ي س��وري��ة ،وال�ت�ع��اون األم�ن��ي معها لمواجهة
خطر تنامي إرهاب الجماعات المتطرفة ،وإبداء
انفتاح سياسي على غرار ما تفعله هذه األيام مع
إيران.
هذا يعني بالتأكيد تح ّول في موازين القوى
لمصلحة حلف المقاومة في المنطقة وتعزيز
أوراق قوة حلفاء سورية إقليميا ً ودولياً.

كي ال يندم ال�سوريون على الم�شاركة
في االنتخابات الرئا�سية؟
} هال دواي
أرسالن وزاسيبكين في خلدة
أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين «أنّ روسيا تواصل جهودها
نوجه جهودنا نحو وقف مسعى
إليجاد الحلول السياسية لكل األزمات .واليوم ّ
الهيمنة للمتطرفين والمتمردين في المنطقة».
وخ�لال زيارته أمس رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طالل
أرسالن في دارته في خلدة ،أكد زاسيبكين أنّ «أحدا ً لم يستطع إسقاط النظام
على رغم كل المحاوالت وازدياد مظاهر التدمير والقتل التي ما زالت مستمرة»،
وقال« :نحن نقف بكل حزم ضد هذه األعمال اإلرهابية المدمرة اعتمادا ً على
قدراتنا الذاتية والشراكة مع أصدقائنا ونحن نريد إعادة األمور إلى المجرى
السياسي إليجاد الحلول السلمية لهذه النزاعات» .وأضاف« :إنّ التوازن في
العالم هو مفتاح التقدم للبشرية في المستقبل ،وهو النهج المبدئي لروسيا
بقيادة الرئيس بوتين وأي تضليل للرأي العام يساعد أعداء روسيا على تغيير
الحقائق .ونتمنى أن يدرك الجميع هذه الحقائق ويتصرفوا انطالقا ً من المصالح
الحقيقية لكل الدول وليس بهدف السيطرة».
إلى ذلك ،اعتبر أرسالن «أنّ دور روسيا في منطقة الشرق األوسط هو الدور
الحافظ والضامن لسيادة الدول واالستقرار السياسي واألمني وهو األمر الذي
يعزز سيادة الدول وتقرير مصير الشعوب».
وأكد أنّ «الدور الذي تقوم به روسيا اليوم هو دور معهود تاريخياً ،ال سيما
بعد الخلل الذي أصاب المنطقة منذ التسعينات إثر فقدان التوازن إقليميا ً
ودولياً ،فضالً عن استباحة الكثير من الدول لكثير من الشعوب ،حيث أصبحت
سياسية الظلم هي السياسية المعممة» .وأضاف« :إنّ ما تقوم به روسيا اليوم
هو الموقف الطبيعي الذي تستعيد من خالله موقفها التاريخي الذي اتسم
بالصدقية في التعامل مع الشعوب ومنطقة الشرق األوسط تحديداً ،وهو األمر
الذي يعزز عالقتنا الدائمة معها والتي نسعى إلى تطويرها على الدوام».
كما ن ّوه أرسالن بدور السفير زاسيبكين «في تعزيز العالقات اللبنانية -
الروسية وتطويرها».

ً
�صالحا
وهاب :اتفاق الطائف لم يعد
أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أنّ انتخاب العماد
ميشال عون رئيسا ً للجمهورية سيؤدي إلى «إنقاذ ما تبقى من هذا النظام ،وقد
ينقذ معه الطائف الذي برأيي لم يعد اتفاقا ً صالحا ً إلنقاذ البالد».
وخالل رعايته حفل تخريج طالب مدرسة بيروت الوطنية  -المريجة ،في
«أوتيل صوفيا باالس»  -الرميلة ،تخوف وهاب من «دخول لبنان في المجهول
بسبب تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ،عندها لن نعرف كيف ستتجه
األمور ،ولن يعود متوفرا ً أن نقوم بإتمام هذا االستحقاق فقط ،من دون بحث جدي
في عقد اجتماعي جديد بين كل اللبنانيين ،يغيّر جزءا ً كبيرا ً من العقد الذي تم في
اتفاق الطائف».
وشدّد على «أهمية إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإعطاء األساتذة والموظفين
حقوقهم» ،داعيا ً «القيمين على تحرك األساتذة والموظفين إلى عدم حرمان الطالب
من امتحاناتهم الرسمية ،ألنّ هناك طالبا ً مرتبطين بامتحانات في الخارج».
ورأى وهاب أنّ «األيام المقبلة ستكون بشرى قيامة األمة وعودة الروح إليها،
في معركة المصير الوطني والقومي» ،الفتا ً إلى «تهاوي قوى الظالم والكفر في كل
مكان ،وخروج الوطن من براثن الفتنة التي كانت تعد له .فالمؤامرة اندحرت مع
كل األنظمة الداعمة لها ،من عرب الردة والعار ،إلى الدول المستعمرة التي مزقتنا
في مراحل سابقة وألغت هويتنا وقتلت شعبنا وشردته إلى إصقاع األرض».

ت��اري �خ �يّ�اً ،وم�ن��ذ أك�ث��ر م��ن  100ع��ام ،كانت
عملية إج��راء االنتخابات النيابية أو الرئاسية،
وتشكيل حكومة وطنية في أي بلد ،هي مفتاح
الح ّل لجميع مشاكل هذا البلد.
كذلك هو الوضع في سورية ،خاصة في ظ ّل
وجود أزمة تعصف بالبالد ،منشؤها ومح ّركها
من الخارج .هذه األزم��ة الخطيرة ،وبعد ثالث
س�ن��وات م��ن استنزافها السوريين ،ب��األرواح
والنفوس والممتلكات ،وكان عنوانها الضغط
على الشعب والجيش والحكومة للتخلي عن
الرئيس وتفتيت وحدة سورية والتحكم فيها.
اليوم ،كثيرا ً ما يطالعنا المحللون السياسيون
بقرب انتهاء المعركة وتحقيق النصر العسكري
ع �ل��ى أع� ��داء س ��وري ��ة ،وأنّ ال �ح �س��م الرئاسي
ال��دس �ت��وري م�ك�م��ل للحسم ال �ع �س �ك��ري ،وهو
المفصل المه ّم والنقلة النوعية ،فوفقا ً لنتائج
ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات ُي �ب �ن��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن مستقبل
سورية.
ث�لاث��ة م��رش�ح�ي��ن ل�ل��رئ��اس��ة ف��ي خ �ط��وة غير
مسبوقة من عمر سورية الديمقراطية ،ثالثة
ب��رام��ج انتخابية واع ��دة ،يمثّل ك � ّل منها خطا ً
سياسيا ً مختلفا ً عن اآلخ��ر ،ولك ّل منهم وجهة
نظره للح ّل السوري في الجوانب كافة.
القرار اليوم في حاجة إلى نتائج المستقبل
أي أنّ من سينتخب اليوم سيفكر
الموعودةّ ،
ك�ث�ي��را ً ف��ي م��ا ل��ن يجعله ن��ادم �ا ً على مشاركته
م�س�ت�ق�بل�اً ،وف��ي األس �ب��اب ال �ت��ي ستدفعه إلى
المشاركة أص�ل ً
�ا ،فهل سينتخب على أساس
شخص المرشح؟ أم على برنامجه االنتخابي؟
أم وفقا ً لتداعيات األزم��ة عليه سيُحدّد مصير
مشاركته من عدمها.
ينقسم ال �ش��ارع ال �س��وري ف��ي إجابته حول
سبب مشاركته في انتخاب الرئيس ،فالبعض
سيشارك كي ال يضيع دم أبنائه الشهداء هدراً،
والبعض اآلخ��ر سيشارك ألن��ه حق دستوري
وواج� ��ب ع�ل��ى ك�� ّل م��واط��ن س� ��وري ،والبعض
الثالث ير ّد قائالً إنّ أعين الدول المتآمرة علينا
وع�ل��ى ك�ث��اف��ة مشاركتنا ف��ي ه��ذه االنتخابات
وك � ّل ص��وت يمارس حقه يلعب دورا ً أساسيا ً
ف��ي تحريك ال�ت�ق��اري��ر االستخبارية وكتابتها
مستقبالً ف��ي ال�خ�ط��ة ال �ت��ي س�ت��رس��م للمنطقة
بشكل عام ،ولسورية بشكل خاص ،باعتبارها
م��رك��زا ً ألط�م��اع ال�غ��رب وال�لاع��ب الرئيسي في
ك� � ّل م��ا ي �ج��ري ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط وال���دول
المجاورة.

من ناحية أخ��رى ،تبقى ثمة فئة من الشعب
ال �س��وري ينتابها ال�خ��وف وال�ق�ل��ق إذ خسرت
كثيرا ً في ه��ذه األزم��ة م��االً ودم��اء ،وتع ّرضت
لمختلف أنواع العذاب والقهر ،فلم يعد يه ّمها
أي استحقاق سياسي وربما ق ّررت على ضوء
ّ
ذلك عدم المشاركة في االنتخابات ،متناسية أنّ
عودتها إلى حياتها الطبيعية السابقة تستلزم
منها أن تكون فاعلة ومشاركة في صناعة قرار
سورية المستقبل أ ّيا ً يكن من ستختاره ،فمن
دون ذلك تبقى مه ّمشة ومنسية.
بالحسم ال��رئ��اس��ي نجتاز خ�ط��وة مهمة في
مسيرة ال�ن�ص��ر ،لكنها ليست النصر األكبر،
ألن الحسم فيها هو بداية المعركة الداخلية،
فالتحدي األك�ب��ر متمثّل ف��ي َم��ن سيسعى إلى
ت�ع��وي��ض ال �م��واط��ن ال �س��وري م��ا ف�ق��ده وعاناه
سياسيا ً واقتصاديا ً ومعيشياً ،ومن سيسعى
إل��ى إع ��ادة س��وري��ة م��وح��دة آم �ن��ة ،أف �ض��ل مما
كانت.
ما يه ّم الناس اليوم ليس فقط إيقاف الحرب،
بل إيقاف مسبّباتها ،وعدم العودة إلى ما كان
من فقر وفساد وتفاوت بين شرائح المجتمع
ال �س��وري ،وال ال �ع��ودة إل��ى ت �ج��اوزات وأفعال
سلبية ك��ان��ت تسبّبها الطبقة ال�م�س��ؤول��ة في
ال�ح�ك��م وال �ت��ي ك��ان��ت ت �ض � ّر بمصلحة الشعب
وتض ّر بصورة القائد ،هذه الطبقة السلطوية
االس �ت �غ�لال �ي��ة إنْ ب �ق �ي��ت ع��ال��ة ع �ل��ى الشعب
وعلى الرئيس فلن يتغيّر ش��يء في المعادلة،
إن �م��ا س��ي��زداد ال��وض��ع س� ��وءا ً ي��وم �ا ً ب�ع��د آخر
وسينفجر ليحدث ث��ورة حقيقية نحن بغنى
عنها بعدما خسر الشعب ما خسره ،وبعدما
تح ّمل الرئيس ما تح ّمله من ضغوط ومخاطر
في سبيل ان�ت��زاع سورية من براثن الخارج،
وال ب ّد للداخل أن يساعده الجتثاث هذه الفئة
السرطانية من قلب الجسم السوري ليتعافى
ونصل في النهاية إل��ى سورية متجدّدة حرة
عادلة ديمقراطية.
م��ا يطلبه ال �س��وري��ون م��ن رئيسهم المقبل
أن يريهم أنّ المستقبل لهم وألبنائهم ،وليس
لحفنة من اللصوص والمتسلّقين أي��ام البناء
واإلعمار ،كما كانوا في زمن السلم والحرب،
وأنّ ه��ؤالء ال دور لهم في المعادلة الجديدة،
إنما زمن المحاسبة والمكاشفة لهذه الحاشية
المسيئة هو الذي سيتجلى.
ه��ذا ما يطلبه الشعب ال�س��وري من رئيسه
المقبل ،وهذا ما يتمناه من برنامجه االنتخابي،
الذي يريده أن يكون المنقذ وال ٌمخلّص ،وحتى
صانع المعجزات.

