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حمليات �سيا�سية

�ساعة دم�شق
 تركي حسن*
توصلت رحلة اإلنسانية المعرفية الى أن األرض كروية
وليست منبسطة وتدور حول الشمس وليس العكس .إالّ في
المعرفي للوهابية وآل سعود ،فال تزال األرض ثابتة
النسق
ّ
والشمس تلف حولها .ويك ّفرون من يدَّعي عكس معرفتهم،
وبالتالي يبيحون دم��ه وماله وع��رض��ه ،وإن كانت بالنسبة
إل��ي��ه��م س��اع��ة ه����ارون ال��رش��ي��د ال��ت��ي أه��داه��ا لصديقه الملك
الفرنسي شارلمان منذ نحو ثالثة عشر قرنا ً هي أفضل من
الساعات التي يحملونها اآلن ويتنافسون في أسعارها ألن
تفكيرهم العلمي والمعرفي واإلنساني لم يتعد مرحلتها.
نعلم جميعا ً أن هناك توقيتات تستند إلى التوزع الجغرافي
م��ن طوكيو ال��ى بكين ال��ى غرينتش البريطاني ونيويورك،
أما اآلن فيحق للسوريين أن يضيفوا الى ساعتهم السابقة
توقيتهم الجديد وأسميه التوقيت الدمشقي في الثالث من
حزيران عام .2014
تنبّه ال��س��وري��ون إل��ى ال��ع��دوان عليهم وأه��داف��ه وأدرك���وا
أنّ الحرب إلسقاط نظام أو رئيس لم تكن لتحتاج ال��ى ذلك
ص ِر َف ْت
التحالف كلّه من قوى ال��ع��دوان ،وتلك األم��وال التي ُ
وال��س�لاح ال��ذي ت��د َّف��ق واإلره���اب ال��ذي جِ ��يء ب��ه م��ن مختلف
أص��ق��اع األرض ال��ى س��وري��ة واإلع�ل�ام ال�� ُم�� َف��ب��رِك والمضلل
ومز ّيف الحقائق ،لتشتيت العقل السوري والوحدة الفكرية
والثقافية للسوريين.
نظر السوريون الى أولئك السحرة وهم يتفننون بأالعيبهم
السحرية وهم يظنون أن سحرهم أخذ بلباب السوريين لكن
ال��م��ف��اج��أة ك��ان��ت أن عصى م��وس��ى ك��ان��ت ف��ي ي��د السوريين
��ري ال
��ح�� َرة الجدد وأظهرتهم في حفلة ُع ّ
��س َ
تتل َّقف أفاعي ال َ
يخجلون منها.
خ��رج ال��س��وري��ون ف��ي ال��ث��ال��ث م��ن ح��زي��ران ال��ى صناديق
االق���ت���راع م��ن ال��س��اع��ة ال��س��اب��ع��ة ص��ب��اح��ا ً م��ت��ح�� ّدي��ن اإلره���اب
ليقترعوا للوطن وللتجربة الديمقراطية الوليدة التي ارتضوها
ألنفسهم والتي تؤسس لمستقبل سورية في تفويض شعبي
أذه��ل العالم ،نقلته كاميرات الفضائيات وأق�لام المراسلين
والشبكات .ورغ��م محاوالت اقتطاعها وع��دم االع��ت��راف بها
وص��ل��ت ال��ص��ورة وال��ص��وت ال��س��وري��ان ال��ى مختلف أنحاء
العالم .ولكن لِ َم ذلك كلّه؟
 - 1أدرك السوريون أن حلف ال��ع��دوان ال يريد أن تت ّم
االن��ت��خ��اب��ات ف��ي م��وع��ده��ا ،ل��ي��رك��زوا ع��ل��ى أن ال��دول��ة فاشلة
وعاجزة عن إجراء االستحقاق في موعده وبالتالي ستُ َ
ش ّن
حملة مركزة في اليوم التالي تتضمن المطالبة بهيئة الحكم
االنتقالي والتدخل إلنقاذ سورية.
 - 2حلف العدوان ردّد أن هذه االنتخابات مهزلة وتزوير
وإهانة وه��دّد بعدم اعتراف المجتمع الدولي بها ،رغم علمه
ٌ
دول
األك��ي��د أن المجتمع ال��دول��ي ل��م يعد ف��ي ي��ده��م ،فهناك
وازنة وكبيرة تقف الى جانب سورية ومن قال إن السوريين
يبحثون عن شرعية من الدول المنخرطة في عدوانها عليهم،
فالشرعية ال تعطى من خارج الوطن سواء من عدو أو صديق
الشرعية يعطيها الشعب السوري وحده.
 - 3اس��تُ��ف�� ّز ال��س��وري��ون م��ن تلك الهياكل والشخصيات
الكرتونية المركبة في الخارج لنواحي التاريخ واإلمكانات
والثقافة ،وال ُم ِّقززة بخيانتها وتبعيتها وعمالتها وقد وصلت
ببعضها إلى العمالة المباشرة لـ«إسرائيل» علنا واستجداء
المزيد من انخراطها في العدوان مقابل التنازل عن جزء من
الوطن وهو الجوالن والتطبيع معها.
 - 4كان لمنع حكومات بعض ال��دول مشاركة السورين
في االنتخابات ر ّد فعل تح َّول الى فعل في صناديق االقتراع،
ما ساهم في ارتفاع نسبة المشاركة عبر مشاركة الخارج
والداخل وإن صورة السوريين المقترعين في الخارج ح َّفزت
الداخل ألن يذهب إل��ى صندوق االق��ت��راع تعبيرا ً عن رفضه
أشكال الحرب والضغط والتدخل.
 - 5ال ي����زال ب��ع��ض ال��م��ض��لّ��ل��ي��ن وع��ب��ر وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
المعادية للشعب السوري ،يتكلمون ببطالن االنتخابات وبأن
المعارضة «تسيطر على األرض» ويحسبونها جغرافياً ،وال
أنكر أنها تسيطر ف��ي مناطق معينة ،لكن الشعب السوري
بغالبيته في المناطق اآلمنة حيث تسيطر ال��دول��ة تساقطت
أصواته في صندوق االقتراع ،لذا كانت المشاركة الواسعة
والنسبة العالية.
 - 6ق��دَّم السوريون نموذجا ً لإلنسان ال��ذي يساهم في
المقاومة والصمود والتضحية في الميدان ،وفي المحافظة
ع��ل��ى اس��ت��م��رار ع��م��ل م��ؤس��س��ات ال���دول���ة .م��ن رح���م الحرب
واألزمة آثر المشاركة في رسم السياسات العامة وفي القرار
عبر التفويض الشعبي الذي أراده من خالل التصويت ،ورد
بذلك على دعاة الحرية الذين يتحدثون باسمه .أظهر الشعب
السوري في الثالث من حزيران تالحما ً وتصميما ً على انتزاع
النصر ،لعبور ه��ذه الحرب المفروضة وإع���ادة اإلع��م��ار في
مختلف االتجاهات.
 - 7لو قار ّنا االنتخابات السورية بما جرى من انتخابات
في األشهر الماضية عام  2014في مصر والعراق وأوكرانيا
وتركيا لوجدناها األكثر تمثيالً لناحية نسبة المشاركة وفاقت
جميع التوقعات المتفائلة لألصدقاء ،فضالً عن األعداء.
 سينبري المشككون والمعادون والمرجفون للقول إننسبة التصويت عالية غير مسبوقة وإن من ذهب الى صندوق
االقتراع بضغط من الدولة عبر أجهزتها األمنية .وأجيب :أكثر
من ثالث سنوات وأنتم تشنّفون آذاننا وتردّدون وتنشدون
القصائد ح��ول «انتفاضة الشعب ال��س��وري» و«ث��ورت��ه» التي
تسيطر على أكثر من  % 70من األرض السورية وعن الشعب
الالجئ والمهجر والنازح غير اآلبه بالدولة وال بأجهزتها وهو
يحمل السالح ،وتعدوننا بإسقاط النظام من جمعة ،الى جمعة
ومن شهر إلى آخر ،أو من عيد إلى عيد ،ومن عام إلى عام،
وبالتالي زرعتم فكرة الثورة واالنتفاضة وصوالً إلى حمل
السالح والسيطرة على محافظات كاملة .لم تعد هذه الكذبة
صالحة وخروجه لالنتخابات أدّى مقاصده لناحية المشاركة
ال��ش��ع��ب��ي��ة وإع���ط���اء ال��ت��ف��وي��ض ال��ش��ع��ب��ي ورس����م السياسات
العامة واختيار الحكام .كما أظهرت قدرة الدولة على إجراء
االن��ت��خ��اب��ات وتحملها م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا ف��ي أص��ع��ب ال��ظ��روف.
والتغيير حصل من رحم الحرب في عقل القيادة التي وفرت
الظروف الموضوعية عبر القوانين والتشريعات بالذهاب الى
االنتخابات ،وفي عقل الشعب بتلقف هذه التغييرات وتعامل
معها .لذا يحق للسوريين أن يفرحوا بما أنجزوا ،كما يحق
للحلفاء واألص��دق��اء .وعلى حلف ال��ع��دوان بعد ما شاهد ما
جرى أن ينظر ويراعي ساعة دمشق وتوقيتها .فالشعب قال
كلمته ،أما أدواته اإلقليمية والعربية والمحلية فعليه أن يعيد
النظر فيها ،على عادته حين تعجز عن أداء أدوارها.
 تهنئة من القلب لشعبي الذي أدى واجبه وحقه االنتخابيوش��اه��دت بعيني ف��رح ذه��اب��ه إل��ى لصندوق االق��ت��راع ولدى
إعالن النتائج من بسمة طفل وصبية وشاب ورجل وامرأة
وه��م ي��ل�� ّوح��ون ب��األع�لام الوطنية وي��ج��وب��ون ال��ش��وارع من
مختلف الفئات .وأهنئ المرشحين السيدين النوري والحجار
الذين اقتحما معركة االنتخابات .وأهنئ السيد الرئيس بشار
األسد الذي أواله الشعب السوري ثقته عبر تفويضه قيادتنا
لألعوام السبعة المقبلة ..شعب يتطلع إلى نصر يمسكه بيده
اآلن ،ويتجه نحو إعادة اإلعمار وبلسمة الجروح.
 باحث في الشؤون االستراتيجية
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خفايا
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وهم االنت�صار...
 جمال العفلق*
لم يتردّد ما ُيس ّمى إعالم (إعالن) «الجزيرة» و«العربية»
وتصريحات ما ُيس ّمى بـ«االئتالف السوري» من اسطنبول
في إطالق التصريحات تباعا ً ومن خالل تصوير مواقع
معينة وبتالعب واضح في زاوية التصوير ال يجيدها إالّ
شخص خبير ،كانت تنقل من سجن حلب أو من الزواية
التي توحي سيطرة العصابات على موقع السجن ،بل زاد
الغرق في الوهم واإليهام بأنّ العصابات ح ّررت السجناء
الذين كانوا فرحين بتحريرهم!
ه���ذه ال���رواي���ات ال��ت��ي ت��ك�� ّررت ع��ل��ى أس��م��اع��ن��ا عشرات
المرات ،أكد إحداها بيان لما ُيسمى بـ«االئتالف» من خالل
نشرته اإلعالنية .والغريب في األمر أنّ «االئتالف» الذي
يقول إنّ «الجيش الح ّر» الذي ُيس ّميه بـ«القوة العسكرية
للثورة» كان يعلم تماما ً أن عملية السيطرة على السجن
��ي من
أو «ت��ح��ري��ره» بحسب تعبيرهم ي��ق��وده��ا ش��ي��ش��ان ّ
اإلسالميين المتشدّدين!
يلح على ك ّل وطني شريف؟
هنا ُيفرض سؤال ّ
إذا ك��ان القائد ال��م��س��ؤول ع��ن االس��ت��ي�لاء على السجن
شيشاني ،فما هي عالقته بالثورة وقوى الثورة التي
هو
ّ
لطالما تشدّق إع�لام االئتالف بأنهم سوريون ،ولطالما
أنكر اإلعالم المعادي لسورية وجودهم ،وإذا صادف
أن ألقي القبض على بعضهم ،أو قامت مجموعة منهم
ب��ق��ت��ل م��ج��م��وع��ة أخ���رى ت��ح��ت اس���م ال����ردّة أو االختالف
على مناطق نفوذُ ،نسبت هذه المجموعة على الفور الى
النظام!
لو قبلت جدالً بأنّ هذه المجموعات هي من صنع النظام،

فمن يمثل «االئتالف» إذن؟ وما هي قوته العسكرية على
األرض؟
أي
هذا السؤال الذي بات مك ّررا ً يقودنا الى سؤال آخرّ :
جماعات معتدلة تريد الواليات المتحدة دعمها عسكرياً؟
حتى اليوم ،المناطق كلّها التي استعادها الجيش لم نر
فيها إش��ارات تد ّل على أنّ ما ُيس ّمى بـ«الجيش الحر» هو
الذي كان يسيطر عليها ،بل إنّ بيانات االنسحاب التكتيكي
تصدر دوما ً باسم كتائب إسالمية تتبع إما لـ«داعش» او
لـ«جبهة النصرة» بشكل رئيسي ،ولكتائب متف ّرقة آخرها
كتيبة ه��ذا الشيشاني ال��ذي تع ّهد بالسيطرة على سجن
ح��ل��ب ،وك��ان��ت النتيجة اس��ت��ع��ادة ال��ج��ي��ش ال��س��ج��ن ،ولم
تستسلم حاميته وسطرت أروع صور الصمود والصبر.
اليوم ،بعدما رأينا جميعا ً فك الحصار عن سجن حلب
سنحتاج بالتأكيد إل��ى سنوات كي نفهم ما حققه أبطال
ال��س��ج��ن ل��و أردن����ا أن ن��وث��ق دوره����م خ�ل�ال ث�لاث��ة عشر
شهراً.
من المفارقات الجميلة انّ فك الحصار تزامن مع فيتو

ّ
كل المناطق التي ا�ستعادها
الجي�ش ال�سوري لم يظهر فيها � ّأي
ُ�سمى بـ«الجي�ش الحر»
وجود لما ي ّ
بل � ّإن بيانات االن�سحاب التكتيكي
ً
دوما با�سم المجموعات
ت�صدر
الإرهابية المتطرفة

مزدوج روسي – صيني ارتفع في مجلس األمن في وجه
مشروع يؤكد م��دى حقد الغرب على الشعب السوري.
كانت فرنسا تحلم بأن ُيم ّرر هذا المشروع ال��ذي يعتقد
الحالمون أنه مشروع مثالي ألجل اإلنسانية ،لكن حقيقته
تفيد أنه مج ّرد مناورة مكشوفة أراد الغرب من خاللها أن
يقدم نفسه على صفحات صحفه وإعالمه وعلى صفحات
ال��ص��ح��ف ال��ص��ف��راء ال��ت��ي ت��ن��اول��ت ال��خ��ب��ر ع��ل��ى أن���ه عمل
إنساني غربي لحفظ دماء السوريين الذين ُيقتلون يوميا ً
برصاص الغرب ،من خالل دعم مفضوح لجماعات دموية
ال تدرك لماذا تقتل أصالً ،إنما تنفذ ما ُيطلب منها...
إنه جزء بسيط من وهم االنتصارات التي تبثها قنوات
أمسى اإلعالميون فيها مج ّرد ممثلين ي��ؤدّون أداورهم
بال فهم ،وبعضهم يعرف تماما ً أنه يكذب لكنه ُيغرق في
التمثيل من خالل برنامجه األسبوعي الذي يدعي فيه أنه
يعبّر عن «الرأي والرأي اآلخر»!
هل وصل جمهور «االئتالف» ـ اذا كان لديه جمهور ـ إلى
أنّ ك ّل ما كان ينشر من انتصارات هو مج ّرد كذب تصنع
فبركاته في مكاتب وغرف نوافذها سوداء ،وترسل عبر
األثير لتستق ّر في عقول الواهمين بأنّ الجيش السوري
يمكن كسره؟
 سوريّ مقيم في أبو ظبي
  نشر في هذا الحيّز من عدد يوم أمس الثالثاء مقال
الزميل نورالدين الجمال بعنوان« :زيارة كيري ودالالت
التوقيت» ،ولكن بتوقيع آخ��ر نتيجة خطأ تقني ،لذا
اقتضى التصويب واالعتذار.

ذكرت مصادر
دبلوماسية أنّ العديد
من المعارضين
السوريين في
الخارج قد عادوا
إلى سورية ،كما أنّ
الكثير من ضباط
وعناصر الجيش
الذين ف ّروا قد
عادوا أيضاً .ورأت
المصادر أنّ ذلك
مؤشر واضح على
فشل الحرب على
سورية ،وانهيار
ك ّل الرهانات على
إضعاف الدولة
السورية وشعبية
الرئيس األسد التي
جاءت االنتخابات
لتع ّززها أكثر من
السابق.

باولي زار �سالم:

ّ
الرزاق
ا�ستقبل الداود والقطان وعبد

النتخاب رئي�س بعيد ًا من �أي تدخل

لحود :كفانا مهاترات في �سوق النخا�سة ال�سيا�سية

دع��ا السفير الفرنسي ف��ي لبنان
باتريسباولياللبنانيينإلى«انتخاب
الرئيس بعيدا ً من أي تدخل».
وخالل زيارته السراي الحكومية
أم��س ،حيث التقى رئيس الحكومة
تمام سالم ،لفت باولي إلى أنّ «اختيار
الرئيس أمر لبناني أوالً ،وننتظر أيضا ً
من اللبنانيين كأصدقاء لبنان دعم
المؤسسات ،والحكومة ،ومجلس
النواب» .وأض��اف« :هناك تساؤالت
حول الموقف الفرنسي التي ال أساس
لها ،وق��د أك��دت م��رة أخ��رى الموقف
الفرنسي المعروف والواضح وهو دعم
الدستور بما فيه كل العناصر المعروفة
ومنها الميثاق الوطني اللبناني،
وات��ف��اق الطائف ،والدستور كما هو
اليوم ،وندعم أيضا ً تسيير األمور وفقا ً
للدستور ،وخصوصا ً انتخاب الرئيس
وفقا ً لكل البنود في هذا الدستور».

استهجن ال��رئ��ي��س ال��ع��م��اد إميل
�ح��ود «ال��م��ق��ارب��ات ال��ت��ي يجريها
ل� ّ
البعض ل��م��ش��روع تعديل سلسلة
الرتب والرواتب ،ال سيما أولئك الذين
انتهجوا وال ي��زال��ون سياسة مالية
واقتصادية ريعية ومتهورة أوصلت
ال��دي��ن ال��ع��ام إل��ى م��ا وص��ل إليه من
حجم يكبر ككرة الثلج بفعل رهاناتهم
الخاطئة وحفاظهم األعمى على مغانم
حكمهم وثرواتهم وتجاوزاتهم وإغفال
ك��ام��ل ومتعمد ل��م��ص��ادر اإلي����رادات
الحقيقية أي الرساميل المتفلتة من
أي ضريبة والتعديات على األمالك
العامة البحرية ،فيما هم يذهبون إلى
تقويض القطاعات المنتجة في الدولة
وتخفيض إيراداتها بتسويق مريب».
وق�����ال ل���ح���ود ف���ي ب���ي���ان أم���س:
«إنهم يريدون تخفيف األعباء على
المواطنين ،في حين أنّ الهدف األساس
هو خصخصتها بأقل األثمان أو تشركها
بين القطاعين العام والخاص ،فتتأمن
المحاصصات وشبكات المصالح
الخاصة والعامة» .وأض��اف« :آخر
بدعة هؤالء أنّ األس�لاك العسكرية ال
تستأهل إال زي��ادات رمزية مقطوعة،
وهم يلوذون بالجيش واألمن عند كل
أزماتهم ومعصياتهم ،متناسين أنّ
الجيش ليس جيش نظام منحرف بقدر
ما هو جيش زود عن الوطن من أخطار
العدو المتربص بنا شرا ًواإلرهاب الذي
يحصد شهداءنا ويزعزع استقرارنا».
وتابع« :لم يتجرأوا في الماضي ،في
عهد تصدى لهم ،على التطاول على

(داالتي ونهرا)

سالم وباولي في السراي

الجم ّيل من بكركي :النتخاب رئي�س
ودر�س المطالب المحقة
رأى رئيس ح��زب الكتائب أمين
الجميل «أنّ لبنان يمر بمرحلة خطيرة
ج��داً ،وانتخاب رئيس للجمهورية
ال��ي��وم يعيد االن��ت��ظ��ام إل��ى الحياة
السياسية والدستورية والبرلمانية،
وممكن عندئذ أن ننكب على درس
كل القوانين وك��ل القوانين المهمة
والملحة والمصادقة عليها ضمن
إط��ار مؤسسات متعافية تعمل في
شكل طبيعي ال سيما مؤسسة رئاسة
الجمهورية التي لها بعد ميثاقي».
وفي تصريح له بعد لقائه أمس
ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي م��ار بشارة
بطرس الراعي ،قال الجميل« :ال يمكن
أن يكتمل العقد الميثاقي إذا كانت
مؤسسة رئاسة الجمهورية شاغرة
وكذلك األم��ر هي رم��ز وح��دة الوطن
ورمز فاعلية المؤسسات ،وأي تقصير
باتمام إنجاز االستحقاق الرئاسي
ب��أس��رع وق��ت يكون ه��ذا خلل كبير
ويتناقض مع الضمير ومع الواجب
الوطني ويتناقض مع مستلزمات
الدستور اللبناني».
وأض���اف« :ال شك في أنّ غبطته
من ال��رأي القائل إنّ األولوية اليوم
النتخاب رئيس ،وإذا أردنا أن نتجاوز
هذا االستحقاق والبدء التشريع في
قضايا روتينية مهما كانت أهميتها
فهذا يعني أن��ه يكون على حساب
انتخاب الرئيس ،وبالتالي يكون هذا

لحود مستقبالً عبد الرزاق والقطان
ّ
الجيش من باب قطع رزق��ه ،إال أنهم
عادوا واستباحوا الحقوق المكتسبة
للجنود البواسل المنتشرين على
مساحة الوطن منذ سنوات من دون
أن يلتفت م��س��ؤول إل��ي��ه��م ويقيهم
العوز ،فيما هم منصرفون إلى واجبهم
الوطني».
وختم بيان لحود« :كفانا مهاترات
ف��ي س��وق النخاسة السياسية من
أرب��اب المال الحرام ،ذلك أنّ الشعب
يرى ويسمع ويفقه ،وأن��ه وصل إلى
مرحلة متقدمة من القرف والتعبئة
النفسية التي قد تحدث في أي حين

(داالتي ونهرا)
انفجارا ً اجتماعيا ً هائالً ،أول ما يطيح
بهؤالء الساسة وجشعهم».
وف��ي نشاطه ،استقبل لحود في
دارته في اليرزة ،األمين العام لجبهة
ال��ن��ض��ال اللبناني ال��ع��رب��ي النائب
السابق فيصل الداود.
ثم التقى وف��دا ً مشتركا ً من حركة
اإلص�ل�اح وال��وح��دة وجمعية قولنا
والعمل ،ض ّم الشيخ ماهر عبدالرزاق
والشيخ أحمد القطان.
ومن زوار الرئيس لحود ،وفد من
اتحاد الشباب الوطني برئاسة عبدالله
نجم.

ال�سيد :لتحويل لبنان ر�سمياً �إلى دولة فيديرالية

الراعي والجميّل خالل لقائهما في بكركي
تفريطا ً بالمصلحة العامة وتناقضا ً
مع مستلزمات العقد الميثاقي الذي
يجمع هذا البلد ،وغبطة البطريرك
كان واضحا ً في كالمه لجهة إعطاء
األولوية والضرورة النتخاب رئيس
جيد في أسرع وقت».
وفي ملف سلسلة الرتب والرواتب،
قال الجميل« :نحن نتضامن بالكامل
مع التحركات النقابية التي تطالب
ب��األم��ور المحقة ،لكن نخشى أن

ت��ن��دس عناصر الشغب وتنحرف
الحركة المطلبية عن مسارها وتؤدي
إل��ى إشكاالت على األرض نحن في
غنى عنها وال تكون لخير هذا البلد».
وك����ان ال���راع���ي ال��ت��ق��ى السفير
الفرنسي في لبنان باتريس باولي،
في زي��ارة جرى فيها «تبادل لآلراء
والبحث في العالقات بين فرنسا
ولبنان وال��ع�لاق��ات بين الكنيسة
المارونية وفرنسا».

اعتبر ال��ل��واء جميل السيد أنّ «األزم���ات الراهنة
التي يشهدها لبنان ،وآخرها تعذر انتخاب رئيس
للجمهورية بعدما تعذر قبله تشكيل الحكومة لما
يقارب السنة لوال التدخل الخارجي ،وبعدما بات
التنازع والتقاسم الطائفي والمذهبي على أشده حول
مختلف المواقع في ال��دول��ة ،إنما يثبت أنّ دستور
الطائف الذي تم تطبيقه في ظل الوجود السوري منذ
 1990إلى  ،2005قد بات غير قابل للتطبيق وللحياة
ما لم تكن هناك رعاية أو وصاية أو توافق خارجي
إقليمي ودولي في الح ّد األدنى».
وق��ال السيد في بيان أم��س« :شئنا أم أبينا ،وأيا ً
تكن االعتراضات السياسية المحقة أو المجحفة حول
تلك الفترة ،يجب اإلقرار بأنه كانت هنالك على األقل
دولة ومؤسسات ومسؤولون في لبنان خالل مرحلة
الوجود السوري التي جرى تطبيق الطائف في ظلها،
إال أن��ه ،بعد زوال ه��ذا ال��وج��ود ع��ام  ،2005تحول
لبنان عمليا ً إلى فيديرالية طائفية ومذهبية مستترة
ووقحة ،تقيم الفساد والتقسيم من جهة وتدعي العفة
والوحدة من جهة أخرى ،بحيث سيطرت على الدولة

ومؤسساتها ومقدراتها وح��ول��ت معظم موظفيها
في اإلدارة والقضاء واألم��ن إلى مجموعة من األزالم
يدينون بالوالء المطلق للزعيم وللطائفة والمذهب
أكثر مما ينتمون إلى الدولة والقانون وخدمة الناس».
وأض��اف« :في ظل استحالة اتحاد اللبنانيين على
الثورة أو االنقالب ضد هذا النظام السياسي العفن
ومعظم رم��وزه التي شرذمت المواطنين للسيطرة
عليهم ،ربما آن األوان لوقف هذه المهزلة الدستورية
والسياسية التي تدعي زورا ً بوجود دولة في لبنان،
وبحيث قد يكون من األصح واألصلح للبلد والناس أن
يتحد اللبنانيون جميعا ً وحبيا ً في الشارع ض ّد كل هذا
النظام ورموزه ،للمطالبة بتعديل الدستور وتحويل
لبنان رسميا ً إلى دولة فيديرالية ،مما قد يؤدي إلى
خلق تنافس إيجابي وصحي داخل كل طائفة ومذهب
لتطوير نفسها والبلد ضمن الدولة الفيديرالية ،بدال ً من
االستمرار في هذا التنافس الحالي المقيت بين الزعماء
للسيطرة على هذه الدولة الوهمية التي تعطل مصالح
الناس وتقتل حاضرهم ومستقبلهم وتأكل من دربهم
األخضر واليابس».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
استقبل ال��رئ��ي��س ن��ج��ي��ب م��ي��ق��ات��ي في
دارته أمس ،عضو اللقاء الديموقراطي النائب
هنري حلو ظهر في زي��ارة بروتوكولية ضمن
جولة يقوم بها حلو على القيادات والفاعليات
اللبنانية.
كما استقبل ميقاتي كالً من الوزيرين السابقين
مروان شربل وعادل حمية.
عقد نائب رئيس الحكومة ،وزي��ر الدفاع
سمير مقبل في مكتبه في الوزارة أمس ،اجتماعا ً
مع قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي أطلعه
على األوضاع األمنية في البالد والمهمات التي
يقوم بها الجيش في مختلف المناطق.
كما تطرق البحث خالل االجتماع إلى مؤتمر
روم���ا المخصص ل��دع��م الجيش واالت��ص��االت
التي جرت وتجري مع إيطاليا والمعنيين في
التحضير لهذا المؤتمر الدولي «ألجل إنجاحه
وتأمين احتياجات الجيش ودعمه لتمكينه من
القيام ب��دوره في ضبط األم��ن واالستقرار في

البالد ،هذا ال��دور الذي يحظى بتشجيع ودعم
الدول المشاركة في هذا المؤتمر».
وت� ّم البحث أيضاً ،في التنسيق القائم بين
مختلف األجهزة األمنية وال��ذي حقق إنجازات
ملحوظة ،وت ّم االتفاق على مؤازرة الجيش لقوى
األمن الداخلي إذا دعت الحاجة لدى البدء بإجراء
االمتحانات الرسمية.
وكان لمقبل لقاءات إدارية مع كل من رئيس
الطبابة العسكرية بالوكالة العميد ميشال
بو سرحال ،وت ّم البحث في سير عمل وشؤون
الطبابة العسكرية بشكل ع��ام واالحتياجات
المطلوبة .واطلع من مسير أعمال المديرية
العامة لإلدارة العميد حسن عبدالله والمعنيين
على الحاجات الضرورية لتأمين سير عملهم
وأعطاهم التوجيهات الالزمة.
وفي وقت الحق ،استقبل مقبل وزير الصناعة
حسين ال��ح��اج حسن يرافقه م��س��ؤول وح��دة
االرتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.

استقبلت وزيرة المهجرين أليس شبطيني
ف��ي مكتبها ف��ي ال���وزارة النائب ف��ؤاد السعد،
وكانت مناسبة للتباحث في شؤون استكمال
عودة المهجرين والخطوات الالحقة بعد إتمام
مصالحة بريح.
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي
في مكتبه في اليرزة ،وفدا ً كنسيا ً مارونيا ً ضم
راع��ي أبرشية المكسيك المطران ج��ورج أبي
يونس وراع��ي أبرشية سيدة لبنان في لوس
أنجلوس المطران عبدالله زي���دان ،يرافقهما
األباتي إيلي ماضي ،وتناول البحث األوضاع
العامة وقضايا تتعلق باالغتراب اللبناني.
كما استقبل قهوجي رئيس تحرير صحيفة
«ال���ل���واء» ص�ل�اح س�ل�ام ،وج���رى ال��ب��ح��ث في
التطورات الراهنة.
استقبل متروبوليت ب��ي��روت وتوابعها
المطران الياس ع��وده ،النائب نضال طعمه
وبحث معه األوضاع العامة.

ميقاتي وحلو
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