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هل كانت لدى الحريري مبادرة و�ألغيت؟
 جمال العفلق

ليست م �ج � ّرد ص��دم��ة ،ه��و َج ��رح آخ��ر ف��ي ج�س��د الوطن
أي
أي وزر فيه وال ّ
السوري ،جرح إنساني ال تحملون أنتم ّ
إثم هو جرح أطفال سورية في ضيافتكم...
وألنّ بوصلتنا ثابتة وال تقبل المساومة ،ومهما ارتفع
موج البحر ،فشراع سفينتنا ال يعرف إال طريق المقاومة.
ف��ي مثل ه��ذه األي��ام ك��ان��ت ح��رب ال�ك��رام��ة وح��رب رجال
الله في الميدان – في مثل هذه األيام ،كما يومنا هذا ،كانت
ص��واري��خ المقاومة ت� ّ
�دك حصون الصهيونية – صواريخ
ال �ي��وم ف��ي فلسطين ه��ي س��وري��ة وإي��ران �ي��ة ووص �ل��ت إلى
ال�م�ق��اوم��ة عبر س��وري��ة – كما ص��واري��خ األم��س ف��ي حرب
تموز  – 2006التي أطلقها رجال الله من جنوب لبنان.
في مثل هذه األي��ام إبان حرب تموز كانت أب��واب دمشق
كما ك��ان��ت دائ �م �ا ً مشرعة إلخ��وت�ن��ا ،وك��ان ياسمين الشام
ُي �ف��رش ف��ي درب ال�ع��وائ��ل واأله��ال��ي ،وب �ي��وت أه��ل سورية
ُفتحت لك ّل من تجاوز بوابة المصنع .ولمن ال يريد ان يفهم
وال يريد ان يعرف ف��إنّ دمشق ال�ي��وم تدفع ثمن مواقفها
ودعمها للمقاومة وللخط المقاوم.
أه��ل سورية كما أه��ل لبنان المقاومون دفعوا من دمهم
ومالهم  -وم��ا ال�ح��رب التي شنّت عليهم ال�ي��وم إال واحدة
من حروب اإلبادة والتدمير أخذت البشر والحجر ،انّ بالد
الشام اليوم على بركان  -ص��راع دا ٍم بين خطين ال ثالث
ل�ه�م��ا ...خ��ط ال�م�ق��اوم��ة وال �ك��رام��ة م��ن فلسطين ال��ى بغداد
– وخط العمالة والرضوخ والتبعية العمياء للصهيونية
العالمية – خط التفرقة المذهبية والطائفية المقيتة – ذلك
الخط ال��ذي تغذيه أم��وال الجهل ،فما ان سمع الناس اسم
الطفل الضحية في مقطع لم يتجاوز الدقيقتين حتى كشر
الطائفيون عن أنيابهم وب��دأ الشحن الطائفي واستخدمت
أسوأ األلفاظ في الشهر الحرام.
أق���ول ال �ط �ف��ل ال�ض�ح�ي��ة ل �ي��س ال���ذي م��ورس��ت ع�ل�ي��ه تلك
السادية المريضة وتحت أعين البالغين ،إنما ذلك الصغير
البريء الذي ح ّرضه البالغون على فعل ال يعرف هو معناه
وال يدرك المقصود منه.
مقطع تناولته وسائل التواصل والمحطات وأصبح قبلة
ال�ص��راع ،وك��أن ه��ذه األم��ة قد أنهت كل أزماتها وحروبها
وهذه حربها الباقية .نحن اليوم نعيش حربا ً كونية ،عوائل
ُتباد في فلسطين – كما في ال�ع��راق وف��ي س��وري��ة ،طيران
الكيان الصهيوني بوقود عربي يقتل األطفال على شواطئ
غزة ،وسيارات مفخخة وقتل على الهوية في عواصم بالد
ال�ش��ام ،وجامعة عربية التزمت الصمت ومنظمة التعاون
اإلس�لام��ي ليست بأفضل ح��ال منها  -وح �ق��وق اإلنسان
الدولية فقدت ال�ق��درة على النطق أم��ام جرائم الصهيونية
العالمية ،اليوم ونحن نعيش ذكريات انتصار تموز 2006
– ونعيش حرب المقاومة في فلسطين وقلوبنا ترقص فرحا ً
على رغم جراحنا مع ك ّل صاروخ ّ
يدك حصون الصهيونية
ويزعزع قلوب قطعان المستوطنين في الكيان الغاصب.
نحن بوصلتنا فلسطين ول��ن تغيّرنا ال�ح��وادث العابرة،
نحن خط المقاومة الرافض للذ ّل والهوان ،نحن من آمن بأن
«إسرائيل» أوهن من بيت عنكبوت ،وأنّ األرض لنا وستعود
لنا ،ولن تغيّرنا أفعال المرضى والمهووسين المدفوعين
إما بالحقد أو بالمال.
وسورية اليوم تفتخر بأنّ رجال المقاومة دافعوا عنها
ووقفوا الى جانب جيشها ،وليس في السوريين من ينكر
الفضل او الجميل ،ولكن من حقنا ان نشكو ،لع ّل صوتنا
يصل الى أهل العقد والح ّل ،فحقنا عندهم وليس عند أحد
سواهم .فباسم ك ّل طفل لبناني وسوري وفلسطيني أقول
لهم إنّ أطفال اليوم هم رجال المستقبل ،فال تسمحوا لهم
بتدميرهم وتخريب عقولهم ،فحربنا طويلة ولم تنت ِه بعد
وإنْ خسرنا هذا الجيل سنحتاج الى عقود أخرى حتى نعيد
البناء من جديد.
ُعذرا ً أهلنا في لبنان فهذه ليست شكوى:
إنما ظلم ذوي القربى أش ّد مضاضة على المرء من وقع
الحسام المهند.

 روزانا ر ّمال
و ّزع� ��ت ال �م �ص��ادر ال �م �ق��رب��ة م��ن ال��رئ �ي��س س �ع��د الدين
الحريري على مدى يومين معلومات تشير إلى أن مبادرة
لكسر الجمود السياسي سيطلقها في خطابه المق ّرر يوم
الجمعة الفائت في إفطار تيار المستقبل.
ص�ح�ي�ف��ة «ع� �ك ��اظ» ال �س �ع��ودي��ة وص�ح�ي�ف��ة «ال��دس �ت��ور»
األردن �ي��ة وصحيفتا «ال�ق�ب��س» و«ال �س �ي��اس��ة» الكويتيتان
وموقع تيار المستقبل عدا عن الصحافة المحلية ،ما يعني
انّ حملة ترويج سبقت الخطاب لتضمن انتشار ما سيرد
فيه ووضعه في التداول.
وح��ده��ا صحيفة «ال �ج �م �ه��وري��ة» ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة استلحقت
صبيحة الخطاب القول إنها بعد التحقق تبيّن انّ الحريري
سيؤكد مبادئ وطنية وليس هناك ما يمكن تسميته مبادرة
بمعنى ال �م �ب��ادرة ،فهل ك��ان ال�ح��ري��ري يعتزم ق��ول شيء
وجرى صرف النظر عنه في اللحظة األخيرة؟
ج ��اء ال �خ �ط��اب وت�ض�م��ن م��واق��ف س�ي��اس�ي��ة ل�ي�س��ت هي
موضوع نقاشنا خصوصا ً انها تض ّمنت الكثير مما هو
إيجابي حول فلسطين والعراق وخطر «داعش» ومشروع
اإلرهاب.
لكن بقينا ننتظر المبادرة فوجدنا تذكيرا ً وتأكيدا ً بمبادئ
وثوابت تيار المستقبل التي يعرفها الجميع عن ظهر قلب
منذ زمن غير قصير.
طبعا ً من حق الرئيس سعد الحريري التقدم بمبادرات
سياسية للبنانيين كون تياره حيثية وازنة وكون الحريري
رئ�ي��س كتلة نيابية أساسية ف��ي ال �ب�لاد ،وألن اللبنانيين
يتعطشون ألي فسحة أمل تكسر الجمود المدعوم بشبح

أك��د رئيس الحكومة تمام سالم
«ت��م��س��ك��ه ب��م��رج��ع��ي��ة ال���دول���ة في
القضايا األمنية» ،مشدّدا ً على «أنّ
الحكومة حاسمة في قرارها ببسط
سلطة القانون على جميع األراضي
اللبنانية من دون تمييز بين منطقة
وأخرى ،أو بين فئة من الللبنانيين
وفئة أخرى».
وخ�لال استقباله وف���دا ً موسعا ً
من علماء ورج��ال الدين من جميع
المناطق اللبنانية ،يتقدمهم رئيس
«هيئة علماء المسلمين» الشيخ مالك
ج��دي��دة ،في دارت��ه في المصيطبة،
وأك��د س�لام «ح��رص الحكومة على
المضي في الخطة األمنية ،كما هو
مقرر لها في طرابلس ،كما في البقاع
الشمالي ،وباقي المناطق اللبنانية»،
موضحا ً أنه لن يقبل «بوجود أي خلل
في التوازن في تنفيذ الخطة األمنية،
وأنّ التعليمات المعطاة لجميع
األج��ه��زة ت��ش �دّد على ف��رض هيبة
الدولة في جميع المناطق ،وإعالء
سلطة القانون فوق الجميع بال تمييز
واس��ت��ث��ن��اء ،لتخليص اللبنانيين
من األوض���اع ال��ش��اذة ،وم��ن سطوة
الخارجين على القانون وعبثهم بأمن
البالد والعباد ،وإذا حصل تقصير أو
خطأ في بعض الممارسات فباإلمكان
معالجته بهدوء وحكمة».
وردا ً على ما أث��اره بعض أعضاء
ال��وف��د م��ن «اع��ت��راض على توقيف
الشيخ حسام الصباغ في طرابلس»،
أكد «أنّ األجهزة األمنية ال تميز في
المعاملة بين اللبنانيين ،وال تستهدف

فنيش

وفي هذا السياق ،طالب وزير الدولة
لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
«باإلسراع في ملء الشغور في موقع
رئ��اس��ة الجمهورية وال��ت��واف��ق على
شخص وف��اق��ي قادرعلى أن يجمع
اللبنانيين ويحفظ قوة لبنان ويساهم
في تحقيق استقراره ويصون الثوابت
الوطنية».
وفي كلمة له خالل مجلس فاتحة
أقامه حزب الله عن روح الشهيد كمال
الدين اسماعيل كيكي في حسينية
بلدة الشهابية الجنوبية ،رأى فنيش
أنّ «على الرئيس الوفاقي أن يكون
قادرا ً على مالءمة التحديات التي تم ّر
بها المنطقة والتي تهدّد لبنان» .وقال:
«طالما أننا لم نصل بعد إلى ملء هذا
الموقع ،ف��إنّ ذل��ك ال يعني أن نعطل
عمل المجلس النيابي ألنّ تعطيله
هو ال��ذي أثر ويؤثر في عمل السلطة
التنفيذية وه���و تعطيل لمصالح
اللبنانيين» .وأضاف« :آن األوان إلقرار
سلسلة الرتب والرواتب وإنقاذ العام
الدراسي من أجل تصحيح االمتحانات
وتمكين طالبنا من متابعة تحصيلهم
ودراستهم ،هذه مسؤولية تقع على
عاتق جميع القوى السياسية والكتل
النيابية» ،مطالباً« :الجميع بالذهاب
إلى المجلس النيابي لالحتكام إلى

فضل الله

واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة
ال��ن��ائ��ب ح��س��ن ف��ض��ل ال��ل��ه خ�لال
االحتفال التكريمي الذي أقامه حزب
ال��ل��ه لمناسبة م���رور أس��ب��وع على
استشهاد الشهيد محمد علي حسن
ع��واض��ه ف��ي حسينية ب��ل��دة ميس
الجبل أنّ «هناك مشروعا ً تعطيليا ً
للدولة بكاملها في لبنان» ،الفتا ً إلى
«أنّ البعض عمل على اإلطاحة بك ّل
شيء ال سيما االنتخابات الرئاسية».
وقال« :هناك طرف يقوم بالحوار مع
ط��رف آخ��ر وننتظر النتيجة وعلى
ضوئها يفترض أن يذهب النواب إلى
المجلس النيابي وأن ينتخبوا رئيسا ً
يمثل تمثيالً حقيقيا ً ف��ي شريحته
وعلى المستوى الوطني» .وأضاف:
«إنّ الحكومة والجامعة اللبنانية
وتصحيح االم��ت��ح��ان��ات الرسمية
التي أجريت ومشروع سلسلة الرتب
والرواتب ورواتب القطاع العام كلّها

معطلة ،وهناك من يريد أن يعطلها من
خالل عمله على تعطيل المؤسسات
الدستورية ،وال��ذي يريد أن يحافظ
على الدولة والنظام يفترض به أن
يحرك ك ّل هذه الملفات ال أن يعطل
هذه المؤسسات».

قاووق

وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي
ف��ي ح��زب الله الشيخ نبيل ق��اووق
«أنّ «إسرائيل» كما انهزمت في تموز
عام  2006أمام معادلة المقاومة في
لبنان ،تنهزم اليوم مجددا ًفي تموز عام
 2014أمام معادلة المقاومة في غزة»،
مشيرا ً إلى «أنّ «إسرائيل» التي كانت
تراهن على فتنة اإلره��اب التكفيري
أرادت أن تستغل انشغال األمة بنار
الفتنة التكفيرية لتصفي حساباتها مع
المقاومة».
وخ�لال االحتفال التكريمي الذي
أقامه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع
على استشهاد الشهيد بسام عبد
األمير فاعور في حسينية بلدة الخيام
الجنوبية ،أشار قاووق إلى «أنّ أهداف
ال��ع��دوان الصهيوني على غ��زة هي
نفس أهداف من يح ّرك أدوات الفتنة
التكفيرية في العراق وسورية ولبنان،
وم��ا يحصل على ام��ت��داد المنطقة
من بغداد إل��ى غ��زة م���رورا ً بسورية
ولبنان هو استهداف لمحور المقاومة
باإلرهاب التكفيري و«اإلسرائيلي»».
واعتبر «أنّ دع��م سورية للمقاومة
الفلسطينية بالصواريخ لحماية غزة
وتقوية المقاومة فيها هو وسام شرف
لها على رغم أنها مستنزفة بنار الفتنة
التكفيرية ،بينما ال��ع��رب يصدرون
السالح والمال والنفط لقصف دمشق
ويحجمون عن تقديم رصاصة واحدة
للمقاومة في غزة».

سالم مجتمعا ً إلى وفد رجال الدين
فريقا ً منهم م��ن دون غ��ي��ره ،وأنها
إلى جانب األجهزة القضائية تعمل
بموجب القانون ،وإذا أوقف شخص
ثم ثبتت ب��راءت��ه ،فسيخلى سبيله
بالتأكيد ،ألنّ الهدف ليس االقتصاص
م��ن أح��د ،إنما المضي ف��ي المسار
األمني والقضائي لتثبيت االستقرار
األمني في طرابلس وتحصينه».
وش����دّد رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة على
«وج��وب تضافر جهود الجميع في
ت��ج��اوز م��ا حصل ف��ي طرابلس في
الساعات الماضية ،وضرورة العمل
على تثبيت الهدوء» ،مخاطبا ً أعضاء

وفي موضوع اإلفتاء أوضح سالم
أن��ه ورؤس����اء ال����وزراء السابقين،
«يبذلون ج��ه��ودا ً متواصلة إليجاد
الحلول المناسبة للمشكلة القائمة»،
م��ش�دّدا ً على «أنّ موضوع انتخاب
مفتٍ جديد للجمهورية ،هو موضع
عناية كبيرة بالنظر إل��ى أهميته
وحساسيته» .وقال« :إننا نسعى إلى
الوصول إلى مخرج الئق ،وإال فإننا
سنكون مضطرين التخاذ اإلجراءات
ال�لازم��ة ،التي تحفظ مقام اإلفتاء،
وتصون وحدة المسلمين الس ّنة في
لبنان».

الراعي :النتخاب رئي�س
يعيد االعتبار ّ
ل�سدة الرئا�سة
دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي
النواب إل��ى التح ّرر من مصالحهم الصغيرة ،وأداء
واجبهم الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية« ،فتعود
للمؤسسات حيويتها ،وتعطى شرعيتها ،فتمارس
صالحياتها ،وتخرج البالد من أزماتها االقتصادية
والمعيشية واالجتماعية واألمنية المميتة».
وخ�لال ت��رؤس��ه ق��داس عيد م��ار شربل ف��ي عنايا،
بحضور الرئيس السابق ميشال سليمان قال الراعي:
«كنا نأمل أن نحتفل وإياكم اليوم مع الرئيس الجديد،
لكننا حرمناه بسبب عجز المجلس النيابي الحالي عن
القيام بأشرف مهمة سلمها إليه الشعب اللبناني ،وهذا
جرح بليغ في كرامة هذا الشعب وفي جسم الوطن».
وأضاف« :إننا نتحمل بصبر هذا الجرح الكبير في
يمس بروح المسؤولية
كرامتنا الوطنية ،وندعو لكي
ّ
نواب األمة فيتحرروا من كل حساب رخيص شخصي أو
فئوي ويتصالحوا مع الوطن والشعب بل ومع أنفسهم
بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد االعتبار لسدّة
الرئاسة ويكون بكبر شخصيته وأخالقيته وتجرده
القائد الحكيم لسفينة الوطن في خضم ه��ذا البحر

الهائج سياسيا ً واقتصاديا ً وأمنياً».
وتابع الراعي« :نشاهد حاليا ً ما يجري في العراق
العزيز المتألم بمسيحييه ومسلميه ،وقد آلمنا بالعمق
ن��داء غبطة أخينا البطريرك لويس روفائيل ساكو،
بطريرك بابل للكلدان ،الذي يوجهه باسم مسيحيي
الموصل الذين تضطهدهم علنا ً «ال��دول��ة اإلسالمية
في العراق والشام» ،المعروفة «بداعش» ،وقد نقلت
معظم وسائل اإلعالم هذا النداء ،وإننا نعلن تضماننا
الكامل على ك ّل صعيد مع غبطة البطريرك ،ومسيحيي
الموصل ،ومع كنيسة المسيح في العراق الشقيق،
ونطالب األس��رة الدولية بحماية ه��ذا الشعب ،وكم
يؤسفنا حقا ً أن تأتي سياسات هدامة من الخارج
ت��زرع زؤان الشر ،ف��ع��ودوا إل��ى نفوسكم ،وحرروها
من ش ّر مصالحكم السياسية واالقتصادية الهدامة،
ونتساءل :أليس من سبيل إلى الحوار مع «داع��ش»
بشأن المسيحيين اآلمنين المخلصين لوطنهم؟ ماذا
يقول المسلمون المعتدلون بهذا الشأن؟ وما من صوت
يندد ويستنكر»!

دربا�س :الحكومة ال تطمح لملء الفراغ الرئا�سي
لفت وزير الشؤون االجتماعية
رش��ي��د درب���اس إل��ى «ات��ف��اق في
مجلس ال��وزراء على أنّ القضايا
ال��خ�لاف��ي��ة تحتمل ال��ت��أج��ي��ل في
ه��ذه المرحلة الخطيرة بهدف
تسيير عجلة الدولة ،فالقرارات
تصدر باإلجماع في شأن المسائل
المتوافق عليها ،وبالتالي يكون
ت��وق��ي��ع ال��م��راس��ي��م ب��م��ن حضر
وبالتالي ليس ه��ن��اك م��ن وزي��ر
يعطل».
وإذ ذ ّك����ر ف���ي ت��ص��ري��ح ب���أنّ
«الدستور أعطى مجلس ال��وزراء
ال��ح��ق ب��ات��خ��اذ ال����ق����رارات ،إم��ا
ب��ال��ت��واف��ق أو بالتصويت ال��ذي
رفض رئيس الحكومة تمام سالم

اس��ت��ع��م��ال��ه ألن���ه ي��ري��د تجنيب
البلد الخالفات اإلضافية» ،قال
درب��اس« :عندما امتنع الرئيس
س�لام عن دع��وة مجلس ال��وزراء
ل�لان��ع��ق��اد ك���ان «ي���دق ال��ج��رس»
احتجاجا ً على سوء فهم ما اتفق
عليه ،فاالتفاق حصل في األمور
الجوهرية والميثاقية وهي إشارة
مفيدة».
ك��م��ا ش����دّد درب�����اس ع��ل��ى أنّ
«الحكومة ال تطمح لملء الفراغ
الرئاسي ،فعندما أوك��ل المشرع
إل���ى م��ج��ل��س ال�����وزراء أن ي��س� ّد
الفراغ ،باعتبار أنها مسألة أيام
أو أسابيع وإذا بالفراغ يستمر».
وأض����اف« :ن��ح��ن نعلم أن��ن��ا في

استغرب نائب إصالحي
التص ّرفات غير الالئقة التي
قام بها بعض مناصري
نائب زميل له في التكتل
نفسه ،خالل زيارة أحد
الوزراء إلى منطقة جبلية
لالطالع على واقعها
اإلنمائي والحاجات التي
يمكن تلبيتها من خالل
الوزارة الخدماتية التي
يتوالها.

 د .حسام الدين خالصي*

(داالتي ونهرا)
الوفد «إنني أعول على حكمتكم وبعد
نظركم وأدعوكم إلى المساعدة في
ضبط ردود الفعل المبالغ فيها،
التي قد تؤتي ضررا ً أكثر مما تجلب
منفعة».
وأث����ار ع���دد م��ن أع��ض��اء ال��وف��د
«وض���ع ال��م��وق��وف الشيخ حسين
ع��ط��وي ،ال���ذي اعتقل بعد إط�لاق
ص��اروخ م��ن بلدة ال��م��اري باتجاه
فلسطين المحتلة» ،فوعدهم سالم
ب��ـ «إع���ط���اء ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ب��وج��وب
تحسين معاملته ،ومعالجة قضيته
بالطريقة المناسبة».

سخر مسؤول بارز
من تصريحات أدلى بها
رئيس حزب لبناني بشأن
تدخل فرنسي مع إيران
من أجل تسهيل االنتخابات
الرئاسية ،وسأل:
أين شعارات السيادة
واالستقالل والقرار الح ّر،
أم أنّ أصحابها استغنوا
عنها وص ّدروها إلى «الربيع
العربي» المزعوم...؟

خطاب الق�سم ...خطاب الح�سم

�سالم :الحكومة حا�سمة في ب�سط �سلطتها من دون تمييز

حزب اهلل :للإ�سراع في ملء ال�شغور
واختيار رئي�س وفاقي يجمع اللبنانيين
إرادة الغالبية التي تختار الخيارات
التي تقتنع بها».
وتحدث عن ملف األساتذة والعمداء
في الجامعة اللبنانية ،مؤكداً« :أنه
ينبغي للجامعة الوطنية أن تحظى
ب��ك� ّل ال��دع��م ألن��ه��ا ه��ي م��ن تحتضن
طالب لبنان ،وهي المصنع الذي يهيء
هذا اإلنسان وال��ذي يح ّقق المصلحة
الوطنية».
ودع������ا ف��ن��ي��ش ج��م��ي��ع ال���ق���وى
السياسية إل��ى «ع��دم االستمرار في
ممارسة سياسة التعطيل» ،معتبرا ً
أنّ «االستمرار في تعطيل المجلس
النيابي يعني عدم «قوننة اإلنفاق»
وتهديد الموظفين بعدم دفع رواتبهم»،
قائالً« :يكفي تعطيالً وإضرارا ً بمصالح
الوطن واللبنانيين».

اإلره��اب النائم طمعا ً بانفراج األم��ور وانطالق عجلة البت
باالستحقاقات من انتخابات رئاسية وانتخابات نيابية،
انتظروا خطاب الحريري الموعود بعناوين م ّهدت لالطاللة
«الحريري سيطلق مبادرة مهمة» ،ف��إذا ً المبادرة مبادئ
تأكيدية وليست مشروعا ً لمالقاة الخصوم في منتصف
الطريق.
بالتأكيد يحق للحريري أن يؤكد تمسكه بمبادئ تياره
لجهة أولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية تليه حكومة
جديدة وسحب حزب الله لمقاتليه من سورية والتمسك
بمكافحة اإلره��اب اال انّ ه��ذه ليست م�ب��ادرة ،فشق منها
يصطدم بالثاني «انتخاب رئيس جديد» يصطدم بشرط
«س�ح��ب ح��زب ال�ل��ه مقاتليه م��ن س��وري��ة» واأله � � ّم سحبه
الضمني للعماد عون كمرشح وحيد من دون وجود تفاهم
ساسي شامل كان ُيفترض بالحريري اقتراح بنود واقعية
له او تشكل أساسا ً للنقاش.
األخطر أنّ مكافحة اإلرهاب التي أعطاها الحريري مكانا ً
مهما ً في الخطاب ثبت ان لها طريقا ً واح��دا ً وهو االقتراب
السياسي والحكومي والنيابي بين الحريري وحزب الله.
ويعلم الحريري ما يعلمه اللبنانيون ان اي جهد جدي ال
يبذل لتفاهمات رئاسية ونيابية وحكومية في وضع كل
ال�م��ؤس�س��ات م��ن دون ه��ذا االق �ت��راب ،فمكافحة اإلره��اب
ال تستقيم بال تبريد المناخ الشيعي  -السني وانتخاب
الرئيس ال يستقيم بال تفاهمات نيابية وحكومية تكسر
الجليد ولذلك كان معنى اط�لاق المبادرة ان ُتحقق هذين
الهدفين.
ك��ان ممكنا ً ايضا ً للحريري بعد ان يؤكد المبادئ التي
تضمنها خطابه ان يطلق م�ب��ادرة سمع اللبنانيون عنها
ولم يسمعوها او لم يروها ،فيعلن تعليق مناقشة سالح

ح��زب الله ودوره ف��ي س��وري��ة ألول حكومة بعد انتخاب
الرئيس ويطلق الدعوة لوقف متبادل للحمالت االعالمية
ويتقدم باقتراحات لصيغ وسطية لحلحة الخالفات في
مجلس النواب حول سلسلة الرتب والرواتب وتشريع دفع
الرواتب واالعالن عن استعداد فريقه لسحب مرشحه أي
الدكتور سمير جعجع في مقابل سحب سائر المرشحين
لبدء الحوار حول مرشح توافقي.
لو فعل الحريري ذلك فليس بالضرورة ان يكون النجاح
مضموناً ،فالظروف ال�لازم��ة للتسويات ربما لم تنضج
ب�ع��د ،لكن ك��ان يمكن تسمية م��ا اعلنه ب��ال�م�ب��ادرة حينها،
او يمكن القول ان��ه ساهم جديا ً في ترييح مناخات البلد
وتنفيس االحتقانات.
هل كان الحريري يعتزم تقديم خريطة طريق كهذه البنود
أو مبادرة لكسر الجمود السياسي كما جرى التمهيد ،وثمة
من قرر سحب المبادرة ألن التوقيت غير مناسب؟
هل كانت مبادرة الحريري تتوقف على وقف النار في
غزة؟
هل هناك من اعتبر أن فشل المبادرة المصرية صفعة
وجهتها إيران للسعودية ولو أن تركيا وقطر في الواجهة
وجاء الرد بإلغاء مبادرة الحريري؟
م�ص��ادر مطلعة على م��ا ك��ان ي��دور ح��ول غ��زة والشأن
اإلقليمي تؤكد ان مبادرة ما لحلحة الوضع في لبنان كانت
قيد التداول وسحبت في اللحظة األخيرة.
بالمحصلة ف��إن م��ا ت�ح��دث ع�ن��ه ال�ح��ري��ري ف��ي خطاب
االفطار ليس مبادرة ،بل اع�لان واض��ح ان البالد «معلقة
على حبال الخطر» مما زاد القلق ب��دالً من ان ينقصه ألن
زم��ن ال�ت�س��وي��ات ل��م يحن وزم��ن ال �م �ب��ادرات ممنوع كما
يبدو.

التقى وفداً مو�سع ًا من رجال الدين

هناك م�شروع تعطيلي للدولة بكاملها

دعا حزب الله إلى اإلسراع في ملء
الشغور الرئاسي واختيار شخص
وفاقي يجمع اللبنانيين ،وإلى إقرار
السلسلة وإنقاذ العام الدراسي.
وش���دّد ال��ح��زب على أنّ «أه���داف
العدوان الصهيوني على غزة هي نفس
أه��داف الفتنة التكفيرية في العراق
وسورية ولبنان» ،معتبرا ً أنّ لبنان
«مرتبط بهزيمة المشروع التكفيري».

خفايا
خفايا

وضع غير طبيعي ،فهذه الحكومة
ليست ب��دال ً ع��ن ض��ائ��ع وف��ي ك ّل
جلسة يبدأ الرئيس سالم بالكالم
أن ال ف��خ��ام��ة إال ل��ل��رئ��ي��س ،وأنّ
الدولة بال رأس تتعرض للزوال،
من يعطل انتخاب الرئيس يريد
تعطيل ال��دول��ة بكاملها فمجلس
النواب إذا لم ينتخب رئيسا ً جديدا ً
يكون قد فقد مبرر وجوده».
وعن الخالف بين تيار المستقبل
وح���رك���ة أم����ل ،أوض����ح درب���اس
أن��ه «خ�ل�اف ف��ي وج��ه��ات النظر
حول سلسلة الرتب والرواتب»،
معتبرا ً أنّ «ه��ن��اك ظ��رف�ا ً م��ا غير
ناضج للتواصل حتى في األمور
الحياتية».

بدأ الرئيس الدكتور بشار األسد حفل القسم بعبارة :أيها السوريون
الشرفاء ،فأنصت جميع من مارس شرف الدفاع عن سورية ض ّد من
هب
أراد أن ينتهك رموز سيادتها منذ بداية الربيع العربي المز ّيف الذي ّ
على سورية منذ  ،2011كانت شرائح السوريين الشرفاء ممثلة في
طبيعة المدع ّوين إلى حفل أداء القسم ،من ذوي شهداء ،جرحى الجيش،
عناصر الجيش العربي ال�س��وري ،رج��ال الدفاع الوطني ،المثقفين،
الفنانين ،اإلعالميين ،الناشطين الوطنيين ،رج��ال ال��دي��ن ،والتمثيل
الرسمي.
كان حفل القسم مميّزا ً في حضوره ،كان قسما ً أمام ممثلي الشعب
الشرفاء في قصر الشعب ،دخل الرئيس واثقا ً من النصر ومن خريطة
الطريق التي رسمها للمنطقة منذ بداية األزمة.
أقسم الرئيس على المصحف الشريف تأكيدا ً على اإلسالم الصحيح
وبجواره كان الدستور تأكيدا ً على سيادة الوطن ،لقد هنأ الرئيس األسد
شعبه ألنه أعطى ك ّل المتآمرين دروسا ًفي الثورة والحرية والديمقراطية
ومنع التقسيم عن بالده ،وحطم الشعب امبراطوريات النفط واإلعالم
والسياسة ،واإلرهاب وأسياده.
وع � ّرج الرئيس على أهمية االنتخابات المنجزة في 2014/6/3
فلقد أسقطت االنتهازيين ،وع � ّرت أولئك الذين دع��وا إل��ى مقاطعتها
بأن ال رصيد لهم ،وأتت انتخابات الخارج صفعة على وجه من تآمر
على سورية ،وبالتالي شكرا ً للغرب الغبي الذي زاد حماسة السوريين
الذين غ��ادروا تحت وطأة اإلره��اب فقط ،فلقد قبل السوريون التحدّي
وعلى الغرب أن يتعلّم من صمود الشعب السوري الذي لديه تاريخ في
السلوك الوطني ،وبالتالي كانت االنتخابات بمثابة رصاصة الرحمة في
نعش الربيع المز ّيف ...فلقد أثبت السوريون قدرتهم على النجاح.
ولتكريس ثقافة سياسية جديدة في حياة السوريين توجه الرئيس
األسد بالتحية إلى منافسيْه في االنتخابات الرئاسية ،فهو يمتلك عينا ً
بصيرة ترى سورية بعد  50عاما ً على األق ّل كيف ستبدو.
لقد رسم الرئيس األسد بدقة الطبيب الجراح أه��داف العدوان على
سورية ،حيث أنه استهدف الحالة السيادية في سورية ،واستهدف
االسالم الصحيح والمسيحية األصيلة والتاريخ السوري الصحيح،
لقد كانت رؤيته واضحة في ما سيح ّل بالمنطقة والعالم من دمار جراء
إذكاء نار الحرب الوهابية من قبل الصهيونية وأعوانها ،وأنّ الحرب لن
تقف عند الحدود السورية ألنه باألصل األزمة ليست سورية ،وكيف أن
الكلف العالية ستكون باهظة الثمن ريثما يستفيق العالم وبخاصة دول
العرب ،وسيدرك العالم خطورة تنظيم اإلخوان المسلمين (الشياطين
وهو االسم األنسب الذي أطلقه الرئيس األسد عليهم).
حدّد الرئيس األسد مسارات الح ّل السوري الخالصة فهي ترتكز
على محاربة اإلره��اب مع فتح باب التوبة وعلى المصالحات الوطنية
والتي لن تعيق عملية الحوار الوطني وهي التي تشكل العمود الرئيس
في الح ّل السياسي السوري ،ولقد حدّد الرئيس الدور البشع والسلبي
ألولئك الذين ته ّربوا من الحوار وإلى الذين يبدّلون مواقفهم ك ّل حين،
وأولئك العمالء الذين ارتهنوا للخارج وبالتالي هم مستبعدون من
موضوع الحوار الوطني.
ولم يستبعد الرئيس أهمية تطهير األرض في المدن السورية التي
تعاني من اإلره��اب كما الرقة وحلب الشهباء ،وانطالقا ً من إحساسه
العالي بأهمية معالجة قضايا العدالة االجتماعية كانت لملف الفساد
إف��رادات مهمة في الخطاب ،فحدّد دور الشعب ومؤازرته للدولة في
عملية المعالجة ،وبهذا يكون قد م ّهد لثورة حقيقية على الفساد تعتمد
ال �م��ؤازرة الشعبية وبمساعدة اإلع�ل�ام ومؤسسات التربية العلمية
أي هي نهضة أخالقية تنفي وجود الفساد بتدرج الزمن.
والدينيةّ ،
طالب الرئيس بشار األس��د الشعب للعمل ي��دا ً بيد لتبدأ عملية بناء
حقيقية انطالقا ً من حق وواجب ك ّل مواطن في الدفاع عن سورية ،فمن
ال يدافع عن سورية ال يحق له ان يكون من مواطنيها.
وبعد الخروج من المحلية السورية عبّر الرئيس األسد عن عروبة
سورية ومركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى دولة المقاومة سورية
وحلفائها ،فالمسألة السورية ال تنفصل عما يجري في غزة من عدوان
تع ّرى فيه العربان في السعودية وباقي الخليج ودول الربيع الخرف
التي تل ّوثت بمزاعم الحرية والديمقراطية .وضرورة الفصل بين قيادات
فلسطينية خانت قضيتها وسورية وبين شعب عربي فلسطيني ،جرح
سورية هو جرحه والعكس صحيح ،وربط بين العدوان على سورية
وغزة بأنه لهدف مشترك من نفس العدو وهو العدو الصهيوني وأذنابه
الذين عرفوا بعمالتهم وتهديمهم الحق الفلسطيني وبيعهم الشرف
العربي رخيصا ً للصهيونية األميركية ،لذلك ح� ّل المسألة السورية
بمعزل عن وسطها العربي سيكون حالً قاصراً.
وف��ي الختام كانت التحية لك ّل م��ن وق��ف م��ع شعب س��وري��ة ولك ّل
من ساهم بالنصر السوري المبين في إفشال مزاعم الغرب والعرب
الخونة.
إنّ خطاب القسم  2014أذهل العالم ولجمه ،فصمتت وسائل اإلعالم
الغربية ومراكز القرار السياسية الغربية ،فقط نطق ض ّد الخطاب أذيال
بني سعود والصهيونية ألنه كان خطاب التحدي والحسم في آن معاً،
خطاب تل ّمس أوجاع الداخل بك ّل شفافية ورسم خريطة الطريق لح ّل
ه��ذه األوج ��اع ،وخ�ط��اب ع��روب��ي ص��رف ل��م ينس قضية ال�ع��رب رغم
األوج��اع الداخلية ألنّ سورية علّمت العرب أنها قلب العروبة النابض
ذلك القلب الذي سيبقى نابضا ً طالما أقسم رئيس البالد على صون عزة
وكرامة العرب ،وطالما استم ّر الشعب العربي السوري في تعليم العرب
دروسا ً في الحرية الحقيقية والديمقراطية الصحيحة ...نعم إنه خطاب
الحسم.
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