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المطارنة الموارنة :لت�أمين
ّ
كل �أ�شكال الدعم للجي�ش

تحدث لـ «البناء» و«توب نيوز» عن ملف المخطوفين والو�ضع الأمني في لبنان والأزمة ال�سورية

حناوي :الخطر الإرهابي يح ّتم علينا ا�ستعادة معادلة
«الجي�ش وال�شعب والمقاومة» للدفاع عن لبنان
حاورته روزانا ر ّمال

مجلس المطارنة مجتمعا ً في بكركي
أعرب المطارنة الموارنة «عن ألمهم الشديد لسقوط
شهداء جدد من الجيش في مكمن لإلرهابيين في جرود
رأس بعلبك» ،وج��دّدوا دعوتهم «كل القوى السياسية
والشعبية إلى الوقوف وراء الجيش وتوفير ك ّل ما يحتاج
إليه من دعم مادي ومعنوي وسياسي».
وش��ج��ب اآلب����اء ،ف��ي ب��ي��ان بعد االج��ت��م��اع الشهري
لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي برئاسة البطريرك
بشارة الراعي« ،التعدي على الدستور ،وتحويله وجهة
نظر لمصلحة توجهات في السياسة تناقض تاريخ
الديمقراطية في لبنان ،مفضلة السير في لعبة سياسية
تفرغ المؤسسات الدستورية من مضمونها ،وتحول
البالد إلى شبه حكم أوليغارشي على حساب الدستور
والشعب والمؤسسات ،وتستبيح اإلدارات بمزيد من
الفساد ،وسلب المال العام والتعدي على أمالك الدولة،
وعلى المواطنين اآلمنين بشخصهم وممتلكاتهم ،وتغطية
ك ّل هذه التجاوزات سياسياً» .كما أعلنوا معارضتهم «ك ّل
يمس جوهر الديمقراطية األصيلة ،وما يناقض الدستور
ما ّ
والميثاق الوطني ،وما يخالف األعراف والقوانين المرعية
اإلجراء».
واستغرب اآلباء «تمكن المجلس النيابي من التجديد
لنفسه مخالفا ً الدستور والنظام الديمقراطي ،وإحجامه
في الوقت عينه عن انتخاب رئيس للجمهورية ،خالفا ً
لما يوجب عليه الدستور ،وفي المسألة تناقض مبين».
وتساءلوا « :أال ت��وازي أخطار الفراغ في سدّة الرئاسة

األولى ،أخطار الفراغ في المجلس النيابي»؟
وجدّد المجتمعون «الدعوة إلى التقيد بأحكام الدستور،
والتوقف عن إضاعة الوقت والتلطي ،في شأن انتخاب
الرئيس العتيد ،تار ًة وراء انتظار إشارات دولية وإقليمية،
حجة
وتار ًة وراء ستار عدم التوافق الداخلي ،وطورا ً وراء ّ
انتظار التوافق المسيحي .فاإلتيان برئيس إنما يتم تحت
قبة البرلمان ،إذا ت ّم االبتعاد عن األساليب الواهية».
وإذ أعرب اآلباء «عن ألمهم الشديد لسقوط شهداء جدد
من الجيش في مكمن لإلرهابيين في جرود رأس بعلبك»،
حيّوا «الدور الذي يلعبه الجيش والقوى األمنية» ،مث ّمنين
«تضحياتهم وتح ّملهم مسؤولياتهم ،بالتصدي لإلرهاب».
واعتبروا «أن ال ب� َّد من تطبيق الخطة األمنية على كل
األراضي اللبنانية ،فال أمن بالتجزئة والتراضي أو بترك
المجال لالستثناءات» ،مجدّدين الدعوة إلى «كل القوى
السياسية والشعبية إلى الوقوف وراء الجيش وتوفير
ك ِّل ما يحتاج إليه من دعم مادي ومعنوي وسياسي ،كي
يتمكن من تأدية رسالته سياجا ً للوطن وحارسا ً لوحدة
اللبنانيين».
وناشد المطارنة الموارنة «الحكومة حزم أمرها في
مسألة التفاوض في شأن الجنود المخطوفين ،بالحكمة
التي سارت عليها حتى اآلن في هذا الملف» ،معربين «عن
تضامنهم مع هؤالء الجنود وأهاليهم ،ويدعون هؤالء إلى
التحلي بالصبر وضبط النفس ،حتى يتكامل حراكهم مع
جهد الحكومة بغية نهاية مطمئنة للجميع».

�شارك في افتتاح م�ؤتمر الأزهر لمواجهة الإرهاب

دريان :م�صر حري�صة على ا�ستقرار لبنان
ش��ارك مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان في افتتاح أعمال
مؤتمر األزه���ر لمواجهة التطرف
واإلرهاب في المنطقة ،يرافقه مفتي
ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ال��ش��ي��خ م��ح��م��د علي
الجوزو ،ومفتي زحلة والبقاع الشيخ
خليل الميس ،ومفتي صيدا وأقضيتها
الشيخ سليم سوسان ،ومستشار دار
الفتوى ومفتي الجمهورية األمين
ال��ع��ام للجنة الوطنية اإلسالمية
المسيحية محمد الس ّماك.
والتقى دريان شيخ األزهر الدكتور
أحمد الطيب ،وأشار بعد اللقاء إلى
«أنّ ال���دور المصري ف��ي المنطقة
يشكل ضمانة للعرب وللمسلمين»،
مؤكدا ً «أنّ مصر حريصة على سالمة
لبنان وأمنه ومساعدته وانتشاله
من الوضع الذي هو فيه ليعود إليه
استقراره».
وأشاد الطيب ،من جهته ،بالوفد
اللبناني ال��ذي يشارك في المؤتمر
«ل��م��ا يتميز ب��ه م��ن ت��ن��وع ديني
وم��ذه��ب��ي ،وب���دور لبنان ف��ي حمل

رس��ال��ة واح��ت��رام ال��ت��ع �دّد ورف��ض
التطرف إل��ى المجتمعات العربية
المختلفة».
كما التقى دري���ان مفتي ال��دي��ار
ال��م��ص��ري��ة ال��ش��ي��خ ش��وق��ي ع�لام،

وأطلعه على نشاطات دار الفتوى
في لبنان وما تقوم به على الصعيد
الديني ونشر الثقافة اإلسالمية،
ودورها في «التوعية بمبادىء وقيم
اإلسالم السامية».

ف��ي ظ��� ّل االرت���ب���اك ال��ح��ك��وم��ي ح��ي��ال م��ل ّ
��ف العسكريين
المخطوفين والمواجهة مع تنظيمي «داع��ش» و«النصرة»
يتحصنان في جرود القلمون وعرسال،
اإلرهابيين اللذين
ّ
ع��ادت سياسة ال��ن��أي بالنفس منذ اعتمادها ف��ي حكومة
ال��رئ��ي��س نجيب ميقاتي إل��ى دائ���رة ال��ش ّ
��ك ف��ي صوابيتها
ونجاحها في حماية لبنان ،مع تزايد خطر ش�� ّن عمليات
إرهابية في أكثر من منطقة ،ما يطرح عالمات استفهام عدة
حول استراتيجية المواجهة ،خصوصا ً أنّ الحكومة تعلن
أنها تملك أوراق قوة.
فما هي هذه األوراق؟ لماذا لم تستعملها حتى اآلن؟ وما
الذي يحول دون التنسيق األمني والعسكري مع سورية؟
وما هي فرص نجاح الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل،
في ظ ّل الحديث عن تسويات إقليمية ودولية؟ وهل هناك
عالقة بين الملف الرئاسي واألزمة السورية؟
ه���ذه األس��ئ��ل��ة وغ��ي��ره��ا ط��رح��ن��اه��ا ع��ل��ى وزي���ر الشباب
وال��ري��اض��ة عبد المطلب ح��ن��اوي ،ف��ي ح��وار مشترك بين
صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز».
ميّز حنّاوي ،وهو الوزير المحسوب على الرئيس ميشال
سليمان في الحكومة الحالية ،ورغم دفاعه عن سياسة النأي
بالنفس ،بين شقها السياسي وشقها العسكري واألمني،
ال��ذي يعتبر أن��ه انتهى ول��م يعد يصلح بعد ت��ع�� ّرض لبنان
للخطر اإلرهابي ،مؤكدا ً أنّ هذا الخطر يحتّم علينا استعادة
معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» للدفاع عن لبنان.
ودع�����ا ح���ن���اوي إل����ى ال���ح���دي���ث م���ع أي ط����رف لحماية
العسكريين ،وإل��ى التنسيق األمني مع الجيش السوري،
ال���ذي ُيعتبر إض��اف��ة إل��ى ال��ج��ن��رال ث��ل��ج ،ورق���ة ق��وة ف��ي يد
الحكومة للتأثير على اإلرهابيين ،والتي نفرط بها اآلن
بدالً من استعمالها ،مشيرا ً إلى أنّ اوراق القوة التي تملكها
{ ماذا تب ّقى من سياسة النأي بالنفس وهل ال تزالون
بصحتها بعد كل ما جرى؟
مقتنعين
ّ

ـ بداية ال ب ّد من التذكير ب��أنّ سياسة النأي بالنفس ت ّم
اعتمادها من قبل الحكومة السابقة ،والتي كان فريق أساسي
غائبا ً عنها ،وهي سياسة ت ّم التوافق على اعتمادها في هيئة
الحوار الوطني التي ض ّمت ك ّل الفرقاء اللبنانيين وكانت مح ّل
إجماعهم ،وهي سياسة معتمدة ببعدها اإليجابي وليس
السلبي ،إنما لجهة عدم انخراط لبنان في ك ّل ما من شأنه
أن يعرض أمنه واستقراره للخطر ،وهذا ال يعني النأي عن
المتفجرة من
الجهود المبذولة إليجاد ح ّل سلمي للقضايا
ّ
حولنا وفي مقدمها الحرب الدائرة في سورية.
أما في البعد السياسي ،فقد كان مفيدا ً أن ينتهج لبنان
الرسمي ه��ذه السياسة ،حتى يحافظ على هامش واسع
من المناورة ،إال أنّ التطورات الخطيرة الناجمة عن التهديد
اإلرهابي المباشر للداخل اللبناني ،ال تنطبق عليها إطالقا ً
سياسة النأي بالنفس ،بدليل تصدّي الجيش البطولي
للمجموعات اإلرهابية في منطقة عرسال عند الحدود الشرقية
وفي الداخل اللبناني من طرابلس إلى مناطق أخرى ،فلبنان
ال ينأى بنفسه عن التصدي للمخاطر اإلرهابية ،وهنا نستعيد
معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» لمواجهة أي اعتداء
على لبنان.

�أوراق القوة لحل ق�ضية
الع�سكريين موجودة في
رومية ومخيمات النازحين
والتن�سيق مع �سورية

شيخ األزهر مستقبالً دريان

ندوة في اليوم العالمي للت�ضامن مع فل�سطين

مرهج�« :إ�سرائيل» تخ�شى التفاف العرب حول الأق�صى
�شاتيال :لإ�سقاط الرهان على المفاو�ضات

{ ه��ل هناك ت��ط��ورات ج��دي��دة ف��ي التفاوض ح��ول ملف
العسكريين المخطوفين؟

ـ هناك جديد في ك ّل لحظة ،ولكن التزاما ً بسرية التفاوض
التي يعتمدها المكلّف رسميا ً من قِبل الحكومة ،عنيت المدير
العام لألمن اللواء عباس ابراهيم ،ال أسمح لنفسي بالخوض
في تفاصيل أو معطيات أيا ً كانت طبيعتها ،وك ّل ما أستطيع
قوله هو أنّ المتابعة حثيثة والتفاوض أكثر من جدي وهناك
أوراق قوة في يد لبنان ،وك ّل مكونات الحكومة متضافرة في
ّ
الملف إيجابياً.
سبيل إنهاء هذا
إنّ موضوع العسكريين في عهدة خلية األزمة التي يرأسها
رئيس الحكومة وكما ذكرت ،اللواء ابراهيم مكلّف بالتفاوض،
والقوة في أي عملية تفاوض ،وخصوصا ً مع مجموعات
مسلحة وليس مع دول ،تكمن في اعتماد السرية والكتمان
التا ّمين ،وقد أثبت هذا األمر جدواه في ملفات سابقة ،مثل
ملف مخطوفي أعزاز راهبات دير معلوال ،لذلك يجب الكف
في هذه المرحلة عن تناول أية تفاصيل عن عملية التفاوض
عبر اإلعالم أو في المواقف السياسية ،ألنها ُتفقد المفاوض
اللبناني عنصر المفاجأة وتع ّرض أي تطور إيجابي إلى
الفشل ،وتعيدنا إلى نقطة الصفر.
يجب أن نتكلم م��ع أي ط��رف لحماية العسكريين،
ويجب التنسيق األمني مع الجيش السوري ،ال��ذي يُعتبر
إضافة إلى الجنرال ثلج ،ورقة قوة في يد الحكومة للتأثير
على اإلرهابيين ،تلك الورقة التي نفرط بها اآلن ب��دال ً من
يصب في مصلحة العسكريين
استعمالها .نحن مع ك ّل ما
ّ
المخطوفين ،لكن لدينا عتب على أهاليهم ألنهم ينفذون خطط
وم��آرب الخاطفين ،ويجب أن يدرك الجميع أنّ التطوع في
الجيش ليس مشروعا ً لكسب الرزق بل هو مشروع شهادة،
والخاطفون يضغطون على الحكومة عبر األهالي.

{ كيف استطاع حزب الله تحرير أحد أسراه عماد عياد
في حين لم تتمكن الدولة من تحرير العسكريين؟

مرهج وبرجي وشاتيال خالل الندوة
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين،
نظم المنتدى القومي العربي والمركز الوطني للدراسات،
ندوة بعنوان «القدس ومشروع يهودية الكيان الغاصب»،
في دار الندوة في الحمرا ،تحدث فيها الوزير السابق
بشارة مرهج ورئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال
شاتيال ،وأداره��ا مدير المركز عدنان برجي ،في حضور
شخصيات سياسية وديبلوماسية ودينية وثقافية
وفكرية ،لبنانية وعربية ،وممثلي أحزاب لبنانية وقوى
وفصائل فلسطينية.
ورأى مرهج «أنّ مشروع القانون العنصري الذي أق ّرته
الحكومة اإلسرائيلية والمطروح أمام الكنيست ،يك ّرس
بشكل كامل يهودية إسرائيل ،ويجعلها عنصرية صافية
من دون أي تحفظ ،بما يسقط نهائيا ً المساواة الوهمية أو
اللفظية بين سكان الكيان» ،الفتا ً إلى «االنقسام اإلسرائيلي
حول هذا المشروع القانون العنصري ،وقد وصل الشعب
الفلسطيني إلى نقطة الالعودة في مقاومة خطوات نتنياهو

الخطيرة إلسقاطها بك ّل الوسائل المتاحة».
وأش��ار إل��ى «أنّ إسرائيل تخشى تصاعد المقاومة
والتفاف الجماهير العربية واإلسالمية والصديقة حول
األقصى».
ولفت شاتيال ،من جهته ،إلى «أنّ هناك عدة أبحاث
ودراس���ات هامة لعلماء يهود لم يجدوا أي أث��ر للهكيل
المزعوم» ،متمنيا ً أن «تقوم دول��ة عربية واح��دة أو أي
سفارة عربية أو إسالمية بنشر هذه الدراسات ،وبخاصة
في الغرب ،ليعلموا كذب المقوالت الصهيونية» ،الفتا ً إلى
«أنّ دعم القدس لمنع تهويدها ال يتطلب جهودا ً خارقة ،بل
يحتاج إلى خطة عربية_ إسالمية لتثبيت أهل القدس في
مدينتهم وتأمين مقومات صمودهم».
ودعا إلى «إسقاط المراهنة على المفاوضات أو على
الواليات المتحدة األميركية كخيار الستعادة الحقوق
الفلسطينية والعربية» ،داعيا ً إلى «التخلي عن أوهام
تحقيق شيء ما من خالل الرباعية الدولية».

هناك ف��رق بين العمليتين ،ففي عملية التفاوض التي
أجراها حزب الله ،كان التفاوض بين طرفين متقاتلين ،وقد
فاوض حزب الله «الجيش الحر» الذي كان عدد من عناصره
أسيرا ً لدى حزب الله ،لكنّ الجيش اللبناني لم يكن في حالة
قتال مع اإلرهابيين ،بل هم الذين شنوا عمليات مفاجئة على
مراكزه وحصل خطف العسكريين.

{ لماذا لم يتم التنسيق األمني ،حتى اآلن ،بين لبنان
وسورية في ظ ّل مشاكل الحدود والمعارك وأزمة نازحين
قد تتفاقم في الشتاء؟

ـ هناك مكونات داخ��ل الحكومة ترفض التنسيق مع
الحكومة السورية ،وفي المقابل هناك مكونات أخرى تؤيده
وتريده .هناك دول منخرطة مباشرة في الحرب السورية ال
تتو ّرع ،عند اللزوم ،عن التواصل مع النظام السوري لما فيه
مصلحتها ،وحري بلبنان المرتبط بقوة بتداعيات ما يحصل
في سورية أن يفعّ ل كل قنوات االتصال لمجابهة األعباء على
يخص المصلحة الوطنية العليا ،يجب
أنواعها .وف��ي ما
ّ
أال تكون هناك محظورات ،وقد ثبت أنّ ملفات أساسية من
النزوح إلى المختطفين إلى أمور أمنية أخرى ،تحتاج إلى
تواصل مباشر وبال أقنعة أو قفازات ،والعناد في مسائل
حيوية ال يفيد.
إنّ أوراق القوة التي تملكها الحكومة موجودة في سجن

حناوي متحدثا ً إلى الزميلة ر ّمال

الحكومة موجودة في سجن رومية وفي مخيمات النازحين
السوريين.
وإذ أشار إلى أنّ الملف الرئاسي ارتبط باألزمة السورية،
شدّد حناوي على أنه لن يكون للبنان إال رئيس توافقي.
ولفت حناوي إلى أنّ النظام السوري أثبت حنكة كبيرة
رومية وف��ي مخيمات النازحين السوريين لوجود الكثير
من عائالت اإلرهابيين داخلها ،فاإلرهابيون الذين نفذوا
عملية عرسال ض ّد مراكز الجيش في آب الماضي ،خرجوا
من مخيمات النازحين في جرود عرسال ،ويمكننا أن نقوم
بالكثير من العمليات األمنية مقابل ك ّل عملية قتل عسكري
لبناني ،وأن��ا مع شنّ عملية عسكرية لتحرير العسكريين
األسرى.

{ ما هي احتماالت خطر انفجار الوضع في عرسال مع
موسم الشتاء في ظ ّل الضغوط التي ُتمارس على األهالي
نتيجة لوضع المسلّحين الحرج؟

الحكومة اللبنانية أع��ط��ت ال��ض��وء األخ��ض��ر للجيش
بتحرير المخطوفين وعرسال من اإلرهابيين ،لكن هناك اآلن
مفاوضات مع الخاطفين وهذا ما ّ
أخر هذا األمر ،وعرسال اآلن
أسيرة لهؤالء اإلرهابيين .في البعد العسكري المنطقي اعتقد
أنّ من مصلحة المجموعات المسلحة في جرود عرسال عدم
اإلقدام على أي عمل عسكري ،ألنّ المبادرة ليست في يدها
وأي عمل عسكري في ظ ّل الظروف الراهنة هو انتحار جماعي،
لذلك نجدهم يبت ّزون إلى أقصى الحدود في ملف العسكريين
المخطوفين ،عبر التهديد والوعيد وإره��اب األهالي لتأمين
وصول اإلمدادات الغذائية والطبية والوقود إليهم .وما يه ّم
في هذه المرحلة ،هو رباطة الجأش لدى أهالي العسكريين
الذين نقدّر وضعهم ألنّ من يده في النار ليس كمن يده في
الثلج ،ونحن نقترب من تحرير العسكريين ألنّ اإلرهابيين في
حاجة إلى إنجاز التبادل ،كما أنّ الظروف المناخية ستؤثر
على عملية التفاوض.

{ ه��ل ت��ع��ت��ب��رون أنّ ح��زب ال��ل��ه س��ب��ق ال��ع��ال��م إل��ى قتال
اإلرهابيين؟

ـ عند توقيع إعالن بعبدا لم يكن حزب الله قد تدخل بعد في
سورية ،بل إنّ طرفا ً آخر هو الذي تدخل ،وقد شاهدنا باخرة
لطف الله  ،2ونتيجة لذلك كان تدخل حزب الله الذي أسقط
في القصير مشروعا ً الستهداف سورية.

{ ف��ي ظ�� ّل الحديث ع��ن ه��روب اإلرهابيين بعد معركة
طرابلس إليه ،هل هناك خطر انفجار أمني في مخيم عين
الحلوة؟

ـ ليس جديدا ً ب��روز مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا
كملجأ للمطلوبين من اإلرهابيين أو مرتكبي الجنايات على
أنواعها ،فهذه معضلة قديمة ،وهناك جهود مستمرة ُتبذل،
على المستوى السياسي والعسكري واألم��ن��ي اللبناني
والفلسطيني ،وت ّم التوصل إلى جملة من التفاهمات .لكن
ما أود قوله إنّ مسؤولية حفظ األمن هي مسؤولية السلطة
اللبنانية دون سواها ،من دون إغفال المسؤولية الفلسطينية
في ضبط المخيمات لعدم تح ّولها إلى مالذ آمن لإلرهابيين
أفرادا ً
ٍ
ومجموعات .هناك متابعة دقيقة لوضع عين الحلوة
وانعكاسه على المحيط والعين الرسمية ساهرة على هذا
الخطر.

{ هل هناك فرصة لنجاح ال��ح��وار بين تيار المستقبل
وحزب الله ،وما هو موقفكم منه؟
ـ من المفيد التذكير بأنني كنت من أوائل الذين دعوا إلى

النظام ال�سوري �أثبت
حنكة كبيرة في �إدارة
ال�صراع والجي�ش �أثبت
التما�سك رغم التحديات
اإلسراع في إجراء حوار جدي بين المكونين الرئيسيين في
 8و 14آذار ،أي حزب الله وتيار المستقبل ،وكنت حينها
مستشارا ً عسكريا ً في رئاسة الجمهورية ،ألنّ هناك رابطا ً
عضويا ً بين الح ّد من االحتقان الذي يعبر منه المصطادون
في الماء العكر ،وبين ارتفاع أو انخفاض مستوى المخاطر
األمنية .وأنا أرى أنّ اللبنانيين محكومون بالحوار والتفاهم،
كما أنّ ف��رص نجاح ه��ذا ال��ح��وار المرتقب كبيرة لعوامل
مختلفة ،أولها حاجة األفرقاء إلى هذا الحوار الذي أضحى
أكثر من ضرورة ،إضافة إلى االنعكاس اإليجابي للمفاوضات
حول الملف النووي اإليراني في فيينا ،ما يفرض هذا التفاهم
بين حزب الله والمستقبل ،من دون أن يلغي ذلك حقيقة
أنّ المسؤولية األول��ى في مقاربة الحلول للملف الرئاسي
هي مسيحية ـ مسيحية في الدرجة األول��ى ،كما أنّ الحوار
ض��روري للحفاظ على اإلس�لام السني المعتدل كوننا نرى
الشباب المسلم يلجأ إلى تنظيمات إسالمية متطرفة.

{ أي��ن أص��ب��ح��ت رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ب��ي��ن أم��ل ف��ي ح ّل
داخلي وانتظار معطيات إقليمية؟

ـ بإمكان الفرقاء اللبنانيين جعل االستحقاق الرئاسي
ملفا ً لبنانيا ً بحتا ً إذا اتخذوا ق��رارا ً بالتفاهم الداخلي ،أما
إذا استمر الجدل الذي ال يفضي إلى نتيجة ،فعلى األرجح
سيُسحب هذا الملف على أن يُطرح في التوقيت المناسب،
والح ّل الذي سيجد الفرقاء أنفسهم ملزمين بالسير فيه هو
االستثمار على الحوار في صياغة تفاهمات لبنانية ـ لبنانية،
عبر االستفادة من االنشغال اإلقليمي والدولي بقضايا كبرى،

في إدارة الصراع القائم على جبهاته المختلفة السياسية
والعسكرية والديبلوماسية ،كما أثبت الجيش السوري
تماسكه رغ��م ك��ل المخاطر وال��ت��ح��دي��ات ،م��ش��دّدا ً على أنّ
ال��ت��ط��ورات ستثبت أن ال بديل ع��ن الضربات الجوية ،إال
الجيش السوري بعد التسويات المرتقبة.
لكي نبني وفاقنا الداخلي بأقل ضغوط خارجية .والمدخل
إلى الح ّل رئاسياً ،هو أن تأخذ العملية الديمقراطية مداها،
ألنّ التوازنات النيابية الحالية تلزم الفرقاء بالتوافق إلتمام
االستحقاق ،إذ ال غلبة ألي فريق على آخر.
الملف الرئاسي ارتبط باألزمة السورية لذلك سيطول الح ّل،
ووصول العماد ميشال عون أو رئيس «القوات» سمير جعجع
أو أي شخص من  8أو  14آذار إلى الرئاسة أمر مستحيل،
فال ينتظر أحد غلبة فريق على آخر في سورية ليأتي برئيس
كما يريد ،ألنّ األزمة السورية طويلة ،ولن يكون للبنان إال
رئيس توافقي .يجب أن نأتي برئيس توافقي ونفرضه على
الخارج قبل أن يتم فرض رئيس على لبنان نتيجة التسويات
الخارجية.

{ ل��م��اذا تعطي السعودية ه��ذا ال���دور للرئيس ميشال
سليمان ،ال سيّما في موضوع الهبات للجيش؟

جاءت الهبة السعودية بقيمة  3مليارات بسعي من الرئيس
سليمان ،وه��ي ليست مشروطة والجيش يفتقد المعدات
والتجهيزات الالزمة ،لذلك ال يمكنه أن يرفض هذه الهبة.

{ كيف ت��رى الوضع في سورية بين التقدم الميداني
للجيش وال��م��س��اع��ي األم��م��ي��ة للح ّل السياسي م��ع النظام
الحالي؟ وما هو تأثير نجاح الح ّل على لبنان؟

ـ أثبت النظام السوري حنكة كبيرة في إدارة الصراع

الملف الرئا�سي ارتبط
بالأزمة ال�سورية
ولن يكون للبنان
�إال رئي�س توافقي
ال��ق��ائ��م على جبهاته المختلفة السياسية والعسكرية
والديبلوماسية ،مستندا ً إل��ى تحالفات صلبة مكنته من
الصمود لسنوات أربعة ،كما أثبت الجيش السوري تماسكه
رغم ك ّل المخاطر والتحديات الج ّمة .وإذا استعرضنا مسار
الحرب السورية نجد أنّ تطورات مه ّمة حصلت جعلت الغرب،
الذي كان مندفعا ً في عملية إسقاط النظام ،يعيد حساباته
بعدما أظهرت المجموعات والتنظيمات التكفيرية إجراما ً
غير مسبوق أثار الرأي العام الغربي الذي تأخذه اإلدارات
السياسية الغربية في الحسبان .لذلك أعتقد أن المسار
السياسي لح ّل األزمة السورية انطلق لكنه يحتاج إلى وقت
لكي ينضج ،وبكل تأكيد سيكون لبنان أول المستفيدين من
إتمام الح ّل السوري على كل المستويات ،ال سيّما أمنياً ،كما
أ ّنه سيتخلص من أعباء أزمة النزوح.

{ هل هناك جدوى من ضربات التحالف الدولي لتنظيم
«داعش»؟

الضربات الجوية األميركية لـ«داعش» ليس لها تأثير كبير
ولكي تعطي ثمارها يجب أن تواكبها عمليات برية ،وستثبت
التطورات أن ال بديل عن الضربات الجوية ،إال الجيش
السوري بعد التسويات المرتقبة .الضربات الجوية تساعد
الجيش السوري بطريقة غير مباشرة ،و«داعش» لن يعيش
طويالً ألنه من صنع المخابرات الغربية أله��داف سياسية
وسينتهي مع انتهاء هذه األهداف.

التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي
{ في حال ت ّم
ّ
اإلي����ران����ي ،ه���ل س��ي��ؤث��ر ذل����ك ف���ي م��ك��اف��ح��ة اإلره������اب في
المنطقة؟

ـ أعتقد أنّ االتفاق النووي بين إيران ومجموعة ()1 + 5
هو في حكم المنجز ،وكما هو مصلحة استراتيجية غربية،
وتحديدا ً أميركية ،هو مصلحة إيرانية ،وعند اإلع�لان عن
إتمام االتفاق بصيغته النهائية علينا في لبنان أن نع ّود
أنفسنا على مسار جديد في مقاربة قضايا المنطقة وأن نكون
مستعدين لمالقاة النتائج اإليجابية الكثيرة والكبيرة لهذا
االتفاق ،وبتوقيع االتفاق النووي أو من دونه ثبت أنّ إليران
الدور الحاسم في مواجهة اإلره��اب من العراق إلى سورية
إلى ساحات أخرى ،ولوال الدعم اإليراني للحكومة العراقية،
لسقطت بغداد في يد «داعش» ،وهذه حقيقة يق ّر بها العدو
قبل الصديق .أنا متفائل جدا ً بمسار األمور بين إيران والغرب،
وال��ذي يطمئن هو أنّ إي��ران ال تعقد اتفاقات على حساب
مصالح دول المنطقة وتحديدا ً جوارها العربي.

{ ه���ل ل��دي��ك��م م��خ��ط��ط ل��ت��ط��وي��ر ع��م��ل وزارة الشباب
والرياضة؟

من مه ّمات ال��وزارة إعطاء تراخيص لألندية واإلش��راف
عليها ،إضافة إل��ى مهمة منح مساهمات ،بنسبة معينة،
لألندية واالتحادات والبلديات ،وقد اجتمعت كوزير للشباب
وال��ري��اض��ة م��ع اللجنة األول��م��ب��ي��ة ل��وض��ع خطة لألندية
واالتحادات لمدة ثالث سنوات ،وسنقدم مساهمات مادية
لهذا المشروع ،كما سنمنح مساعدات مادية لألشخاص
الذين يحصلون على ميداليات للبنان ،إضافة إلى دعمنا
للبلديات لتشجيع األلعاب المشهورة في القرى ،ال سيما كرة
الطائرة .وكان هناك حظر على لبنان للمشاركة في لعبة كرة
السلة خارج لبنان ،ونسقنا مع رئيس االتحاد الدولي لح ّل
الموضوع ووافق على ذلك ،كما دعمنا الكثير من نوادي كرة
القدم وكرة السلة وسندعم كرة اليد العام المقبل.

