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حردان يمنح «و�سام ال�صداقة» لرئي�س مجل�س
بلدة المجيمر ونائب رئي�س مجل�س بلدة عرى

الملحم يسلّم الوسام لألطرش
م��ن��ح رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح���ردان «وس���ام ال��ص��داق��ة» لرئيس
مجلس بلدة المجيمر ـ السويداء ثائر
األط��رش الذي تربطه عالقة صداقة

تحدث لـ«البناء» و«توب نيوز» عن ملف المخطوفين والأزمة ال�سورية واال�ستحقاق الرئا�سي

ماروني :للتن�سيق مع الجي�ش ال�سوري
للق�ضاء على الإرهاب وا�ستعادة الع�سكريين
دع��ا عضو كتلة ح��زب الكتائب النائب إيلي ماروني ال��ى التنسيق مع
الجيش ال�س��وري للقضاء على اإلره ��اب ف��ي ج��رود ع��رس��ال واستعادة
العسكريين المخطوفين.
وطالب بتسليم قيادة الجيش هذا الملف لتأخذ القرار المناسب ،فإما
تنهي الملف عسكريا ً أو تفاوض في السياسة بعيدا ً من السياسيين ،مؤيدا ً
الحل العسكري الستعادة المخطوفين ،مهما كانت النتائج.
ولفت إلى أن التلويح القطري باالنسحاب من المفاوضات هو ورقة
ضغط ت�م��ارس على الحكومة للقبول ب�ش��روط م��ا زال��ت ترفضها حتى
الساعة.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،دع��ا م��ارون��ي إل��ى اع�ت�م��اد م�ب��دأ ال�ح�ي��اد ع��ن األزم��ة

 ...ولألعور
وطيدة مع الحزب ،ونظرا ً الى الدور
ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ف��ي خ��دم��ة متحده
االجتماعي وبالده.
وق��د تسلّم األط���رش ال��وس��ام من
منفذ عام السويداء في الحزب سمير

الملحم الذي زاره في بلدة المجيمر
على رأس وفد من هيئة المنفذية.
كما منح حردان «وسام الصداقة»
لنائب رئيس مجلس بلدة عرى كمال
األعور نظرا ً الى عالقة الو ّد والصداقة

مع الحزب ،وت ّم تسليمه الوسام من
قبل منفذ عام السويداء سمير الملحم
خالل االحتفال الذي أقامته مديرية
عرى بمناسبة العيد الـ 82لتأسيس
الحزب.

م�ؤتمر الأحزاب العربية يدين العدوان ال�صهيوني على مواقع �سورية

�صالح :يُع ّبر عن م�أزق العدو نتيجة انت�صارات الجي�ش ال�سوري
دان����ت األم���ان���ة ال��ع��ام��ة لمؤتمر
األحزاب العربية االعتداء الصهيوني
على مواقع سورية ،وج��اء في بيان
أص��دره األمين العام للمؤتمر قاسم
صالح :مرة جديدة تطال يد اإلرهاب
الصهيوني األراض���ي السورية في
ع��دوان «إسرائيلي» سافر استهدف
مناطق مدنية آمنة في محاولة يائسة
لرفع معنويات المجموعات اإلرهابية
التكفيرية التي تتهاوى أم��ام إرادة
الشعب السوري وجيشه.
إنّ سورية تخوض اليوم حربا ً
ض � ّد اإلره���اب ال��م��زدوج الصهيوني
والتكفيري ال��ت��دم��ي��ري دف��اع��ا ً عن
قضايا العرب ،وفي مقدمها القضية
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وح���ق���وق ال��ش��ع��ب
الفلسطيني.
إنّ المؤتمر العام لألحزاب العربية،
إذ يدين ه��ذا ال��ع��دوان السافر يؤكد
اآلتي:
 - 1ن��ك � ّرر إع�لان��ن��ا إدان����ة ه��ذه
االعتداءات بخاصة ،وإدانتنا لإلرهاب
بك ّل أشكاله العسكرية واالقتصادية
واإلعالمية ،ونع ّد إرهابيا ً ك ّل من دعا
له ودعمه بالمال والسالح واإلعالم،
كما بالتخطيط أو التنفيذ ونك ّرر إدانتنا
للتدخل الخارجي في الشأن السوري
وفي شأن ك ّل بلد عربي ،كما وندين
اإلره���اب الصهيوني المنظم ال��ذي
يستهدف سورية وفلسطين ولبنان.
 - 2ن���دع���و األم�����م ال��م��ت��ح��دة
وال��م��ؤس��س��ات ذات الصلة وجميع
ال������دول وال��م��ن��ظ��م��ات وال��ه��ي��ئ��ات
واالتحادات إلى إدانة هذا االعتداء إدانة
صريحة واضحة ،وتنفيذ القرارات
المتعلقة بالدول التي تدعم اإلرهاب،
والتنظيمات اإلرهابية في سورية
دعما ً وتمويالً والتي بات واضحا ً أنّ
«إسرائيل» إحداها ،خصوصا ً القرارين
األمميين .2178 - 2170
 - 3نؤكد دعمنا السابق والدائم
لك ّل ال��م��ب��ادرات المخلصة الداعية
إل��ى ال��ح � ّل السياسي ل�لأزم��ة على
ق��اع��دة ال��ح��وار ال��وط��ن��ي الشامل،
حوار سوري  -س��وري ،وص��وال ً إلى
ح ّل وطني يحفظ لسورية وحدتها
واستقرارها ،وسيادتها واستقاللها،
ودورها القومي وموقعها في مقاومة

حاورته روزانا رمال
وفي ما يلي نص الحوار كامالً
م��ا ه��و موقفكم م��ن جريمة قتل
العسكري علي البزال والجرائم التي
تحصل دائما ً بحق الجيش؟
أوال ً ع � ّب��رن��ا أك��ث��ر م��ن م���رة عن
ت��أي��ي��دن��ا ل��ك��ل م��ا ي��ق��وم ب��ه أه��ال��ي
العسكريين ألنهم يعانون من وجع
كبير ،وعدم معالجة هذا الملف هو
استمرار لمأساة لبنانية ،ألنه ليس
العسكريون فقط ه��م أس���رى ،بل
أهاليهم والوطن أيضاً ،لذلك يجب
وق��ف المجازر التي يرتكبها هؤالء
االرهابيون ووقف تهديداتهم ،ويجب
االنتهاء من هذا الملف بأي طريقة
تستطيع الحكومة ان تسلكها.

{ ماذا قدمت الحكومة لمعالجة
ه ��ذا ال �م �ل��ف ،ول� �م ��اذا ل��م تستخدم
أوراق ال�ق��وة لديها ،ك��إع��دام مقابل
إعدام؟

سفير سورية مجتمعا ً إلى وفد «تجمع العلماء»
المشروع الصهيو -أميركي.
 - 4نؤكد دعمنا الكامل لسورية
في دورها الداعم للمقاومة والقضايا
ال��ق��وم��ي��ة ،وف���ي م��واج��ه��ة اإلره���اب
واإلرهابيين وصوال ً إلى تطهير األرض
السورية من آفة اإلرهاب ،التي تتناغم
ب��أدواره��ا مع العدو الصهيوني في
ضرب قلب العروبة النابض سورية.
 - 5إنّ ه��ذا ال��ع��دوان الغاشم
على سورية يعبّر عن المأزق الذي
وصل إليه الكيان الصهيوني جراء
االن��ت��ص��ارات التي يحققها الجيش
السوري وانتفاضة القدس الشعبية
والعمليات التي نفذها المجاهدون
الفلسطينيون ض ّد الصهاينة ،ما أدّى
إلى انفراط عقد حكومة العدو ،فجاء
هذا العدوان محاولة يائسة للتعمية
على األزمة التي يم ّر بها هذا الكيان.
ونحيّي س��وري��ة ،ق��ي��ادة وشعبا ً
وجيشاً ،في خوضهم ه��ذه الحرب
ن��ي��اب��ة ع��ن األم���ة ج��م��ع��اء ،وس��وف
يرفعون راية النصر ألمتنا ويصونون
عزتها وكرامتها.

تجمع العلماء
يزور سفير سورية

وزار وف���د م��ن ت��ج� ّم��ع العلماء
المسلمين برئاسة رئيس الهيئة

اإلداري����ة الشيخ ح��س��ان عبدالله
سفير سورية في لبنان علي عبد
الكريم علي.
وعلى األث��ر ،ق��ال عبدالله« :دنا
االع��ت��داء الصهيوني األخ��ي��ر على
س��وري��ة وال����ذي ي��أت��ي ف��ي سياق
الحرب المفتوحة عليها ،ما يؤكد
أنّ الهدف من هذه الحرب هو ضرب
هذا البلد العظيم بما يمثل من قوة
أساسية في محور المقاومة .وأشار
إلى أن «هذا العدوان أتى في وقت
يحقق ال��ج��ي��ش ال��س��وري البطـل
وق��وى الدفاع الشعبي انتصارات
فعليـة ومهمة في مناطق مختلفة
من سورية ،وذلك لرفع المعنويات
ال��م��ن��ه��ارة ل��ل��ق��وى ال��ت��ك��ف��ي��ري��ة،
والمساهمة في الضغط على الجيش
السوري وقوى الدفاع الشعبي ،إال
أنّ ك ّل ذلك لن ينفع».
أنّ
ه��ذه
ص���ح
وأض�����اف« :إذا
ّ
الضربة استهدفت صواريخ كاسرة
للتوازن كانت ستصل إلى المقاومة
البطلة ف��ي لبنان ،ف��ه��ذا ي��ؤك��د أنّ
س��وري��ة وه��ي ف��ي ع��م��ق أزم��ت��ه��ا ال
تزال فلسطين هي بوصلتها وقتال
العدو الصهيوني هدفها ،ولذلك هي
تستم ّر في دعمها للمقاومة ،كما أنّ
المقاومة في وس��ط انشغالها في

قتال التكفيريين في سورية تعمل
على إكمال االستعدادات لمواجهة
أيّ مغامرة من العدو الصهيوني في
لبنان» .وأك��د أن «ه��ذه الضربة لن
تم ّر من دون ر ّد ونعرف أنّ المقاومة
سواء في لبنان او سورية ستختار
المكان والزمان المناسبين».

شركس

وت��ع��ل��ي��ق �ا ً ع��ل��ى ال����غ����ارة ،ق��ال
رئيس التنظيم القومي الناصري
سمير شركس ف��ي تصريح« :م��رة
جديدة تضرب يد اإلره��اب الدولي
الصهيوني أه��داف �ا ً مدنية سورية
لرفع معنويات ادواتهم التكفيرية،
بعد االنتصارات الكبيرة التي يحققها
الجيش السوري في استعادة أغلب
ال��م��دن وال��ق��رى ال��س��وري��ة ،وبعدما
قدمت لهم الدعم من إدخالهم الى
مستشفيات ال��ك��ي��ان الصهيوني
المحت ّل ومعالجتهم».
ودان شركس العدوان الغاشم،
وأعلن أننا «نقف بحسم وقوة الى
جانب قيادتها الشجاعة ،ونضع
أنفسنا بتصرف القائد بشار األسد»،
مؤكدا ً انّ «جماهيرنا العربية تقف
الى جانب سورية ورئيسها وجيشها
وشعبها».

ا�ستكار لبناني فل�سطيني الغتيال �أبو عين:
لوقف التن�سيق مع العدو وت�صعيد الكفاح الم�سلح
استنكرت أحزاب وتنظيمات لبنانية وفلسطينية
اغتيال قوات االحتالل «اإلسرائيلي» رئيس هيئة
مقاومة ال��ج��دار واالس��ت��ي��ط��ان وع��ض��و المجلس
الثوري لحركة فتح زياد أبو عين خالل مشاركته
أمس فعالية لزراعة أشجار زيتون في ترمسعيا
شمال رام الله.
ونعت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح
في لبنان في بيانين ،العضو زياد أبو عين .ولفت
البيانان إلى أن «تاريخه مشرف ومملوء بالمواقف
الصلبة .لقد تسلم الكثير من المهمات منذ التحاقه
بـ«فتح» ،واعتقل مرات عدة ،وخاض غمار مختلف
االنتفاضات بصالبة ورجولة متناهية» .واعتبرا
«أن عملية قتله متعمدة نظرا ً ال��ى ما يمثله من
مواصفات القائد الذي ال يتردد».
واعتبر مسؤول حركة الجهاد االسالمي في لبنان
أبو عماد الرفاعي بحد زيارته على رأس وفد أمين
الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين
 المرابطون العميد مصطفى حمدان ،أن استشهادابو عين «يأتي في سياق التصعيد «اإلسرائيلي»
الخطير الذي يتطلب اليوم من السلطة الفلسطينية
اتخاذ موقف حازم في وقف كل سياسة التنسيق
األم��ن��ي ووق��ف ال��ره��ان على م��ش��روع التسوية،
وبالتالي يجب إعطاء الدور للمقاومة للحد من هذه
السياسة العدوانية التي تمارس بحق أبناء الشعب
الفلسطيني ومقدساته اإلسالمية والمسيحية بعد
أن ثبت أن العدو «اإلسرائيلي» ال يريد إال القضاء
على كل الوجود الفلسطيني».
من جهته ،رأى حمدان ان استشهاد أبو عين «هو
تأكيد على محاولة إلغاء الدور الجهادي والنضالي
المقاوم ألهلنا الفلسطينيين» ،مشيرا ًالى ان «الدخول
في أية مفاوضات عبثية لن تقدم شيئا ً لفلسطين
وأن السبيل الوحيد من أجل تحقيق أهدافنا جميعا ً
بتحرير كل فلسطين والقدس الشريف هو المقاومة
بالحجر والسكين والصاروخ».
ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -قيادة
منطقة صور في بيان ،أبو عين «الذي ارتقى شهيدا ً

الحكومة على ق��اب قوسين أو
أدن��ى من اإلنفجار بسبب الخالف
بين ال��وزراء في كل قضية ورئيس
الحكومة تمام سالم بحكمته ،يحاول
أن يبعد الملفات الخالفية وع��دم
إدراجها على ج��دول األعمال وملف
األس���رى ه��و م��ن الملفات الخالفية
بسبب وج��ود ط��رف مع المقايضة
وآخ����ر ض��ده��ا ،وم���ا زال ال��خ�لاف
حتى الساعة مع فوضى حكومية
بالتعاطي م��ع ه��ذا ال��م��ل��ف ،وك��ان
يجب على الحكومة ان تأخذ ق��رارا ً
في هذا الموضوع ،إما ان تنهي الملف
عسكريا ً مهما كان الثمن ،أو تفاوض
في السياسة .فالحكومة لديها الكثير
من أوراق القوة مع وجود سجناء في
سجن رومية ،وأنا أول من دعا إلى
تطبيق مبدأ العين بالعين والسن
بالسن .كما لدينا موقوفون جدد،
أي زوجات االرهابيين ،ولدينا أيضاً،
ملف النازحين الذي يمكن ان يشكل
ورق���ة ق���وة ،إض��اف��ة ال��ى التنسيق
مع الجيش ال��س��وري للقضاء على
اإلره��اب في ج��رود عرسال .وشئنا
أم أبينا يوجد دولتان متجاورتان
وس��ف��ارات واع��ت��راف ديبلوماسي
بينهما وكل احتفال نذهب اليه نرى
ان السفير السوري أول الحاضرين،
ما يعني أن االعتراف الديبلوماسي
موجود بين الدولتين ،وحصل لقاء
أيضا ً بين وزير الخارجية اللبناني
ووزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال���س���وري في
نيويورك مع وج��ود رؤس��اء أجهزة
أمنية ت��زور سورية في شكل دائم،
لذلك يجب أن نمنع اإلرهابيين من
ابتزازنا ومن أن يبقى األهالي رهينة
في يدهم.

{ من يعطل استخدام الحكومة
أوراق ال � �ق� ��وة ه�� ��ذه الس� �ت� �ع ��ادة
العسكريين؟

في الفترة األخيرة طرحت ثالثة
م��ط��ال��ب غ��ي��ر واض���ح���ة للجهات
الخاطفة ،ومنطق المفاوضة كان
م��رف��وض�ا ً م��ن قبل ح��زب ال��ل��ه .في
المقابل ف��اوض الحزب الستعادة
أسير لديه ،واآلن الحكومة مؤلفة
من  24رئيس جمهورية غير متفقين،
وأي مرسوم يحتاج الى توقيع 24
وزي��راً ،فلتتسلم قيادة الجيش هذا
الملف وتتحمل كامل المسؤولية
وهي تأخذ القرار في سبل المعالجة،
ف��إم��ا ت��ن��ه��ي ال��م��ل��ف ع��س��ك��ري �ا ً أو
تفاوض في السياسة بعيدا ً من كل
السياسيين عبر إج��راء االتصاالت
بالقيادات األمنية في كل من سورية
وتركيا وقطر.

{ هل هناك جهة خارجية تعطل
إن �ه��اء ه��ذا ال�م�ل��ف ،وه��ل تعتبر ان
ان �س �ح��اب ال �م��وف��د ال �ق �ط��ري يشكل
م��زي��دا ً م��ن ال�ض�غ��ط ع�ل��ى الحكومة
لتقبل بشروط «جبهة النصرة»؟

ال���ت���ل���وي���ح ب���االن���س���ح���اب م��ن
المفاوضات هو ورقة ضغط تمارس
على الحكومة للقبول بشروط ما
زالت ترفضها حتى الساعة.

حمدان مستقبالً وفد «الجهاد»
على يد العنصريين الصهاينة في عملية اغتيال
متعمدة بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني
ومقاومته».
وأك��دت أن «ال��رد على هذه الجريمة يستدعي
استعادة الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام ووقف
التنسيق األمني وتشكيل قيادة وطنية موحدة تضم
الجميع ووض��ع خطط وبرامج لتصعيد الكفاح
والمقاومة بكل اشكالها».
واستنكر المكتب السياسي لحركة أمل «جريمة
القتل المقصود للشهيد زي���اد اب��و عين ال��ذي
مارسته قوات االحتالل الصهيوني بدم ب��ارد ،ما
يؤكد عدوانية وحقد ه��ذا الكيان تجاه اآلمنين
الفلسطينيين الذين اصبحوا اهدافا ً حية لقوات
االحتالل ،وقطعان المستوطنين الصهاينة».
واعتبر المكتب السياسي «ان هذا العمل البربري
اإلجرامي يستوجب تحركا ً فوريا ً فلسطينيا ً وعربيا ً
ودوليا ً لوقف عمليات القتل المبرمج واالره��اب

المنظم الذي يمارسه الكيان الصهيوني على كل
المستويات وفي كل االتجاهات».
وتقدمت الحركة بأحر التعازي من القيادة
الفلسطينية والشعب الفلسطيني داع��ي��ة الى
«اق��ص��ى درج���ات ال��وح��دة التي تشكل ال��رد على
االجرام الصهيوني».
ودعت «حركة التوحيد االسالمي» الى «حفظ
دماء الشهيد ابو عين بوقف كافة اشكال التنسيق
األمني مع الصهاينة والمباردة لمد اليد من جميع
الفصائل الفلسطينية تجاه بعضها بعضا ً فتالقي
يد الشهيد الطاهرة التي كانت تزرع شجرة زيتون
لتؤكد الثبات والرسوخ والتجذر في هذه االرض
في مشهد وحدة يحفظ الدماء التي تراق على مذبح
فلسطين ويسرع بال ادن��ى شك بعودة الحقوق
ألصحابها وتحرير معتقلينا وتطهير أرضنا
وتحريرها من النهر إلى البحر».

السورية إلنقاذ لبنان الذي يعاني من أوضاع أمنية وسياسية واقتصادية
واجتماعية صعبة ،مؤكدا ً ان النظام السوري ما زال صامدا ً على رغم كل
ما حصل ،وم��ا زال الرئيس بشار االس��د م��وج��ودا ً والحكومة موجودة
وتجري التعيينات والجهاز الديبلوماسي ما زال متماسكاً .واعتبر أن
الحل السياسي هو الذي سينتصر في النهاية ،الفتا ً إلى ان الغرب سيعود
الى مفاوضة الرئيس السوري.
واعتبر أنه ال يمكن ان يصل رئيس للجمهورية في لبنان يشكل نفورا ً
للطرف اآلخ��ر ،وأش��ار إلى وجود تنافس دولي للعب دور في لبنان في
ه��ذا الوقت المستقطع ،لكنه أك��د أننا ما زلنا بعيدين من انتخاب رئيس
للجمهورية.

{ هل فعالً تريد الجهات الخاطفة
ال �م �ف��اوض��ة أم ت �ش��ري��ع وج��وده��ا
وعملها طالما ان األزم��ة السورية
مستمرة؟

االره��اب��ي��ون ي��ري��دون السيطرة
على ق��رى وب��ل��دات لبنانية والحل
العسكري هو الحل المناسب للقضاء
عليهم ،وعلى الحكومة مصارحة
اللبنانيين انها غير قادرة على تنفيذ
ش���روط الخاطفين وإع��ل�ان وق��ف
المفاوضات واالنتقال إل��ى الحسم
العسكري مهما كانت النتائج ،وحتى
لو استشهد عدد من العسكريين لكن
بهذه الطريقة ،يحافظ لبنان على
كرامته وسيادته واستقالله.

{ ه��ل م��ا زل �ت��م ت �ل��وم��ون حزب
الله على تدخله في سورية بعد ان
ت�ب�يّ��ن ان ك��ل ال�ع��ال��م أت��ى لمواجهة
االرهاب؟

لت�سليم قيادة الجي�ش ملف المخطوفين
ف�إما تنهيه ع�سكري ًا او تفاو�ض في ال�سيا�سة
بعيداً من ال�سيا�سيين
اس��ت��م��رار ال���ح���وار ه��و وسيلة
التواصل الوحيدة بين اللبنانيين
وال��ب��دي��ل منه ه��و االق��ت��ت��ال ،وعلى
رغ��م ق��ت��ال ح��زب ال��ل��ه ف��ي سورية
نرى أن االرهاب المتمثل بـ «داعش»
و«النصرة» ما زال موجودا ً في لبنان
ويظهر من خالل الخاليا النائمة التي
تعتقلها األجهزة األمنية .فعلى رغم
تدخل حزب الله وصل «داعش» الى
لبنان .كما نرفض ان يتدخل أحد في
شؤوننا الداخلية نرفض ان نتدخل
في ش��ؤون دول��ة أخ��رى ،ألن هناك
انقساما ً لدى الشعب السوري بين
النظام والمعارضة ،فدعمنا النظام
يج ّر على لبنان ال��وي�لات ودعمنا
ال��م��ع��ارض��ة ي��ج � ّر اي��ض �ا ً ال��وي�لات
والخيبات ،ونحن في حزب الكتائب
طرحنا التعديل الدستوري لجعل
لبنان على الحياد م��ن اج��ل إنقاذ
لبنان الذي يعاني من أوضاع امنية
وسياسية واقتصادية واجتماعية
صعبة ،فلننقذ دول��ت��ن��ا وب���دل ان
ننعيها تعالوا نبنيها.
ل��و اع��ط��ي ال��ق��رار للجيش منذ
ال��ب��داي��ة ب��إغ�لاق ال��ح��دود م��ن كل
الجهات وتنظيم النزوح السوري لما
وصلنا الى ما وصلنا اليه.

{ ه� ��ل ت� �ت� �خ ��وف ��ون أن يبقى
ال�ن��ازح��ون ف��ي لبنان بطريقة غير
مشروعة وي��ؤدي ذل��ك ال��ى مشكلة
امنية داخل المخيمات؟

ن��ع��م ي���وج���د ت���خ���وف م���ن ه��ذا
ال��م��وض��وع وم���ن غ��ي��ره ،ال سيما
األم����راض ال��ت��ي نقلت نتيجة هذا
ال���ن���زوح ،إض��اف��ة ال���ى ع���دم نقص
الخدمات ،ان��ا مع البعد االنساني
للنازحين ول��ك��ن اي��ض �ا ً م��ع البعد
الوطني.

{ ل �م��اذا ل��م تستقبل أي دول��ة
خليجية النازحين السوريين؟

ن��ح��ن ال ن��ح��ت��رم ح���دودن���ا وال
سيادتنا ،وخ�لال حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي لماذا لم يضغط وزراء
التيار الوطني الحر إلقفال الحدود؟
ولم يج ِر أحد دراس��ة حول الحجم
الذي يستوعبه لبنان من النازحين،
وح��ت��ى اآلن ع��ل��ى رغ���م اج����راءات
الحكومة للحد م��ن ال��ن��زوح هناك
اآلالف من النازحين يدخلون الى
لبنان ،ودول الخليج تحترم حدودها
وسيادتها وهي تدفع األموال إلبعاد
النازحين عنها ،ون��ح��ن ل��م نصن
أرضنا وسيادتنا وال دستورنا.

{ هل لفتك تماسك الديبلوماسية
السورية؟

لفتني أن ال��ن��ظ��ام ال��س��وري ما
زال ص��ام��دا ً على رغ��م كل الهفوات
وك��ل م��ا يرتكب وك��ل م��ا ق��ي��ل .وما
زال الرئيس بشار األس��د موجودا ً
وه��ن��اك حكومة م��وج��ودة وتجري
التعيينات ،والجهاز الديبلوماسي
ما زال متماسكا ً وحتى المعارضون
في لبنان الذين يريدون وثيقة إقامة
ي��ذه��ب��ون ال��ى ال��س��ف��ارة للحصول
عليها ،وال��ع��دي��د م��ن ال���دول لديها
سفارات للدولة السورية ما يؤكد
ان النظام ك��ان ق��وي�ا ً وع��رف كيف
يثبت ج���ذوره وينظم أم���وره على
المستويات كافة بما فيها المستوى
اإلعالمي.

{ هل تعتقد أن المبعوث األممي
إلى سورية ستيفان دي ميستورا

يقدم حالً جديا ً لالزمة السورية؟

أع��ت��ق��د ان ال��ح��ل��ول العسكرية
مستبعدة ،والدليل ان كل ما حصل
منذ ان استعدّت البوارج الغربية
لشن ح��رب عسكرية على النظام،
إلى التحالف الدولي ،لم يصل الى
اي مكان .فال أضعف النظام وال ق ّوى
المعارضة وك��أن المطلوب لبننة
األزم���ة السورية أي إط��ال��ة عمرها
وتقسيم سورية ،والحل السياسي
هو الذي سينتصر في النهاية وعندما
ن���رى وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��وري��ة
م���وج���ودا ً ف��ي ن��ي��وي��ورك بحماية
أميركية نستنتج المؤشرات.

{ ك��ي��ف ت� �ق� � ّوم ال��م��ف��اوض��ات
ال �غ��رب �ي��ة م ��ع إي � ��ران ح���ول الملف
ال� �ن ��ووي وم��ف��اوض��ة ال �س �ي��د علي
الخامنئي ال��ذي��ن يعتبرونه داعما ً
لالرهاب؟

اتمنى أن يعي اللبنانيون أهمية
المصالح الدولية بأنها تتجاوزهم
وأن ال أحد يفكر بلبنان ،ورأينا كيف
تخلى األميركيون عن نظام حسني
مبارك في مصر ،وهم جاؤوا بنظام
الرئيس السابق محمد مرسي ولم
ي���أتِ ب����إرادة شعبية .المصالح
الدولية ،إذاً ،تتغلب على المبادئ
والثوابت ،فهناك مصلحة ألميركا
كقوة عظمى دولية ان تتعاطى مع
ال��ق��وى االقليمية العظمى ،وبقدر
ال��ص��م��ود ي��ك��ون م��وض��ع اح��ت��رام
وتجاوب وح��وار ،وهذا ما ال يعرفه
اللبنانيون ألننا إذا اشتبكنا في ما
بيننا فال أحد ينظر الينا.

{ ه� ��ل س� �ي� �ع ��ود ال � �غ� ��رب ال ��ى
مفاوضة الرئيس ال �س��وري بشار
األسد؟
نعم سيعود الغرب الى مفاوضة
الرئيس السوري.

{ ف ��ي اي إط � ��ار ت �ض��ع تغيير
سلوك السعودية في ظل التفاوض
اإليراني  -األميركي؟

أض���ع���ه ف���ي إط�����ار ال��واق��ع��ي��ة
السياسية والموضوعية ألن في
السياسة ال يوجد عدو دائم وال حليف
دائ��م ،وعند حصول تقلبات دولية
على الدول األصغر أن تحفظ رأسها
وبالتالي اليوم أميركا أصبحت في
ايران واي��ران في أميركا وكل الدول
ستعيد النظر في سياساتها.

{ أال ي� �ج ��ب اي � �ض � �ا ً ان نغير
سياستنا ف��ي ل�ب�ن��ان ف��ي ظ��ل هذه
التحوالت الدولية واالقليمية؟

في ظل تمسك العماد ميشال عون
بمعادلة «أنا أو ال أحد» فلن تتغير
السياسة ف��ي لبنان ،أن��ا كنت من
المعجبين بالعماد عون في مرحلة
ح��رب ال��ت��ح��ري��ر وم��ا زل��ت احتفظ
ببعض الشعارات من تلك المرحلة،
ونحن انتقدناه على تبرئته للنظام
السوري ،فهل تغير سلوك النظام
السوري تجاه لبنان؟
والخالف مع عون ليس فقط في
هذا الموضوع بل حول أمور كثيرة،
فقبل أن يأتي الى لبنان بعام واحد
ك��ان م��ن المؤيدين لوثيقة قانون
محاسبة سورية في الكونغريس
األميركي وخ��اض تياره انتخابات
 2005على هذا االساس ثم اصبحنا
في ب��راد نصلي لمار م���ارون ،وهو
ضرب «القوات» في عام  1989تحت
ع��ن��وان ض��رب الميلشيات وع��ودة

الدولة ورأينا كيف عقد تفاهما ً مع
حزب الله وشرعن سالحه ،البلد اآلن
في حاجة الى رئيس للجمهورية ،وال
يمكن ان يصل رئيس يشكل نفورا ً
للطرف اآلخ��ر وع��ون يشكل نفورا ً
ل��ق��وى  14آذار وال يمكن ان يأتي
رئيسا ً بالقوة.

{ ه��ل ت��ؤي��دون م��ا ق��ال��ه األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر
ال �ل��ه ع��ن وج� ��ود ف��رص��ة النتخاب
رئيس لبناني؟

نحن دائما ً نربط مصيرنا بمصير
االستحقاقات اإلقليمية ،وتوجد
ف��رص��ة اآلن الن��ت��خ��اب رئ��ي��س في
لبنان ،وأن��ا من المستمعين للسيد
حسن نصر الله في شكل دائم ،ونعم
أؤيد ما قاله لكن يجب ان يقرن أقواله
باألفعال ويطلب من كتلته النيابية
النزول الى مجلس النواب.

{ ه��ل تعتبر ان ال��رئ�ي��س أمين
الجميل رئيس توافقي؟

طرحنا الرئيس الجميل كمرشح
توافقي ولكن لم نطرح الجميل أو
ال أح���د ،ون��ح��ن ح��اض��رون للحوار
وال��ت��ف��اوض ،وم��ع انتخاب رئيس
وليس هذا الرئيس.

{ أل� ��م ي �س �ق��ط ال ��رئ� �ي ��س سعد
الحريري ترشيح الجميل بكالمه
ان الرئاسة تمر بمعراب والرابية؟

ال يريد الرئيس الجميل أن يصل
إل���ى ال��رئ��اس��ة وه���و ض��د ال��راب��ي��ة
ومعراب ،بل يريد التوفيق بينهما،
ونحن متمسكون بحقنا في انتخاب
رئيس للجمهورية هو الرئيس القادر
الوطني ال���ذي يستطيع ان يأخذ
القرار المناسب في الوقت المناسب.

{ ه��ن��اك م ��ن ي��رب��ط ال �م �ب��ادرة
ال��روس�ي��ة لرئاسة الجمهورية مع
زي��ارة المبعوث الفرنسي فرنسوا
ج �ي��رو ال ��ى ل�ب�ن��ان وم �ع��ه مشروع
فرنسي توافقي ،ه��ل هناك كباش
بين فرنسا وروسيا على مسيحيي
الشرق؟

نعم بالتأكيد يوجد هذا الكباش
بينهما وكل دول��ة اليوم تحاول أن
تضع موطئ ق��دم لها ف��ي الشرق،
وروسيا تحاول ان تجد لها دورا ً في
لبنان عبر انتخاب رئيس ،وفرنسا
تريد أن تلعب دوره���ا التاريخي،
ولألسف في ظل اإلحباط الداخلي
نتمسك بأي مبادرة إلنقاذ ما يمكن
إنقاذه وانتخاب رئيس ،واآلن هناك
زي���ارة لمبعوث الرئيس الروسي
ميخائيل ب��وغ��دان��وف وال�لاف��ت في
كالمه مطالبته بالتمسك بإعالن
بعبدا اي الحياد ،وروسيا تمون على
ع��دد كبير من حلفائها للنزول الى
المجلس وتأمين النصاب النتخاب
رئيس للجمهورية فنطالبها بذلك.
هناك تنافس دولي للعب دور في
لبنان في ظل هذا الوقت المستقطع
لكن م��ا زلنا بعيدين م��ن انتخاب
رئيس للجمهورية ،وح���وار حزب
الله وتيار المستقبل هدفه الرئيسي
تنفيس االحتقان السني  -الشيعي
وليس البحث في رئاسة الجمهورية
ألن ال تيار المستقبل سيأخذ دور
حلفائه المسيحيين وال حزب الله
سيأخذ دور حلفائه المسيحيين
ونحن نشجع أي ح��وار منتج بين
اللبنانيين.

ُيبث هذا الحوار كامالً الساعة الخامسة من مساء اليوم
ويعاد بثه عند الحادية عشرة ليالً على قناة «توب نيوز» تردد 12034

