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حمليات �سيا�سية

نقطة على حرف الجامعة العربية...
 جمال العفلق
تاريخ طويل لمنظمة اسمها جامعة الدول العربية ،فيه الكثير
م��ن النجاحات الديبلوماسية والكثير الكثير م��ن اإلخفاقات.
وبالنسبة إلى النجاحات الديبلوماسية ،فال أعلم في أي تصنيف
يمكن وضعها على الصعيد السياسي الدولي .أما على الصعيد
العربي ،فلم تحقق الجامعة ما يمكن أن ُيحسب لها ،خصوصا ً
أ ّنها ال تمتلك آليات تطبيق القرارات إال من خالل الدول األعضاء
وهذا ما لم يتحقق إال في إطار محاربة الدول العربية أو تعطيل
القرارات التي قد تغير من واقع شعوب تلك الدول.
وألنّ الحديث عن تاريخ الجامعة يحتاج إلى وثائق ومحاضر
اجتماعات وكشف أس��رار ،فمن الصعوبة على أي متابع تقديم
رأي محايد ودقيق ،لك ّن ما لفتني هو موقف صدر عن الجامعة
م��ؤخ��را ً بأنها «ت�ح��ذر م��ن تنامي اإلره ��اب ف��ي المنطقة» ،فهذا
الموقف هو في ح ّد ذاته استفزاز للعقول وقف ٌز فوق واقع الجامعة
العربية الحقيقي وتضليل للمواطن العربي الذي دفع من دمه ثمن
قراراتها والغطاء السياسي الذي وفرته لدعم تنامي اإلرهاب في
المنطقة.
لقد ساهمت الجامعة العربية ،بشكل أو بآخر ،في حصار
الشعب ال �ع��راق��ي ،بحجة أنّ ال �ق��رار ص ��ادر ع��ن مجلس األمن
الدولي ،كما أنها وفرت الغطاء السياسي الحتالل العراق تنفيذا ً
لرغبة أميركا.
أما عن تاريخها مع القضية الفلسطينية ،فهو حاف ٌل بالتنازالت،
ويكشف غياب الدعم العربي لفلسطين وشعبها الذي يتعرض
ألبشع أن��واع االضطهاد وي�ق��ارع المحتل الصهيوني وحيداً،
حقيقة من يسيطر على قرارات الجامعة ويحركها.
و«اإلنجاز» القريب الذي ال ينبغي أن نتجاهله هو إعطاء الجامعة،
ونزوالً عند الرغبة القطرية والسعودية ،الضوء األخضر للغرب
الحتالل ليبيا وقصف طائرات «الناتو» لشعبها األعزل .ورغم أنّ
ليبيا عضو في الجامعة العربية ورغم أنّ القرار مخالف لميثاقها
الموقع عليه من قبل جميع الدول األعضاء ،إال أنّ الواقع العربي
وانقياد تلك الدول خلف مشروع التقسيم الصهيوني فرضا على
المنطقة واقعا ً غير مسبوق في التاريخ العربي الدولي ،فتسترت
الجامعة على ج��رائ��م م��ا سمي بـ«جبهة ث��وار ليبيا» وعلى قتل
القذافي من دون محاكمة وعلى دور القاعدة والتكفيريين في
االستيالء على مخازن السالح في ليبيا وإع��ادة تصديرها إلى
سورية إلشعال الحرب فيها وإرسال المرتزقة إليها عبر شواطئ
تكتف الجامعة بهذه الجريمة التي مزقت بلدا ً
ِ
ليبيا وتونس .ولم
عربيا ً بل سارعت ،وفق أوامر الراعي األميركي التي نفذتها قطر،
إلى إص��دار ق��رارات بفرض الحصار االقتصادي على سورية
والتضييق عليها وعلى شعبها ،ووصل األمر إلى تدويل األزمة
السورية ومطالبة مجلس األم��ن بإصدار ق��رار الحتاللها .ولم
تغفل الجامعة العربية عن تزوير تقرير رئيس بعثتها إلى سورية
الفريق مصطفى الدابي ألنه لم يعجب أمينها العام ومموليه.
وطوال السنوات األربع الماضية ،حاولت الجامعة من خالل
أعضائها الفاعلين والمسيطرين على قراراتها حصار الدول
العربية التي رفضت قراراتها في خصوص األزم��ة السورية،
ِ
تكتف بذلك بل وصلت إل��ى ح� ّد تجميد مقعد سورية
وه��ي لم
واس�ت�ب��دال المندوب ال�س��وري بممثل زعمت أن��ه يمثل الشعب
السوري ،ينتمي إلى ما ُيسمى «ائتالف الدوحة» الذي ثبت تورطه
في ك ّل العمليات اإلرهابية التي طالت الشعب السوري ،كما ثبت
أنه يعتمد على المرتزقة القادمين من ليبيا وتونس والسعودية
واألردن ودول أخرى في تنفيذ تلك العمليات.
أثبتت الجامعة العربية طوال السنوات الماضية وخصوصا ً
بعد تبنيها ما ُسمي «ث��ورات الربيع العربي» ،دعمها لإلرهاب
وعجزها عن اتخاذ تدابير أو قرارات حقيقية .ويمكن ألي إنسان
عادي أن يقرأ ميثاق الجامعة العربية ليكتشف أنها وأعضاؤها
بعيدون ك ّل البعد عن هذا الميثاق.
ِّ
واليوم وبعد موقف الجامعة المحذر من تنامي اإلره��اب في
المنطقة ،من حقنا أن نسألها :أليست هي من ط��وى الرسائل
السورية التي ح��ذرت من اإلره��اب؟ ألم توافق على دعم بعض
أعضائها فصائل مسلحة في سورية ،رغم أنها تعلم تماما ً أنّ
تلك الفصائل هي مجموعات مرتزقة ال هدف لها إال تدمير الدول
والشعوب وإعادتها إل��ى حقبة ما قبل التاريخ؟ أم أنّ الجامعة
بك ّل طواقمها القانونية والسياسية ،أدركت اليوم حقيقة انتشار
اإلرهاب في المنطقة وتستجدي بموقفها المذكور تدخل «الناتو»
من أجل محاربته.
لهذا يجب أن نضع نقطة على حرف في اسم الجامعة ليصبح
«الجامعة الغربية».
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ِّ
ويحدثونك عن «ثورة �سورية» مزعومة
 د .وفيق ابراهيم
إنّ اإلص��رار على تسمية اإلره��اب في سورية بـ«الثورة»
ليس بريئا ً على اإلطالق ،وهو يرمي إلى التعمية على الحقائق
إلعادة المنطقة ألف عام إلى الوراء.
فالثورة هي حركة تغيير متطورة في الفكر ،تنتج مشروعا ً
سياسيا ً لمعانقة المستقبل ،لكنّ ما يحدث في سورية هو
محاولة الستعادة «وب���اء تاريخي» يستحضر الماضي
السحيق ببربريته وجاهليته وتخلفه.
ليس في األمر مبالغة ،وفي اإلمكان عرض آالف البراهين
عن الجواري والسبايا واإلماء والغلمان والعبيد وعمليات
الذبح والقتل والسحل والمذهبيات والطائفيات واستحضار
غيب مزعوم ُترتكب باسمه ك ّل المحرمات و ُتطلق الفتاوى
والتفسيرات الفقهية المضللة لتبرير االستئثار بالنساء
وسرقة النفط وخنق الرحمة والصفح.
الجانب اآلخر لـ»الثورة المزعومة» هو ارتهانها للخارج،
فالغرب األوروبي واألميركي الذي يتواتر على احتالل منطقة
ما بين النهرين والهالل الخصيب ومصر ،على م ّر العصور
اليونانية واإلغريقية والرومانية وحقبتي المماليك واألتراك،
وصوال ً إلى عصر الدول االستعمارية األوروبية الحديثة مثل
فرنسا وبريطانيا وألمانيا ،وفر مناخات مؤاتية إلنتاج تلك
«الثورة» المزعومة ،فهناك نحو اثنتي عشرة قاعدة عسكرية
أميركية وبريطانية وفرنسية في المنطقة العربية ،إلى
جانب «إسرائيل» التي تحتل فلسطين وتشكل أكبر قاعدة
استيطانية في العالم.
فكيف يمكن ل��وب��اء يلتحف ه��ذا ال��س��رط��ان التاريخي
ويتسربل بغطاء من هذه القوى المحتلة أن يكون «ثورة»؟
هل نحن بسطاء إلى ح ٍّد نصدق فيه أنّ السعودية بنظامها
السياسي المتخلف والبدائي تستطيع تأييد ث��ورة فعلية

يباركها ولي األمر وأولياء عهده وعشيرته بغيبية الخرافات
واألساطير؟
وال ننسى دور قطر في دعم حركات التدمير في العالم
العربي ،ولمصلحة َمنْ ؟ هل في وسع الدوحة استيعاب ما
يفعله دعمها المالي واالستخباري في تونس وليبيا ومصر
وسورية والعراق؟ إنّ المستفيدين هم المعلمون األصليون
في أميركا و»إسرائيل»؟ واسمحوا لنا أن نسأل قطر :هل
يستطيع «الثائر» السوري المزعوم أن يستفيد من تجربة
نظامك السياسي المستنير فيقتدي بها...ونستدرك لنسألها
عن طبيعة نظامها ،وهو لفرط بدائيته يبدو بال خصائص
أو مالمح ،وال يظهر منه إال صورة أمير مبتسم دائما ً يستقبل
ويودِّع.
وال ننسى أيضا ً ال��دور التركي واستحضار العثمانيين
الذي احتلوا شرق العرب ومغربه منذ عام  ،1516فنكلوا
بالسوريين والعراقيين وك ّل العرب بالحديد والنار واإلبادة،
مخلفين وراءهم بالدا ً مد َّمرة ومفككة.
ّ
هل نسي «الثوار» المزعومون أنّ كل الواليات العربية في
مرحلة بني عثمان ،تم َّردت على الخالفة التركية المزعومة
في مصر واليمن وغيرهما؟ حتى آل سعود أنفسهم حاربوا
األتراك الذين قتلوا أسالفهم وصلبوهم ،وحاربهم أيضا ً فخر
الدين وبشير الشهابي في لبنان ،والسوريون والعراقيون،
ولم َ
تبق والية عربية واحدة في بالد الشام والعراق وشبه
الجزيرة إال وانتفضت في وجه بني عثمان .فمن أين أتى هذا
االنسجام السياسي بين «اإلخ��وان» والعثمانيين الحاليين
بقيادة السلطان المتجدِّد أردوغان؟
إنّ ه��ذا الحديث ليس موجها ً ل��ـ»داع��ش» و»النصرة»
وأشباههما ،فهؤالء سقطوا إلى األبد من تاريخنا وليسوا إال
مجموعة من البرابرة يم ّوهون همجيتهم بتفسيرات مجنونة
لدين بريء منهم.
والمقصود هنا نوعان من المعارضة في الداخل والخارج ال

ِهل بحث وبري مو�ضوعي النفط والغاز:
الموفد المكلف بالملف �سيعود قريب ًا
في إطار جولته على المسؤولين
اللبنانيين للبحث في التحديات
ال��ت��ي ت��واج��ه المنطقة ولبنان،
واالع���ت���داء «اإلس��رائ��ي��ل��ي» على
ث��روة لبنان النفطية وغيرها من
الملفات الدولية واإلقليمية ،زار
السفير األميركي في لبنان دايفيد
هِ ��ل ،رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه
ب��ري ف��ي عين التينة ال��ذي أث��ار
م��ع��ه م��وض��وع��ي ال��ن��ف��ط وال��غ��از
وال��ح��دود البحرية واالع��ت��داءات
«اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة» ع��ل��ى ب��ح��رن��ا
والمنطقة االقتصادية الخالصة.
ووعد هل «باستمرار الواليات
المتحدة في سعيها ودوره��ا في
ه��ذا ال��ش��أن» ،م��ؤك��دا ً «أنّ الموفد
األم��ي��رك��ي المكلف ب��ه��ذا الملف
س��ي��ع��ود ق��ري��ب��ا ً إل���ى المنطقة».
وأض���اف« :أم��ي��رك��ا ،مثل آخرين
ُكثر في المجتمع الدولي ،ملتزمة
مساعدة لبنان في الحفاظ على
األم���ن واالس���ت���ق���رار ،والمطلوب
التزام دستور لبنان عند معالجة
الصعوبات السياسية التي تواجه
ال��ب�لاد .فاللبنانيون وح��ده��م،
يستطيعون وعليهم وي��ج��ب أن
ينتخبوا رئيسا ً وفي شكل عاجل.
ورغ���م أنّ ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك وح���ده،
لن يح ّل ك�� ّل المشاكل المتعدّدة
ال��ت��ي تشكل ت��ح��دي��ا ً ل��ه��ذا البلد،
لكنه سيمكن البالد من مواجهة
تلك ال��ت��ح��دي��ات وف��ق��ا ً للدستور
وللميثاق ال��وط��ن��ي ،ال���ذي يبدو

بري مجتمعا ً إلى هل في عين التينة
ل��ي وللعديد م��ن أص��دق��اء لبنان
ضرورة».
وت���اب���ع هِ ����ل« :إنّ ال���والي���ات
المتحدة مستمرة ف��ي التزامها
دعم الجهود اللبنانية لكي يتحول
إل��ى بلد م��ص��دِّر للنفط وال��غ��از،
وإنّ موقفنا كان دائما ً أن نستمع
ونطلع من المسؤولين الرسميين
اللبنانيين كيف يأملون أن يتقدموا
في قضيتهم ولنبحث م��اذا يمكن
أن تفعل ال��والي��ات المتحدة من
أجل المساعدة ،ويعود للبنانيين
ال���ق���رار ف��ي ال��ت��ص��رف ومتابعة
العمل الستثمار ثروتهم النفطية
والغازية .ولطالما كنا جاهزين
للعمل مع السلطات اللبنانية من
أج��ل المساعدة وإي��ج��اد الحلول

لك ّل هذه القضايا واقتراح األفكار
للطرفين اللبناني واإلسرائيلي،
وسنكمل أداء هذا ال��دور ما دامت
هناك رغبة في ذلك».
وف���ي ال��راب��ي��ة ،ب��ح��ث السفير
األميركي مع رئيس تكتل التغيير
واإلص��ل�اح ال��ع��م��اد ميشال عون
في الحوارات الجارية في لبنان
ال سيما ب��ي��ن ح���زب ال��ل��ه وت��ي��ار
المستقبل وبين التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية والمستجدات
في المنطقة ،في حضور مسؤول
ال��ع�لاق��ات ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة في
التيار الوطني الحر ميشال دي
شادارفيان.
وزار هِ ل أيضاً ،الرئيس ميشال
سليمان.

بحث نائب رئيس الحكومة وزي��ر الدفاع الوطني سمير مقبل العالقات
اللبنانية _األرمينية واألوضاع العامة مع سفير أرمينيا آشوت كوتشاريان.
وأعلن مقبل بعد اللقاء أنّ كوتشاريان أبلغه بالتحاق فرقة أرمينية من 34
عنصرا ً بالقوة الدولية التي باشرت مه ّماتها منذ تشرين الثاني الماضي .وقال:
«كما تطرقنا إلى موضوع اتفاقية التعاون العسكري بين لبنان وأرمينيا ال ُمبرمة
منذ  ،2001وضرورة تطويرها .ونقل إلينا سعادة السفير دعوة من وزير الدفاع
لزيارة أرمينيا ،وأعلمَنا بأنّ التحضير جار لزيارة رئيس الحكومة تمام سالم
ألرمينيا ،ووعدناه بأن ننسق مع دولته لتحديد موعد هذه الزيارة».
وكان مقبل ترأس صباحاً ،اجتماعا ً للجنة المكلفة درس قوانين الخدمة
العسكرية والعمل على إعداد مشروع قانون جديد لنظام سن التقاعد في الخدمة
العسكرية ،وأفاد أنه سيرفع تقريرا ً بنتيجة هذه االجتماعات إلى مجلس الوزراء
قبل نهاية العام الجاري.
في مجال آخر ،تقبل مقبل التهاني بحلول األعياد من وفد مديرية المخابرات
في الجيش برئاسة العميد إدم��ون فاضل .كما أقامت الغرفة العسكرية في
الوزارة حفل كوكتيل في المناسبة على شرفه.
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متمسكان بالح ّد األدنى من الوضوح في الرؤيا .وحرصا ً
يزاالن
ِّ
عليهما ولمنعهما من االنزالق نحو الفكر «الثوري» المزعوم،
ّ
يحضرا إجابات لعدة أسئلة أساسية ،أولها:
فإنّ عليهما أن
ماذا يجري في سورية؟ هل هناك حركة تغيير أم احتالل مدمِّر
يضرب السيادة الوطنية؟ ما هو الجوهري أوالً ،الوطني أم
السياسي؟ والمعتقد أنّ االلتباس ال ينفع في درء الشبهات.
وفصيح اللغة ال يكفي لصيانة الموقف ،ألنّ سورية تم ّر
بتحوالت كبيرة معظمها من العيار الوطني ،فهناك اجتياح
تركي ـ خليجي ـ غربي يأخذ شكل تدخل مباشر في بعض
األحيان وغارات «إسرائيلية» من حين إلى آخر ،مع استقدام
مقاتلين أجانب إليها من أقاصي األرض.
إنّ تحديد موقف واضح من هذه الحالة الوطنية ،يسمح
لمعارضة الداخل ومعارضة الخارج بأن تشاركا في إنتاج
موقف وطني يضع ح ّدا ً للتدخل الغربي غير المسبوق ،يلجم
األتراك ويقمع األعراب معيدا ً إلى سورية تماسكها الوطني.
ه��ذه ه��ي المرحلة األول���ى ال��ت��ي ُي��ف��ت��رض بمعارضين
مقبولين أمثال حسن عبد العظيم وهيثم م ّناع وقدري جميل
أن ينخرطوا فيها بقيادة الرئيس بشار األسد لتحرير نحو
أربعين في المئة من سورية ينتشر فيها هذا الوباء المدمِّر.
وال ب ّد أن تلي مرحلة التحرير ضرورات إعادة بناء نظام
سياسي ،برنامجه إع��ادة إعمار البالد وتوسيع المشاركة
السياسية ،وهذا ما كان سيحصل في سورية عملياً ،ألنّ رعاية
الدولة للطبابة والتعليم والمواصالت هي المنتج للطبقة
الوسطى في ك ّل بلدان العالم ،وال ديمقراطية ،أيها السادة
المعارضون ،من دونها .فالديمقراطية ال تبنى باالبتهاالت
والتبني ،بل هي مشروع اقتصادي اجتماعي سياسي وال
يكفي مجرد إعالنها لكي تصبح موجودة.
فيا أيها المزعومون ،اخجلوا من أنفسكم...تذهبون أنتم
وتبقى سورية ويبقى السوريون الشرفاء واألمل الحقيقي
بالتغيير والسيادة الوطنية والكرامة.

ُعلم أنّ وزيرا ً سياديا ً
أمضى معظم الوقت
المخصص للقاء الذي
ّ
جمعه إلى مسؤول أجنبي
زار لبنان أخيرا ً بممازحة
ضيفه وإلقاء النكات،
محاوالً االلتفاف على
الجوهري
الموضوع
ّ
الذي أراد الزائر طرحه في
سياق مبادرة بالده تجاه
مؤسسة لبنانية هامة جدا ً
وتلعب دورا ً محوريا ً في
هذه المرحلة الحساسة.
سأل وزير زميله في
جلسة مجلس الوزراء
أمس« :ماذا طلبت من
بابا نويل»؟ فر ّد قائالً:
«رجوته أن يتش ّفع
لي لدى المخلّص لكي
يخلّصني من جيرتك»!

�سالم بعد جل�سة مجل�س الوزراء :ن�أمل �أال يطول ال�شغور
و ن�شعر ّ
بغ�صة ال�ستمرار احتجاز الع�سكريين

مجلس الوزراء مجتمعا ً في السراي برئاسة سالم

كوت�شاريان �أبلغ مقبل بالتحاق
فرقة �أرمينية بـ«يونيفيل»
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قهوجي وشديد
 وقع قائد الجيش العماد جان قهوجي االتفاقية اللبنانية ـ الفرنسية
المفصلة لتسليح الجيش اللبناني من ضمن الهبة المقدمة من السعودية.
وفي نشاطه ،استقبل قهوجي سفير لبنان في الواليات المتحدة األميركية
أنطوان شديد .ثم التقى رئيسة مؤسسة جوزف طعمة سكاف ميريام الياس
سكاف على رأس وفد ،حيث قدمت مبلغا ً ماليا ً لصالح أبناء الجيش .كما
استقبل قائد الجيش الفنان راغب عالمة ووفد من مؤسسة المقدم الشهيد
صبحي العاقوري برئاسة ليا العاقوري.
 استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم السفير
المصري محمد بدر الدين زايد يرافقه القنصل العام محمد حنفي وعرض
معه األوضاع األمنية العامة في البالد.

جدّد رئيس الحكومة تمام سالم مطالبته بضرورة انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،آمالً أن ال يطول الشغور الرئاسي.
كما أمل اإلفراج عن العسكريين المخطوفين في أقرب وقت.
وت��رأس سالم جلسة عادية لمجلس ال��وزراء بعد ظهر
أمس في السراي الحكومية ،في حضور الوزراء الذين غاب
منهم الوزيرة أليس شبطيني بداعي السفر.
وبعد الجلسة التي استمرت قرابة ثالث ساعات ،تال وزير
اإلعالم رمزي جريج مق ّررات الجلسة ،الفتا ً إلى أنّ رئيس
الحكومة ك ّرر في مستهلها مطالبته «بضرورة انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،لما لمركز الرئاسة األولى من أهمية من
أجل استقامة عمل سائر المؤسسات الدستورية ،آمالً أن ال
يطول الشغور الرئاسي وأن يت ّم هذا االنتخاب مطلع عام
 2015الذي نحتفل بعد أيام بحلوله» .وقال« :في هذه
المناسبة ،أكد الرئيس سالم أ ّننا نشعر في األعياد التي نحن
بغصة كبيرة بسبب استمرار احتجاز
مقبلون عليها بعد أيامّ ،
العسكريين المخطوفين ،آمالً اإلفراج عن هؤالء في أقرب وقت
ومتمنيا ً للجميع ،رغم قساوة الظروف ،عاما ً جديدا ً يتحقق
خالله األمن واالستقرار في لبنان وينعم أبناؤه بالرخاء
والرفاهية».
وأض��اف جريج« :بعد ذل��ك ،انتقل مجلس ال��وزراء إلى
البحث في المواضيع ال��واردة في جدول أعمال الجلسة،
فتناقش فيها .وبنتيجة التداول ،اتخذ في صددها القرارات
الالزمة وأهمها:

(تموز)
 الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العاليإعفاء التجهيزات المدرسية لزوم قسم الروضات المستوردة
لصالح ال��وزارة من الرسوم الجمركية ومن أي ضريبة أو
رسم.
 الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تسديدمستحقات شركة «الفاجيت» ملتزمة أعمال جمع ونقل
وترحيل النفايات من مدن وقرى اتحاد بلديات الفيحاء من
الصندوق البلدي المستقل وذلك لفترة ستة أشهر.
 الموافقة على طلب مجلس اإلنماء واإلعمار تفويضرئيسه التوقيع على اتفاقية هبة مقدمة من االتحاد األوروبي
للمساهمة في مشروع الصرف الصحي في منطقة كسروان.
 الموافقة على طلب بعض الوزارات قبول هبات مقدمةمن قبل حكومات ومؤسسات أجنبية.
 الموافقة على طلب بعض الوزارات واإلدارات المشاركةفي مؤتمرات في الخارج.
 الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العاليتفويض الوزير التوقيع على تمديد اتفاق التعاون الخاص
بالتدريب المستمر لمعلمي التعليم األساسي عن بعد ،في
إطار المبادرة الفرنكوفونية  IFADEMلغاية حزيران
.2016
 الموافقة على تعيين سركيس خوري مديرا ً عاما ً لآلثار. الموافقة على تأجيل البتّ في موضوع معالجة النفاياتالصلبة لمزيد من الدرس».

علي عبد الكريم من الرابية� :سورية �أف�شلت المراهنات
والعالم يعيد النظر في مواقفه تجاه الإرهاب
أكد السفير السوري في لبنان علي
عبد الكريم علي أن ال أحد يستطيع أن
يُخرج سورية وجيشها وقيادتها التي
شكلت رافعة وأفشلت المراهنات،
م���ش���دّدا ً على أنّ ال��ح�� ّل السياسي
والسلمي هو لك ّل السوريين.
وبعد لقائه رئيس تكتل التغيير
واإلص�ل�اح العماد ميشال ع��ون في
ال��راب��ي��ة أم��س ،ق��ال علي« :تبادلنا
القراءة للمشهد السياسي والحرب
التكفيرية التي تغزو المنطقة وال سيما
باقتناع العالم بأنّ هذا اإلرهاب يهدّد
مموليه .هذه قراءة استدراكية ألنّ هذا
اإلرهاب يهدّد الدول األميركية والدول
العربية وه��ن��اك شعور ب��ارت��دادات
هذه القوى على الجميع» .وأضاف:
«ال يستطيع أح��د أن يخرج سورية
وجيشها وقيادتها التي شكلت رافعة
وأفشلت المراهنات .السنة المقبلة
ستكون أهم وستصل ارتداداتها إلى
لبنان ،إال باستثناءات نرجو أال تكون
كبيرة».
ور ّدا ً على سؤال عن الح ّل السياسي
والتسوية ،أج��اب علي« :في األصل
عندما واجهت سورية هذا اإلره��اب
قالت أنّ الح ّل هو للمصالحات وهو
حسم ومواجهة لهذا اإلرهاب .فالح ّل
السياسي والسلمي هو لك ّل السوريين،
ول��وال تمويل اإلره��اب ورعايته فإنّ
ك ّل السوريون باستثناءات قلة قليلة
يريدون الجلوس معا ً للتوافق على
ح ّل يُخرج هذا اإلرهاب من حياتهم».
وأشار إلى «أنّ اإلجراءات الجديدة
والقوانين ال��ج��دي��دة التي وضعها
الرئيساألسدكلهاتبشربأنّ السوريين
يريدون الحوار والح ّل السياسي ولكن

عون والسفير السوري خالل لقائهما في الرابية
بعد وقف هذا الدعم لإلرهاب وتطبيق
ال��ق��راري��ن األمميين  2170و2178
تطبيقا ً أمينا ً ورفع الرعاية من التركي
والسعودي .ونحن نرى أنّ العالم كله
يعيد النظر في مواقفه وقراءاته تجاه
هذا اإلره��اب عليها وعلى مصالحها
حتى لو كانت المصالح هي المقياس
وليس المبادئ .نحن مع المبادئ ومع
القراءة العميقة التي توحِّ د أصحاب
المصالح تجاه هذا اإلرهاب».
وتطرق علي إلى موضوع التنسيق
بين لبنان وسورية قائالً« :في لبنان
هناك رعاة للحقيقة وباحثون عنها
ون��رج��و للجيش اللبناني والقوى
األمنية وك��ل القوى أن تتوحد على
التنسيق م��ع س��وري��ة ألنّ اإلره��اب
يتهدّد البلدين ،ولتفويت الفرصة على
«إسرائيل» ألن تستقوي بهذا اإلرهاب.
يجب أن يخرج الجميع من اإلرضاء

لآلخر في محاربة اإلرهاب ألنّ طابخ
السم سيأكله قبل إطعامه لآلخرين».
وعن ملف العسكريين المخطوفين
والمساعدة السورية في هذا المجال،
ق��ال« :إنّ توحيد اللبنانيين هو أهم
مساعدة في هذا الملف ،بمعنى عدم
مجاملة ه���ؤالء اإلره��اب��ي��ي��ن وع��دم
تسميتهم بغير أسمائهم لكي ال يكبر
ع��دد المخطوفين .يجب أن يقوى
الجيش اللبناني وينسق مع الجيش
السوري وتنسق القوى الوطنية وأال
تشكل بيئة حاضنة لهذا اإلره��اب
يمكن أن يطمئن إليها .نحن متفائلون
بالجيش اللبناني وبكفايته ،وهناك
بيئة وطنية كبيرة في لبنان ،وسورية
ستكون مع لبنان دائماً ،فالمستقبل لنا
والسنة الجديدة ستحمل ك ّل معالم
الخير للبنان وسورية والمنطقة ،ولن
نترك إسرائيل تفرح».

