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حمليات �سيا�سية

ا�ستعداد ًا للحوار...
المعار�ضة ال�سورية �إلى القاهرة �س ّر
 سعد الله الخليل
حسمت سورية أمرها وأعلنت الموافقة على المشاركة
ف��ي ال�ل�ق��اء ال�ت�ش��اوري ف��ي م��وس�ك��و ،وال ��ذي يم ِّهد لحوار
س ��وري ـ س ��وري ع�ل��ى ط��اول��ة م�س�ت��دي��رة ،ي�ض��ع األزم��ة
السورية على مسار الح ّل السياسي.
ورغم أنّ التأكيد السوري لم يحمل في الشكل أي جديد،
ك��ون دمشق أعلنت أكثر من م��رة استعدادها للحوار ،إال
أنّ أهمية التحرك المتناغم ال�س��وري_ ال��روس��ي ،تكمن
جسدتها زيارة
في أنه يأتي بنا ًء على معطيات سياسية ّ
وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى روسيا الشهر
الماضي ،وأفرزت تحركات لنائب وزير الخارجية الروسي
ميخائيل بوغدانوف الذي زار اسطنبول وبيروت ودمشق
وع�ق��د ل �ق��اءات م��ع معارضين س��وري�ي��ن ،سبقها اجتماع
بالسفير القطري في موسكو ،وزيارة معاذ الخطيب الذي
قدم نقطتين إلعادة إحياء العملية السياسية ،تتمثالن في
محاربة اإلره��اب ومفاوضات سياسية تفضي إلى حوار
واتفاق بين الحكومة السورية الشرعية والمعارضة .وما
اعتراف الخطيب بشرعية الحكومة سوى اعتراف ضمني
بشرعية االتتخابات الرئاسية ،ما يعني التنازل عن مطلب
إسقاط النظام.
في المقلب اآلخ��ر ،وعلى ضفة المعارضة أو باألحرى
ال��م��ع��ارض��ات ،ف� ��إنّ ال �ن �ف��ي ال �م �س �ب��ق ل��رئ �ي��س االئ �ت�لاف
ال �م �ع��ارض ه ��ادي ال �ب �ح��رة وج ��ود أي م��ب��ادرات روسية
لح ّل األزم��ة ال�س��وري��ة ،ليس س��وى محاولة إلي�ق��اف تلك
المساعي ،ما يتناغم مع تصريحات الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان حول استحالة دخول المعارضة السورية
في أي حوار تقترحه موسكو.
ورغم نفي البحرة ،إال أنّ تأكيده السعي إلى مشاورات
موحدة تحمل
بين تيارات المعارضة السورية حول وثيقة
ّ
مالمح الح ّل السياسي لألزمة السورية حال الدخول في
أي مباحثات قادمة ،يكشف أنّ ما يدور في الكواليس ،هو
عكس المواقف المتشنجة التي يبديها البحرة.
ويشير إعالن وزير الخارجية المصري سامح شكري
عن استضافة مصر لقا ًء ألط��راف المعارضة السورية،
تمهيدا ً للحوار الذي سيعقد في موسكو قريباً ،ولقاؤه وفد
هيئة التنسيق المعارضة قبل أسبوع وإصرار الهيئة على
إع�لان موافقتها على الحوار من دون أي ش��روط مسبقة
من القاهرة ،إلى دور صاعد للديبلوماسية المصرية في
الحراك السياسي الدولي لح ّل األزمة السورية.
وم��ا ص�ع��ب ع�ل��ى ال�ب�ح��رة ق��ول��ه لمرجعيته السعودية
وإص���راره على إم�س��اك المملكة بالمعارضة السورية،
كشف عنه هيثم المالح أحد أكبر صقور االئتالف المعارض
ب��إع�لان��ه ب �ح��ث م��ب��ادرة دي م �ي �س �ت��ورا م��ع المسؤولين
المصريين ،كذلك تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي
ال�ت��ي أش ��ارت إل��ى دور إي�ج��اب��ي وب �ن��اء للتوصل إل��ى ح ّل
سياسي لألزمة السورية.
وينبئ الحراك المصري ال��ذي يحظى بموافقة ورضا
روسيين ،في ظ ّل تطورات تشهدها الساحة الدولية ،بقرب
إيجاد ح� ّل للملفات العالقة كالنووي اإلي��ران��ي واألزمات
المفتعلة ف��ي أوك��ران�ي��ا وان�خ�ف��اض أس�ع��ار النفط ،بعد أن
ف�ق��دت أط ��راف إقليمية تأثيرها على ال�س��اح��ة السورية،
لجهة ال��دف��ع باتجاه التصعيد والتفجير ،وه��و م��ا سحب
المتمسكة
ورق��ة المعارضة السورية م��ن ي��د السعودية
ِّ
بخياراتها التصعيدية التي لم تعد تجدي نفعاً ،ونقلها إلى
اليد المصرية ،وقطع الطريق أمام القوى الرافضة للحوار
ل�ط��رح أي ب��دائ��ل .ول�ع� ّل إس�ق��اط تنظيم «داع ��ش» الطائرة
األردنية منذ أي��ام ،خير دليل على انسداد األفق أمام تلك
القوى.
ربما يصعب التك ُّهن بطبيعة اللقاء التشاوري المزمع
عقده وم�س��ارات ال�ح��وارات ال�س��وري _ال�س��وري ،إال أنّ
الثابت هو أنّ عام  2015سيحمل مالمح الح ّل السياسي
لألزمة السورية ،وأنّ شعار المعارضة خالل العام الجديد
سيكون «من الرياض د ّر إلى القاهرة س ّر».
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دالالت عودة العالقات الديبلوما�سية مع دم�شق
 د .تركي صقر
سبحان مغيِّر األحوال ...ما كان باألمس مستهجنا ًومرفوضا ً
وشبه مستحيلٍ ،بات اليوم مرحبا ً به ومطلوبا ً ومطالبا ً به من
شعوب تبدو حكوماتها خجولة في اإلفصاح علنا ً عن رغبتها
في إع��ادة عالقاتها مع سورية ،بعد مواقف عمياء مفروضة
عليها ،أقسمت من خاللها أغلظ األيمان بأال تعيد العالقات إال
بعد إسقاط النظام وفرض سلطة مصنَّعة في الخارج.
ابتلعت دولة الكويت يمينها وكسرت الجرة وأعلنت جهارا ً
نهارا ً موافقتها على فتح القنصلية السورية وعزمها على إقناع
دول الخليج األخرى أن تحذو حذوها ،علما ً بأنّ أبواب سفارة
سلطنة ُعمان في دمشق بقيت مفتوحة وقد أقامت منتصف
شهر تشرين الثاني الماضي احتفاالً كبيرا بالعيد الوطني
ال ُعماني.
م��ن المتو َّقع أن ت�ك� ّر السبحة وأن تعيد ت��ون��س عالقاتها
الديبلوماسية مع دمشق قريباً ،وخصوصا ًبعد هزيمة العلماني
المز َّيف المنصف المرزوقي عميل قطر وصنيعة الصهيوني
برنارد ليفي ُمنظر ما سمي الربيع العربي .أما مصر المحروسة
فهي لم تقطع عالقاتها عمليا ً مع سورية ال الديبلوماسية وال
األمنية ،و ُينتظر منها خطوات كبيرة على طريق المساعدة في
الح ّل السياسي السوري ال ُمرتقب.
وعلى صعيد ال��دول األوربية ،يبدو أنّ هناك حراكاً ،إنْ لم
نقل سباقاً ،بينها إلعادة فتح أبواب سفاراتها في دمشق بعد
إغالق دام قرابة أربع سنوات متواصلة .وقد أرسلت إيطاليا
مؤخراً ،بعثة إلى دمشق لتفقد مبنى سفارتها تمهيدا ًالستئناف
عملها ،فيما واصلت سفارة جمهورية تشيكيا نشاطاتها من
دون انقطاع ،علما ً أنّ الخارجية التشيكية كانت قد صوتت ض ّد

قطع العالقات الديبلوماسية وف��رض العقوبات االقتصادية
على دمشق في مجلس االت�ح��اد األوروب ��ي ،وسعت ألمانيا،
من جهتها ،إلى التواصل األمني وكذلك دول أوروبية وأخرى
اسكندنافية ،لك ّن س��وري��ة اشترطت أن يت ّم ذل��ك بعد عودة
العالقاتالديبلوماسية.
أما واشنطن ،فقد حاولت الحصول على معلومات أمنية عن
التنظيمات اإلرهابية في سورية فتلقت الجواب نفسه ،ويالحظ
أنّ الجدار الديبلوماسي السميك ال��ذي فرضته ح��ول دمشق
بدأت أحجاره بالسقوط حجرا ً تلو اآلخر.
ما كان هذا االنقالب الديبلوماسي ليُسارع الخطى باتجاه
دم�ش��ق ،ل��وال حصول ت�ح��والت ج��ذري��ة على األرض لصالح
شرعية الدولة السورية ،فخريطة وقائع الميدان العسكرية
تفرض نفسها وه��ي دوم��ا ً بوصلة العالقات الديبلوماسية
بين دول العالم ،وال نريد أن نصرف كالما ً مستعجالً ونقول
أنّ الدولة السورية حققت انتصارها النهائي في حربها على
اإلرهاب ،لكن يمكن القول ،بموضوعية ،أنها أنجزت الكثير على
هذا الطريق الصعب والمرير ،وما من شك بأنّ عودة العالقات
الديبلوماسية وتواصلها تنطوي على دالالت عديدة من أهمها:
 أنّ قرار قطع العالقات كان خاطئا ً بالكامل ،وأنّ واشنطنفرضته فرضا ً وكان مبنيا ً على قراءة مز َّورة وليست مغلوطة
فقط ،لألحداث الجارية في سورية ،وما قرارات العودة اليوم
إال اعتراف بأنّ موقف القيادة السورية كان صحيحا ً منذ البداية
وأنّ ما جرى ليس ثورة ،إنما جاء ليخدم أعداء الوطن السوري
ويق ِّوض أركان الدولة السورية ومؤسساتها ويفتح الباب أمام
تمكن التنظيمات اإلرهابية بشتى صنوفها وتسمياتها من
تدمير سورية.
 إنّ قرار عودة العالقات الديبلوماسية ليس اعترافا ً بالخطأفحسب ،بل بقدرة الدولة السورية على سحق اإلرهاب ،مهما

تلقى من دعم ومهما كانت مساندة الدول التي فتحت حدودها
وخزائن ثرواتها له ،وهو دليل قاطع على إفالس رعاة اإلرهاب
وسقوط رهاناتهم أمام الصخرة السورية وجيشها البطل الذي
أذهلهم بإنجازاته.
 تؤشر إعادة العالقات من دول محسوبة على واشنطنالنص
أنّ ق��راره��ا يحظى بالرضا األميركي وال يخرج ع��ن
ّ
وهو ليس تغريدا ً خارج السرب ،ما يعني أنه ليس قرارا ً آنيا ً
أو منفرداً ،بل بداية لقرارات الحقة من دول أصبحت تعيد
حساباتها على أساس المعطيات الجديدة وبناء على تصاعد
أخطار «داع��ش» وانتقال معظم التنظيمات اإلرهابية إلى تلك
ال��دول ،ما يجعل تلك التنظيمات على جانب كبير من القوة
والخطورة على الجميع.
 توحي عودة العالقات بأنّ معظم دول العالم أيقنت أن الخيار سوى الح ّل السياسي وتبني ما طرحته القيادة السورية
حول الحوار السوري _السوري من دون شروط أو تدخالت
أجنبية ،حتى بات الحديث عن تنحي الرئيس األسد من الماضي
بعد أن أصبحت هناك قناعة دولية بأن ال أحد قادر على القضاء
على «داع���ش» وس ��واه م��ن التنظيمات اإلره��اب�ي��ة إال الجيش
السوري وأنّ التحالف الدولي أثبت فشله في هذه المه َّمة.
بقي أن نقول أنّ مراجعة الحكومات التي قطعت عالقاتها مع
سورية لمواقفها والعودة عن قرارات خاطئةُ ،يع ّد صفعة ألعداء
سورية ومن راهن على عزلها و ُيعتبر في ك ّل المقاييس نصرا ً
دبلوماسيا ً للسياسة السورية التي ثبتت على مواقفها ولم
تهزها «فزاعة» المقاطعات الديبلوماسية والحصار االقتصادي
والعقوبات الجائرة والعزل الحاقد ،وال قرارات الجامعة العربية
التي صارت سخرية وألعوبة في يد قطر والسعودية ،بعد أن
وضعت نفسها في خدمة أميركا وأعداء األمة ،ولن يقبل الشعب
السوري من هذه الجامعة الهزيلة ،حتى االعتذار.

عر�ض التطورات مع بري وهن�أ عودة بالأعياد

أكد رئيس الحكومة تمام سالم
«الحرص على تدعيم أجواء الحوار
بما ي��ؤ ِّم��ن ال��ح� ّد األدن���ى المطلوب
م��ن االس��ت��ق��رار وال���ه���دوء» ،داع��ي�ا ً
إل��ى االس��ت��ف��ادة م��ن أج���واء الحوار
والتهدئة.
وزار س�ل�ام ي���وم ال��س��ب��ت ،مق ّر
الرئاسة الثانية في عين التينة،
حيث التقى رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري وع��رض معه األوض��اع
والتطورات في البالد والمنطقة.
وأش��ار بعد اللقاء ال��ذي استمر
أكثر من ساعة ،إلى «أنه يأتي في
إطار التواصل حول القضايا العامة
التي تهتم بالبلد والناس ،وتؤكد
الحرص على تدعيم أجواء الحوار
بما يؤمِّن الح ّد األدنى المطلوب من
االستقرار والهدوء» .وقال« :تداولنا
هذا األمر واطلعت على الجهود التي
يبذلها الرئيس بري في هذا المجال،
وهي والحمد لله واع��دة ،ونأمل أن
يكون هناك مطلع العام المقبل مزيد
من هذا الحوار وأن يؤدي إلى نتائج
طيبة».
ور ّدا ً على سؤال يتعلق بالمراسيم
التطبيقية للنفط ،أج���اب س�لام:
«م��وض��وع ال��ن��ف��ط م��ث��ل مواضيع
وملفات أخ��رى تعود بالخير على
لبنان واللبنانيين ،وهناك حاجة
إلى استكمال مستلزمات المواقف
واإلج���راءات التي يجب أن يتوافق
عليها الجميع في ظ ّل هذا الوضع
الصعب الذي نم ُّر به .كما هو معلوم
هناك ملفات تأخذ وق��ت�اً ،وملفات
كثيرة يجب أن نمضي بها ،وأن��ا
ُ
ح��ذرت من أن��ه إذا استمر الوضع
على ما هو عليه في البالد في ظ ّل
شغور الرئاسة األول���ى ،فإننا في
معاناة وه��ذه المعاناة ال تساعد
كثيرا ً على العبور في هذه المرحلة
الصعبة .وباإلضافة إلى ملف النفط
هناك ملفات أخ��رى ،باألمس كان

ذكرت مصادر
ديبلوماسية عربية أنّ
السعودية ترفض أحد
المخارج المطروحة
لالستحقاق الرئاسي،
ومفاده انتخاب رئيس
جمهورية «وسطي»
مقابل تولي إحدى
الشخصيات السنية في
 8آذار رئاسة الحكومة.
وأوضحت المصادر
أنّ السعودية تعتبر أنّ
اتفاق الطائف أعطى
صالحيات واسعة
لرئيس الحكومة،
ووضع تحت وصايته
نحو  16إدارة رسمية،
وبالتالي فإنّ وجود
رئيس حكومة من 8
آذار سيجعل الحكم في
يد هذه الفئة.

مهزلة «داع�ش»...
والثقافة الإن�سانية ال�سورية

�سالم :لال�ستفادة من �أجواء الحوار والتهدئة

 د .حسام الدين خالصي

ب ّري مجتمعا ً إلى سالم في عين التينة
بين أيدينا ملف النفايات الذي هو
ملف صعب ويُنذر بخطر على ك ّل
البلد إذا لم نتوصل قريبا ً جدا ً إلى
إيجاد ح � ّل نعتمده في ه��ذا األم��ر.
م��ن هنا دع��وت��ي ال��ي��وم ك � ّل القوى
السياسية أن تستفيد م��ن أج��واء
الحوار والتهدئة ،لنتمكن جميعا ً
من العبور بهذه الملفات ،وأع��ود
وأش��دّد ،كما في ك ّل مناسبة ،على
أنّ أهم ملف هو ملف انتخاب رئيس
جديد للجمهورية لتستكمل هذه
المؤسسة الديمقراطية الكبيرة في
لبنان ك ّل عناصرها ،ونمضي سويا ً
في التصدي لك ّل هذه المشكالت».
وق��ال س�لام ،ر ّدا ً على س��ؤال عن
ملف العسكريين المخطوفين« :هذا
م��ل��ف دق��ي��ق وح��س��اس ج���داً ،ألن��ه
يتعلق بأرواح عسكريين أبطال ،وقد
أخذت على نفسي أن أتكتم بقدر ما
هو مطلوب لنعبر بهذا الملف كما هو
الحال عند ك ّل الدول والشعوب التي
تواجه ملفات من هذا النوع ،ويتم

حلها بالتكتم وبالسرية الكاملة،
أم��ا إذا ك��ان البعض ال ي��زال غارقا ً
في الفولكلور السياسي واإلعالمي
الذي يتابع هذا الملف ،فأقول بك ّل
صراحة هذا ال يجدي أحدا ً نفعاً».
م���ط���ران���ي���ة ب����ي����روت ل���ل���روم
األرثوذكس
ك��م��ا زار رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة،
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم
األرثوذكس المطران الياس عوده
ف��ي دار المطرانية ،يرافقه وزي��ر
البيئة محمد المشنوق وهشام
ج���ارودي ،مهنئا ً ب��األع��ي��اد .وك��ان
ال��ل��ق��اء مناسبة ل��ل��ت��داول ف��ي آخر
التطورات والمستجدات.
وق��ال س�لام بعد اللقاء« :كانت
مناسبة تشاورنا فيها مع سيادته
باألمور الراهنة ومن أبرزها وأهمها
وج��وب سعي ك� ّل المواطنين وك ّل
الناس وف��ي مقدمهم المسؤولون
وراء ك � ّل ما يجمع وي��وحِّ ��د الكلمة
وال��ص��ف ،وط��ب��ع�ا ً يبقى موضوع

التقى افرام الثاني وفاعليات مهنئة في مطرانية حلب

يازجي :لت�أكيد حقيقة
العي�ش الواحد في �سورية
السنيورة والوفد الفلسطيني
التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيسة
مؤسسة باسل فليحان السيدة يسمى فليحان ،واطلع منها على أعمال
ونشاط المؤسسة .كما التقى بري البروفيسور فيليب سالم.
 استقبل الرئيس فؤاد السنيورة ،في مكتبه في الهاللية  -صيدا،
وفدا ً من اللجنة األمنية الفلسطينية العليا المشرفة على المخيمات،
وضعه في أجواء ما تقوم به اللجنة والقوة األمنية المنبثقة منها على
صعيد الحفاظ على االستقرار في مخيم عين الحلوة ،بما ينعكس
إيجابا ً على أمن المخيم والجوار وصيدا.
كما التقى السنيورة وفد جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في
صيدا برئاسة يوسف النقيب ،وتسلم من اإلعالمية هناء حمزة كتابها
«خربشات في زمن أسود».
 غادر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط إلى القاهرة،
في إطار زيارة يرافقه خاللها النائب السابق أيمن شقير.
 استقبل النائب ميشال موسى في دارته في مغدوشة ،شخصيات
مهنئة بعيدي الميالد ورأس السنة ،أبرزها النائبان بهية الحريري
وعلي عسيران ،ووفود قيادية من حركة أمل وحزب الله.
وزار موسى راعيي أبرشيتي صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك
المطران إيلي ال��ح��داد والموارنة المطران الياس نصار ،واتصل
بمتروبوليت صيدا ومرجعيون للروم األرثوذكس المطران الياس
كفوري وراعيي أبرشيتي صور للموارنة المطران شكرالله نبيل الحاج
والروم الكاثوليك المطران ميشال أبرص ،معايداً.
 اتصل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن بكل من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو بارولين
ووزير خارجيتها المونسنيور بول ريتشارد فاالهر وأمين سر الكنائس
الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري ،وهنأهم بعيد الميالد ،متمنيا ً
أن تحمل السنة الميالدية بشائر السالم والخير ألقطاب األرض
وشعوبها كافة.

خفايا
خفايا

يازجي مستقبالً افرام الثاني
غصت دار مطرانية حلب للروم األرثوذكس بالوفود
ّ
الرسمية والدينية التي أتت للقاء البطريرك يوحنا
العاشر يازجي ،الذي استقبل عددا ً من فاعليات حلب
الرسمية تقدمهم محافظ المدينة الدكتور م��روان
علبي ،ثم التقى ع��ددا ً من رج��ال الدين المسيحيين
واإلسالميين وأبلغهم أنّ الهدف من زيارته التفقدية
لحلب في زمن الميالد هو تأكيد حقيقة العيش الواحد
في سورية.
ومن الزوار أيضاً ،بطريرك أنطاكية وسائر المشرق
للسريان األرث��وذك��س ال��رئ��ي��س األع��ل��ى للكنيسة

األرثوذكسية السريانية في العالم افرام الثاني كريم.
ورفع البطريركان الصالة في كنيسة مار الياس على
نية السالم في سورية وعلى رجاء عودة المخطوفين
ومنهم مطرانا حلب يوحنا ابراهيم وبولس يازجي.
ثم اجتمع يازجي بالهيئات والجمعيات الكنسية،
فاستمع إلى هواجسهم وتطلعاتهم ،والتقى كهنة
أبرشية حلب وتداول معهم واقع وصعوبات العمل
الرعائي في المدينة في ظل الظروف الحالية قبل
أن يلتقي وفدا ً من أبناء رعية الجديدة النازحين إلى
المدينة.

انتخاب رئيس جديد للجمهورية
ه��و األب���رز واألك��ث��ر إل��ح��اح�اً ،وه��ذا
أم��ر أت���داول فيه م��ع ك�� ّل مرجعية
وك��� ّل م��س��ؤول ،ح��رص �ا ً مني على
أن توضع األم��ور في نصابها وأن
يستكمل الجسم تكوينه لمواجهة
الظروف الصعبة ،ليس في لبنان
فقط وإنما في المنطقة» .وأضاف:
«كانت فرصة استمعنا فيها لما عند
سيادة المتروبوليت عودة من رؤى
ونصح وإرشاد اعتدنا أن نغني بها
مسيرتنا ومسؤوليتنا لكي نستطيع
ٍ
واف
أن نستكمل مشوارنا بشكل
وواثق وأن نؤمِّن لوطننا ما يحتاج
إليه في هذه الظروف».
واس��ت��ق��ب��ل س�ل�ام ف��ي ال��س��راي
الحكومية أمس ،وفد اللقاء الشبابي
اللبناني -الفلسطيني برئاسة
أحمد الشاويش .وهنأ الوفد رئيس
الحكومة باألعياد متمنيا ً «االهتمام
بالمخيمات الفلسطينية» ،وأمل «أن
يح ّل األمن والسالم في لبنان».

ل ّيون :لقاء
عون ــ جعجع قريب
أك��د ال��وزي��ر السابق غابي ليّون أنّ موعد
اللقاء بين رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع ،لم يتم تحديده حتى اآلن ،الفتا ً
إلى «أنّ المؤشرات توحي بأنه بات قريبا ً ونحن
مستعدون لعقده في أي وقت وال عقبات أمام
التحضير له من جهتنا ،وال ن��دري ما إذا كان
سيعقد مطلع العام المقبل».
وأش��ار ليّون في حديث لـ«المركزية» إلى
«أنّ مكان اللقاء قد يكون في الرابية ألنّ جعجع
أبدى استعداده لزيارة الرابية والعماد عون
رح��ب ب��ه» .وق��ال« :سيكون ال��ح��وار مفتوحا ً
على مختلف المسائل وسيتطرق إلى القضايا
األمنية واالستراتيجية» ،موضحا ً أنّ من غير
الضروري أن يؤدي الحوار «إلى تسمية رئيس
الجمهورية».
وأض��اف ليّون« :إنّ التيار العوني يرى أنّ
انتخاب الرئيس ينطلق من ترسيخ حقوق
المسيحيين في الشراكة الوطنية الميثاقية،
وهنا نطرح س��ؤاال ً استراتيجياً :هل يستطيع
الفريق المسيحي ال���ذي ي��ش��ارك ف��ي نصف
الحكم ،أن يصل بزعيمه إلى س�دّة الرئاسة؟
وإذا كان الجواب نعم ،متى وكيف؟ على جميع
القيادات المسيحية اإلجابة عن هذا السؤال
ّ
بغض النظر عن المرشح .ونسأل أيضاً :هل كان
أنّ
اتفاق الطائف خديعة؟ نحن نعلم المناصفة
مطلب إسالمي ،وقد تحققت على ال��ورق لكن
فعلياً ،كيف ت ّمت ترجمتها»؟ مضيفاً« :ال بقانون
االنتخاب وال من خالل الطائف يمكننا إيصال
الزعيم المسيحي األول إلى سدّة الرئاسة».
وفي شأن المخاوف األمنية من إعادة اشتعال
الجبهة الشرقية ،ش�دّد ليون على «أنّ هناك
وعيا ً سياسيا ً وأمنيا ً عند أهل البقاع عموماً،
لكن هناك خوف ما دامت المجموعات اإلرهابية
موجودة على األراضي اللبنانية وعلى حدودنا
ونحن نعلم الفكر التكفيري لهذه الجماعات
واستعداداتها».

بعد الغوص العميق في الثقافة السورية ،يعرف القاصي والداني
أنّ سورية لم تكن يوما ً بؤرة للتطرف الديني ،إال في العصر الذي تال
استنبات الكيان الصهيوني الغاصب على أرض بالد الشام وانتشار
فيروس سايكس_ بيكو اللعين ،واقتناع العرب وخاصة أمراء الخليج
بأنهم ملوك على رمال نفطية متحركة ،بينما كانت بالد الشام والرافدين
والنيل تموج ب��روح العروبة الثائرة رافضة ه��ذا الشكل من التقسيم،
فأوغلت ملحقات سايكس_ بيكو في تكريس التجزئة ،وصدَّق العرب
أو غالبيتهم في النهاية أنهم دول مستقلة ومنفصلة ،لك ّل منها رأيها
السياسي ،ما س َّهل للصهيونية القابعة في فلسطين مه ّمة استبدادها.
وت��وال��ت الحكاية وآراء العرب المتضاربة ح��ول كيفية ح� ّل مشكلة
وموافق على ح ّل الدولتين،
طالب بالتحرير الكامل
ٍ
فلسطين ما بين ُم ٍ
وعلى خلفية النظريتين ،توصلنا إلى أوسلو وإلى المبادرة السعودية
المخادعة في مؤتمر بيروت.
بقيت سورية وقيادتها الناظر األمين ،في ظ ّل التخاذل العربي قديما ً
وب�ص��ورة فاضحة بعد ح��رب «ال��دواع��ش» ،وح��اول��ت وال ت��زال تحاول
استنهاض ال�ع��رب .إل��ى هنا وال�ح��ال ك��ان مقبوالً ألنّ المقاومة كانت
السبيل إلى عدم نسيان الح ّق العربي ،ذلك أنّ اتفاقية كامب دايفيد كانت
بداية التطبيع مع عربان وقيادات عربية بدأت تسحب شعوبها باتجاه
النظرة «الصديقة» إلى الكيان الصهيوني.
والهوان،
التخاذل
اتجاه
وألنّ العرب تناموا في هذا االتجاه،
وألنّ
ال�ك�ي��ان الصهيوني أف�ع��ى ال تقبل إال بقتل فريستها ،اش�ت��رت دوائ��ر
االستخبارات الصهيونية وموسادها الذكي ،بالتعاون مع أعوانهم في
المخابرات األميركيةّ ،
ملف اإلسالم السياسي المعتدل وملف اإلرهاب
اإلسالمي الوهّابي ،وضمنت «إسرائيل» للواليات المتحدة األميركية
وبريطانيا وفرنسا وبعض ال��دول األورب �ي��ة األخ ��رى ،م��ا ع��دا ألمانيا
الحديثة والتي لم يثبت تورطها والتي ال تؤمن بنظرية تصفية البشرية
ماض هتلري كبير في ذلك ،مصالح
على أساس عرقي ومذهبي ألنّ لها ٍ
اقتصادية مه ّمة ،بات الجميع يعرفها في مجال الغاز والنفط وموارد
المياه وال�غ��ذاء في المنطقة على أنقاض ح��رب سنية – شيعية تلتهم
وتؤسس لتدخل أميركي مزعوم لنجدة العالم ونجدة أميركا.
المنطقة
ِّ
وك ��ان م��ا ك��ان م��ن رب �ي��ع ع��رب��ي _إس�ل�ام��ي_ و ّه ��اب��ي ،بتخطيط
صهيوني فائق التنظيم ،وتهاوت دول المنطقة حتى وصل الفيض إلى
سورية والتي ُقدِّر لها أن ُتعلن منها «الدولة اإلسالمية» ومن ث ّم «دولة
الخالفة» ،بعد أن جرى استجرار ك ّل اإلرهاب المد َّرب أميركيا ً وبريطانيا ً
وتركيا ً من دول العالم إليها وإل��ى ال�ع��راق ،ليقود رع��اع من تفلت من
ص�دِّر من ممالك الوهّابية والخليج ومصر
الدائرة الوطنية أوالً ،ومن ُ
وليبيا وغيرها.
وفي سورية بالتحديد ،خالفا ً للعراق المسنود أميركياً ،كانت المعركة
الكبرى التي تدحرجت وبسرعة مذهلة ومضحكة ومؤلمة في آنٍ معاً،
من مظاهرات إلى «جيش ح ّر» إلى «كتائب إسالمية» ثم «جبهة نصرة»
وص��والً إلى «داع��ش» التي حملت فكرا ً مستهجنا ً وسلوكا ً حيوانيا ً ما
عرف التاريخ شبيها ً له ،لذلك تبين للقاصي والداني أنّ المقصود هو
الترهيب وليس الترغيب ،وأنّ الداعمين لمشروع «داع��ش» هم أنظمة
تسعى إلى تكريس يهودية الكيان الصهيوني ،عبر استخدام عناصر
مد َّربة ومعدَّة عقائديا ً عبر فكر الوهّابية والقواعد العسكرية األميركية
وبمغريات مالية مسروقة أو مو َّردة من دوائر خليجية.
من ك ّل ما سبق ،وبحثا ً عن من تصدى للفكر «الداعشي» من بلدان أكلها
الربيع المزيف ،سنجد أنّ «داعش» لم يستطع اختراق الثقافة السورية
العريقة وأنّ الشعب السوري ،متذكرا ً عراقته ،تماسك بعد االستفاقة من
الصدمة األولى ورفض ولفظ وتصدى للفكر الظالمي ورفض التطبيع
معه وساند جيشه العقائدي ذو التاريخ العريق في حمل هموم العرب،
واليوم في التصدي لتشويه سمعة اإلسالم والمسيحية على ح ّد سواء،
بصورة علمانية كما هي الثقافة السورية.
استطاع «داع��ش» امتصاص بعض أولئك السوريين المنفلتين من
سوريتهم وال��ذي��ن ت��درب��وا طويالً في مهلكة آل سعود وال��ذي��ن غسلت
الوهّابية عقولهم ،فانخرطوا وراء وهّابية مالية استجرت عقولهم نحو
صرف األنظار عن العداء للصهيونية ،الستعداء دول آزرت سورية ،أي
روسيا وإيران والصين.
تلك الكتلة من السوريين أُتخمت بدوالرات السعودية والنفط السوري
والنهب والسلب ،واستباحت دماء البشر من أبناء ووطنها فاستحقت
العقاب ،وه��ذا ما يفعله الجيش العربي ال�س��وري ألنهم انسلخوا عن
سوريتهم .لك ّن الثقافة السورية تسامحت ،كما دائ�م�اً ،وفتحت باب
المصالحة الوطنية لمن استفاقت فيهم سوريتهم ،ورغم جرائم هؤالء،
انفتح صدر السوريين لهم في لحظة استفاقة وتسامح.
تلك هي الثقافة السورية السمحاء التي تنسف معتقدات «داعش»
المستورد خصيصا ً لتدمير سورية .تلك هي الثقافة التي تصاحبت
مع عزيمة قوية لدى الجيش السوري ،وص ّممت أن تدافع بقوة وبأس
شديدين عن نفسها وأثبتت للعالم صالبتها .وجدير بالذكر أنّ معدل
انتشار الجريمة بكافة أنواعها ،بدافع الحاجة في المجتمع السوري في
المحافظات التي تسيطر عليها الدولة السورية أثناء األزم��ة يصل إلى
صفر في المئة ،بعيدا ً من جرائم «داعش» اإلرهابي وجرائم العصابات
المنظمة الناشطة (م��اف�ي��ات اإلج ��رام ال�م��وج��ودة أص�ل ً
�ا قبل األزم ��ة)،
وهذا يد ّل على منسوب األمان السابق والمستمر والمنبثق من الثقافة
السورية.
وم��ن هنا ال��ره��ان ...الثقافة اإلنسانية السورية في مواجهة ثقافة
«داعش» ،ستنتصر.

