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خفايا
خفايا

الحياد الوهمي للمعار�ضة ال�سورية...

�أزمة المعار�ضات
ومعار�ضات الأزمة!

 جمال العفلق

 د .تركي صقر
�اع ج��دي��ة وجديدة
كلما الح��ت ف��ي األف ��ق ب��ارق��ة أم��ل ب�م�س� ٍ
إلن �ت��اج ح�� ّل س�ي��اس��ي م�ق�ب��ول وم�ع�ق��ول ل�لأزم��ة ف��ي سورية،
ازدادت المعارضات تخبطا ً وتشرذما ً وفقدانا ً للرؤية والتوازن
والوزن .وفي معرض الجهود الروسية األخيرة وإمكانية عقد
لقاء في موسكو أواخ��ر هذا الشهر ،وصلت هذه المعارضات
بك ّل مكوناتها وأطيافها وألوان ارتباطاتها المعلنة والمخفية إلى
حالٍ ال ُتحسد عليها بعد أن تح ّولت إلى كرة أو كرات تتقاذفها
أرجل قوى خارجية آخر ه ِّمها وهمومها ،بل واهتماماتها وقف
شالالت الدم السوري ولجم سعير الحرب العدوانية اإلرهابية
على سورية التي أكلت األخضر واليابس ،وال ُيعرف لها نهاية
قريبة أو منظورة.
المضحك المبكي في حال المعارضات السورية ،أن ليس
لديها شيء تعطيه ،وتريد أن تأخذ ك ّل شيء ،والخارجية منها ال
تملك إال ورقة االستقواء بالخارج وتريد أوراق التحكم بالداخل
ال ��ذي يرفضها وي��زدري �ه��ا وي�ن�ب��ذه��ا جملة وت�ف�ص�ي�لاً وفعالً
وواقعاً ،وقد قتلتها أحالم الجلوس على كراسي الحكم ،وفتك
أي برنامج سياسي
بها شبقُ الوصول إلى السلطة ،فافتقدت ّ
�وح��د ،فلم تعد تعرف
أو م�ش��روع وطني وأصابها م��رض ال�ت� ُّ
إال ت��ردي��د أسطوانة مشروخة ،كالببغاء ،ع��ن تنحي الرئيس
وإسقاط النظام ،تلك األسطوانة التي لم َي ُعد يسمعها أحد ،حتى
ِّ
وتضخم المطالب
من أوحى لها بها ،واألنكى من ذلك أنها تكبِّر
وتزيد الشروط ،من خالل ما ُسمي «خارطة طريق» أو «وثيقة
تفاهم» بين طرفين من المعارضة ،ال تع ُّد في أحسن األحوال
أكثر من وثيقة بين المفلس وخائب الرجاء.
إنّ وثيقة التفاهم بين هيئة التنسيق واالئتالف وثيقة تفليسة
لفريقين لم يبقَ لديهما ما يقوالنه بعد أرب��ع سنوات من عمر
تمت إلى الواقع
األح��داث في سورية ،سوى تكرار عبارات ال ُّ
بصلة ،فرهاناتهما سقطت وانكشف أمرهما بعد أن لعبا منذ
البداية دور المس ِّوق للحرب اإلرهابية على الشعب السوري
التي ألبسوها لبوس «الثورة» ،وكانوا غطاء الستمرار أعمال
القتل واإلجرام .وليس خافيا ً أنّ هيئة التنسيق راهنت على ورقة
ما يسمى «الجيش الحر» الذي فاق غيره من العصابات اإلرهابية
في ارتكاب الفظائع ،حتى أنه م ّد يده للعدو «اإلسرائيلي» في
ال�ج��والن وتحالف م��ع «جبهة ال�ن�ص��رة» و«داع ��ش» وبايعهما
جهارا ً نهارا ً وذاب فيهما مؤخراً ،ولم يبقَ له أي أثر ُيذكر.
أما ما ُيسمى االئتالف ،فهو عبارة عن خلطة وتركيبة عجيبة
جمعتها استخبارات تركية وقطرية وسعودية ،وفي الدرجة
األولى االستخبارات األميركية ،وتضم شراذم متناحرة على
المكاسب المالية وشخصيات فاشلة فقدت صالحياتها بعد أن
اشتراها من صنعها بحفنة من ال��دوالرات وأسكنها في فنادق
الخمسة ن �ج��وم ،لتجد نفسها على ال�ح��ائ��ط بعد أن احترقت
ورق��ة رهانها األساسية باالستقواء بالخارج إليصالها على
ِ
تخف تلك الشراذم
دباباته إلى كراسي الحكم في دمشق .ولم
عالقاتها بالكيان الصهيوني وزي��ارة متزعمين بارزين فيها
«إس��رائ�ي��ل» أم�ث��ال اللبواني وغ�ي��ره ،م��ن أج��ل فتح معسكرات
تدريب هناك بإشراف االستخبارات «اإلسرائيلية» ،وهي ما
فتئت تشيد وتمتدح األعمال اإلجرامية لـ«داعش» و«النصرة»
وك ّل التنظيمات اإلرهابية األخرى ،فكان حصادها على الصعيد
السياسي والشعبي مزيدا ً من التقزز منها.
قامت هيئة التنسيق واالئ �ت�لاف بالتفاهم على وثيقة في
القاهرة قبل مؤتمر جنيف ،لك ّن األخير أدار ظهره لها حين
شعر ب��أن��ه م��دع��وم أك�ث��ر م��ن قبل ق��وى خ��ارج�ي��ة مثل أميركا
وتركيا ،فكال االتهامات للهيئة وأعضائها واعتبرهم عمالء
للنظام ولم يقبل حضورهم إلى مؤتمر جنيف  ،2ال في الجولة
األول��ى وال الثانية ،متوهِّما ً أنه سوف يستأثر بكعكة السلطة
وح��ده ،لكنه عندما رجع بخفي حنين من جنيف  2واصف َّرت
أوراقه وانفضت عنه الدول التي ُسميت زورا ً وبهتانا ً «أصدقاء
الشعب السوري» ،عاد كالتاجر المفلس إل��ى دفاتره العتيقة.
وهكذا كان حال هيئة التنسيق ،إذا ً عاد الفريقان المفلسان إلى
الوثيقة القديمة التي أكل الدهر عليها وشرب ،وحاولوا إحياءها،
لكن بعد فوات األوان.
ولع ّل الطريف في قصص المعارضات السورية وحكاياتها،
موقف جماعة «اإلخ��وان المسلمين» من المسعى الروسي ،إذ
رفضته متناسية أنها ُوضعت على لوائح اإلرهاب في عواصم
احتضنتها مدة طويلة ،ولم يعد لها وزن ،ال في الداخل وال في
الخارج ،وقد هُزمت في مصر وتونس ش ّر هزيمة ،وأصبحت
قياداتها م �ط��اردة ف��ي ع��واص��م ال�ع��ال��م ،وحتى ف��ي السعودية
واإلم��ارات ،إذ أجبر مجلس التعاون الخليجي قطر على وقف
التعامل معها .فما معنى هذا االعتراض السخيف على اللقاء
المزمع عقده في موسكو إذا لم يخطر في بال أحد دعوة هذه
الجماعة اإلرهابية المطاردة والمنبوذة والتي أضحى التخلص
منها ورقة للمساومات بين قطر والسعودية وتركيا؟ وهل من
إفالس لجماعة باعت نفسها للشيطان أكثر من ذلك؟
ه��ذه ال�م�ع��ارض��ات أفلست ف��ي ك � ّل ره��ان��ات�ه��ا وب��ات��ت خلف
األح��داث ،وه��ي تبحث اآلن عن مقاعد قبل أن يفوتها القطار،
لكنها ف��ي مثل ه��ذه ال��وث��ائ��ق البائسة وع�ب��ارات�ه��ا المستهلكة
االستعراضية واالفتراضية ،لن تجد من يأبه لها ويقيم لوثائقها
وبياناتها ال ُمن َّمقة المعروفة المصدر والغاية والهدف ،أي اعتبار،
كما أنّ طريق المناورات على الشعب والمتاجرة بدمه ُمغلق وال
مساومة على دم��اء الشهداء وتضحياتهم ،وم��ن ك��ان ظهيرا ً
للقتلة والمجرمين ال يط ِّهره الحرص الكاذب والتباكي المزيف
على ما جرى وعلى ما ح ّل بالوطن نتيجة العمى السياسي الذي
أصابه منذ ما قبل األحداث.
من كان وال يزال ،غطاء لإلرهاب ومظلة لإلرهابيين وأعمالهم
الوحشية ف��ي سفك ال��دم ال �س��وري وت�ق��وي��ض أرك ��ان الدولة
السورية ومؤسساتها ،ال يمكن أن ينفع معه الحوار أو أن يكون
صالحا ً له بعد أن كان مكلفا ً بتسويق الحرب العدوانية اإلرهابية
على شعبه ووطنه طيلة السنوات األربع الماضية ،فوضع نفسه
أداة رخيصة في خدمة المشاريع الخارجية سواء كان يدري أو
ال يدري .وال نعتقد أنّ أدوار هذه المعارضات في ضوء الحديث
عن مبادرات للح ّل الجدي يتعدى التعطيل والعرقلة والتشويش
عليها ،بتحريض من هذه الجهة أو تلك ،التي ال تزال تعمل على
إطالة أمد الحرب اإلرهابية وتراهن على تغيير المعادالت على
األرض بعد أن أضحى زم��ام المبادرة في يد الدولة السورية
وجيشها البطل...

tu.saqr@gmail.com

ابراهيم بحث مع ن�صري خوري
ووفد كندي ملف النازحين
استقبل المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم أمين عام المجلس
األع��ل��ى السوري-اللبناني نصري خ��وري وع��رض معه ملف النازحين
السوريين .ثم التقى وفدا ً كنديا ً برئاسة نائب وزير الجنسية والهجرة الكندي
آنيتا بيغوزس ،ترافقه سفيرة كندا في لبنان هيالري تشايلز آدامز ،وعرض معه
وضع النازحين إلى لبنان وبرنامج استقبالهم في عدد من الدول ،بالتنسيق مع
المفوضية العليا لالجئين .UNHCR

منذ ب��داي��ة األح ��داث ال �س��وري��ة ،ات �خ��ذت هيئة التنسيق
س�ي��اس��ة م�س��ك ال�ع�ص��ا م��ن ال��وس��ط .ف�ه��ي ل��م ت��دخ��ل في
العمليات العسكرية ،ولكنها ف��ي ال��وق��ت نفسه ،ل��م تكن
بالمستوى الوطني المطلوب في توصيف األحداث الدامية
في سورية.
بقيت تلك المعارضة تعمل وفق سياسة توزيع األحكام
بالتساوي ،وهي بذلك لم ُتنصف الشعب السوري الذي
تدّعي أنها تمثل ج��زءا ً منه .فمن جهة كانت تطالب بالح ّل
ال�س�ي��اس��ي ،وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ل��م تعلن دع�م�ه��ا الصريح
للجيش ال�س��وري في حربه ض� ّد اإلره ��اب ،وبقيت طوال
السنوات األرب��ع تقريبا ً تساوي بين العمليات اإلرهابية
التي تقودها مجموعات مسلحة تتبع عالنية لك ّل من قطر
وتركيا والسعودية و»إسرائيل» ،وعمليات الجيش السوري
في تحرير األراضي السورية ومحاربة اإلرهاب ،وهذا في
ح ّد ذاته يعتبر إجحافا ً في حق الشعب السوري الذي يعاني
من اإلرهاب المدعوم من أعداء سورية.
وال� �ي ��وم ،وم ��ن خ�ل�ال ال �ص��راع ال��دائ��ر ب�ي��ن الجماعات
اإلره��اب �ي��ة م��ن ج �ه��ة ،وب �ي��ن ال �ت �ي��ارات السياسية ال �ت��ي ال
تملك ق��رارا ً سياسيا ً في الح ّل ال�س��وري من جهة أخرى،
تسعى هيئة التنسيق إلى إضفاء الشرعية على ما يسمى
«االئ�ت�لاف» من خ�لال التحاور معه تحت عنوان «تنسيق
المواقف» ،وقد بدأت حركة االجتماعات غير الرسمية في
دبي والقاهرة واسطنبول من أجل الوصول إلى ورقة عمل
تكون ،على ح ّد زعم القائمين على هذه االجتماعات ،ورقة
موحدة ُتحمل إلى موسكو ،برعاية مصرية وعربية،
مطالب ّ

وهذا األمر وإن كان طبيعيا ً في العمل السياسي ،إال أنه غير
ّ
الهش أصالً ،بين قوى
منصف على األرض .فهذا التحالف
«المعارضة السورية» ال يملك آلية التطبيق على األرض ،هذا
إذا كانت هيئة التنسيق فعالً ،صادقة في طرحها السياسي
في إنهاء القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات ،حيث
ُيصاغ الح ّل السياسي السوري ـ السوري.
وس�ب��ب ه��ذه الهشاشة أنّ ال �ق��وى األخ ��رى تعمل وفق
أج �ن��دة غ�ي��ر س��وري��ة تنحصر ف��ي ت�ح��وي��ل ال��ص��راع إلى
صراع مذهبي طائفي من خالل الدعم المالي والعسكري
من السعودية وقطر وتركيا .والجانب األسوأ في الطرف
اآلخر هو الجانب المدعوم من «إسرائيل» ،والتنسيق قائم
على أعلى المستويات وبإشراف أميركي ،حيث يشكل أمن
أي ورقة سياسية.
«إسرائيل» القاعدة في ّ
ورغ��م ا ّدع ��اء هيئة التنسيق أنها ت��و ِّث��ق ج��رائ��م ف��ي حقّ
الشعب السوري ،إال أنها تعلم أنّ وراء أكثر تلك الجرائم،
األذرع العسكرية لما ُيسمى «االئتالف» ،وهي مجموعات
مستقلة تعمل بتمويل تركي وعربي ،عدا عن جرائم «داعش»
و«النصرة» و«جيش اإلسالم» الذين يعملون بدعم مباشر
من «إسرائيل» والسعودية وقطر وأميركا ،وهذا ما يدفع
المواطن السوري إلى سؤال هيئة التنسيق :متى تعلنون
عن هذه الجرائم؟ سؤال قد تكون اإلجابة عنه طويلة جدا ً
ولها م�ب� ِّررات ،بما يوحي أنّ هيئة التنسيق تحتفظ بهذه
ال�س�ج�لات ليس ك��ورق��ة قانونية ت��ري��د منها محاكمة من
ساهم في قتل الشعب السوري ،بل كورقة ضغط سياسي
تل ِّوح بها عندما تحتاجها من أجل مكاسب سياسية.
وم��ا ال �ص��راع العسكري ال��دائ��ر ال �ي��وم بين الجماعات
اإلرهابية المسلحة ،إال حالة سباق مع ما يحدث من صراع
خارج سورية ،بين ما ُيسمى معارضة سورية ،ك ّل جزء

منها محسوب على مم ِّول خاص به.
ويبقى هذا الحياد الوهمي الذي تدّعيه المعارضة ،أقرب
إلى أفعال العصابات اإلرهابية ومم ّوليها ،حيث أنّ الوضع
الميداني يفرض قاعدة واح��دة على ك� ّل السوريين وهي
قاعدة دع��م عمليات الجيش ال�س��وري في تطهير األرض
السورية م��ن رج��س اإلره ��اب .فلم يعد منطقيا ً ال�ي��وم أن
نتحدث عن جيش يضرب مدنيين ،في وقت يعترف العالم
كله ب��أنّ م�ئ��ات اإلره��اب�ي�ي��ن ي�ج��ري إرس��ال�ه��م إل��ى سورية
والعراق يومياً ،عبر األراضي التركية.
وف��ي وق��ت تعلن فرنسا على لسان رئيسها فرانسوا
ه��والن��د ،ال�ن��دم على ع��دم التدخل العسكري ف��ي سورية،
ت�ص� ّر هيئة التنسيق على ق�ب��ول التحالف م��ع م��ا يسمى
«االئتالف» ،وهو المتهم األول في طلب التدخل العسكري
في سورية تحت الفصل السابع ،متناسية أنّ االئتالف يقيم
اليوم في فنادق تركيا التي ُتعتبر المصدِّر األول لإلرهاب
إل��ى س��وري��ة وصاحبة م�ش��روع المناطق ال�ع��ازل��ة ،بهدف
الح ّد من تقدم الجيش السوري في جبهة الشمال وخلق
كيان وهمي لـ«حكومة سورية معارضة» تدير حربا ً طويلة
على الشعب السوري ،ترضي أميركا وتضمن لـ«إسرائيل»
حرية التصرف في الجنوب السوري ،وفق معادلة تقسيم
لم يت ّم التخلي عنها بعد من قبل أميركا التي تحاول اليوم
اللعب من خالل الوسطاء بالقضية السورية إلبقاء الحرب
دائرة فيها.
وي �م �ك��ن ل�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق وال �م �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة في
الداخل ،الذهاب إلى موسكو من دون تحالف مع ما يسمى
«االئتالف» ،ألنّ األخير أص ً�لا ،ال يملك قاعدة شعبية إنما
يملك فقط التمويل الدولي.

كشفت مصادر
متابعة أنّ أحد الوزراء
يسعى بمعرفة رئيس
الحكومة إلى ترطيب
األجواء بين الوزيرين
وائل أبو فاعور
وآالن حكيم بعد
السجال الحا ّد بينهما،
وتو ّقعت المصادر
تتوصل
في حال لم
ّ
المساعي إلى نتيجة
أن تشهد جلسة
مجلس الوزراء اليوم
حماوة في النقاش
واستمرارا ً للسجال
الذي ال ضوابط له
طالما أنّ الشغور في
رئاسة الجمهورية
يجعل ك ّل وزير
يتص ّرف كأنه رئيس.

اجتماع طارئ في ال�سراي للجنة مواجهة الكوارث
فتحعلي زار لحّ ود وعون :لقطع الطريق
�سالم :ال�ستنفار ّ
كل الأجهزة واالهتمام بالنازحين على التدخل الأجنبي في �ش�ؤون المنطقة

لحود مستقبالً فتحعلي بحضور النائب السابق لحود

سالم مترئسا ً اجتماع هيئة إدارة الكوارث
ترأس رئيس الحكومة تمام سالم بعد ظهر أمس في السراي
الحكومية ،اجتماعا ً طارئا ً للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث
واألزم��ات ،في حضور رئيس اللجنة األمين العام للمجلس
األعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير ،وأعضاء اللجنة.
وبحث المجتمعون في «تداعيات العاصفة واإلجراءات
التي تتخذها المؤسسات واإلدارات الرسمية في مختلف
المناطق اللبنانية لمواجهة األض��رار الناتجة منها على
صعيد المواطنين والممتلكات ،ال سيما إقفال الطرق
واالنزالقات الترابية واألعطال التي لحقت بشبكات المياه
والكهرباء والهاتف.
وأعطى سالم توجيهاته إلى اللجنة وكل أجهزة الوزارات
واإلدارات حول األمور اآلتية:
 «ض��رورة استنفار ك ّل أجهزتها والتحاق الموظفينبمراكز عملهم (أو أقرب مركز لهم) ،لتأمين حسن سير
العمل وبخاصة في المرافق الحيوية.
 تزويد وزير التربية والتعليم العالي بالمعلوماتالمناسبة والمعطيات المتوافرة في شأن اليوم الدراسي
المتوقع غ��داً(ال��ي��وم) واألي���ام الالحقة ،وات��خ��اذ القرار

المناسب في هذا الشأن.
  -تأكيد ض���رورة االه��ت��م��ام بمخيمات النازحينالسوريين وتأمين المساعدات المطلوبة لمواجهة أضرار
العاصفة وتداعياتها».
كما طلب من اللجنة اعتبار اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة
تطورات العاصفة.

لقاءات

وكان سالم استقبل النائب فريد الخازن الذي أعلن بعد
اللقاء «أنّ البحث تناول مواضيع الساعة والتي تتطلب
معالجة في وقت قريب ،خصوصا ً موضوع النفايات».
كما التقى الوزير السابق بسام ي ّمين وبحث معه األوضاع
العامة.
ومن زوار السراي :النائب السابق جمال اسماعيل،
وفد من أعضاء مجلس إدارة جمعية قدامى مدرسة برمانا
العالية برئاسة رئيس الجمعية نزيه خطار ،أطلع رئيس
الحكومة على نشاطات الجمعية والتص ّورات المتعلقة
بالمدرسة وأهدافها ومشاريعها المستقبلية.

بو�صعب من دار الفتوى:
لبنان يقترب من انتخاب رئي�س
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دري��ان في دار الفتوى
وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة والتعليم العالي
الياس بو صعب ،ال��ذي أش��ار بعد
اللقاء إل��ى «أنّ ال��ح��وار ج��دي بين
ال��ق��وات اللبنانية والتيار الوطني
الحر ،ويمكن أن يعطي نتيجة ،وهذه
النتيجة لها إيجابياتها ،ليس فقط
للمسيحيين بل للبنان بشكل عام.
اليوم نحن مقتنعون بأنّ الخطر أكبر
من أن يكون هناك خالف بين أبناء
الوطن ال��واح��د» .وأض��اف« :عندما
وقع الجنرال وثيقة التفاهم مع حزب
الله ،دعا الجميع إلى االنضمام إليها،
وح��ص��ل ك�لام وت��ف��اه��م بين التيار
الوطني الحر وتيار المستقبل ،وكذلك
م��ع ال��ح��زب التقدمي االش��ت��راك��ي،
واليوم نرى تيار المستقبل مع حزب
الله ،والقوات اللبنانية مع التيار
الوطني الحر .ه��ذا هو الفكر الذي
نؤمن به .وبالنتيجة نحن أبناء وطن
واحد وسنعيش مع بعضنا والتفاهم
والحوار ضروري».
وع���ن إم��ك��ان��ي��ة ان��ت��خ��اب رئيس
الجمهورية قبل التفاهم بين القوات
وح���زب ال��ل��ه والمستقبل والتيار
الوطني الحر ،أج��اب بوصعب« :ال
أستطيع أن أتكهن متى تجري عملية
انتخاب رئيس الجمهورية ،لكنّ
الحوار ضروري .واضح أنّ الخالف
كبير ،ولوال عدم وجود خالف كبير لما
حصل شغور في رئاسة الجمهورية،
واليوم هناك أفق للحلول ،وأصبحت
م���وج���ودة ،وت���� ّم تشكيل حكومة
الرئيس سالم على أساس حوار بين
التيار الوطني الحر وتيار المستقبل،
وهذا الحوار استمر ولم ينت ِه كما يظنُّ
البعض ،والتواصل ما زال موجوداً،
توسع ليشمل أفرقاء آخرين،
واليوم َّ

دع��ا السفير اإلي��ران��ي ف��ي لبنان
محمد فتحعلي إل��ى «قطع الطريق
أم��ام األي��ادي األجنبية التي تتدخل
في شؤون المنطقة الداخلية».
وفي سياق جولته على القيادات
السياسية اللبنانية للتهئنة باألعياد
وبحث آخر المستجدات والتطورات
في المنطقة ،زار فتحعلي الرئيس
ال��ع��م��اد إم��ي��ل ل��ح��ود الف��ت �ا ً إل��ى أنّ
الزيارة هي «من أجل تقديم التهاني
والتبريكات ف��ي مناسبة األع��ي��اد
المجيدة والمباركة ،وكانت هناك
جولة أفق عن التطورات السياسية
على مستوى لبنان والمنطقة».
وقال« :نحن في ك ّل مرة نتشرف
ب��زي��ارة ه���ذا ال��ب��ي��ت ال��ك��ري��م ،نفيد
ون��ث��ن��ي ع��ال��ي �ا ً ع��ل��ى وج��ه��ات نظر
فخامته العميقة تجاه ك ّل التطورات
السياسية التي تجري س��واء في
لبنان أو على المستوى اإلقليمي
عموماً ،ونحن لطالما أفدنا ونفيد
من هذه الرؤى .ونحن نعتبر حقيقة

أنّ صفحات التاريخ السياسي في
لبنان ،ال يمكن أن تنسى في يوم من
األيام شخصية سياسية وطنية بارزة
من أمثال فخامة الرئيس العماد إميل
لحود ،وهو حريص على المقاومة في
لبنان ،وال يمكن ألحد أن ينسى أبدا ً
الخدمات الجلية التي قدمها دوم�ا ً
فخامة الرئيس إميل لحود إلى جبهة
المقاومة ومحور الممانعة».
ومن زوار الرئيس لحود :النائب
نعمة الله أبي نصر على رأس وفد،
النائب السابق ع��دن��ان طرابلسي
على رأس وفد ،وفد من «هيئة دعم
المقاومة» ووفد من «تجمع اللجان
وال��رواب��ط الشعبية» برئاسة معن
بشور.

عون

كما زار السفير اإلي��ران��ي ،رئيس
تكتل التغيير واإلص��ل�اح العماد
ميشال عون في دارت��ه في الرابية،
وق��ال بعد ال��ل��ق��اء« :تشرفنا بلقاء

الرئيس ع��ون كي نقدم له التهاني
والتبريكات بمناسبة األعياد المجيدة
والمباركة ،وأيضا ً تحدثنا معه في هذا
اللقاء الكريم في جملة من المواضيع
السياسية على الصعيدين اللبناني
واإلقليمي» .وأض���اف« :تمنينا أن
تحمل السنة الميالدية الجديدة الكثير
من الخير واألمن والهدوء واالستقرار
للبنان والمنطقة بشكل عام».
وس��ئ��ل فتحعلي :ه��ل تعتقد أنّ
ُ
التسوية التي ستحصل ستشمل
لبنان؟ ق��أج��اب« :إنّ المنطقة تم ّر
في ظ��روف خاصة في ه��ذه الفترة،
ونحن نأمل أن تتصرف شعوب هذه
المنطقة من خ�لال مسؤوليها ،وأن
تقطع الطريق أمام األيادي األجنبية
ال��ت��ي تتدخل ف��ي ش���ؤون المنطقة
الداخلية ،ولطالما عبَّرت الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية عن موقفها في أن
تقرر الشعوب مستقبلها».
ثم التقى عون هيئة دعم المقاومة
في زيارة للمعايدة.

�شارك في م�ؤتمر الإ�سكندرية حول مواجهة التطرف

لحام :لبناء دولة حديثة
ّ
يت�ضامن فيها الدين والدولة

دريان وبوصعب خالل لقائهما في دار الفتوى
وكلما توسع وكبر ال��ح��وار وكلما
تكلمنا مع بعضنا البعض ،نقترب
إلى الح ّل ،ولبنان يقترب لينتخب
رئيس للجمهورية».

حمدان

وكان دريان استقبل أمين الهيئة
ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي ح��رك��ة الناصريين
المستقلين  -ال��م��راب��ط��ون العميد
مصطفى ح��م��دان ،ال��ذي ش��دّد على
«أنّ الحوار الجدي بين ك ّل األطياف
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ي��ج��ب أن
يتمحور على دعم الجيش اللبناني
ف��ي حربه ض � ّد اإلره���اب وانتخاب
رئيس للجمهورية ،إذ ال يجوز بتاتا ً
أن ندّعي أننا جمهورية مستقلة ذات
سيادة وعزة وكبرياء ،في حين أنّ
رمز هذه السيادة والكرامة الوطنية
مفقود ،أو أننا ننتظر أوام��ر القوى
اإلقليمية والعالمية من أجل تحقيق
ديمقراطية مزيفة في تعيين رئيس

لجمهوريتنا اللبنانية» ،الفتا ً إلى «أنّ
أولويات الحوار يجب أن ترتكز على
إع��ادة إنتاج نظام سياسي متقدم
وح��دي��ث ق��ائ��م على ال��ع��ام��ل األه��م
في ه��ذا النظام ،وه��و إنتاج قانون
انتخابي ع��ادل يراعي ك ّل األطياف
الوطنية اللبنانية والبحث في سبل
محاربة الفاسدين والمفسدين عبر
وض��ع قوانين مستدامة لمكافحة
ال��ف��س��اد ول��ي��س��ت ف����ورات إعالمية
تنتهي بانتهاء الحاجة الديماغوجية
للقوى واألحزاب السياسية الحاكمة
والكيدية في ما بينهم من أجل تقاسم
المال العام والخاص من دون رقيب
أو حسيب».
ومن زوار دار الفتوى :عضو كتلة
المستقبل النيابية النائب عاصم
ع��راج��ي ،سفير لبنان ف��ي سلطنة
عمان حسام دي��اب ،وعضو الهيئة
اإلداري���ة الت��ح��اد جمعيات عائالت
بيروت المحامي حسن كشلي.

رأى ب��ط��ري��رك أنطاكية وس��ائ��ر ال��م��ش��رق للروم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام أنّ
العيش المشترك في المنطقة مهدّد بسبب الهجرة التي
سببتها الحروب واألزمات ،داعيا ً إلى «تكوين مجموعة
عربية ،إسالمية -مسيحية ،تعمل على وضع ميثاق
عربي جديد يُلبّي تطلعات األجيال الشابة في دولة
حديثة يتضامن فيها الدين والدولة».
وفي كلمة ألقاها خالل مؤتمر اإلسكندرية الذي عقد
في مكتبة اإلسكندرية بعنوان« :نحو استراتيجية
عربية شاملة لمواجهة التطرف» برعاية الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي ،قال لحام« :إنّ العيش
المشترك مستقبل هذه البالد ،والمسيحيون عنصر هام
في هذا العيش المشترك ،ألن ال عيش مشتركا ً من دون
تعدّدية ،لكنّ هذا العيش مهدّد بسبب الهجرة التي
سببها األش ّد خطورة ،الحروب واألزمات والتي أصلها
الصراع «اإلسرائيلي» ـ العربي والظلم الحاصل بسببه،
ومن إفرازاته التطرف والتز ُّمت واألصولية والعنف
واإلره��اب ومشاعر العداء والكراهية في المجتمع،
وعدم المساواة في الحقوق وفرص العمل ،والمشاركة
في وظائف الدولة وإداراتها ،في المجالس النيابية
وفي الوزارات والمناصب والخدمات األخرى».
وأضاف« :إذا بقيت الهجرة على وتيرتها واستمر
نزيفها ،ف��ه��ذا يعني تفريغ ال��ش��رق م��ن تعدّديته
المسيحية ،وان��ه��ي��ار م��ق��ول��ة ال��ع��ي��ش المشترك.
فالمسيحي ال يمكنه أن يصمد أمام مسلسل النكبات
واألزم���ات وال��ح��روب وال��ص��راع��ات» .وأض���اف« :إذا
كانت البالد العربية ،وإذا كان المواطنون المسلمون
حريصين على التعدّدية ،وعلى العيش المشترك،
ويهمهم أن يبقى المسيحيون في المنطقة ،فال ب ّد من
أن يتمتع المسيحيون بالمواطنة الكاملة وبجميع

الحقوق المترتبة عليها .وال ب ّد للدول العربية من
أن تجمع كلمتها وتوحِّ دها لكي تفرض حالً حضاريا ً
سلميا ً عادال ً للقضية الفلسطينية .وإذا لم يتم األمر،
وفي مستقبل قريب منظور ،فنزيف الهجرة سيستمر،
وستزيد الحركات األصولية واإلسالمية ،ويزيد العنف
واإلره��اب ويقع الشباب المسلم فريسة سائغة في
حبائلها .ومعنى ذلك أننا سنخلف ألجيالنا العربية
الشابة الطالعة إرثا ً مظلماً ،ومستقبالً قاتماً ،وسيفقد
المجتمع العربي اإلسالمي مقومات التعدّدية والعيش
ال��م��ش��ت��رك ،وستتحقق ن��ب��وءة ص���راع ال��ح��ض��ارات
والثقافات واألديان».
ودعا لحام إلى «تكوين مجموعة عربية ،إسالمية-
مسيحية ،تعمل على وضع ميثاق عربي جديد يُلبّي
تطلعات األجيال الشابة في دول��ة حديثة يتضامن
فيها الدين والدولة ،بحيث يتوفر المجال الطبيعي
المتناغم لك ّل منهما ،وتتناغم فيها الشريعة الحنيفة
والمواطنة واحترام الحريات ،ال سيما حرية العبادة
والمعتقد للجميع من ك ّل الطوائف واألطياف».
وخ��ت��م« :أن��ت��م م��دع��وون ف��ي المنطقة ألن تكونوا
صانعي السالم والمصالحة والنمو ،لتع ّززوا الحوار
وتبنوا الجسور وتعلنوا إنجيل ال��س�لام وتكونوا
منفتحين على التعاون مع ك� ّل السلطات الوطنية
والدولية ،عن طريق تعزيز السالم بواسطة التفاوض
والعمل الديبلوماسي ،وبالسعي إلى احتواء ووقف
العنف في أس��رع وق��ت ممكن وال��ذي سبّب أض��رارا ً
كثيرة .فكم من الوقت يتعيّن بعد على الشرق األوسط
أن يتألم ج � ّراء غياب السالم؟ ال يمكننا االستسالم
للنزاعات كما ولو أنّ أي تبدل بات مستحيالً .أعطوني
عالما ً عربيا إسالميا متحداً ،أضمن لكم بقاء ك ّل أوالدي
المسيحيين ،وعدم هجرتهم».

