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حمليات �سيا�سية

«نجاحنا في مواجهة داع�ش والن�صرة م�ؤ�شر مهم لحماية لبنان»

حزب اهلل :الم�شروع التكفيري ي�ص ّر على �إدخال المنطقة في �أتون اال�ضطراب المذهبي
أكد حزب الله «أنه يؤمن بالدولة اللبنانية
القوية ودعامتها المقاومة والجيش والشعب»،
الفتا ً إلى «أن نجاح حزب الله في سورية مع
القوى الشريفة التي واجهت داعش والنصرة
والقاعدة كان مؤشرا ً إيجابيا ً ومهما ً لحماية
لبنان» .معتبراً« :أن المشروع التكفيري يص ّر
على إدخ���ال المنطقة ف��ي أت���ون االض��ط��راب
المذهبي».
وش��دد على «أن خطاب العبور إلى الدولة
كان إلخفاء ممارسة ميليشيوية تقضي على
الدولة وتثير الفتن ،وأن خطاب النأي بالنفس
كان إلخفاء دور عسكري متما ٍد في سورية»،
مؤكدا ً «أننا نملك خطابا ً واحدا ً ورؤي ًة واحد ًة
وممارس ًة واضح ًة ومعلن ًة نظهرها من دون أي
ازدواجية» .ولفت إلى «أن تسرية التعطيل من
مؤسسة الرئاسة إلى المجلس النيابي ومن
ثم بعض الذين يحاولون تعطيل الحكومة لن
يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية».
وشدد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم على «أن حزب الله يؤمن بالدولة
اللبنانية القوية ودعامتها المقاومة والجيش
وال��ش��ع��ب» ،م��ؤك��داً« :ع���دم ال��ق��ب��ول بلبنان
الضعيف».
وق��ال قاسم في كلمة له خ�لال حفل تأبين
الفقيد حسن بشير في مجمع الكاظم في حي
ماضي« :نحن نعتبر أن مواقفنا في مواجهة
االت��ج��اه التكفيري ه��ي المواقف الصحيحة
التي يجب أن يتخذها الجميع ،ومن كان يفكر
باالستثمار ف��ي «ال��ق��اع��دة» وج��د ف��ي نهاية
المطاف أنه انقلب ضده .بعض الدول اإلقليمية
والعربية دعمت «القاعدة» دعما ً منقطع النظير،
ولكن اآلن بدأوا يشعرون بالخطر ألن هؤالء لم
يردوا عليهم ،هم معهم في الفوضى ولكن ليسوا
معهم في مصالحهم ،هم معهم في تخريب البالد
والعباد ولكن ليسوا معهم في مسح جيوبهم،
هم مختلفون ألن كل واحد منهم عنده مشروع
يختلف عن اآلخر».
واع��ت��ب��ر ق��اس��م «أن ن��ج��اح ح��زب ال��ل��ه في
سورية مع القوى الشريفة التي واجهت «داعش
والنصرة والقاعدة» كان مؤشرا ً إيجابيا ً ومهما ً
لحماية لبنان ،فتصوروا لو أن القلمون مع
«داع����ش» ،والقصير م��ع «جبهة النصرة»،
وعشرون ألف مقاتل تقريبا ً ينتشرون في تلك
المنطقة في مقابل لبنان ،مع المعبر الموجود
في جرود عرسال ،ومع االختراق الذي حصل
من خ�لال ه��ذه المدينة ،كيف يمكن أن تكون
الصورة؟ ستكون سيارات مفخخة وانتحاريون
في كل لبنان ،عندما كان لهم بعض الوجود
هناك وبخاصة في منطقة القلمون م � ّرت 15
سيارة مفخخة ،ولم تتوقف السيارات إال َّ عندما
دخل المجاهدون إلى يبرود ورنكوس والجبة
وفليطة وضبطوا مراكز تصنيع هذه السيارات،
وعندها ُ
ضبط األمر من مركزه األساسي ،ولذا
خ ّفت األمور كثيرا ً عما كانت عليه في السابق
وبتنا نعيش شيئا ً أو بعضا ً من األمان».
وأض��اف قاسم« :إذا نجحنا في سورية في
مواجهة خطر «القاعدة» ،ونجح الجيش في

فياض متحدثا ً في حوال
مواجهة التكفيريين في منطقة البقاع في جوار
عرسال والقرى اللبنانية األخ��رى ،وه��ذا أمر
يُسجل ويفترض على الجميع أن يعززوا هذا
اإلجماع حول مواجهة التفكيريين ،ألن المسألة
ال تطاول فريقا ً من دون آخر إنما تطاول الجميع،
وعلى ك��ل ح��ال هناك م��ن اس��ت��درك ول��و بعد
مدة طويلة ونأمل بأن يتحول هذا االستدراك
إلى عمل ال إلى محاولة تبرئة أو تبرير أعمال
«داعش» بأنها رد فعل».
وأك��د قاسم وق��وف ح��زب الله «إل��ى جانب
المؤسسات الدستورية ،ومع انتخاب رئيس
جمهورية ف��ي أس���رع وق���ت ،وم��ع أن ينعقد
المجلس النيابي و ُي���ش��� ّرع ،وم��ع أن تعمل
الحكومة وال تتوقف ،ونعتبر أن تسرية التعطيل
من مؤسسة الرئاسة إلى مجلس النيابي ومن
ثم بعض الذين يحاولون تعطيل الحكومة لن
يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية ،تسرية
التعطيل ليست الطريقة من أجل انتخاب رئيس
الجمهورية ،الكل يعلم كيف يمكن أن يُنتخب،
والكل يعلم أن التوافق مطلوب الختيار رئيس
قادر ،والكل يعلم أن المراهنات التي استمرت
لعشرة أشهر حتى اآلن على تطورات الخارج
لم تنفع ،ولن تؤدي إلى نتيجة ،ومن سينتظر
سينتظر عشرة أشهر إضافية وأكثر ولن يجد
حالً إذا لم يتحرك ،الحل من الداخل اللبناني
باتفاق األطراف إلنهاء هذا األمر من دون تسرية
التعطيل من الرئاسة إلى غيرها ،بل بمحاولة
البحث عن المخارج المالئمة للوصول إلى
نتيجة».
وأكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله
الشيخ محمد يزبك «أن حزب الله يريد انتخاب
رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد» ،معتبرا ً
خالل االحتفال التأبيني ال��ذي أقيم بمناسبة
م��رور أسبوع على وف��اة حسين أحمد القنطار
الموسوي في حسينية بلدة النبي شيت «أن
نقطة الخالف بينه وبين الفريق اآلخ��ر ،هي
عدم قبول الحزب برئيس يكون مطية ألحد ،بل
يريد رئيسا ً ح ّرا ً شريفا ً يحمي الوطن ويحمي

بنيانه ويقضي على الفساد» ،مشددا ً على «أن
الحزب حريص على وحدة لبنان ويريده دولة
للمؤسسات التي تحمي شعبها وحدودها».
وأ ّك��د وزي��ر الصناعة حسين الحاج حسن
أن «لبنان في قلب معركة مواجهة الخطرين
الكبيرين الصهيوني والتكفيري» ،داعيا ً الى
«ت��وف��ي��ر ك��ل جهد ودم ورص���اص ألج��ل هذه
المعركة» .وأك��د الحاج حسن خ�لال رعايته
للمصالحة بين عائلتي اسماعيل ومظلوم في
بلدة بريتال «أن المعركة مع اإلرهاب ما زالت
قائمة ،والتضحيات فيها ُقدمت ،وستقدم من
أجل هزيمته».
ورأى النائب علي فياض «أن البيئة اإلقليمية
هي بيئة اضطراب وتصعيد ،وأن المشروع
التكفيري يص ّر على إدخ��ال المنطقة بأكملها
في أت��ون االض��ط��راب المذهبي واالنقسامات
وال���ص���راع���ات ،وال���ه���دف م���ن ك���ل ذل����ك هو
الوصول الى منطقة تدور في فلك الصراعات
الدموية واإلنهاك وانهيار الدولة ،مما يخدم
أه��داف «إسرائيل» في التفتيت والشرذمة».
واعتبر فياض خ�لال احتفال تأبيني أقامه
حزب الله في ذكرى أسبوع كامل علي فوعاني
في حسينية بلدة حوال «أن الغرب يلعب بنا
جميعاً ،وأن الرهان عليه هو رهان على أوهام،
فلو كان الغرب يريد القضاء الفوري على داعش
لقدّم أداء عسكريا ً مختلفا ً على غرار ما حصل
في كوباني» ،الفتا ً إل��ى «أن ع��ودة نتنياهو
تكشف أن المجتمع «اإلسرائيلي» ال يريد أي
حل للقضية الفلسطينية حتى وفق التصورات
الغربية ،على رغم أن الفروقات بين االتجاهات
«اإلسرائيلية» تكاد تكون معدومة» ،مؤكدا ً «أن
دورنا في سورية يتحرك في أفق من يسعى إلى
حل سياسي يعيد بناء لحمة المجتمع ووحدة
الدولة وتشترك فيه كل المكونات السورية».
ودعا فياض «الجميع أن ينظروا إلى األمام
لحماية ال��ح��وار وتكريسه ك��إط��ار لمعالجة
ال��خ�لاف��ات بين اللبنانيين ،وليجعلوا من
المرحلة عنوانا ً لسعي مشترك وهو كيف نحمي

مقبل يلتقي كنعان اليوم لمناق�شة ال�سل�سلة

�أهالي الع�سكريين المخطوفين:
المفاو�ضات على الم�سار ال�صحيح
يعقد رئيس لجنة المال والموازنة
ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��ن��ائ��ب اب��راه��ي��م كنعان
اجتماعا ً عند العاشرة من قبل ظهر
اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووفد
من قيادة الجيش لمناقشة االقتراحات
التي تتعلق بسلسلة العسكريين وفقا ً
لما تم التوافق عليه في جلسة اللجان
المشتركة ،وذلك في قاعة لجنة المال
والموازنة.
واستقبل مقبل وف���دا ً م��ن أهالي
العسكريين المخطوفين ،وطمأن
األهالي الى مسار المفاوضات والسعي
ال���ى اس���ت���رداد جميع العسكريين
المخطوفين» ،م��ش��ددا ً على «أهمية
السرية في المفاوضات» ،داعيا ً إياهم
إل��ى «الصبر وال��ت��روي» ،م��ؤك��دا ً «أن
موضوع أبنائهم في طليعة اهتمامات
المؤسسة العسكرية وال���وزارة كون
ن��ت��ائ��ج ال��م��ف��اوض��ات تنعكس على
 70ال��ف عسكري وع��ل��ى المؤسسة
برمتها».
وأض���اف مقبل« :إذا كنا ال نعمد
ال��ى التصاريح االعالمية وتجييش
ال��ع��واط��ف ف��ث��ق��ة م��ن��ا ب���أن االم���ور
بخواتيمها ،وعسى خيراً» ،مكررا ً «أن
المفاوضات على السكة الصحيحة
واللواء عباس ابراهيم المدير العام
لألمن العام يقودها بأفضل السبل بعيدا ً

مقبل مستقبالً وفدا ً من أهالي العسكريين
من اإلع�لام والمزايدات والتسريبات
التي من شأنها التأثير سلبا ً على حسن
سير هذه المفاوضات».
وق��ال وال��د العسكري المخطوف
محمد طالب بعد الزيارة :طمأننا وزير
ال��دف��اع إل��ى أن المفاوضات سالكة،
لكن نحن ليست لدينا معلومات عن
المفاوضات كيف هي سالكة».
وشكر نظام مغيط شقيق المعاون
ابراهيم مغيط ،الوزير مقبل« ،على
االستقبال وعلى طمأنتهم على سير
المفاوضات والوعود بتذليل العقبات»،
وقال« :المفاوضات سلة متكاملة مع

النصرة وداعش».
وأشار إلى «ارتياح األهالي من جراء
معرفة أن المفاوضات على المسار
الصحيح ،وضرورة عدم الخوض في
تفاصيل عملية التفاوض ،ألن ذلك
يؤثر سلبا ً على مسارها».
وك��ان مقبل التقى سفير استراليا
غلين مايلز ف��ي زي���ارة بروتوكولية
ل��ل��ت��ع��ارف .وك��ان��ت مناسبة ت��م في
خاللها التداول في التعاون العسكري
بين البلدين خصوصا ً في هذه المرحلة
التي يواجه فيها لبنان تعديات من قبل
االرهابيين والتكفيريين.

«الإدارة» و�سعت الئحة الم�ست�أجرين
الم�ستفيدين من م�ساعدات ال�صندوق
تابعت لجنة االدارة والعدل تعديل قانون االيجارات
في جلسة عقدتها برئاسة النائب روبير غانم وحضور
النواب األعضاء .واستمعت الى مقدمي االقتراحات والى
وزارة المالية وخبراء االسكان .وتوصلت اللجنة في
نتيجة النقاش إلى ترميم المواد التي أبطلها المجلس
الدستوري كما وسعت شريحة المستفيدين من مساعدات
الصندوق بحيث أصبح يغطي كامل فرق اإليجار عن
المستأجر الذي ال يصل دخله إلى ثالثة أضعاف الحد
األدنى لألجور .اما الذي يقع دخلهم بين ثالثة وخمسة
أضعاف الحد األدنى ،فقد أقرت مساعدتهم عندما يفوق
اإليجار العشرين في المئة مبدئيا ً على أن تستشير وزارة
المالية حول إمكانات الصندوق لهذه الناحية ،وعليه
رفعت الجلسة في انتظار رد وزارة المالية على أن تتابع
درس االقتراحات المذكورة نهار االثنين المقبل.
وتابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات
تعديل أص��ول المحاكمات الجزائية وذل��ك في جلسة

عقدتها برئاسة النائب سمير الجسر ،فدرست المادتين
التاسعة والعاشرة وعلقتهما.
وع����ادت اللجنة إل���ى درس ال��م��ادت��ي��ن الخامسة
والسادسة المتعلقتين بالجرم وتحديد الجرائم التي
يجب تسجيلها في قاعدة البيانات الوطنية المركزية.
وطلبت نتيجة النقاشات من القاضي نيبال محيو
تحضير اقتراحات لتعديل المواد الخامسة والسادسة
والتاسعة والعاشرة من ه��ذا المشروع ،على ضوء
القانون  125قانون الفحوصات الجينية البشرية
وغيرها من القوانين ذات الصلة ،وان تعود باقتراحاتها
في جلسة االسبوع المقبل.
ودع��ا رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان
النيابية المشتركة النائب ابراهيم كنعان ،أعضاء
اللجنة الى جلسة تعقد الثانية عشرة والنصف من بعد
ظهر الخميس المقبل ،لدرس مشروع القانون المتعلق
بالصفقات العمومية.

االستقرار واألم��ن والحدود في لبنان ،وكيف
نحمي المؤسسات ونفعلّها من الحكومة إلى
المجلس النيابي إلى الرئاسة التي يجب أن
نسرع في انتخاباتها وفق الخيار الذي يجعل
منها عتبة انتقال إلى مرحلة جديدة تفتح على
تفاهمات عميقة في الواقع السياسي اللبناني
وتضع حدا ً لألزمة المفتوحة».
وق��ال النائب ن��واف الموسوي في كلمة له
خ�لال إحياء ذك��رى أسبوع الشهيد المجاهد
عباس نسيب حرز وأسبوع فقيد الجهاد شادي
تيسير ياسين باحتفال تكريمي في حسينية
بلدة مجدل سلم الجنوبية« :بات الجميع مقتنعا ً
بأن التكفيريين هم أعداء ،ونحن كنا السباقين
لمواجهة خطرهم خلف الحدود ،وقبل أن يق ّر
العالم بأجمعه بوجودهم ،حيث ب��دأ يحشد
قواه في مواجهتهم» ،ودعا جميع القوى الى أن
«تحتشد في هذه المواجهة ،لمنع خطر العدو
التكفيري الذي يتهدّد البالد والعباد ،والدفاع
عن لبنان ،ومنع التكفيريين من تنفيذ أطماعهم
ومخططاتهم ،فكما دافعنا عن وطننا في وجه
العدو الصهيوني ،ينبغي أن نكون على جاهزية
دائمة ال سيما في األسابيع المقبلة قبل ذوبان
الثلوج من مرتفعات السلسلة الشرقية عند
الحدود مع سورية».
وشدّد الموسوي على أننا «في الوقت الذي
نواجه فيه العدو التكفيري فإننا ال يمكن أن
نغفل عن العدو الصهيوني الذي ال يفهم سوى
لغة القوة والمقاومة ،والصراع معه ال يمكن
تسويته بأي شكل من األشكال ،فيما هو متما ٍد
باالعتداء على الحقوق والسيادة والمقدسات
والبشر ،وال يمكن الرهان معه على أي حل،
وت��ح��دي��دا ً ألن ال��ق��ي��ادة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» التي
أفرزتها االنتخابات في الكيان الصهيوني،
أظهرت أن ه��ذا الكيان كما ص��رح الفائز في
االنتخابات رئيس حكومة ال��ع��دو بنيامين
نتنياهو ليس مستعدا ً ألي حل ،لذلك ال يمكن
إسقاط عدائية العدو الحقيقي على أساس أي
ح ّل غير قابل للتحقق».
إلى ذلك ،زار رئيس المجلس السياسي في
حزب الله السيد ابراهيم امين السيد ،رئيس
حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام
وه��اب يرافقه محمود قماطي وعلي ضاهر.
وأكد السيد «أن لبنان يقع تحت تأثير مجريات
المنطقة وأحداثها وتطوراتها السريعة ،لذلك
على اللبنانيين أال ينتظروا ما يحدث عليهم أو
لهم ،وإنما أن يبادروا بسرعة وبقوة متجاوزين
الكثير من الخصومات أو الخالفات السياسية
ل��ب��ن��اء وض��ع��ي��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ل��ى المستوى
السياسي واالجتماعي واالمني ،بما يتناسب
مع هذا التأثير بمجريات المنطقة على لبنان»،
مشيرا ً الى أنه «حين يكون الحوار نتيجته في
الجلسة الماضية أن المصلحة استراتيجية
في الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل ،فإن
خالف هذا الرأي هو أصوات خارج المصلحة
االستراتيجية ،واذا كانت خ��ارج المصلحة
االستراتيجية فيملك ال��رأي العام ان يضعها
حيث يشاء حينئذ».

الخازن يلتقي مطر :التحرك
بروح ميثاقية لإنقاذ لبنان
أكد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن «أن العلة في
إعاقة االستحقاق الرئاسي انعكست سلبا ً على المسار الحكومي والنيابي وباقي
مؤسسات الدولة».
وقال بعد زيارته رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر« :فحتى ال
تصبح الرئاسة المسيحية الوحيدة في الشرق رهينة المقادير اإلقليمية والدولية
وتتحول ذمية أو تأتي ترضية لحسابات خارجية ،ال بد من التحرك بروح ميثاقية
إلنقاذ لبنان ومسيحييه من التجاذبات المتحكمة بمصائر دول المنطقة ،ألن
أي تأخير عن هذا النداء الوطني ،الذي ما انفك يطلقه رأس الكنيسة المارونية
البطريرك الراعي ،هو بمثابة الطعنة النجالء في صميم الحق المسيحي األول في
المناصفة التي ارتضيناها جميعا ً بملء قناعاتنا وإرادة العيش الواحد المتساوي
والمتوازي» .وتابع« :كفى انكفاء عن هذا الواجب الدستوري والعرف التاريخي
الذي استحال في عراقتنا الديمقراطية لوكة لسان».
وأش��ار الخازن إلى «أن اللقاء تناول مجمل األوض��اع الداخلية واإلقليمية
المنسحبة على أحوال المسيحيين في الشرق ،مشيرا ً إلى «أن المطران مطر عبر
عن الحال المشينة بحق المسيحيين التي يمليها التطرف اإلرهابي اإلسالمي،
والذي وصل إلى حد المجاهرة بالتعامل مع المسيحيين في سورية ،كأهل ذمة،
حيث فرض جزية عليهم بقوة السالح» ،معتبرا ً «أن اإلدانة ال تكفي ،إذ ال بد من
استنفار ال��دول العربية والعالمية التخاذ إج��راءات تنهي هذه الحالة الشاذة
والخطيرة بحق أهل األرض مع أغراب مستقدمين تحت رايات ال عالقة لها بالدين
وال باإلنسان».
وأعلنت وزيرة المهجرين أليس شبطيني «أن ما طرحه المطران بولس مطر
حول مبادرة بكركي المرتقبة والمتعلقة بضرورة سد الشغور الرئاسي وعدم
ربطه بأي معطى ،هو طرح نؤيده تأييدا ً مطلقا ً واعتبار أنه لم يعد من الجائز ربط
عملية انتخاب رئيس الجمهورية بمسار المفاوضات الدورية أو أي مسار خارجي
آخر ،وذلك تالفيا ً لالستمرار في الشغور الطويل األمد ومنعا ً للوقوع تحت رحمة
التطورات اإلقليمية والدولية المتسارعة وخصوصا ً أنه ال يمكن التكهن بحصول
اتفاق أو فشل تلك المفاوضات في أسوأ األحوال».
وأش��ارت في تصريح إلى «أن مسألة انتخاب رئيس للجمهورية ينبغي أن
تحتل أولوية األولويات لدى جميع اللبنانيين كي ال يتح ّول الشغور إلى ما يشبه
العرف أو األمر الواقع عند اقتراب كل استحقاق في المستقبل ،وهذا األمر يدخلنا
في أزمة ومصيبة تتعطل من جرائها الدولة ومؤسساتها كما هو حاصل اليوم،
وفي السياق نفسه نشجع كل الحوارات القائمة والمشاورات الجارية وخصوصا ً
تلك التي تعتبر أن انتخاب رئيس الجمهورية أولوية».

لقاء الأحزاب� 14 :آذار
تعيق لبننة اال�ستحقاق
حملت هيئة التنسيق لـ«لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية»
«تيار المستقبل وقوى  14آذار المسؤولية عن استمرار الفراغ في سدة الرئاسة
العتبارهم أن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعود لظروف إقليمية».
ورأت في بيان بعد اجتماعها الدوري «أن من يعيق لبننة االستحقاق الرئاسي
هو فريق  14آذار الذي يتحمل أيضا ً المسؤولية عن تعطيل التشريع في مجلس
النواب ،واستطرادا ً يتحمل المسؤولية عبر إعاقة سلسلة الرتب والرواتب
وتصحيح الخلل الذي اعترى قانون االيجارات».
وأكدت «أن محاولة ربط مناقشة السلسلة بإصدار براءة ذمة النائب فؤاد
السنيورة لتبرئته من مسؤولية إخفاء  11مليار دوالر هو ابتزاز ألصحاب الحقوق
من األساتذة والموظفين والعاملين في لبنان في أقدس قضية تخصهم أال وهي
حقهم في العيش الكريم».
وطالبت «الرئيس فؤاد السنيورة بإعادة األموال الى خزينة الدولة لكي يستفاد
منها في معالجة القضايا االجتماعية والمعيشية ،ومنها تأمين تمويل سلسلة
الرتب والرواتب».
ودانت «التفجيرات اإلرهابية التي نظمها تنظيم «داعش» في صنعاء والهجوم
الذي شنته على متحف «باردو» في تونس ،مما يؤكد أن القوى االرهابية التي
تفجر وتخرب في سورية هي ذاتها التي تفجر في مصر وليبيا وتونس والعراق
واليمن ،مما يستدعي تعاونا ً بين هذه الدول لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد أمنها
واستقرارها ووحدة مجتمعاتها».
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ب�شار الأ�سد!
} روزانا ر ّمال
ال يمكن اعتبار أنّ الرئيس ال��س��وري بشار
األس��د ه��و الشخص الوحيد ف��ي س��وري��ة الذي
يمكن له ان يترأس ال��ب�لاد ،ألنّ في ه��ذا مبالغة
حقيقية وإهانة لما تزخر به سورية من كوادر
وشخصيات تستطيع ان تشغل منصبا ً سياسيا ً
او ت��ح�� ّم��ل ال��م��س��ؤول��ي��ة ،وم��ع��روف أنّ م��ن بين
هذه الشخصيات ما يكفي من أصحاب الكفاءة
س��ي��اس��ي��ا ً وف��ك��ري��ا ً وأدب���ي���ا ً ووط��ن��ي��ا ً وال يمكن
أي شخص يطمح للترشح
المزايدة أو اعتبار أنّ ّ
النتخابات الرئاسة السورية خائن او طامح لما
يصعب مناله ،فاألسد بنفسه خاض االنتخابات
الـ«غير شرعية» بالنسبة إلى الواليات المتحدة
مرشحيْن للرئاسة ،ول��م يكن
وال��غ��رب بوجود
َّ
هناك م��ن مانع م��ن ف��وز أحدهما باألسلوب او
الطريقة التي أجريت فيها االنتخابات ،وحتى
ل��و ل��م ي��ت��م��ك��ن أح��ده��م��ا م��ن ال��ف��وز ف����إنّ مج ّرد
ترشحهما أو منافستهما مع الرئيس الحالي كان
ك���س���را ً ل��ل��م��أل��وف وت���ق��� ّدم���ا ً ي��ح��ت��س��ب لسورية
الجديدة.
بعد أربع سنوات من األزمة السورية ال يمكن
اعتبار أيضا ً أن حزب البعث هو الحزب المثالي
لسورية ،وأنه ال يمكن لهذا البلد ان يفرز احزابا ً
وط��ن��ي��ة حقيقية ت��ت��وزع مهماتها ب��ي��ن تكتالت
سياسية ق���ادرة ع��ل��ى ال��ت��رش��ح وخ���وض غمار
انتخابات برلمانية تقوم على التعددية السياسية
وال��ح��زب��ي��ة ال��ت��ي ل��ي��س��ت ب��ال��ض��رورة أن تكون
اح��زاب��ا ً م��واف��ق��ة ومشابهة لبعضها البعض او
موالية للسلطة ،فالمعارضة السياسية الفكرية
المتينة األسس واألهداف ذات القاعدة الشعبية
الرصينة لطالما أغنت ال��دول بممارسة دورها
الديمقراطي ال��ذي يساعد من خ�لال التصويب
على عمل السلطات وال��ح��ك��وم��ات بالكثير من
اإلصالحات وضمان الحريات.
لم يكن حزب البعث ولن يكون الحزب الوحيد
ال��ق��ادر على قيادة سورية من دون منافسين،
ولو كان كذلك لما استغل أع��داء سورية ثغرات
ت��ح��دث عنها ال��رئ��ي��س األس���د على شكل أخطاء
ي��ع��رف أن��ه��ا حصلت ،فاستطاع على أساسها
المشروع التكفيري أن يتقدم نحو سورية كونها
نقاط ضعف من الممكن البناء عليها في تجييش
قاعدة شعبية ظلمت من بعض ممارسات الحزب
وخ��وض غ��م��ار السعي إلن��ق��اذ المظلومين منه
وفكفكة العقد السياسية الموجودة في سورية
واألح���ادي���ة وال��م��ط��ال��ب��ة ب��ح��ري��ة ب��دت إصالحية
سياسية وانتهت دموية.
ال ي��م��ك��ن أي��ض��ا ً ب��ع��د أرب���ع س��ن��وات م��ن عمر
األزم�����ة اع��ت��ب��ار أنّ ح��ل��ف��اء ال��رئ��ي��س ال��س��وري
بشار األس��د ل��م يفكروا ببديل عنه بلحظة من
اللحظات المصيرية ،وهو بديل يمكن أن يكون
ح��ل��ي��ف��ا ً ل��ه��م م��ق��ت��ن��ع��ا ً ب��ال��خ��ط ال��س��ي��اس��ي نفسه
يحمل توجهاته السياسية ال��ج��دي��ة والفكرية
وااليديولوجية نفسها تجاه المقاومة وفلسطين
وس��ي��ادة س��وري��ة ودع���م جيشها ف��ي وج���ه أي
ع���دو «إس��رائ��ي��ل��ي» وت��ط��وي��ره وت��ع��زي��ز العالقة
ب��إي��ران وروس��ي��ا وشخصية ف��ذة ق��د يقترحها
األس��د لم ال؟ وهي ق��ادرة على إثبات وجودها،
وبالتالي ال تكون سورية أضاعت البوصلة ،وال
حلفاؤها خسروا معركتهم ،ألن المبادئ مصانة
ومحفوظة وبذلك يكون قد ساعدوا على تعجيل
ال��ح��ل ال��س��ي��اس��ي وإن����زال ال��غ��رب ع��ن الشجرة
وإس��ق��اط الحجة ع��ن ال��ع��رب ال��ذي��ن ال يريدون
األس��د «بالشخص» ،وه��م ح��اول��وا تسويق هذا
الطرح ولو حدث واتخذ حلفاء األسد هذا القرار،
فإنهم بذلك ال يكونون قد اخطأوا المسار ألنّ
لك ّل مرحلة ض��رورات وألن��ه ليس ممكنا ً أصالً
بغض النظر عن أي احتجاجات ان يحكم رئيس
الى ما ال نهاية فلم ال؟
بعد أرب��ع س��ن��وات م��ن األزم���ة ف��ي س��وري��ة ال
ي��م��ك��ن اع��ت��ب��ار ان ال��دع��م ال��روس��ي واستخدام
الفيتو دائ��م��ا ً ل��ل��وق��وف ال��ى ج��ان��ب س��وري��ة في
مجلس األم���ن وت��ع��ري��ض روس��ي��ا ال��ى االنتقاد
وال��ض��غ��وط وخ��ل��ق م��ش��اك��ل اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة لها
واستهدافها بسبب مواقفها في الشرق األوسط
والمقصود األزمة األوكرانية والقرم كان سهالً
بالنسبة الى روسيا ،او أن روسيا لم تكن قادرة
على العمل لطرح بديل عن األسد كحسن نوايا
تجاه الغرب الذي أراد إحكام الخناق وتضييقه
عليها منذ إخراجها من ليبيا إل��ى أزم��ة سورية
فأوكرانيا ،وبالتالي كان من الممكن ان تعتبر
استبدال األس��د بخلف مشابه سياسياً ،ورقة
ذكية تخفف عنها الحملة الممنهجة.
األم���ر نفسه ينطبق على إي���ران وح���زب الله

اللذين قدما السالح والمقاتلين ودفعا دم��اء ال
يمكن تعويضها على األرض السورية من أجل
خوض المعركة فيها ،وبالتالي فإن تفكير إيران
أو حزب الله باقتراح شخصيات قد تكون حالً
مرضيا ً للجميع ليست خطيئة او خيانة على
اع��ت��ب��ار ان��ه ك��ان م��ن الممكن ال��ت��وص��ل ال��ى هذا
لقطع طريق المؤامرة التكفيرية التي اجتاحت
سورية بحجته والتي وصلت ال��ى لبنان وهذا
تفكير سليم وطبيعي ،فحقن الدماء في سورية
واختيار بديل ج��دي ينهيان ال��ص��راع ويلقيان
الحجة على باقي الدول التي تتهم النظام بسيل
الدماء ال��ج��اري ،وخصوصا ً ان��ه وف��ي فترة من
الفترات لم يكن الحديث عن اإلره��اب ولم تكن
العين عليه ب��ل ك��ان التركيز فقط على وجوب
رحيل األسد.
بعد أرب��ع س��ن��وات م��ن األزم���ة ال��س��وري��ة بقي
األسد من دون التطرق الى موضوع شرعيته،
وب��ات��ت احتماالت التوجه للتفاوض معه كحل
ال ب ّد منه حسب تصريحات اميركية وبرلمانية
فرنسية وألمانية اكثر جدية ،ليس ألن حلفاءه
اوفياء له شخصياً ،بل ألن هذا ال يمكن أن يكون
واقعيا ً او منطقيا ً بالسياسة وبالحديث عن دول
اقليمية كبرى ،وإال لماذا لم يكن الحلفاء اوفياء
الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على
سبيل المثال ال��ذي تلقى سيالً م��ن االنتقادات
ان حلفاءه تركوه او تخلوا عنه وهو الذي واجه
االرهاب ودعم المقاومة في العراق؟
ل��ي��س��ت ال��ق��ض��ي��ة ه��ن��ا ل��ع��ب��ة وف�����اء ،وال يمثل
ال��رئ��ي��س ال��س��وري بالنسبة ال��ى م��ص��ال��ح دول
إقليمية كبرى تمسكا ً عاطفيا ً او قيما ً أخالقية او
تعهدات والتزامات ،فأساس العالقة معه أصبح
«اس��ت��ح��ال��ة» ق��ي��ادة س��وري��ة ف��ي ه��ذا ال��ظ��رف من
دون��ه لسبب وحيد ان مهابة سورية وجيشها
باتت قائمة على اسمه في شكل خ��اص والذي
يرمز ف��ي ب��ال كثير م��ن السوريين ال��ى الجدية
والحزم في المواجهة والقيادة واإلرث التاريخي
الذي تمتع به وال��ده الراحل حافظ األسد  -من
دون مناقشة تلك الحقبة – إضافة الى الحزب
ال��ج��م��اه��ي��ري ال���ذي ت��ج��ذر ع��ن��د ج��زء واس���ع من
الشعب ال��س��وري وه��و البعث ،ألن��ه ح��زب كبير
يقوم على مؤسسات بنت الدولة السورية بين
اقتصاد وع��م��ران ونسيج اجتماعي ،فتجذرت
الحالة لعهدين او فترتي حكم آلل األس��د ،هذا
مع مهابة التعاطي مع اسمه فمن هو هذا الرئيس
القادر ان يكون بديل األسد؟ سؤال كان يحتاج
الى أجوبة حقيقية عند حلفائه ،ومن هو الرئيس
القادر على ان يقود الجيش السوري في مواجهته
اإلرهاب من دون أن يشعر الجيش بأن ركائزه
اهتزت وضعفت بغياب االسم القوي عن البالد
في ظرف يتغلغل اإلرهاب فيه بسرعة كهذه؟ ثم
من هو المرشح القادر على أن يستحوذ وحده
على نصف وليس اكثرية الشعب السوري كثقة
او وزن او ثقل سياسي ،خصوصا ً أن المرحلة
لم تكشف أي بزوغ ألي شخصية لفتت األنظار
كقائد؟
وللتفسير أك��ث��ر ،ب��ع��ض ال��م��ق��ارن��ة الواقعية
ت��ص��ل��ح م��ن دون م��ح��اوالت تلميع ص���ورة أي
حزب أو نقده ،حيث تصلح هنا االشارة صراح ًة
م��ن خ�ل�ال ال��س��ؤال ك��ي��ف يمكن ان ي��ك��ون حال
حزب الله مع أمينه العام السيد حسن نصر الله؟
وكيف تمكن دراسة حزب الله وحالة كوادره من
دون نصر الله كمهابة وتعلق وعالقة مع قاعدة
الحزب ومقاتليه كقائد فذ بنى عالقة حديدية مع
جمهوره؟
ي��روي أح��د الديبلوماسيين ال���روس ف��ي بلد
إقليمي عربي قصة في بداية األزمة يحكي فيها
ع��ن اح��ص��اءات ق��ام��ت بها الخارجية الروسية
ال��ت��ي ج��ن��دت بعثاتها ف��ي المنطقة ب��ي��ن سفراء
وديبلوماسيين للحصول على معلومات من كل
المفكرين والشخصيات السياسية واألحزاب
التي صادقت األسد وتعرف مدى شعبيته بين
ش��ع��ب��ه أو ج��ي��ش��ه م��ن أج���ل تجميع م��ل��ف كامل
حول عدد الموالين لألسد في المحافظات كافة
بين موالٍ ومعارض وفئة رمادية تتغير حسب
ال���ظ���روف وك���ان ه���ذا ف��ي ن��ص��ف اول س��ن��ة من
األزمة السورية.
ك ّل هذا كان مطروحاً ...إال انه لم يحصل.
وبالتجربة أي��ق��ن «ال��ح��ل��ف��اء» ال��ي��وم وبصيغة
غير مألوفة في الحياة السياسية للدول والتي
ه��ي صيغة تصلح ألح��زاب وليس ألوط��ان «ان
س��وري��ة ه��ذه بمؤسساتها وجيشها وشعبها
قائمة على شخص».
ّ
بشار األسد!

اميل لحود :لدينا الكثير لنقوله
فحبذا لو ي�ستعجلون با�ستدعاء الرئي�س
وصف النائب السابق إميل لحود
ما حكي عن استدعاء الرئيس السابق
اميل لحود إلى المحكمة ذات الطابع
الدولي في عام  2016بـ«الخرافات»،
م��وض��ح �ا ً «إذا ك��ان��ت ه���ذه النية
موجودة ،فحبذا لو يستعجلون بذلك
ألن لدينا الكثير لنقوله ونكشف عنه
بعد أن طال زمن سماعنا لألضاليل
واألكاذيب التي بدأت في عام 2005
ومستمرة حتى اليوم حتى في قاعة
المحكمة وما يدلى فيها من شهادات
تزور التاريخ ،ولم يخل بعضها من
إدانة للرئيس الشهيد رفيق الحريري،
من أكثر المقربين منه ،لجهة الكشف
عن الرشاوى االنتخابية التي كان
يدفعها وعن مدى عمق تعاطيه مع
م��ا يصفه فريقه السياسي اليوم
بالنظام األمني اللبناني  -السوري».
وأش��ار لحود إلى «أننا اعتدنا على
تسريب األخبار المشابهة التي تعبر
ع��ن إف�ل�اس الفريق اآلخ���ر الباحث
عما يستنهض به قواعده المصابة
بإحباط من ج��راء فشل هذا الفريق
في تحقيق ما وعد به وفي االلتزام
بالشعارات التي رفعها» ،الفتا ً الى
«أن لجنة التحقيق الدولية سبق

أن حققت م��ع جميع المقربين من
ال��رئ��ي��س ل��ح��ود وأوق��ف��ت الضباط
األربعة وآخرين ظلما ً ولم تصل الى
أي نتيجة ،ألنها بنت تحقيقاتها على
أس��اس باطل وعلى ش��ه��ادة ك��اذب
العصر محمد زهير ال��ص��دي��ق ،من
دون أن تحاسب أي جهة قضائية
محلية أو دولية على ذلك ،ومن دون
أن يتم استدعاؤه حتى اليوم للمثول
أمام المحكمة علنا ً لنكتشف من هي
الجهة ال��ت��ي وق��ف��ت وراء شهادته
الكاذبة وسعت ،ربما ،ال��ى حماية
قتلة الحريري».
وت���وق���ف ل��ح��ود ع��ن��د اس��ت��ن��ك��ار
الرئيس فؤاد السنيورة للقصف الذي
تعرض له القصر الرئاسي في اليمن،
سائالً« :أين كانت مشاعر السنيورة
وحرصه حين كانت تطلق دع��وات
للهجوم على قصر بعبدا وإسقاط
الرئيس لحود بالقوة ،أم أن عدن
أقرب إليه من بعبدا»؟
ورأى لحود أنه على رغم أهمية
المفاوضات ال��ن��ووي��ة اإلي��ران��ي��ة -
األميركية وانعكاساتها اإليجابية ،إال
أن الوضع في المنطقة ال يتوقف فقط
على هذه المفاوضات ،بل إن الساحة

األساسية للصراع هي سورية التي
تتجه نحو تحقيق االنتصار بفضل
القيادة والجيش والشعب السوري،
إلى جانب األزم��ات والحروب التي
يعيشها ال��ع��راق واليمن وليبيا»،
الف��ت �ا ً إل��ى «أن إي���ران وص��ل��ت إلى
مرحلة اإلزدهار على رغم العقوبات،
وعند عقد االتفاق النووي ستكرس
إيران نفسها كقوة اقتصادية كبيرة
وأساسية في المنطقة».
واعتبر «أن «اإلس��رائ��ي��ل��ي» كان
دائ��م �ا ً ق��وي �ا ً ف��ي اإلع�ل�ام وه��و يتقن
كيفية تمرير ال��رس��ائ��ل» ،متوقفا ً
عند «التغيير في أسلوب التعاطي
«اإلسرائيلي» مع الواليات المتحدة
األميركية ،فذهاب رئيس الحكومة
«اإلسرائيلية» بنيامين نتانياهو
بالشكل الذي ذهب به إلى الكونغرس
وبتجييش من اللوبي الصهيوني
والتحدي المرتفع ليس حدثا ً عابراً،
وقد استغله نتانياهو للحصول على
دعم لسياسته المتطرفة التي تحدى
بها إدارة الرئيس ب��اراك أوب��ام��ا»،
موضحا ً «أن الخوف لدى «إسرائيل»
وج���ودي وه��و ليس أمنيا ً فقط بل
اقتصادي ومعنوي أيضاً».

