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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ المقاومة والجي�ش ال�سوري يخو�ضان معركة وحدة �سورية من ال�شمال �إلى الجنوب

َ
الفوات في خطاب «القوات»
} ربيع الدبس
ال ،ل��ن يكون ه��ذا النص ق��اس�ي�اً ،ألنّ الذي
استمع إلى برنامج «حديث  »2015على قناة
الميادين ليلة أم��س األرب�ع��اء وبالتحديد إلى
«القواتي» طوني أبي نجم،
اإلعالمي
مغالطات
ّ
ّ
ال��ذي يعمل في إح��دى الزميالت اليومية ،لم
يكن ليتوقع هذا الك ّم الدفين من الحقد األعمى،
ال ��ذي ل��م يعتبر ح��ام�ل��وه م��ن م��آس��ي الحرب
األهلية الطويلة وثقافتها الهزيلة ومآسيها
المتناسلة حتى اليوم .ولم يستوعب الضيف
إش��ارات المذيعة اللماحة التي أدارت اللقاء،
ل�ع��دم إق �ح��ام م��ا ه��و خ��ارج م��وض��وع الحلقة
وسياقها السياسي والتحليلي والمعلوماتي،
إ ْذ كيف لمن عبّأه تنظيمه بالمفاهيم المعادية
�ي،
ل �ك��ل م��ا ه��و س� � ّ
�ي وع��رب� ّ
�وري وف�ل�س�ط�ي�ن� ّ
وج� � ّرع ��ه ال��ك��أس «اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» الملغومة
بالفتنة والطائفية والثقافة التقسيمية ،أن
ي �ع��ي خ� �ط ��ورة ال �ه��اوي��ة ال �ت��ي ي �ن �ح��در إليها
ل�ب�ن��ان واإلقليم المستهدَف كله؟ كيف له
َ
المواطنة الجامعة ،والسلم
أن ي��درك فلسفة
األه �ل��ي ،وم�ف�ه��وم الممانعة ،ودورة الحياة
الوطنية المتكاملة ،ومصلحة تمتين النسيج
االجتماعي الواحد؟
ه ��ل ُي��ع�� َق��ل أن ي �ت �ح��دث إع�ل�ام ��ي رصين
ع��ن «دواع� ��ش» ال��رئ�ي��س ح��اف��ظ األس ��د؟ أو أن

يدافع ،ولو بخجل المنافقين ،عن التنظيمات
اإلره ��اب� �ي ��ة ف �ي �ح��اول ت �س��وي��غ ممارساتها
الوحشية والتخفيف من خطر المؤامرة التي
ينفذ الظالميون فصولها التدميرية الدامية
بغريزة الذئاب ومكر الثعالب؟ هل يمكن عاقالً
أن َي �تّ�ه��م ج�ي��ش م�ي�س�ل��ون ال�ب�ط��ل باالحتالل
عندما يط ّهر بلدة أو مدينة أو جبالً من رجس
المجرمين المستقدَمين من عشرات البلدان
ل�ت��دم�ي��ر س��وري��ة وإف��ق��ار ش�ع�ب�ه��ا وإضعاف
دوره � ��ا وم �ك��ان �ت �ه��ا ون� �ف ��وذه ��ا؟ ه ��ل ي �ص �دّق
�س � ّذج م��ن أتباعهم أنّ
الغوغائيون أو حتى ال� ُ
المقاتلين اللبنانيين الذين صانوا ،بدمائهم،
ل�ب�ن��ان م��ن ال �م��ؤام��رة الجهنمية والسيارات
المفخخة والفتنة المذهبية والتسلل التفجيري
الجاهلي ،قد دخلوا إلى منطقة القلمون بهدف
إعادة آالف المسلحين إلى عرسال؟
هذه ،فقط ،بعض اإلبتكارات المستحدَثة من
عبقرية أعداء سورية  -الدولة التي يس ّمونها
نظاماً .هذه فقط عيّنة من طروحات «وجوههم»
اإلعالمية ،السوداء عندما تنتصر المقاومة...
والبيضاء عندما يتوهّم النص َر أعداؤها .ولك ْن
يصح إال الصحيح .أم��ا الذين فا َت ُه ْم قطا ُر
ال
ّ
الدولة ،وأب�ح��روا ،بمساعدة الحلفاء األتباع،
�ح��ار الخليج ال��راك��د ،فسيستيقظون
ن�ح��و َم� َ
ق��ري�ب�ا ً ع�ل��ى ال � َف��وات ال�س�ي��اس��ي – ال��وط�ن��ي -
األخالقي الذي ال ينفع معه ند ٌم وال نادمون.

ّ
ا�ستهل زيارة مو�سكو بلقاء في الخارجية
رئي�س «الم�ستقبل»

الفروف :نقف بثبات �إلى جانب �سيادة لبنان
الحريري :نتطلع �إلى دور رو�سي �أكبر في المنطقة
استه ّل الرئيس سعد الحريري زيارته إلى العاصمة
الروسية موسكو بلقاء وزير الخارجية سيرغي الفروف
في مق ّر ال��وزارة ،في حضور النائبين السابقين غطاس
خ��وري وب��اس��م السبع ،مستشار ال��ح��ري��ري للشؤون
الروسية جورج شعبان ومدير مكتبه نادر الحريري ،كما
حضر عن الجانب الروسي ممثل الرئيس فالديمير بوتين
لشؤون الشرق األوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل
بوغدانوف ،رئيس دائرة الشرق األوسط في الخارجية
سيرغي فيرشينين ،وم��دي��ر قسم لبنان وس��وري��ة في
الخارجية اندريه بانوف.
وتناول البحث ،بحسب بيان صادر عن المكتب اإلعالمي
للحريري ،الوضع في لبنان وآخر تطورات األوضاع في
المنطقة.
في بداية االجتماع ،رحب الفروف بالحريري والوفد
المرافق ،مؤكدا ً «أنّ روسيا ال تزال تقف بثبات إلى جانب
سيادة لبنان وسالمة أراض��ي��ه» ،وق��ال»:إن��ن��ا مهتمون
باالستقرار وتأمين األمن في بالدكم ،وكذلك بالحفاظ على
السالم وعلى عمل مؤسسات الدولة».
وأض��اف« :لألسف الشديد ،فإنّ المنطقة اآلن تواجه
مخاطر كبيرة ،وه��ي عبارة عن التهديدات اإلرهابية
والمتطرفة ،ونحن نعلم كيف تواجهون بأنفسكم ،ومن
صميم قلبكم ،هذه المصاعب».
وتابع الفروف»:نحن مهتمون خالل هذا اللقاء بتبادل
اآلراء واالستماع إلى تحليلكم لألوضاع في لبنان ،وتبادل
وجهات النظر حول الفرص التي يجب تبنيها لمكافحة
اإلرهاب والتحديات القائمة ،وكذلك بالنسبة إلى تحقيق
االستقرار في لبنان .وبطبيعة الحال ،فإننا نأخذ في
االعتبار األوضاع الجارية في الدول المحيطة والمجاورة
للبنان ،ونحن نتابع ما يجري ،وبطبيعة الحال فإننا نريد
االستقرار في المنطقة من أجل تفعيل التعاون الثنائي بين
بلدينا».

ثم تحدث الرئيس الحريري الذي أشار إلى أنّ «لبنان
والمنطقة يشهدان مرحلة من عدم االستقرار والتحديات
األمنية والتدخالت في شؤون الدول العربية».
وأض��اف »:كما قلتم ،نحن نواجه اإلره��اب في لبنان
وكذلك في دول المنطقة ،وما يهمنا استقرار لبنان وتحييده
عن أي ص��راع في المنطقة ،كما يه ّمنا انتخاب رئيس
للجمهورية ال��ذي شغر منصبه منذ نحو العام ،ونحن
نع ّول على دور روسيا الكبير في المنطقة وسنتشاور في
األمور التي ته ّم البلدين».
وشكر لروسيا مساهمتها في إنشاء المحكمة الدولية
الناظرة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وأكد الحريري بعد االجتماع الذي وصفه بـ«المثمر»
أنه لمس اهتماما ً روسيا ً كبيرا ً جدا ً في موضوع رئاسة
الجمهورية ،الفتا ً إلى»أنّ رئيس الجمهورية في بلدنا هو
الرئيس المسيحي الوحيد في المنطقة ،وروسيا تهتم
بشؤون المسيحيين في المنطقة كلها ،لذلك سيكون هناك
عمل واتصاالت من قبل المسؤولين الروس في محاولة
إلنهاء هذا الفراغ».
وح ّمل الحريري قوى  8آذار مسؤولية الفراغ ،قائالً»:
نحن نقول إننا جميعا ً شركاء في الوطن ،ولسنا ض ّد أحد،
ولكن إذا كان هناك مرشح لك ّل فريق ،ولم نتوافق على
انتخاب هذا أو ذاك ،فيجب أن نتفق على انتخاب رئيس
للجمهورية ،ألنّ لبنان ال يمكن أن يستمر بهذه الطريقة أو
بهكذا نوع من االصطفافات» .كما أكد أنه «يتطلع إلى دور
روسي أكبر في المنطقة».
ور ّدا ً على سؤال قال الحريري»:نحن جميعا ً متحدون
في محاربة اإلرهاب ،وفي الوقت نفسه نعمل على ضرورة
إيجاد ح ّل لألزمة السورية ،انطالقا ً من مصلحة لبنان
والمنطقة .لقد توصلنا إلى العديد من األفكار المشتركة،
وآمل أن نتمكن من االستمرار في مناقشتها والتوصل إلى
الحلول المطلوبة لما يحصل».

الداوود :حرب القلمون قومية وطنية
لم�صلحة لبنان و�سورية والم�شرق
حاورته روزانا ر ّمال
أكد األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود أنّ «المعركة
الكبرى في القلمون لم تبدأ حتى اآلن» ،الفتا ً إلى «أنّ هذه المرحلة ما هي إال تمهيد لها».
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» ،وصف الداوود معركة
القلمون بأنها «قومية وطنية من أجل وحدة سورية والمشرق العربي» ،معربا ً عن اعتقاده
قسم المشرق ومن ضمنه لبنان ،لذلك فإنّ معركة القلمون هي
قسمت سورية ّ
بأنه «إذا ّ
معركة لوحدة لبنان أيضاً ،ولضرب اإلرهاب لكي ال يمتد إلى ك ّل لبنان».
ولفت الداوود إلى أنّ «العدو اإلسرائيلي يحكم التكفيريين وهم يتنقلون بحرية في جنوب
سورية» ،مشدّدا ً على «أنّ المقاومة والجيش السوري يخوضان معركة وحدة سورية من
الشمال إلى الجنوب إلى الشرق ،إضافة إلى المعركة مع العدو اإلسرائيلي».
واستبعد الداوود أن تشكل معركة القلمون خطرا ً على العسكريين المخطوفين «ألنهم
مصلحة للمسلحين للمفاوضة عليهم إلخراج معتقلين لهم وتحقيق مكاسب أخرى مادية،
فهم الورقة األخيرة وإذا خسروها لم يعد لديهم غيرها».
وأوضح الداوود «أنّ تماسك الجيش والشعب والدولة في سورية ،بجميع أطيافها في
إطارها القومي ،أفشل المخطط األميركي ـ الخليجي ـ اإلسرائيلي ـ األوروبي» ،الفتا ً إلى «أنّ
سورية ،هي مركز الشرق األوسط في تغيير االستراتيجيات».
طرح سياسي للجيش والقوى األمنية إفساد
وفي الشأن اللبناني ،لفت الداوود إلى «أنّ أي ٍ
لهما،ألنّ من مصلحتنا أن تبقى األجهزة مترفعة عن صغائر السياسة في لبنان».

نص الحوار كامالً
وفيما يلي ّ

{ بداية كيف تقرأ معارك القلمون الحاصلة اليوم؟

هي معركة استباقية لمصلحة لبنان ومن يدّعون أنهم ض ّد
تدخل ح��زب الله في سورية دخلوا من قبل لتخريبها ،فيما
دخل حزب الله لمنع هذا التخريب .إنّ معركة القلمون مفصلية
وأساسية في المعادلة في لبنان وس��وري��ة ،فالقلمون موقع
استراتيجي مهم يحمي سورية ،ودمشق تحديداً ،من المخاطر
مستقبليا ً وتمتد إلى غوطة دمشق ويمكن أن تطول قليالً ،إال أنها
في غاية األهمية ألنها تغيّر معطيات في لبنان وسورية.
إنّ ما قبل القلمون هو غير ما بعدها ،فالمعركة الكبرى لم تبدأ
حتى اآلن ،وما هذه المرحلة التي نشهدها إال تمهيد لها ،وعظمة
المقاومة ومساندة الجيش السوري جعال المجموعات اإلرهابية
تتفكك وتعيش صراعا ً داخليا ً وهذا دليل فشل هذه الجماعات
وتكبدها خسائر ف��ادح��ة ،وحتى اآلن حقق الجيش السوري
والمقاومة انتصارات عظيمة تمهّد لالنتصار الشامل قريباً.

{ أما زال الرهان على القلمون إلسقاط النظام في سورية
قائماً ،أم هو من أجل المفاوضات فقط؟

بالتأكيد معركة القلمون تشكل رهانا ً خارجيا ً على إسقاط
صنت.
النظام ،لكن عندما تنتهي المعركة تكون دمشق قد ُح ِّ
المعركة قائمة رغ��م صمود الجيش السوري بقيادة الرئيس
بشار األسد الذي يمتلك إرادة فوالذية ،ولوال صالبة إرادة الجيش
والدولة لكان هناك خطر على سورية ،ألنّ هناك حربا ً عالمية
عليها ،فالخطر ما زال قائما ً رغم أنه تراجع عن الفترة الماضية.
في ك ّل األحوال ،سننتظر حتى منتصف حزيران المقبل لنرى كيف
ستبدأ التسويات ،وقبل ذلك الحين من المتوقع أن نشهد ضغطا ً
سياسيا ً وعسكريا ً كبيرا ً من جميع األطراف ،ألنّ ك ّل فريق يحاول
أن يق ّوي أوراقه وموقعه في المفاوضات .المقاومة ستعمل على
تقوية موقعها كموقف قومي بالنسبة إلى سورية وخط ممانعة
بالنسبة إلى إي��ران ،ولروسيا أيضا ً دور مه ّم ،المرحلة دقيقة
وخطرة بالنسبة إلى الضغط الدولي على سورية ومعركة القلمون
مصيرية ،ريثما تتم التسوية في حزيران ،وسنرى من الرابح فيها
ومن الخاسر .نحن نعتبر أنّ خط المقاومة هو الذي سينتصر وما
حصل في اليمن دليل على فشل الطرف اآلخر ،وعندما يتم توقيع
االتفاق النووي ستتغيّر معطيات كثيرة في الشرق األوسط.
«إسرائيل» لها بصماتها األساسية في ما يجري في العالم
العربي ،بدءا ً من تونس مرورا ً بليبيا واليمن وصوال ً إلى مصر
والعراق وسورية وال��س��ودان ،وهناك مخطط لتفتيت العالم
العربي لمصلحة العدو «اإلسرائيلي».
لذلك المقاومة والرئيس األسد والجيش السوري يخوضون
معركة وحدة سورية من الشمال إلى الجنوب الى الشرق ،هي
معركة متكاملة ورغم أنّ الجيش السوري أُنهك في هذه المعركة
لكنه ما زال مستمرا ً ويقدم التضحيات الكبيرة ،فعظمة إيمان
الشعب السوري في إط��اره الوطني وليس الطائفي ،وتماسك
الجيش والشعب والدولة في سورية بجميع أطيافها في إطارها
القومي ،أفشال المخطط األميركي ـ الخليجي ـ «اإلسرائيلي» ـ
األوروب��ي .سورية هي سيف العروبة والموقف القومي ولوال
صمودها لما كانت روسيا لعبت هذا الدور الذي تلعبه اليوم وال
دخلت على خط اللعبة الدولية وأصبحت طرفا ً أساسيا ً فيها
وأسقطت األحادية األميركية في العالم وحققت التوازن الدولي،
كما أنّ صمود سورية أعطى فسحة إليران لمساندتها وأصبحت
قوة إقليمية ودولية ،إضافة إلى إمكاناتها .سورية بموقعها
االستراتيجي هي مركز الشرق األوسط في تغيير االستراتيجيات،
قسمت سورية
فعندما أثبتت وجودها ساندتها روسيا ،وإذا ّ

المحادثات في وزارة الخارجية الروسية

منبر الوحدة �أ�شاد
بالإنجازات الع�سكرية في القلمون
أش��اد «منبر ال��وح��دة الوطنية»
«بالجيش وال��ق��وى األم��ن��ي��ة على
اإلنجازات األمنية التي تحققت.
وح��ي��ا ال��م��ن��ب��ر ،ف��ي ب��ي��ان ،بعد
اجتماعه ب��رئ��اس��ة أمينه العام
خالد ال��داع��وق ف��ي «م��رك��ز توفيق
طبارة» أمس «اإلنجازات العسكرية
األخ��ي��رة ف��ي ج��رود القلمون التي
ج���اءت اس��ت��ك��م��اال ً ل��م��ا ك���ان ب��دأه
الجيش اللبناني من عمليات وقائية
لحماية لبنان من ممارسات القوى
التكفيرية المسلحة ومن مخاطرها
المستقبلية على أم��ن واس��ت��ق��رار
اللبنانيين كافة».
وأه����اب «ب��ال��ج��ي��ش اللبناني
مواصلة تدابيره العسكرية لردع
أي تعدّيات للجماعات المسلحة
التكفيرية عن األراض��ي اللبنانية
وال سيما بعد تواتر المعلومات عن
استحداث مراكز وتجمعات لهم في
ج��رود ع��رس��ال إث��ر ان��دح��اره��م عن

إنجاز تعيين قادة األجهزة األمنية
بعيدا ً من المحاصصات السياسية
والمكاسب الفئوية ،وليكن منطق
المؤسسة وال��ق��ان��ون ه��و الفيصل
والحكم في هذه التعيينات».
وأش���اد المنبر»بالموقف ال��ذي
أعلنه مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان لمناسبة
ان��ت��خ��اب��ات ال��م��ج��ل��س ال��ش��رع��ي
االس�لام��ي باستقاللية وحياد دار
ال��ف��ت��وى ف��ي تعاطيها ف��ي الشأن
اإلسالمي العام ،وأنّ سماحته على
مسافة واحدة من جميع األفرقاء».
م���ن ج��ه��ة أخ����رى ،أش����ار منبر
ال��وح��دة إل��ى أنّ «ت��ف��اق��م الوضع
األمني في اليمن ،بات يشكل كارثة
إنسانية يسقط ضحيتها العشرات
من المدنيين األب��ري��اء ك� ّل ي��وم من
دون أي وازع أو التزام بالمواثيق
واالتفاقيات الدولية المرعية اإلجراء
في الحروب والنزاعات».

{ تحدثت تقارير صحافية عن استخدام حزب الله طائرات
استطالع لقصف مواقع المسلحين في القلمون ،وهذا يشكل
سابقة ،فهل تهدّد العدو «اإلسرائيلي»؟

لماذا قصف العدو «اإلسرائيلي» في القلمون؟ ماذا يحصل في
وادي التيم وعلى الحدود الجنوبية لسورية؟ العدو «اإلسرائيلي»
يحكم التكفيريين وهم يتنقلون بحرية ،المعركة في القلمون وفي
جنوب سورية ،ومن ّ
حق حزب الله أن يستخدم ك ّل إمكاناته
في المعركة ،وسنتفاجأ بأسلحة متطورة أكثر في القلمون وفي
جنوب سورية ألنّ المعركة مصيرية مع العدو»اإلسرائيلي» ،وفي
مواجهة المؤامرة األميركية ـ «اإلسرائيلية».
إنّ العمق االستراتيجي بالنسبة إلى العالم العربي هو سورية
ومصر واألردن وهو متخاذل ،لذلك إذا فقدنا سورية في معادلة
الحرب مع «إسرائيل» فقدنا ك ّل أوراقنا .سورية هي المعيار
األس��اس��ي في قتال العدو «اإلسرائيلي» ،وه��ي تشكل العمق
االستراتيجي لحزب الله ولبنان ،وقد ثبت ذلك في حرب تموز
 2006وحروب غزة ،حيث تكامل الموقف السوري واإليراني
وحزب الله الذي أدى إلى االنتصار.

{ هل تتخوف أن تؤثر المعارك في القلمون على سالمة
العسكريين المخطوفين؟

نتمنى أن ال تؤثر ،لكنّ ه��ذه المعركة ،في اإلط��ار الوطني
والقومي ،ال ب ّد منها ألنّ لبنان بات مهدّداً ،وكما يقول مدير عام
األم��ن العام ال��ل��واء عباس ابراهيم ،هناك ضمانات أساسية
بسالمة العسكريين ،ال أعتقد أنّ هناك خطرا ً على العسكريين
ألنهم مصلحة للمسلحين للمفاوضة عليهم إلخ��راج معتقلين
وتحقيق مكاسب أخرى مادية ،فهم الورقة التي إذا خسروها لم
يعد لديهم غيرها.

{ األت���راك على ع�لاق��ة ج�ي��دة م��ع إي ��ران وي��وق�ع��ون عقودا ً
اقتصادية معها وبعد أي��ام نرى معارك جسر الشغور وإدلب
ورسائل تركية ساخنة وأيضا ً هناك عالقة قوية بين روسيا
وتركيا وتسهيالت وإغ� ��راءات اقتصادية لها بينما تركيا ال
تساعد في موضوع اإلره��اب؟ ما هي مكانة تركيا لدى حلفاء
سورية وخصوصا ً أنّ الجميع يعرف أنّ تنظيمي «النصرة»
و«داعش» في يدها؟

المرحلة ،هو يفاوض على ال��دم لتأمين مصالحه ،هو يعمل
على تعويض ما خسره في اليمن إللهاء الناس بإدلب وجسر
الشغور ،الحرب ك ّر وف� ّر ،وبعد زي��ارة وزير الدفاع السوري
فهد الفريج إلى إي��ران تم تقديم مساعدات عسكرية ومادية
كبيرة لسورية ،وأيضا ً بعد زي��ارة رئيس األرك��ان السوري
لروسيا ،وهناك خط بحري بين روسيا وسورية .ال يمكن أن
نشك في الدعم الروسي واإليراني لسورية ،لكن هناك أوراقا ً
ّ
تلعبها روسيا وإيران مع التركي ستثمر بعد االتفاق اإليراني
ـ األميركي ،تركيا ستقوم بتصفية التكفيريين في إدلب وغيرها
من المناطق ،والعقود يمكن أالّ تو ّقع إال بعد حزيران وسيطول
تنفيذها أيضاً.

{ كيف تقرأ التطورات العسكرية والسياسية على الساحة
اليمنية؟

األميركي يفاوض وخلق الموضوع اليمني ذريعة واستفاد
منه وو ّرط السعودي باإليحاء بأنه يقاتل إي��ران في اليمن،
األميركي ربح اقتصاديا ً ببيع األسلحة للسعوية ،الخاسر
األكبر هو العرب ،وخصوصا ً السعودية ،فالنتائج عكسية على
السعودية ودول الخليج.

{ في موضوع التعيينات األمنية ،ما هي الخيارات ،وهل
سنشهد تسوية بين رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد
ميشال عون واألطراف األخرى؟

القيادات السياسية ترتكب جريمة في هذا الموضوع ،ألنّ
الجيش والقوى األمنية هما المؤسستان الوحيدتان في هيكيلة
الدولة ،لذا يجب أن نبعدهما عن التسييس والتطييف ،يجب
التعاطي معهما في اإلطار القانوني ،حسب الكفاءات .التآمر
طرح سياسي للجيش والقوى
على الجيش من المح ّرمات ،وأي
ٍ
األمنية إفساد لهما ويجب االمتناع عنه ألنّ من مصلحتنا أن
المؤسستان مترفعتان عن صغائر السياسة في لبنان.
تبقى
ّ

{ لكن أليس الخارج هو الذي يحسم في هذا الموضوع؟

ال شك أنّ فرط الحكومة ممنوع ألنه قرار إقليمي ودولي وك ّل
األطراف أدوات للموقفين اإلقليمي والدولي .فهل اإلطار الدولي
يرضى بالفراغ في المؤسسات األمنية في لبنان؟ بالتأكيد
ال ،آلية الخروج من المأزق يجب أن تكون بحرص القيادات
السياسية على مصلحة الجيش والقوى األمنية وليس على
مصالحها الذاتية ،هناك نخبة من ضباط الجيش على رأسهم
العميد شامل روكز ،وقيادة الجيش الحالية أيضا ً بقيادة العماد
جان قهوجي وك ّل قيادات األجهزة األمنية قاموا بدور أساسي
في مكافحة اإلرهاب ،حرام تقزيم ما قاموا به.

{ هل اقتربنا من انتخاب رئيس للجمهورية؟

ما زلنا بعيدين عن ذلك ،قبل توقيع االتفاق العام الروسي -
األميركي واإليراني – األميركي ـ السعودي ،إذا كانت السعودية
موجودة حينها يقترب موضوع االنتخابات الرئاسية التي هي
أبعد من موضوع االتفاق النووي.

{ كيف قرأت شهادة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط في المحكمة الدولية؟
ال أري��د الدخول في الموضوع ،لكن كنت أتمنى أال يذهب
النائب جنبالط إلى المحكمة وأال يتعرض لهذه اإلهانات التي
تعرض لها ،فهو زعيم من زعماء الطائفة الدرزية ،ولألسف ما
حصل في المحكمة ليس لموقع وليد بيك.

بعد توقيع االتفاق النووي في  30حزيران سنعرف في أي
موقع ستكون تركيا ،فاألميركي هو الذي يأمر التركي في هذه

عقدت لجنة اإلدارة والعدل جلسة في المجلس النيابي أمس برئاسة النائب
روبير غانم وحضور مق ّرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب :سمير الجسر،
علي عمار ،نعمة الله أبي نصر ،سيرج طورسركيسيان ،علي بزي ،علي خريس،
نواف الموسوي ،عماد الحوت وهاني قبيسي.
وحضر عن وزارة الخارجية :مدير المغتربين هيثم جمعة ،المستشار
القانوني ل��وزارة الخارجية والمغتربين السفير سعود رضا ،المدير العام
للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل ،القاضي يحيى غبورة عن وزارة
العدل ،والقاضي أنطوان جبران عن مجلس الخدمة المدنية.
وأوضحت اللجنة ،في بيان إثر الجلسة ،أنها درست اقتراح قانون إنشاء
البطاقة االغترابية واطلعت على األسباب الموجبة ،واستمعت إلى شرح من
مقدم االقتراح .وبعد المداولة والنقاش ،ق ّررت تأجيل درسه إلى األربعاء ،على
أن تؤمن وزارة الخارجية تصورا ً حول المالحظات التي أبداها أعضاء اللجنة.
وانتقلت اللجنة بعدها إلى متابعة درس اقتراح قانون إضافة طابق إلى
بناء موجود فأعادت االطالع على األسباب الموجبة واستمعت إلى رأي التنظيم
المدني .وبعد المناقشة والتداول ،ق ّررت اللجنة مراجعة القوانين ذات الصلة
بغية توفير التناسق بين النصوص والعودة إلى درسه في جلسة الحقة.
وتابعت اللجنة أيضاً ،درس اقتراح قانون تثبيت رؤساء األقالم المكلفين
واستمعت إلى ممثل وزارة العدل الذي قدم شرحا ً تفصيليا ً عن أوضاع األقالم
في ال��وزارة المذكورة ،وبعد المناقشة والتداول واالستماع إلى رأي مجلس
الخدمة المدنية ق ّررت متابعة درسه في جلسة الحقة.

فرعية األشغال

وإذ رفض الداوود الدخول في موضوع شهادة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط في المحكمة الدولية ،أسف في الوقت نفسه أن يتعرض جنبالط «كزعيم من زعماء
الطائفة الدرزية لهذه اإلهانات التي حصلت في المحكمة الدولية».

قسمت روسيا وإذا انتهت سورية فقدت روسيا منفذها البحري
على المنطقة وهو الالذقية .المعركة المقبلة هي على النفط
والغاز ،وروسيا والصين ينتهي دورهما في المنطقة إذا سقطت
سورية ،فإذا انتهت سورية سيأتي الغاز القطري عبر سورية إلى
تركيا إلى أوروبا ،ما يشكل ضربة اقتصادية لروسيا والصين ألنّ
الصين هي التي تم ّول مشاريع الغاز الروسي إلى أوروبا ،لذلك
فإنّ معركة سورية هي معركة روسيا .إذا ً المنطقة االستراتيجية
للمقاومة هي سورية أل ّنها االمتداد الطبيعي لها وقد لعبت دورا ً
كبيرا ً في حرب تموز وهي المم ّر األساسي للمقاومة في الصراع مع
العدو «اإلسرائيلي» بواسطة إيران .يشكل ك ّل من سورية ولبنان
المنفذ الوحيد إليران على الساحة الفلسطينية ،وخصوصا ً أنّ
دوال ً عربية أقامت عالقات مباشرة أو غير مباشرة مع «إسرائيل».
إنّ معركة القلمون هي معركة قومية وطنية من أجل وحدة
قسمت سورية قسم المشرق
سورية والمشرق العربي ،ف��إذا ّ
العربي ومن ضمنه لبنان ،لذلك فإنّ معركة القلمون هي معركة
لوحدة لبنان أيضاً ،ولضرب اإلرهاب لكي ال يمتد إلى ك ّل لبنان.
يجب أن نشكر المقاومة وشهداءها على ذلك ،فهم شهداء ك ّل بيت
لبناني شريف.

«الإدارة» تدر�س
اقتراح البطاقة االنتخابية

مناطق واسعة من القلمون».
وأش��اد المنبر بالمساعي التي
يقوم بها البطريرك الماروني بشارة
الراعي «من أجل توافق اللبنانيين
على انتخاب رئيس للجمهورية،
حيث بات إنجاز هذا األمر ضرورة
ملحة في ه��ذه الظروف العصيبة
التي تمر بها المنطقة العربية وال
سيما الشقيقة سورية وما يمكن أن
يرت ّد علينا نحن في لبنان من أخطار
قد تغيّر األسس البنيوية التي يرتكز
عليها النظام اللبناني».
ورأى «أنّ ال����خ��ل�اف ع��ل��ى
التعيينات األم��ن��ي��ة ب���ات محور
تجاذبات سياسية تنذر بتعطيل
ال��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ي وش��� ّل العجلة
التنفيذية الوحيدة التي ما زالت
تعمل في الدولة اللبنانية» ،مناشدا ً
«القوى السياسية جميعا ً أن تعتمد
النصوص ال��دس��ت��وري��ة واألنظمة
وال��ق��وان��ي��ن المرعية اإلج����راء في
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كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة
والمياه ،المكلفة متابعة درس موضوع الصرف الصحي في لبنان ،جلسة ،
برئاسة النائب جوزيف معلوف وحضور النواب أعضاء اللجنة.
كما حضر الجلسة :مستشارة وزير الطاقة والمياه رندى النمر ،ممثل مجلس
اإلنماء واإلعمار يوسف كرم ،ممثل وزارة البيئة نجيب أبي شديد.
وأوضحت اللجنة في بيان أنها «بحثت في موضوع المخططات التوجيهية
لقطاع الصرف الصحي لدى مؤسسات المياه األربع والهيكلية اإلدارية لك ّل منها.
كما ت ّم استعراض موضوع إعادة استعمال المياه وضرورة صدور المراسيم
التطبيقية من قبل وزيري الطاقة والزراعة ،في هذا اإلطار ،وطلبت اللجنة من
ممثل وزارة البيئة وضع المعايير البيئية الالزمة للصناعات والمصالح وتحديد
الجدول الزمني المطلوب للقيام بذلك ،وسوف تعقد اللجنة جلسة أخرى االثنين
في  8حزيران الستكمال درس الموضوع».

ي �ب��ثّ ه��ذا ال �ح��وار ك��ام�لاً ال �ي��وم الساعة
الخامسة مسا ًء ويعاد بثه عند الحادية عشرة
ليالً على قناة «توب نيوز» تردّد 12034

م ّثل �سالم في م�ؤتمر عن النازحين

دربا�س :المركب ناء بالحمولة
و�شارف على الغرق
س��أل وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية
رشيد درباس ممثالً رئيس الحكومة
تمام س�لام ،خ�لال المؤتمر السنوي
لجامعة الحكمة بعنوان «النازحون
السوريون ومستقبل لبنان :التداعيات
والتحديات»« :إلى متى يستطيع هذا
الظهر الذي أصابته الهشاشة تح ّمل
ه��ذا العبء؟ فنحن لسنا مستودعا ً
لمهجري ال��ح��روب ،م��ح��ذرا ً م��ن أنّ
المركب ناء بحمولة ال يتوقعها حتى
شارف على الغرق.
واف��ت��ت��ح درب���اس المؤتمر ال��ذي
انعقد ف��ي ح��رم الجامعة ف��ي فرن
ال��ش��ب��اك أم���س ،ف��ي ح��ض��ور رئيس
أساقفة بيروت المطران بولس مطر
ممثالً البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي وعدد من الشخصيات
السياسية والحزبية والعسكرية
والقضائية واالجتماعية واألكاديمية.
بعد النشيد الوطني وكلمة تعريف
ل��ي��ارا عيسى ،ع��رض الدكتور زي��اد
م��ن��ص��ور ل���دراس���ات أج���راه���ا مركز
األب��ح��اث ف��ي الجامعة ع��ن أوض��اع
النازحين السوريين في لبنان ،ثم
عرض منسق أعمال المؤتمر أمين عام
جامعة الحكمة الدكتور أنطوان سعد
أله��داف معالجة موضوع النازحين
السوريين في الجامعة ،تاله رئيس
الجامعة المونسنيور كميل مبارك
الذي ألقى كلمة اعتبر فيها «أنّ النزوح

ب��ات مشكلة ننوء تحتها ول��ن ننأى
بأنفسنا عنها .مشكلة تستدعي حالً
قبل تناميها ف��ي الجسم اللبناني،
فيصعب بل يستحيل استئصالها».
ث ّم ألقى الوزير درباس كلمة الرئيس
سالم ،والتي أشار في مستهلها إلى
«أنّ المؤتمر بدعاته ومكانه ومحاوره
ومتحاوريه ،هو بداية إلطالق ورشة
وطنية تتحمل فيها القوى والفاعليات
واألح��زاب والجامعات والمؤسسات
المسؤوليات التي ال ينفع حيالها
التجاهل ،فلقد تجاهلنا ط��وال ثالث
س��ن��وات حتى أصبح ال���ورم م��ه�دّدا ً
ل��ل��ح��ي��اة ،وت��غ��اض��ي��ن��ا ح��ت��ى دخ��ل
الطوفان إلى البيوت ،وما زلنا حتى
اآلن نتناقش ح��ول جنس المالئكة
وجنس الخيم ،في حين أنّ لبنان امتأل
بالمخيمات العشوائية التي أصبح
عددها  1700مخيم ال رقابة للدولة
عليها أم��ن��ي�ا ً وص��ح��ي�ا ً واجتماعيا ً
وتربوياً».
وخ��اط��ب ال��م��ؤت��م��ري��ن والشعب
اللبناني وال��ع��رب واألم���م المتحدة
وأص��دق��اءن��ا في العالم ق��ائ�لاً »:إلى
متى يستطيع هذا الظهر الذي أصابته
الهشاشة تح ّمل ه��ذا ال��ع��بء .نحن
لسنا مستودعا ً لمهجري الحروب.
فالمستودعات للبضائع وليست
لإلنسان ،كما ونحن ال نزدري األهل إن
ابتلتهم المحن ،فما ضاق بإبن الجار

جيران كما يقول سعيد عقل ،ولكنّ
المركب ناء بحمولة ال يتوقعها حتى
شارف على الغرق».
وأضاف»:نحن شركاء العرب في
هذه المحنة وشركاء العالم أيضاً ،بل
نمتص عنهم أخطار هذا التشريد
نحن
ّ
ال��ذي يترك آث���اره ف��ي بنية األرض
والنفوس ،فال أقل مع هذا الدور الذي
فرض علينا كرها ً من أن نجد المؤازرة
الالزمة أوال ً من إخوتنا العرب الذين
يبذلون منحهم بوساطة المنظمات
الدولية والمؤسسات غير الحكومية،
عليهم أن يعلموا أنّ الحفاظ على لون
البشرة ومالمح الوجه وبريق العيون
واستقامة ال��ل��س��ان ه��ي مسؤولية
قومية .فلن تقوم المنظمات الدولية
عنكم بهذه المه ّمة وإال فإنّ استجابتنا
لهذه األزم��ة منفردين تكون من غير
جدوى بل تصبح عالة عليها وعلينا».
كما نبّه «دول العالم التي تبدي
تعاطفها معنا وتظهر الرغبة في
استقبال أعداد من األخوة السوريين
الموجودين عندنا» ،إلى «أنّ أعداد
الذين استقبلتهم قد ي��وازي موسم
سنة من ال����والدات» ،الفتا ً «إل��ى أنّ
لبنان عندما أوق��ف قبول النازحين
كانت التخمة قد بلغت مداها فيما لم
يتخم البحر المتوسط بعد من جثث
الغرقى الذين يحاولون اللجوء إلى
أوروبا».

