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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن لقاء عون وجعجع حاجة م�شتركة في الم�ستقبل

بند بتف�سيرات كثيرة
} هتاف دهّ ام
تحتمل رم��ادي��ة إع�ل�ان ال��ن��واي��ا ال��ت��ي ص���درت من
ال��راب��ي��ة عقب زي���ارة رئ��ي��س ح��زب «ال���ق���وات» سمير
جعجع لرئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال
ع���ون ،الكثير م��ن ال��ت��أوي��ل ،فهي أق���رب إل��ى ح ّمالة
األوجه ،فك ّل فريق يفسر البنود بما يناسب التزاماته
السابقة .لن تشكل ورق��ة الرابية  -معراب مساحة
لتفاهم أو تحالف ،بل أرضية وسط لمتابعة الحوار،
ف��ورق��ة ال��ن��واي��ا ليست نهاية ال��ح��وار إن��م��ا الركيزة
االساس النطالقه.
نص إع�لان النوايا على  16بندا ً أب��رزه��ا انتخاب
رئيس للجمهورية قوي ومقبول في بيئته وقادرعلى
طمأنة المكونات األخ����رى ،وإق����رار ق��ان��ون انتخاب
واإللتزام بمرتكزات وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت
في الطائف ،ودعم الجيش .في حين أن البند التاسع
حظي باهتمام أكثر من ال�ل�ازم ،وأك��د الحرص على
ضبط األوضاع على طول الحدود اللبنانية  -السورية
في االتجاهين وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في
لبنان وبعدم استعمال لبنان مقرا ً أو منطلقا ً لتهريب
ال��س�لاح والمسلحين وأب��ق��ى ال��ح��ق ف��ي التضامن
االنساني والتعبير السياسي واإلعالمي مكفوالً تحت
سقف الدستور والقانون والمصلحة الوطنية العليا.
تسليط ال��ض��وء ع��ل��ى ه���ذا ال��ب��ن��د م����ردّه المواقف
المتناقضة لـ«الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» من
سورية ومن مشاركة حزب الله في الحرب الى جانب
النظام السوري ضد المجموعات االرهابية ،فكالهما
في محور ضد آخر.
ال ينكر مستشار رئيس ح��زب «ال��ق��وات» العميد
المتقاعد وهبي قاطيشا في حديث لـ«البناء» «أن الكالم
ع��ن ضبط األوض���اع على ط��ول ال��ح��دود اللبنانية -
السورية باالتجاهين ،يشمل حزب الله الذي يقاتل في
سورية ،وكل لبناني آخر يحمل السالح ويتوجه به الى
سورية والعكس صحيح .فهذا األمر نابع من قناعاتنا

ومن مبادئنا التي ال لبس فيها» .يتحدث قاطيشا عن
تأييد الجنرال عون لهذه النقطة عندما نوقشت ،إال أنه
يستطرد قائالً« :الشيطان يكمن في التفاصيل،علينا
أن ننتظر البدء في النقاش الفعلي والمع ّمق بعيدا ً من
العموميات ،لنرى إن كانوا سيلتزمون».
لم تكن «القوات» يوماً ،بحسب قاطيشا ،تسعى الى
إقامة منطقة عازلة في لبنان ،فج ّل ما كانت تطالب به،
إقامة منطقة آمنة على الحدود الستقبال النازحين
وحمايتهم بإشراف القوات الدولية».
ف��ي المقلب ال��ع��ون��ي ال ص���وت يعلو على صوت
الجنرال عون «إنّ حزب الله منع انتقال المعركة في
سورية الى لبنان» .وترى مصادر نيابية في الوطني
الحر لـ«البناء» «أن ح��زب الله ح��ارب التكفيريين في
القصيْر والقلمون ل��درء الخطر التكفيري االرهابي
عن المناطق اللبنانية ،والجنرال ثابث على مبادئه
وال ي��س��اوم .وم��ن الظلم أن يشكك أح��د ف��ي العالقة
الوجودية بين الوطني الحر وحزب الله».
ولما كان وج��ود حزب الله على الحدود الشرقية
في سياق ضبط الحدود لمنع الخروقات التكفيرية،
ك��وج��وده على ال��ح��دود الجنوبية لمنع الخروقات
«االسرائيلية» ،فإن الحديث عن ضبط األوضاع على
الحدود السورية – اللبنانية ال يتناقض مع مفهومه
لحماية الحدود التي ترتكز على الضبط والدفاع.
يثق حزب الله بموقف جنرال الرابية تجاه القضايا
الكبرى التي لها عالقة بالسيادة والمقاومة ،والتي
تشكل أحد المرتكزات االساسية لموقفه السياسي،
وبالتالي فإن مواقفه األخ��رى تبقى دائما ً في موقع
مراعاة هذه الثوابت.
ينظر حزب الله بارتياح وسرور إلى إعالن النوايا
ال��ذي من شأنه أن يق ّوي الموقع المسيحي الوطني
ويريح الساحة المسيحية ب��أن يضفي عليها أجواء
ايجابية تفاؤلية .ولقد سبق أن أعلن االم��ي��ن العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله «أنّ ك ّل حوار ثنائي
ال يقلقنا إنما يساهم في لملمة الساحة».

با�سيل :لن ن�سمح ب�صدور �أي قرار
قبل التعيينات الأمنية
أوضح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن
«مطالبتنا بتحرير عرسال هو ألننا حريصون على البلدة
وعلى أهلها وعلى ان يكون للجيش الكلمة األول��ى في
الدفاع عنها» ،متسائالً« :هل هناك قرار سياسي بتغطية
الجيش في عرسال خارج الحكومة؟».
وفي مؤتمر صحافي عقده في الرابية ،أعلن باسيل
«أننا وافقنا على نقل النازحين من عرسال تسهيالً لمهمة
الجيش» ،الفتا ً إلى أن «موضوع عرسال فيه خالف كبير
والوضع هناك غير سليم» ،معتبرا ً أن «ج��رود عرسال
في حاجة إلى قرار عسكري ولكن البلدة بحاجة إلى قرار
سياسي» ،الفتا ً إلى أن «الحكومة كلفت الجيش بتحرير
عرسال ونحن بإنتظار النتائج من وزي��ر الدفاع سمير
مقبل».
وأك��د «أننا حريصون على ق��وى األم��ن الداخلي كما
الجيش اللبناني ومع سالمة االنتقال» ،مشيرا ً إلى أن
«الحجة هي أنه ال يوجد رئيس جمهورية وكأن الرئيس
معني فقط بتعيين قائد للجيش» ،معتبرا ً أن «هناك
استهدافا ً مستمرا ً للمواقع المسيحية في الدولة» .ولفت
إلى أن «المستحق والذي لديه أعلى تمثيل ،ال يمكنه أن

يكون رئيسا ً للجمهورية ،لذلك نقول طفح الكيل».
ورأى أن «م��ن يمنع االنتخابات الرئاسية ه��و من
خلق وضعا ً ش��اذا ً في التعيينات األمنية» ،مشيرا ً غلى
أن «الجميع يقر بأن من نطرحه لقيادة الجيش كفؤ لكن
يرفضون تعيينه مثلما يرفضون مرشحنا القوي واألكفأ
للرئاسة» .واعتبر أن «هذا التعاطي بهذا الشكل هو أساس
هذه المشكلة ،االستهداف المبرمج لنا» ،مؤكدا ً اننا «لسنا
من يعطل التعيينات األمنية والحكومة ويخالف القانون،
ونحن نطالب باجراء التعيينات الالزمة».
ولفت الى «اننا نرفض بشكل قاطع ونهائي أي قرار
يصدر في مجلس ال��وزراء ولن نسمح بإقراره قبل ح ّل
مسألة التعيينات األمنية» ،معتبرا ً أن «الفراغ ال يمنعنا
من تعيين قائد للجيش» ،موضحا ً «اننا نستند إلى
الدستور والصالحيات ونحن نمثل رئيس الجمهورية
في الحكومة» .واشار إلى أن «كل ما نطلبه هو أن نحصر
النقاش في مجلس ال���وزراء وأي ص��دام يحصل داخل
المجلس سيتحمل تداعياته من خ��ارج��ه» ،معتبرا ً أن
«األصرار على االستخفاف بالقوانين لن يمر من دون كلفة
عالية جدا ً في البلد».

و�ضع فرنجية في �أجواء «النيات»

كنعان :وجدنا كل تجاوب بالن�سبة للطروحات
استقبل رئيس تيار المرده النائب
سليمان فرنجية في دارته في بنشعي،
النائب إب��راه��ي��م كنعان م��وف��دا ً من
رئيس تكتل التغيير واالصالح النائب
ميشال ع���ون ،لوضعه ف��ي أج���واء
إع�لان النيات بين «التيار الوطني
ال��ح��ر» و«ال��ق��وات اللبنانية» ال��ذي
جرى إعالنه أول من أمس من الرابية.
وحضر اللقاء المسؤول اإلعالمي في
ال��م��رده المحامي سليمان فرنجية.
وأوض���ح كنعان ل��دى ان��ص��راف��ه أن
«اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات
والتواصل الدائم مع الوزير فرنجية.
لقد أحببنا اليوم أن نضعه في كل
األجواء التي رافقت إعالن النيات مع
القوات اللبنانية وفي اللقاء الذي حصل
في الرابية بين العماد عون والدكتور
سمير جعجع ،وطبعا ً لقد وجدنا كل
ت��ج��اوب بالنسبة ال��ى الطروحات.
وم��ن المعروف أن سليمان فرنجية
ي��رح��ب بكل ت�لاق بين اللبنانيين،
فكيف ب��األح��رى إذا ك��ان األم��ر داخل
البيت المسيحي وحول مسائل وطنية
ومبادئ تجمع وال تفرق».

سكاف

ووص��ف رئيس الكتلة الشعبية
الياس سكاف من جهته ،اللقاء بين

الأعور :تحالف جنبالط و«الن�صرة»
ناتج من حقد تاريخي على �سورية وقيادتها
حاورته روزانا ر ّمال
أكد عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب فادي األعور
أن زي���ارة رئ��ي��س ح���زب «ال���ق���وات» س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع رئيس
التكتل النائب ميشال ع��ون ج��اءت بسرعة بناء لحاجات
ض��م��ن ال��ش��رائ��ح األس��اس��ي��ة «ل��ل��ق��وات» ب��ع��د ح��دي��ث عون
الصريح عن الغبن الذي يلحق بالمسيحيين ،مشيرا ً الى
أن لقاء الجانبين حاجة مشتركة ف��ي المستقبل وتظهر
حدودها مع األفعال بعد الصورة والنيّات.
وفي ح��وار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب
ن��ي��وز» ،ل��ف��ت األع���ور إل���ى أن «ال���زي���ارة وض��ع��ت عناوين
أساسيّة مشتركة بين الفريقين لما هو قادم ،متحدثا ً عن
ض��وء أخضر سعودي لجعجع ب��أن يتابع اإلتصالت مع
عون على قاعدة أنها قد تمنع عون من إحكام قبضته على
كل األوساط السياسية المسيحية.
وإذ استنكر األع��ور النهج السعودي في لبنان ،أشار
الى «أن المشروع السعودي الذي يستهدف لبنان المقاوم
تع ّطل بوثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله
التي جاءت نتيجة رؤية استراتيجية وقناعة لدى عون».
وج����زم ب���أن «ال��ت��ك��ت��ل ل��ن ي��خ��ل��ي ال��س��اح��ة ل�لآخ��ري��ن ال
باإلستقالة من المجلس النيابي وال من مجلس الوزراء
بل سيواجه من داخل الحكومة».
وأوضح األعور أن «مسؤولية عرسال الداخلية وظيفة
الجيش اللبناني والدولة ،لكنه استبعد أن تخرج الحكومة
بقرار لمواجة اإلره��اب لوجود فريق يبني استراتيجيته
على سقوط النظام في سورية لإلنقضاض على المقاومة
{ ما هي قراءتك لزيارة رئيس حزب «القوات» سمير جعجع
الرابية؟

ال شك في أن جعجع له حضوره على المستوى المسيحي العام
لكن رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون هو القائد
المسيحي األول وهذا ما أظهرته كل استطالعات الرأي واإلحصاءات.
الزيارة لم تأتِ من ال شيء ،منذ اتفاق الطائف حتى اليوم لم نتمكن من
دمج المسيحيين بعملية متكافئة ومتوازنة في الدولة اللبنانية ،بل
كان حضورهم يقتصر على نوع من الوجود في الحكومة بال فعاليّة،
وكان هناك مايسترو يدير اللعبة السياسية ضمن الحكومة بالكامل
والمسيحيين ،وبعض اآلخرين كانوا بمثابة الموظفين عند الشهيد
الرئيس رفيق الحريري ،هذا و ّلد نوعا ً من التراكم التاريخي لدى
المسيحيين ،واليوم يسألون عن كيفية الشراكة الحقيقية بمشروع
الدولة اللبنانية ولم يأخذوا جوابا ً حتى اآلن ،تيار المستقبل منذ
الـ 2005يشارك بعض األشخاص المسيحيين ويوصلهم إلى الندوة
البرلمانية على قاعدة أن الموظفين ال يملكون أرضية متماسكة في
مجتمعاتهم ما خلق أجواء في األوساط المسيحية تشعر بالغبن
وأنهم ليسوا شركاء حقيقيين وفاعلين في الدولة وب��دأت قراءة
المواقف المشتركة بين «القوات» والتيار الوطني الح ّر حتى وصلوا
إلى نوع من إعالن النيّات وتوجت بلقاء عون وجعجع على قاعدة
الشراكة الحقيقية في المسائل ضمن الدولة ،والكلمات التي صدرت
من الجانبين حفظت لكل طرف حقوقه في المواضيع السياسية
وتموضعه في المسائل االستراتيجية .نحن مع كل النيّات الحسنة
والتفاهمات التي تساعد على وح��دة شعبنا وأهلنا لنخرج من
اإلشكاالت بأسرع وقت ولكن ال مؤشر حتى اآلن في هذا االتجاه.

{ هل تعتبر أن جعجع تس ّرع في الزيارة في ظل الخالف على
البنود الرئيسية كالتعيينات األمنية والرئاسة؟

الزيارة تزامنت مع جملة أحداث وخالفات كبيرة داخل الحكومة
حول ملفات وازن��ة ولكنها لم تحمل حلوالً ،بل وضعت عناوين
أساسية مشتركة بين الفريقين لما هو قادم وتالئم الفريقين ،منها
قانون االنتخاب والتعيينات.
تكتل التغيير واإلص�لاح ومشاركته بالحكومة مستمر بوثيقة
التفاهم مع حزب الله حول موضوع جرود عرسال ،وزيارة جعجع
جاءت بسرعة بناء لحاجات ضمن الشرائح األساسية للقوات وفي
المقابلة األخيرة لعون كان واضحا ً وصريحا ً في الحديث عن الغبن
الذي يلحق بالمسيحيين ،وأخذت صداها ضمن األوساط الشعبية،
فاضطر جعجع أن يزور عون ويشاركه هذا الطرح لتلبية الحاجات
النفسية لشرائح لبنانية كبيرة.

{ هل تحمل الزيارة أبعادا ًسياسية خارجية ،بمعنى أنها ترتيب
سعودي بدأ منذ زيارة جعجع مرتين إلى السعودية التي تعاطت
معه كحيثية مسيحية يجب أن تنفتح على ع��ون ،وبالتالي حوار
«القوات» والتيار مقدر له النجاح وليس وليد اللحظة؟

عون بمقاربته للملفات العالقة هو القائد المسيحي األول على
الساحة المسيحية والخط السياسي ال��ذي تتحرك من ضمنه
«القوات» بقيادة جعجع هو خط ممسوك من السعودية ،بالتأكيد
يوجد ضوء أخضر سعودي لجعجع بأن يتابع االتصاالت مع عون
على قاعدة أنها قد تمنع عون من إحكام قبضته على كل األوساط
السياسية المسيحية في لبنان ويكون معه شركاء كجعجع.
في  18شباط الماضي التقى عون مع الوجه األول للسعودية
في لبنان أي الرئيس سعد الحريري الذي قال كالما ً ثم تراجع عنه
في اليوم التالي .وكل ما يفعله ويقوله الحريري يأتي من السعودية
وهو لم يظهر يوما ً أن والءه للبنان وهذا أحد أسباب خسارته في
الشارع اللبناني .لقاء عون وجعجع هو خطة تعبر عن مجموعات
حاجات مشتركة في المستقبل وتظهر حدودها مع األفعال بعد
الصورة والنيّات.

{ هل تحاول السعودية أن تجذب ال��ق��رار العوني إليها لكي
تسلخه عن حزب الله تدريجا ً لكي ال يظهر الحزب دائما ً أنه هو
الذي ينادي بمطالب عون؟

فرنجية مستقبال كنعان
ع���ون وج��ع��ج��ع« ،ب��ال��م��ش��ه��د ال��ذي
انتظره اللبنانيون ط��وي�لاً ،فهو من
جهة يساعد على تبريد أجواء الشارع
المسيحي المنقسم ،ومن جهة ثانية
قد يؤسس إلى أبعد من ذلك في حال
خلصت النيات ،ال سيما إذا ما كانت
قد سقطت الموانع الدولية التي حالت
في الماضي دون هذا اللقاء ،فالواقع أن
اللقاء لم يحصل قبل هذا الوقت تنفيذا ً
ألجندات خارجية».

وقال سكاف في تصريح« :ال أغالي
اذا كشفت اني شخصيا ً تحدثت مع
الدكتور جعجع منذ سنوات طويلة
ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص ول��ك��ن ي��ب��دو ان
الظروف لم تكن ناضجة بعد» ،متمنيا ً
«أن يؤسس ه��ذا اللقاء إل��ى قانون
انتخابات يحفظ المناصفة الحقيقية
وصحة التمثيل المسيحي الغائب منذ
عقود ،كما الى انتخاب رئيس جديد
للجمهورية».

قبالن التقى وفد «المرابطون»

حمدان  :لعدم �إقحام عر�سال في ال�صراع المذهبي
إستقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن في
مكتبه في دار اإلفتاء الجعفري أمس ،أمين الهيئة القيادية
في حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» العميد
مصطفى حمدان على رأس وفد من الحركة وجرى البحث
في األوض��اع العامة وال��ظ��روف التي تمر بها المنطقة.
بعد اللقاء ث ّمن حمدان عاليا ً الدور الذي يقوم به قبالن «في
ل ّم شمل كل المسلمين ،وجمع كل األطياف اللبنانية من
أجل أن نواجه ما نتعرض له من خطر إرهابي وتخريبي
أصبح يتواجد على أرض لبنان».
كما ث � ّم��ن ال��ق� ّم��ة اإلس�لام � ّي��ة ال��ت��ي ان��ع��ق��دت ف��ي دار
الفتوى ،متمنيا ً «اإلس��ت��م��رار في عقد مثل ه��ذه القمم،
وإص���دار ال��ك�لام الطيب ال��ذي يجمع وال ي��ف��رق ،وال��ذي

يقف س���دا ً منيعا ً ح��ائ�لاً دون تغلغل الفكر اإلره��اب��ي
القاتل ف��ي نفوس أهلنا ف��ي لبنان وأهلنا ف��ي األم��ة».
ودعا «الجميع إلى عدم إقحام ما يجري على أرض عرسال
في متاهات الصراع المذهبي والطائفي» ،مؤكدا ً أن «بيوت
أهل عرسال هي بيئة حاضنة للجيش اللبناني ،وهي
بيئة حاضنة للوطن اللبناني ،وبيئة حاضنة ألهلنا في
البقاع جميعاً ،وأهل عرسال لم يكونوا يوما إال في مقدمة
المقاومين من أجل لبنان ومن أجل األ ّمة العربية» .ودعا
حمدان إلى «دعم الجيش اللبناني الذي يقف سدا ً منيعا ً
ضد هؤالء اإلرهابيين والمخربين ،وكما ندعم المقاومين
الذين يقضون على فلول اإلرهابيين والمخربين في جرود
عرسال وفي القلمون».
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النهج السعودي واض��ح في هذا االتجاه وه��ذا ما نشهده منذ

األعور متحدثا ً إلى الزميلة رمال

في لبنان».
ورأى األع��ور أن «جبهة النصرة هي الحليف األقصى
لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط وهذا ناتج
م��ن حقد تاريخي على س��وري��ة وق��ي��ادت��ه��ا» ،الف��ت��ا ً إل��ى أن
جنبالط يبني استراتيجيته على أن «النصرة» ستتحول
الـ 2005إلبعاد لبنان في شك ٍل كامل عن كل ما هو مقاوم ،واليوم
المشروع السعودي الذي يستهدف لبنان المقاوم تعطل بوثيقة
التفاهم بين التيار الوطني الحر وح��زب الله وهي نتيجة رؤية
استراتيجية وقناعة وسلوك تاريخي ل��دى ع��ون ،ه��ذه قاعدة
استراتيجة وأساسية لدى عون ألن المقاومة إكسير حياة لبنان
وهذا رأي عون ألن المقاومة كرامة لبنان ولكن في الملفات التفصيلية
يستطيع كل ط��رف أن يناور وه��ذا طبيعي .السعودي لن يترك
وسيلة ال في اإلعالم وال في المال لمحاولة االنتقام من كل مقاوم
عربي في وجه «إسرائيل» ألن السعوديين مجموعة من البدو ال
عالقة لهم بحضارة اإلنسان التي تبنى على المقاومة ،كل أزماتنا
السياسية الحديثة منبعها السعودية هي بنك اإلرهاب ومصنعه.
نحن مستمرون بمواقفنا وبمقاومتنا وسنقاوم المشروع السعودي
في لبنان وسورية والعراق وفلسطين وفي كل مكان للحفاظ على
شخصيتناالتاريخية.

{ ماذا عن التعيينات األمنيّة ،لماذا يريد عون رئاسة الجمهورية
وقيادة الجيش ،لماذا ال يكون منصب قيادة الجيش لحزب الكتائب
على سبيل المثال؟

هذا ال يمكن أن يحصل إال في مناخ ديمقراطي ومن يحدد ذلك
الناخب أي مجلس النواب وإذا كان منتخبا ً في شكل صحيح،
بالتالي يُنتخب رئيس صحيح ،ومجلس الوزراء بالتصويت على
التعيينات هو يمثل مجموعة قوى سياسية في هذا األمر .فريق 14
آذار مرتبط بأجندة خارجية أميركية «إسرائيلية» سعودية لضرب
فريق المقاومة ،نحن نبني عالقاتنا الخارجية بناء على قضايانا
وليس على مصالحنا وعلى أساس العداء لـ«إسرائيل».
اليوم مجلس النواب ال��ذي ينتخب رئيس الجمهورية معطل
وحتى اآلن ال يوجد اتفاق على رئيس ،الحل هو في الذهاب إلى
استطالعات رأي تكون ملزمة للجميع أي انتخابات مباشرة من
الشعب ،المجلس الحالي يمثل أكثرية وهمية نتجت من قانون
انتخابي مبني على التزوير ،لن نخلي الساحة لآلخرين ال باالستقالة
من المجلس النيابي وال من مجلس الوزراء ونص ّر على وجودنا في
الحكومة وسنطالب في كل جلسة بوضع التعيينات األمنية بندا ً أول
على جدول األعمال وأن تكون تعيينات سلة متكاملة ،كما م ّرت كل
التعيينات السابقة .فلماذا عندما تصل األمور إلى المراكز المسيحية
يختارون موظفا ً برتبة وزير عند ميشال سليمان الذي لم يمثل خالل
حقبته إال بحقيبة سفر وال سلطة له بل يحميه فريق سياسي ليهاجم
الجميع ،سبب خراب لبنان هو السعودية وهي المصرف المالي
والمصنع لـ«داعش» ،لبنان ال يكون بخير إال بأن تكون قضيته بألف
خير وقضيته هي مقاومته.

{ كتيبة «ال��ف��اروق عمر» ه��ددت بأنها ستواجه ح��زب الله إذا
دخل عرسال ،هذا التحريض م��اذا سيولّد؟ ومن يقف وراء هذه
المجموعات؟

المقاومة لم تقل يوما ً انها ستدخل عرسال ،فريق تيار المستقبل
يشعر بالهزيمة واالنكسار ألن التكفيريين يخسرون في القلمون،
الحديث ه��و ع��ن ج���رود ع��رس��ال م��رك��ز اإلره����اب وم��ك��ان وج��ود
العسكريين المخطوفين ومكان الخطر الدائم على عرسال ،وأصوات
كثيرة خرجت من البلدة بأنها إلى جانب المقاومة لتحرير جرودها
من اإلرهاب ،أما داخل البلدة فهو من مسؤولية الداخلية والجيش
اللبناني والدولة لكن الحكومة لن يخرج منها قرار يواجه اإلرهاب.
واألميركيون يرسلون سالحا ً إلى الجيش من جهة ويرسلون مثله
إلى «النصرة» من جهة أخرى .يوجد فريق يبني استراتيجيته على
سقوط النظام في سورية لإلنقضاض على المقاومة في لبنان ،من
يستهدف لبنان هم التكفيريون في جرود عرسال ،الجيش ينتطر
قرارا ً من الحكومة إلنقاذ عرسال وتحريرها من الخاطفين اإلرهبيين،
لذلك ال يريدون العميد شامل روكز قائدا ً للجيش ألنه قائد بالفعل،
وبالمناسبة ،فوج المغاوير هو الذي قضى على ظاهرة أحمد األسير
في صيدا والقيادة كانت مترددة وهذه طبيعة عمل المغاوير في
الجيش عندما يرى خطرا ًكبيرا ًعلى البلد يحسم أمره .سبب المشكلة
في قيادة الجيش والتعيينات األمنية هي أن الشخص الذي يأتي في

إلى جيش سيؤدي إلى سقوط النظام في سورية.
وأكد األعور أنه «ال يمكن لدروز سورية أن يتجاوبوا
مع جنبالط ألنهم مقاومة لكل مستعمر ومحتل ومشاريع
شهداء في سبيل سورية الواحدة».
وفي ما يلي نص الحوار:
أي منصب يجب أن ال يسمع ألحد بل يهمه لبنان أوالً ،بل هم يريدون
قائدا ً يريد السعودية أوالً ،لكن الحل األمثل يقرره اللبنانيون عبر
انتخاب رئيس مباشرة ثم تعيين قائد جيش يهمه مصلحة لبنان
وإال سيبقى عدد كبير من الضباط عند األميركيين والسعوديين
والفرنسيين والقطريين حيث السياسة والمال.

{ موقف النائب جنبالط م��ن جبهة «ال��ن��ص��رة» م��ري��ب ،فهو
ال يعتبرها فصيالً إرهابيا ً ويراهن عليها كشريك في التفاوض
مستقبالً وشرعنتها كما يحاول الكونغرس األميركي وتركيا
شرعنتها لتكون «النصرة» القوة العسكرية الرئيسية في سورية،
ما رأيك؟

كل مواقف جنبالط مريبة ،هو كان واضحا ً وصريحا ً وخالل
جولته في منطقة حاصبيا اعتبر ان «النصرة» في موقع الحليف
ألسباب عدة لديه ،وقال ذلك أمام الحاضرين .فهي الحليف األقصى
وه��ذا ناتج من حقد تاريخي من جنبالط على سورية وقيادتها
وال��ي��وم نتيجة اإلح��ب��اط وفشل «النصرة» وفريق جنبالط في
سورية أي «المعارضة السورية» يبني جنبالط استراتيجيته على
ان «النصرة» ستتحول إلى جيش سيؤدي إلى سقوط النظام في
سورية وهو منذ سنوات ينتظر الجثث لتطفو على النهر والوقت
سيبيّن من الذي سيطفو« .النصرة» أسوأ أداة تكفيرية وهي التي
تخطف العسكريين اللبنانيين ،القطري والتركي يحاوالن إظهارها
على أنها «المعارضة المعتدلة» ،هل سأل جنبالط حلفاءه «النصرة»
ماذا بقي من الخصوصية الدرزية في إدلب؟ ال يمكن لدروز سورية أن
يتجاوبوا معه وهو ليس الزعيم الدرزي ،بل هو زعيم على فريقه ،ألن
حدود زعامته هو لبنان ،والدليل على ذلك عدم تجاوب دروز جبل
الشيخ وجبل العرب معه ،بل بالعكس وقفوا الى جانب الدولة
السورية ،إذا كان جنبالط يطمح ألن يكون زعيما ً على دروز سورية
فهذه حسابات خاطئة ،دروز سورية هم إيمان قومي وفعل وطني
ومقاومة لكل مستعمر ومحتل ،فهم في جبل الشيخ والجوالن وجبل
العرب مشاريع شهداء في سبيل سورية الواحدة وال أحد يستطيع
تغيير تاريخهم ،وجنبالط لم يصل إلى هذا الموقع القيادي األول في
لبنان لدى الدروز إال بسبب الرعاية السورية له.
الدروز مرتبطون بهذا المشرق وأخالقنا التاريخة تبدأ بوحدة
اوطاننا والنضال في وجه كل مستعمر وضد العدو «اإلسرائلي» مع
امتداد الجبهة معه ،وسورية هي دولة الدروز وأمهم وحاضنتهم.

{ ه��ل يمكن أن نشهد إنعطافة ج��دي��دة لجنبالط إذا رأى أن
االميركيين سيبدلون في سياساتهم؟

كل زيارة أقوم بها إلى الشام أفكر بأنه يمكن أن يسبقني جنبالط
إليها .أخذوه الى المحكمة الدولية ليشهد ضد سورية وحزب الله
فشهد معهما وشهادته أفادت سورية وحزب الله وأتمنى أن يكون ما
أدلى به بحق سورية والمقاومة في المحكمة الدولية ساعة صحوة،
ال يمكن استبعاد أي موقف جديد لجنبالط لكن هذا مرتبط بوريثه
السياسي تيمور جنبالط ليبقي آفاقا ً موضوعية للمرحلة المقبلة،
لكن منذ الـ 2005حتى اآلن لم يستطع جنبالط تحقيق أي نجاحات
في السياسة إطالقاً ،ارتباط ال��دروز بسورية عقائدي والرئيس
الدكتور بشار األس��د يمثل كل المشرقيين المدنيين ويخوض
المواجهة عن الجميع ،حاول األميركي و«اإلسرائيلي» تفكيك سورية
منذ العام  1973ولم ينجحا ،وما يحصل في سورية اليوم هو نتيجة
الصراع مع العدو «اإلسرائيلي» ،الكرة األرضية ضد سورية وهناك
مجموعة من الحلفاء يقفون معنا لكن إذا قررت سورية استعادة
الذين تمحوروا حولها في السابق ستفعل ذلك على قاعدة هذا
الخيار ،فلنترك للسوريين ليحددوا ماذا يريدون في هذا الموضوع،
اآلن سورية لديها هموم أكبر وفريق جنبالط و 14آذار يراهنون
حتى أيلول المقبل ليكون اليمن قد سقط بيد السعودية وحزب الله
هزم وسورية سقطت والعراق سقط وإذا أصروا على هذه الفكرة
سيدفعون ثمنها ،ألن كل هذه الملفات لن تحسم حتى مع توقيع
اإلتفاق النووي اإليراني الذي سيؤثر إيجابا ً على حركتنا ومشروعنا
في المنطقة وليس العكس.

الراعي في احتفال يوبيل الحكمة :عدم انتخاب رئي�س ا�ستباحة للد�ستور
رأىالبطريركالمارونيالكاردينال
بشارة الراعي أن لبنان في حاجة
إلى رجال سياسة ودول��ة يضعون
الوطن فوق كل اعتبار ،معتبرا ً أن
ع��دم انتخاب رئ��ي��س للجمهورية
«يعني استباحة الدستور وزعزعة
ال��وح��دة ال��داخ��ل��ي��ة ،واإلم��ع��ان في
االنقسامات والخالفات».
ك�لام الراعي ج��اء خ�لال احتفال
لجامعة ومدرسة ،بيوبيل  140عاما ً
على تأسيسها وباليوبيل الذهبي
لكهنوت رئيس أساقفة بيروت وولي
الحكمة المطران بولس مطر.
وللمناسبة ،ترأس الراعي ذبيحة
إلهية ف��ي كاتدرائية م��ار جرجس
ال��م��ارون��ي��ة ف��ي ب��ي��روت ،بحضور
النائب عبداللطيف ال��زي��ن ممثالً
رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري،
وزير التربية والتعليم العالي الياس
ب��و ص��ع��ب م��م��ث�لاً رئ��ي��س مجلس
ال��وزراء تمام س�لام ،ممثلي رؤساء
الطوائف المسيحية ،السفير البابوي
المونسنيور غبريالي كاتشا ،وزراء
ون��واب حاليين وسابقين وممثلي

ال��ق��ي��ادات السياسية والعسكرية
واألم��ن��ي��ة وشخصيات وقضائية
وح��ق��وق��ي��ة وح��زب��ي��ة وت��رب��وي��ة
واجتماعية.
وأل��ق��ى م��ط��ر كلمة ع���رض فيها
لنشأة «الحكمة» وتطورها ،الفتا ً إلى
أنها «المدرسة األولى التي دخلت في
تاريخ لبنان الحديث أو التي قادت
لبنان والكنيسة على طرق الحداثة
والحضور العالمي».
ثم ألقى الراعي عظة أش��ار فيها
إل��ى «ال��ذي��ن تخرجوا م��ن الحكمة
وتألألوا في سماء لبنان والمنطقة»،
وق���ال« :ك��م ن��ود ل��و أن المدرسة
السياسية تخرج مثل هؤالء الذين
خ��رج��ه��م ص���رح ال��ح��ك��م��ة :رج��ال
سياسة ودول��ة يدركون أن العمل
السياسي فن شريف يمارس عبر
المؤسسات الدستورية والعامة
في خدمة االنسان والخير العام».
ورأى «أن لبنان في حاجة إلى رجال
سياسة ودولة يضعون الوطن فوق
كل اعتبار ،فيضحون بمصالحهم
ال��خ��اص��ة وحساباتهم ف��ي سبيل

من االحتفال في الحكمة
إع�ل�اء ش��أن��ه ،وب��ن��اء دول���ة مدنية
ق��ادرة ومنتجة يعزز فيها الجيش
ويحترم وي��ك��رم ويشكر ويشجع
م��ع س��ائ��ر األج��ه��زة األم��ن��ي��ة التي
تتفانى في حماية األم��ن والسالم.
رجال سياسة ودولة يكون شغلهم

الشاغل تنظيم الحياة العامة بكل
مقتضياتها اليومية ،وإدارة شؤون
الدولة ومؤسساتها بعيدا ً من الفساد
والرشوة وهدر المال العام ،ووضع
المخططات في ميادين االقتصاد
واالج��ت��م��اع والتشريع والثقافة،

وإقامة أفضل عالقات تعاون وتبادل
م��ع ال���دول ،وتعزيز محبة الوطن
وكرامته وتراثه وعاداته وتقاليده،
التي تشكل هويته وثقافته».
وأض��اف« :لبنان في حاجة إلى
رج���ال سياسة ودول���ة يحترمون
ال��دس��ت��ور وال��م��ي��ث��اق ال��وط��ن��ي،
وي��أب��ون ،من أج��ل حماية كرامتهم
وبحكم مسؤوليتهم ،التمادي في
ع��دم انتخاب رئيس للجمهورية،
بعد أربعة عشر شهراً ،وسنة كاملة
من فراغ سدة الرئاسة .واحد فقط
يقسم اليمين على حماية الدستور
وضمان وح��دة الشعب ،هو رئيس
الجمهورية .إن عدم انتخابه يعني
استباحة الدستور وزعزعة الوحدة
الداخلية ،واإلمعان في االنقسامات
والخالفات».
واختتم« :لكن رجاءنا بالله يبقى
صامداً ،وإيماننا بالوطن كبيراً ،مع
صمود شعبنا على المحنة .هذه
الثالثة هي ،من دون أي شك ،باب
الفرج والخروج من أزم��ة الرئاسة
وما يتفرع عنها من أزمات».

