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كاغ :لن نوفر جهد ًا ل�ضمان �أمن لبنان

3

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن حل الأزمة يبد�أ بانتخابات نيابية وفق ًا لقانون عادل ثم رئي�س وحكومة وتعيينات

لحود :الفراغ �أف�ضل من انتخاب رئي�س ك�سليمان
الذي �أ�صبحت المقاومة بمفهومه خ�شبية
حوار روزانا رمال

الوفد األوروبي يلتقي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب
أك��دت الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة
سيغريد كاغ أنّ المجتمع الدولي لن يوفر أي جهد ،في
مؤازرة الحكومة اللبنانية من أجل ضمان األمن.
وزارت كاغ أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري في
عين التينة وقالت بعد اللقاء« :أجريت مع دولة الرئيس
بري محادثات جيدة للغاية كالعادة ،وبحثت معه في
التحديات التي يواجهها لبنان ،بعد عودتي من جولة قمت
بها في المنطقة .إنّ مجلس األمن سيناقش في األسابيع
المقبلة تقريرا ً عن تطبيق القرار  .1701كذلك بحثنا في
القضايا التي يواجهها لبنان بما في ذلك األزمة السورية
والتطورات في المنطقة ،وبطبيعة الحال قضية رئاسة
الجمهورية وكيفية دعم المجتمع الدولي للبنان وحكومته
في مواجهة ك ّل هذه التحديات».
كما التقت نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع
الوطني سمير مقبل في مكتبه في ال��وزارة ،وبحثت معه
مختلف القضايا التي تهم المؤسسة العسكرية في
ضوء ما عرضه مقبل عن الجهوزية التامة للجيش في
حماية الحدود والتصدي ألي خروقات في ظ ّل التطورات
العسكرية الجارية في رأس بعلبك وجرود عرسال عند
الحدود اللبنانية السورية.
وأعلن مقبل أنّ كاغ «أبدت حرصها الشديد واالهتمام

بإجراء االتصاالت الالزمة لدعم الجيش وتعزيز صموده
وتمكينه من مواجهة التحديات وص ّد هجمات اإلرهابيين
والتكفيريين على الحدود اللبنانية كافة».
وقالت كاغ« :من المهم جدا ً بالنسبة لي كممثلة لألمين
العام لألمم المتحدة أن أواك��ب تطورات الوضع األمني
الدقيق الذي يواجهه لبنان والحكومة اللبنانية والجيش
اللبناني ومعالي الوزير على ح ّد سواء .ومن المهم جدا ً أن
نستمر في رؤية مدى أهمية الدور الذي يضطلع به الجيش
اللبناني من خالل انتشاره في ك ّل المناطق اللبنانية،
ومواجهته التحديات ،ورفع حالة التأهب باستمرار بهدف
حماية المدنيين متى لزم األمر».
وأضافت»:أو ّد التأكيد أننا نحرص كمجتمع دولي على
أن يحصل الجيش اللبناني على ك ّل ما يحتاج إليه في
الوقت الذي يريد ،سوف نقدم بيانا ً موجزا ً إلى مجلس
األمن في الثامن من يوليو عن الوضع األمني في لبنان.
وستكون أمامنا فرصة لالطالع من معالي الوزير مباشرة
على احتياجات الجيش وعلى كيفية أداء الجيش اللبناني
واألجهزة األمنية».
وأكدت «أنّ «لبنان مهم ومميز جداً ،وخصوصا ً في هذا
الوقت العصيب الذي تواجهه المنطقة .لذا ،لن نوفر أي
جهد ،في مؤازرة الحكومة اللبنانية من أجل ضمان أمنه».

وفد برلماني �أوروبي
يبحث التطورات مع الم�س�ؤولين

أكد النائب السابق إميل إميل لحود أن «حل األزمة في لبنان يبدأ بانتخابات نيابية ووفق قانون
وطني وعادل لنخرج من االصطفاف الطائفي ويفرز مجلس نيابي جديدا ً وعندها ننتخب رئيس
جمهورية يؤلف حكومة جديدة ثم نذهب إلى التعيينات» ،مشيرا ً إلى «أن الجميع شارك في
الخطأ الدستوري األساسي وهو التمديد للمجلس».
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» ،رفض لحود زج الجيش وقيادته
في الجدل السياسي القائم ،داعيا ً إلى مناقشة األمر خارج اإلعالم وحصره بالمعنيين .وإذ اعتبر
أن قائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي هو الشخص المناسب في المكان المناسب ،أكد لحود
أن المعطيات الدستورية والسياسية اليوم معقدة ،موضحا ً أن الحل يكون بإبعاد المؤسسة
العسكرية عن كل هذا الجو السياسي ،الفتا ً إلى أن العميد شامل روكز دفع ثمن قرابته من رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون على رغم كفاءته وتميزه.
وأعرب لحود عن اعتقاده أن «عون تعرض للظلم من خالل تنازله عن حقه في االنتخابات
الرئاسية الماضية ،واليوم هناك من يطلب منه أيضا ً التنازل عن الرئاسة لمصلحة الوطن» ،الفتا ً
االنتباه إلى أن «الفراغ الرئاسي أفضل من انتخاب رئيس كميشال سليمان».
واستغرب لحود حمالت العض على المقاومة ،التي اعتبر «أنها تدافع اليوم عن الجميع
وتحمي الكنائس وكل لبنان من القوى التكفيرية التي كانت ستدخل لتأكل لبنان».
وعبّر لحود عن قناعته بأن النائب وليد جنبالط لم يكن زعيما ً لدروز سورية في يوم من
األيام والدليل مواقف أهالي السويداء ورجالها الذين يصمدون بأرضهم ويؤمنون بجيشهم
الوطني ورئيسهم.
ورأى لحود أن «الرئيس بشار األسد أثبت للعالم انه يستحق لقب الرئيس المقاوم الصامد
الوطني ،وأن صموده وجيشه وشعبه سيغير االتجاه العام الذي يأخذنا إليه الغرب و«إسرائيل»،
{ ملف التعيينات األمنية إل��ى أين
في ظل الحرب التي تخوضها المقاومة
في جرود عرسال؟

موضوع التعيينات مشكلة دستورية
سياسية مرتبطة بمشكلة أكبر بدأت
عندما م �دّد المجلس النيابي الحالي
لنفسه وشرع نظرية التمديد على جميع
األص��ع��دة ،وه��ذا التمديد يعتبر أكبر
خرق دستوري لم يحصل إال في لبنان،
واآلن وصلنا إلى نتائج هذا األمر ومنها
هذه الحكومة التي تعتبر غير شرعية
وتتعاطى في شك ٍل تثبت نظرية أن عدم
وجود رئيس جمهورية أمر عادي،علينا
أن نحصن الساحة الداخلية وهذا يتطلب
وج��ود مرجع للجميع وه��و الدستور
ونحن خرقنا الدستور وك��ل األع��راف
واألصول واليوم نأتي في آخر حلقة من
الخروقات نتشارع على الطرف األخير،
المعيار هو الدستور والقانون ،وهذا
يبدأ بانتخابات نيابية وقانون انتخابي
وطني فعلي وهو لبنان دائ��رة واحدة
م��ع النسبية لنخرج م��ن االصطفاف
والخطاب الطائفي ويفرز مجلس نيابي
جديدا ً وعندها ننتخب رئيس جمهورية
جديدا ً يؤلف حكومة جديدة ثم نذهب
إلى التعيينات.

{ ه��ل ال��وض��ع العربي والظروف
في المنطقة مؤاتية إلج��راء انتخابات
ب���ه���ذا ال��ح��ج��م ف���ي ح��ي��ن أن الجيش
اللبناني ل��م يحصل عليه إج��م��اع بين
اللبنانيين (تحصين ودع��م المؤسسة
العسكرية)؟

مقبل مجتمعا ً إلى كاغ

(مديرية التوجيه)

أكد وفد بعثة العالقات مع دول المشرق في البرلمان
األوروب�����ي أنّ ل��ب��ن��ان «يعتبر ش��ري��ك�ا ً م��ه��م�ا ً لالتحاد
ومؤسساته» ،مشدّدا ً على ضرورة تعزيز العالقات بين
الجانبين.
وجال الوفد الذي يزور بيروت حاليا ً برئاسة ماريسا
ماتيا ،على كبار المسؤولين فزار برفقة سفيرة االتحاد
األوروب��ي أنجلينا إيخهورست ،مق ّر الرئاسة الثانية في
عين التينة ،حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري
وجرى عرض التطورات المحلية واإلقليمية ،وال سيما منها
األزمة السورية وتداعياتها على لبنان.
بعد اللقاء قالت ماتيا« :تشرفنا بزيارة الرئيس بري
وكان اللقاء جيدا ً للغاية واستمعنا الى معلومات مفيدة».
كذلك زار الوفد األوروب��ي قصر بسترس ،حيث التقى
وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وعرض معه
التطورات الراهنة.
بعد اللقاء تحدثت ماتيا فقالت« :نحن هنا لتعزيز
العالقات الجيدة القائمة بين االتحاد األوروب��ي ولبنان،
الذي يعتبر شريكا ً مهما ً لالتحاد ومؤسساته ،ومن المهم
أن نكون هنا لالطالع على الوضع المأسوي جدا ً للنازحين

السوريين ،ونعرف سلفا ً مدى الجهد الكبير الذي يبذله
لبنان كونه البلد الوحيد ال��ذي ي��أوي العدد األكبر من
النازحين ،أكثر من أي بلد في العالم ،ووجودنا هنا ال
يقتصر على الهدف اإلنساني بل أيضا ً له أهداف سياسية،
وذلك لتعزيز العالقات التي تربطنا مع مختلف العناصر
والمؤسسات حول الوضع الحالي ،ونحن خالل زيارتنا
سنتبادل اآلراء عبر النقاش ،وليس فقط االستماع».
وأضافت« :خالل اجتماعنا مع الوزير باسيل ،كانت
مناسبة للتحدث عن األه��داف المشتركة والوضع في
المنطقة وسياسة الجوار األوروب��ي��ة والتي تشمل دول
الشرق األوسط وشمالي أفريقيا».
وزارالوفد البرلماني أيضا ً ساحة النجمة ،حيث التقى
أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة
النائب عبد اللطيف الزين وحضور النواب :ياسين جابر،
آغ��وب بقرادونيان ،ومحمد الحجار .وج��رى التشاور
في العالقات الثنائية البرلمانية بين لبنان والبرلمان
األوروبي وسبل تعزيز التعاون.
كما زار الوفد األوروبي رئيس كتلة المستقبل النيابية
الرئيس فؤاد السنيورة.

لحام� :سن�صوم مع ًا ونبقى متحدين في �أوطاننا
ّ

ر�سائل رم�ضان :النتخاب رئي�س عامل
والحكمة بين النا�س بالعدل
أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دري��ان أننا «نحتاج رئيسا ً
عامالً وحكومة فاعلة ومجلسا ً يشترع
ويراقب».
وقال دري��ان في رسالته لمناسبة
شهر رمضان« :إن األوض��اع البائسة
التي ت��زداد ب��روزا ً في لبنان ،إضافة
للظواهر االجتماعية واالقتصادية ،لها
أسباب سياسية وال شك .فالدولة التي
تتفكك مؤسساتها ،وتتداعى تحت
وطأة التأزم والفراغ ،ما عادت تستطيع
مد يد العون لمواطنيها كما يجب .فإذا
كان رجال األعمال الكبار ،يشكون من
الفوضى وانعدام األمن ،وضآلة فرص
العمل ،بسبب ت��ض��اؤل االستثمار،
فكيف بالمتعبين أص�ل� ًا ،وال��ذي��ن ال
يجدون رعاية واهتماماً؟ المؤسسات
الدينية والخيرية ،تتصدى في العادة
لالختالالت المزمنة ،وبشكل جزئي ،أما
األوضاع العامة والحاالت الناجمة عن
تردي تلك األوضاع ،فإنها ال تستطيع
النهوض بأعبائها».
وأك��د دري��ان أن «األوط���ان ال تبنى
بالعناد والتصلب في المواقف ،بل

بالتفاهم والتالقي وال��ح��وار ،مهما
كانت الظروف والمعطيات».
وج�����ه ش��ي��خ ع��ق��ل ط��ائ��ف��ة
ك��م��ا ّ
الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن
كلمة بالمناسبة أك��د فيها أن��ه «ال
يمكن للسياسة البشرية أن تخرج
عن المنطوق القرآني الشريف «وإذا
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
(النساء .»)58
وه��ن��أ ب��ط��ري��رك أنطاكية وسائر
المشرق واإلسكندريَّة وأورشليم للروم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس
الثالث لحام بحلول شهر رمضان
«الذي يعتبر مناسبة لكي نتواصل مع
إخوتنا ومواطنينا المسلمين األحباء
لكي نتمنى لهم شهرا ً مباركاً».
وق���ال ف��ي ب��ي��ان« :ال��ص��وم قيمة
مشتركة لدى المسيحيين والمسلمين،
كما ذك��رت اآلي��ة القرآنية أن��ه فرض
عليكم ك��م��ا ف���رض ع��ل��ى ال��ذي��ن من
قبلكم» .وأشار إلى «أننا سنصوم معا ً
المسلمون والمسيحيون من بعض
الطوائف .وذل��ك بمناسبة ما يسمى
ص��وم رس��ل السيد المسيح اإلثني

عشر .وليست هذه أول مرة نصوم معاً.
وسنبقى نصلّي ونصوم معاً ،ألجل أمن
بالدنا واستقاللها وسالمها وخصوصا ً
في سورية ولبنان وفلسطين والعراق
وم��ص��ر وال��ي��م��ن .وسنبقى متحدين
مسلمين ومسيحيين في أوطاننا».
ووج����ه رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام
ّ
ال��م��ارون��ي ،ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
الخازن ،أحر التهاني إلى اللبنانيين
ع��م��وم�ا ً والمسلمين خ��ص��وص�ا ً في
حلول شهر رم��ض��ان ،وأج���رى لهذه
ال��غ��اي��ة ات��ص��االت تهنئة ب��ك��ل م��ن:
المفتي دري��ان ،نائب رئيس المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمير قبالن ،والشيخ نعيم حسن،
ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك
الشعار ،والشيخ الدكتور محمد رشيد
قباني.
وأب���رق ال��خ��ازن للمناسبة مهنئا ً
كالً من ال��رؤس��اء :نبيه ب��ري ،حسين
الحسيني ،تمام سالم ،نجيب ميقاتي،
سعد الحريري ،فؤاد السنيورة ،وسليم
الحص.

أنا ضد زجّ الجيش وقيادته بالجدل
السياسي القائم اليوم ،وهذه الجدلية ال
تجلب إال الضرر على هذه المؤسسة وإذا
كان هناك من نقاش في هذا األمر يبقى
خ��ارج اإلع�لام ومحصورا ً بالمعنيين،
صحيح أن والء جنود وضباط الجيش
لوطنهم ولمؤسستهم وق���د أثبتوا
وطنيتهم في الميدان ،ولكن ذلك ال يعني
عدم تأثرهم بهذه المزايدات اإلعالمية
ّ
وتدخل السياسة بالجيش ،وإذا الجيش
قد أعيد بناؤه على عقيدة وطنية عام
 1990فألن العماد إميل لحود آنذاك
رفض تدخل السياسيين ومشاكله معهم
بدأت منذ ذلك الحين ،اليوم ال نريد أخذ
المؤسسة إلى هذا المناخ لكنها حتى
اآلن محصنة واألداء ممتاز.

{ ل��ك��ن ف��ري��ق  8آذار واف����ق على
الشراكة مع فريق  14آذار في حكومة
واحدة؟

أنا كنت ضد تشكيل هذه الحكومة،
أوال ً ألن��ه��ا غ��ي��ر دس��ت��وري��ة م��ن دون
رئيس جمهورية وض��د تعيين بعض
األشخاص في الحكومة ،هناك هجمة
على لبنان بدأت منذ العام  2005وما
زال��ت مستمرة حتى ال��ي��وم لمحاولة
خلق الشرخ المذهبي الطائفي السني -
الشيعي وكانت وجهة نظر فريق  8آذار
حينها أنه إذا استوعبنا هذا الفريق اآلخر
في الحكومة نكون قد ن ّفسنا االحتقان.
أن��ا مقتنع أن ه��ذا الفريق إن ك��ان في
الحكومة أو خارجها القرار ليس بيده
بل في الخارج الفتعال المشكل الطائفي،
اليوم هل نريد أن نسلم القرار لهؤالء
إلدارة الجيش والمؤسسات؟

{ ل��م��اذا ال يحصل ال��ت��واف��ق على
ال��ت��م��دي��د ل��ق��ائ��د ال��ج��ي��ش ال��ع��م��اد جان
ق���ه���وج���ي ف����ي ه�����ذا ال����ظ����رف ال��دق��ي��ق
والحساس؟

أول منصب قيادي تسلمه العماد
قهوجي بعد الحرب ع��ام  1990كان
عندما عينه العماد لحود ،ألنه رأى فيه
الكفاءة العسكرية التي يشهد عليها
وتحولت في ما بعد إلى عالقة شخصية
ون���رى فيه أن���ه الشخص المناسب
في المكان المناسب ،لكن المعطيات
السياسية اليوم والدستورية معقدة
لدرجة أنه ال يمكننا إعطاء جواب ،الحل
إبعاد المؤسسة العسكرية عن كل هذا
الجو السياسي ،المطروح البديل العميد
شامل روك��ز العبء الوحيد عليه هو
قرابته من العماد عون الذي يدفع ثمنها
لكنه ضابط ممتاز ومميز وأثبت نفسه
في الميدان وفي المؤسسة العسكرية
وهناك آخ��رون أيضا ً يتمتعون بذات
الكفاءة.

{ الحكومة اليوم معرضة لالنهيار
بسبب ملف التعيينات ويظهر وكأن
التيار الوطني الحر يع ّطل البلد ،إذا كان
رأس قيادة الجيش عليه خالف ،لماذا
الحكومة أي��ض��ا ً معرضة للتفكك في

ه��ذا الوضع الصعب وه��ي المؤسسة
األخيرة؟

ال يمكننا تحميل فريق واحد مسؤولية
هذا الوضع ،لو استطاع الفريق اآلخر
إدارة الدولة بال التيار الوطني الحر
لفعل ذلك .عون تعرض للظلم من خالل
تنازله عن حقه في االنتخابات الرئاسية
الماضية وفريقنا السياسي تسرع في
قبوله بالرئيس ميشال سليمان ورأينا
م���اذا حصل ف��ي ع��ه��ده ،ال��ي��وم يُطلب
م��ن ع��ون أي��ض�ا ً التنازل ع��ن الرئاسة
«لمصلحة الوطن» ،لماذا آل جنبالط
والحريري ال يتنازلون على رغ��م أن
حجمهم السياسي والشعبي أقل بكثير
مما أخذوا لذلك تهربوا من االنتخابات
النيابية.
اليوم المجلس النيابي غير شرعي
لكي ينتخب رئيس الجمهورية ،العديد
من النواب الحاليين يملكون الوطنية
والكفاءة لكن كمجلس مدّد لنفسه غير
شرعي للمرة الثانية ،الجميع مشارك في
الخطأ الدستوري األساسي وهو التمديد
للمجلس ،ال أحمل المسؤولية للعماد
عون ،نفضل الفراغ على أن يأتي رئيس
كميشال سليمان ال��ذي ب��دأ بسياسة
معينة وانتهى بسياسة أخرى ،وباتت
المقاومة خشبية بسبب رفض فريقنا
التمديد له.
كل األط��راف ورؤس��اء الجمهوريات
كانوا طرفا ً ولهم آراؤهم السياسية؟
نحن نفتخر أننا كنا طرفا ً ولكن بقينا
على هذا الطرف وتمسكنا بمواقفنا ،كنا
طرفا ً للوطن وليس لفريق سياسي،
العالقة مع المقاومة بدأت عندما كان
الرئيس لحود قائدا ً للجيش وطلب منه
توقيف شباب يدافعون ع��ن وطنهم
ورف���ض ذل���ك ،وتبين الح��ق �ا ً أن هذه
السياسة هي األصح ألن المقاومة هي
التي تدافع اليوم عن الجميع وتحمي
الكنائس وكل لبنان من القوى التكفيرية
التي كانت ستدخل لتأكل لبنان.

{ ب��رأي البعض أن ه��ذه المقاومة
ه��ي ال��ت��ي استجلبت اإلره��اب��ي��ي��ن إلى
لبنان ،ما رأيك؟

فريق  14آذار الذين تعاملوا مع
اإلره��اب وشهادة النائب وليد جنبالط
بتصريح له «ال تزايدوا على المقاومة
ألنكم انتم أول من أدخ��ل اإلره��اب إلى
لبنان» واستشهد بباخرة لطف الله،2
من وزع البطانيات على الحدود التركية
السورية على اإلرهابيين هو النائب
عقاب صقر.

{ ه���ل ف��ع�لاً ك��ان��ت ل��دي��ن��ا فرصة
الخ��ت��ي��ار رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة لبناني-
لبناني؟

ال ،في هذا المجلس ال ،ألن هناك طرفا ً
مرهونا ً وألن رئيس أكبر كتلة نيابية
لبنانية أي الرئيس سعد الحريري
«البس عقال» ويعيش في السعودية،
رزق��ه وأعماله فيها ،السعودية لديها
مصالح وحكما ً ستستعمل الحريري
لتحقيقها ،ورئيس الحكومة تمام سالم
ابن عائلة لكن عندما تكلّف ذهب إلى
السعودية ،بعض المسؤولين ألغوا
الخدمة العسكرية اإللزامية ليهربوا
أوالده���م م��ن ال��خ��دم��ة ،كانت الخدمة
رمزية وتبعد الشباب عن التوجهات
التكفيرية اإلرهابية ونحن اآلن في حالة
حرب مع اإلرهاب ولم تنته الحرب مع
«إسرائيل» التي تجند حتى النساء،
واآلن بعد إل��غ��اء الخدمة العسكرية
يريدون إلغاء المقاومة أيضاً ،نسألهم
هل لديكم ضمانات من «إسرائيل»؟
المقاومة ممنوع المس فيها ويجب إعادة
الخدمة ليشعر الشباب أن عليهم واجبا ً
اتجاه وطنهم.

{ م��ع ق��ت��ال المقاومة اإلرهابيين
في عرسال وض��ع بعض السياسيين
الخطوط الحمر على عرسال لكن يمكن
ل��ح��زب ال��ل��ه أن يتدخل إذا ل��م يتوافر
ال��ق��رار السياسي للجيش ف��ي منطقة
فيها إره���اب وم��ذاه��ب وعشائر ،كيف
تقرأ الوضع؟

األمن ليست لديه حسابات طائفية
ومذهبية ،عرسال ليست قرية إرهابية
بل األكثرية هم وطنيون ،لكن هناك
نوعا ً من االحتالل الحاصل ومجموعات
إرهابية تهيمن في البلدة بقوة السالح
والمال والظرف العام ،وواجب الدولة
استئصالهم واألهالي يدعمونها معنوياً،
الحكومة تعطي الجيش القرار السياسي
لكن حساباتها بجز ٍء كبير منها ال سيما
تيار المستقبل يعتبر اإلرهابيين خط

لحود متحدثا ً إلى الزميلة رمال

مؤكدا ً أن ال حل في سورية كما يحكى ،لكن هناك رابحا ً وخاسرا ً وليس فقط على مستوى
الميدان السوري بل الخارجي أيضاً.
وفي ما يلي نص الحوار كامالً:

دف���اع س��ع��ودي ف��ي لبنان ،المقاومة
ستقوم بواجباتها وعرسال ستحاصر
بشك ٍل أو بآخر إذا لم تكن المقاومة فأهالي
القرى المحيطة الذين يرفضون العيش
في ظل خطر وممارسات اإلرهابيين.
اليوم هناك استخدام لبلدة عرسال
كدرع لإلرهابيين وقسم منها متعاطف
معهم وق��س��م كبير يرفضهم ون��رى
خ��ط��اب��ات وت��ص��اري��ح م��ن فعاليات
عرسالية ضد اإلرهابيين الذين يرهبون
ّ
تمشط المنطقة
المواطنين ،المقاومة
لكن لن تدخل إل��ى البلدة ألن��ه واجب
الجيش بل ستقوم بطوق على عرسال
ألن اإلرهابيين ف ّروا إلى عرسال ،يجب
على الجيش أن يحاصر البلدة وينشر
الحواجز لمعرفة من يدخل ويخرج من
البلدة»،المستقبل» يتحجج بعناوين
طائفية لكي ال يحصل الطوق ،وجوده
ال��س��ي��اس��ي م��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��م��ذه��ب��ي��ة،
الحريري يبني شعبيته على الخطاب
الطائفي واألجندة «اإلسرائيلية» تنفذها
بعض دول الخليج أي الخالف السني
 الشيعي بشتى األدوات للوصوللهذا المشكل إلراح��ة «إسرائيل» لمئة
عام ،الحريري ال يعيش في لبنان أقله
ليترك اللبنانيين الذين يعيشون هنا
لكي يقرروا.

{ وص���ف ال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط
«ج��ب��ه��ة ال���ن���ص���رة» ب��أن��ه��ا «معتدلة»
وحصلت الحادثة المؤسفة في «قلب
لوزة» ،حراك جنبالط في سورية كيف
تصفه خصوصا ًانه وبعد مضي خمس
سنوات على األحداث السورية ما زال
دروز سورية مع الدولة السورية ومع
الرئيس بشار األسد؟

ج��ن��ب�لاط ك���ل ح��ي��ات��ه ح��س��اب��ات��ه
السياسية تنطلق من منطق استمراريته
ال��ش��خ��ص��ي��ة ،للحفاظ ع��ل��ى موقعه
السياسي ،ضيع البوصلة ال يعرف أين
سيقف ال يضمن أيا ً من الفريقين سيربح،
وهوفيمرحلةانتقاليةومتسرعلتوريث
تيمور ،يساير المقاومة في لبنان وينتقد
سورية والجيش ال��س��وري والرئيس
واألس���د ويساير ال��غ��رب م��ن دون أن

يغضب روسيا ولم يحم الطائفة الدرزية
بعد ذبح  40مواطنا ً درزياً .هو لم يكن
زعيما ً لدروز سورية في يوم من األيام
والدليل مواقف أهالي السويداء ورجالها
يصمدون بأرضهم ويؤمنون بجيشهم
الوطني ورئيسهم وهذا سيجمد الزحف.
جنبالط يستسلم عن غيره وهو ال يمون
عليهم .في بداية األحداث السورية كان
المطلوب منه أن يلعب دورا ً لتحريك
دروز سورية ضد النظام والجيش ولم
يستطع أن يلبي فكان عتب األميركيين
عليه ،ال��ي��وم ه��و مضطر إلث��ب��ات انه
موجود ،في سورية يلعب دور الداعم
للتغيير وف��ي لبنان هو مع المقاومة
التي تحارب مع الجيش السوري! ،هذا
انفصام في الشخصية ويعبّر عن حالة
ضياع ،هو بقي في السلطة أيضا ً خالل
عهد الرئيس بشار األسد وقال اختلفنا
وقت التمديد ،مشكلته وفريقه لم تكن
مع سورية بل إن سياسة الرئيس لحود
أزعجتهم و 30سنة ح��ارب��وا بسيف
السوريين ولو انتخبوا رئيسا ً غير لحود
من الفريق نفسه لما كان لديهم مشكلة
مع سورية .هم يقيسون على الظرف
وهذه ليست سياسة.

{ م���� ّر ع��ل��ى األزم������ة ال���س���وري���ة 5
س��ن��وات وال��رئ��ي��س األس���د م��ا زال في
السلطة ،هل اقتنع العالم في األروقة
الدولية أن ال أمل في إسقاطه وأنه جزء
أساسي من الحل؟

الرئيس األسد أثبت للعالم ،للحلفاء
واألع����داء ،ان��ه يستحق لقب الرئيس
المقاوم الصامد الوطني ،والتاريخ
سيذكر ذلك ،صموده وجيشه وشعبه
سيغيّر االتجاه العام الذي يأخذنا إليه
الغرب و«إسرائيل» ،سيتحدث التاريخ
عن ذلك كما تحدث عن الرئيس جمال
عبد الناصر وأكثر ،ألن ما جرى هو حرب
عالمية على سورية وستتصاعد الحرب
لكي تهدأ ،ال تسوية وال حل في سورية
كما يحكى ،ب��ل سيكون ه��ن��اك راب��ح
وخاسر وليس فقط على مستوى الميدان
السوري بل دخلت في الحرب الصين
واليمن والسعودية ،هناك محوران

يتحاربان في العالم ،أميركا وحلفاؤها
من جهة وإيران وروسيا ودول البريكس
من جهة أخرى ،ولم يعد مقبوال ً أن يدار
العالم كما تريد أميركا وحان الوقت أن
تفهم أن القوة لم تعد كلها بيدها ،وهذه
قضية وجودية «إلسرائيل» التي وجدت
بطريقة غير طبيعية ولن تنتهي بأشهر،
كرس الرئيس األس��د خطا ً جديداً .كما
نتكلم عن األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله والمقاومة بات األسد
رم���زا ً لمحور الممانعة كما المقاومة
التي تعلم الشعوب العربية المقاومة
والتحرر وه��ذا م��ا نلمسه ف��ي اليمن،
الميدان الداخلي والخارجي سيحسم
الحرب.

{ كيف سينعكس توقيع االتفاق
النووي اإليراني على المنطقة؟

االت��ف��اق ال��ن��ووي هو انتصار فعلي
إليران ،ألن أميركا حاولت بشتى الوسائل
إنهاء حالة الدولة اإليرانية الممانعة
بالحصار االق��ت��ص��ادي ول��م تستطع
واليوم اضطرت تحت األمر الواقع للحوار
مع إيران .دول الخليج أول من سيصيبه
الضياع التي كانت تعتبر نفسها الوكيلة
الحصرية ألميركا بالمنطقة واليوم
النار تحت أرجلها في اليمن ،السعودية
لها الدور األكبر بما يحصل في سورية
ولبنان والمنطقة ألنهم يعتبرون أنهم
سيستمرون في الحكم في شك ٍل يخالف
كل القيم العالمية ،ممارسات اإلرهاب
ليست بعيدة عما نشاهده في تلك الدول
الخليجية التي ليس فيها ال حرية وال
ديمقراطية بل هناك أحكام باإلعدام،
وم��ح��ور س��وري��ة واألس���د والمقاومة
سينتصر وما زلنا في وسط المعركة،
وه��ن��اك أش����واط وب���دأ ال��ط��رف اآلخ��ر
يستسلم بالمعنى اإلستراتيجي وهذا
سينعكس على كل شيء.

يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة
الخامسة مسا ًء ويعاد بثه الحادية
عشرة ليالً على قناة «توب نيوز» على
التردد 12034

