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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ تحريك ال�شارع عمل ا�ستخباراتي مد ّبر يعك�س �صراع ًا داخل «الم�ستقبل»

حزب اهلل يندد بجرائم «داع�ش» في العراق

باق و�سورية �ستبقى موحدة وثابتة على خياراتها
قان�صو :الأ�سد ٍ

المو�سوي :قتال العدو ال�صهيوني �أولويتنا

حاورته روزانا ر ّمال
أكد رئيس المكتب السياسي المركزي في الحزب السوري
القومي االجتماعي الوزير السابق علي قانصو أنّ «ما حصل
إث��ر نشر فيديو تعذيب سجناء في رومية ك��ان أم��را ً مد ّبرا ً
وع��م�لاً استخباراتيا ً بامتياز م��ن ف��رع المعلومات ووزير
العدل أشرف ريفي لتسجيل مكاسب في مرمى من يعتقده
منافسا ً له في مشروع رئاسة الحكومة المستقبلي ،أي وزير
الداخلية نهاد المشنوق».
وف��ي ح��وار مشترك بين صحيفة «ال��ب��ن��اء» وق��ن��اة «توب
ّ
يحضر نفسه لمشروع
نيوز» ،لفت قانصو إلى أنّ «ريفي
رئ��ي��س ح��ك��وم��ة مقبل م��ن��ذ ف��ت��رة ط��وي��ل��ة ،وع��ن��دم��ا رأى أنّ
المشنوق ترتفع أسهمه ويحقق النجاحات ح��اول تعبئة
وت��ح��ري��ض ال��ش��ارع ض����دّه» ،م��ش��ي��را ً إل���ى وج���ود «ص���راع
داخل تيار المستقبل على األحجام والمواقع ،ال سيما بين
المشنوق وريفي والرئيس فؤاد السنيورة».
واستبعد أي حلول في لبنان في هذه المرحلة« ،ألنّ الملف
اللبناني مرتبط ف��ي شكل وث��ي��ق بمجريات األوض���اع في
المنطقة ،وبالتالي لبنان على رصيف االنتظار والظروف
غير مواتية النتخاب رئيس للجمهورية».
ورأى ق��ان��ص��و أنّ «رئ���ي���س ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر واإلص��ل�اح
العماد ميشال ع��ون يمتلك حيثية شعبية ونيابية تجعله
أكثر المرشحين ج��دارة لرئاسة الجمهورية» ،لكنه اعتبر
أنّ «ال��ت��وق��ي��ت ع��ام��ل م��ه��م ف��ي ط���رح ال��م��س��ائ��ل القانونية
والدستورية».
وإذ ن��� ّوه ب��إن��ج��ازات ق��ائ��د الجيش ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي
في مواجهة اإلره���اب ،أثنى في الوقت نفسه على مناقبية
وشجاعة وم��ه��ارة وسجل قائد ف��وج المغاوير في الجيش
العميد شامل روكز ،داعيا ً إلى «الحفاظ على معنويات الجيش
واستقرار المؤسسة العسكرية».
ولفت قانصو إلى أنّ «وثائق ويكيليكس أظهرت أنّ هذه
الطبقة السياسية ال تؤتمن على مستقبل البلد وسلوكها

ريفي خسر الجولة
والمشنوق ربح في السياسة

{ ما رأيك بما حصل منذ أيام في لبنان إثر تسريب فيديو
تعذيب سجناء إسالميين في سجن رومية؟

ما حصل لم يكن وليد المصادفة ،بل كان أمرا ً مدبّرا ً وعمالً
استخباراتيا ً بامتياز من فرع المعلومات المتقاطع مع وزير
العدل أشرف ريفي لتسجيل مكاسب في مرمى من يعتقده منافسا ً
له لرئاسة الحكومة مستقبالً ،أي وزير الداخلية نهاد المشنوق.
ففي بيت تيار المستقبل يوجد صراع بين ريفي والمشنوق.

وثائق ويكيليك�س �أظهرت
�أنّ هذه الطبقة ال�سيا�سية ال
ت�ؤتمن على م�ستقبل البلد
و�سلوكها ي�صل �إلى م�ستوى
الخيانة العظمى
صحيح أنّ ريفي أثار الشارع ،لكن الصحيح أيضا ً أنّ هذه
المعركة انتهت لمصلحة المشنوق من خ�لال موقف حاسم
لرئيس التيار سعد الحريري إلى جانب المشنوق أو من خالل
زي��ارة مستشاره نادر الحريري إلى منزل المشنوق ثم زيارة
ريفي للمشنوق بناء على طلب الحريري .ريفي ،إذاً ،خسر في
السياسة هذه المعركة ولم يستطع أن يستثمر في توتير الشارع
ألنّ ك ّل األطراف السياسيين متفقون على مزيد من ترسيخ األمن
واالستقرار في البلد.
ّ
يحضر ريفي نفسه لمشروع رئيس حكومة مقبل منذ فترة
طويلة ،وعندما رأى أنّ أسهم المشنوق ترتفع من خالل أدائه
السليم والمعتدل في وزارة الداخلية ،وه��و يتفاعل مع ك ّل
القوى السياسية ويحقق نجاحات حاول تحريض الشارع على
المشنوق.

تعطيل التشريع ال ينتج رئيسا ً

{ أي���ن أص��ب��ح م��ل��ف التعيينات األم��ن��ي��ة واس��ت��ح��ق��اق رئاسة
الجمهورية ،ماذا ينتظران؟

ال حلول في هذه المرحلة في لبنان ،ألنّ الملف اللبناني مرتبط في
شكل وثيق بمجريات األوضاع في المنطقة ،يجب ان يكون محسوما ً
لدى الجميع أنّ في هذه المرحلة لن تكون حلول في لبنان ،ال على
المستوى العمل التشريعي وال الحكومي وال مستوى التعيينات وك ّل
ما نشهده هو تعبئة الوقت الضائع ،نحن ننتظر مصير الوضع في
المنطقة ،وقبل جالء ذلك لن نرى رئيس جمهورية وال حكومة فاعلة
وال عمالً تشريعيا ً متحركاً ،علما ً أننا في الحزب السوري القومي
االجتماعي نطالب بأن ينتظم عمل المؤسسات وبخاصة المجلس
النيابي ،ألنّ مصالح الناس تتعطل بسبب تعطيل عمل المجلس
والحكومة ،وإذا كان البعض يقول إنه ال يحضر جلسات المجلس
والحكومة بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية نقول لهم ج ّربتم
التعطيل فهل أدّى ذلك إلى انتخاب رئيس جمهورية أم إلى تعطيل
مصالح الناس؟

األزمة مفتوحة
بانتظار تسويات المنطقة

{ هم يقولون لماذا ال ينزل ن��واب فريق  8آذار ال��ى المجلس
النيابي النتخاب رئيس؟

إذا استم ّر تو ّزع القوى على ما هو عليه ال إمكان النتخاب رئيس،
هناك مرشح اسمه رئيس «القوات» سمير جعجع وال يزال مرشحا ً وال
يملك أكثرية نيابية النتخابه رئيساً ،حتى مرشح النائب وليد جنبالط
النائب هنري حلو ال ينال األكثرية ،لذلك التفاهم على رئيس يجب أن
يسبق حضور نيابي جامع على رئيس وه��ذا التفاهم لن يحصل
قريباً ،حتى استحقاق الرئاسة بعد تع ّذر التفاهمات ،أصبح مرتبطا ً
بتطورات الصراع في المنطقة الذي لن ينتهي قريباً ،األزمة مفتوحة
في لبنان كما أزمة المنطقة ،ولبنان جزء ال يتجزأ من المنطقة وال يمكن
فصله عن أزمتها ،لبنان جزء من أمة على جغرافية المنطقة والصراع
فيها يصيب لبنان بالصميم كما يصيب باقي كيانات المنطقة ،ما يح ّل
في سورية والعراق له تداعيات على لبنان ومنه خطر اإلرهاب الذي
يتهدّد لبنان ،واألزمة مفتوحة في سورية والعراق وفي لبنان ستبقى
األزمة مفتوحة إلى أن تبدأ التسويات في الملفات الساخنة .هناك
أولويات تتقدم على الملف اللبناني لدى األطراف االقليمية الدولية،
رئاسة الجمهورية ليست أولوية بل األزمة األوكرانية والحرب على
اليمن والحرب على سورية والعراق ،لذلك لبنان على رصيف االنتظار
ألنّ الدول تنتظر انتهاء الملف النووي اإليراني وبعدها يت ّم البحث في
ملفات المنطقة .ال العامل الداخلي وال الخارجي متوافران النتخاب
رئيس للجمهورية.

{ يبدو للبعض أنّ رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون متمسك بمواقفه خصوصا ً بالعميد شامل روكز قائدا ً للجيش
وبرئاسة الجمهورية له ،ما رأيك؟

ال مبالغة في موقف العماد عون .أوال ً في موضوع تعيين قائد
جديد للجيش ومدير قوى األمن الداخلي وغيرهما يتحدث عون في
مسألة قانونية ،وعندما ّ
يرشح نفسه للرئاسة ألنه يمتلك حيثية
شعبية ونيابية تجعله أكثر المرشحين جدارة لرئاسة الجمهورية،
لكن التوقيت دائ��م�اً ،عامل مهم في ط��رح المسائل القانونية أو

قانصو متحدثا ً إلى الزميلة رمال

يصل إلى مستوى الخيانة العظمى».
وفي الشأن السوري ،أعرب قانصو عن اعتقاده أنّ الهدف
ال��م��رك��زي للحرب على س��وري��ة ه��و تدميرها ألن��ه��ا قاعدة
مواجهة للسياسات األميركية الصهوينية ودعم المقاومة في
المنطقة ،مؤكدا ً مشاركة الحزب السوري القومي االجتماعي
على امتداد جبهات القتال بقوميين من سورية.
وشدّد على أن «أهالي السويداء حسموا موقفهم بأنهم ال

الدستورية ،وبما أنّ قائد الجيش الحالي مدّد له حتى أيلول المقبل
يبحث هذا األمر في أيلول ،والعماد جان قهوجي لديه تجربة ناجحة
في مواجهة اإلرهاب ال يمكن ألحد أن ينكرها عليه ،خصوصا ً توقيف
الشبكات اإلرهابية وضرب اإلرهاب في عرسال وجوارها ونجاح
الخطة األمنية في طرابلس ومعركة عبرا ،ك ّل هذا يجب أن يكون
مادّة تنويه بقهوجي الذي تنتهي واليته في أيلول ،وحينها يعود
لعون فتح الملف والعميد روكز باعتراف القاصي والداني أنه يملك
مناقبية وشجاعة ومهارة ،وسجل روكز هو موضع إجماع ،لكن هذا
أمر ،وتوقيت تعيين قائد جديد للجيش أمر آخر .في هذه المرحلة
لنا مصلحة بالحفاظ على معنويات الجيش واستقرار المؤسسة
العسكرية وتأمين حضانة والتفاف شعبي وسياسي واسع حول
المؤسسة العسكرية ألنها ربما تكون من المؤسسات القليلة التي
تجسد الوحدة الوطنية والضامن لألمن واالستقرار والقوة األساسية
ّ
للبنان لمواجهة اإلرهاب.

{ من يؤ ّمن هذا اإلستقرار األمني في لبنان رغم كل الحريق في
المنطقة؟

رغم ك ّل الحريق الذي يحصل في المنطقة ،ال يزال لبنان يتمتع بأمن
جيد وأتوقع أنه سيستم ّر ألنّ هناك إرادة عامة في لبنان تعبّر عنها
القوى السياسية بعدم ه ّز األمن واالستقرار .العامل الثاني في هذا
الموضوع ،هو وجود قرار دولي معروف بأن يبقى لبنان آمنا ً مستقرا ً
لحسابات المجتمع الدولي وليس حبا ً باللبنانيين ،بل إنه ال يريد أن
يشعل جبهة إضافية اسمها لبنان كي ال يش ّد األنظار عن الحرب التي
يشعلها في سورية أو العراق ،وهناك بعض دول اإلقليم تريد األمن
ألنها تعرف أنه إذا اشتعل الوضع لن يكون لمصلحتها بلغة موازين
القوى في لبنان .لهذه االعتبارات الثالثة يستم ّر األمن في لبنان رغم
اشتداد الحرائق في سورية والعراق.

فضائح «ويكيليكس»

{ ما ال��ذي لفت انتباهك في وثائق «ويكيليكس» المس ّربة من
وزارة الخارجية السعودية؟

«ويكيليكس» السعودية فضحت هذه الطبقة السياسية كم أنّ
الكرامة الوطنية رخيصة والتي تحاضر بالعفاف وتنادي بالحرية
واالستقالل ،كما أظهرت الوثائق كم أنه أمر سهل على الدول االجنبية
أن تشتري تلك الطبقة بحفنة من الدعم المادي.

{ لكن ك ّل القوى السياسية تطلب الدعم المادي من دول في
الخارج؟

األمر ليس فقط أخذ المال بل الخطير هو أن يبيع رئيس حزب
مواقفه بالمال على حساب كرامته الوطنية وسيادة واستقالل
لبنان ،عندما يستأذن دولة أجنبية تمدّه بالمال ،إذا كانت تسمح له
بلقاء رئيس هذه الدولة ،حتى مواقفه من المسائل الداخلية في بلده
مرهونة لمن يدفع له ماالً .األمر هو مسألة المتاجرة بسيادة بلد ،واذا
جمهوره لن يحاسبه فإنّ التاريخ لن يرحمه .هذه الوثائق أظهرت أنّ
هذه الطبقة السياسية ال تؤتمن على مقاليد بلد وال على مستقبله ،بل
هذا السلوك يصل إلى مستوى الخيانة العظمى ،ماذا بقي من السيادة
واالستقالل اللذين يدعيانهما؟

{ توقيت نشر هذه الوثائق ،أليس عمالً استخباراتيا ً أيضا ً للنيل
من السعودية التي تعيش مأزقاً؟

توقيتها ليس بريئاً ،من س ّربها من السفارة يعمل لحساب طرف
معيّن ومن يشغلّه له أهداف سياسية ،يجب أن يتع ّرف اللبنانيون
أكثر الى نموذج طبقتهم السياسية عسى أن يستفيق فيهم الضمير
الوطني.

{ لماذا في معظم األحزاب في لبنان يكون الوالء للزعيم ونرى
اليوم كيف تطبّق قاعدة التوريث السياسي والعائلي؟

األحزاب يجب أن تحتكم إلى ديمقراطية في اختيار قادتها .نحن
نحتكم إلى إرادة القوميين اإلجتماعيين في اختيار رؤسائنا ،ودعوتنا
إلى ك ّل األحزاب هي إلى مزيد من الديمقراطية واحترام تداول السلطة
في أحزابكم ،ودورنا كأحزاب أن نعزز ثقافة وقيمة الديمقراطية في

يجدون مستقبالً إال في كنف الدولة السورية وال ضمانات
إال من الجيش العربي السوري ،وك�� ّل محاوالت تحييدهم
أي صدى.
وفك ارتباطهم مع الدولة والجيش لم تلق ّ
باق وأن سورية ستبقى
وجزم بأن «الرئيس بشار األسد ٍ
م��وح��دة وس��ت��خ��رج م��ن المحنة أك��ث��ر ث��ب��ات��ا ً على خياراتها
ودورها في دعم المقاومة».
نص الحوار كامالً:
وفيما يلي ّ

أحزابنا .تتعزز الديمقراطية عندما يتغيّر النظام الطائفي ،ال عدالة
وال ديمقراطية وأمن حقيقي واقتصاد نا ٍم ومزدهر إذا بقي نظامنا
الطائفي قائماً .الحزب السوري القومي االجتماعي ومنذ عام 1932
وهو ينادي ويناضل من أجل الدولة المدنية ومجتمع مدني ال طائفي
وفصل الدين عن الدولة وقانون انتخاب من خارج القيد الطائفي
ولبنان دائرة واحدة مع النسبية وقانون أحزاب جديد من أجل تطوير
النظام السياسي وفتح الطريق أمام المواطنة والدولة المدنية.

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب نواف الموسوي أن «هناك
إج��م��اع �ا ً ف��ي ال��ع��ال��م ب��أس��ره على
مواجهة التكفيريين ،ألنهم خطر
يهدد أمن العالم واستقراره».
وق��ال الموسوي خ�لال احتفال
تأبيني « :لو لم نقاتل التكفيريين
لكانت النتيجة معروفة ،وهي أن
ب�لادن��ا ستكون مستباحة ،فأي
منطق يبرر عدم قتالهم ،أو تقديم
قتال جهات أخ��رى على قتالهم،
ك��م��ا ق���ال أح��ده��م ب��األم��س! بأننا
ف��ي المقاومة ق��د جعلنا م��ن قتال
التكفيريين أول��وي��ة على مقاتلة
العدو الصهيوني ،وكأن الذي يقول
ذل��ك ه��و م��ن لديه ب��اع طويلة في
مقاتلة العدو الصهيوني ،في حين
أننا لم نسمع له وال لقومه في وقت
من األوق��ات قتاال ً أو عملية ضده،
فيقف من لم ير ِم العدو «اإلسرائيلي»
بحجر ويحدثنا عن أولوية قتال هذا
العدو ال��ذي قدمنا مئات الشهداء
في مواجهته توصالً إلى دحره عن
معظم األراض���ي اللبنانية ،وه��ذا
ال��ك�لام طبعا ً ه��و م���ردود ،ألن من
يقوله ليس في الموقع الذي يتيح له
أن يتحدث عن أولوية مقاتلة العدو
الصهيوني ،وألنه بتبعيته اإلقليمية
يقع اآلن على خط التحالف معه
في المنطقة ،وف��ي مواجهة جميع
الذين يقفون في خط مقاومته ،وألنه
يجب عليه أن يعرف أننا نحن الذين
نشكل ال��ي��وم الجهة الوحيدة في
العالم القادرة على هزيمة هذا العدو
باعتراف مسؤوليه».
وأك����د «أن��ن��ا ف��ي ال��م��ق��اوم��ة ما
زلنا ملتزمين أولوية قتال العدو
الصهيوني ،وم��ا ب��ن��اء ترسانتنا
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الموسوي متحدثا في االحتفال
العسكرية بما يلزم لمواجهة هذا
العدو إال دليل على ذلك .وإن عملية
المقاومة باألمس القريب في شبعا
التي كبدته خسائر قد وضعت خطا ً
أحمر أمامه في كيفية التعامل مع
لبنان ومع المقاومة في أي موقع في
المنطقة».
وش���دد على «أن��ن��ا حين نقاتل
التكفيريين ف��إن��ن��ا ف��ي الحقيقة
نواصل حربنا التي يفرضها علينا
ال��ع��دو الصهيوني المحتل ،وإن
الحرب التي نخوضها في القلمون أو
في إدلب أو في أي منطقة من سورية
أو من لبنان وج��روده ،هي معركة
ضد العدو «اإلسرائيلي» بالواسطة،
ألنه ما من فرق بين الجيش اللحدي
الذي كان محتالً للشريط الحدودي
في لبنان و«جبهة النصرة» ،فهؤالء

كان يدربهم الجيش «اإلسرائيلي»
ويقدم لهم الطبابة في مستشفياته
وأولئك األمر نفسه».
على صعيد آخر ،دان حزب الله
في بيان« ،الجرائم الوحشية التي
ارتكبتها عصابات اإلجرام والتكفير
ال��ت��ي تسمى «داع�����ش» ،ف��ي حق
مواطنين عراقيين ،والتي استخدمت
فيها أبشع أساليب القتل وأكثرها
انحطاطاً».
وندد الحزب «بالصمت المطبق
عن هذه الجرائم من بعض العلماء
والمفكرين ووسائل اإلع�لام ،ومن
المؤسسات الدولية ،وهو ما يدفع
العصابات اإلجرامية إلى التمادي
في إجرامها ووحشيتها ،ويطرح
السؤال الكبير حول األسباب التي
تقف وراء هذا الصمت المريب».

و�ضع الم�شنوق و�إبراهيم في �أجواء زيارته رو�سيا

مخزومي تمنى على الوزراء التوافق

{ المبعوث الدولي إل��ى سورية ستيفان دي ميستورا طرح
تطبيق نظام الحكم «المذهل» في لبنان على سورية ،ما رأيك؟

من يطرح ذلك ال يريد مصلحة سورية وال العراق وال لبنان بل
يريد تفتيت العراق وسورية وتفتيت لبنان أكثر ،لذلك يطرح النموذج
اللبناني ليس ألنه يشكل حالة استقرار وازدهار لهذه الدول بل هذا
النموذج ال ينتج إال الحروب واألزمات والمشاكل كما أنه طيّع لإلرادات
األجنبية.

سورية صامدة وواجبنا
التصدّي لمشروع تدميرها

{ ما هو تقييمك للوضع الميداني في سورية خصوصا ً ما
حصل في األسابيع األخيرة في السويداء وإدل��ب وما هو مصير
الدروز في ظل هذا التشابك؟

منذ بداية األزمة في سورية قرأنا كفريق سياسي أنّ ما يحصل
ليس قصة إصالحات بل األزمة هي نتيجة حرب شنت على سورية
وهدفها المركزي تدميرها ألنها قاعدة مواجهة السياسات األميركية
الصهيونية في المنطقة وهي قاعدة دعم المقاومة في لبنان إلى
فلسطين إلى العراق ،المطلوب شطب هذا الدور لسورية وانخراطها
في المخطط المعادي لبالدنا الذي تديره أميركا و«إسرائيل» ،لذلك
واجبنا أن نقف معها ألنّ تدمير سورية تدمير للقضية القومية ولن
ندير ظهرنا لتدمير هذه القلعة القومية التي اسمها سورية ،منذ البداية
أخذنا القرار بالمساهمة قدر إمكاناتنا للتصدي ألدوات هذا المشروع
كسب إلى حضر ومن الشمال
وشاركنا على امتداد جبهات القتال من َ
إلى الجنوب وشارك الحزب القومي وبقوميين من سورية ولم نرسل
أحدا ً من لبنان ودفعنا مئات الشهداء والجرحى وأكثر من كادر ت ّمت

الحزب القومي يقاتل على
امتداد الجبهات في �سورية
و�أهالي ال�سويداء ح�سموا
موقفهم �إلى جانب الدولة
تصفيته من قبل المجموعات اإلرهابية ألنه ينتمي الى الحزب السوري
القومي االجتماعي .وعندما رأينا أنّ سقوط مطار الثعلة في ريف
السويداء تهديد جدّي للسويداء وألهلها وبما أنه لدينا تنظيم حزبي
كبير فيها تصدّينا لهذا الهجوم وسقط لنا شهيدان من أبناء السويداء
وتح ّول تشييعهما إلى عرس .أهالي السويداء حسموا موقفهم بأنهم
ال يجدون مستقبالً إال في كنف الدولة السورية وال ضمانات لهم اال
الجيش العربي السوري وك ّل محاوالت تحييدهم وفك ارتباطهم مع
الدولة والجيش لم َ
تلق صدى عند أهالي السويداء.

{ النائب وليد جنبالط دعاهم إلى الحياد عن الحرب؟

هذه الدعوة لم َ
تلق صدى عند أهالي السويداء ،ج ّرب جنبالط
أن يأتي بضمانات ألهالي إدلب فكانت النتيجة مجزرة «قلب لوزة»،
واآلن الحديث عن ضمانات أله��ل السويداء لن يكون أفضل من
ضمانات دروز إدلب« ،إسرائيل» لن تنجح في إنشاء حزام أمني على
الحدود المحاذية للجوالن المحت ّل وتسكن فيه الدروز ،مشايخ عقل
الدروز حسموا موقفهم بأننا ال نرى في «إسرائيل» إال العدو ،وانتماؤنا
هو للدولة السورية.

وهم الرهان على تغيير
موقف روسيا

{ أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين دعمه للرئيس السوري
بشار األسد علناً ،وبالتالي حسم أي شك بدعم روسيا لسورية،
على أي مرحلة دولية واقليمية نحن مقبلون؟

الرهان على تغيير الموقف الروسي تجاه الرئيس األسد كان وهماً،
روسيا تدافع عن سورية وتدافع عن مصالحها في المنطقة ،لذلك هي
معنية بما يجري في سورية ،الصراع مفتوح وسيطول وال يستطيع
أحد توقع متى تنتهي الحرب على سورية ،الصراع لن يبدأ بالتراجع
قبل االنتهاء من الملف النووي اإليراني ،ربما سينجز آخر الشهر وربما
يتأخر أياما ً لكنه سيبصر النور ،وبعدها تبدأ المفاوضات على أزمات
المنطقة وعلى ضوء نتائج الميدان يتق ّرر مضمون أي تسوية في
اليمن وسورية والعراق ،سورية ستسقط ك ّل األهداف التي توخاها
باق
الغرب و«إسرائيل» وبعض ال��دول العربية ،الرئيس األس��د ٍ
وسورية ستبقى موحدة وسيبقى جيش تشرين حاضرا ً في الميدان
وستخرج سورية من المحنة أكثر ثباتا ً على خياراتها ودورها في
دعم المقاومة.

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

المشنوق مستقبال مخزومي
أعلن بيان صادر عن المكتب االعالمي لرئيس حزب
الحوار الوطني المهندس ف��ؤاد مخزومي ،أن رئيس
ال��ح��زب زار أم��س ،وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق في مكتبه ،وهنأه بحلول رمضان المبارك.
وتشاور معه في األوض��اع المحلية والتطورات في
المنطقة .ووضعه في أج��واء مشاركته في المنتدى
االقتصادي الدولي في روسيا ،ولقاءاته بالمسؤولين
الكبار المشاركين من أوروبيين وروس ،وكذلك عن
لقائه بالرئيس فالديمير بوتين ال��ذي نقل تقديره
للوضع المستقر في لبنان.
وإث��ر اللقاء ،أعلن مخزومي ثقته «ب���إدارة الوزير
المشنوق ل��وزارة الداخلية» .وأثنى على عمله في ما
يتعلق بأمن البالد .وقال« :إن قضية التعذيب في سجن
رومية «مرفوضة كليا ً ويجب أن يأخذ التحقيق مجراه
وإنزال العقوبة بالجناة» ،داعيا ً في الوقت عينه إلى

«تقدير جهود قوى األمن الداخلي والمؤسسة األمنية
عموما ً في حفظ أمن الناس وكراماتهم» .وتمنى «أن
يتواصل العمل ال��ذي ب��دأه الوزير مشنوق لتصحيح
أوضاع السجون والسجناء» ،مؤكدا ً «ضرورة الحفاظ
على وجه لبنان الحضاري».
وت��م��ن��ى ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع «ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��وض��ع
االقتصادي وخصوصا ً ما يتعلق بالموازنة ،وتخطي
الحساسيات الداخلية وعدم تعطيل مجلس ال��وزراء
ألنه المؤسسة الوحيدة التي تستطيع إدارة شؤون
البلد كي يشعر المواطن ب��أن البلد في أي � ٍد أمينة».
وتمنى على ال���وزراء «ال��ت��واف��ق وأخ��ذ ال��ق��رارات في
شكل مشترك والتعاون في هذه المرحلة الصعبة».
وزار مخزومي أيضاً ،المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم في دارته ،وتشاور معه أيضا ً في األوضاع
العامة ووضعه في صورة لقاءاته الخارجية.

