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حمليات �سيا�سية

خيارات جنبالط الخاطئة...
 جمال العفلق
لم يخف زعيم المختارة موقفه من الحرب على سورية ولم
يتردّد في اعتبار عناصر «جبهة النصرة» ث��واراً ،مطل ِقا ً تطمينات
للداخل اللبناني ،وك��اد أن يصف «النصرة» و«داع��ش» بالحمالن
الوديعة ،وساعده في ذلك شركاء له في الفريق السياسي الذي
ينتمي إليه.
وألنّ لجنبالط خصوصية مذهبية بحكم االنتماء إل��ى طائفة
الموحدين الدروز ،كان هذا الشهر حافالً بالمواقف والتصريحات،
وخ �ص��وص �ا ً ت�ل��ك ال �ت��ي ت �ت �ن��اول ال �ش��أن ال� �س ��وري ،والموحدين
ال�م��وج��ودي��ن ف��ي س��وري��ة ال��ذي��ن ط��ال�م��ا ح ��اول ج�ن�ب�لاط التحدّث
ِباسمهم ،من دون تكليف منهم ،ولكنه اختار ادّعاء ذلك ،ورغم ك ّل
الو ّد الذي قدّمه إلى «النصرة» وما يقول عنه إنه «جيش ح ّر» ،إال أنّ
هذا الو ّد سقط في ريف إدلب في لحظة جنون الموت التي خطفت
عددا ً من أبناء الطائفة الذين وثقوا بعهد َمن ليس لهم عهد ،لتزداد
النقمة على جنبالط في جبل العرب ليس بسبب جريمة «النصرة»
في قلب لوزة ،بل بسبب تبريره البارد للجريمة واعتبارها عمالً
فرديا ً يجب أال يأخذ أبعادا ً أكثر من ذلك.
لم يستطع جنبالط في حينه اتهام الدولة السورية بالجريمة،
ألنّ «النصرة» اعترفت بها ،ثم ادّعت وبناء على تعليمات المش ّغلين،
أنها ستقوم بمحاكمة الفاعل ،وبالتأكيد لن تفعل ...فالتونسي
القاتل أه ّم بالنسبة لها من ألف م ّمن تعتبرهم «كفاراً».
مع تحرك الجبهة الجنوبية ومحاوالت المرتزقة السيطرة على
مطار الثعلة ،وهو مطار يقع إداريا ً ضمن نطاق محافظة السويداء،
انتشرت األن�ب��اء عن مساع ق��ام بها جنبالط مع األردن تتض ّمن
فتح معبر آمن ومعبر سالح إلى السويداء ،شرط عدم التع ّرض
لكتائب المسلحين ،والتصدّي في المقابل للقوات الحكومية ،وبهذا
تحقق هذه الفصائل سيطرة كاملة على الجنوب السوري ،وتصبح
الطريق مفتوحة أمام اإلرهابيين باتجاه دمشق العاصمة.
لكن الحسابات الدولية فشلت جميعها في االختبار األول ،حيث
كانت معركة مطار الثعلة الرسالة األوض��ح م��ن قبل أب�ن��اء جبل
العرب الذين أكدوا من خاللها أنهم لن يتخلوا عن الدولة والجيش،
ولن يسمحوا للفصائل المسلحة التي تتلقى تعليماتها من غرفة
«موك» في األردن من استخدام شبر واحد من أراضيهم لمحاربة
الجيش أو الوصول إلى دمشق العاصمة.
ل��م ت�ن�ت��ه خ�ي�ب��ات األم ��ل ع�ن��د ج�ن�ب�لاط و«ال �ن �ص��رة» ه �ن��ا ،فبعد
حصار قرية َح َ
ضر ومحاولة االستيالء عليها وا ّدع��اء «إسرائيل»
أنها تدرس مشروع فتح مم ّرات آمنة ألهالي القرية ليدخلوا إلى
ال �ج��والن ال�م�ح�ت� ّل ،ك��ان ر ّد ش�ب��اب ال �ج��والن بقطع ال�ط��ري��ق على
س�ي��ارات اإلس�ع��اف وإع�ل�ان أه��ال��ي ال�ج��والن وقوفهم م��ع الوطن
س��وري��ة ،وأنهم بالرغم من االح�ت�لال الصهيوني إال انّ والءهم
أي اعتبار طائفي أو مذهبي.
للوطن فوق ّ
وهذا بح ّد ذاته هو ر ّد آخر كان غير متوقع ال من قبل جنبالط،
وال من قبل «إسرائيل» على مشروع ما ُيس ّمى «الحزام الدرزي»،
وه��و ال �م �ش��روع ال�ق��دي��م ال�م�ت�ج�دّد وال ��ذي وق��ف ض� �دّه المرحوم
كمال جنبالط ،وأفشله مناضلون كثر من أبناء فلسطين المحتلة
والجوالن المحت ّل والسويداء...
وبربط بسيط لألحداث التي تحدّثت عنها ك ّل وسائل اإلعالم
العربية واألجنبية نجد أنّ جنبالط ،وبسبب التقاء المصالح ،قد
فتح خطا ً ساخنا ً بشكل غير مباشر ،مع الكيان الغاصب ،حيث
اتضح بعد نشر وث��ائ��ق «ويكيليكس» السعودية أنّ أكثر الذين
يعملون ض � ّد س��وري��ة ف��ي لبنان م��ن سياسيين وإع�لام�ي�ي��ن هم
مجرد موظفين يطلبون التمويل من السعودية وقطر ،كما اتضح
أنّ طلب األموال هو شيء عادي وبسيط ،وأنّ األموال التي تدفع
لهذه الطبقة السياسية ليست أنظف من تلك التي تدفع إلى قطعان
المرتزقة التي تقتل وتنهش لحم السوريين ...وليست خيانة القلم
والموقف السياسي المباع بأق ّل خطورة من القتل والرصاص.
اليوم ،وبعد هذه العاصفة اإلعالمية والعسكرية التي انطلقت
من األردن لتحقيق هدف عسكري في الجنوب السوري يغيّر من
ميزان القوى على األرض ،واستمرار األردن في إرسال المرتزقة
المد ّربين في محاولة للسيطرة على مدينة درع��ا بالكامل ،قبل
التوصل الى االتفاق النووي بين إيران والدول الست ،وال سيما
منها أميركا ،كلها محاوالت لتغطية فشل السعودية في حربها
على اليمن ،حيث المشهد العسكري هناك ورغم القصف الجوي
ال ��ذي ي �ط��اول ال�ف�ق��راء وال�م��دن�ي�ي��ن م��ا زال ف��ي ي��د ال �ق��وى اليمنية
ال��راف�ض��ة للهيمنة ال�س�ع��ودي��ة ،وت�غ�يّ��ر األوض ��اع العسكرية في
الشمال السوري وسيطرة القوى الكردية على معبر تل أبيض،
وكذلك فشل حزب أردوغ��ان في تركيا من نيل األغلبية التي كان
يحلم بها.
ك ّل هذا جعل من عملية التواصل مع «إسرائيل» العضو الفاعل
في تشغيل العصابات اإلرهابية أمرا ً ممكنا ً عند أغلب القوى التي
ستكشفها وثائق جديدة ستنشر في وقت االستدارة األميركية،
والتي طالما اتبعتها اإلدارة األميركية عندما ترغب في التخلي عن
الحلفاء والعاملين معها حين تقتضي ذلك المصلحة األميركية.
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� 14آذار :لحظة الحقيقة واالتهامات الم�سبقة
 روزانا ر ّمال
ينتظر فريق  14آذار بفارغ الصبر سقوط الدولة السورية
ورئيسها بشار األس��د ،التوقع «المفترض» في حساباتهم
التي لم تتحقق حتى الساعة منذ خمس سنوات تقريباً ،وهي
الحسابات التي رسمت على أساس بدايات ومراحل محدّدة
وتد ّرجت لتصل الى مراحل مختلفة بعدما تغيّر ك ّل ما فيها
وبات ال يمكن البناء على المعطيات نفسها التي كانت موجودة
منذ بداية األزمة السورية عام  ،2011وفي فريق  14آذار من
يعرف جيدا ً معنى هذا الكالم.
بداية األزمة السورية عام  2011كانت المملكة السعودية
بألف خير ،وكانت إي��ران تتع ّرض ألش��د وأقسى العقوبات
االقتصادية ،وكان حلفاء إيران يعيشون األزمات المتالحقة
واح��دة تلو األخ��رى ،وكانت إي��ران سندا ً لهم منذ البداية ،في
 2011كان جزء من اللبنانيين ينتظر سقوط الرئيس األسد،
أس��وة بسقوط ال��رؤس��اء حسني مبارك وزي��ن العابدين بن
علي ومعمر القذافي ،وفي  2011و 2012أيضا ً كان التحالف
العربي ض � ّد س��وري��ة عبر الجامعة العربية بزخمه ،وكان
القتال في سورية واالنشقاقات العسكرية في أوجها وكانت
مؤتمرات «أصدقاء سورية» في أحسن حالها برعاية أميركية،
وك��ان صقور ال�ح��رب على س��وري��ة أمير قطر السابق حمد
آل ثاني ورئيس حكومته ووزي��ر خارجيته حمد بن جاسم
والرئيس التركي رجب أردوغان في أفضل أحوالهم جميعاً.
اليوم في عام  2015ك ّل ما ذكر قد تبدّل وتغيّر ،فإيران
على مشارف التخلص من أزمتها مع العالم ،وتعيش لحظات
تفاوض مصيرية بسعي إميركي إلنجاحها ،وذلك بعد ك ّل ما
أسهمت فيه الخارجية األميركية من إشاعة أجواء التحضير

لمرحلة مقبلة مع إيران ترفع عنها العقوبات وتدخل الشركات
الغربية إليها ،وبعضها بدأ يدخل بالفعل .أما السعودية فتواجه
أصعب االستحقاقات أولها حرب غير معروفة المصير على
اليمن ،وثانيها ترقب توقيع تاريخي بين حلفائها وغريمتها
في الخليج إي��ران ،وفي تركيا لم يعد اردوغ��ان الممثل لحكم
األكثرية في البالد ،أما بالنسبة إلى قطر فالحكم فيها تغيّر
وأميرها «القوي» استبدل بابنه تميم مخافة ان��زالق األمور
في اإلم��ارة بعد صمود سورية وتعالي أص��وات المصريين
المندّدين بالحكم في قطر وتدخله في مصر ودعمه «اإلخوان»
وما يمكن لها ان تمثل في تقليب العالم العربي برمزيتها.
األسد ال يزال رئيسا ً اليوم ،لكنه بالنسبة إلى الرابع عشر
من آذار «راعي اإلرهاب في لبنان» ،وهذا مفهوم في السياسة
وفي االتهام السياسي أيضاً ،لكن المشهد ال يكتمل بالنسبة
إلى  14آذار من دون ذكر حزب الله الذي يحرص ويشارك
ويقاتل من أجل النظام السوري ومن أجل بقائه ،والذي لواله
لما صمد كما يقولون.
ك ّل هذا مفهوم في االتهام السياسي وحتى الواقعي ،فحزب
الله يساند حليفته سورية فعالً ويقاتل ألجلها فعالً أيضاً،
وق��د اك��د مسؤولوه وعلى رأسهم أمينه العام السيد حسن
نصرالله أكثر من مرة انّ هذا النظام بالنسبة إلى الحزب أحد
أعمدة المقاومة ،وأنّ استهدافه هو استهداف لحزب الله ايضاً،
وبالتالي فإنّ المعارك في سورية للدفاع عن النظام مشروعة
بالنسبة إلى الحزب النها دفاع أيضا ً عن المقاومة.
ح��زب ال�ل��ه خ�لال س�ن��وات قتاله ف��ي س��وري��ة استطاع ان
ينتصر في ك ّل معاركه الرئيسية واالستراتيجية التي شارك
فيها ،لكن التنظيمات اإلرهابية مثل «داعش» و«جبهة النصرة»
لم تخف نواياها من اعتبار لبنان أحد أبرز أهدافها المقبلة ،وقد
أصدر تنظيم «داعش» بيانا ً أعلن فيه لبنان والية أساسية من

والياته ،ومن ثم توالت التفجيرات االنتحارية المتتالية على
البالد حاصدة شهداء لبنانيين أبرياء.
اتهم فريق  14آذار حينها ح��زب الله بأنه السبب في ك ّل
هذا ،وأنه هو من استجلب اإلرهاب الى لبنان بسبب قتاله في
سورية ،إال أنّ فريقا ً آخر في  14آذار كان يتهم سورية بدعم
«داعش» في مفارقة غير واضحة استطاع الفريق جمعها في آن
واحد ،بحيث يصبح حزب الله السبب في استجالب اإلرهاب،
وتستهدف قاعدته على يد «حليفته» سورية التي يقاتل ويدفع
دماء من أجل صمودها ،وهي التي لواله لما صمدت حسب
 14آذار!
بات اتهام حزب الله باستجالب اإلرهاب بالنسبة إلى 14
آذار تحصيالً حاصالً ،مع علمهم المسبق بأنّ لبنان أفضل
أمنيا ً بنسبة  90في المئة من ك ّل بلدان الجوار العربي المرتبك
في مشهد مستق ّر نسبيا ًقد يحرج أكثر مما يفيد بالنسبة إليهم،
خصوصا ً أنّ حزب الله اليوم يتقدّم في القلمون بشكل كبير.
أسئلة توجه وستوجه إلى فريق  14آذار اليوم :اذا كان
لبنان ليس على خريطة طريق دخول «داعش» ،أوليس مقنعا ً
بالنسبة اليكم انّ داعش واإلره��اب سيستهدفونه كتحصيل
حاصل لبلد مجاور لسورية؟ هل يجمع بين اتهامكم الثابت
لحزب الله بجذبه اإلره��اب الى لبنان ومشهد تفجير مسجد
في الكويت أمس وفي ليون الفرنسية وفي سوسة التونسية
وبين منطقكم شيء واحد وبيوم واحد وقبلهم طبعا ً تفجيران
في مسجدين سعوديين؟
اي��ن يقع ح��زب الله وال��دول��ة السورية في ك� ّل ما ذك��ر من
تفجيرات؟ ألم يحن وقت إقراركم بأنّ مشروعا ً متطرفا ً يجتاح
العالم فتتوقفون عن تصغير الحدث؟
األكيد ا ّنه سياسياً ،لم يعد ممكنا ً تسويق اتهام حزب الله
وسورية الى األبد...

عبّر نائب بارز أمام
بعض المق ّربين منه
عن ضيقه الشديد
من الفشل والعجز
عن التأثير في قضية
تخص طائفته في
ّ
دولة مجاورة ،حيث
لم تلقَ محاوالته
ودعواته المتك ّررة
أي استجابة ُتذكر
ّ
من أبنائها ،وال سيما
من هيئاتها الروحية،
فيما يستجيب
هؤالء بالمطلق مع
مواقف وسياسات
أخصامه اللبنانيين
سجل لهم
الذين ُي َّ
أنهم يق ّدمون الدماء
والتضحيات،
ويخوضون صوالت
وجوالت دفاعا ً
عن الكرامة والعزة
الوطنية والقومية.

�أطلق المركز الأرثوذك�سي للإعالم
علي عبد الكريم من الرابية :الحرب قد تطول
يوحنا العا�شر :ر�سالة �أنطاكيا التوا�صل واللقيا لكن النهاية التي ّ
يتوهمها كثيرون �سقطت
أطلقت بطريركية أنطاكيا وسائر
المشرق ل��ل��روم األرث��وذك��س «المركز
األنطاكي األرثوذكسي لإلعالم» خالل
ح��ف��ل ح��اش��د أق��ي��م ف��ي اودي��ت��وري��وم
الزاخم حرم جامعة البلمند في حضور
ال��ب��ط��ري��رك يوحنا ال��ع��اش��ر ي��ازج��ي،
وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج ،البطريرك
اغناطيوس ي��وس��ف الثالث ي��ون��ان،
وممثل عن البطريرك بشارة الراعي
المطران انطونيوس الخوري ،ممثل عن
بطريرك السريان االرثوذكس ،وعدد من
السفراء اللبنانيين واألجانب ومجلس
أمناء جامعة البلمند ،وق��ادة أمنيين،
ورهبان وراهبات وحشد من المدعوين.
بداية النشيد الوطني اللبناني ومن
ث ّم ألقى األسقف غريغوريوس خوري
كلمة ب��اس��م المركز ت��ط � ّرق فيها إلى
«رسالة اإلع�لام الكنسي وسط عوالم
وفضاءات اإلعالم».
ث��م ال��ق��ى ج��ري��ج كلمة ق��ال فيها:
«نقيم ال��ي��وم ه��ذا االحتفال م��ن أجل
إط�لاق العمل بالمركز األرثوذكسي
األنطاكي لإلعالم ،وهو اإلنجاز الجديد
الذي يُضاف إلى اإلنجازات المتعدّدة
التي شهدها الكرسي األنطاكي خالل
العقود األخ��ي��رة ،والتي باتت تشكل
شواهد أساسية على فاعلية الحضور
المسيحي في الشرق».
وقال»:إنّ المركزاالرثوذكسيلإلعالم،
الذي تطلقونه اليوم ،يا صاحب الغبطة،
هو تتويج للحركة الثقافية النشيطة في
البلمند وتحقيق للعهد الذي اعلنتموه
في رسالة التنصيب وتأكيد اللتزام
الكنيسة بقضايا االنسان والمجتمع
واقتناعها بدور اإلع�لام ،بك ّل وسائله،
في نشر العقيدة المسيحية وتعميم
القيم األخالقية المستمدة منها .وهو ،في
الوقت عينه ،مساحة للحوار بين ممثلي
جميع الديانات ،التي يتشارك أبناؤها
في العيش معا وفي مواجهة المشاكل
االنسانية واالجتماعية ذاتها».
وأض���اف« :ك��م أفرحنا ،يا صاحب
الغبطة ،رفضكم في مؤتمركم الصحافي
األخير الفدرالية في لبنان وك ّل أشكال

يازجي يلقي كلمته في جامعة البلمند
الدول الطائفية او المذهبية ،وتأييدكم
قيام دولة واحدة جامعة للك ّل وحاضنة
وتمسككم بثوابت العيش
للجميع،
ّ
المشترك».
ثم ألقى البطريرك يوحنا العاشر
كلمة استهلها بالطلب م��ن الحضور
دقيقة صمت على روح المثلث الرحمة
نرسيس بدروس التاسع عشر بطريرك
األرم��ن الكاثوليك ،تحدث عن رسالة
كنيسة أنطاكيا التي هي رسالة تواصل
ورسالة لقيا».
وتوجه بالشكر «العميق لك ّل من تعب
ليخرج هذا المركز إلى النور ،وأشكر
أيضا اإلخوة في كورال الكنارة الروحية
وأوركسترا أورفيوس الذين سيتحفون
مسامعنا بأصداء لغة المالئكة .فقبل
أل��ف��ي ع���ام توسلنا ال��ح��رف وم���ن ثم
األيقونة واليوم نخوض عباب المرئي
والمسموع .ونحن ال نهاب العباب
ألنّ شراعنا يسوع المسيح ومجدافنا
شفاعة ال��ع��ذراء القائدة شفيعة هذه
التلة البلمندية المباركة ،التي نسألها
أن تحفظكم جميعا وتديم عليكم وعلينا
وعلى لبنان وعلى سورية وعلى هذا
المشرق والعالم مراحم ابنها له المجد
إلى األبد آمين».
وق��د اح��ي��ا الحفل ك����ورال الكنارة
الروحية وأوركسترا أورفيوس ،وض ّم

أناشيد وتسابيح كنسية في ج ّو صالتي
تأ ّملي تناوبت فيه الفرقتان.

إلى الواليات المتحدة

على صعيد آخر ،يتوجه البطريرك
ي��ازج��ي ف��ي  14ت��م��وز ال��م��ق��ب��ل ،ال��ى
نيويورك على رأس وفد كنسي في جولة
رعوية دينية واجتماعية ،يزور فيها أكبر
عدد من األبرشيات األورثوذكسية في
الواليات المتحدة.
فيالمناسبة،ت ّمترتيبلقاءللبطريرك
يازجي مع نائب أمين عام األمم المتحدة
بان كي مون ،يان إلياسون يوم األربعاء
 15تموز في مقر األم��م المتحدة في
نيويورك ،لبحث التطورات الدراماتيكية
في الشرق األوس���ط ،ولوضع األمانة
العامة في الصورة السياسية وتداعيات
األزمات المتالحقة في البلدان العربية
على حياة المواطنين فيها.
وفي اليوم التالي ينطلق البطريرك
ي��ازج��ي ف��ي جولته األميركية لتفقد
رع��اي��اه وإق��ام��ة ال��ص��ل��وات ع��ن نيّة
المعذبين والمضطهدين ف��ي الشرق
األوسط ،مختتما ً جولته في عقد مؤتمر
أرثوذكسي في بوسطن ألبناء الرعية من
كافة الواليات المتحدة وكندا ،يبدأ يوم
اإلثنين في العشرين من تموز وحتى
السادس والعشرين منه.

ن�شاطات

ابراهيم مستقبالً خوري
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في السراي أمس سفير العراق
الجديد لدى لبنان علي عباس بندر العامري في زيارة بروتوكولية لمناسبة
تسلمه مهامه الديبلوماسية في لبنان.
كما استقبل الرئيس سالم المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.
عرض المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه
التطورات وقضايا النازحين السوريين مع األمين العام للمجلس األعلى
السوري – اللبناني نصري خوري
ثم التقى إبراهيم سفير بريطانيا في لبنان توم فليتشر وبحث معه األوضاع
العامة وسبل التعاون بين السفارة البريطانية والمديرية العامة لألمن العام.
عاد السفير األميركي في لبنان ديفيد هل الى بيروت ،آتيا ً من الواليات
المتحدة األميركية ،بعد زيارة استمرت عدة أيام.
استقبل سفير دولة فلسطين أشرف دبور وفد االتحاد الدولي للصحافة
العربية برئاسة عبد معروف ممثل االتحاد الدولي للصحافة العربية ومدير
وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» في بيروت ،في مق ّر سفارة دولة فلسطين.
ووضع دبور الوفد «في أجواء الوضع الفلسطيني العام ،وإلى أيّ مدى
تتعاظم شراسة المحاوالت لضرب المشروع الوطني الفلسطيني ،والهادفة
الى إنهاء القضية الفلسطينية ،مؤكدا ً «أننا لن نعدم الوسائل ،وسنستم ّر في
النضال المشروع من أجل استعادة حقنا في االستقالل والحرية».

عون وسفير سورية في الرابية
رأى السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي
انّ الحرب في سورية قد تطول ،لكن «النهاية التي
يتوهّ مها أو يحلم بها الكثيرون قد سقطت» ،مشيرا ً إلى
أنّ العام المقبل «قد يكون عام الحصاد».
وق��ال السفير علي عبد الكريم بعد زيارته رئيس
تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون في دارته
في الرابية «أس�� ّر دائما بلقائي العماد ع��ون ،وهو
القارئ السياسي للصراعات في المنطقة وللمستقبل،
وهو مستبشر بالنسبة لما يجري من حرب إرهابية
كونية على المنطقة وعلى سورية في الدرجة األولى
منذ البداية ،وه��و اليوم أكثر استبشاراً .فهو رغم
شراسة هذه الحرب وتعاون القوى الستثمار عيوب
المنطقة ووج���ود ش��راس��ة م��ن قبل ال���دول الغربية
ودول المنطقة وغرفها السوداء في الجوار ،يرى أنّ
هناك إنجازات يحققها الجيش السوري وحاضنته
الشعبية في سورية ،كما يرى نتائج يستبشر بها ،ال
سيما في ما كان يتوقعه .لهذا استوضح وسأل عن
ك ّل ما يجري في درعا والقنيطرة والسويداء والحسكة
وحلب وإدل��ب ف��ي ال�لاذق��ي��ة ،وف��ي حماة والمناطق
السورية ،فكانت جولة أفق في ضوء ما يحدث على
األرض».
وأضاف« :العماد عون يرى أيضاً ،أنّ ك ّل الرهانات
التي كان (الرئيس التركي) رجب طيب أردوغان وقوى
خليجية أخرى أوقعت نفسها فيها فسقطوا ومعهم
المخططون الغربيون والصهيونيون ،وهناك إحباط
إرهابي كبير في هذا المجال» ،الفتا إلى أنّ «ما جرى
من صمود رائع وبطولي للجيش والشعب والقيادة في
سورية ،تؤشر إلى سقوط هذه الرهانات».
وت��اب��ع ع��ل��ي ع��ب��د ال��ك��ري��م« :أي��ض��ا ك��ان��ت ق��راءة
استكملتها األحداث التي تجري في اليمن ،ومحاوالت
قلب الحقائق في المنظمات الدولية ،ال سيما في ما
يخص النازحين والالجئين والقفز على الحقائق
ّ
من خالل دعم اإلره��اب ال��ذي هو سبب هذا النزوح.
فالقراءة بالرغم من السواد الموجود ،كانت متفائلة
بفعل صمود سورية والمقاومة والقوى الغيورة في
المنطقة» ،معتبرا ً أنّ «في لبنان سيادة حقيقة ألنّ
فيه قوى وطنية مثل العماد عون وأخرى كثيرة تمثل
السيادة والردعية في مواجهة العدوان اإلسرائيلي،
والعدوان اإلرهابي التكفيري اللذين يكمالن بعضهما.

لذلك كان االستبشار بأنّ هذه األشهر وصوال ً إلى العام
المقبل ستحمل أمنا ً أكثر وان��دح��ارا ً أكثر لإلرهاب،
ولك ّل الذين يراهنون عليه ويستثمرون فيه تجارة
السالح».
وردا ً على سؤال قال السفير السوري« :قد تطول
ال��ح��رب ،أم��ا النهاية ال��ت��ي يتوهّ مها أو يحلم بها
الكثيرون فقد سقطت ،والكالم عنها هو محاولة تعزية
لنفوسهم المكسورة .فالجميع ي��درك أنّ الجيش
والشعب السوري ،وعلى رأسهم رجل سيدرسه الكثير
من الباحثين بكثير من التحليل والعمق ،ألنّ لديه
وطنية وثباتا ً وشجاعة ورؤى تتكامل .وأن ما قامت
به سورية هو نيابة عن ك ّل العالم ،ولوال هذه الكفاءة
لكانت خريطة العالم مختلفة جداً ،وربما كان األمن
في أوروب��ا والعالم منهاراً .وكالمهم هو تعبير أمان
للمحبطين ،لكن اليوم يدركون انّ أمانيهم تقهقرت».
اضاف« :اما كيف نتفاءل رغم طيلة الحرب ،فذلك
يفسر أنّ اإلرهاب الذي زرع ويم ّول ويغذي ،وإن كان
ّ
التحالف الدولي يضرب داعش في العراق وسورية
أحيانا ً ورغم انّ هناك قرارات دولية تصدر ،لكنها ال
تطبّق ،ال على تركيا وال على السعودية وقطر ،لكن
ّ
يغض الطرف او تت ّم التعمية على تسمية الحقائق.
هناك عملية استنزاف طويلة ،ألنّ هناك عملية بيع
أسلحة تستغلها شركات كثيرة وإطالة عمر العدوان
اإلسرائيلي ،لكن من يستمع الى مضمون المكالمة
الهاتفية بين الرئيسين باراك اوباما وفالديمير بوتين،
خصوصا ً في التوجه لتوحيد الجهود لمواجهة داعش
في س��وري��ة ،ويقف مع سورية الحلفاء في روسيا
وإيران والصين وفي دول بريكس وفي دول المنطقة
وال��رأي العام في أوروب��ا وأميركا ،ك ّل هذا يبشر انه
سيكون في المستقبل أمان أكثر ،ولكن نحن من يدفع
ضريبته نحن الذين نواجه االرهاب».
وأوض��ح ان��ه سيكون في العام المقبل «تفاصيل
كثيرة وقد يكون عام الحصاد».
وعما إذا كان التقسيم حتم ّيا ً في حال طالت الحرب،
قال« :هذه أمان خادعة وكاذبة ومنهارة ،والتقسيم
هو جائزة اإلحباط التي لن تحدث ،وه��ذه أمنيات
«إسرائيلية» ،فال تستمعوا إليها ألنها خاسرة وكاذبة
وخادعة».

دوفريج� :سالم �سيدعو �إلى جل�سة
لي�ضع الجميع �أمام م�سـ�ؤولياتهم
رأى وزي��ر الدولة لشؤون التنمية اإلداري���ة نبيل دو
فريج أنّ «كالم رئيس المجلس النيابي نبيه بري واضح
ويُناقض كالم الوزير محمد فنيش عن عدم انعقاد مجلس
مرجحا ً أن «يدعو رئيس الحكومة
الوزراء في رمضان»ّ ،
تمام سالم إلى جلسة ونحن سنحضرها».
وق��ال دو فريج في تصريح أم��س «هناك صالحيات
تنص على أنّ رئيس الحكومة هو من يدعو
في الدستور
ّ
مجلس الوزراء لإلنعقاد ،وليس الوزير فنيش أو أيّ وزير
آخر ،وعندما يرى سالم أن ال جدوى من االتصاالت أعتقد
أنه سيدعو لجلسة ليضع الجميع ام��ام مسؤولياتهم،
ونحن من جهتنا في تيار المستقبل سنحضر الجلسة
وسنطالب بالسير في ج��دول األعمال في شكل طبيعي

لتسيير شؤون الناس» ،معتبرا ً أنّ «هذه الحكومة تشكلت
من أجل الحفاظ على المؤسسات واالستقرار وليس من
أجل ا ّتخاذ القرارات الكبرى ،ومه ّمتنا تسيير أمور الناس
وإعطاء الطمأنينة ،ومن يقول إنّ مهمتنا أكبر من ذلك ال
يكون صادقا ً في كالمه».
إلى ذلك ،استغرب دو فريج «إط�لاق تهمة التسييس
على «صرخة البيال» التي أطلقتها الهيئات االقتصادية
والمجتمع المدني واالتحاد العمالي العام (أول من) امس،
وطالبت بانتخاب رئيس للجمهورية ووق��ف االنحدار
االقتصادي» ،مشدّدا ً على أنّ «المطلوب أن يدرك ك ّل وزير
وك � ّل فريق أي��ن تقف ح��دوده ،فنحن ال نستطيع ا ّتخاذ
قرارات كبرى فعلى األق ّل لنسيّر أمور المواطنين».

