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حمليات �سيا�سية
�إغراق حزب اهلل

الم�سيحيون والخيارات ال�صعبة...
المقاومة �أم التران�سفير؟
 د .نسيب حطيط

خفايا
خفايا

 روزانا ر ّمال



ل��م ي�ه��دأ ال �ص��راع ال�ي�ه��ودي ـ المسيحي منذ ب��دء رس��ال��ة السيد
المسيح وط ��رده ل�ص��وص الهيكل وت�ح��ري��ره ال�ن��اس م��ن األحكام
المتشدّدة للحاخامات اليهود الالويين (م��دراش) والذين أصدروا
ألي فعل ،كما يفعل أتباعهم التكفيريون
فتاوى القتل للناس عقابا ً ّ
اآلن الذين يتبعون «نبيّهم» ابن تيمية .وقد تنامى الصراع ،بالمعطى
السياسي بعد العقائدي ،مع ظهور الصهيونية وامتزاجها باليهودية
الدينية واستمرت ال�ح��رب ض � ّد المسيحيين ،سياسيا ً وسلوكيا ً
وعقائديا ً وعسكرياً ،وتن ّوعت أساليبها بين الترهيب والترغيب،
فيما الهدف األس��اس طرد المسيحيين من الشرق واقتالع جذور
المسيحية األصيلة في عملية ثأر تاريخية لطرد المسيح لليهود من
الهيكل وعقول المؤمنين.
وتهجر
منذ اح�ت�لال فلسطين والصهيونية اليهودية تحاصر
ّ
المسيحيين والمسلمين لتسهيل والدة «الدولة اليهودية» من رحم
فتهجر المسيحيين كما المسلمين ولكن في
الصهيونية المسلحة،
ّ
شكل فاضح بسبب قلة العدد وتسهيل الهجرة إلى أوروبا وضعف
الكنيسة وغ�ي��اب القائد أو الجهة ال��راع�ي��ة وت��آم��ر بعض القيادات
المسيحية ،وخصوصا ً اللبنانية ،حتى كاد المسيحيون ينقرضون
ووصل عددهم في فلسطين إلى حوالى  150ألفا ً فقط.
تحالف بعض المسيحيين اللبنانيين مع العدو «اإلسرائيلي» ،وفق
نظرية اتحاد األقليات النخبوية في العالم العربي ،وكانت المارونية
السياسية تحكم لبنان فتو ّرط بعض زعمائها بالتعامل مع «إسرائيل»
التي استغلت أخطاء المقاومة الفلسطينية في لبنان ،والتي شعر
المسيحيون بأنها ت�ه�دّد الكيان ال��ذي يحكمونه ويعتبرونه لهم
ويستضيفون المسلمين فيه ،حتى أنّ الشيعة ظلوا خارج منظومة
السلطة الفاعلة حتى الثمانينات.
و ّرط � ��ت «إس ��رائ� �ي ��ل» ال�م�س�ي�ح�ي�ي��ن ف ��ي ال� �ح ��رب األه �ل �ي��ة ض ّد
الفلسطينيين ،وقاتلت بهم للقضاء على المقاومة الفلسطينية ،وقدّمت
السالح ،وكان جنراالت «إسرائيل» يتج ّولون في لبنان وكأنه أرض
«إسرائيلية» ،وحصد المسيحيون الخراب وقتل شبابهم وتهجير
عائالتهم ،وكاد الوزير األميركي يقطف ورقة تهجيرهم بالبواخر
األميركية المنتظرة .لقد قتل المسيحيون أنفسهم ومواطنيهم
يهجرون في عملية ترانسفير جماعية!
وكادوا ّ
لم يتعظ المسيحيون وك � ّرر بعض قادتهم خطيئة التعاون مع
«إسرائيل» التي وعدتهم بالتعويض عن أح��داث  ،1975وتع ّهدت
بطرد المقاومة الفلسطينية وإعادة الحكم إلى المسيحيين المتعاملين
معها ،فكان اجتياح ع��ام  1982وش��ارك��ت «ال�ق��وات اللبنانية» في
المجازر والقتال مع الجيش «اإلسرائيلي» ،وكانت النتيجة تهجير
وتصحر
من تبقى من المسيحيين في الشوف والجبل وشرق صيدا
ّ
الوجود المسيحي.
ً
تابع المسيحيون قتل بعضهم بعضا وتشتيت جمعهم ،فكانت
حرب اإللغاء بين جعجع وع��ون فهجر األول وسجن الثاني ،ولم
يتعظ المسيحيون!
رح ��ب ب�ع��ض ق��ادت�ه��م (ال���ذي أن�ه��ك المسيحيين وق�ت��ل قادتهم
ّ
وزعماءهم) بحكم «اإلخ ��وان» ،وس��اوى بين «داع��ش» وبين حزب
الله ،واستمر بالهجوم على سورية ،ولم يرشق العدو «اإلسرائيلي»
بحجر .نفى أن تكون «النصرة» قد أحرقت كنائس معلوال وصيدنايا،
كما نفى خطف الرهبان والراهبات من قبل التكفيريين...
ل��م يعترف بتهجير وق�ت��ل المسيحيين ف��ي ال �ع��راق وسورية،
ورف��ض حمل المسيحيين السالح للدفاع عن أنفسهم ،معتبرا ً أنّ
في ذلك دعما ً للنظام ،حتى ال يغضب الولي السعودي الذي يشتريه
باألموال والعطايا والوعد بالرئاسة في لبنان!
لقد بدأ العد العكسي لتهجير وإلغاء المسيحيين في لبنان عندما
سكتوا عن جرائم التكفيريين ض ّد المسيحيين في العراق وسورية
ومصر ،نكاية بالنظام السوري والمقاومة ،وإرضاء للسعودية ،لقد
قتلوا عندما قتل إخوانهم في العراق وسورية.
سيلغى الوجود المسيحي بقرار «إسرائيلي» وبأيدي التكفيريين
ح�ل�ف��اء ب�ع��ض المسيحيين ،وب�ت�ع� ّه��د ب�ع��ض ال �ع��رب ،وخصوصا ً
السعودية التي تعتبر المسيحيين ك� ّف��اراً ،وفق المذهب الوهّابي،
وتمنعهم م��ن دخ ��ول المدينة وم �ك��ة ،واألس���وأ م��ن ذل��ك مشاركة
المسيحيين أنفسهم في تهجير أهلهم وإلغاء وج��وده��م ،بعضهم
بقصد أو غير قصد وبعضهم متو ّرط في المؤامرة كما هو تاريخه،
ما سيؤدّي إلى تهجير المسيحيين بالجملة اآلن!
أم�ي��رك��ا وال �ع��ال��م ال �غ��رب��ي ،وخ �ص��وص �ا ً ف��رن�س��ا ،ي �ت��آم��ران على
المسيحيين في الشرق بضغط صهيوني وتمويل عربي ،وخصوصا ً
من لبنان لتحقيق األهداف التالية:
ـ توطين الالجئين الفلسطينيين وإلغاء حقّ العودة عبر استكمال
تدمير المخيمات ذات�ي�ا ً كما حصل في نهر ال�ب��ارد واليرموك وما
ّ
يحضر لمخيم عين الحلوة.
ـ توطين بعض النازحين السوريين (غير المسيحيين) من رجال
األعمال واألغنياء إلع��ادة التف ّوق المالي الذاتي لتيار المستقبل أو
التيارات التابعة للخليج.
زي��ادة العدد السكاني للمسلمين السنة وتغلّبهم على الشيعة
وتأمين قوى مقاتلة من الفلسطينيين والسوريين تحضيرا ً للمعركة
المقبلة مع المقاومة وإنهائها في لبنان لحفظ األمن «اإلسرائيلي».
يعتبر المشروع األميركي الوجود المسيحي في لبنان إحراجا ً
ألوروبا في حال عدم حمايته ،وتهجيره أفضل ،وتعتبره «إسرائيل»
حجر عثرة أمام االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي» وإلغاء حقّ العودة
وت��راه بعض القوى السياسية اللبنانية شريكا ً مضاربا ً يمكن أن
تأخذ حصته في الحكم واإلدارة.
ل��ذا فالتهديد حقيقي ،ويمكن أن يكون قريباً ،به ّمة القيادات
المسيحية المتصارعة وتآمر بعضها على تحقيق شعار« :حتى ال
يبقى مسيحي واحد في لبنان»!
هل يستيقظ ال��رأي العام المسيحي وبعض قياداته وكنيسته
وينقذ وج��وده وت��اري�خ��ه؟ أم يحزم حقائبه ويسافر قبل وصول
«داعش» حتى ال يقع فريسة أفخاخ بعض قياداته من أحفاد يهوذا!
 سياسي لبناني

دربا�س :التهديد بال�شارع غير مقبول
رفض وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس التهديد بالنزول إلى الشارع،
مشيرا ً إلى «أنّ ك ّل القوى لديها شارعها ،وفي ظ ّل الظروف التي يعيشها لبنان
اليوم ال يمكن استخدام هذا األسلوب».
وأشار درباس في حديث تلفزيوني إلى أنّ «اعتراض التيار الوطني الحر على
ك ّل جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غير مسبوق ،فوزراء التيار يستطيعون
أن يطالبوا بطرح أي موضوع شرط أن تتوفر له األص��وات الالزمة كي يت ّم
إق��راره ،عدد الثلثين غير موجود ،ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
سبق أن طرح تعيين مدير عام لقوى األمن الداخلي جديد من دون أن يم ّر بسبب
عدم توفر األصوات المطلوبة».
وأضاف« :التهديد بالنزول إلى الشارع غير مقبول ،ك ّل القوى لديها شارعها،
وفي ظ ّل الظروف التي يعيشها لبنان اليوم ال يمكن استخدام هذا األسلوب،
الدخول في لعبة أين حقوق المسيحيين قد يؤدي إلى دخول آخرين في لعبة
أين حقوق طوائف أخرى» ،الفتا ً إلى «أنّ العودة إلى الشارع غير مجدية ،ألنها
لن تعطي التيار الوطني الحر ما يعجز تمثيله النيابي والوزراء عن منحه له».
وتطرق درباس إلى موضوع الالجئين السوريين ،فقال« :حاولت أن أنظر من
عين لبنانية بحتة ،جميع اللبنانيين متأثرون بهذا الطارئ السكاني الذي لم
يتوقعه أحد ،وقد قمنا بإجراءات كانت جيدة وأعطت نتائج إال أنها غير كافية،
فيوجد أمور لم يوافقوني عليها .سمحت ،استثنائياً ،بدخول ك ّل اآلشوريين ،إال
أنه لم يدخل سوى عشرة منهم ،إذ يوجد لدي مسؤولية وطنية وقومية وإنّ هذا
العبث بالنسيج الديموغرافي لسكان هذه المنطقة وتشريد األقليات منها أمر ال
نقبل به ،وأقله نستوعبه ونحيط به ونعالجه».

منذ أن دخ��ل ح��زب الله المعارك ف��ي س��وري��ة والتقارير
االستخبارية الغربية والصحف الناطقة باسم الخصوم
اإلقليميين تفترض س�ي�ن��اري��وات ع��ن ج ��دوى دخ��ول��ه تلك
الحرب وتأثيرات ذلك عليه ،كجسم عسكري صنّف كأكثر
التنظيمات إثارة للجدل ،وحاز االهتمام األكبر عند وزارات
الدفاع ومراكز البحوث ،فحزب الله واجه «إسرائيل» بنجاح
مبهر.
ن�ج��اح ح��زب ال�ل��ه ف��ي وج��ه «إس��رائ �ي��ل» رت��ب على ال��دول
ال�ك�ب��رى م��راق�ب��ة ت�ص��اع��ده ون�م��و ق��اع��دت��ه الشعبية وتوافد
مناصريه لالنضمام إل��ى القتال ف��ي صفوفه ،إض��اف��ة إلى
اهتماماته السياسية وتحالفاته خارج الحدود اللبنانية ،وكان
واضحا ً ارتباطه الوثيق بسورية ،باعتبارها شريان حياة
بالنسبة إليه لناحية إم��داده بالسالح ،وإيصاله إل��ى لبنان
عبرها ،فكانت بنظامها الحالي أه� ّم حلفائه االستراتيجيين
بالتوازي مع إيران الداعم األساس.
دخل حزب الله الحرب السورية والسيناريو األول الذي
عملت الجهات المعنية بالتأثير عليه يعتمد على دراسة وضع
حزب الله العسكري ،وما ستؤول إليه األمور بعد انغماسه
في الحرب ،مفترضة أنّ األزمة السورية هي وحل ال يمكن
لحزب الله إال أن يغرق فيه مهما حاول التنقل من بؤرة إرهاب
إلى أخرى ،فكان الرهان على أهمية دخوله الحرب في سورية
كخطة غير مباشرة إلضعافه وخدمة «إسرائيل» بالمباشر أو
بالوكالة ،حيث لم تستطع األرض اللبنانية تحقيق المراد.
وينطلق بعض المراقبين م��ن فرضية أن ي�ك��ون حزب
الله قد دخل الحرب السورية بناء على فخ رسم له لم يكن

ّ
محضرا ً فقط لسورية كتحصيل حاصل عن توقع مسبق
لمبادرة الحزب إلى القتال بجانب حليفته فنجح االختبار
ودخل حزب الله.
السيناريو الثاني الذي رسمته الجهات نفسها وتداولته
مراكز األبحاث العسكرية تؤكد أهمية االلتفات إلى مسالة
أساسية ربما لم يكن تقبّلها خالل السنوات األول��ى للقتال
ممكناً ،إنما أصبح اليوم أقرب إلى الواقع مفادها« :م��اذا لو
بقي األسد وانتصر حزب الله ولم يغرق»؟
وعليه ،فإنّ البناء على هذا السيناريو لم يكن منطقيا ً بداية
األزم��ة بعدما تبين للعالم أنّ بقاء الرئيس ال�س��وري بشار
األس��د مستحيل ،وبعدما حشد ل�لأزم��ة م��ال طائل وسالح
وإرهابيين عقائديين طامحين لالحتالل وف��رض دولتهم
التكفيرية بحيث ال يمكن للمعتقدات أن تتقابل إال والخسائر
فادحة ،وبالتالي فإنّ حزب الله سيكون أمام أشرس أنواع
األعداء الذين يكنون له أصالً العداء الطائفي والمذهبي قبل
أي شيء.
اليوم ،يتقدم حزب الله في طليعة المعارك الكبرى ويدخل
م��ع ق ��وات الجيش ال �س��وري مدينة ال��زب��دان��ي أول ��ى المدن
المحتلة منذ عام  2012مستعيدين السيطرة على أبرز أحياء
جنوبي المدينة في قرار مفاجئ ويبدو أنّ الحزب والجيش
ال�س��وري يستخدمان التكتيك وعنصر المفاجأة للمباغتة
والنجاح بدقة.
حلب أيضا ً التي اجتاحها الجمود وبعض التروي لفترة،
تشهد معارك ضارية بين الجيش واإلرهابيين.
مسألة إغ��راق حزب الله في المستنقع السوري ُيفترض
أن ت��رت��ب ت��داع�ي��ات وان �ه �ي��ارات بنيوية وعسكرية ومالية
ضخمة تأخذ الحزب تدريجيا ً نحو االنهيار ،باإلضافة إلى
السخط الشعبي على الحزب جراء التغرير بالشباب للقتال

�أعلن عن التح�ضير لتحركات �شعبية اعترا�ضية في المناطق

عون :في الم�شرق يق�ضون علينا بال�سيف
وهنا يريدون الق�ضاء علينا بال�سيا�سة
وص���ف رئ��ي��س تكتل التغيير
واإلص�ل�اح العماد ميشال ع��ون،
األوضاع بـ«المتأزمة» ،معتبرا ً أنّ
ما يحصل في الحكومة والتمديد
سابقا ً لمجلس ال��ن��واب «يهدفان
إلى أمرين :أوال ً أن يتحكموا بقرار
الحكومة ،وثانيا ً أن يتمكنوا من
التحكم بمجيء األشخاص الذين
يفترض أن يمثلونا ف��ي الحكم،
أي المواقع المسيحية .كما فعلوا
ف��ي ال��م��راك��ز األس��اس��ي��ة كرئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة ،وق���ي���ادة ال��ج��ي��ش،
ويحاولون اليوم أيضا ً أن يقضموا
صالحيات الرئيس».
وفي كلمة له أمام وفد شعبي من
الجنوب زاره في دارته في الرابية،
قال عون« :إنّ ما يحصل اليوم في
الحكومة ،وم��ا قاموا به من تمديد
لمجلس النواب يهدفان إلى أمرين:
أوال ً أن يتحكموا ب��ق��رار الحكومة،
وثانيا ً أن يتمكنوا من التحكم بمجيء
األشخاص الذين يفترض أن يمثلونا
في الحكم ،أي المواقع المسيحية.
كما فعلوا ف��ي ال��م��راك��ز األساسية
ك��رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ،وق��ي��ادة
الجيش ،ويحاولون اليوم أيضا ً أن
يقضموا صالحيات الرئيس».
وأض�����اف« :ك��م��ا ت��ع��ل��م��ون إنّ
ص�لاح��ي��ات رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة
تقلصت كثيرا ً بعد إتفاق الطائف،
ولتعويض ه��ذا التقليص يجب
اإلت��ي��ان ب��رئ��ي��س ق��وي ل��ه تمثيل
شعبي خصوصا ً لدى المسيحيين،
باإلضافة إلى كتلة نيابية ووزارية.
بهذه الطريقة ،يمكن للرئيس أن
يشارك في السلطة الفعلية ،وأن
يكون منتجا ً وفعاال ً من خالل تمثيله
والدعم الحاصل عليه .لذلك ،بدأوا
ب��ت��ق��ل��ي��ص ال��ص�لاح��ي��ات وبمنع
انتخاب رئيس قوي للجمهورية».
ورأى «أنّ هذا الموضوع يشكل
خ��ط��را ً ك��ب��ي��را ً ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع .في
المشرق يقضون على المسيحيين
بالسيف ،وهنا يريدون القضاء علينا
بالسياسة .فعندما نخسر المواقع
الرئيسية في الحكم ،ال يعود هناك

من مرجعيات تعمل على تحصيل
حقوق أو إعطاء حقوق جديدة لمن
يمثلون .وهنا تكمن خ��ط��ورة هذا
الموضوع .أصبحنا نشعر وكأننا
مستعمرون ،ولألسف من يقوم بهذه
الممارسات معنا هم فريق المستقبل
و 14آذار .وي��ت��ص��رف��ون وكأنهم
يملكون هذا البلد».
وت��اب��ع« :لقد ب��دأن��ا ح��وارا عام
 2005مع تيار المستقبل من جهة،
وم��ع ح��زب الله م��ن جهة أخ��رى.
وكان هذا الحوار جيدا ً وسهالً مع
ح��زب الله ،أم��ا مع المستقبل فلم
نستطع التوصل إل��ى أي نتيجة،
علما ً أنّ المواضيع المطروحة مع
حزب الله كانت نفسها.
وختم ع��ون« :في ك ّل األح��وال،
إذا كنت أنا من أمثل المسيحيين،
فأين المشكلة إذا أردت رئاسة
الجمهورية .ول��ذل��ك نحن نقوم
اليوم باستطالع رأي على حجم
كبير على  6400صوت لكي نحدّد
من هو األق��وى ومن يمثل بالفعل
رأي المسيحيين .ونتساءل هنا،
لماذا قامت القيامة علينا إذا كنا
نقوم بهذا االستطالع؟ ما شأنهم
بهذا الموضوع إذا كان شأنا ً خاصا ً

دو فريج :لعدم
ربط الرئا�سة
بعمل المجل�س

با�سيل :نحن م�ؤتمنون
على �صالحيات الرئا�سة

شدّد وزير الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية نبيل دو فريج على «أهمية
ف��ت��ح دورة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة لمجلس
النواب لتشريع الضرورة» ،مشيرا ً
إل��ى «وج��ود مشاريع بقيمة مليار
دوالر ممولة من البنك الدولي تنتظر
اإلق��رار والتصويت عليها في خالل
مهلة محدّدة».
واستغرب دو فريج في حديث
إذاع���ي رب��ط ملف الرئاسة األول��ى
بعمل مجلس النواب ،معتبرا ً «أنّ
الح ّل في ك ّل المؤسسات الدستورية
ي���ب���دأ ب��ان��ت��خ��اب رئ���ي���س ج��دي��د
للجمهورية».
وأكد «أنّ األمور ذاهبة إلى انفجار
كبير ف��ي ح���ال اس��ت��م��رار تعطيل
عمل الحكومة كما يحصل اليوم»،
سائالً العماد ميشال عون عن هدف
التحركات الشعبية التي يدعو إليها
في هذه الظروف االستثنائية التي
يم ّر بها لبنان».
وردا ً على سؤال حول الحوار بين
تيار المستقبل وحزب الله ،لفت دو
فريج إلى «أنّ معركة تيار المستقبل
األول���ى واألخ��ي��رة ه��ي االع��ت��دال»،
مؤكدا ً «أهمية ه��ذا الحوار ال��ذي ال
ينحصر تأثيره على الداخل اللبناني
بل على المنطقة بأسرها».

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أ ّننا «مؤتمنون على
رئاسة الجمهورية وصالحياتها ،ألننا في الدستور وبوكالتنا في
الحكومة نأخذ موقع وصالحيات رئيس الجمهورية ،وعندما كنا خارج
المس بهذه الصالحيات ،فهل من الطبيعي أن
هذا الموقع شكونا من
ّ
المس بها وخطفها وسرقتها كما يحصل اليوم في
نسكت اليوم عن
ّ
مجلس الوزراء»؟
وق��ال باسيل خ�لال لقاء إنمائي عقده في البترون« :قالوا رئيس
الجمهورية وح��ده يطلع على ج��دول أعمال مجلس ال���وزراء ،هل هذا
معقول أن يكون رئيس الجمهورية كأي مواطن أن يطلع على جدول
أعمال مجلس ال��وزراء؟ موقع رئيس الجمهورية أهم من ذلك بكثير.
ونحن سندافع عن موقع رئاسة الجمهورية وصالحياته بكل قوانا داخل
مجلس الوزراء ،ولن نسمح ألي كان أن يمد يده عليها .ولن نتلقى أوامر
من أحد ،نحن مجلس ال��وزراء ونحن لن نقبل بأن يمسه أحد ،ونحن
يمس أحد بموقعه».
رئيس الجمهورية ولن نقبل بأن
ّ
وتابع« :وقفتنا ليست وقفة موقع او موقف لحظة ،نحن مؤتمنون
على أرض القداسة ،أرض القديسين في البترون ،ولن نقبل بأن يدفن
المسيحيون في هذه األرض .داعش اليوم تحاول احتالل سواحلنا،
وهجرتنا إلى دول
وداعش  1915تعرفون ماذا حاولت أن تفعل بنا،
ّ
العالم وما زلنا نعاني منه اليوم وإذا سكتنــا سيعاني أوالدنا وأوالدهم
الكثير» ،معتبرا ً أنّ «المشكلة األكبر هي أنّ داعــش السياسة اليوم يحاول
احتالل عقولنا وفكرنا وقلوبنا ومقاعدنا ومواقعنا ،وهذا هو نفس العمل
والنهج والتفكير وال يحاولن أحد وضع األمر في أق ّل من ذلك».
وختم« :هذا البلد بلدنا ولن نتركه وسنحميه ونحافظ عليه ،وفي
كل مرة لبينا الطلب وهذه المرة خياراتنا كبيرة وال يجوز أن نتراخى،
وعندما تتوقف الدولة عن إعطائنا حقوقنا سندعو إلى العصيان على
العصيان ،وسنرفض النكد السياسي وسيكون لنا موقف ،ولن نقبل إال
بالمحافظة على لبنان بدوره ورسالته».

عون متحدثا ً إلى الوفد الجنوبي في الرابية
ضمن الطائفة المسيحية؟.
ه��ن��اك اس��ت��ب��داد س��ي��ىء ج���داً،
لذلك قلنا لهم إذا استمريتم على
هذا الحال سوف يحصل انفجار.
جلسة مجلس ال����وزراء األخ��ي��رة
ه��ي ول���دت أول ان��ف��ج��ار ،بعد أن
انسحب رئ��ي��س الحكومة ت��ارك�ا ً
الجدال حول إصدار قرار في شأن
ال��م��زارع��ي��ن ،وق���ال للمجتمعين:
«افعلوا ما شئتم ثم استدار وغادر
الجلسة ه��ارب�اً .وبعد قليل صدر
بيان مجلس ال���وزراء ليقول إنهم
أقروا المرسوم من دون أن يصوت
أحد عليه .وإذا ت ّم التصويت عليه،
يحتاج المرسوم إلى توقيع رئاسة
الجمهورية الممثلة بـ 24صوتاً.
لذلك نحن نحضر ال��ي��وم لحركة
شعبية اعتراضية للوقوف ض ّد ك ّل
ما يحصل .وقد تصادف مجيئكم
اليوم مع هذا الحدث ،لذلك نحن
نضعكم ف��ي ص���ورة م��ا سنقوم
ب��ه .نتمنى منكم أن تحملوا هذه
الرسالة لمن تعذر عليهم المجيء
اليوم ،وندعو من يستطيع منكم،
المساهمة مع المناطق للقيام بعمل
اع��ت��راض وم��ق��اوم��ة م��ا يحاولون
فرضه علينا».

خارج األرض اللبنانية وهذا ما لوحظ من تعليقات صحفية
وإعالمية عديدة ،كنوع من التحريض ،إضافة إلى تحريض
داخلي لبناني من خصوم حزب الله أيضاً ،كلها لم تفلح في
شيء.
بطريقة غير مباشرة ،يمكن لنتنياهو أن يكون قد أجاب
على مسألة اإلغ ��راق ه��ذه التي كانت أب��رز أه��داف��ه بتنديده
باالتفاق النووي والتصويب المستمر عليه ،معتبرا ً ما يجري
في العاصمة النمساوية ،فشالً وليس تقدماً ،وأن الصفقة مع
طهران أسوأ من تلك التي أبرمت مع كوريا الشمالية ،وأدت
في نهاية المطاف إلى ترسانة نووية.
ولفت نتنياهو أيضا ً إلى ازدي��اد التنازالت التي تقوم بها
الدول الكبرى إليران ،قائالً« :إنّ مئات المليارات من الدوالرات
ستتدفق إلى إيران في أعقاب الصفقة ،التي ستستخدمها في
«مسارها اإلرهابي» حول العالم ،حسب تعبيره.
باختصار ،أكد نتنياهو التالي« :ب��دل غرق حزب الله في
المستنقع ال �س��وري إن��ه على م��وع��د م��ع م��ال ج��دي��د يوضع
في تصرفه من ضمن أجندة إي��ران المستخدمة في المسار
اإلرهابي وأكد أيضا ً أنّ االتفاق مع طهران هو تكريس أكبر
لحصولها على ترسانة سالح متطور كما حصل مع كوريا
الشمالية ،وربما يكون سالحا ً نووياً ،بالنسبة إليه.
ي��درك خ�ص��وم ح��زب ال�ل��ه ف��ي ال��داخ��ل وال��ذي��ن يراهنون
على غرقه في المستنقع ال�س��وري ،أبعاد االت�ف��اق النووي
على الحزب م��ادي�ا ً وعسكريا ً ونفسيا ً وي�ق� ّرون اليوم على
بعد أي��ام م��ن االت�ف��اق أن ال غ��رق وال إغ��راق لحزب الله بعد
اليوم وأنّ األي��ام المقبلة ،بعكس الحسابات ،ليست سوى
تنصيب الحزب تنظيما ً منتصرا ً خارجا ً من معارك تمكنه
من استثماره نصره سياسياً ،وحزبا ً مكتفيا ً ذاتيا ً ومتماسكا ً
معنويا ً وشعبياً.

الحظ متابعون أنّ
سفير دولة عظمى
يتقصد منذ مدة
ّ
أن يكون له نشاط
سياسي ما ،كأن
يزور مسؤوالً أو
نائبا ً أو وزيراً ،ليتخذ
من الزيارة مناسبة
يتحدث بعدها إلى
الصحافيين ،وير ّد
بشكل غير مباشر
على نائب لبناني
بارز دأب في الفترة
األخيرة على انتقاد
الدولة التي يمثلها
السفير ،ال سيما في
يخص سياستها
ما
ّ
ومواقفها الثابتة
والداعمة لسورية
سياسيا ً وعسكريا ً
واقتصادياً...

زا�سيبكين يزور �أر�سالن :ال يمكننا �إزالة الإرهاب
من المنطقة �إال بالتن�سيق مع النظام في �سورية
أك���د ال��س��ف��ي��ر ال���روس���ي ألكسندر
زاسيبكين «أه��م��ي��ة ال���دور ال��روس��ي
وه��دف الدولة في تحقيق السالم في
المنطقة».
وق���ال ب��ع��د ل��ق��ائ��ه رئ��ي��س ال��ح��زب
الديمقراطي اللبناني األمير طالل أرسالن
في قصر عاليه« :بحثنا مع األمير طالل
في مختلف القضايا المطروحة دوليا ً
وإقليمياً ،ولكن عن الموضوع السوري،
أجرينا في األيام األخيرة اتصاالت عدة
مع األطراف اإلقليميين وأخيرا ً قام وزير
الخارجية وليد المعلم بزيارة موسكو
ولدينا استنتاج أنّ هناك مجاال ً للعمل
في سبيل ع��دة أه��داف على األراض��ي
السورية ،أولها تحرير األراضي السورية
من اإلرهابيين ،وهذا األمر يتطلب جهودا ً
مكثفة من جميع الذين يعتبرون اإلرهاب
خطرا ً أساسيا ً على العالم».
وأضاف« :أكدنا نحن كدولة روسيا،
الدعم المطلق في كافة المجاالت بما
في ذلك سياسيا ً واقتصاديا ً وعسكريا ً
للدولة السورية ،وف��ي الوقت ذات��ه،
س��ن��ت��اب��ع ال���ت���واص���ل م���ع األط����راف
اإلقليميين لتأليف نوع من التنسيق مع
األطراف اإلقليميين في هذا المجال ،إذ
من دون التنسيق مع النظام السوري
ال يمكن تحقيق الهدف أال وه��و إزال��ة
اإلرهابيين من المنطقة .وسنواصل
الجهود في سبيل التسوية السياسية
ف��ي س��وري��ة ،كما تعلمون لقد قمنا
مسبقا ً بلقاءين تشاوريين في موسكو،
ونحن نحضر للقاء الثالث وربما األمر
سيتطلب ل��ق��اء راب��ع �ا ً م��ا دام���ت هذه
تصب في مصلحة تحقيق
اللقاءات
ّ
التسوية السياسية في سورية».
وت���اب���ع« :ه����ذا ش���أن ال��س��وري��ي��ن
أنفسهم ونحن ال نتدخل في الشؤون
الداخلية ال��س��وري��ة إن��م��ا المساعدة
اللوجستية مفيدة باعتراف الحكومة
السورية والمعارضة السورية أيضاً.
وهو سيكون تمهيدا ً النعقاد جنيف ـ 3
ألنّ التسوية السياسية تتطلب تغطية
دولية».
وختم« :سنواصل التشاور دوليا ً مع

أرسالن مجتمعا ً إلى زاسيبكين
جميع األط��راف بما فيهم األميركيون،
ولكن بالطبع نحن ال نعرف ماذا ستكون
النتائج ،ألن ليس ك � ّل ش��يء يتوقف
على روسيا إنما سنبذل ك� ّل الجهود
لالستفادة من الفرصة المتوفرة اليوم،
فرصة للعمل في سبيل وقف الحرب في
سورية ،وهذا األمر جوهري ،فضالً عن
ح ّل النزاعات األخ��رى التي سنواصل
االتصاالت بشأنها مع الجميع .وليكن
معلوما ً أنّ الح ّل لن يكون في الحسم
العسكري إنما في الحوارات الوطنية
ودع��م المجتمع الدولي ألجل تحقيق
ال���س�ل�ام .ه���ذا ه��و ال��م��ف��ت��اح إلي��ج��اد
المخارج».
ون ّوه أرس�لان ،من جهته ،بـ«الدور
الذي يلعبه السفير الكسندر زاسبكين
على الصعيد الديبلوماسي م��ع ك ّل
األط��راف اللبنانيين ،تأكيدا ً وتعزيزا ً
للعالقات التاريخية التي تربط لبنان
بروسيا» .وق��ال« :أكدنا عبر سعادة
السفير تقديرنا للدور الروسي الضامن
الكبير بقيادة الرئيس بوتين ،ونثمن
الجهود التي يقوم بها على المستوى
العالمي بحيث تظهر تأثيرات هذه
ال��ج��ه��ود م��ن خ�لال تحقيق العدالة
السياسية والعدالة بين الشعوب في
بأمس
العالم .ونحن في هذه المنطقة
ّ
الحاجة إلى مثل هذا الموقف أال وهو
التوازن العالمي والدولي في العدالة.
وقد انعكس هذا الجو على العالم أجمع

وال سيما على منطقة الشرق األوسط
وما تواجهه من حراك إرهابي واسع».
وأكد «دور روسيا المميز في مكافحة
اإلره���اب بحيث ت� ّ
��دل األح���داث التي
تراكمت منذ خمس سنوات حتى اليوم
في المنطقة وتحديدا ً في سورية على
أنّ مقاربة روس��ي��ا لتحليل وتحديد
اإلره���اب أثبتت أنها النظرة الثاقبة
الصحيحة التي يجب أن يستفيد منها
العالم ب��أس��ره ول��ي��س ال��ع��رب فقط،
ف��اإلره��اب ب��ات يهدّد السلم العالمي
واالس��ت��ق��رار ليس فقط على مستوى
الشرق األوسط».
وأض��اف« :نحن نعي أنّ ما يحصل
ف��ي أوك��ران��ي��ا ليس س��وى م��ح��اوالت
للضغط على روس��ي��ا عبر أوكرانيا
وبالطبع إنها محاولة يائسة لتغيير
انعكاس الموقف الروسي العام في
المنطقة وفي العالم من بوابة أوكرانيا،
وق��د أصبحت ه��ذه اللعبة مكشوفة
للجميع».
وكان زاسيبكين أكد خالل العشاء
السنوي لـ»مركزية مسيحيي المشرق»
أنّ ب�لاده «تسعى جاهدة إل��ى إيجاد
ال��م��خ��رج ال��م�لائ��م للتوصل إل��ى ح ّل
للنزاعات بتوحيد الجهود ،وأنّ الوضع
في سورية ينعكس على لبنان وعلى
مستقبل العيش المشترك ف��ي هذه
المنطقة ،وعلى المساواة في الحقوق
واإلمكانات».

