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حمليات

ح�سن وثائر اللذان اتحدا في ال�شهادة فوق ثرى الزبداني
} زهرة حمود
حسن وثائر ،قمران في فضاء نهضة طالما ش ّعت فيها الشهب ،وما
انطفأت إال بعد أن مألت وجداننا فرحا ً ووجعاً ،نفرح بتزاحم األبطال
نحو الواجب ،ويستب ّد بنا وجع الغياب.
ثائر وحسن ومن سبقهما ،ومن سيتبعهما آمنوا بنهضة تساوي
وج��ودن��ا ،فما خافوا ال��ح��رب ،وال خشوا ش�� ّر القتال ،اقتحموا ساح
الوغى ،حتى ولجوا أبواب الحياة ،مارسوا البطولة ،وارتقوا شهداء
بمواجهة مصاصي الدماء وأكلة األكباد.
حسن وثائر ،شهيدان قوميان في معركة الزبداني ،أع��ادا وديعة
الدماء لألمة ،ال يسأالن من أين وإلى أين .ال ينتظران ثواباً...
أنهما من تالمذة سعاده ،الذين تعلموا منه معنى «وقفة العز» هذا
تضج بها القاعات ،هو حضن ينحني
ليس شعارا ً نردّده ،وال صرخة
ّ
ف��وق س�لاح ي��ق��اوم ،فيمضي البطل ،وتهتز األرض وت��رب��و فتزهر
شقائق النعمان ،ليعود تموز في ك ّل إشراقة آذار.
ث��ائ��ر وح��س��ن ،ب��ط�لان سكنهما اإلي��م��ان بالحق وال��ح��ري��ة ،وإرادة
الصراع دفاعا ً عن شعبنا وبالدنا .إيمانهما ترتعد منه الجبال ،ويلين

له الصخر ،فهما منارة عز وبدمائهما التي روت االرض ك ّرسا قيم
الحق والخير والجمال.
حسن وثائر ،أتيا من الجوالن ومن الالذقية ،وتوحدا في الشهادة
في مدينة الزبداني ،وهما اللذان سارا فوق أرض الشام من مشرقها
إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها ،دفاعا ً عن األهل واألرض ،بك ّل
إيمان ،ولسان حالهم يردّد «ألجلك يا سورية هذا القليل».
حسنٌ ثائ ٌر ،أو ثائ ٌر حسنٌ  ،أنتما أحسن الحسن ،وأنتما الخير في
مواجهة الش ّر والحق في محاربة الحثالة القادمة من رحم اإلجرام
الزاحف من ك ّل الجهات ،وأنتما الجمال الذي سيقضي على بشاعة
اإلرهاب وحقد القتلة.
أنتما ومن سبقكما من الشهداء مضيتم ،ولن تغيبوا ،فأنتم مشاعل
الطريق ،ألجيال لن تنسى روعة مواجهاتكم ،وال إصرار عزيمتكم،
وال قدرتكم على الصمود ،وإصراركم على تحقيق نصر ال مف ّر منه.
ونحن في الحزب ،نعاهد دماءكم الطاهرة على مواصلة الدرب،
حتى تحقيق نصر ال مف ّر منه وع��دن��ا ب��ه المعلم ال��م��ؤس��س ،ورسم
الطريق أمامنا ،ولن نحيد حتى نحقق ك ّل أهدافنا ،وبذلك ال يضيع
دمكم هباء.

«القومي» �ش ّيع ال�شهيد البطل ح�سن فالح في البطيحة

�سلمان� :شهدا�ؤنا ّ
يتقدمون ال�صفوف في المواجهة
�صون ًا لوحدة المجتمع ودفاع ًا عن الإن�سان
ش� ّي��ع ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي
الشهيد الرفيق البطل حسن فالح الذي استشهد
أثناء تأديته واجبه القومي في الزبداني ،بمأتم
حزبي وشعبي في مخيم الوافدين ـ البطيحة.
وش��ارك في التشييع إل��ى جانب عائلة الشهيد
وفد حزبي ض ّم عضو المجلس األعلى د .صفون
سلمان ،وكيل عميد الدفاع د .بسام نصار ،منفذ
عام حرمون أسعد البحري ،منفذ عام طلبة جامعة
دمشق حسن زعيتر ،عضو المجلس القومي نقوال
سعاده ،مدير مديرية البطيحة المستقلة صالح
الحسين وأعضاء الهيئة ،وعدد من المسؤولين.
كما شارك في التشييع عضو مجلس محافظة
القنيطرة صالح سويد ،رئيس بلدية البطيحة
فيصل طعمة وع��دد من الفاعليات والمشايخ،
وحشد من القوميين والمواطنين.
ألقى كلمة مديرية البطيحة مديرها صالح
الحسين فتحدّث عن بطوالت الشهيد في معارك
المواجهة مع قوى اإلرهاب والتطرف ،وهو الذي
ما تخلّف عن مهمة كلف بها حتى أعاد وديعة الدم
ألمته.
وت��ح �دّث ع��ن اق��ت��داء الشهيد حسن بالزعيم
سعاده وإيمانه بمبادئ النهضة ،وب��أن «أزكى
الشهادات شهادة الدم» ،عُ رف بمناقبيته الحزبية،
وأخ�لاق��ه السامية ،واندفاعه في س��اح الوغى
للدفاع عن أهله ووطنه ،من الدخانية إلى كسب
وجسر الشغور ومن المليحة وعين ترما ودوما،
إلى صيدنايا ومعلوال وصوال ً إلى الزبداني حيث
أعاد وديعة الدم.
وألقى كلمة أبناء ال��ج��والن أب��و النور الطبل
فعدّد مزايا الشهيد البطل ال��ذي عُ ��رف بصالبة
انتمائه ،وأخالقيته في التعامل مع أبناء مجتمعه،
واندفاعه من أجل نصرة الحق القومي والدفاع عن
تراب أمته.
وألقى عضو المجلس األعلى د .صفوان سلمان

واكيم :تيار الم�ستقبل رعى ظاهرة الأ�سير
وعدم محاكمته �سينتج �أ�سير ًا ثاني ًا وثالث ًا...
حاورته روزانا رمال
أك��د رئ��ي��س ح��رك��ة الشعب ال��ن��ائ��ب السابق
نجاح واك��ي��م أنّ اإلره��اب��ي أحمد األس��ي��ر «هو
أداة ويجب أن يحاكم ،لكن أيضا ً يجب محاكمة
الجهة التي رعت ودعمت وغطت هذه الظاهرة
اإلرهابية» ،مشيرا ً إلى أنه «طالما أنّ الجهة التي
مس ستبقى
فبركت هذه الظاهرة قائمة وال ُت ّ
تفبرك أسيرا ً ثانيا ً وثالثاً».
ولفت واكيم في حوار مشترك بين صحيفة
«البناء» وقناة «توب نيوز» إلى أنّ «السعودية
تحتضن المنظمات اإلرهابية وتغذيها وتعمل
م��ن خاللها لتدمير ال��ب��ل��دان العربية المهيأة
لمواجهة العدو الصهيوني ،وهي تقف خلف
ما يحصل في سورية من عدوان دولي متعدّد
األطراف والذي كانت اليد الطولى والخفية فيه
إلسرائيل».
وات��ه��م واك��ي��م تيار المستقبل بأنه «الجهة
ال��راع��ي��ة لظاهرة األس��ي��ر ،ول��ي��س كما يس ّمي
نفسه تيار االع��ت��دال ،ألن��ه م�� ّول فتح اإلسالم
ورعى األسير» ،معتبرا ً «أنّ األخير ال يختلف
عن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع وال
ع��ن رئ��ي��س ال��ل��ق��اء ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ن��ائ��ب وليد
جنبالط ،فكلهم ظاهرة واحدة».
واتهم واكيم السعودية «بنهب أربعين مليار
دوالر من لبنان منذ العام  1993الى اليوم،
ويظهر ذل��ك من خ�لال االرت��ف��اع الكبير للدين
العام بفترة قصيرة الناتج عن الفوائد المرتفعة
على سندات الخزينة».
وف��ي الملف ال��رئ��اس��ي ،أوض���ح واك��ي��م أنه
{ بداية كيف تق ّوم عملية إلقاء القبض على
أحمد األسير التي نفذها األمن العام؟

رفقاء السالح يحيون الشهيد البطل خالل التشييع
كلمة مركز الحزب قال فيها :تواجه سورية في
ه��ذه الحرب ال��رأس األكثر خطورة لألفعى التي
نصارعها منذ بدايات القرن الماضي ...وهي أفعى
المشروع الصهيوني ،وانطالقا ً من هذه الحقيقة
تقدّم القوميون االجتماعيون إلى ساحات وميادين
الصراع في الشام ...تقدّموا إلى الصفوف األولى
في المواجهة صونا ً لوحدة مجتمعهم من التفكيك،
ودفاعا ً عن إنسان مجتمعهم انتماء ووجوداً ،والذ ْود
عن أرضهم ووطنهم ...وها هي زوابعهم في ميادين
المواجهة تعصف فتكنس الوهم والخوف ،وتزيل
الخطر وتنتصر لسورية أمة ومجتمعا ً وإنساناً.
وق���ال سلمان :إنّ ن��س��ور ال��زوب��ع��ة يقاومون
وي��واج��ه��ون اإلره����اب بفعل م��ع� ِّب��ر ع��ن وح��دة
المجتمع ،فشهيدنا اليوم ابن الجوالن يستشهد

في الزبداني وابن الكفرون يستشهد مع ابن منبج
في جسر الشغور ،وابن جنوب لبنان يستشهد في
صيدنايا...
وتابع :إنها صفوف النهضة القومية االجتماعية
البديعة النظام والمع ّبرة عن مجتمع المواجهة
في صراعه مع الخطر المحدق بوجوده ،ومن هنا
كانت دعوة الحزب وال تزال إلنشاء جبهة شعبية
لمكافحة اإلرهاب.
وتوجه سلمان بالتحية إلى الشهيد حيث ارتقى
بقسمه إلى علياء الشهادة والفداء وانتصبت قامته
على ذرى المجد دليل انتصار.
كما توجه باسم رئاسة وقيادة الحزب بالتهنئة
جسده
لعائلته ومديريته بفعل الفداء النبيل الذي ّ
الشهيد البطل.

 ...وال�شهيد البطل ثائر بله في الالذقية

مرعي� :شهدا�ؤنا يع ّبرون عن �إرادة الحياة
ولن نتخلى عن م�شروعنا لنه�ضة مجتمعنا ووحدته
ش � ّي��ع ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي الشهيد البطل الرفيق
ثائر بله الذي استشهد أثناء تأديته
واجبه القومي في الزبداني ،بمأتم
ح��زب��ي وشعبي بمدينة ال�لاذق��ي��ة،
وشارك في التشييع إلى جانب عائلة
الشهيد وكالء الع ُمد :أياد عويكة ،فداء
سعيد ومخايل شحود ،رئيس شعبة
العمليات في عمدة الدفاع ،منفذ عام
الالذقية فريد مرعي وأعضاء هيئة
المنفذية ،المنفذون العامون لمنفذيات
الحسكة والقلمون وطلبة جامعة
دمشق :كبرائيل قبلو ،زينون األحمر
وح��س��ن زع��ي��ت��ر ،ووف���ود قومية من
منفذيات صافيتا والسلمية والطلبة
الجامعيين ت الالذقية ،وحشد من
القوميينوالمواطنين.
انطلق موكب التشييع من مشفى
زاهي أزرق العسكري ،إلى أمام مكتب
ّ
األكف
منفذية الالذقية ،حيث ُرفع على
جثمان الشهيد المجلل بعلم الزوبعة،
وسجي
وأدّي��ت له التحية الحزبية،
ّ
أمام المكتب حيث ألقى المنفذ العام
مرعي كلمة تحدث فيها ع��ن مزايا
الشهيد ،وتط ّرق إلى الحرب الكونية
التي تشنّ ض ّد سورية فرأى أننا أمام
مرحلة خطيرة تم ّر بها بالدنا ،حيث
نواجه إرهابا ًحاقدا ًمتعدّد الجنسيات،
وقد نجح عد ّونا التاريخي في استثارة
الغرائز الطائفية والمذهبية واإلثنية
والقبلية ،موظفا ً أصحاب هذه الغرائز
الوحشية لخدمة مشروعه التفتيتي
والتدميري ،إلقامة شرق أوسط جديد
متصهين.
أض���اف م��رع��ي :استخدمت قوى
اإلره��اب ك ّل أن��واع الترهيب من ذبح
وحرق وتقطيع رؤوس بهدف النيل من
عزيمتنا ،ومن إيماننا ،وحتى نتخلى
عن مشروعنا ،مشروع وحدة مجتمعنا
ونهضته مدنيا ً ديمقراطياً ،لكننا نؤكد
باسم شهيدنا البطل وك ّل الشهداء ،أننا
في الحزب السوري القومي االجتماعي،
متمسكون بمبادئنا وعقيدتنا ،نحلق
نسورا ً في فضاء العز ،ونؤمن بأننا
نعبّر عن إرادة الحياة ،وأننا بجهادنا
نعلن حقيقة سامية لهذا الوجود ،وهي

�أكد لـ «البناء» و«توب نيوز» � ّأن �شجاعة الأ�سد كانت العامل الحا�سم لمنع انك�سار �سورية والمنطقة

الحياة ذاتها ،ألننا ال نهاب الموت متى
كان طريقا ً للحياة.
ثم توجه مرعي إلى الشهيد فقال:
أم��ا أن��ت ي��ا رفيقي ث��ائ��ر فقد آمنت
واعتنقت عقيدة الحياة ،ولبيت نداء
الواجب ،فاستحقت الحياة أن تنعم
بأحد أبنائها المخلصين المؤمنين
الفاعلين ،لقد أعلنت الحياة فجرا ً أنك
القالدة التي علقت على صدر الشمس،
كي تنعم الحياة بعزها وشموخها ،لك
الخلود ولسورية المجد.
وتقدّم موكب التشييع حمَلة األكاليل
بينها اكليل باسم رئيس الحزب األمين
أسعد حردان ،وأكاليل باسم المنفذية،
وب��اس��م محافظ ال�لاذق��ي��ة إبراهيم
خضر السالم ،أمين فرع حزب البعث
االشتراكي العربي د .محمد شريتح،
رئ��ي��س مجلس المحافظة د .أوس
عثمان ،رئيس مجلس المدينة صديق
مطرجي.
بعد ذل��ك انطلق الموكب باتجاه
منزل وال��د الشهيد الكائن ف��ي حي
بستان الحمامي ال��واق��ع في منطقة
الرمل الجنوبي ،حيث أدّى القوميون
االجتماعيون هناك التحية للشهيد،
وم��ن ث � ّم توجه الموكب إل��ى جامع
ياسين حيث أدّي��ت الصالة ،ومن ثم

الرفيقة نوار تودع زوجها الشهيد البطل

�أداء العماد عون �س ّيئ
وخطابه طائفي ورئي�س
الجمهورية ينتجه
توافق القوى الإقليمية
والدولية
وجيشه وض���رب ال��دول��ة المصرية وإض��ع��اف
جيشها ،وه��ي تقف أيضا ً خلف ما يحصل في
سورية من عدوان دولي متعدّد األط��راف والذي
كانت اليد الطولى والخفية فيه لـ«إسرائيل»،
أم��ا األدوات الظاهرة التي تنفذ مشروع تدمير
سورية وإضعاف جيشها فهي قطر والسعودية
وغيرهما.
يجب أن يطاول التحقيق ك ّل المتورطين في
قضية األسير .ونحن نسأل :كيف يُنقل الموقوف
تابع لنائب
بموكب
ال��ذي يعمل لدى الحريري
ٍ
ٍ
وكيف ت ّمت عملية ضمان النتيجة سلفا ً بأنه لن
يت ّم توقيفه؟ وكيف عرفوا أنه لن يكون متورطاً؟
في حين أنه يجب أن يبقى موقوفا ً حتى يصدر
الحكم؟

حملة أعالم الزوبعة يتقدّمون موكب التشييع
توجه المشيّعون إلى مدافن الروضة
حيث ووري الشهيد الثرى بعد تحية
الوداع.
هذا وتتقبّل عائلة الشهيد ومنفذية
الالذقية التعازي ف��ي باحة مكتب

أوالً ،نحيّي األمن العام على الجهود التي قام
بها إلنجاح عملية القبض على الفار أحمد األسير،
لكنّ الحدث األب��رز في العميلة هو أنّ اعترافات
األسير تضمنت أسماء للذين ساعدوه وأبرزهم
جهة سياسية ف��ي ل��ب��ن��ان ،وال��غ��ري��ب أنّ أحد
األشخاص المتو ّرطين الذي سهل له وأواه ودعمه
في فترة ما ،يعمل لدى النائب بهية الحريري ،وأنّ
استدعاء هذا الشخص كان مشروطا ً بعدم توقيفه
وجرت االتصاالت السياسية لعدم توقيفه وذهب
إل��ى التحقيق في موكب تابع للحريري وأدل��ى
بإفادته وعاد ،فمن الذي لقنه اإلفادة؟ وهل تخدم
أم تضلل التحقيق؟ وخصوصا ً إذا ربطنا ذلك
بـ«فتح اإلسالم» بعد أن تبيّن الحقا ً أنّ من سهّل
لهم الخروج من مخيم عين الحلوة إلى البداوي
ووفر لهم اإلمكانات هو التيار نفسه والحريري
نفسها ،أي الجهة نفسها التي دعمت األسير.
األسير أداة ويجب أن يُحاكم ،لكن أيضا ً يجب
محاكمة الجهة التي رعت ودعمت وغطت هذه
الظاهرة اإلرهابية ال أن ُتحاكم األداة ويُحيَّد
ويُحجَ ب التحقيق عن الجهة التي خلقت هذه
الظاهرة ،وطالما أنّ الجهة التي فبركت هذه
تمس ستبقى تفبرك أسيرا ً ثانيا ً
الظاهرة قائمة وال
ّ
وثالثاً ،هذه التنظيمات كـ»فتح اإلسالم» وغيرها
تهدّد السلم األهلي وأمن المخيمات الفلسطينية.
من جهة أخرى ،فإنّ السعودية أيضا ً تحتضن
التنظيمات اإلرهابية وتغذيها وتعمل من خاللها
لتدمير البلدان العربية المهيأة لمواجهة العدو
الصهيوني ،السعودية كانت وراء تدمير العراق

المنفذية يومي الخميس والجمعة
الواقع فيهما  20و 2015/8 /21من
الساعة  11إلى الساعة  2بعد الظهر،
ومن الساعة  5حتى الساعة  8مساء.
والبقاء لألمة

{ ه��ل س��اه��م ت��ي��ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل ف��ي تسليم
األسير أم أنه تفاجأ بإلقاء القبض عليه؟

تيار المستقبل ربّى األسير وبات قلقا ً من أن
يكبر ،كيف نحمي السلم واالستقرار فيما الجهات
التي غطت ظاهرة األسير ال تزال من دون محاسبة؟
حالة األسير كحالة تنظيم «داع��ش» وغيره من
التنظيمات اإلرهابية التي أنشأتها أميركا ورعتها
منذ حرب أفغانستان في السبعينات ،ومن ربى
الدب جاء ليحدّد حجمه فتمرد ،هذه التنظيمات
لديها وظيفة تؤديها للواليات المتحدة وحلفاؤها
الخليجيون ،اإلره��اب الذي يضرب في المنطقة
أحيانا ً قد يزعج الغرب لكنه يؤذي معظم األحيان
أعداء الغرب ،لطالما كان دور الجيش السوري هو
مواجهة العدو «اإلسرائيلي» ،وما جرى ويجري
في سورية منذ أربع سنوات حتى اآلن هو إشغال
الجيش السوري الذي اضطر لمواجهة العدوان
ف��ي معظم المناطق ال��س��وري��ة ،لكن بعيدا ً عن
الجبهة التي هي موقعه الطبيعي أي الجبهة مع
«إسرائيل» التي استفادت ،بدورها ،من ظاهرة
اإلرهاب.
وفي المقابل ،هناك تصريح صوتي ومصور
ل��وزي��ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��ع��ودي األس��ب��ق سعود
الفيصل ي��ق��ول فيه «ن��ح��ن ن��دع��م الجهاديين
في مواجهة النظام ال��س��وري» ،وه��ذا إق��رار بأنّ
السعودية رعت المنظمات اإلرهابية .الجرائم
التي ارتكبت في سورية والعراق واليمن وليبيا
تتحمل مسؤليتها أنظمة ومحميات الخليج ال

واكيم متحدثا ً إلى الزميلة رمال

«لم يأت رئيس جمهورية في لبنان إال ضمن
معادلة إقليمية – دولية» ،منتقدا ً تصريحات
وأداء ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع����ون ،ال س��ي��م��ا «في
موضوع الفيدرالية وقانون االنتخاب وخطابه
الطائفي» ،مشدّدا ً على أنّ رئيس الجمهورية
«ي��ن��ت��ج��ه ال���ت���واف���ق ب���ي���ن ال����ق����وى اإلقليمية
والدولية».
وذ ّكر واكيم بأنّ اتفاق الطائف «أعاد تركيب
المعادلة من جديد من ثنائية سنية ـ مارونية
إلى ثنائية سنية  -شيعية العتبارات لها عالقة
بالمعادلة اإلقليمية في مرحلة التسعينات أكثر
منها العتبارات داخلية».
واذ اس��ت��ب��ع��د واك��ي��م ال���وص���ول إل���ى حلول
سيما السعودية وقطر ،أميركا دخلت إلى العراق
واحتلته عبر قطر والكويت السعودية واألردن
والنتيجة كانت تفكيك الدولة العراقية والجيش
العراقي .وبالعودة إلى ظاهرة األسير ،فإنّ تيار
المستقبل هو الجهة الراعية لها ،هذا التيار هو
ليس كما يسمي نفسه تيار االع��ت��دال ألن��ه مول
«فتح اإلسالم» ورعى األسير.

{ ه��ل تتخوف م��ن ردّات فعل على خلفية
إل��ق��اء القبض على األس��ي��ر ،وق��د سمعنا النائب
خالد الضاهر يقول ل��ه :لست وح��دك ووصفه
بالبريء والمظلوم؟

ـ إذا سقطت سورية لن يبق شيء اسمه لبنان،
ومن يتآمر على سورية يتآمر على لبنان ،فريق
«المستقبل» وحلفاؤه م��� ّرروا اإلرهابيين عبر
م��ط��ار ب��ي��روت إل��ى س��وري��ة ،وحصلت ضغوط
سياسية لمنع اعتقال رجل قطري قبض عليه
وهو يوزع أمواال ً على اإلرهابيين في لبنان .وإال
فمن أرس��ل بواخر األسلحة من عبر لبنان إلى
سورية لتدميرها؟ إنّ تداعيات إلقاء القبض على
األسير ستكون خطيرة إذا لم يكن التحقيق سليما ً
ونزيهاً.

{ ه��ل ي��ت��ح�� ّم��ل ف��ري��ق  8آذار م��س��ؤول��ي��ة ما
ع��ن االحتقان ف��ي ال��ش��ارع السنّي وتوليد هذه
ال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة ال س��ي��م��ا ب��ع��د إسقاط
حكومة الرئيس سعد الحريري وتشكيل حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي؟

لألزمة السورية حتى اآلن ،أكد «أنّ الصراع
مستم ّر ألنّ مستقبل ك ّل المنطقة يتوقف على
مستقبل الصراع في سورية».
وش��دّد واكيم على أنه اذا صمدت سورية،
فمستقبل النظام العالمي سيكون مختلفا ً عما
تريده الواليات المتحدة ،وأوض��ح أنّ عوامل
ع����دة م��ن��ع��ت س��ق��وط��ه��ا واف��ش��ل��ت المشروع
األميركي «االسرائيلي» وهي الموقف الروسي
وااليراني وموقف الشعب السوري وتماسك
الجيش ،وشجاعة الرئيس بشار االسد الفائقة
وال��ت��ي ك��ان��ت ال��ع��ام��ل ال��ح��اس��م لمنع انكسار
سورية والمنطقة.
وفي ما يلي وقائع الحوار:
وخ��ص��وص�ا ً ع��ن م��وض��وع الفيدرالية وق��ان��ون
االنتخاب وخطابه الطائفي أكثر من أي زعيم آخر،
أنا ض ّد الطائفية التي دمرت البلد ،رأيي يختلف
يخص العماد عون ،وض ّد
عن رأي حزب الله في ما
ّ
أي طائفة تتكلم طائفياً ،رئيس الجمهورية ينتجه
التوافق بين القوى اإلقليمية والدولية صاحبة
النفوذ في البلد ،الرئيس ال يُصنع في الداخل.

{ رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ه���و ح��ص��ة للسعودية
واي����ران ت��دع��م رئ��ي��س مجلس ال���ن���واب ،فرنسا
تتمسك بدعم
كانت األم الحنون للبنان ،لماذا ال
ّ
المسيحيين وك���أنّ كرسي رئ��اس��ة الجمهورية
متروكة للجميع ليتدخلوا فيها؟

هذا يقودنا إلى ما حصل في الطائف وكيف
أع��ي��د تركيب ال��م��ع��ادل��ة م��ن ج��دي��د م��ن ثنائية
سنية ـ مارونية إل��ى ثنائية سنية – شيعية،
العتبارات لها عالقة بالمعادلة اإلقليمية في
مرحلة التسعينات أكثر من اعتبارات داخلية.
دائما ً االنتخابات النيابية وش� ّد العصب تكون
عند المسيحيين ومحسومة عند بقية الطوائف،
ليس ألنّ المسيحيين ديمقراطيون ،بل ألنّ دور
المسيحي إم��ا أن ُي��رجِّ ��ح الكفة الشيعية وإم��ا
السنية.

{ بين التصعيد السعودي من جهة والليونة
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،م���ا ه���و م��س��ت��ق��ب��ل ال��ت��ق��ارب
السعودي ـ السوري؟
ال أرى حلوال ً لألزمة السورية حتى اآلن ،هناك
صراع وأحيانا ً قسم منه على األرض وقسم منه
في أقنية المخابرات واألروق��ة الديبلوماسية،
الصراع مستمر ألنّ مستقبل ك ّل المنطقة يتوقف

أنا ال أعترف بك ّل الطوائف في لبنان ،األمراض
المتولدة عن هذا النظام الطائفي أوصلت لبنان
إلى هذا الواقع ،إفالس وفساد وسرقات ،الرئيس
ميقاتي ال يختلف عن سعد الحريري وزعماء
الطوائف األخرى ،من ق ّرر أنّ الحريري مسلم أكثر
من ميقاتي؟ تشكيل حكومة ميقاتي ول��دت هذا
االحتقان ،والتنظيمات اإلرهابية ظهرت وعملت
في لبنان قبل تشكيل حكومة ميقاتي ،المواطن
السني مظلوم كما المواطن الماروني والشيعي
والسني من هذا النظام الطائفي .عندما نهب آل
الحريري وسط بيروت من ظلم؟  80في المئة من
أصحاب األم�لاك والمصالح هم من السنة ،فمن
يكون قد ظلمهم؟ ك ّل عائلة لبنانية تدفع شهريا ً
حوالي  100دوالر ناتجة عن الدين العام الذي
ذهب ريعه لـ  1500شخص .لستُ مطمئنا ً إلى
أنّ العدالة ستأخذ مجراها في قضية األسير وأنّ
التدخالت السياسية لن تؤثر بل بدأت تؤثر فعالً
فور اعتقاله ،األسير ال يختلف عن رئيس القوات
اللبنانية سمير جعجع وال ع��ن رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط ،فكلهم ظاهرة
واح���دة ،جعجع وجنبالط م��ارس��وا القتل على
الهوية والخطف والذبح وارتكاب الجرائم ،وحجم
ما ارتكبه األسير متواضع قياسا ً بما ارتكبته هذه
الطبقة السياسية ،وخصوصا ً جنبالط وجعجع.
إنّ نمو اإلرهاب يأتي من الفقر والجهل والمسؤول
عن إفقار البلد هي طبقة سياسية من اللصوص،
دمرت اقتصاد البلد والبنية االجتماعية ومنظومة
القيم عند المواطن« ،المستقبل» يعمل خدمة
للسعودية ومعظم القوى السياسية كانت خادمة
عند دول تريد شرا ً بلبنان ،السعودية لم تعطِ
لبنان ،بل ،ب��األرق��ام ،هي التي نهبت من لبنان
منذ العام  1993حتى اليوم ما يربو عن أربعين
مليار دوالر ويظهر ذلك من خالل االرتفاع الكبير
للدين العام بفترة قصيرة الناتج عن الفوائد
حصل الفوائد هم
على سندات الخزينة ،وم��ن
ّ
المقرضون ونصفهم خليجيون ونصفهم اآلخر
من اللبنانيين وجنسيات أخ��رى متعدّدة ومن
األسرة الحاكمة السعودية .أخذوا نصف عائدات
الدين العام ولم تقدم السعودية شيئاً ،نهبت 45
مليار دوالر ووعدت بـ  3ميارات دوالر كمساعدات
للجيش اللبناني ومليارا ً آخر لكننا حتى اآلن لم
ن َر شيئاً.

{ ألم يبعث توقيع االتفاق النووي اإليراني
األمل بح ّل األزمة السورية؟

لم ي��أتِ رئيس جمهورية في لبنان إال ضمن
معادلة إقليمية ـ دولية ،وال رئيس حكومة وال
حكومة وال رئيس ومجلس نيابي ،المعادلة
الخارجية غائبة منذ العام  2005لذلك لبنان
يم ّر بمرحلة انتقالية والسلطة القائمة هي سلطة
انتقالية ،ال ف��رق بين وج��ود رئيس جمهورية
وعدمه ،ال أحد يبكي على الرئيس السابق ميشال
سليمان ،الذي عليه أن يقول لنا هل الساعات التي
تلقاها في قطر ت ّم بيعها؟ الرئيس إميل لحود رجل
ذو قيمة وطنية كبيرة لذلك يغيب عن المشهد.
حزب الله لديه اعتبارات في موضوع الرئاسة،
أنا أرى تصريحات وأداء العماد عون سيئ جداً،

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

تمسك ح��زب الله بمرشحه
{ هل تعتبر أنّ
ُّ
األوح��د لرئاسة الجمهورية رئيس تكتل التغير
واإلص�لاح العماد ميشال عون هو ال��ذي يعطل
إنجاز االستحقاق الرئاسي؟

ال�سعودية
هي راعية الإرهاب
في المنطقة ونهبت
�أربعين مليار دوالر
من لبنان
على مستقبل الصراع في سورية كما قال أمس
السيد علي خامنئي وهو رجل ليس في حاجة
إلى شهادة على أهمية موقعه ورؤيته .تحدث عن
مشروع أميركي لتقسيم سورية والعراق وهذا
المشروع ما زال قائما ً ونجاحه ومستقبل العرب
يتوقف على صمود سورية.
سورية هي ستالين غ��راد الحرب العالمية
القائمة اليوم ،إذا صمدت سورية فمستقبل النظام
العالمي سيكون مختلفا ً عما تريده الواليات
المتحدة ،كان مق ّررا ً لسورية أن ستقط في العام
 2012حسب الروزنامة األميركية وعوامل عدة
منعت سقوطها وأفشلت المشروع األميركي ـ
«اإلسرائيلي» وهي أوال ً الموقف الروسي واإليراني
وم��وق��ف الشعب ال��س��وري وت��م��اس��ك الجيش،
وشجاعة الرئيس بشار األسد الفائقة الذي عكس
الصورة التي ح��اول اإلع�لام تصويره ،هو رجل
شجاع ذو أخالق رفيعة وإنساني جداً ،لكن أنا
شخصيا ً لم أكن أتصوره بهذه الصالبة وقدرته
على مواجهة الحملة اإلرهابية ،هذا كان العامل
الحاسم لمنع انكسار سورية والمنطقة ،الصراع
مستمر ف��ي س��وري��ة ول��ن تبدأ مالمح التسوية
بالظهور حتى مطلع العام المقبل ،وما نشهده
اآلن هو عملية كسب للنقاط.

الصراع ال ينتهي عادة بالضربة القاضية بل
بالنقاط ،توقيع االتفاق النووي شكل نقطة كبيرة
جدا ً لمصلحة محور المقاومة لكنها ليست حاسمة،
صمود الجيش السوري والتحول في الرأي العام
العربي نقاط لمصلحة محور المقاومة ،مصر
يمكن أن تلعب دورا ً يكسب األم��ة العربية .إنّ
توجهات مصر إيجابية بشكل عام ،لكن يجب أن
تكون أكثر وضوحا ً وحسما ً ما يساعد على قلب
الصراع لمصلحتنا كعرب ومصر أوالً.

